
تشر�يع األمر الواقع
رّوجت الطبقة احلاكمة موؤّخرا ملفهوم جديد: ت�ضريع ال�ضرورة. 

املجل�س  على  اجلمهورية،  رئي�س  من�ضب  فراغ  ظّل  ففي 

النيابي اأن يح�ضر عمله بالنظر يف الت�ضريعات ال�ضرورية فقط. 

وبعد التدقيق يف القوانني التي مت اإقرارها يف 12 و13 ت�ضرين 

الثاين 2015، اأمكن القول اأنه فيما عدا القوانني التي جتيز 

للحكومة االن�ضمام اإىل معاهدة اأو اتفاقية دولية، فاإن القوانني 

الداخلية بدت يف غالبيتها اأقرب اإىل ت�ضريع االأمر الواقع منه 

اإىل الت�ضريع ملواجهة �ضرورات اإجتماعية معينة. 

والدليل االأبرز على ذلك متثل بالقانونني االآيلني اإىل اإدخال 

زيادات على املوازنة ال�ضنوية ل�ضنة 2005. فمن املعلوم اأن 

اآخر موازنة للبنان تعود لتلك ال�ضنة واأن اإدارات الدولة تعمل 

ع�ضرية  االإثني  قاعدة  وفق  اأ�ضا�ضها  على  احلني  ذلك  منذ 

اأي القاعدة التي حتت�ضب النفقات اجلائز عقدها �ضهرياً على 

اأ�ضا�س 12/1 من النفقات ال�ضنوية الآخر موازنة عامة. وكانت 

هدفه  موؤقت  كحّل  االأ�ضا�س  يف  ًو�ضعت  قد  القاعدة  هذه 

�ضمان ا�ضتمرارية املرفق العام يف حال تاأخر املجل�س النيابي 

االآجال  �ضمن  املعنية  لل�ضنة  العامة  املوازنة  قانون  اإقرار  عن 

العمل  ي�ضتمر  اأن  اأما  الد�ضتورية، وريثما يتمكن من ذلك. 

اأن  نهاية، والأكرث من ع�ضر �ضنوات، ومن دون  اإىل ما ال  بها 

يكون على جدول اأعمال املجل�س النيابي اأي م�ضروع موازنة، 

فهذا ي�ضكل عمليا خمالفة د�ضتورية ج�ضيمة واإلغاء للدولة. 

موازنة  على  دورية  زيادات  اإقرار  امل�ضرع  انتهج  لذلك،  وتبعاً 

2005، تاأخذ بعني االإعتبار حجم الت�ضخم وزيادة الرواتب 

كما ح�ضل مع القانونني اجلديدين. وهذه الزيادات الدورية 

عليها  فتنطبق   2005 موازنة  من  جزءاً  اإقرارها  عند  ت�ضبح 

الزيادات  هذه  اأن  والالفت  ع�ضرية.  االثني  القاعدة  الحقاً 

على  اتفقت  ال�ضيا�ضية  الطبقة  تكون  ما  لتغطية  اإقرارها  يتم 

�ضرفه بل �ضرفته فعلياً، وتالياً على �ضبيل الت�ضوية. وبالطبع، 

يفتح هذا االأمر باباً وا�ضعاً اأمام املح�ضوبية والتحّكم يف موارد 

ع على موعد �ضنوّي مع م�ضروعي 
ّ
الدولة. فبدل اأن يكون امل�ضر

قانون قطع ح�ضاب لل�ضنة املا�ضية وموازنة لل�ضنة القادمة مع ما 

يتيحه من منا�ضبة للم�ضاءلة وللتفكري يف حاجيات املجتمع 

واأولوياته، ينح�ضر دوره يف ت�ضريع ما تكون ال�ضلطة التنفيذية 

اأي�ضا يف  الواقع جنده  االأمر  اأي م�ضاءلة.  مبناأى عن  فعلته  قد 

باالإفادات  الطالب  اإجناح  ت�ضريع  اإىل  االآيل  القانون  م�ضروع 

من دون اأي اختبار رّداً على اإ�ضراب هيئة التن�ضيق النقابي 

املت�ضلة  القوانني  اإقرار  بخ�ضو�س  االأمر  وكذلك   .2014 يف 

بتبيي�س االأموال وتبادل املعلومات، والتي قدمت ك�ضرورة ال 

بّد منها نتيجة ال�ضغوط الدولية يف مكافحة متويل االإرهاب. 

عملية  من  الت�ضريع  عملية  يحّول  اأن  �ضاأنه  من  واقع  اأمر 

ا�ضت�ضراف لل�ضالح العاّم اإىل عملية ب�ضم لقيادات اعتادت 

اأن حتتكر واأن ت�ضّخر كّل ما هو عام. 

المخالفات لتشر�يع  اقتراح 
على األمالك العامة البحر�ة:

سخاء على حساب الناس

12 دفاع الرفض كاستراتيجية قضائية:
بوابة لوقف محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري

7 عن قانون استعادة الجنسية:  
استعادة من دون عودة

حديث مع النائب العاّم المالي:3
منظومة الحصانات فاسدة واإلعالم ضرورة
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نــــــزار صـــــاغية

قانون  اقرتاح  النيابي  املجل�س   
ّ
اأقر  ،2015-11-12 يف 

اللبنانية،  اجلن�ضية  ا�ضتعادة  �ضروط  حتديد  اإىل  يرمي 

اأ�ضل  من  واملتحّدرين  املغرتبني  لتمكني  وعملياً 

هذا  اأن  املعلوم  ومن   .
1
اجلن�ضية با�ضتعادة  لبناين 

االقرتاح قدمه النائبان اآالن عون واإيلي كريوز بالنيابة 

التيار  وهما:  متثيال  االأكرث  امل�ضيحيتني  الكتلتني  عن 

التذكري  يجدر  كما  اللبنانية.  والقوات  احلر  الوطني 

بالن�ضبة  �ضرطاً  �ضّكل  باإقراره  الوازنة  الكتل  تعهد  باأن 

العامة  الهيئة  يف  للم�ضاركة  الكتلتني  هاتني  اإىل 

ال�ضرورة«،  ل«ت�ضريع  املخ�ض�ضة  النيابي  للمجل�س 

فقد  اجلمهورية.  رئي�س  من�ضب  فراغ  خلفية  على 

قّدمت القيادات امل�ضيحّية هذا القانون على اأنه مطلٌب 

�ضروريٌّ للتخفيف من حّدة الالتوازن الدميغرايّف بني 

الدولة.  يف  مواقعهم  على  للمحافظة  وتاليا  الطوائف 

وينبني هذا التوّجه على افرتا�س غري مثبت مفاده اأن 

لبنانيني هم م�ضيحيون  املتحدرين من مغرتبني  غالبية 

جلّيا  اخلطاب  هذا  جند  واإذ  م�ضيحية.  اأ�ضول  من  اأو 

االأ�ضباب  اإليه يف  اإ�ضارة  اأي  فاإننا ال جند  االإعالم،  يف 

بتربيره  االقرتاح  وا�ضعا  اكتفى  فقد  للقانون.  املوجبة 

بوجوب اإيجاد اآلية مب�ضطة ال�ضتعادة اجلن�ضية اللبنانية 

وذلك على خلفية »اأن االغرتاب اللبناين ثروة لبنان 

كامل  على  امل�ضوؤولني  اهتمام  وي�ضتحق  الكربى 

الطائفية  التوازنات  عن  احلديث  وكاأمنا  امل�ضتويات«. 

مربرة اإعالميا ولكن لي�س يف الوثائق الر�ضمية. 

ال�ضتقبال  مب�ضطة  اآلية  القانون  و�ضع  لذلك،  وتبعاً 

حمددة.  مهل  �ضمن  معها  والتعامل  الطلبات 

اخلارجية  اإىل  اللبنانية  البعثات  من  حتال  فالطلبات 

املديرية  اإىل  ومنها  الداخلية  وزارة  اإىل  حتيلها  التي 

العامة لالأمن العام التي حتقق فيها، كل ذلك �ضمن 

بلجنة  املطاف  نهاية  يف  القرار  ويناط  موجزة.  مهل 

م�ضغرة مكونة من ثالثة اأ�ضخا�س اأحدهم قا�س. 

وي�ضتدعي هذا القانون املالحظات االآتية: 

التجنيس السياسي 
المفتوح: 

اللبناين  االأ�ضل  اإثبات  عند  تتم  اجلن�ضية  ا�ضتعادة  اأن 

من دون اأي التزام بالعودة اإىل لبنان، بل من دون اأي 

التزام الأي جهة كانت. وبذلك، يتميز هذا القانون عن 

قانون 31-1-1946 حيث كان باإمكان االأ�ضخا�س من 

اأ�ضل لبناين اأن ي�ضتعيدوا جن�ضياتهم يف حال عودتهم 

جن�ضياتهم  منهم  ت�ضحب  اأن  وعلى  لبنان،  اإىل  نهائيا 

يف حال عادوا وتغّيبوا عن لبنان ملدة خم�س �ضنوات. 

مبعنى  �ضيا�ضياً  احلا�ضل جتني�ضاً  التجني�س  يكون  وتاليا، 

اأن الهدف منه لي�س االعرتاف بالروابط القوية القائمة 

بني طالب اجلن�ضية ولبنان، بل حتقيق مكا�ضب �ضيا�ضية 

حّدة  من  التخفيف  باإمكانية  االيحاء  وحتديداً  معينة، 

التوازن الدميغرايف بني الطوائف من خالل تفعيله. وما 

يزيد االأمر قابلّية لالإنتقاد هو اأّن نفاذ القانون مل ُيح�ضر 

مبّدة معّينة، فيكون لالأ�ضخا�س امل�ضتفيدين منه، االأحياء 

على  اجلن�ضية  ا�ضتعادة  الحقاً،  يولدون  من  اأو  منهم 

القانون  هذا  من  االأكرب  امل�ضتفيد  عن  ومبعزل  اأ�ضا�ضه. 

حالياً - وقد ال يكون هو نف�ضه يف جميع االأزمنة- فمن 

املتوّقع اأن ي�ضّبب �ضباقاً تناف�ضياً بني الفرقاء ال�ضيا�ضيني 

اللبنانيني من طوائفهم. فن�ضهد حمالت  اأعداد  لزيادة 

جتني�س »طائفي« يف دول عدة، ت�ضبه اإىل حد ما حمالت 

الوكاالت اليهودية ال�ضتقدام اليهود اإىل فل�ضطني.  

ال�ضيا�ضيني  القادة  اأن  اإىل  االإ�ضارة  جتدر  واأخرياً، 

يت�ضورون  وكاأنهم  القانون  هذا  خالل  من  يتعاملون 

عامل املغرتبني على �ضورة املواطنني يف لبنان، مق�ضماً 

اأ�ضخا�س ال  بينهم  يكون  اأن  دون  ومن  طائفة   18 اإىل 

هذا  يكون  اأن  املرّجح  ومن  طائفة.  اأي  اإىل  ينتمون 

الت�ضور خاطئاً بن�ضبة عالية جداً. اأقله، ناأمل بذلك. 

  

ية كغاية في حد  الذكور
ذاتها؟ 

لدى  نقمة  القانون  هذا  يوّلد  اأن  الطبيعي  من 

االأ�ضخا�س املرتبطني ع�ضوّيا بلبنان من دون اأن يوليهم 

من  املولودين  هي حال  كما  باجلن�ضية  حّق  اأّي  ذلك 

وبع�ضهم  والدهم  جن�ضية  يحملون  والذين  لبنانية  اأم 

اجلن�ضية  يعطى  اأن  مثاًل  يعقل  فهل  اجلن�ضية.  عدميو 

قبل  ورمبا  قرن  من  اأكرث  منذ  جدوده  اغرتب  �ضخ�س 

فيما  بلبنان،  قوي  ارتباط  اأي  له  ولي�س  لبنان  ن�ضوء 

و�ضعية  ت�ضبيه  ميكن  واأال  احلّق؟  هذا  عنهم  يحجب 

الذين  وال�ضتات  ال�ضفة  فل�ضطينيي  بو�ضعية  هوؤالء 

اإىل  اليهود  ماليني  تدّفق  يراقبون  يزالون  وما  راقبوا 

بالدهم ليتمتعوا فيها بجميع حقوق املواطنة، مع فارق 

يقطنون  فل�ضطني  اإىل  الوافدين  اليهود  اأن  وهو  واحد 

فيما  البلد،  هذا  مع  روابط  باإقامة  ويلتزمون  فيها  فعليا 

ب�ضيء؟  يلتزمون  ال  اللبنانية  اجلن�ضية  م�ضتعيدي  اأن 

وما يزيد قابلية االأمر للنقد، اأمران اإثنان: 

اأن هذا االقرتاح مل ي�ضتند اإىل اأي درا�ضة باالأرقام --

وذلك  امل�ضيحية،  القيادات  اإدعاءات  تثبت 

منح  مطلب  در�س  عند  املعتمدة  املنهجية  بخالف 

اأنه  هي  هنا  واملفارقة  اللبنانيات.  الأبناء  اجلن�ضية 

اأعطي لالأرقام التي بينت اأن منح اأبناء الللبنانيات 

اجلن�ضية يوؤدي اإىل زيادة اأكرب الأعداد امل�ضلمني دوٌر 

ب�ضكل  حلها  املفرت�س  من  كان  م�ضاألة  يف  حا�ضم 

اجلن�ضية  منح  يف  اجلن�ضني  بني  )امل�ضاواة  مبدئي 

يف  حا�ضم  دوٌر  للمبدئية  اأعطي  فيما  الأوالدهم(، 

رها املالءمة االجتماعية 
ّ
م�ضاألة كان ُيفرت�س اأن تقر

لي�س اإال. فمنحنا املتحّدرين من اأ�ضول لبنانّية حّق 

ا�ضتعادة اجلن�ضية من دون اأي درا�ضة جدية حول 

اأو انتماءاتهم الطائفية يف حال وجودها.  اأعدادهم 

حيث  حت�ضب  الدولة  وكاأن  لذلك  تبعاً  فبدا 

امل�ضاألة  حيث  حت�ضب  وال  اأخالقي،  غري  احل�ضاب 

هي يف اأ�ضا�ضها م�ضاألة مالءمة وح�ضاب. 

اأنه تبعاً لرف�س منح اأبناء اللبنانّيات اجلن�ضّية، برزت --

الناحية  من  ممكناً  ي�ضبح  بحيث  »ال�ّضلة«،  فكرة 

حال  يف  اجلن�ضني  بني  امل�ضاواة  تكري�س  ال�ضيا�ضية 

اإعتماد اآليات ت�ضمح للطوائف »املغبونة« اأن ت�ضتعيد 

اجلن�ضية  منح  خالل  من  املختّل  التوازن  بع�س 

اأبناء  حلقوق  التنّكر  وبدل  وعليه،   .
2
اإليها ملنتمني 

اللبنانّيات الذي �ضيزيد اأعداد امل�ضلمني، يتّم و�ضع 

قانون ا�ضتعادة اجلن�ضية للمتحدرين من اأ�ضل لبنايّن 

بزيادة  معاك�س  مفعول  له  �ضيكون  اأنه  اأ�ضا�س  على 

 قانون ا�ضتعادة 
ّ
اأعداد امل�ضيحيني. اأما واأن امل�ضرع اأقر

اجلن�ضية من دون اأّي التفاتة حلقوق اأبناء اللبنانيات، 

بني  توازناً  تعد  مل  امل�ضاألة  اأن  عملياً  يعني  فذلك 

املبادئ وامل�ضالح، بل هيمنة كاملة للم�ضالح ور�ضالة 

قمع وتهمي�س فاقعة الأ�ضحاب احلقوق. 

واأكرث من ذلك، ويف االجتاه نف�ضه، من الالفت اأن --

قانون ا�ضتعادة اجلن�ضية نف�ضه قد بني على التمييز 

منه  االإ�ضتفادة  تنح�ضر  بحيث  اجلن�ضني،  بني 

باملتحدرين من ذكور ذات اأ�ضول لبنانية وحدهم. 

اإىل  اإ�ضارات  ثالث  القانون  ت�ضمن  وبالفعل، 

الذكور(  اأقاربه  اأو  الذكور  اأ�ضوله  )اأحد  »الذكور« 

متييزاً عن االإناث واإ�ضارتني اإىل »االأب« )من اأبيه( 

متييزاً عن االأم. وفيما بنت اللجنة الوزارية املكلفة 

على  جن�ضيتهن  مبنح  اللبنانيات  حق  من  موقفها 

اعتبارات التوازن الدميغرايّف، فجاء مت�ضكها بالتمييز 

اأ�ضحاب  بدا   ،
3ً
مبدئيا ولي�س  ظرفياً  الذكورّي 

يقاربون  وكاأنهم  متاماً  ذلك  خالف  على  االقرتاح 

هذا التمييز كغاية بحّد ذاته. والربهان على ذلك 

لبنانيي  من  املتحدرون  يكون  اأن  يعتقد  اأنه  هو 

)من  االإجتماعية  الفئة  نف�س  من  الذكور  االأ�ضل 

لبنانيي  من  للمتحدرين  الطائفي(  االإنتماء  حيث 

حال  ويف  ذلك،  من  وانطالقا  االإناث.  االأ�ضل 

غلبة  جلهة  امل�ضيحية  القيادات  توقعات  �ضحت 

ت�ضح  التوقعات  هذه  فاإن  هوؤالء،  بني  امل�ضيحيني 

ذلك،  من  واإنطالقا  اأ�ضولهم.  جن�س  عن  مبعزل 

للذكورية  تكري�س  اأنه  على  اإال  اقرتاحهم  يفهم  ال 

جتاوزها.   مفاعيل  عن  ومبعزل  ذاتها،  بحّد   كغاية 

 

هل يسمح تأويل القانون 
بإخراجه من قمقم 

واضعيه؟ 
يف  ح�ضره  اأرادوا  القانون  وا�ضعي  اأن  البنّي  من 

حرفية  مراجعة  ولدى  منه.  وتوقعاتهم  غاياتهم  قمقم 

منه،  امل�ضتفيدة  الفئة  لتحديد  امل�ضتخدمة  العبارات 

�ضاأنه  من  هام�س  للّتاأويل،  وا�ضع  هام�س  وجود  نتبنّي 

يتوقعها  مل  اآفاقاً  القانون،  لهذا  جديدة  اآفاقاً  يفتح  اأن 

وا�ضعوه. وهذا ما نتبينه مثال يف عبارة: »اأحد اأ�ضوله 

الدرجة  حتى  الأبيه  الذكور  »اأقاربه  اأو  الأبيه«  الذكور 

الذكور«  اأ�ضوله  »اأحد  اأي�ضا  اأو   )-1 اأ )مادة  الرابعة« 

اأ�ضوله الذكور  »اأحد  2-(. فهل ت�ضمل عبارة  اأ )مادة 

الأبيه« جده ووالد جده من جده الأبيه وجد جده من 

اآخرين  الأ�ضول  تت�ضع  اأنها  اأم  الأبيه  جلده  جده  والد 

و�ضع  مثاًل  ن�ضف  فكيف  اإناث؟  من  اأ�ضوله  بع�ضهم 

الذكور  اأ�ضوله  اأحد  اأمام  هنا  واأل�ضنا  الأمه؟  اأبيه  جّد 

ولي�س  جّدته  والد  هو  االأ�ضل  هذا  اأن  رغم  الأبيه 

ملنح  باباً  فتح  القانون  اأن  يعني ذلك  واأال  والد جّده؟ 

اأو  )اجلدة  اإناث  من  الدّم  �ضلة  اأ�ضا�س  على  اجلن�ضية 

للق�ضاة  واألي�س  ذكور؟  من  فقط  ولي�س  اجلّد(  والدة 

حق تاأويل القانون على هذا الوجه مبعزل عن مقا�ضد 

اأي�ضاً  ولكن  الن�س  حلرفية  اإعمااًل  فقط  لي�س  ع، 
ّ
امل�ضر

انت�ضاراً ملبداأ عدم التمييز؟ ثم، وتبعاً ملنح اجلدة حّق 

تاأويل  حّق  ممكناً  ي�ضبح  اأال  الأحفادها،  اجلن�ضية  نقل 

عمال  نف�ضه  احلق  االأم  منح  اجتاه  يف  اجلن�ضية  قانون 

من  واألي�س  a fortiori؟  اأوىل  باب  من  بالتاأويل 

من خالل  اجلن�ضية  اكت�ضاب  الفرد حق  منح  العبثي 

معركة  اأمه؟  من خالل  ذلك  له  يكون  ال  واأن  جدته 

املحاولة.        ت�ضتحق 
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 من كان مدرجاً هو اأو اأحد اأ�ضوله الذكور الأبيه اأو اأقاربه الذكور الأبيه . 1

حتى الدرجة الرابعة على �ضجالت االإح�ضاء التي اأجريت بعد اإعالن 

دولة لبنان الكبري اأي �ضجالت 1921-1924 مقيمني ومهاجرين و�ضجل 

ال�ضجالت قد  اإ�ضمه على  اأال يكون املدرج  ... �ضرط  1932 مهاجرين 
اختار �ضراحًة اأو �ضمناً تابعية اإحدى الدول التي انف�ضلت عن ال�ضلطنة 

العثمانية و)2( من كان مدرجا هو اأو اأحد اأ�ضوله الذكور يف �ضجالت 

املقيمني 1932 ... واأغفل فيما بعد  هو اأو اأحد فروعه ت�ضجيل وقوعاته 

ال�ضخ�ضية. 

اخلا�ضة . 2 »التقدميات«  بتف�ضيل  الوزارية  اللجنة  تكليف  علوه،  �ضعدى 

املراأة  بحرمان  العار  تو�ضية  على  �ضمنا  يوافق  الوزراء  جمل�س  لالأبناء: 

من حقها مبنح جن�ضيتها، املوقع االإلكرتوين للمفكرة القانونية، 18 كانون 

الثاين 2013. 

نف�س املرجع.. 3
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تعديل قانون مكافحة تبيييض األموال: 
ينة البرائة؟ أين قر

ماريان خاطر

يف 12-11-2015، مت اإقرار قانون �ضالمة الغذاء. وهذا 

يف  االأوىل  �ضياغته  من  �ضنة   12 بعد  يح�ضل  االإقرار 

با�ضل فليحان  الراحل  الوزير  وزارة االقت�ضاد يف عهد 

و8 �ضنوات من تبنيه من قبل حكومة فوؤاد ال�ضنيورة 

اأعاد  قد  جمدالين  عاطف  النائب  وكان   .)2006(

قبل  من  ا�ضرتداده  على  رداً  قانون  كاقرتاح  تقدميه 

حكومة جنيب امليقاتي )2001(. وبعد فرتة طويلة من 

الالمباالة، ا�ضتفاد هذا القانون من الذعر العام الذي 

فاعور يف  اأبو  وائل  العامة  ال�ضحة  وزير  اأحدثته حملة 

الك�ضف  حمورها  كان  والتي   2014 الثاين  ت�ضرين 

لل�ضروط  مطابقة  غري  وموؤ�ض�ضات  ملطاعم  لوائح  عن 

واملعايري ال�ضحية واإقفال البع�س منها على خلفية هذه 

مقدمتها  يف  حقوقية  جمعيات  فنجحت  املخالفات. 

اللجان  دفع  يف  لبنان  يف  امل�ضتهلك  حماية  جمعية 

ولعل   .2015-1-22 يف  اإقراره  اإىل  امل�ضرتكة  النيابية 

امليزة الرئي�ضية لهذا القانون بالن�ضبة اىل قانون حماية 

امل�ضتهلك، هو ا�ضتناده اىل مقاربة �ضاملة ل�ضالمة الغذاء. 

اأي  ل�ضبط  حماية  تدابري  الدولة  ت�ضع  اأن  يكفي  فال 

�ضلعة خمالفة للموا�ضفات العامة )وهذا ما ينظمه قانون 

حماية امل�ضتهلك(، اإمنا يقت�ضي اأن ت�ضع تدابري لتنظيم 

خمتلف املراحل التي تقطعها هذه ال�ضلعة قبل و�ضولها 

اىل امل�ضتهلك النهائي، وتالياً خمتلف القطاعات التي 

ت�ضارك يف هذه العملية.

وهذ القانون ي�ضتدعي عدداً من املالحظات: 

الرد التشريعي ال يكفي وحده

ومن دون االنتقا�س من اأهميته، فاإنه ي�ضجل اأنه غالباً 

ما يقت�ضر رد فعل امل�ضرع على و�ضع قوانني رّدا على 

الت�ضريعي اجلديد  املقرتح  في�ضّور  اإجتماعية.  ف�ضائح 

اأي  اأنه مفتاح اخلال�س من امل�ضاكل مبعزل عن  على 

عن  لي�س  تنتج  اأنها  على  امل�ضاكل  وت�ضّور  م�ضاءلة، 

ف�ضاد  عن  لي�س  ذاك،  اأو  التاجر  لهذا  اإن�ضاين  ج�ضع 

الت�ضريع.  يف  النق�س  عن  بل  تلك،  اأو  االإدارة  هذه 

والواقع هو خمتلف متاماً والعربة تبقى يف التنفيذ. 

هيئة مستقلة؟ 

عامة  موؤ�ض�ضة  اإن�ضاء  اإىل  القانون  اآل  غاياته،  لتحقيق 

حتت  تعمل  الغذاء«  ل�ضالمة  اللبنانية  »الهيئة  هي 

االأطر  و�ضع  بها  اأناط  وقد  الوزراء.  رئي�س  و�ضاية 

واالأنظمة واملوا�ضفات اخلا�ضة ب�ضالمة الغذاء حتديداً 

من املنتج اىل امل�ضتهلك. كما تتوىل هذه الهيئة اإدارة 

بامل�ضتهلك  قد يلحق  اأّن �ضرراً  اإذا اكت�ضفت  املخاطر 

نتيجة تناوله اأغذية معينة. 

وفيما يفرت�س جناحها اأن تكون م�ضتقلة اىل حد كبري 

فال�ضلطة  خميبا.  جاء  القانون  فاإن  عملها،  اأداء  يف 

من  موؤلف  اإدارة  يتوالها جمل�س  الهيئة  التقريرية يف 

مبر�ضوم  �ضنوات  خم�س  ملدة  يعّينون  اأع�ضاء  �ضبعة 

رئي�س  اقرتاح  على  بناًء  الوزراء  جمل�س  يف  يتخذ 

التعيني  �ضلطة  ح�ضر  هنا  والالفت  الوزراء.  جمل�س 

هيئة  اأي  اإ�ضراك  دون  من  وبرئي�ضه  الوزراء  مبجل�س 

بو�ضع  واالإكتفاء  االقرتاح،  باب  من  ولو  مدنية 

موا�ضفات عامة الختيار االأع�ضاء ومفادها »اأن يكونوا 

اأهل االخت�ضا�س واخلربة يف الن�ضاطات املتعلقة  من 

العام الأع�ضاء  الغذاء«. ويفتح هذا الو�ضف  ب�ضالمة 

الهيئة الباب وا�ضعاً اأمام ا�ضتن�ضاب �ضلطة التعيني. 

ح�ضانات  �ضعيد  على  حااًل  اأح�ضن  االأمر  يبدو  وال 

يجوز  اأنه  على  �ضراحة  القانون  ن�ّس  فقد  االأع�ضاء. 

يتخذ يف  مبر�ضوم  وقت  اأي  االأع�ضاء يف  اإنهاء خدمة 

اأن  املادة  هذه  �ضاأن  من  وبالطبع،  الوزراء.  جمل�س 

للقيام  هوؤالء  ا�ضتقاللية  حول  كبرية  �ضكوكاً  توّلد 

من  الهيئة  هذه  حترر  اإمكانية  حول  وتالياً  باأعمالهم، 

االعتبارات ال�ضيا�ضية والزبائنية.

سقف التنسيق مع اإلدارات والوزارات

اأعمالها  بجميع  القيام  »الهيئة«  على  القانون  فر�س 

املعنية من  والوزارات  االإدارات  بالتن�ضيق مع جممل 

دون اأي اإي�ضاح الأ�ضول التن�ضيق ومقت�ضياته. ويخ�ضى 

اأن يتم التو�ضع يف هذا املفهوم اىل درجة ي�ضبح  طبعاً 

من  نحو  وعلى  للمماطلة،  اأو  للتعطيل  مرادفاً  معها 

الهيئة  لربط مقررات  اأن ي�ضكل مدخاًل جديداً  �ضاأنه 

باالعتبارات وامل�ضالح ال�ضيا�ضية. وختاماً، ي�ضّجل من 

باب االإيجابيات اأن القانون �ضمل حماية �ضحة احليوان 

والبيئة اىل جانب حماية �ضحة االإن�ضان.

إقرار قانون سالمة الغذاء:
إنجاز حقوقي مع عالمات استفهام 

حول استقاللية هيئة سالمة الغذاء

مـــــــيريم مهـــــنا

 
1
 جمل�س النواب م�ضروع القانون

ّ
يف 13-11-2015، اأقر

املتعّلق   2001/318 رقم  القانون  تعديل  اىل  الرامي 

مبكافحة تبيي�س االأموال. وياأتي هذا التعديل يف اإطار 

وان�ضياع  االرهاب  مبكافحة  املتعلقة  االتفاقيات  تطبيق 

GAFI، وهي  ال�ضادرة عن جمموعة  للتو�ضيات  لبنان 

تعمل  دولية  ومنظمات  عّدة  دول  من  موؤلفة  جمموعة 

االأموال،  تبيي�س  �ضّد  ا�ضرتاتيجيات  تطوير  بهدف 

اأن  اإىل  االإ�ضارة  وجتدر  العاملية.  املالية  املنظومة  ومراقبة 

ال  وهي  دائمة  دولية  منظمة  »لي�ضت  املجموعة  هذه 

. اال اأنها ومن 
2
ترتبط ب�ضرعة دولية ذات طابع الزامي«

خالل توجيهاتها تفر�س جترمي تبيي�س االأموال وتعاقب 

الدول غري املن�ضاعة لها. 

اأقر تعديل قانون مكافحة تبيي�س االأموال اىل جانب 

ال�ضريبية  املعلومات  لتبادل  املالية  القوانني  م�ضاريع 

احلدود،  عرب  االأموال  نقل  عن  الت�ضريح  وم�ضروع 

م�ضادر  بتجفيف  املتعلقة  املتحدة  االأمم  واتفاقية 

االإرهاب. متويل 

الذي  البيان  يف  اللبنانية  امل�ضارف  جمعية  واعتربت 

 اأن هذه الت�ضريعات خطوة اإيجابية لت�ضكيل 
3
تال ذلك

»اإطار قانوين �ضلب لتعاون)لبنان( مع املجتمع الدويل 

يف مكافحة االرهاب واجلرائم املالية«.

جهود  نتيجة  اأتى  االقرار  هذا  اأن  اجلمعية  واأو�ضحت 

واأبدت  اجلمعية.  كما  احلثيثة  لبنان  م�ضرف  حاكم 

حول  مّت  الذي  ال�ضيا�ضي  للتوافق  الكبري  »ارتياحها 

من  كان  والذي  االأخرية،  الت�ضريعية  اجلل�ضة  عقد 

»ارتياحها  جددت  كما  امل�ضاريع(«  )هذه  اإقرار  ثماره 

الأن تكون امللّفات املالية وامل�ضرفية قد �ضّكلت مو�ضع 

التقاء وتوافق بني االأفرقاء ال�ضيا�ضّيني كافة«. 

الدور  عن  االأهمية،  بالغة  موؤ�ضرات  ذلك  وُيعطي 

يف  وامل�ضرفية  املالية  )اأي  اجلهات  هذه  تلعبه  الذي 

�ضّقيها الداخلي واخلارجي( واأولويّاتها يف حتديد احلّيز 

بالطابع  الت�ضليم  مع  الت�ضريع،  وم�ضار  لبنان  يف  العام 

اإقرار  �ضرورة  اأن  خ�ضو�ضاً  االأولويات،  لهذه  العام 

التهويل  وحفلة  الدولية  ال�ضغوط  بعد  القوانني  هذه 

عن  بليغ(  اخت�ضار  )يف  »لبنان«  عزل  من  الداخلية 

يا  ال»افتح  مبثابة  اعتربت  العاملي،  امل�ضريف  النظام 

وتظهر  احلالية.  الت�ضريعية  الدورة   
ّ
�ضر وكلمة  �ضم�ضم« 

قّوة هذا ال�ضغط خ�ضو�ضاً بالنظر اىل تاأّزم نظام احلكم 

�ضّل  اإىل  اأدت  التي  ال�ضديدة  واالنق�ضامات  لبنان  يف 

جميع موؤ�ّض�ضاته مما يجعل التو�ضّل اىل »التقاء وتوافق 

الت�ضريعات  هذه  على  االأفرقاء«  جميع  بني  �ضيا�ضي 

ذات دالالت مهّمة. 

مع  الوطنية  ال�ضيادة  مفهوم  تطّور  ذلك  يعك�س  كما 

ومنها  الدولية  للهيئات  التنظيمية  ال�ضلطة  ات�ضاع 

الداخل  بني  الوا�ضحة  احلدود  وانحالل  اخلا�ضة 

واخلارج، خ�ضو�ضاً يف ما خ�س التجرمي واملالحقة اجلزائية 

يف ظل الطابع العاملي الذي تكت�ضبه »اجلرمية« اليوم.

يف  تو�ّضعاً   
ّ
اأقر  2001/318 رقم  القانون  تعديل  وكان 

 جرائم 
4
تعريف جرمية تبيي�س االأموال، بحيث اأ�ضيفت

عّدة على اجلرائم التي تنتج عن ارتكابها االأموال »غري 

ال  جرائم  �ضمل  التو�ّضع  هذا  اأن  ويلحظ   .
5
امل�ضروعة«

 
6
ت�ضل عقوبتها اىل اأربع �ضنوات كاحل�س على الفجور

)بالريمو(  املّتحدة  االأمم  اتفاقية  يخالف  الذي  االأمر 

اعتمدت  والتي   
7
الوطنية عرب  املنظمة  اجلرمية  ملكافحة 

معيار اجلرمية اخلطرية التي تعرف باجلرمية التي يعاقب 

عليها على االأقل باأربع �ضنوات �ضجن.

ااّل اأن التعديالت االأبرز التي طالها القانون متثلت يف 

وتو�ضيع  اخلا�ضة،  التحقيق  هيئة  �ضالحيات  تو�ضيع 

اإىل  بالنظر  �ضيما  ال  الهيئة  مع  بالتعاون  امللزمني  دائرة 

خ�ضو�ضية و�ضع املحامي.

اتساع  صالحيات  هيئة 
التحقيق  الخاصة

 
ف�ضاًل عن ذلك، تو�ّضع التعديل القانوين يف ال�ضالحيات 

اىل  ذلك  ويعيد  اخلا�ضة«.  التحقيق  ب»هيئة  املناطة 

الواجهة طبيعة الهيئة ومدى ات�ضاع �ضلطتها و�ضالحياتها، 

وخطورة انعدام وجود اأية �ضوابط وا�ضحة لعملها. 

التدابير  وطبيعة  الهيئة  صالحيات  توّسع 

التي لها اتخاذها

م�ضتقلة   
8
هيئة  2001/318 القانون  ظل  يف  اأن�ضئت 

تتمتع  ق�ضائي،  طابع  ذات  لبنان،  م�ضرف  لدى 

لبنان  م�ضرف  حاكم  من  تتاألف  املعنوية،  بال�ضخ�ضية 

رئي�ضاً لها، ورئي�س جلنة الرقابة على امل�ضارف، والقا�ضي 

املعني يف الهيئة امل�ضرفية العليا )وهو حاليا النائب العام 

الوزراء  يعينه جمل�س  وع�ضو  �ضمري حمود(،  التمييزي 

بناء على اإنهاء حاكم م�ضرف لبنان.

واإن كانت الهيئة ُت�ضمى »هيئة التحقيق اخلا�ضة«، اإال اأن 

هذه الت�ضمية ال تعرب ب�ضكل واٍف عن طبيعة ال�ضالحيات 

املناطة بها، مبا تخللها من تو�ضع يف العقد االأخري. 

 لي�ضبح اإىل جانب تلقي 
9
فقد مّت تو�ضيع تعريف مهّمتها

املعنيني  على  الرقابة  التحقيقات،  واإجراء  املعلومات 

بالتقيد مبوجبات القانون اأي كل اجلهات امللزمة مبوجب 

املحامني  »با�ضتثناء  م�ضبوهة،  عمليات  عن   
10

االإبالغ

منحت  كما  العدل«.  وكتاب  املجازين  واملحا�ضبني 

بتطبيق  املتعلقة  التنظيمية  الن�ضو�س  »ا�ضدار  حق 

القانون« بالن�ضبة لكل من اأ�ضيف كجهة ملزمة بالتقيد 

وكتاب  املجازين،  واملحا�ضبني  القمار  )نوادي  باأحكامه 

العدل، واملحامني( و»اإ�ضدار التو�ضيات« لكافة اجلهات 

املعنية. كما لها »توجيه تنبيه« اإىل اجلهات التي تخالف 

عن  منتظمة  تقارير  و«طلب  التنظيمية،  الن�ضو�س 

التدابري التي تتخذها ت�ضحيحاً الأو�ضاعها«.

فكان  اتخاذها،  �ضلطة  لها  التي  للقرارات  بالن�ضبة  اأما 

املعلومات  تلقي  واإثر   2001/318 القانون  لها يف ظل 

تتخذ  اأن  بها،  التدقيق  وبعد  م�ضبوهة  عمليات  عن 

 5 ملدة  احل�ضابات  اأو  احل�ضاب  بتجميد  موؤقتاً  قراراً 

قراراً  انتهائها  وعند  واحدة،  مرة  للتجديد  قابلة  اأيام 

امل�ضرفية  ال�ضرية  برفع  واإما  احل�ضاب  بتحرير  اإما  نهائياً 

وموا�ضلة  بها  امل�ضتبه  احل�ضابات  اأو  احل�ضاب  عـن 

التجميد  مهلة  متديد  مّت  التعديل،  ومبوجب  جتميدها. 

�ضنة  اأق�ضاها  »مّدة  اىل  للح�ضاب  »االحرتازي«  املوؤقت 

ما  واحدة« يف  وملرة  ا�ضافية  اأ�ضهر  ل�ضتة  للتمديد  قابلة 

قابلة  اأ�ضهر  و»�ضتة  اخلارج،  من  الواردة  الطلبات  خ�س 

للتمديد لثالثة اأ�ضهر ا�ضافية وملرة واحدة« يف ما خ�س 

. وهذا التمييز يف حتديد 
11
الطلبات الواردة من الداخل

مدة التدبري االحرتازي وفق م�ضدر الطلب ُم�ضتغرب، 

و�ضعوبات  تعقيدات  مراعاة  منه  املق�ضود  كان  اإذا  اإاّل 

وجتدر  جغرافياً.  اجلرم  نطاق  ات�ضع  كلما  التحقيق 

ال  جداً،  وا�ضع  »اخلارج«  مفرد  اختيار  اأن  اإىل  االإ�ضارة 

يت�ضمن اأي حتديد لكون اجلهة جهة ر�ضمية اأم خا�ضة، 

مما يحمل معه انك�ضاف االأفراد وال�ضركات اللبنانية يف 

عملياتهم املالية والتجارية اأمام اخبار �ضادر عن اأية جهة 

اأجنبية، مهما كان نوعها. 

املهلة  مّدد  قد  اقراره  قبل  التعديل  م�ضروع  وكان 

الق�ضوى للتجميد املوؤقت للح�ضاب اىل 20 يوم عمل 

دون اأية تفرقة بح�ضب م�ضدر الطلب.

اأن  اأن للهيئة  الراهنة  ال�ضاد�ضة ب�ضيغتها  وتو�ضح املادة 

.12
تتخذ قراراً بالتجميد النهائي للح�ضاب اأو العملية

كما اأن �ضالحيات الهيئة و�ّضعت الأخذ اجراءات غري 

حم�ضورة باحل�ضابات امل�ضرفية امل�ضبوهة. فباتت ت�ضمل 

اأي�ضاً  امل�ضبوهة  بالعمليات  تتعلق  اجراءات  اتخاذ 

املنقولة  وباالأموال  اأي�ضاً(،  نهائياً  جتميدها  لها  )التي 

وغري املنقولة. 

قد   2001/318 رقم  للقانون  الراهن  التعديل  ويكون 

اأ�ضاف �ضالحيات رقابية، وت�ضريعية )تنظيمية( وتاأديبية 

بحقوق  املا�ضة  املوؤقتة  التدابري  م�ضمون  وو�ّضع  للهيئة، 

�ضالحياتها  جانب  اىل  اتخاذها،  حق  لها  التي  مدنية 

كهيئة حتقيق ذات طابع ق�ضائي.

وجوب إخضاع عملها لضمانات

 المحاكمة العادلة

من  االأخرية  الفقرة  كانت  القانون  تعديل  م�ضروع  يف 

االأ�ضا�ضية  ال�ضيغة  يف   3 )الفقرة  تن�س  الثامنة  املادة 

لقانون 2001/318( على اأن قرارات الهيئة ال تقبل اأي 

طريق من طرق املراجعة العادية وغري العادية االدارية اأو 

الق�ضائية مبا يف ذلك الطعن لتجـاوز حـد ال�ضلطة .ومع 

اأو  للتجميد  القابلة  االأموال  جلهة  الهيئة  عمل  اّت�ضاع 

االإبقاء على  بات  اخت�ضا�ضها،  الداخلة �ضمن  اجلرائم 

هذه الفقرة �ضديد اخلطورة. وبنتيجة االعرتا�ضات املعرّب 

هذه  حذف  ر 
ّ
تقر النيابية،  املالية  اللجنة  داخل  عنها 

اأنهما  ُي�ضتنتج منهما  الفقرة. ولكن حّل حمّلها فقرتان 

ر�ضمتا �ضياقاً ر�ضمياً ملاآل هذه القرارات يفهم منه غياب 

اأية اآلية للطعن اأو املراجعة. 

لدى  العام  النائب  دور  عن  حتدثت  االأوىل  الفقرة 

االأوراق  حفظ  حق  اأعطي  الذي  التمييز  حمكمة 

اأن  على  الفقرة  ن�ضت  واذ  العامة.  بالدعوى  ال�ضري  اأو 

عادت  باحلفظ،  قراراً  اتخذ  حال  يف  حترر  االأموال 

بذريعة  التجميد  على  االإبقاء  اإمكانية  الهيئة  واأعطت 

تر�ضل  احلالة،  هذه  ويف  جديدة.  قرائن  اأو  اأدلة  وجود 

الهيئة للنائب العام تقريراً معلاًل. ويف هذه احلالة، ي�ضري 

اأنه لهذا االأخري حق التو�ضع بالتحقيق  الن�س �ضراحة 

على �ضوء املعطيات، فيما يلزم �ضمتاً بليغاً يف حال مل 

 على حفظ امللف. فماذا يجري 
ّ
 حاجة لذلك اأو اأ�ضر

َ
ير

يف هذه احلالة؟ هل تبقى االأموال جممدة؟ بالطبع، هذا 

االإبهام لي�س برئياً وهو يحفظ للهيئة اإمكانية االإبقاء على 

الوحيد  املرجع  اأن  يظهر  بحيث  لفرتة طويلة،  التجميد 

املخت�س الإعادة النظر يف قرارها يف مرحلة التحقيقات 

راأيه  يبقى  الذي  التمييزي  العام  النائب  هو  االإبتدائية 

توجيهيا اأكرث مما هو حا�ضم.  

الفقرة الثانية ذهبت يف االإجتاه نف�ضه وقد تناولت م�ضري 

قرار التجميد يف حال ال�ضري بالدعوى العامة. وقد جاء 

اإال بقرار مربم  ر االأموال 
ّ
اأنه يف هذه احلالة، ال حتر فيها 

مبنع حماكمة اأو باإبطال التعقبات اأو الرباءة. ومبعنى اآخر، 

عن  الرجوع  احلكم  اأو  التحقيق  ق�ضاة  من  الأي  لي�س 

قرارات الهيئة االحرتازية قبل االنتهاء من التحقيقات 

وذلك  املالحقة،  ابطال  اأو  مبنع  النهائي  القرار  واتخاذ 

اجلزائية  املحاكمات  اأ�ضول  يف  احلال  هي  ما  بخالف 

العادية. 

م�ضار  ياأخذه  اأن  ميكن  الذي  الطويل  للوقت  ونظراً 

اأو االبتدائية )خ�ضو�ضاً يف اجلرائم  التحقيقات االأولية 

الدولية( والدعوى العامة قبل ح�ضم امل�ضاألة يف اجتاه اأو 

اآخر، تتجلى �ضلطة تقدير الهيئة ب�ضرورة رفع ال�ضرية اأو 

اأو االأموال، مبثابة قرينة حا�ضمة على  جتميد احل�ضابات 

حال  يف  اإال  نق�ضها  ميكن  فال  امل�ضوؤولية،  عنا�ضر  توفر 

امل�ضرع  فيها  ينق�س  حالة،  اأمام  فكاأمنا  الرباءة.  اإثبات 

اإىل  ويحولها  الذنب«  اثبات  حتى  بريء  »املتهم  قرينة 

قرينة  العك�س«،  اثبات  حتى  مذنب  »املتهم  اأن  قرينة 

تتوفر  وال  لبنان  م�ضرف  حاكم  يراأ�ضها  هيئة  تقررها 

فيها �ضروط اال�ضتقاللية، ف�ضال عن اأن القانون تدّخل 

اأو  جزائية  دعوى  اأي  بوجه  اأع�ضائها  جميع  لتح�ضني 

مدنية من جراء اأعمالهم. 

هذا ما ن�ضتقروؤه من القانون. ويبقى اأن ننظر اإىل كيفية 

القراءة  بهذه  �ضيكتفون  فهل  معه.  الق�ضاة  تعاطي 

اأم  الهيئة،  قرارات  ملراجعة  اخت�ضا�ضهم  عدم  معلنني 

مما  االأخرى،  االعتبارات  على  التقا�ضي  حق  �ضُيغّلب 

يف�ضح املجال الإعادة العمل مببادئ املحاكمة العادلة يف 

هذا ال�ضاأن؟ 

االن�ضان  حلقوق  االأوروبية  املحكمة  اجتهاد  اأن  ونلحظ 

املحاكمة  ملبادئ  واملوؤقتة   االحرتازية  التدابري  يخ�ضع 

احلق،  على  توؤّثر جذرياً  اأن  �ضاأنها  من  كان  اإذا  العادلة 

اأن  اأو  االأ�ضا�س،  يف  امل�ضاألة  كبري  ب�ضكل  تبّت  اأن  اأو 

حتمل نتائج طويلة االأمد على حقوق االأفرقاء. ففي هذه 

 من 
13
احلالة، يقت�ضي احرتام  �ضمانات املحاكمة العادلة

 ومبداأ الوجاهية املت�ضّمن احلق باالطالع 
14

حقوق دفاع

 كما املالحظات التي 
15
على امللف وتقدمي االنتقادات له

 وحق الطعن يف امل�ضائل 
16

ُتعترب اأ�ضا�ضية بالن�ضبة للق�ضية

اجلزائية. وت�ضح هذه الو�ضعية على اأعمال الهيئة والتي 

لها اأثر حا�ضم على حقوق االأفراد املدنية. 

الملزمين  دائرة  توسيع 
الهيئة  مع  بالتعاون 

المحامي وضع  وخصوصية 
 

دائرة  القانوين  التعديل  و�ضع  اأخرى،  جهة  ومن 

القمار،  نوادي  باأحكامه:  بالتقّيد  امللزمني  االأ�ضخا�س 

العدل، واملحامني، عند  املجازين، وكتاب  واملحا�ضبني 

قيامهم بخدمات معّينة ل�ضالح عمالئهم.

م�ضك  اأي  القانون  مبوجبات  االلتزام  هوؤالء  وعلى 

والتقيد  معّينة،  قيمة  تفوق  التي  بالعمليات  �ضجالت 

 ،)4 املادة  يف  عنها  )املن�ضو�س  احليطة  مبوجبات 

وبتو�ضياتها  الهيئة  التي ت�ضعها  التنظيمية  وبالن�ضو�س 

االبالغ عن عمليات  مبوجب  االتزام  5(، كما  )املادة 

م�ضبوهة )املادة 7(. 

مل�ضمون  لبنان  قبل  من  ان�ضياعاً  التو�ضع  هذا  ويعّد 

باملوؤ�ض�ضات  املتعلقة   22 رقم   GAFI جمموعة  تو�ضية 

واملهن غري املالية.  

عند  التوّقف  املحامي،  مهنة  خل�ضو�ضية  نظراً  بّد  وال 

م�ضاألة اإلزامه مبوجب االبالغ، اإذ اأنه يتعار�س مع مبداأ 

احلفاظ  و�ضرورة  املحامي،  وا�ضتقاللية  املهنة،  �ضرية 

على عالقة الثقة بينه وبني املوّكل. 

للمحامي  بالن�ضبة  اأنه  على  القانون  تعديل  وين�س 

)االحرتاز  املوجبات  هذه  تطبيق  اأ�ضول  »حُتدد 

واالبالغ( مبوجب اآلية ت�ضعها نقابتا املحامني يف بريوت 

وطرابل�س تاأخذ بعني االعتبار خ�ضو�ضية مهنة املحاماة 

. وهذا االأمر يحّمل تالّيا النقابتني م�ضوؤولية 
17

واأنظمتها«

تبيي�س  مكافحة  قانون  حتّول  ملنع  ال�ضوابط  و�ضع 

االأموال، اإىل قانون ي�ضتبيح مهنة املحامي وا�ضتقالليته.

الهامة،  املالحظات  بع�س  تقدمي  من  هنا  بّد  وال 

باال�ضتفادة من التجربة الفرن�ضية، حيث مّت ادخال عام 

اأ�ضحاب  بع�س  عاتق  على  االبالغ  موجب   200418

L.561 -3  من  ة، ومنها املحامني يف املادة 
ّ
املهن احلر

اجلمعية  اأدخلت  كما  املادية.  واملعامالت  النقد  قانون 

العمومية للمجل�س الوطني لنقابات املحامني الفرن�ضية 

يف  املحامي  عاتق  على  االحرتاز  موجب   2011 عام 

نطاق  فرن�ضا  يف  ويقت�ضر   .
19

املحاماة مهنة  تنظيم  قانون 

فيها  ميار�س  التي  احلالة  على  هذا  االحرتاز  موجب 

التي  احلالة  له  تخ�ضع  وال  ا�ضت�ضارية،  مهمة  املحامي 

بحق  اأي  ق�ضائية،  باجراءات  ترتبط  مبهمة  فيها  يقوم 

الدفاع. اأما موجب االبالغ ، فُو�ضعت �ضوابط وا�ضحة 

اآنفة   L.561 -3 -11 املادة  تعفي  اأوىل،  فمن جهة  له. 

ترتبط  مبهمة  قيامه  خالل  املحامي  نطاقه  من  الذكر 

باجراء ق�ضائي واأي�ضاً عند تقدميه ا�ضت�ضارة قانونية، ااّل 

اذا كان الهدف من هذه االأخرية القيام بعملية تبيي�س 

.  فاذاً يقت�ضر موجب املحامي 
20

اأموال اأو متويل ارهابي

على االبالغ عن عملية م�ضبوهة يف احلالة التي ينّظم 

 
ّ
ب�ضر املحامي  التزام  موجب  ويظل  �ضكوكها.  فيها 

املهنة مطلقاً يف ما خ�س حقوق الدفاع يف االجراءات 

وقد  القانونية.  اال�ضت�ضارة  تقدمي  وخالل  الق�ضائية، 

هذا  يفرغ  الن�س  هذا  اأن   GAFI جمموعة  اعتربت 

  .
21
املوجب من م�ضمونه وال ُيعترب مطابقاً لتو�ضياتها

�ضيق،  ب�ضكل  املوجب  هذا  حتديد  من  الرغم  وعلى 

 .
22

تلّقفه املحامون الفرن�ضيون ب�ضكل �ضلبي جداً

اىل  بالتوجه  اأحدهم  قيام  اىل  اأخرياً  اال�ضارة  وجتدر 

اعتبار  على  بناًء  االن�ضان،  حلقوق  االأوروبية  املحكمة 

موجب االبالغ امللقى على عاتق املحامني خرقاً للمبداأ 

مبداأ  وهو  االن�ضان،  حلقوق  االأوروبية  ال�ضرعة  من   8

احرتام اخل�ضو�ضية، ومن �ضمنها خ�ضو�ضية املرا�ضالت، 

والذي ينطبق ب�ضكل خا�س على املحامني ب�ضبب اأهمية 

 املهنة، وحقوق الدفاع. وتدّخل يف الق�ضية كل من 
ّ
�ضر

املحامني  ومعهد   ،
23

االأوروبية املحامني  نقابات  جمل�س 

 تاأييداً لطلبه. 
24

االأوروبيني حلقوق االن�ضان

االبالغ  موجب  تعار�س  اىل  اأ�ضار  قد  املّدعي  وكان 

اإذ  ال�ضرعة(  من   6 )املادة  عادلة  مبحاكمة  احلق  مع 

باملتّهم  تتعلق  تفا�ضيل  اف�ضاء  اىل  باملحامي  يف�ضي  اأنه 

جترمي  بعدم  االأخري  هذا  حق  افراغ  اىل  يوؤدي  قد  مما 

اىل  املحامي  يتحّول  اأن  من  اخل�ضية  واأبدى   .
25

نف�ضه

م�ضاعد ل�ضلطات التحقيق، مما يق�ضي على عالقة الثقة 

.
26

بني املحامي واملوكل

على  امللقى  االبالغ  موجب  اأن  على  تاأكيدها  وبعد 

بخ�ضو�ضية  احلق  يف  تدخاًل  ي�ضكل  املحامي  عاتق 

 2 الفقرة  اىل  ا�ضتناداً   
27

املحكمة اعتربت  املرا�ضالت، 

به،  يلزم  قانوين  ن�س  لوجود  �ضرعي  اأنه   8 املادة  من 

النظام ومكافحة  له -حماية  اأ�ضباب م�ضروعة  ولوجود 

تنا�ضب  اأي   - ال�ضرورة  مبداأ  مع  ولتما�ضيه  اجلرمية-، 

جمل�س  وكان  ورائه.  من  امل�ضروع  الهدف  مع  اخلرق 

 قد اعترب اأن موجب االبالغ، 
28

�ضورى الدولة الفرن�ضي

ويف ظل اعفاء املحامي منه خالل قيامه مبهمة مرتبطة 

بحق الدفاع اأو خالل اعطاء ا�ضت�ضارة قانونية، ي�ضّكل 

هدف  مع  متنا�ضباً  خرقاً  اخل�ضو�ضية  ملبداأ  بالن�ضبة 

مكافحة اجلرمية. 

حلقوق  االأوروبية  املحكمة  ا�ضتندت  اآخر،  ومبعنى 

ال�ضرعة  مع  متما�ضياً  االبالغ  االن�ضان العتبار موجب 

 وهي:
29

االأوروبية، على ال�ضوابط املو�ضوعة له

مهمة  جوهر  مي�س  ال  الذي  املحدد  املوجب  نطاق   -

املحامي، 

بل  مبا�ضرًة  ال�ضلطات  املحامي  خمابرة  وعدم   -

 لنف�س 
ً
وجوب املرور بنقيب املحامني، باعتباره خا�ضعاأ

لل�ضهر  املحامني  قبل  من  ومنتخباً  املهنية  املوجبات 

على احرتامها. 

االجتاهات  بع�س  ت�ضّكل  اأن  ال�ضوابط  هذه  �ضاأن  ومن 

اآلية  لو�ضع  تطويرها  املحامني  نقابتي  على  يتعني  التي 

متنع ن�ضف القانون احلايل جلوهر مهنة املحاماة.

جتدون املقالة يف ن�ضختها الكاملة مع املراجع على املوقع االإلكرتوين للمفكرة
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من جتليات احلراك، االأ�ضلوب غري املاألوف الذي انتهجه 

املحكمة  اأمام  املتظاهرين  عن  للدفاع  احلراك  حمامو 

)اللجوء  �ضكله  فقط يف  لي�س  متّيز  فدفاعهم  الع�ضكرية. 

اأي�ضا يف م�ضمونه )الطعن يف  اإمنا  اإىل االإعالم(  املكثف 

ويف  املدنيني  حماكمة  يف  الع�ضكرية  املحكمة  �ضالحية 

ارتباط الق�ضاء باملراجع ال�ضيا�ضية(. وهذا االأ�ضلوب الذي 

 يف جل�ضات حماكمة املتظاهرين املدعى 
ّ
يرّجح اأن ي�ضتمر

دفاع  اأ�ضكال  اأحد  ي�ضكل  املحكمة،  هذه  اأمام  عليهم 

الرف�س defense de rupture، اأي الدفاع الذي 

يجعل املحاكمة منا�ضبًة للطعن مب�ضروعية القا�ضي نف�ضه 

ومبثابة »مكرّب لل�ضوت« لالإحتكام اإىل الراأي العام. 

ورّداً على هذا االأ�ضلوب، اختار قا�ضي التحقيق الع�ضكري 

التعبري عن �ضخطه يف منت القرارات الظنّية ال�ضادرة عنه 

�س القا�ضي  يف 12-11-2015. ففي موقف مفاجئ، خ�ضّ

فات بع�س املحامني »غري امل�ضبوقة« 
ّ
فقرة كاملة النتقاد ت�ضر

وب�ضكل خا�ّس جلوئهم اإىل الرتافع اأمام و�ضائل االإعالم، 

واالإزدراء.  االإدانة  عبارات  من  كبرياً  كّماً  �ضّمنها  وقد 

فات 
ّ
ت�ضر باأن  القول  حّد  اإىل  ال�ّضخط  به  و�ضل  وقد 

هوؤالء ال متّت ب�ضلة ال اإىل املحاماة وال اإىل الق�ضاء واأنها 

ت�ضيئ اإىل مهنة املحاماة والق�ضاء.. و«احلراك«. ال بل اأن 

�ضعي القا�ضي اإىل ذّمهم ذهب اإىل حّد اّتهامهم بالتدافع 

للت�ضريح اأمام و�ضائل االإعالم، واإىل االإ�ضاءة اإىل احلراك 

بجّدة  فقط  لي�س  اإعرتافاً  ي�ضّكل  اإمنا  القرار  وهذا  نف�ضه. 

اأ�ضلوب املحامني، اإمنا اأي�ضاً مبدى خطورته على اعتبار اأّن 

القا�ضي وجد نف�ضه مرغماً على اخلروج عن االأ�ضول التي 

حتكم عمله، الإطالق العنان لكّل ما ميكنه من اتهامات 

�ضد هوؤالء. فبدا القرار الظّني ال�ضادر بحق املتظاهرين 

مبثابة قرار ظّني بحّق املحامني الذين تطّوعوا للدفاع عنهم. 

وال يختلف اإثنان على اأن القا�ضي تعّدى بذلك حدود 

�ضلطته الإ�ضدار  ب�ضكل غري م�ضبوق م�ضتخدماً  وظيفته 

اأحكام على اأمور تخرج عن �ضالحياته )كاتهام املحامني 

حتى  اأو  اأخالقية  حم�س  هي  اأو  املهنة(  اأ�ضول  بتجاوز 

�ضيا�ضية )كاتهام املحامني باالإ�ضاءة اإىل احلراك(. وما يزيد 

فات 
ّ
االأمر قابلية للنقد هو اأن القا�ضي مل يتناول قّط ت�ضر

املحامني احلا�ضرين مع املتظاهرين يف جل�ضات التحقيق، 

اإمنا فقط ت�ضرفاتهم خارج املحكمة. بل اأن حما�ضه حمله 

اإىل التهّجم على حمامني مل يتكّلفوا اأ�ضاًل يف الدفاع عن 

املتظاهرين مو�ضوع املالحقة ومل يح�ضروا اأمامه يف اأي من 

الق�ضايا املطروحة اأمامه. 

وبذلك، يكت�ضب »دفاع الرف�س« اأو »دفاع املواجهة« اأبعاداً 

مثرية لالإهتمام. فنحن ل�ضنا فقط اأمام حماٍم خرج عن 

اأي�ضاً  اإمنا  التقليدي ليطعن يف م�ضروعية املحكمة،  دوره 

اأمام قا�ٍس مل يجد حرجاً يف جتاوز �ضالحياته لردع اأي 

�س ل�ضلطته. وبالطبع، من اخلطاأ النظر اإىل هذه املواجهة 
ّ
تعر

على اأنها بني حماٍم )اأو حمامني( بعينه)م( وقا�ٍس بعينه 

واإن بَدْت كذلك. فبمعزل عن االأخطاء التي قد يكون 

املحامون قد ارتكبوها يف اأي من ت�ضريحاتهم )وهي اأمور 

طبيعية عند ن�ضوء جتارب جديدة(، فاإن اأثرها االأهم يكمن 

اأمام  دفاعهم  اأ�ضاليب  تعزيز  �ضاأنها  من  جتربة  يف خو�س 

حماكم غري عادلة بطبيعتها اأو يف م�ضارات يغلب عليها 

انتهى  مقا�ضده،  حقيقة  عن  ومبعزل  باملقابل،  التدّخل. 

قرار القا�ضي اإىل تعزيز منظومة قمعية غالباً ما �ضعت اإىل 

اإ�ضكات املحامني بهدف اإبقاء املنظومة الق�ضائية، مبا فيها 

من مظامل وتدخالت، على حالها ومبناأى عن اأي تفاعل 

اإجتماعي )املحرر(.  

لــــمى كـــــرامة 

مع اإنطالق احلراك ال�ضعبي يف لبنان واإندالع مواجهات 

من  عدد  توقيف  مت  االأمنية،  والقوى  املتظاهرين  بني 

ويف  ال�ضغب.  اأعمال  ارتكاب  خلفية  على  املتظاهرين 

احلكومة  مفو�س  اإدعى   ،2015 االأول  وت�ضرين  اأيلول 

�ضخ�ضاً   53 يقارب  ما  على  الع�ضكرية  املحكمة  لدى 

اأمام  اأمام املراجع الق�ضائية املخت�ضة يف هذه املحكمة. 

حماكمة  جواز  عدم  عن  احلديث  عاد  الو�ضع،  هذا 

املدنيني اأمام املحاكم الع�ضكرية ملخالقته اأب�ضط حقوق 

املحامون  . واذ �ضّكل 
1
العادلة الدفاع ومبادئ املحاكمة 

 فائق، برز 
ّ

جلاناً للدفاع عن هوؤالء و�ضط اإهتمام اإعالمي

يف مقدمة خطاباتهم مبداأ »عدم جواز حماكمة املدنيني 

اأو  الرف�س  دفاع  بوادر  ومعه  الع�ضكرية«  املحاكم  اأمام 

املواجهة » défense de rupture« والذي كان 

 Vergès2
فرجي�س  جاك  الراحل  الفرن�ضي  املحامي 

عرف به ب�ضكل خا�ّس.   

ما هو دفاع الرفض؟
فرجي�س  اأ�ضماه  ما  اأو  التقليدي  الدفاع  بخالف 

 défense de( التواطوؤ  اأو  التغا�ضي  مرافعة 

دفاعه  املحامي  يح�ضر  حيث   ،
3
)connivence

بحجج تقنية، وكاأنه يتغا�ضى اأو يتواطاأ مع تركيبة النظام 

املحاججة  الرف�س  دفاع  يتجاوز  املحكمة،  و�ضرعية 

من  العام  الراأي  يحاكي  جدل  يف  للخو�س  التقنية 

اإىل  اإذا  الرف�س  مرافعة  تهدف  الق�ضاء.  منابر  خلف 

والتعبري  معني  قانون  �ضرعية  لنزع  املحاكمة  اإ�ضتخدام 

باإ�ضتنكار  املتهم  فيقوم  باأجمعه.  النظام  رف�س  عن 

و�ضجب النظام الق�ضائي كجزء من عملية القمع التي 

يتعر�س لها. وعملّيا، يطّبق املحامي هذه االإ�ضرتاتيجية 

من خالل الت�ضكيك ب�ضحة النظام القانوين و�ضالحية 

ذات  بحجج  عمال  وذلك  الق�ضية،  يف  للنظر  املحكمة 

الرف�س  واأيديولوجي واأخالقي. فمرافعة  طابع �ضيا�ضي 

تق�ضي باإعادة هيكلة املحاكمة من خالل اإعطاء تف�ضري 

مغاير لعالقة املتهم باملحكمة، في�ضبح املتهم هو من يتهم 

املحكمة، اأقله لعدم �ضالحيتها. وبفعل هذا النوع من 

املرافعة، تكت�ضي الق�ضايا املعنّية اأهمية كربى: فاملحامي 

للراأي  واإمنا  وح�ضب،  والق�ضاة  املحكمة  اإىل  يتوّجه  ال 

العام من ورائه، فيدعوه للتفكري باأ�ضئلة مت�ضلة باملعايري 

واملبادئ التي بني القانون عليها. وبذلك، ت�ضبح هذه 

املرافعة منا�ضبًة للت�ضكيك بالف�ضل الظاهر بني القانون 

، والتفكري 
4
وال�ضيا�ضة )يف معناها االأيديولوجي الوا�ضع(

يف االأبعاد االإجتماعية وال�ضيا�ضية لتطبيق قانون معني. 

الق�ضايا  من  عدد  يف  الرف�س  دفاع  فرجي�س  ا�ضتخدم 

جزائريني  منا�ضلني  عن  بالدفاع  املتعلقة  تلك  واأبرزها 

خالل فرتة االإ�ضتعمار الفرن�ضي. ولعل الق�ضية االأكرث 

�ضهرة يف هذا االإطار هي ق�ضية جميلة بو حريد املتهمة 

من  فرجي�س  طلب  وقد   .1957 متوز  مقهى يف  بتفجري 

اأن  معترباً  القا�ضي،  اأ�ضئلة  على  االإجابة  عدم  موكلته 

يف  الناظرين  الق�ضاة  اإقناع  لي�س  دفاعه  من  الهدف 

اأنحاء  �ضتى  يف  لها  انت�ضار  اأو�ضع  تاأمني  اإمنا  الق�ضية، 

هويتها  على  واأكدت  عادت  املتهمة  اأن  حتى   .
5
العامل

�ضيء  اأي  تعرفون  »ال  املحكمة:  اأمام  فقالت  املنا�ضلة، 

عني، ولكن اإذا �ضنحت يل الفر�ضة اأن اأزرع قنبلة لن 

حريد،  بو  جميلة  باإعدام  القرار  �ضدر  عندما  اأتردد!«. 

لل�ضغط  واالإعالم  العام  الراأي  نحو  فرجي�س  اإجته 

ردود  احلكم  اأثار  وبالفعل،  الفرن�ضية.  ال�ضلطات  على 

»جميلة  مان�ضيت  حتت  جرائد  ف�ضدرت  عديدة،  فعل 

ال�ضغط  هذا  واأمام  اجلزائر«.  دارك  جان  حريد...  بو 

قرار  عن  الفرن�ضية  ال�ضلطات  تراجعت  ال�ضعبي، 

االإعدام، ومت اإطالق �ضراح بو حريد عام  1962. 

»وبذلك، تصبح هذه 
 

ً
المرافعة مناسبة

للتشكيك بالفصل الظاهر 
بين القانون والسياسة، 

والتفكير في األبعاد 
اإلجتماعية والسياسية 

لتطبيق قانون معين. «

على  الدفاعية  االإ�ضرتاتيجية  هذه  اإىل  فرجي�س  ينظر 

نقا�س  اأي  تقبل  التي ال  الق�ضايا  فعالية يف  االأكرث  اأنها 

جّدي، اأي عندما تكون خلفية املتقا�ضي مرتكزًة على 

 
6
املحكمة. ومبادئ  قيم  مع  متاماً  متعار�ضة  ومبادئ  قيم 

ا�ضتند  اجلزائريني،  املنا�ضلني  اإىل  وبالعودة  فمثال، 

االإدعاء )الذي ميثل امل�ضتعمر الفرن�ضي( على تو�ضيف 

كونهم  على  الدفاع  اإ�ضتند  فيما  باالإرهابيني،  املتهمني 

مقاومني. ويكت�ضب اإذاً دفاع الرف�س اأهميته يف حاالت 

موقف  لتبني  مّيالة  املحكمة  تكون  حيث  م�ضابهة، 

ال�ضلطات الر�ضمي.  

بدايات خجولة لدفاع 
ج قاعات  الرفض... ولو خار

المحكمة
اخلطاب  اإحياء  اإعادة  اإىل  االأخرية  االأحداث  اأدت 

الع�ضكرية.  املحاكم  اأمام  املدنيني  ملحاكمة  املنّدد 

املتظاهرين  عن  املدافعني  املحامني  جلنة  عرّبت  فقد 

عدد  »زيادة  اأن  معتربة  املحاكمات،  لهذه  رف�ضها  عن 

الع�ضكرية يف  املحكمة  اأمام  عليهم  املدعى  املتظاهرين 

واأ�ضاء  قلق  عامل  �ضكل  لل�ضلطة«  »معار�ضني  ق�ضايا 

على خطورة ا�ضتمرارية هذه املحكمة اال�ضتثنائية على 

ومل   .
7
عادلة« مبحاكمة  بالتمتع  املتظاهرين  حق  �ضعيد 

اإعالمية  ت�ضريحات  واكبته  بل  يتيماً،  البيان  هذا  ياأت 

، �ضدر اأغلبها 
8
عديدة للمحامني برف�س هذه املحاكمات

يف مقابالت من اأمام مبنى املحكمة الع�ضكرية. وقد مت 

التوقيفات  اأعقاب  يف  ممنهج  ب�ضكل  ذلك  اإىل  التطرق 

احلا�ضلة تبعاً ملظاهرة 8 ت�ضرين االأّول. 

معلنة  وغري  ر�ضمية  غري  بداية  يعك�س  امل�ضهد  وهذا 

ملرافعة الرف�س واإن بقيت خارج اإطار املحاكمة التي مل 

اأمام االإعالم، بالقرب من  تبداأ بعد: حمامون يظهرون 

قاعة  من  قليلة  اأمتار  بعد  على  احلا�ضل  اخليم  اإعت�ضام 

املحكمة. واجلدير بالذكر، اأن مقابل هذا اخلطاب امل�ضابه 

مناق�س  خطاب  اآخر،  مقلب  يف  ظهر،  الرف�س،  لدفاع 

 défense de متاماً وي�ضح ت�ضميته: خطاب التواطوؤ

connivence، حيث ذهب اأحد املحامني اإىل اإقناع 

اأهايل املوقوفني بتوكيله عو�ضا عن حمامي جلان الدفاع 

عن املتظاهرين، بحجة اأن اخلطاب الت�ضادمي والنقدي 

م�ضالح  مع  ولي�س  احلراك  م�ضالح  مع  يتنا�ضب  لهوؤالء 

املوقوفني طاملا اأنه يوؤدي اإىل اإطالة اأمد توقيفهم. 

محاكمة متظاهري الحراك: 
أي حظوظ لدفاع الرفض أمام 

ية؟   المحكمة العسكر
يف  الكال�ضيكية  النظرية  اإعتماد  اأن  فرجي�س  يعترب 

تت�ضم  التي  الق�ضايا  يف  التواطوؤ(  دفاع  )اأو  الدفاع 

القانونية  باملحاججة  الدفاع  وح�ضر  الق�ضوى  باملواجهة 

الق�ضية.  يف  الفوز  حظوظ  من  يقلل  الهادئة  التقنية 

فاأهمية مرافعات الرف�س تكمن يف ثالثة عوامل. اأوال، 

يف حتويل الق�ضية ال�ضخ�ضية اإىل ق�ضية �ضاأن عام، حيث 

يعمد املحامي يف �ضياق دفاع الرف�س اإىل جذب الراأي 

كبري  جزء  ي�ضبح  وبالتايل  االإعالم  خلفه  ومن  العام 

تكون  وبذلك، عندما  املحكمة.  قاعة  من عمله خارج 

املرافعة مفتوحة للجمهور، فهي حتما �ضتوؤثر على موازين 

القوى وتعطي الفريق االأ�ضعف اإمكانية وم�ضاحة اأكرب 

ن�ضتخدم  »نحن  فرجي�س،  وبعبارات  اأفكاره.  لطرح 

 
9
اجلمهور.« اإىل  للو�ضول  �ضوت  مكرب  مبثابة  املحكمة 

للرتويج  للمتهمني  م�ضاحة  املرافعات  هذه  تعطي  ثانيا، 

هذه  ت�ضكل  اأن  ميكن  فمثال،  ودوافعهم.  ملواقفهم 

املرافعات منا�ضبة لنا�ضطي احلراك بالتعبري عن موقفهم 

اإغالق  ظل  يف  وذلك  الق�ضاء،  اأمام  لل�ضلطة  املعار�س 

اأمامهم. فدفاع الرف�س قد يوجد  املوؤ�ض�ضات ال�ضيا�ضية 

م�ضاحات للفئات غري املرغوب فيها اأو املهم�ضة داخل 

 .
10

قاعة املحكمة يف ظّل نظام عاّم ي�ضعى اإىل تهمي�ضها

وكما عرّب عن ذلك كري�ضتودوليدي�س يف مقاله ال�ضهري 

من  ال�ضلطات  اإمكانية  عدم  فاإن  الرف�س،  دفاع  ب�ضاأن 

هو  املحاكم  داخل  املعار�ضة  الفئات  واإ�ضكات  اإحتواء 

 ثالثا، قد 
11
من املقومات االأ�ضا�ضية لهذه االإ�ضرتاتيجية.

ت�ضكل هذه املرافعة ظرفاً منا�ضباً لطرح تعريفات جديدة 

للمفاهيم التي ت�ضتند اإليها ال�ضلطة التي تتمتع بح�ضرية 

بتف�ضري معاين  اإ�ضتئثارها  اإنطالقا من  العنف  اإ�ضتعمال 

فاإن هذه املرافعات قد  االأمن والنظام العام. ومن هنا، 

املفاهيم  تناق�س هذه  اإبراز  معينة يف  ت�ضاهم يف ظروف 

وطرح  املفاهيم  هذه  لزعزعة  فت�ضتخدم  واإ�ضتن�ضابيتها، 

تف�ضريات مغايرة لها.  

وقد يقود احلديث عن مبا�ضرة اأ�ضكال من دفاع الرف�س 

يف ق�ضايا املتظاهرين اإىل تطورات يف ممار�ضة هذا الدفاع 

عند مثول املتهمني اأمام املحكمة. فالعن�ضر اجلرمي هنا 

باأهمية  مقارنة  هام�ضياً  العام،  للراأي  بالن�ضبة  قد يكون، 

قبل  من  املرتكبة  املرتاكمة  واالأخطاء  احلراك  مطالب 

املرافعات  هذه  تلقى  قد  وبالتايل  العامة،  ال�ضلطات 

ف اإىل ذلك اأن عدد املتظاهرين  بعداً وطنياً جامعاً. �ضِ

 53 اإىل  اأمام املحكمة الع�ضكرية و�ضل  املدعى عليهم 

�ضخ�ضاً، مما يفتح جمااًل لتكرار مرافعة الرف�س مرة بعد 

مرة. ويرتقب اأن يوؤدي ذلك بحده االأدنى اإىل اإطالق 

نقا�س وجدل رمبا ي�ضكل بوابة وا�ضعة الإعادة النظر يف 

�ضالحيات املحكمة الع�ضكرية. 

جميع  عن  لالإفراج  وتبعاً   ،2015-10-27 بتاريخ 

-10-8 تظاهرة  مبنا�ضبة  توقيفهم  مت  الذين  املتظاهرين 

املتظاهرين  عن  للدفاع  املحامني  جلنة  اأ�ضدرت   ،2015

التوقيفات  لهذه  ت�ضديها  كيفية  فيه  عددت  بياناً 

واملخالفات القانونية التي وثقتها. وبالنظر اإىل اأهمية هذا 

البيان، يهّم املفكرة القانونية اأن تن�ضر املقتطف الوارد فيه 

 والذي و�ضف املحامون فيه ما و�ضفوه باالإجناز )املحرر(. 

واكبت جلان حمامي احلراك هذه التوقيفات، م�ضتفيدة 

من خربتها ال�ضابقة ومن تزايد اأعداد املحامني املتطوعني 

وتعزيز �ضالتها مع االإعالم. وقد �ضكل عمل اللجان يف 

جبه قمع ال�ضلطة للمتظاهرين جتربة هامة �ضيكون لها اأثر 

ت�ضجل  اأن  ذلك  من  انطالقا  ويهمنا  املهنة.  على  اأكيد 

االأمور االآتية: 

على صعيد اإلنجازات

اأهم االجنازات هي االآتية: 

اأن تداعي املحامني فيما بينهم لت�ضكيل جلان للدفاع -- 1

عن متظاهري احلراك ب�ضكل تطوعي هو �ضمة هامة 

الق�ضايا  ملنا�ضرة  كمهنة  املحاماة  مهنة  تظهر  جدا 

مب�ضتوى  املحامني  جلان  عمل  متيز  وقد  االجتماعية. 

عاٍل من الت�ضامن والتعاون املهنيني، اأدى اإىل �ضمان 

امل�ضاعدة واملواكبة القانونية جلميع املوقوفني اأو املدعى 

اأهاليهم.  مواكبة  عن  ف�ضال  بهم،  امل�ضتبه  اأو  عليهم 

وقد اأّمن املحامون ح�ضورا يف جميع املخافر حيث مت 

توقيف املتظاهرين اإىل �ضاعات متاأخرة من الليل، ومن 

ثم اأمام ق�ضاة التحقيق الع�ضكريني بناء على تكليف 

حمامو  ويتهياأ  بريوت.  يف  املحامني  نقابة  عن  �ضادر 

اللجنة للمحاكمات. 

اأمام -- 2 نف�ضها م�ضطرة  قد وجدت  املحامني  اأن جلان 

 
ّ

تنامي حدة القمع �ضد املتظاهرين والتدّخل ال�ضيا�ضي

ال�ضافر يف التوقيفات ويف عمل املحكمة الع�ضكرية، 

مع  بالتن�ضيق  عملها،  واأ�ضاليب  اأدوات  تطوير  على 

املوقوفني.  اأهايل  ومع  ال�ضعبي  احلراك  جمموعات 

رورات اأحكامها. واذ نظمت جمموعات احلراك  فلل�ضّ

مع اأهايل املوقوفني اعت�ضامات �ضبه يومية، اأمام املخافر 

التي اأودع املتظاهرون يف نظاراتها، ا�ضطر املحامون اإىل 

االإحتكام اإىل الراأي العام من خالل و�ضائل االعالم، 

يف �ضياق ممار�ضة حق الدفاع. فما نحن ب�ضدده لي�س 

دفع مالحقة قانونية �ضدهم، اإمنا بالدرجة االأوىل، دفع 

اإرادة �ضيا�ضية منهجية يف قمع املتظاهرين من خالل 

الق�ضاء. 

اأمام -- 3 عليهم  املدعى  املتظاهرين  عدد  زيادة  اإن 

لل�ضلطة«  »معار�ضني  ق�ضايا  يف  الع�ضكرية  املحكمة 

�ضكل عامل قلق واأ�ضاء على خطورة ا�ضتمرارية هذه 

املتظاهرين  حق  �ضعيد  على  اال�ضتثنائية  املحكمة 

اأننا  بفخر  ن�ضجل  هنا،  بالتمتع مبحاكمة عادلة. ومن 

جنحنا بتحويل ق�ضايا املتظاهرين اإىل ق�ضية عامة لرف�س 

حماكمة املدنيني اأمام املحكمة الع�ضكرية.

متاما كما ح�ضل يف 21 اأيلول 2015، جنحت جلان -- 4

باالفراج عن جميع  الدوؤوب  عملها  بفعل  املحامني 

املوقوفني. وقد اأثبتت بذلك مرة اأخرى وفاءها لعهدها 

باأن تبقى �ضالحا قانونيا يف يد املتظاهرين يف مواجهة 

جميع و�ضائل القمع. 

من -- 5 بعدد  اللجان  تقدمت  ذلك،  اىل  اإ�ضافة 

البالغات �ضد العنا�ضر االأمنية والعنا�ضر امليلي�ضياوية 

هذه  تتابع  تزال  وال  املتظاهرين  على  اعتدت  التي 

الق�ضاء  حث  اأجل  من  واإ�ضرار  بجدية  التحقيقات 

على اتخاذ االإجراءات الالزمة ملحا�ضبة املعتدين على 

احلق بالتظاهر. 

خالل  من  طّورت  قد  املحامني  جلان  تكون  وتاليا، 

التي  واالأ�ضاليب  بينها  فيما  والتن�ضيق  وجودها 

اعتمدتها واالأهداف التي ر�ضمتها جتربة هامة يف جتربة 

مهنة املحامني، جتربة على م�ضتوى طموحات �ضعبنا يف 

هذا الظرف الدقيق من تاريخه. 

محامون ضد قضاة العسكر

مقتطف من بيان صادر عن لجنة المحامين للدفاع عن المتظاهر�ن:
احتكمنا إلى الرأي العام من خالل وسائل اإلعالم

دفاع الرفض كاستراتيجية قضائية:
بوابة لوقف محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري 

جتدون املقالة يف ن�ضختها الكاملة مع املراجع على املوقع االإلكرتوين للمفكرة
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ســــحر مــــندور

ع�ضراٍت  ب�ضعة  كّنا  وبينما  �ضنوات،   10 من  اأكرث  منذ 

 اللبنايّن ال�ضورّي 
ّ

نتظاهر بقلٍق �ضديد �ضد النظام االأمني

ما  بدّقٍة  نعرف  نكن  ومل  حمامون،  بيننا  كان  امل�ضرتك، 

العنف  �ضاحة  يف  حا�ضرين  املحامون  هوؤالء  كان  اإذا 

ما..  كمظّلٍة  بيننا،  دوٍر  كاأ�ضحاب  اأو  معنا  كمتظاهرين 

»الدولة«  اإىل  لدينا  احلماية؟ هل  اإىل  لدينا مدخل  هل 

تفكرينا،  يف  �ضبقونا  يومها  االأمن  رجال  لكن  مدخل؟ 

و�ضارعوا اإىل �ضّد هذه االإمكانية. ففي ذاك ال�ضارع، يف 

ب�ضاٍب  ا�ضتفرد رجال االأمن  ملا  ال�ضنائع،  حميط جنينة 

منا، وانهالوا عليه بال�ضرب العنيف، والتحقري، وال�ضتائم، 

اجتاه  بكّل  الراك�ضني  نحن  جميعاً،  لنا  ُيلّقن  كدر�ٍس 

اإلغاء  مت  علينا،  االإنتقام  بعنف  تنهال  هراوات  من  هرباً 

املحامي. هو، كان قد رك�س ببديهية غري معتادة اأو مربرة 

اأقداٍم ت�ضتمر  حينها، نحو ال�ضاب الغارق يف دمائه بني 

ف بنف�ضه، و�ضاح باملعتدين االأمنيني: من 
ّ
يف دو�ضه، عر

اأوراقكم؟ ال يحق  اأين  اأين مالب�ضكم الر�ضمية؟  اأنتم؟ 

لكم، اأنتم تخرقون قانون الـ... فما كان من رجال االأمن 

اأر�ضاً، وخّلفت  اأردته  الوجه  ب�ضربٍة على  اأن عاجلوه  اإال 

عالمًة على وجهه، ويف وعينا.

عن  يرحل  اأن  قبل  ملّدة،  بالقهر  مليئتني  عيناه  بقيت 

�ضوته  وُدفن  دوره.  لغي 
ُ
اأ وجوده.  ُمنع  َمن  قهُر  البلد. 

�ضتمنحه  املقابل،  ويف  �ضفراً.  تاأثريه  �ضار  حنجرته.  يف 

ال�ضلطة اعتداداً برداٍء يلقيه على كتفيه و«اأ�ضتذًة« ُينادى 

املهنّيون،  فيه  يلتقي  كهٍف  من  »فوقيتها«  ي�ضتمّد  بها، 

ا�ضمه نقابة، ي�ضبحون فيها متاثيل رخاٍم ال اإرادة فيها اإال 

الأداة النحت. اإذ كانت النقابات قد �ضقطت حينها اأمام 

فرغت من معناها الن�ضايّل، قبل اأن تنهال هذه 
ُ
النظام، واأ

اللطمة بحرّيٍة على وجنة حماٍم.

االإجتماعي  العقد  ها 
ّ
يقر مل  املحاماة  ح�ضانة  اأن  اإال 

وممار�ضات  ممار�ضي  لدى   
ّ

جيني بتمّيٍز  ماورائي  القتناٍع 

هو  اأنف�ضنا.  لنحمي  اإال  /ن  نحمهم  مل  املحاماة.  مهنة 

كان يعرف ذلك. كثريات وكثريون من ممار�ضي املحاماة 

يعرفون ذلك.

رق ال طبق فّضة وال دّمًا أز
اأكرث من 10 �ضنوات، مل يكن املجتمع املديّن قد  منذ 

ت�ضّكل بعد ك�ضبكة اأماٍن لالأفراد النا�ضطني فيه. ومل تكن 

اإعالمية  عنا�ضر  بني  املحكية  وغري  املحكية  التحالفات 

وحمالت مطلبية قد ت�ضّكلت على النحو املعروف راهناً. 

فلم ي�ضّكل �ضرب املتظاهرين وال املحامي مادًة اعرتا�ضية، 

مل ت�ضتحق خرباً يف االإعالم حتى. بدا �ضربه كق�ضا�ٍس 

اأو ن�ضوٍة مهنية اعرتته. كمن  ي�ضتحقه على هّبٍة عاطفية 

حتجيمه.  فا�ضتحق  له،  املر�ضوم  الدور  عن  خرج  بالغ، 

وقد �ضادت هذه »املعرفة« متاماً كما ي�ضود »ا�ضتنتاٌج« ولو 

�ضمني باأن ال�ضيدة التي مّت تعنيفها جنت على نف�ضها. 

مل نكن قد اعتدنا بعد على اأن العلن هو مكاٌن اآمٌن لنا، 

اإىل العلن، علن ال�ضارع  اأو متعاوٍن معنا. اليوم، اخلروج 

وعلن االإعالم، بات م�ضّلماً به كاأداٍة يف الن�ضال واحلماية. 

ال �ضيء مما هو م�ضّلٌم به اليوم، ولد من عدٍم اأو ب�ضهولة.

اأذكر متاماً ملّا بداأت قّلة من املحامني باخلروج اإىل االإعالم، 

له،  �س 
ّ
نتعر الذي  الظلم  من  يومية  ف�ضواًل  لنا  لرتوي 

تنّظمه اأمامنا خارج اليد املطلقة التي اأوحت لنا ال�ضلطة 

وخا�ضت  موؤمترات،  عقدت  القّلة،  تلك  متتلكها.  باأنها 

مواجهات، وتهّددت يف مهنتها، وهي تناق�س يف العلن 

نف�ضت  املمكن. فقد  بال�ِضحر.. �ضحر  اأتتنا مرفقة  بنوداً 

التيئي�س.  م�ضدر  هي  وال�ضلطة  عنا،  التيئي�س  بع�س 

ال�ضلطة كانت - وما زالت - تزرع فينا االإح�ضا�س بالعجز 

ال  وقح،  متعّنت،  ال�ضالحيات،  مطَلق  نظاٍم  اأمام  التام 

بقوانني، قد  مقّيٌد  باأنه  اأخربتنا  الن�ضالّية  املحاماة  ُيطال. 

هناك،  تغيريها  نحو  ال�ضّد  اإىل  ن�ضطر  وقد  هنا،  ت�ضاعدنا 

و�ضنف�ضل كثرياً، و�ضننجح قلياًل، و�ضرناكم، و�ضن�ضطره 

بع�ضنا  حرّية  عليه  و�ضنفر�س  الوجه،  ماء  بع�س  على 

عاملًة،  �ضيحمي  جلميعنا.  ُتلّقن  كدرو�ٍس  ُي�ضاقوا  ملا 

ولو مل  لالجئٍة،  �ضينت�ضر  العامالت.  كّل  يحِم  ولو مل 

�ضوابق  و�ضيعلن  والالجئات.  الالجئني  جلميع  ينت�ضر 

املطلبية. هناك  ُيبنى عليها، و�ضنتعّلم منها يف م�ضرياتنا 

الأجلها،  يرتافعون  حمامون  وهناك  فعٍل،  م�ضاحات 

هذه  لتو�ضيع  اآلياٌت  وهناك  يتعاونون،  قد  ق�ضاة  وهناك 

امل�ضاحات ال�ضيقة. يف املخفر، يف قاعة املحكمة، مل يعد 

ينتظرنا رعٌب، م�ضاريف ال طائل فيها ومنها، هّوة متت�ّس 

باملمكن،  مت�ضلحات  ندخلها  بتنا  اإليها.  الداخلني/ات 

خارج اأناقة الرداء وحرّية القمع.

القرار  كوكب  منها  نطالب  �ضارٍع  قارعة  اإىل  جنل�س  كنا 

باأال يكون على هذا القدر من الظلم. كنا نكتب كمن 

بتنا  اليوم،  به.  حتّكمها  مدى  يعرف  ال  قيوٍد  على  يثور 

ن�ضتطيع اإىل كوكب القرار �ضبيال، نعايره بظلمه، نحاكمه 

باملزيد منها. نراكم، مهما  على جتاهل حقوقنا، ونطالب 

اأخطاأنا اأو ف�ضلناـ ونناق�س، يف العلن، املمكن واالأخطاء 

واالإمكانيات. ولي�س من باب ال�ضدفة اأن مُينع املحامون 

على  للمحافظة  االإعالم،  اإىل  اخلروج  من  واملحاميات 

 
ّ
مر لنا على  ات�ضح  فقد  عنا.  متاماً  القرار معزواًل  كوكب 

 اأنه ميكن للمحاماة اأن تكون نقطة و�ضٍل 
ّ

الن�ضال املطلبي

بني املواَطنة والدولة، بعدما جعلها ال�ضكوت وال�ضمت 

نقطة ف�ضٍل بينهما. خروج املحامني اإىل االإعالم جعلنا 

العدالة،  ُتعّتق  حيث  الكهف  هذا  بوابة  نك�ضر  اأواًل 

كاخت�ضا�ٍس منعزٍل عن جمتمعه. مع ك�ضر هذا االإحتكار 

املعتم، مّت جت�ضري العالقة بني املواَطنة والعدالة. هذا هو 

الدور الذي الأجله منحنا، نحن النا�س، املحاماة ح�ضانًة، 

عروق  اأزرق يف  لدٍم  وال  عيني حماٍم  ل�ضحٍر يف  ولي�س 

ة  حمامية. وهذا مل يلده عدٌم وال اأتى على طبٍق من ف�ضّ

ليكون اليوم مو�ضع نقا�ٍس مرتٍف مرتّفٍع. هذا اأتى نتيجة 

بالت�ضبيك  حماميات،  وتخو�ضه  حمامون  خا�ضه  ن�ضاٍل 

والتعاون املبا�ضر مع جمتمٍع مديّن يراكم، وُترفع جهودهم 

 يتبلور. فاآلية حتويل ق�ضيٍة 
ّ

/ن على من�ضات اإعالٍم مطلبي

خا�ضة اإىل مطلٍب عام هي فعٌل ن�ضايّل، �ضقفه العدالة.

القطاعية كأداة تدجين
عن  مبعزٍل  قوربت  اإذا  /ة،  املحامي  ح�ضانة  تعني  ماذا 

الق�ضية التي يدافع عنها؟ اإذ، ماذا تعني ح�ضانة حماٍم 

يعّنف زوجته يف ال�ضارع؟ الأجل ذلك منحناه ح�ضانًة؟ 

يدافع عن مواطٍن  تعني ح�ضانة حماٍم  ماذا  املقابل،  يف 

ذلك؟  لغري  ح�ضانًة  منحناه  هل  ال�ضارع؟  يف  ُي�ضرب 

التعامل مع القطاعات والبيوت واالأوراق كم�ضائل ذات 

هو  اإجتماعي،  دوٌر  يربره  متّيز جيني ال  اأو  »خ�ضو�ضية« 

فعل �ضلطٍة ولي�س فعل عدالة. كّل اإخفاٍء يف »املنزل« اأو 

يف »النقابة« هو فعل تعتيم. يف املقابل، خروج الق�ضايا 

األ�ضنة حماميها اإىل العلن هو فعل حماية، توعية،  على 

وتعبئة للعدالة. اإن اإخفاء العنف االأ�ضري عن املجتمع 

بني  توا�ضل  كاأداة  للعنف  تكري�ٌس  هو  خا�س  ك�ضاأٍن 

 
ّ

والديني  
ّ

ال�ضيا�ضي النظام  مبباركة  وم�ضتعبدته  �ضّيٍد 

خروج  ميلي  بينهما.  العالقة  يدير  الذي   
ّ

واالجتماعي

املراأة بق�ضيتها اإىل العلن ق�ضا�ضاً تتلقاه يف �ضرفها و�ضيتها 

واأمومتها. وملّا خرجنا بق�ضيتها اإىل العلن، وملا ح�ضرناها 

املراأة  من  ن�ضنع  نكن  مل  واملجتمع،  ال�ضلطة  عني  يف 

اإثارًة، ومل نكن ن�ضنع للمحامي �ضيتاً، ومل نكن نح�ضد 

اء. تلقينا الت�ضكيت والتجاهل 
ّ
الت�ضفيق وال�ضهرة والقر

 بع�س 
ّ
ت احلملة، واأ�ضر

ّ
ت هي، واأ�ضر

ّ
والت�ضخيف، واأ�ضر

حتى  املجتمع  فتفاعل  االإعالم،  بع�س   
ّ
واأ�ضر املحاماة، 

االأ�ضرّي ك�ضاأٍن  العنف  »تقّبل«  العام عن  مزاجه  خرج 

من  وتعبئة  وتوعية  حماية  ت�ضّكلت  وبذلك،  خا�س. 

اأجل اإقرار قانون. م�ضتغلو العلن موجودون يف ال�ضحافة 

ويف املحاماة ويف كّل املهن، لكن اإمكانيات اال�ضتغالل 

اأطالب مبنع  ال ت�ضوغ الدور املرجو من هذه املهنة: لن 

خروج ال�ضحافيني على االإعالم لتفادي ا�ضتغالٍل ما. 

 ي�ضلنا مرفقاً بالئحة موجبات 
ّ

فكّل قانوٍن اأو عرٍف قمعي

تخ�ضى على »نقاء« من »ا�ضتغالل« )قانون اجلن�ضية لالأم 

بـ«ميزة«  لالأفراد  تدجنٌي  ذلك  ويف  مثاًل(.  اللبنانية، 

تعنف  ال  وال�ضلطة  مرتّفع.  »قطاع«  اإىل  انتمائهم/ن 

فكما  اأي�ضاً.  املدّجنني/ات  تدغدغ  هي  واإمنا  فح�ضب، 

تدغدغ االأنا املحامية باالأ�ضتذة، تدغدغ االأنا ال�ضحافية 

ال�ضلطة  متار�ضها  دغدغة  وكالهما  الرابعة.  بال�ضلطة 

لتخدير الدور: كن جمياًل وا�ضمت، يا قطاع.

عن  املحاماة  منع  خلف  املوجب«  »ال�ضبب  كان  مهما 

االإعالم، مهما امتلكت النقابة من اأمثلٍة على �ضرورته، 

حتديد  هو  االإعالم  على  املحاماة  خروج  موجب  فاإن 

العدالة �ضقفاً للمجتمع و�ضاأناً عاماً فيه. وقد راأينا ذلك 

يتحقق باأّم العني يف ق�ضايا حمّددة، لها اأ�ضماء ووجوه، فيها 

انت�ضارات وهزائم، ت�ضنع �ضياقاً للعدالة يف جمتمعنا: من 

ق�ضايا اللجوء العراقي وال�ضوري والفل�ضطيني اإىل ق�ضايا 

اإىل حقوق  اللبنانية  املراأة  العنف االأ�ضري، من جن�ضية 

اإىل املخفيني  العامالت االأجنبيات، من ق�ضايا االإعاقة 

ق�ضراً واالأمالك البحرية فاحلراك. هذه، واملزيد منها، هي 

اإمكانيات  لوال  لتولد  كانت  ما  للتاأثري  م�ضاحات  كلها 

الدولة  م�ضاحة حتتلها  هو  العلن  العلن.  اإىل  بها  اخلروج 

اأكنا  الأجلها،  نحارب  م�ضاحة  هو  والعلن  بها.  وتتحّكم 

حمامني اأو �ضحافيات اأو معّنفات اأو م�ضروبني. ن�ضّي�ضها، 

جميعاً  واأننا  فيها،  مت�ضابٌك  مرتابٌط  النظام  اأن  ونقول 

�ضنمتلكها، بهّمة حماٍم، بهّمة �ضحافية، بهّمة منا�ضلني 

ومنا�ضالت عابرين للقطاعات التي تدّجنهم/ن. فالعزلة 

يف قطاع هي اأداٌة لتدجني نا�ضه وحتييدهم عن الفعل.

اليوم،  وحتى  وجنته  على  ال�ضربة  املحامي  تلقى  منذ 

قطعنا عاملاً من امل�ضتحيل، مت تطويعه لي�ضبح متاحاً. قد 

يبدو بديهياً للبع�س اليوم ت�ضكيل »جلنة حمامني« تدافع 

اأواًل عن معتقلي ومعتقالت احلراك، لكن اأي�ضاً تتواجد 

يف كافة �ضاحات الن�ضال املطلبي الراهن يف لبنان، ومن 

�ضمنها �ضاحتها اخلا�ضة، �ضاحة املحاماة. هذا البديهي 

اليوم هو م�ضتحيل ال�ضنوات املا�ضية. وكم يحلو احللم 

�ضحافيني،  جلنة  حمامني،  بلجنة  يتمتع   
ّ

مطلبي بعمٍل 

جلان   ... م�ضممني،  مهند�ضني، جلنة  اأطباء، جلنة  جلنة 

تخرج عن »و�ضاية« نقابات التدجني التي تطّبعت مع 

جلنة  مع  لتت�ضابك  والتجارب،  العقود   
ّ
مر على  النظام 

اأهايل املخفيني ق�ضراً، وحراك املعوقني، وحملة اجلن�ضية، 

ونقابة العامالت املنزليات، و... فال �ضيء حتبه االأنظمة 

القطاعات عن  والعتم وعزل  الركود  اأكرث من  القمعية 

بع�ضها وعن العلن. وال �ضيء حتتاجه العدالة اأكرث من 

التقاطعية يف طلبها.

ســــارة ونسا وغــــيدة فــــرنجية

ن�ضرت »املفكرة القانونية« يف عددها رقم 32 تقريراً اأولياً 

يربز كيفية مقاربة ال�ضلطة لتظاهرات احلراك ال�ضعبي التي 

انطلقت خالل �ضهر متوز من العام اجلاري تنديدا بطريقة 

اإدارة ال�ضلطة مللف النفايات. وقد اأبرز التقرير كيف متت 

معاقبة املتظاهرين ملمار�ضتهم احلق بالتظاهر خالل الفرتة 

املمتدة من 28 متوز 2015 حتى 20 ايلول 2015 من 

خالل جلوء القوى االأمنية اىل ا�ضتخدام العنف املفرط 

بوجه املتظاهرين/ات والولوج اىل حملة اعتقاالت وا�ضعة، 

كل ذلك دون حما�ضبة جدية للقوى االأمنية للتجاوزات 

التي ارتكبت . وخالل مظاهرة 8 ت�ضرين االأّول 2015، 

التظاهر،  لقمع  نهجاً  العنف  واعتمدت  ال�ضلطة  عادت 

وهو ما �ضنعر�ضه يف هذا التقرير الثاين ا�ضتنادا اىل عملية 

التوثيق امل�ضتمرة التي تقوم بها »املفكرة القانونية« بالتعاون 

مع »جلنة املحامني للدفاع عن املتظاهرين«. 

ين االول 2015: عودة  مظاهرة 8 تشر
الى العنف وتنصل السلطة من 

المسؤولية
قوى  عاودت   ،2015 االأول  ت�ضرين   8 مظاهرة  خالل 

االأمن الداخلي  ا�ضتعمال القوة املفرطة جتاه املتظاهرين/

ات. فقد واظبت عنا�ضر قوة مكافحة ال�ضغب على رمي 

املتظاهرين/ات بالغاز امل�ضيل للدموع ور�ضهم باملياه طيلة 

املياه  خراطيم  وجهت  وقد  متوا�ضلة.  �ضاعات  خم�س 

والقنابل يف اجتاه اأج�ضام املتظاهرين وعلى امتداد التظاهرة 

وعلى م�ضافة مئات االأمتار من اأماكن ال�ضياج، ومن دون 

هنالك يف جميع  يكون  اأن  دون  ومن  م�ضبق  اإنذار  اأي 

احلاالت اأي �ضرورة لذلك. وقد اأتى كل ذلك رداً على  

حماولة بع�س املتظاهرين جتاوز ال�ضريط ال�ضائك بهدف 

الو�ضول اىل �ضاحة جمل�س النواب. 

ال�ضلطة قد تبنت يف معر�س تربيرها لقمع  وفيما كانت 

املظاهرات التي �ضبقت مظاهرة 8 ت�ضرين االول، مفهوم 

»االند�ضا�س يف مظاهرة �ضلمية«، وهو مفهوم مل يرد يف اأي 

من القوانني اللبنانية، عادت وتخلت عنه يف اإطار تربيرها 

االأول.  ت�ضرين   8 تظاهرة  يف  اليه  جلاأت  الذي  للقمع 

فقد اعترب رئي�س �ضعبة العالقات العامة يف قوى االأمن 

�ضحايف  موؤمتر  خالل  م�ضلم  جوزيف  املقدم  الداخلي 

قانونية«  املظاهرة »غري  اأن هذه  االأول  ت�ضرين   10 بتاريخ 

القوة  جلوء  نفى  كما  م�ضبق.  وخرب  علم  غياب  ب�ضبب 

االمنية اإىل ا�ضتعمال العنف املفرط �ضد املتظاهرين/ات 

واعترب اأن اتهامهم بذلك يندرج يف اطار »الكلي�ضهات«، 

وذلك رغم توثيق و�ضائل االعالم لهذا العنف. ال بل 

�ضرح اأن عدد اإ�ضابات القوة االأمنية و�ضل اىل 37 معتربا 

ان  غري  املتظاهرين/ات،  من  اجلرحى  عدد  تخطى  اأنه 

ارقام ال�ضليب االأحمر اللبناين ت�ضري اىل ا�ضعاف 105 

قوى  من  عنا�ضر  وخم�ضة  مدنياً   11 بينهم  من  �ضخ�ضاً، 

االأمن مت نقلهم اىل امل�ضت�ضفيات لتلقي العالج. واأ�ضار يف 

هذا ال�ضياق اىل اأن العنف ح�ضل كخطاأ فردي من قبل 

عدد قليل من عنا�ضر مكافحة ال�ضغب، ومل ياأت نتيجة 

�ضيا�ضة ممنهجة لدى القوى االأمنية، وهو اخلطاب املعتاد 

مرتبط  موؤ�ض�ضاتي  اأي خطاأ  من  االأمنية  املوؤ�ض�ضة  لتربئة 

ب�ضوء معاملتها للمدنيني.  

اعتقاالت جماعية عشوائية 
مت توقيف 50 متظاهراً يف م�ضاء 8 ت�ضرين االأول 2015 

من بينهم 4 قا�ضرين و5 ن�ضاء، فارتفع عدد التوقيفات منذ 

بدء احلراك يف �ضهر متوز اىل 250 متظاهر ومتظاهرة. وقد 

برر العقيد م�ضلم يف موؤمتره ال�ضحفي حملة االعتقاالت 

االأمنية  القوة  له  تعر�ضت  الذي  والذم  والقدح  بال�ضتم 

رمي  عرب  االيذاء  اىل  باالإ�ضافة  باحلركات«  و«التحقري 

احلجارة واجتياز ال�ضياج ال�ضائك.

مع  ترافقت  مراحل  على عدة  التوقيفات  وقد ح�ضلت 

املعاملة  و�ضوء  العنف  ال�ضغب  مكافحة  قوى  ا�ضتخدام 

خالل حلظة االعتقال. يف املرحلة اأوىل، مت توقيف اأكرث 

من �ضتة متظاهرين بعد ن�ضف �ضاعة على بدء املظاهرة من 

بينهم قا�ضر. اأما موجة االعتقاالت الكربى فح�ضلت عند 

نهاية املظاهرة، اأي حوايل ال�ضاعة احلادية ع�ضرة لياًل حني 

هجمت قوى مكافحة ال�ضغب على املتظاهرين واأوقفتهم 

ب�ضكل ع�ضوائي. كذلك، مّت توقيف عدد من املتظاهرين/

ات خارج �ضاحة املظاهرة، حيث مت توقيف اثنني كانوا يف 

�ضيارة، واآخر كان يوقف �ضيارة اأجرة يف مكان قرب تقاطع 

يتلقى  امل�ضت�ضفى حيث كان  واآخر من طوارئ  اجلميزة 

العالج نتيجة ال�ضرب الذي تعر�س له خالل املظاهرة. 

كما مت توقيف احدى املتظاهرات خالل مغادرتها املظاهرة 

وذلك بعدما رّدت �ضتم ع�ضكري لها ب�ضتم مماثل.

عن  االإفراج  التدرج يف  الع�ضكري  الق�ضاء  اعتمد  وقد 

موقوفني  وال�ضابات  ال�ضبان  من  عدداً  واأبقى  املوقوفني 

من  ملفاتهم  خلو  ورغم  معهم  التحقيقات  انتهاء  رغم 

من  للقانون  خمالف  فعل  اأي  ارتكاب  على  دليل  اأي 

باب التهويل واملعاقبة ب�ضكل ي�ضتبق املحاكمة. ففيما مت 

االإفراج تدريجياً عن 40 متظاهراً ومتظاهرة من املخافر 

مفو�س  اأ�ضدر  للتوقيف،  االأوىل  اأيام  االأربعة  خالل 

 10 بتوقيف  اإ�ضارات  الع�ضكري  الق�ضاء  لدى  احلكومة 

الع�ضكري.  التحقيق  قا�ضي  اأمام  واأحالهم  متظاهرين 

وبعد ا�ضتجوابهم، قام قا�ضي التحقيق الع�ضكري االأول 

برتك خم�ضة منهم يف اليوم الرابع من التوقيف، وباإخالء 

�ضبيل ثالثة منهم يف اليوم الثامن )بكفالة 100.000 

ل.ل.(، يف حني قامت حمكمة التمييز الع�ضكرية باإخالء 

�ضبيل اآخر موقوفني اإثنني بعد 11 يوم التوقيف )بكفالة 

500.000 ل.ل.(. وقد قابلت موجة هذه االعتقاالت 

عدداً من االعت�ضامات التي بداأت خالل ليل املظاهرة 

اأمام  املتظاهرين  جميع  �ضبيل  اإخالء  حلني  وا�ضتمرت 

التمييزي  العام  املدعي  ومنزل  الداخلية  ووزارة  املخافر 

واملحكمة الع�ضكرية. 

ضرب لحق التظاهر وانتهاك 
المادة 47 من 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�ضوائية التي طالت 

اأفرادا متواجدين خارج �ضاحة املظاهرة.  

وقد وثق عدد من املتظاهرين العنف الذي تعر�ضوا له يف 

اأطباء �ضرعيني. ولدى االإطالع  تقارير طبية �ضادرة عن 

على خم�ضة من هذه التقارير، نتبني توثيق اإ�ضابات عديدة 

ح�ضلت خالل تواجد املتظاهرين يف �ضاحة املظاهرة من 

جراء قوة ر�س املياه وت�ضويب قنابل الغاز امل�ضيلة للدموع 

على املتظاهرين مبا�ضرة. وتوؤكد التقارير وجود اأكرث من 

ا�ضابة يف اأكرث من مكان على االأج�ضاد ككدمات ر�ضية 

واالأرجل.  واالأذرع  والظهر  الوجه  على  واحمرار  واأورام 

وقد ا�ضتوجبت هذه االإ�ضابات تعطياًل عن العمل ملدة 

تراوحت ما بني ثالثة وع�ضرة اأيام. كما وثق اأحد التقارير 

ك�ضر اأنف اأحد املتظاهرين الذين مت توقيفهم يف املظاهرة 

مما يتطلب �ضهراً لل�ضفاء وعملية جراحية ترميمية لتثبيت 

وجتلي�س الك�ضور.  اأما على �ضعيد التوقيفات، فقد ترافقت 

املوقوفني  اأعداد  عن  تام  بتكتم  االعتقال  �ضاعات  اأول 

من  املوقوفون  ُمنع  كما  احتجازهم،  واأماكن  واأ�ضمائهم 

التوا�ضل مع عائالتهم وحماميهم. وقد نقل حمامو جلنة 

الدفاع عن املتظاهرين اأن القيمني على املخافر يف بريوت 

عمدوا اإىل نكران �ضْوق اأي موقوف من املتظاهرين اإليها 

وهذا  املخافر.  هذه  نظارات  يف  وجودهم  ثم  من  ليتبني 

ما ي�ضكل خمالفة ج�ضيمة للمادة 47 من قانون اأ�ضول 

للمحتجزين  ال�ضماح  تفر�س  التي  اجلزائية  املحاكمات 

وقبل  احتجازهم  فور  حماميهم  او  بعائالتهم  باالت�ضال 

التي  ال�ضهادات  اأكدت  وقد  معهم.  حتقيق  اأي  اجراء 

وثقتها »املفكرة القانونية« مع ثمانية ممن مت توقيفهم هذه 

املخالفة، حيث افاد اجلميع عدم ال�ضماح لهم باالت�ضال 

باأهلهم اإال بعد انتهاء التحقيق الذي مل يح�ضل بالن�ضبة 

اإىل البع�س اإال يف اليوم التايل. واأ�ضارت اإحدى املوقوفات 

اأن والدها اأتى لزيارتها يف املخفر، غري اأن عنا�ضر املخفر 

ي�ضمح  ومل  عندهم.  موجودة  لي�ضت  ابنته  اأن  له  قالوا 

ملحامي اللجنة مبقابلة املوقوفني اإال يف �ضاعات متقدمة يف 

الليل اأو يف اليوم التايل.

وخالفا ملا ح�ضل يف مظاهرات �ضابقة، مل يقم اجلي�س اأو 

�ضعبة املعلومات باأي توقيفات. لكن �ضجل نقل عدد من 

املوقوفني اىل مكان احتجاز خارج بريوت حيث احتجز 

27 منهم يف خمفر ق�ضر العدل يف جديدة يف جل لبنان، 

يف حماولة ملنع االعت�ضامات امام اأماكن االحتجاز. مل 

خمافر  يف  لل�ضرب  تعر�ضه  معهم  وثقنا  ممن  اأحد  يذكر 

توقيفهن يف  مت  اللواتي  الن�ضاء  اأن  اإال  الداخلي.  االأمن 

بالتهديد  قاموا  املخفر  عنا�ضر  اأن  اأكدَن  الربج  خمفر 

با�ضتخدام القوة بحقهن بعد ان رف�ضن الدخول اىل زنزانة 

�ضيقة كانت حتتجز فيها 10 موقوفات اأخريات. كما تاأّخر 

اإىل  ال�ضماح  املوقوفات حلني  اإحدى  اىل  الدواء  و�ضول 

بال�ضرير  بتكبيلها  وقاموا  بزيارتهن،  اللجنة  اأحد حمامي 

طوال الليل بعد اأن تبني اأنها م�ضابة بعار�س �ضحي ال 

ي�ضمح لها باأن تبقى يف مكان �ضيق ومكتظ. 

ون المدنيون مجددًا  المتظاهر
امام القضاء العسكري

الع�ضكري  الق�ضاء  اإىل  ال�ضلطة جلوءها  عاودت  جمددا 

ملالحقة ومعاقبة املتظاهرين املدنيني. وبلغ عدد املدعى 

عليهم يف ق�ضية مظاهرة 8 ت�ضرين االأول 2015 ال30، 

الحق  تاريخ  يف  معه  التحقيق  اأو  توقيفه  مت  من  منهم 

املدعى  املدنيني  عدد  ارتفع  وبذلك،  املظاهرة.  ليوم 

عليهم اأمام الق�ضاء الع�ضكري منذ بدء احلراك اىل 54 

قا�ضي  اأ�ضدر   ،2015/11/11 ويف  ومتظاهرة.  متظاهراً 

الظني  قراره  اأبو غيدا  ريا�س  االأول  الع�ضكري  احلقيق 

اأمام  للمحاكمة  متظاهراً   15 واأحال  الق�ضية  هذه  يف 

املحكمة الع�ضكرية. وفيما ظن بجميعهم بجرم ت�ضكيل 

من  و348   346 للمادتني  �ضندا  �ضغب  جمموعات 

مقاومة  بجرم  فقط  العقوبات، ظن بخم�ضة منهم  قانون 

قوى االمن بالعنف وال�ضدة ور�ضقهم باحلجارة وتخريب 

قانون  من  و733   381 للمواد  �ضندا  الغري  ممتلكات 

�ضجلت خمالفات عديدة يف منت هذا  وقد  العقوبات. 

القرار، اأهمها ت�ضطري مذكرات حتري بحق متظاهرين قد 

مت ا�ضتجوابهم وتركهم اأي اأن هوياتهم معروفة، وت�ضمينه 

فقرة يتعر�س بها اىل املحامني لظهورهم يف االعالم يف 

�ضابقة ق�ضائية مل حت�ضل من قبل. 

امتالك العلن نضاٌل 
وليس رفاهية

بعد مظاهرة 8 تشر�ن الثاني 2015، 
مجموع المدعى عليهم أمام المحكمة العسكر�ة: 54
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أجرت الــــمقابلة إلـــــهام بـــــرجس

العامة- النيابة- عن- احلديث- تزايد- احلراك،- انطالق- مع-

لتحريك- الأ�سا�سي- الق�سائي- املرجع- باعتبارها- املالية،-

اأ�سهم-يف-ذلك-هو- الف�ساد.-وما- العامة-يف-ق�سايا- الدعوى-

جتاوب-النيابة-العامة-املالية-مع-عدد-من-طلبات-واإخبارات-

هذا- حظي- وقد- احلراك،- يف- نا�سطة- جلان- بها- تقدمت-

التجاوب- هذا- اأن- اإل- لفتة.- اإعالمية- بتغطية- التجاوب-

اأ�سخا�ص- بحّق- العام- الإدعاء- مبا�سرة- اإىل- انتهى- قلما-

اإىل- الإ�ستماع- املهم- من- كان- ال�سياق،- هذا- ويف- معينني.-

اخل�سو�ص.- بهذا- ابراهيم- علي- املايل- العام- النائب- اآراء-

اأمران:- املقابلة،- اإليها- انتهت- التي- اخلال�سات- اأبرز- ومن-

)1(-تدوين-�سعوبة-اإجناز-ملفات-بفعل-احل�سانات-القانونية-

مبحدودّية- يعرتف- املايل- العام- النائب- فكاأمنا- والفعلية،-

و)2(- احلا�سرة- املنظومة- ظّل- يف- الف�ساد- ملحاربة- قدراته-

املراهنة-على-تفاعل-خمتلف-مع-الإعالم-لفك-ُعقد-هذه-

اأن�سئت- العامة- النيابة- اأن- اإىل- الإ�سارة- احل�سانات.-وجتدر-

وبا�سرت- -150/83 رقم- القانون- مبوجب- -1983 عام-

العامة- للنيابة- ت�سل�سليًا- وتخ�سع- -،1994 يف- عملها-

عن- النا�سئة- اجلرائم- مبالحقة- تخت�ص- وهي- التمييزية.-

خمالفة-قانون-ال�سرائب-والر�سوم-اأو-القوانني-امل�سرفية-اأو-

التي-تنال-من-مكانة-الدولة- اأو-اجلرائم- ال�سركات- قوانني-

املالية-وجرائم-تقليد-وتزييف-وترويج-العملة،-ف�سال-عن-

جرائم-اإختال�ص-الأموال-العامة-والإفال�ص-)املحرر(.-

الف�ضاد،  ق�ضايا  عن  موؤخراً  احلديث  كرث  المفكرة: 

وقد لفت ذلك مزيداً من االأنظار اإىل نيابتكم. فكيف 

يعك�س  ابراهيم:  املرحلة؟   هذه  يف  دوركم  تقيمون 

تزايد عدد االإخبارات وال�ضكاوى امل�ضجلة لدى النيابة 

النيابة  دور  تعاظم  اجلاري  العام  خالل  املالية  العامة 

ال�ضنوات  خالل  عددها  كان  اأن  فبعد  املالية.  العامة 

الرقم  هذا  تخطى  و900،   800 بني  يرتاوح  الفائتة 

الـ  احلالية  ال�ضنة  يف  اإعالمياً  عنها  احلديث  تزايد  مع 

قبل  من  مقدمة  مبعظمها  االإخبارات  هذه   .6000

االإخبارات  من  حمدود  عدد  مقابل  عاديني،  مواطنني 

املقدمة من جمعيات. واأنا ال اأهمل وال اأتهاون يف اأّي 

اأنظر يف املخالفات التي ال يثريها  اأنا ال  منها. باملقابل، 

اإخبار  دون  من  ما  دعوى  حتريك  اأ�ضتطيع  فال  اأحد. 

اأن  يل  ولي�س  مثاًل.  االإعالم  يف  معلومات  تداول  اأو 

كاأن  ال�ضخ�ضية،  م�ضاهداتي  اأو  معلوماتي  اىل  اأركن 

بتعديه  اأ�ضتبه  مقهى  �ضد  دعوى  ك 
ّ
فاأحر بالرو�ضة   

ّ
اأمر

على امللك العام. ومن هنا، عملي مبا يت�ضل باالأمالك 

العامة متوقف على اإعالمي باملخالفات. ومن دون هذه 

املعلومات، لي�س يل اأن اأّتخذ اأّي اإجراء. يهمني اأن اأذكر 

 .1994 عام  مهامها  مبمار�ضة  بداأت  العامة  النيابة  اأّن 

اكت�ضفت  فاإين  بالقانون،  اأن �ضالحياتها حمددة  ورغم 

اأن جزءاً هاماً منها   2010 عند تويّل من�ضبي فيها عام 

بواجبي  الأقوم  العامة  النيابة  اىل  اأتيت  واأنا  ميار�س.  ال 

فبحثت عن �ضالحياتي حتى و�ضلت اىل الو�ضع القائم 

النيابة  فاإن  املحقق،  التطور  اأهمية  ورغم  ولكن،  حالياً. 

بدورها  القيام  على  قادرة  غري  تزال  ما  املالية  العامة 

كما يجب. ويعود هذا الواقع بدرجة اأوىل اإىل املنظومة 

القانونية املعمول بها، وهي م�ضنونة حلماية الفا�ضدين...

هيك«.  من  اأكرث  را�ضك  تعلي  »ممنوع  يقول:  القانون 

ي�ضعني تخطي  القانون، فال  اأعمل �ضمن مرجعية  واأنا 

احلواجز التي ت�ضعها هذه املنظومة. 

المفكرة: تق�سدون-احل�سانات-القانونية؟--

اىل  التي حتتاج  بامللفات  مليئة  االأدراج  نعم،  ابراهيم: 

اأذونات من الوزير املخت�س اأو من رئي�س الدائرة املعنية. 

اأراد  حال  يف  مثاًل،  املايل  العام  النائب  يلزم  فالقانون 

من  االإذن  يطلب  اأن  بلدية،  رئي�س  اأو  خمتار  اإ�ضتدعاء 

منحي  اأحياناً  ترف�س  اجلهات  وهذه  الداخلية.  وزير 

الرّد.  عن  متتنع  االأحيان،  غالب  يف  لكنها،  االإذن. 

االأمور قد تتعدى املعقول يف بع�س االأوقات. فموؤخراً، 

تلقيت كتاباً من اأحد الوزراء يرف�س طلب منحي االإذن 

تزويده  الكتاب  الإ�ضتدعاء موظف. يطلب »معاليه« يف 

يف  جاء  وقد  اإدارياً.  حتقيقاً  هو  ليجري  التحقيق  مبلف 

»اأوىل  يجعله  االإدارة«  »كـراأ�س  �ضفته  اأن  حرفيا  كتابه 

مببا�ضرة التحقيق، حول ما ت�ضمونه هدراً يف املال العام، 

الذي  التحقيق  �ضوء  وعلى  لنا.  التابعة  االإدارة  مي�س 

�ضنجريه �ضوف نقرر اإحالة اأي خمالف اأو مرتكب اأمام 

املخت�ضة مع طلب  العامة  النيابات  اأو  الرقابية  االأجهزة 

االإداري  التحقيق  مبلف  مدعماً  والتحقيق  املالحقة 

يعرف حدوده و�ضالحياته،  يعد  الوزير مل  الداخلي«. 

ومل يعد يعرف اأي�ضاً ما هي �ضالحياتي. 

مليئ  كبري  �ضندوق  اإىل  ابراهيم  القا�ضي  ي�ضري  )ثم، 

كلها  الكرتونة.  هذه  اإىل  »انظروا  ويقول(:  بامللفات 

ملفات عالقة بانتظار احل�ضول على االأذونات املطلوبة«.  

»تلقيت كتابًا من أحد 
الوزراء يرفض طلب منحي 

اإلذن إلستدعاء موظف. 
يطلب »معاليه« في الكتاب 

تزويده بملف التحقيق 
ليجري هو تحقيقًا إدار�ًا «

ل- ملاذا- الأيدي؟- مكتويف- تبقون- وهل- المفكرة: 

العامة- النيابة- اأن- طاملا- الأذونات- رف�ص- يف- تطعنون-

التمييزية-هي-�ساحبة-القرار-الأخري؟---

ل�ضقوط  منعاً  الطلب  تكرار  هو  اأفعله  ما  كل  ابراهيم: 

احلق العام مبرور الزمن، من دون اأن اأتلقى اأي رّد. ويف 

غالبية احلاالت كما �ضبق قوله، متتنع االإدارات عن الرد 

مما يجعل الطعن يف مقرراتها غري ممكن. 

 

كاأن- املجال- هذا- يف- الإجتهاد- ميكن- واأل- المفكرة: 

تعتربون-تخّلف-الإدارة-عن-اجلواب-مبثابة-رف�ص؟-

فهو  ال�ضالحية  هذه  مينحني  ال  القانون  ال.  ابراهيم:-

اأي  يرتب  وال  االإدارة  على  مهلة  اأي  ي�ضع  وال  وا�ضح 

اأن  هو  الرئي�ضي  وال�ضبب  �ضمتها.  جراء  من  نتيجة 

ع يريد حماية هوؤالء. 
ّ
امل�ضر

الغالب، وعمليا، ال ميكنني جتاوز عدم ح�ضور  كما يف 

اإىل  بحاجة  الأين  يعرف،  مبا  لالإدالء  املعني  املوظف 

ا�ضتكمال اأدلتي قبل مبا�ضرة الدعوى العامة. فاإذا مل 

تتوفر هذه االأدلة يحفظ امللف. 

ال�سيا�سيني-من-نواب- ا�ستدعاء- ب�ساأن- ماذا- المفكرة: 

ووزراء؟-

ابراهيم: النائب يتم�ضك بح�ضانته وميتنع عن احل�ضور 

للوزراء.  بالن�ضبة  نف�ضه  االأمر  م�ضتندات.  لتقدمي  حتى 

فال  فقط:  القانونية  الو�ضعية  يف  فرق  بينهما  الفرق 

اأن  اجلائز  من  لكن  احل�ضور  النواب  اإلزام  اأ�ضتطيع 

اإح�ضار  مذكرة  مبوجب  وزير  اإح�ضار  الدرك  من  اأطلب 

االأمر  ولكن هل هذا  احل�ضور طوعاً.  اإمتناعه عن  عند 

ممكن على اأر�س الواقع؟ اأنا اأعي�س يف هذا البلد واأعرف 

تفا�ضيله، ما هو ممكن وما هو غري ممكن. لو قمت باإح�ضار 

وزير بهذه الطريقة �ضت�ضّخر امل�ضاألة الطائفية وال�ضيا�ضية 

بخلفيات  للت�ضكيك  واملناطقية  واملذهبية  والدينية 

لرئي�س جمل�س  اأخرياً  بها  قمت  زيارة  االإجراء. خالل 

الوزراء متام �ضالم، اأكد يل اأنه لي�س لديه اأي حتّفظ ب�ضاأن 

اأّي ملف. لكنه اأ�ضاف م�ضرياً اإيل الأحذر: »هذا النظام  

ولكن  بعملي،  اأقوم  اأن  اأريد  اأنا  �ضحيح  بيفرَمك«... 

اأن  الأحدهم  ميكن  اأنه  اأعلم  واأنا  »اإنفرم«(.  بدي  )ما 

ير�ضل ر�ضالة �ضغرية عرب االإعالم ين�ضر فيها االإ�ضاعات 

املا�ضي عرب  االأ�ضبوع  مبا ح�ضل  اإ�ضوًة  لت�ضويه �ضمعتي 

موقع »الكلمة اأونالين«. وقد مّت التلويح فيه اإىل امتالكي 

لبيت فخم الخ... 

المفكرة: وكيف-تنظرون-اإىل-رف�ص-النواب-احل�سور-

اإليهم-بعد-الإتهامات-املتبادلة-احلا�سلة-يف- لالإ�ستماع-

ق�سية-الكهرباء؟

وجمال  االأ�ضود  زياد  النائبني  من  طلبنا  ابراهيم: 

تتعلق  م�ضتندات  من  لديهم  ما  يقدموا  اأن  اجلراح 

بالتهم التي تبادالها يف ملف الكهرباء. رف�ضا احل�ضور 

اأ�ضتدعيتهما  اأنني  العلم  مع  النيابية  ح�ضانتهما  بحجة 

ك�ضاهدين ولي�س كمتهمني. 

حديث مع النائب العاّم المالي:
ية ور منظومة الحصانات فاسدة، واللجوء إلى اإلعالم استراتيجية ضر

المفكرة: اذًا-احل�سانة-قانونية-اأو-فعلية؟-

ابراهيم: االثنني معا. كذلك االأمر بالن�ضبة لل�ضفقات 

والفيول  االإنتاج  اأي  الكهرباء،  وزارة  يف  الكربى 

اأن  ورف�س  رف�س،  احل�ضور  الوزير  من  طلبنا  واملعامل. 

اإ�ضطررنا  النهاية  يف  املوظف.  الإ�ضتدعاء  االإذن  مينحنا 

مرور  دون  من  للموظف  مبا�ضر  خا�س  تبليغ  الإر�ضال 

بالوزير. 

املت�سلة- الأخرى- امللفات- ب�ساأن- المفكرة:وماذا-

بالكهرباء؟

الكهرباء،  مبلف  املرتبطة  االأخرى  امل�ضائل  ابراهيم: 

كالفواتري، تنق�ضم اىل �ضقني و�ضال اىل مراحل التنفيذ. 

قاموا جميعهم  ال�ضّق االأول يتعلق بـ13 رجاًل �ضيا�ضياً 

عن  التيار  بقطع  االأمر  اإعطاء  بعد  فواتريهم  بدفع 

لبع�ضهم دعاوى  اأن  اإىل  االإ�ضارة  منازلهم. ولكن جتدر 

ق�ضائية عالقة بينهم وبني موؤ�ض�ضة كهرباء لبنان، فعلقت 

تبعَا لذلك اأمر القطع بانتظار انتهاء الدعاوى الق�ضائية. 

ق�ضايا  يف  النا�س  من  اأكرب  بعدد  يتعلق  الثاين  وال�ضق 

لت�ضديدها.  تباعاً  يبادرون  وهم  م�ضددة  غري  فواتري 

بالن�ضبة لقرارت قطع الكهرباء عن املنتجعات املخالفة، 

كمال  د.  لبنان  كهرباء  موؤ�ض�ضة  عام  مدير  مع  تابعت 

احلايك الذي اأكد يل اأنه قد مت تنفيذ القرار. 

العام- بالنائب- عالقتكم- ت�سفون- كيف- المفكرة: 

التمييزي؟-

وال  لتعليماته  اأخ�ضع  اأنا  مبروؤو�س.  رئي�س  ابراهيم: 

ي�ضعني خمالفاتها. لكن اأطلب منه تعليمات خطية وهو 

يقوم بذلك. وقد يطلب مني اأن اأر�ضل له ملفا ليحقق 

به مبا�ضرة اأو يتخذ ما يلزم ب�ضاأنه ولي�س يل اأن اأخالفه يف 

ذلك. ولكن، حتى االآن، مل يح�ضل بيننا اأي اختالف 

يف تقييم ملف معني.   

يف- ال�سيا�سية- التدخالت- حجم- هو- ما- المفكرة: 

اأعمالكم؟-

اأمر  وهذا  امللفات،  اأ�ضغر  تطال  التدخالت  ابراهيم: 

اعتيادي بالن�ضبة اإيّل بعد خدمة اإ�ضتمرت 25 عاماً يف 

الق�ضاء. فبتنا نعرف كيف نتعامل مع هذه التدخالت. 

بعد  فيما  توؤخذ.  اأن  يجب  قرارات  هناك  النهاية،  ويف 

يعرف االأ�ضخا�س اأن التدخل ال يجدي نفعاً.

ميكن اأن نقول اأن التدخالت يف امللفات حتّول اىل �ضلوك 

ال�ضغوطات  باملقابل،  امللفات.  عليه يف جميع  متعارف 

ال�ضيا�ضية تقت�ضر على بع�س امللفات. واحلال اأن ملف 

االأخرية،  االأ�ضهر  خالل  فتحه  اأعيد  الذي  �ضوكلني 

حتى  ل�ضغوطات  يخ�ضع  مل  الكبرية  امللفات  من  وهو 

قبيل  من  ات�ضاالت  وردتني  بالتاأكيد  لكن  االآن، 

الذين  ال�ضهود  بع�س  مع  احل�ضن  بالتعامل  مطالبتي 

طلبوا للتحقيق. هذا مع االإ�ضارة اىل اأنني اإ�ضتمعت اىل 

الكثري من االأ�ضخا�س يف هذا امللف، من بينهم رئي�س 

جمل�س اإدارة �ضركة اأفريدا )�ضوكلني و�ضوكومي( مي�ضرة 

�ضكر. واأود اأن اأ�ضري اإىل انني اأحر�س على احلفاظ على 

اآخر.  واأتعامل مع �ضكر كاأي �ضخ�س  النا�س،  كرامات 

واجبي اأن اأتاأكد من �ضحة تطبيقه للعقد الذي يجمعه 

مع الدولة، فلو تبني اأنه اأخطاأ اأّدعي عليه.

التعامل مع التدخالت يكون مبنطق اأن ن�ضمعها ونقوم 

بواجبنا رغماً عن م�ضمونها يف النهاية، حيث يتوجب 

علينا اإتخاذ القرار. اأما بالن�ضبة لل�ضغوط، فقد نتحا�ضاها 

اىل  واإخراجه  اأحد،  علم  دون  من  قرار  بتمرير  اأحياناً 

اأمرر  اأن  مثاًل  ميكن  كما  االأوىل.  اللحظة  منذ  االإعالم 

العام  النائب  اأعلم  ثم  ومن  اأواًل  االإعالم  يف  قراراً 

التمييزي. فهذا االأمر ي�ضعنا يف و�ضعية اأف�ضل وميكننا 

من حتقيق بع�س االأ�ضياء. 

المفكرة: وماذا-ب�ساأن-ملفات-الأمالك-العامة؟-

اإخبارات  تلقيت  العامة،  االأمالك  مللفات  بالن�ضبة 

من  العديد  يف  الدولة  مل�ضاعات  بالن�ضبة  مواطنني  من 

املناطق، باالإ�ضافة اىل امللفات التي اأر�ضلها الوزير علي 

جميع  مع  التعامل  العامة.  النيابة  اىل  خليل  ح�ضن 

هذه امللفات يكون بنف�س اجلدية ومن دون اأي اإهمال. 

للدولة  دومنات  اإ�ضتعادة  اىل  اأّدت  املواطنني  فاإخبارات 

واأقاموا  منتجعات  وبنوا  اأ�ضخا�س  عليها  تعدى  كان 

ك�ضارات. وقد قمنا باإقفالها جميعها. 

وعلى خّط مواٍز، يتم التعامل مع ملف االأمالك العامة 

 15 االآن  ننتظر  اجلدية.  من  امل�ضتوى  بنف�س  البحرية 

ت�ضرين الثاين للبدء باإتخاذ االإجراءات التي قد ت�ضل 

الرتاخي�س  مدة  تنتهي  التاريخ  فبهذا  الهدم.  اإىل 

امل�ضاحات  الإ�ضتخدام هذه  لالأفراد  متنح  التي  ال�ضنوية 

 .
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من االأمالك العامة

العامة  النيابة  قرارت  اإلتزموا  اأ�ضخا�س  هناك  الواقع  يف 

اأحدهم  البحرية،  العامة  تعدياتهم عن االأمالك  ورفعوا 

خفر  من  طلبت  اأين  اىل  اأ�ضري  وهنا  قرابة.  به  جتمعني 

تزودين  اأن  اللبناين  ال�ضاطئ  طول  على  ال�ضواحل 

وقد  املخالفات.  عن  وم�ضتندات  واأرقام  مبعلومات 

اأفادتني كلها مبعلومات باإ�ضتثناء �ضعبة بريوت. ويف كل 

االأحوال، اأنا اأعد اأن اأ�ضل يف هذا امللف اىل احلد الذي 

اأ�ضتطيع حتمله، واأكرث بقليل.

الذين  االأ�ضخا�س  لكون  بالن�ضبة  تداوله  يتم  عما  اأما 

اأقول من  االأ�ضعف.  احللقة  القرارات هم  تطالهم هذه 

�ضرورة  اإ�ضتثناء  بدون  النا�س  كل  بلغت  اأنني  جهتي 

وفقاً  وذلك  املذكور،  التاريخ  قبل  اأو�ضاعهم  ت�ضحيح 

للم�ضتندات التي مت تزويدي بها. وال ميكن اأن ي�ضجل 

علي يف هذا االإطار اأين اإ�ضتثنيت اأحداً.

ب�ساأن- ا�ست�سارتكم- متت- اأم- اطلعتم- هل- المفكرة: 

الأمالك- على- بالتعديات- املت�سل- القانون- اقرتاح-

العامة؟-

ابراهيم: ال. مل يح�ضل واأنا ال اأعلم ما يف م�ضمونه. 

المفكرة:-وملف-�سوكلني؟-

ابراهيم: بالن�ضبة مللف �ضوكلني، طلبت جلنة املحا�ضبني 

مدة اإ�ضافية الإنهاء تقريرهم، واأمهلتهم اأ�ضبوعني. 

الإعالم؟-كيف- تتميزون-بعالقة-مميزة-مع- المفكرة: 

حتددون-هذه-العالقة،-وهل-هي-مو�سع-مناق�سة-تبعا-

توجه- للحد-من- يثار- ما- غالبًا- الذي- التحفظ- ملوجب-

الق�ساة-اإىل-الإعالم؟-

اأن »اأهجم«  ابراهيم: اأجد نف�ضي يف ظل الواقع مرغماً 

على ملفات، واأن اأن�ضب لنف�ضي �ضالحيات ال اأملكها. 

اآليات عديدة يخلقها القا�ضي لنف�ضه ليحقق تقدماً اأكرب 

املرور  مبا�ضرة من دون  املوظف  تبليغ  منها  امللفات،  يف 

بالوزير واملواظبة على االإ�ضتمرار باإر�ضال كتب للوزارات 

ما، يف حال  ق�ضية  الزمن على  مرور  اأقطع من خاللها 

دون  قرارات من  اأتخذ  اأن  اأو  الرد،  الوزارة عن  اإمتناع 

علم اأحد ثم اأعلن عنها الحقاً يف االإعالم، االأمر الذي 

يجنبني ال�ضغوطات. 

اإىل  بادرت  وقد  اإيجابي  دور  له  لالإعالم،  بالن�ضبة 

التوجه اإليه مراراً يف منا�ضبات عدة. واأعترب اأن عالقتي 

و�ضائله  مع  والتعاون  �ضائبة.  اأي  ي�ضوبها  وال  ممتازة  معه 

االأ�ضئلة  كل  على  اأجيب  اأن  على  اأحر�س  فاأنا  فعلي، 

اإطار  �ضمن  التحفظ  مبوجب  األتزم  اأن  مبعنى  املمكنة، 

واجباتي. فال اأف�ضح مثاًل عن اأ�ضماء االأ�ضخا�س الذين 

ي. وعلى 
ّ
اأ�ضتدعيهم. فعمل النيابة العامة باالأ�ضل �ضر

الرغم من ذلك، اأجتاوزه يف العديد من االأمور وال اأواجه 

اأن  واأظن  االإعالمي.  م�ضاألة ظهوري  يتناول  نقا�س  اأي 

عدد  زيادة  خالل  من  ثمارها  اأعطت  قد  العالقة  هذه 

االإخبارات كما �ضبق وذكرت. 

المفكرة: ملاذا-ل-تعلمون-الإعالم-وعربه-الراأي-العام-

اأن- اإعطاء-الأذونات؟-فاأل-تظنون- عن-حالت-رف�ص-

هذه-الو�سيلة-قد-جتدي-نفعًا؟-

كو�ضيلة  االإعالم  اأ�ضتخدم  مل  االآن،  حتى  ابراهيم: 

وذلك  االأذونات،  رف�س  ق�ضية  يف  الوزراء  على  �ضغط 

حال  يف  معهم   مفتوحة  خطوط  على  احلفاظ  بهدف 

م�ضتند يف ملف  اأو  اإذن  للح�ضول على  اإمكانية  وجود 

اآخر. 

ملجل�ص- الإعالمي- للمكتب- تلجوؤون- هل- المفكرة: 

الق�ساء-الأعلى؟-

ابراهيم: مل يح�ضل ذلك. 

ديوان- مع- عالقتكم- حتددون- كيف- المفكرة: 

املحا�سبة؟-وهل-يوجد-اأي-ت�سارب-يف-ال�سالحيات؟-

حتفظ  التي  املوؤ�ض�ضات  تاأ�ضي�س  اىل  بالعودة  ابراهيم: 

�ضهاب  فوؤاد  ال�ضابق  اجلمهورية  رئي�س  اأن  اأذكر  الدولة، 

اأ�ض�س ديوان املحا�ضبة وجمل�س اخلدمة املدنية والتفتي�س 

املركزي...الخ. امل�ضرع اعترب اأن هذه املوؤ�ض�ضات هي التي 

حتمي الدولة، واأنا اأعتقد اأنه التوجه االأ�ضح واالأمور تكون 

جيدة اإذا قامت هذه اجلهات بدورها. وفقاً لهذه املعادلة، 

تكون النيابة العامة املالية موجودة ملالحقة اجلرائم اجلزائية 

ديوان  وبني  بينها  ت�ضارب  اأي  تالياً  يح�ضل  وال  فقط 

لديهم من  مبا  تزويدي  الديوان  من  اأطلب  اأنا  املحا�ضبة. 

معلومات وتقارير ب�ضاأن الق�ضايا التي اأنظر فيها. 

ليس للمواطن سوى حاسوبه،
ولألمن العام كل المنابر 

احتجاز  فيها  مت  ق�ضية  ب�ضاأن  االعالم  تداول  موؤخرا، 

�ضبكة  على  ت�ضريحاته  خلفية  على  مواطن، 

الفاي�ضبوك. هذه الت�ضريحات تناولت ب�ضكل خا�س 

اتهامات  يف  ومتثلت  العام.  لالأمن  العامة  املديرية 

والتزوير  بالقتل  اتهامها  حد  اىل  و�ضلت  مبا�ضرة 

وتهريب االأ�ضلحة. وتبعا لهذه الت�ضريحات، مت توقيف 

املدعو بقرار من النيابة العامة اال�ضتئنافية يف ال�ضمال 

زغرتا  يف  اجلزائي  املنفرد  القا�ضي  اأمام  واحالته 

اأن  ووالالفت  اقامته.  حمل  حيث  با�ضيل،  مار�ضيل 

االدعاء تناول لي�س فقط القدح والذم والتحقري، امنا 

املواطن  اىل  اال�ضتماع  وبعد  الطائفية.  النعرات  اثارة 

 2015-10-6 يف  اجلزائي  القا�ضي  اأ�ضدر  املذكور، 

قراراً �ضمنه حيثيتني بالغتي االأهمية.  

يف  للتو�ّضع  بليغ  نقد  مبثابة  جاءت  حيثية  االأوىل، 

جاء  فقد  الطائفية.  النعرات  اإثارة  مفهوم  ا�ضتخدام 

فيها اأنه ال ميكن اعتبار التعر�س ملديرية عامة »تعر�ضاً 

وطنية.  عامة  الإدارة  تعر�ضاً   اإمنا   ... معينة  لطائفة 

باأن مديرية  اإقراراً �ضمنياً  والقزل بعك�س ذلك يعني 

وطائفته،  مديرها  �ضخ�س  مع  تتماهى  العام  االأمن 

االأمر غري ال�ضحيح وغري املقبول«. وقد جاءت احليثية 

قاطعة، فال يجوز و�ضع اأي ادارة عامة يف خانة اأي من 

توؤدي  والتي  ال�ضائدة  االأعراف  الطوائف، مبعزل عن 

اىل تعيني قيادات هذه االدارة من طائفة معينة. وهذه 

االدعاءات  من  الكثري  بالواقع  تدح�س  امنا  احليثية 

التي يرفعها هذا امل�ضوؤول ال�ضيا�ضي اأو ذاك �ضاعيا فيها 

اىل اختزال طائفته ب�ضخ�ضه متهيدا الإدراج اأي انتقاد 

له يف خانة اثارة النعرات الطائفية. واآخر هذه احلاالت 

هو ما �ضدر عن رئي�س املجل�س النيابي الذي رد على 

متظاهر )�ضالح نور الدين( اتهمه بالف�ضاد واالجرام، 

لهذه  القرار تبعاً  انتهى  النعرات الطائفية. وقد  باثارة 

احليثية اىل ابطال التعقبات بحق املدعى عليه.   

الثانية، حيثية اأّدت اإىل تو�ضيع هام�س حرية التعبري يف 

نقد االدارات العامة. فرغم اأن القا�ضي انتهى اإىل اإدانة 

�س 
ّ
املدعى عليه بعد التثبت من اكتمال عنا�ضر التعر

العتبار االإدارة العامة باتهامات غري مثبتة، فاإن حكمه 

وقد  املجال.  هذا  يف  االجتهاد  لتطوير  هاما  بابا  فتح 

جتلى ذلك ب�ضكل خا�ّس يف احليثية االآيلة اىل تربير 

منح املدعى عليه اأ�ضباباً تخفيفية. فهذه »االنتقادات 

�ضاأنها  من  لي�س  �ضحتها،  وعدم  ق�ضوتها  بلغت  مهما 

الكبرية  قدراتهم  ب�ضبب  ب�ضكل خطري،  فيهم  التاأثري 

اأنف�ضهم بوجه افرتاءات مواطن لي�س  يف الدفاع عن 

يف موقع �ضلطة وال ميلك �ضوى حا�ضوبه وح�ضابه على 

انتهى  وبذلك،  االجتماعي«.  التوا�ضل  مواقع  اأحد 

احلكم اإىل تخفي�س العقوبة اىل غرامة قدرها ثالثمائة 

األف لرية لبنانية. يوؤمل اأن يبني االإجتهاد على هذه 

احليثية لتحقيق خطوة اإ�ضافية اإىل االأمام.

حر�ة الكالم تخطو 
خطوة إضافية

في قرار قضائي:

ابراهيم . 1 علي  املايل  العام  بالنائب  االت�ضال  عاودنا  طلبه،  على  بناء 

املهلة  متديد  »ف�ضلنا  اأنه:  فاأعلمنا  املتخذة،  االجراءات  عن  لال�ضتف�ضار 

حتى 15 كانون الثاين على اإثر اإنفجاري برج الرباجنة. فم�ضاألة اإخالء 

االأمالك العامة املعتدى عليها مل تعد مهمة بالن�ضبة اإىل املخاطر الكبرية 

التي يواجهها البلد. وتنفيذ هكذا قرار�ضيخلق راأيا عاما ينتقد اهتمامات 

النيابة العامة يف ظل هذه االأزمة )الراأي العام رح يقول ليك البلد وين، 

ننتظر  اأن  وبامكاننا  ال�ضنوات  هذه  كل  انتظرنا  وين(.  العام  والنائب 

ملن  بالن�ضبة  قرارات هدم  �ضتتخذ  املهلة،  انتهاء  بعد  اإ�ضافيني.  �ضهرين 

مل ي�ضّو و�ضعه«.
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ــمة خــــليفة فاطــــ

طرحت ق�ضية ال »1141«  تعديا على االأمالك العامة 

متويل  كيفية  عن  احلديث  موازاة  يف  نف�ضها  البحرية 

النيابية  اللجان  فاأفرجت  والرواتب.  الرتب  �ضل�ضلة 

االإ�ضغال  »معاجلة  قانون  اقرتاح  اللبنانية حينذاك عن 

املقدم   « البحرية  العمومية  لالأمالك  القانوين  غري 

ت�ضاوؤالت  وثمة  وبادرت اىل در�ضه.   2006 منذ عام 

لهذه  حداً  ي�ضع  هو  هل  االقرتاح.  هذا  يطرحها  عدة 

اأنه مبثابة ت�ضريع لها مقابل غرامة  اأم  التعديات املزمنة 

من  االأ�ضا�ضي  الهدف  يتمثل  وهل  معينة؟  مالية 

اأم  العامة  اخلزينة  عائدات  زيادة  التعديات يف  معاجلة 

االإرث  اأو  البحرية  العامة  االأمالك  على  املحافظة  يف 

اللبناين؟  الوطني  البحري 

تراخي�س  �ضدرت  اللبنانية،  احلرب  اندالع  مع 

العامة  االأمالك  باإ�ضغال  �ضمحت  ع�ضوائية  وقرارات 

دون  االمالك  هذه  على  اليد  و�ضع  مت  اأو  البحرية 

االأ�ضغال  وزارة  تقرير  وبح�ضب  قانوين.  م�ضوغ  اأي 

التعديات خالل هذه  بلغت ع�ضوائية  والنقل،  العامة 

و884  الفا  و247  مليونني  اأكرث من  يليها  وما  الفرتة 

عليه  تقوم  للبحر،  ردم  عن  عبارة  ن�ضفها  مربعا،  مرتا 

ان�ضاءات مب�ضاحة 162 األفا و383 مرتا مربعا. مل جتد 

الدولة اىل حينه حاًل يعيد اإليها �ضلطتها على اأمالكها 

العام  امللك  من  باالإنتفاع  حقوقهم  ملواطنيها  اأو 

وامل�ضلوبة بالولوج غري املجاين اأو امل�ضروط اىل البحر.

املادتني  يف  ف 
ّ
عر  1925 لعام   144 القرار  وكان 

ت�ضمل  باأنها  البحرية  العامة  االأمالك  والثانية  االأوىل 

ال�ضتعمال  طبيعتها  ب�ضبب  املعّدة  االأ�ضياء  جميع 

والبحريات  واملياه  البحار  ك�ضواطئ  عمومية  م�ضلحة 

والغدران... و�ضمح القانون اللبناين باإ�ضغال االأمالك 

واملر�ضوم   1925  /144 القرار  يف  البحرية  العامة 

اإ�ضافة   1978 عام  واملعدل   1966 لعام   4810

اإال   .1992  7--15 يف  ال�ضادر   2522 املر�ضوم  اىل 

وفقا  لالإ�ضغال  مر�ضوما   73 �ضدور  فقط  �ضجل  اأنه 

لالأ�ضول.

نظام إشغال األمالك العامة 
ية البحر

كر�ضت القوانني اللبنانية حق املواطنني يف الو�ضول اىل 

البحر من دون عوائق. يحدد القرار 144 ال�ضادر يف 10 

حزيران 1925 االأمالك العامة البحرية. ون�ضت املادة 

االمالك  هذه  اإ�ضغال  �ضروط  على  منه  ع�ضرة  الرابعة 

اأمالكها  على  ترخ�س  اأن  البلديات  اأو  الدولة  »ميكن 

ما  ر�ضم  ومقابل  لالإلغاء  قابلة  موؤقتة،  ب�ضفة  العمومية 

باإ�ضغال قطعة من االأمالك العمومية، اإ�ضغاال �ضخ�ضياً 

ما«. مب�ضروع  مرتبطة  امل�ضاألة  كانت  اإذا  �ضيما  ال   مانعاً 

اإجازات  منح  ع�ضرة  ال�ضابعة  املادة  ت�ضمنت  وبدورها 

االإ�ضغال املوؤقت ل�ضنة واحدة ميكن جتديدها بالر�ضى 

االإ�ضغال  اإجازات  اإلغاء  من  مكنت  كما  ال�ضمني. 

املوؤقت دون تعوي�س عند اأول طلب من الدولة.

 1966 24 حزيران  تاريخ   4810 رقم  املر�ضوم  حّدد 

العامة  االأمالك  اإ�ضغال  نظام   1978 عام  واملعدل 

البحرية، وفقاً لالآتي:

العموم  با�ضتعمال  البحرية  العامة  االأمالك  »تبقى 

اإقفالها  وال يكت�ضب عليها ملنفعة اأحد اأي حق يخول 

من  جزء  بتخ�ضي�س  ال�ضماح  اأما  خا�ضة.  مل�ضلحة 

هذا  وح�ضر  جمموعات  اأو  اأفراد  ال�ضتعمال  ال�ضاطئ 

ا�ضتثنائياً ميكن  االنتفاع بهم دون �ضواهم يكون عماًل 

تطبيقه يف حاالت خا�ضة تخ�ضع لالأ�ض�س العامة«.

القيام  املنوي  للم�ضروع  يكون  اأن  االأ�ض�س  هذه  واأبرز 

بح�ضب  �ضناعية  اأو  �ضياحية  ومرّبرات  عامة  »�ضفة  به 

اإفادات ت�ضدر عن الدوائر املخت�ضة )املجل�س االأعلى 

للتنظيم املدين(« و«اأن ال ي�ضكل اال�ضتثمار املطلوب 

م�ضاحات  وجود  حال  يف  ال�ضاطئ  لوحدة  عائقاً 

ي�ضمح  ال  و«اأن  للعموم«  مفتوحة  اإبقاوؤها  يتوجب 

باإن�ضاءات دائمة على االأمالك العامة البحرية �ضوى ما 

يعود منها للتجهيزات الريا�ضية والتنظيمية وملحقات 

اال�ضتثمار  معدل  يتعدى  ال  اأن  على  االإن�ضاءات 

يعلو  ال  واأن  معينة،  ن�ضبة  التجهيزات  لهذه  ال�ضطحي 

اأكرث  البحرية  العامة  االأمالك  م�ضتوى  فوق  البناء 

مالكاً  الرتخي�س  طالب  يكون  و«اأن  اأمتار«،  �ضتة  من 

اإ�ضغاله من االأمالك العامة  لعقار متاخم للق�ضم املراد 

البحرية  العامة  االأمالك  م�ضاحة  تزيد  واأال  البحرية« 

م�ضاحة  �ضعفي  عن  املتاخم  اخلا�س  اإ�ضغالها  املنوي 

واجهة  عن  االأمالك  هذه  واجهة  تزيد  ال  وان  العقار 

العقار اخلا�س املتاخم«. 

اإال اأن  املر�ضوم رقم 7464 تاريخ 30/ 10/ 1995 

عّدل هذه املادة ون�ّس: »ميكن مبر�ضوم يتخذ يف جمل�س 

العامة  االأ�ضغال  وزيري  اقرتاح  على  بناء  الوزراء 

اإ�ضغالها  املنوي  املائي  ال�ضطح  م�ضاحة  زيادة  والنقل 

العقار  اأال تقل م�ضاحة  به �ضرط  امل�ضموح  املعدل  عن 

الرتخي�س  يكون  واأن  مربعاً،  مرتاً  األف  ع�ضرين  عن 

مل�ضروع �ضياحي كبري من الفئة االأوىل«. 

يف اآب 1990، اأبطل القانون رقم 14 جميع الرتاخي�س 

االأ�ضغال  وزراء  عن  ال�ضادرة  للقانون  املخالفة 

ال�ضابقني. وورد يف املادة 30 منه: »تعترب باطلة بطالناً 

اأثر  اأي  ترتيب  ر�ضمية  جهة  اأي  على  ويحظر  مطلقاً 

والتدابري  والت�ضرفات  االأعمال  جميع  عليها،  قانوين 

قانوناً  املقت�ضاة  واالأ�ضول  للقواعد  خالفاً  احلا�ضلة 

ويف �ضورة خا�ضة االآتي: اأ - عقود البيع اأو الوعد به 

املحددة  واالأ�ضول  لالأحكام  خالفاً  املربمة  وااليجار 

احلا�ضلة  البحرية  العامة  االأمالك  اإ�ضغال   - ب  لها. 

لل�ضاغل  يرتتب  وال  جتيزها  مرا�ضيم  ا�ضت�ضدار  دون 

مهما  مكت�ضب  اأي حق  قانونية  �ضورة غري  الفعلي يف 

لالأمالك  املوؤقت  االإ�ضغال   - ج  اإ�ضغاله.  مدة  كانت 

وكان  لال�ضول  خالفاً  وا�ضتثمارها  البلدية  اأو  العامة 

حا�ضاًل مبقت�ضى ترخي�س من املرجع املخت�س«.

نّظم  الذي   2522 املر�ضوم  اإ�ضدار  مت   ،1992 ويف 

يجِر  ومل  البحرية.  العامة  االأمالك  اإ�ضغال  بدالت 

تعديل املر�ضوم اىل حينه فبقيت الر�ضوم املرتتبة على 

من  بالرغم  حالها  على  املوؤقت  باالإ�ضغال  الرتخي�س 

االإرتفاع اجلنوين الأ�ضعار العقارات. نذكر على �ضبيل 

املثال 10 لريات من حدود لبنان ال�ضمالية اإىل �ضمال 

بريوت  ملرفاأ  اجلنوبي  الطرف  من  لرية  و1000  املنية، 

اىل الطرف ال�ضمايل ملكب النورماندي.

اإعطاء  عن  النقل  وزارة  امتنعت   ،1993 العام  يف 

باملوازنة  اأحلق  العام،  نهاية  ويف  جديد.  ترخي�س  اأي 

خمالفة  كل  عن  الغرامة  رفع  الذي   9 رقم  اجلدول 

املخ�ض�س  الر�ضم  اأ�ضعاف  خم�ضة  اىل  جديدة 

من   738 واملادة   737 املادة  من  كل  �ضددت  لها. 

اال�ضرتاعي  للمر�ضوم  وفقا  املعدلة  العقوبات  قانون 
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اال�ضتيالء  حالة  يف  والغرامة  العقوبة   1993/5/27

او  لعقار  اال�ضغال  او  اال�ضتثمار  او  ال�ضكن  بق�ضد 

ق�ضم من امالك الدولة او االمالك امل�ضاعية.

في تقييم اقتراح القانون
تاأخر مناق�ضة اقرتاح »معاجلة االإ�ضغال غري  وحالياً مع 

ال  عاماً،   25 البحرية«  العمومية  لالأمالك  القانوين 

تقييم  وحماولة  مواده  اأبرز  على  ال�ضوء  اإلقاء  من  بّد 

النتائج التي قد تنجم عنه. 

1 - من تبنى اقتراح القانون؟

كتل  اىل  ينتمون  نواب   6 االقرتاح   على  وقع 

غازي  جراح،  جمال  فتفت،  )احمد  امل�ضتقبل 

يو�ضف (، والقوات اللبنانية )جورج عدوان(، واللقاء 

واال�ضالح  والتغيري  حمادة(،  مروان   ( الدميقراطي 

)اآالن عون(.

-2  تاريخ المخالفات

حدد االقرتاح تاريخ 1994/1/1 تاريخا فا�ضال ملعاجلة 

وحدها  قبله  احلا�ضلة  املخالفات  فجعل  التعديات، 

قابلة للت�ضوية. وال�ضوؤال الذي يطرح هنا: اإالم ي�ضتند 

التعديات  بني  التمييز  من  الغاية  ما  ثم  املعيار؟  هذا 

1994 وما بعده؟ يف هذا ال�ضاأن، يكتفي  ما قبل عام 

ال�ضواطئ  �ضرية  تفعيل  اىل  ال�ضبب  باإ�ضناد   
1
املعنيون

العمومية  االمالك  حماية  املوجلة   1994 عام  بعد 

قانون  وت�ضمن  جهة.  من  املخالفات  و�ضبط  البحرية 

على  الغرامة  رفع  تلحظ  رادعة  ملادة   1993 املوازنة 

احلجج  هذه  من  نفهم  وما  اأخرى.   جهة  من  املخالفة 

وا�ضتعادة  الدولة  لقيام  مف�ضليا  التاريخ  تعتربهذا  اأنها 

زمن  وبعده  والفلتان،  احلرب  زمن  فقبله  ح�ضورها: 

منح  الذي  التاريخ  عن  يختلف  تاريخ  وهو  القانون. 

 .1991 اآذار  وهو  قبله  من  احلا�ضلة  للجرائم  العفو 

البناء،  خمالفات  ت�ضوية  تاريخ  مع  يلتقي  هو  باملقابل، 

داخل  حا�ضلة  مبخالفات  يرتبط  التاريخ  هذا  لكن 

االأمالك اخلا�ضة وال �ضلة له باالأمالك العامة.  

توؤدي  فاإنها  �ضحيحة،  غري  القراءة  هذه  اأن  عن  وعدا 

احلا�ضلة  االعتداءات  فقط  لي�س  تغطية  اإىل  عمليا 

�ضنوات.  بثالث  انتهائها  بعد  اأي�ضا  بل  احلرب  خالل 

اإمكانية حت�ضيل  الواقع  وهي تكون منحت قوى االأمر 

قيا�ضا  ثمة  اأن  ذلك  على  يرد  وال  الغنائم.  من  مزيد 

العامة  االأمالك  على  احلا�ضلة  املخالفات  بني  ممكنا 

وخمالفات البناء. فعدا عن اأن قانون ت�ضوية خمالفات 

على  احلا�ضلة  املخالفات  بت�ضوية  ي�ضمح  ال  البناء 

فل�ضفة  عن  متاما  تختلف  فل�ضفته  فاإن  العامة،  االأمالك 

ففيما  العمومية.  االأمالك  على  التعديات  ت�ضوية 

�ضعف  نتيجة  ح�ضل  البناء  خمالفات  من  كثرياً  اأن 

فاإن  البناء،  تراخي�س  اعطاء  املخّولة  العامة  االإدارات 

جوهرها  يف  هي  البحرية  االأمالك  على  االإعتداءات 

تعد �ضافر من مواطن على حقوق العامة. 

-3 شروط التسوية: 

للت�ضوية  قابلة  خمالفات  بني  القانون  اقرتاح  ميز 

 94 �ضنة  بدء  قبل  احلا�ضلة  املخالفات  وت�ضمل 

واأخرى غري قابلة للت�ضوية وت�ضمل التعديات احلا�ضلة 

بعد هذا التاريخ. ولكن، ما الذي ي�ضّوى؟ هنا، نلحظ 

معياراً  الّت�ضوية  �ضروط  حتديد  عند  اعتمد  ع 
ّ
امل�ضر اأن 

فيما  وحتديدا  املتاخم،  العقار  بو�ضعّية  مّت�ضاًل  اأ�ضا�ضّياً 

اذا كان العقار املتاخم ملكا عاما اأو خا�ضا، وخ�ضو�ضا 

فيما اإذا كان ال�ضاغل مالكا له اأو حائزا على حق اإيجار 

احلاالت  هذه  من  لكل  و�ضع  وقد  عليه.  ا�ضتثمار  اأو 

اأ�ض�ضاً للت�ضوية، مبا فيها احلاالت التي ال تكون �ضروط 

وتبعا  م�ضتوفاة.  البحرية  العامة  االأمالك  اإ�ضغال 

لذلك، نكون اأمام معيار تقني وعقاري من دون اإيالء 

اأي اعتبار للمعايري االإجتماعية اأو البيئية. وقد خالف 

اأ�ضارت اىل  اأ�ضبابه املوجبة التي  بذلك ن�س االإقرتاح 

وجوب »منع الرتخي�س الذي قد يلحق �ضررا باملواقع 

اأو ي�ضر بالبيئة وال�ضحة العامة«.  االأثرية والتاريخية 

اقتراح لتشر�يع المخالفات
على األمالك العامة البحر�ة:

سخاء على حساب الناس
واأهم من ذلك، هو بدل الت�ضوية. وهنا، نتبني ت�ضاحما 

وهو  املخالفة،  اجلهات  مع  امل�ضرع  قبل  من  هائال 

ت�ضامح جتلى يف عدد من اأحكامه، اأبرزها االآتية: 

مما --  ،1994-1-1 من  اعتباراً  ت�ضدد  الغرامة  اأن 

الفرتة  عن  غرامة  اأي  عن  كامال  اإعفاءا  يعني 

التاريخ،  لهذا  ال�ضابقة 

اأن الغرامة املفرو�ضة الإجناز الت�ضوية حددت على --

االأمالك  الإ�ضغال  بها  املعمول  البدالت  اأ�ضا�س 

اال�ضتثمار  حلجم  اعتبار  اأي  دون  من  العمومية، 

على  املخالفة  اجلهة  اأقامتها  التي  االن�ضاءات  اأو 

لالإنتقاد  قابلية  االأمر  يزيد  وما  االأمالك.  هذه 

هذه  بع�س  على  باالإبقاء  �ضمح  االقرتاح  اأن  هو 

كلها.  اإزالتها  يفر�س  اأن  دون  من  االإن�ضاءات، 

الرابعة حددت  3 من املادة  البند  اأن  ويلحظ هنا 

معايري خمتلفة لالن�ضاءات اجلائز ابقاوؤها، فزاد من 

يف   )15%( ال�ضطحي  لالإ�ضتثمار  االأق�ضى  احلد 

به  م�ضموحا  كان  الذي  االأق�ضى  احلد  اأن  حني 

فيما  وكذا   ،)5%( هو   66  /4810 املر�ضوم  يف 

 20%( العام  لالإ�ضتثمار  االأق�ضى  باحلد  يتعلق 

املر�ضوم  0.075 يف  مقابل  املعاجلة، يف  اإقرتاح   :

66/4810(. واالأنكى من ذلك هو اأن االقرتاح 

باأي  ال�ضاغل  يلزم  اأن  دون  من  ابقاءها  ي�ضرع 

جعل  بذلك  وهو  كان.  نوع  اأي  من  اجراءات 

من  اأف�ضل  و�ضع  يف  العام  امللك  على  املعتدي 

املخالف على ملكه اخلا�س، حيث ال ميكن لهذا 

ت�ضوية  اإن�ضاءاته اال يف حال  االأخري احلفاظ على 

البناء،    خمالفة 

حددت -- وقد  زهيدة.  جد  املفرو�ضة  الغرامة  اأن 

بني مرة وربع و�ضعفي البدل ال�ضنوي عن الفرتة 

 7.5% فائدة  مع  جدا(  متدن  )وهو  ال�ضابقة 

اذا  ما  بح�ضب   1994 عام  من  اإعتبارا  ت�ضري 

م�ضتوفية  عليها  املعتدى  البحرية  االأمالك  كانت 

ل�ضروط اإ�ضغال االمالك العامة البحرية اأو اإذا كان 

اأو حائزا على  ال�ضاغل مالكا لعقار خا�س متاخم 

حق اإيجار اأو ا�ضتثمار عليه اأو ما اذا كان االإ�ضغال 

وتاليا،  املتاخم.  العقار  م�ضاحة  �ضعفي  يفوق 

ال�ضابقة  ال�ضنوات  عن  الغرامة  الحت�ضاب  يتعني 

يف  الفعلي  االإ�ضغال  بدل  على  لي�س  اال�ضتناد 

املدنية  امل�ضوؤولية  قواعد  ترتب  كما  احلايل  الوقت 

بدل  اإمنا على  امل�ضروع،  االإ�ضغال غري  يف حاالت 

االإ�ضغال املعمول به بالن�ضبة اإىل الفرتة املعنية. 

ف�ضال عن ذلك، اأبدى امل�ضرع ت�ضاحما هائال من --

على  التن�ضي�س  ومع  بالتق�ضيط  ال�ضماح  خالل 

%20 يف حال ت�ضديدها  تخفي�س الغرامة بن�ضبة 

فورا. 

معينة. -- مبدة  املوؤقت  االإ�ضغال  االإقرتاح  يربط  مل 

مّدة  اأّن  جلهة  وا�ضح  144/�س/25  رقم  فالقرار 

 .
2
للتجديد قابلة  واحدة  �ضنة  هي  اال�ضغال 

من  التا�ضعة  املادة  من  الثاين  البند  ن�س  باملقابل 

االقرتاح على » .... ت�ضدد الر�ضوم عن كل �ضنة 

خالل ال�ضهر االول من ال�ضنة«. فهل يعني ذلك 

م�ضمى  غري  اأجل  اإىل  قائماً  يبقى  االإ�ضغال  اأن 

بذلك  وهو  الر�ضوم؟  ي�ضدد  ال�ضاغل  اأن  طاملا 

القانوين  ال�ضاغل  من  اأف�ضل  و�ضعية  يف  ي�ضبح 

اال�ضتح�ضال  عليه  يتعني  والذي  العام  للملك 

على جتديد الإ�ضغاله �ضنة ف�ضنة. اأقل ما ميكن قوله 

هنا اأن الن�س غام�س وهو يفتح الباب اأمام متليك 

مبطنة.     ب�ضورة  ال�ضاطئ 

خالصة:
وردت االإ�ضارة �ضمن االأ�ضباب املوجبة لالإقرتاح اإىل 

املبادئ االآتية: 

»ا�ضتعمال االأمالك العامة دون قيد اأو �ضرط حق --

للمواطنني«، القانون  كر�ضه 

فقط -- لي�س  البناء  منع  اإىل  عديدة  بلدان  »تعمد 

على االمالك العمومية البحرية بل على االمالك 

اخلا�ضة املجاورة لالأمالك العامة«،

قانون -- الأحكام  االإ�ضتثنائي  الطابع  على  »التاأكيد 

معاجلة التعديات على االمالك البحرية »...

توجهات  يظهر  االإقرتاح  هذا  يف  التدقيق  اأن  اال 

وتاأبيدها  املخالفات  ت�ضريع  نحو  اأي  متاماً  معاك�ضة 

اعتبار  اي  دون  ومن  زهيدة،  غرامات  ت�ضديد  مقابل 

و�ضرورة  احلا�ضرة  االأجيال  اأو حتى  القادمة  لالأجيال 

امل�ضاواة بني املواطنني يف ا�ضتخدام امللك العام.  
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اأن . 2 البلديات  اأو  الدولة  »ميكن  ع�ضرة:  الرابعة  املادة  ن�ضت 

لالإلغاء  قابلة  موؤقتة،  ب�ضفة  العمومية  اأمالكها  على  ترخ�س 

اإ�ضغاال  العمومية،  االأمالك  من  قطعة  باإ�ضغال  ما  ر�ضم  ومقابل 

ما«. مب�ضروع  مرتبطة  امل�ضاألة  كانت  اإذا  ال�ضيما  مانعاً   �ضخ�ضياً 

ل�ضنة  املوؤقت  االإ�ضغال  اإجازات  منح  ع�ضرة  ال�ضابعة  املادة  وحددت 

اإجازات  اإلغاء  ميكن  كما  ال�ضمني.  بالر�ضا  جتديدها  ميكن  واحدة 

الدولة. من  طلب  اأول  عند  تعوي�س  دون  من  املوؤقت   االإ�ضغال 

هذا القرار الذي م�ضى على �ضدوره اأكرث من 90 عاماً ما يزال �ضارياً 

العامة  لالأمالك  اال�ضغاالت  اأن  اعترب  اإذ  م�ضتقبلية،  روؤية  ت�ضّمن  الأنه 

االإدارة  ب�ضنة واحدة مع حق  الرتخي�س  موؤقتة ولي�ضت دائمة، وح�ضر 

باإلغائه من دون تعوي�س.

جــــــنى بـــــكار

الدولة  �ضورى  جمل�س  اأ�ضدر   ،2015/9/22 يف 

تنفيذ  بوقف  يق�ضي  الذي   450 رقم  قراره 

تاريخ   1/101 رقم  فيه  املطعون  العمل  وزير  قرار 

يف  �ضندوق  اإن�ضاء  واملت�ضمن   2015/7/28

اختيارياً  املواطنني  م�ضاهمات  من  ميّول  الوزارة 

دون  �ضرعة  باأق�ضى  معامالتهم  اإجناز  يريدون  الذين 

انتظار املهل املّتبعة ل�ضري املعامالت االإدارية. 

امام  تقدم  فرحات  جنيب  املتدرج  املحامي  وكان 

مبراجعة   2015/8/19 يف  الدولة  �ضورى  جمل�س 

ارتكز  وقد  به.  املطعون  القرار  اإبطال  اإىل  رمت 

كمحام  �ضفته  على  اأواًل  دعواه  يف  امل�ضتدعي 

خمالفة  ليربز  بريوت  يف  املحامني  نقابة  يف  متدرج 

املحاماة  مبهنة  املتعلقة  القانونية  للن�ضو�س  القرار 

رقم  الوزراء  جمل�س  رئي�س  تعميم  وباالأخ�س 

اإىل  الرامي   2011/12/20 تاريخ   2011/35

مبوجبه  طلب  والذي  املحامني  مراجعات  ت�ضهيل 

العامة  واملوؤ�ض�ضات  العامة  االإدارات  جميع  اإىل 

وال�ضريحة  الوا�ضحة  التعليمات  اإعطاء  والبلديات 

ا�ضتقبال  �ضرورة  لديها،  العاملني  كافة  اإىل 

الدوام  �ضاعات  اأي وقت كان خالل  املحامني يف 

واهتمام  جدية  كل  مراجعاتهم  اإيالء  و  الر�ضمي 

عمل  لطبيعة  بالنظر  وذلك  امل�ضوؤولية،  طائلة  حتت 

يف  املعامالت  �ضري  مبتابعة  تق�ضي  التي  املحامني 

املوجلني  املوظفني  ومراجعة  الر�ضمية  االإدارات 

املعامالت.  هذه  طبيعة  متليها  اأوقات  يف  باإجنازها 

املحامني،  على  فر�س  فيه  املطعون  القرار  اأن  اإال 

كما �ضائر املواطنني، دفع املبلغ املايل الذي حدده 

عليهم  وفر�س  املمكنة  بال�ضرعة  معامالتهم  الإجناز 

التقّدم بهذه املعامالت يف اأوقات حمددة. فيكون 

يف  والتاأثري  امل�ضا�س  القرار  هذا  �ضاأن  من  بالتايل 

امل�ضتدعي  ومنهم  للمحامني  القانوين  املركز 

و�ضفة  م�ضلحة  لثبوت  مقبواًل  فيه  الطعن  ويكون 

تقدميه.  يف  امل�ضتدعي 

وفيما يتعلق مبخالفة امليادئ املكر�ضة د�ضتوراً وقانوناً، 

اأ�ضار جمل�س �ضورى الدولة اىل النقاط التالية:

و�ضائر  والر�ضوم  ال�ضرائب  واحداث  فر�س  ان   -

ت�ضميتها،  كانت  مهما  ال�ضريبية،  االقتطاعات 

هي  منها  واالعفاء  وا�ضتيفائها  حت�ضيلها  واجازة 

)وفقاً الحكام  القانون  لدائرة  املحجوزة  االمور  من 

املحا�ضبة  ولقانون  الد�ضتور  من  و82   81 املادتني 

يعني  ما  ال�ضريبية(  االجراءات  وقانون  العمومية 

ال�ضلطة  الخت�ضا�س  يعود  االمور  هذه  تقرير  ان 

اقرار  ان  وتاليا،  غريها.  دون  ح�ضراً  الت�ضريعية 

من  بذلك  قانونية  اجازة  دون  الر�ضم  حت�ضيل 

اخت�ضا�س  على  اعتداء  ي�ضكل  الت�ضريعية  ال�ضلطة 

الت�ضريعية.  ال�ضلطة 

- ان قرار وزير العمل ي�ضع قواعد عامة جمردة وغري 

التي  التنظيمية  القرارات  يعد من  �ضخ�ضية بحيث 

الدولة  �ضورى  جمل�س  ا�ضت�ضارة  القانون  يوجب 

بذلك  فيكون  نظامه.  من   75 باملادة  عماًل  ب�ضاأنها 

جمل�س  راأي  ا�ضتطالع  دون  املذكور  القرار  �ضدور 

لالأ�ضول  خمالفة  ي�ضكل  ب�ضاأنه  الدولة  �ضورى 

العام. بالنظام  املتعلقة  اجلوهرية 

ع 
ّ
كم�ضر به  املطعون  القرار  باعتبار  يتعلق  وفيما 

اجناز  لقاء  مالية  مبالغ  بدفع  املتمثلة  للر�ضوة 

للبند  خمالفته  املجل�س  اأثار  ب�ضرعة،  املعامالت 

نظام  من   15 املادة  من   7 والبند   14 املادة  من   4

املوظفني التي توجب على املوظفني اجناز معامالت 

باأق�ضى �ضرعة ممكنة وحتظر عليهم  اأ�ضحاب العالقة 

التما�س اأو قبول منح من اأي نوع لقاء ذلك. 

فيه  املطعون  القرار  خمالفة  ان  املجل�س  اعترب  كما 

اأعاله يعترب تعدياً  2011/35 املذكور  للتعميم رقم 

وجتاوزاً  الوزراء  جمل�س  رئي�س  �ضالحيات  على 

لالدارة العامة مل�ضمون التعاميم امللزمة لها.

معطيات  من  الدولة  �ضورى  جمل�س  قرر  وعليه، 

امللف ان املراجعة مبنية على اأ�ضباب جدية وهامة، 

وان ال�ضرر الالحق بامل�ضتدعي جراء �ضدور القرار 

املطعون فيه هو �ضرر بليغ، االمر الذي يقت�ضي معه 

اتخاذ القرار بوقف تنفيذه �ضنداً الحكام املادة 77 

من نظام جمل�س �ضورى الدولة. 

وقف تنفيذ قرار وز�ر العمل 
بتشر�يع الرشوة

ال�ضورة من اأر�ضيف املفكرة القانونية - ت�ضوير علي ر�ضيد
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جــــويل بــــطرس

اإحالة-املتظاهرين-اإىل-املحكمة-الع�سكرية،- مع-تزايد-

اإىل- الداعية- الأ�سوات- تتعاىل- اأن- املرتقب- من- كان-

وخ�سو�سًا- املحكمة،- هذه- ب�سالحيات- النظر- اإعادة-

حمكمة- فهي- اأمامها.- املدنّيني- حماكمة- منع- جلهة-

التي- الق�سايا- جممل- يف- للنظر- �ساحلة- ا�ستثنائية-

�سابهها- وما- امل�سلحة- القوى- عنا�سر- اأحد- فيها- يكون-

اأو- زوجته- تعنيف- فيها- )مبا- جزائي- بجرم- عليه- مدع-

عن- ف�سال- جزائي.- جرم- �سحية- اأو- �سيارة(- حادث-

ا�ستثنائية،- لأ�سول- فيها- املحاكمات- تخ�سع- ذلك،-

اأبرزها-اختيار-غالبية-ق�ساتها-يف-درجاتها-املختلفة-من-

بني-ال�سباط-وغياب-املوجب-بتعليل-الأحكام-ف�ساًل-

عن-جتريد-ال�سحّية-من-حّق-املثول-اأمامها.-ورغم-حتّول-

هذه-املحكمة-اإىل-اأداة-امتيازية-ل�سالح-عنا�سر-القوى-

تبقى- منها- املواقف- فاإن- الأمنية،- والأجهزة- امل�سلحة-

ال�سيا�سية- الفئات- م�سالح- على- وقفًا- كبري- حّد- اإىل-

املتنازعة،-من-دون-اإيالء-اأي-اعتبار-حلقوق-املتقا�سني-

باملحاكمة-العادلة.-

التجاذب- ا�ستعادة- املفيد- من- الإطار،- هذا- ويف-

اأ�سول- قانون- تعديل- حول- احلا�سل- ال�سيا�سي-

عدة- مراحل- يف- �سّكل- والذي- اجلزائية- املحاكمات-

منه-منوذجًا-لكيفية-تعامل-الطبقة-احلاكمة-مع-املطالب-

اأو-الق�سايا-احلقوقية.-الالفت-اأن-الفريق-)فريق-رئي�ص-

راف�سًا- كان- الذي- احلريري(- رفيق- الراحل- الوزراء-

التمييزية،- العامة- النيابة- ل�سالجيات- تو�سيع- لأي-

�سرعان-ما-اأ�سبح-مع-تعيني-القا�سي-�سعيد-مريزا-نائبا-

هذه- تو�سع- من- ا�ستفادة- الأكرث- الفريق- متييزيا،- عاما-

ال�سالحيات.-الفريق-الآخر-)فريق-رئي�ص-اجلمهورية-

ال�سابق-اميل-حلود(-كان-عليه-باملقابل-اأن-يتحمل-وزر-

بطر�ص- جويل- الباحثة- مع- فلنقراأ- يداه.- �سنعته- ما-

ال�سيا�سة- يف- بليغ- در�ص- التجاذب:- هذا- تفا�سيل-

معركة- يف- مفيدا- يكون- اأن- بد- ل- در�ص- والقانون،-

ح�سر-�سالحيات-املحكمة-الع�سكرية-)املحرر(.---

كان الإقرار قانون تعديل اأ�ضول املحاكمات اجلزائية يف 

 كغريه من القوانني على الرغم من رده 
ّ
متوز 2001 اأن مير

من قبل رئي�س اجلمهورية اإميل حلود. اإال اأن ما �ضهده 

�ضهر اآب 2001 من مواجهات بني قوى معار�ضة للنظام 

اأخرى،  مرة  و�ضمح،  االوراق  قلب  االأمنية  واأجهزته 

لل�ضيا�ضة بالتدخل يف اأ�ضول الت�ضريع.  

حملة  اأو�ضع   2001 اآب  �ضهر  �ضهد  التفا�ضيل،  ويف 

اعتقاالت �ضيا�ضية نفذها اجلي�س بحق نا�ضطني ينتمون 

الوطني  كالتيار  معار�ضة  �ضيا�ضية  واأحزاب  تيارات  اإىل 

االأحرار  الوطنيني  وحزب  اللبنانية  والقوات  احلر 

والكتائب. كانت البالد اآنذاك منق�ضمة بني فريق موؤيد 

يف  ال�ضوري  وللوجود  حلود  اإميل  اجلمهورية  لرئي�س 

باالإن�ضحاب  ويطالب  للنظام  معار�س  ثان  وفريق  لبنان 

غليان  حالة  يف  البالد  دخلت   .
1
لبنان من  ال�ضوري 

امل�ضحون  اجلو  من  املعار�ضة  وا�ضتفادت  م�ضبوقة  غري 

به  واملحيطني  اجلمهورية  رئي�س  وجه  يف  للت�ضعيد 

ال�ضيما النائب العام التمييزي القا�ضي عدنان ع�ضوم 

قرر  املواجهات،  اجلي�س وخمابراتها. ويف خ�ضّم  وقيادة 

حلود رّد قانون تعديل اأ�ضول املحاكمات اجلزائية للمرة 

االخري  هذا  كان  اأن  بعد  النواب  جمل�س  اأمام  الثانية 

هذه  يف  نعود  االأوىل.  املرة  رّده  باأ�ضباب  االخذ  رف�س 

املقالة اإىل »الرحلة« التي قطعها هذا القانون منذ طرحه 

اآذار  يف  النواب  جمل�س  اأمام  االأوىل  للمرة  للت�ضويت 

2001. نتناول اأ�ضباب رّد حلود ورف�س املجل�س النيابي 

اىل  اآب   7 حوادث  بعد  »املفاجئ«  وحتّوله  بها  االأخذ 

كما  اجلمهورية.  رئي�س  اأدخلها  التي  للتعديالت  موؤيد 

حرب  بطر�س  النائب  قدمه  الذي  الطعن  اىل  نتطرق 

بالقانون ورّده من قبل املجل�س الد�ضتوري. 

طرح القانون أول مرة على 
التصويت

خمايل  النائب  برئا�ضة  والعدل  االدارة  جلنة  اأجنزت 

ال�ضاهر در�س تعديل قانون اأ�ضول املحاكمات اجلزائية 

يف 19 �ضباط 2001 واأحالته على الهيئة العامة ملجل�س 

 مو�ضوع 
َ

. وكان القانون قد بقي
2
النواب لدر�ضه واإقراره

ثالث  حوله  اأعّدت  وقد  �ضنوات  خم�س  ملدة  در�س 

واملجل�س  ال�ضابقة  النيابية  املجال�س  عهد  يف  درا�ضات 

لدر�س  فرعية  جلنة  �ضكلت  اللجنة  وكانت  احلايل. 

 29 بني  املمتدة  الفرتة  يف  اجتمعت  القانون،  اقرتاح 

ت�ضرين الثاين 2000 و6 �ضباط 2001. راأ�س ال�ضاهر 

اللجنة التي ت�ضكلت من النواب: نزيه من�ضور، بطر�س 

 جمل�س 
ّ
حرب، نقوال فتو�س، وليد عيدو وايلي عون. اأقر

النواب يف جل�ضته املنعقدة يف 29 اآذار 2001 م�ضروع 

قانون تعديل اأ�ضول املحاكمات اجلزائية املعمول به منذ 

 معداًل. 
ّ
فاأقر مبادة وحيدة  االقرتاح  1948. طرح  العام 

�س �ضون حقوق 
ّ
راأى معظم النواب اأن هذا القانون يكر

مهمات  »بني  مّيز  اأنه  »اإجنازاته«  اأهم  من  واأّن  االن�ضان. 

امل�ضهودة.  وغري  امل�ضهودة  اجلرائم  العدلية يف  ال�ضابطة 

كان  بعدما  مقونناً  االخرية  هذه  يف  التحقيق  فاأ�ضبح 

حرمة  على  الت�ضديد  مع  القانون  هام�س  على  يجري 

املنزل. وو�ضع القانون قيوداً و�ضوابط ملهمات ال�ضابطة 

بالنيابة  وثيقاً  اإرتباطاً  مرتبطة  جعلها  بحيث  العدلية 

« ونذكر هنا 
3
العامة حر�ضاً على حقوق النا�س وحريتهم.

اأهّم االأ�ضباب املوجبة التي وردت يف تعديل القانون:

تنظيم العمل ببالغ البحث والتحري الذي ي�ضدره --

النائب العام وحتديد مدته منعاً الإ�ضاءة ا�ضتعماله.

حتديد مدة احتجاز امل�ضتبه فيه، يف اجلرمية امل�ضهودة، --

بـ 24 �ضاعة قابلة للتمديد مرة واحدة، ملدة مماثلة، 

اإذا ا�ضتلزمها التحقيق.

اجلرائم -- ا�ضتق�ضاء  يف  العدلية  ال�ضابطة  دور  تنظيم 

غري امل�ضهودة.

�ضنة -- العقوبة  اإذا كانت  به اال  امل�ضتبه  منع احتجاز 

حب�س على االأقل.

الن�س على اأن كل تفتي�س يجريه ال�ضابط العديل يف --

اأحد املنازل، خالفاً لالأ�ضول التي يحددها القانون 

للنائب العام يف اجلناية امل�ضهودة يكون باطاًل.

رّد لحود االول
ني�ضان   27 يف  النواب  جمل�س  اىل  القانون  حلود  رّد 

االدارة  جلنة  اىل  جمدداً  اأحاله  بدوره  الذي   2001

والعدل. وجاء يف اأ�ضباب الرد:

»ورد يف ال�ضبب االأول ان الفقرة 6 من املادة 24 ن�ضت 

بعد  حكما  ي�ضقط  والتحري  البحث  بالغ  اأن  على 

ع�ضرة اأيام من تاريخ �ضدوره، وهذا من �ضاأنه اأن يف�ضح 

يف املجال اأمام املجرمني لالإختفاء ومغادرة البالد دون 

اأن يكون هناك اأي مذكرة اأو ابالغ بالبحث والتحري. 

وعدم  الن�س  هذا  مفاعيل  على  االإبقاء  ينبغي  لذلك 

اجلرائم  ببع�س  االأمر  يتعلق  عندما  مهلة  باأي  تقييده 

املهمة كاجلرائم الواقعة على اأمن الدولة. 

احتجاز  مدة  بتحديد  يتعلق  ما  الثاين  ال�ضبب  يف  ورد 

امل�ضتبه فيه بـ 24 �ضاعة قابلة للتمديد مدة مماثلة، ويعترب اأن 

هذه املدة ق�ضرية جداً بحيث ال تفي باأغرا�س التحقيق، 

وال متكن ق�ضاة االإدعاء اأو ال�ضابطة العدلية من ك�ضف 

اجلرائم ال �ضيما منها املعقدة، واأن ترك امل�ضتبه فيه، ميكنه 

من اإخفاء معامل اجلرمية اأو الفرار من وجه العدالة اأو اإغراء 

ال�ضهود اأو تهديدهم وي�ضت�ضهدون بالقانون الفرن�ضي الذي 

حدد مدة االحتجاز يف اجلرائم املهمة باأربعة ايام.

على  ن�س  اجلديد  القانون  اأن  فيه  ورد  الثالث  ال�ضبب 

مرحلة  يف  فيه  امل�ضتبه  جانب  اإىل  املحامي  ح�ضور 

التحقيق االأويل، االأمر الذي يحول دون ك�ضف اجلرائم 

ف�ضال عن وجود تناق�س يف القانون جلهة مثول املحامي 

اأمام النيابة العامة وعدم مثوله اأمام ال�ضابطة العدلية.  

االحتياطي  التوقيف  مدة  اأن  فيه  ورد  الرابع  ال�ضبب 

غري  واجلناية  اجلنحة  من  لكل   108 املادة  يف  املحددة 

واأن  التحقيق  لقا�ضي  حتديدها  ترك  يجب  واأنه  كافية، 

باأربعة  اجلنحية  الق�ضايا  يف  جددها  الفرن�ضي  القانون 

حتى  متدد  اأن  وميكن  مماثلة،  مدة  للتمديد  قابلة  اأ�ضهر 

اأما  ال�ضوابق.  ا�ضحاب  من  الفاعل  كان  اإذا  ال�ضنتني 

يف الق�ضايا اجلنائية، فاإن مدتها �ضنة ميكن متديدها بقرار 

معلل ملدة �ضتة اأ�ضهر وملرات عدة متتالية.

�ضبيل  اخالء  يجوز  ال  اأنه  فيه  ورد  اخلام�س  ال�ضبب 

مدعى عليه بجنحة حكما مهما كانت مدة عقوبتها دون 

قرار من قا�ضي التحقيق.

عليه  املدعى  �ضبيل  باإخالء  يتعلق  ال�ضاد�س  ال�ضبب 

�ضبيل  اخالء  على  ويبنى  بدونها،  او  بكفالة  املوقوف 

باملدعي  يلحق  الذي  ال�ضرر  منها  نتائج  كفالة  دون 

ال�ضخ�ضي ويعرقل �ضري العدالة.

النائب  ب�ضالحيات  يتعلقان  والثامن  ال�ضابع  ال�ضببان 

العام لدى حمكمة التمييز، وقد ورد فيهما اأن اإنقا�س 

�ضالحية النائب العام التمييزي مينعه من اإجراء حتقيق 

االدارات  من  عليه  املحالة  الق�ضايا  ويف  ما  جرمية  يف 

واملوؤ�ض�ضات العامة ونزع ال�ضالحية املن�ضو�س عليها يف 

املادة 14 من املر�ضوم اال�ضرتاعي رقم 85/22 واإيالء 

اخت�ضا�س بت اخلالف  منه  بدال  اال�ضتئناف  حمكمة 

بني  التوافق  عدم  حال  يف  اجلزائية  املالحقة  على 

».
4
مرجعني اأحدهما ق�ضائي واالآخر غري ق�ضائي

مل تاأخذ جلنة االدارة والعدل باأ�ضباب حلود. وعلى اإثر 

ح ال�ضاهر باأنه »لي�س من حق رئي�س 
ّ
انتهاء اجلل�ضة، �ضر

اجلمهورية اأن يرد القانون مرة ثانية، امنا يحق له ان يرّده 

�ضمن  تدخل  ال  الرد  ا�ضباب  فقط...واأن  واحدة  مرة 

 »
5
الروحية ال�ضاملة يف القانون.

القانون »الحضاري« الذي لم 
يصمد

يف 26 متوز 2001، اأ�ضقط جمل�س النواب رد حلود، دون 

بغالبية  القانون  على  جمدداً  و�ضّوت   ،
6
باأ�ضبابه االأخذ 

81 نائباً، فيما �ضوت نائبان فقط هما مي�ضال املر وانطوان 

باأّن  توؤكد  »قناعاته  اأن  املر  ح 
ّ
�ضر  .

7
القانون �ضد  حداد 

فيما  اجلزائي«  الق�ضاء  عمل  من   50% ي�ضّل  القانون 

  »
8
 مثل هذا القانون.

ّ
اأعلن حداد »اأننا ل�ضنا يف كندا لنقر

�ضاألت الّنهار يومها اإن كان »الت�ضويت على املر�ضوم رقم 

5328 املتعلق باإعادة القانون الرامي اىل تعديل قانون 

النواب الإعادة  اإىل جمل�س  اأ�ضول املحاكمات اجلزائية 

النظر فيه ا�ضتفتاء على »�ضعبية« رئي�س اجلمهورية اميل 

« فيما راأى فار�س خ�ضان يف ال�ضفري اأن القانون 
9
حلود؟

القدمي اأ�ضحى �ضيئاً بفعل املمار�ضات اخلاطئة واأنه ي�ضبه 

»لوال  القانون  اأن  خ�ضان  اعترب   .
10

كبري ب�ضكل  اجلديد 

كان من جهة جمرد خطوة ت�ضحيحية  قليلة جداً  مواد 

لبع�س املمار�ضات اخلاطئة، ولكان، من جهة ثانية، جمرد 

 »
11
مكر�س لعادات ق�ضائية ا�ضتنبطها العرف واالجتهاد.

رّد  حول  املثارة  البلبلة  اأن  ال�ضحايف  اأوحى  وبالتايل، 

حلود يف غري حملها خا�ضة اأن القانون اجلديد ال يختلف 

تاأييد  القانون  يف  عديدة  بنود  لقيت  القدمي.  عن  كثرياً 

التي  واالإعالمية  والق�ضائية  الت�ضريعية  االأو�ضاط  معظم 

ل اليه امل�ضرتع يف تقدمي قانون  اأجمعت على اأهمية ما تو�ضّ

ع�ضرّي للمحاكمات اجلزائّية. اعترب البع�س اأّن ما جرى 

ي�ضكل »نقلة نوعية واإجنازاً كبرياً يف تاريخ الق�ضاء اللبناين 

ويف جمال حقوق االإن�ضان.« فمن �ضاأن هذا القانون تعزيز 

دور الق�ضاء ودفع الق�ضاة للبت �ضريعاً بالدعاوى ما يوجب 

»بن�ضبة  ا�ضافية  ق�ضائية  بتعيينات  القيام  احلكومة  على 

�ضعفي العدد املوجود حالياً، وهو ال يتجاوز 320 قا�ضياً.« 

لكن هذا مل مينع البع�س االآخر من و�ضف القانون باأنه 

»جرعة ح�ضارية زائدة عن اللزوم يف لبنان، من �ضاأنها اأن 

الدور االأمني.« عالوة على ذلك،  على  �ضلباً  تنعك�س 

فاإن تق�ضري مهل التحقيق تقّيد املحقق الذي لن يجد 

.
12
الوقت الكايف الإكمال مهمته

ومن هذه البنود:

والتحري حكماً -- البحث  24 بالغ  املادة  اأ�ضقطت 

بعد مرور ع�ضرة اأيام من تاريخ �ضدوره اإال اإذا قرر 

النائب العام االإ�ضتئنايف متديد املهلة 30 يوماً على 

اأن ي�ضقط بعد ذلك حكماً. 

االحتياطي -- التوقيف  مهلة   32 املادة  حددت 

.
13
للم�ضتبه به على ذمة التحقيق بـ 24 �ضاعة فقط

املادة -- ح�ضب  اجلنحة  يف  التوقيف  مدة  حددت 

108 ب�ضهرين ويف اجلناية ب�ضتة اأ�ضهر. وتكون مدة 

 .
14

واحدة مرة  للتمديد  قابلة  احلالتني  التوقيف يف 

القتل  جنايات  على  تنطبق  ال  املدة  هذه  لكن 

واملخدرات واالعتداء على اأمن الدولة واجلنايات 

ذات اخلطر ال�ضامل وحالة املوقوف املحكوم عليه 

�ضابقاً بعقوبة جنائية. 

المجلس النيابي يعود 
إلقرار التعديالت التي طالب 

بها لحود
 القانون حتى بداأ اللغط حول اأحقية رّده مرة 

ّ
وما اأن اأقر

ثانية من قبل حلود. انربت »امل�ضادر النيابية والد�ضتورية« 

مالحظات  �ضمن  من  »جاءت  التعديالت  اأن  ت�ضرح 

حقه  ا�ضتخدام  بالتايل  له  يحق  وال  اجلمهورية،  رئي�س 

الد�ضتوري بالرّد، وفقاً للمادة 57 من الد�ضتور، التي تتيح 

لرئي�س اجلمهورية رّد القوانني مرة واحدة، خ�ضو�ضاً بعدما 

�ضّوت املجل�س على القانون املعاد باالأغلبية املطلقة. ومن 

هنا فاإن رئي�س اجلمهورية م�ضطر د�ضتورياً الإ�ضدار القانون 

 »
15
�ضمن املهل الد�ضتورية املحددة.

 2 يف   328 رقم  حمل  الذي  اجلديد  القانون  ن�ضر 

تطل  مل  ولكن  الد�ضتورية.  اال�ضول  وفق   2001 اآب 

»فرحة« اإقرار قانون ا�ضول املحاكمات اجلزائية بن�ضخته 

قانون  باقرتاح   
16

»احل�ضارية« طوياًل. فتقدم ع�ضرة نواب

لتعديل القانون املذكور الذي مل يكن قد م�ضى على 

عليه  �ضّوت  قد  كان  والذي  اأ�ضبوعني  من  اأكرث  اإقراره 

»مل  اأنه  تبنّي  الذي  النيابي  املجل�س  النواب يف  غالبية 

با�ضتثناء  اأنه  اىل  هنا  ن�ضري  الت�ضريع.«  املرة  هذه  يحرتم 

النائب حداد، فاإن جميع النواب املوقعني على اقرتاح 

فجاأة  راأوا  التي  املواد  �ضد  �ضوتوا  قد  كانوا  التعديل 

خمالفة  »اأكرب  النهار  اعتربته  ففيما  تغيريها.  �ضرورة 

الأ�ضول الت�ضريع والقانون،« �ضّوت 71 نائباً يف 13 اآب 

املكرر  �ضفة  اعطي  الذي  القانون  تعديل  على   2001

عن   
18

نائب وامتنع   
17
نواب  7 عار�س  فيما  املعجل، 

من   
19

اآخرون نواب  اجلل�ضة  من  وان�ضحب  الت�ضويت 

عدد  تغّيب  كما  وكتلته.  جنبالط  وليد  النائب  بينهم 

 .
20

من النواب عن ح�ضور اجلل�ضة بعذر

بري على  مع  بعد جدل حاد  اجلل�ضة  طباره من  خرج 

املكرر  ب�ضفة  بالتمتع  االقرتاح  اأحقية  عدم  خلفية 

حرب  وبطر�س  حلود  ن�ضيب  النائبان  وهدد  املعجل. 

جنبالط  و�ضّن  الد�ضتوري.  املجل�س  اإىل  باللجوء 

وكتلته هجوماً عنيفاً على التعديل »الذي يعترب مفتاحاً 

يد  البلد يف  بل جلعل  فح�ضب  الق�ضاء  لع�ضكرة  لي�س 

الق�ضاء  عن  ال�ضيا�ضيني  يد  �ضحبوا  الذين  »املرقطني« 

 »
21
واالدارة ليتمكنوا هم من و�ضعها.

تعديل القانون في االعالم: 
النهار      والسفير       نموذجًا

مل يكن الهجوم الذي �ضنه النواب املعار�ضون لرئي�س 

قانون  اإقرار  بخ�ضو�س  نوعه  من  الوحيد  اجلمهورية 

ح�ضته  الرئي�س  نال  فقد  اجلزائية.  املحاكمات  تعديل 

عّلق  فقد  النهار.  �ضيما  وال  االعالم  جانب  من  اأي�ضاً 

الرئا�ضات،  �ضراع  م�ضتوى  »على  كاتباً:  تويني  جربان 

بعدما  وخ�ضو�ضاً  هيبتها،  االأوىل  الرئا�ضة  ا�ضتعادت 

ففي  النواب.  وجمل�س  الوزراء  جمل�س  داخل  ح�ضل 

جمل�س الوزراء �ضّلت كلياً �ضالحيات رئي�س احلكومة 

الذي مل يتمكن من ممار�ضة هذه ال�ضالحيات يف وجه 

التي  االأجهزة  هذه  بعد،  وال  قبل  ال  االأمنية  االأجهزة 

مع  ذروتها  اإىل  اأخرى...و�ضلت  معركة  تخو�س  كانت 

املعارك  نوع  من  معركة  املحاكمات  اأ�ضول  قانون  اإقرار 

مكان  ال  حيث  التوتاليتارية  االأنظمة  يف  نعي�ضها  التي 

للراأي العام وحيث اأّن كل معار�س خائن. اأما جمل�س 

النواب ر�ضب واأعطى احلق لكّل من قال ويقول اأّن هذا 

يتكلم  ال�ضعب وال  ميثل  نف�ضه وال  �ضيد  لي�س  املجل�س 

 تعطى من اخلارج وال ميكن 
ّ
با�ضمه بل ير�ضخ لكلمة �ضر

 »
22

اأحداً اأن يتجاوزها.

القانون  تعديل  اأ�ضباب  اأن  ال�ضفري  راأت  ناحيتها،  من 

 هي بحت �ضيا�ضية ويجب ان تقراأ من هذا املنظار فقط. 

يقول  هنا  »من  زين  اأحمد  كتب  ال�ضياق،  هذا  ويف   «

تعديل  الربح واخل�ضارة من جراء  اأّن ح�ضاب  املراقبون 

القانون يجب اأن يقا�س بامليزان ال�ضيا�ضي اأواًل واأخرياً، 

وبعيداً عن مفاعيل التعديل القانونية التي اإذا ما قرئت 

بدقة فاإنها ال تبدو قادرة على تغيري جوهر القانون ونية 

 »
23

امل�ضرتع العامة التي تّوخاها منه.

ر تقديم طعن  حرب يقر
بالتعديل

اأ�ضول  بتعديل  طعن  تقدمي  حرب  بطر�س  النائب  قرر 

من  مادتني  على  طعنه  يف  وارتكز  اجلزائية  املحاكمات 

الد�ضتور: املادة 38 واملادة 57. فاالأوىل تن�س على اأن 

اأن  »كل اقرتاح قانون مل ينل موافقة املجل�س ال ميكن 

احلايل  والقانون  نف�ضه.«  العقد  يف  للبحث  ثانية  يطرح 

من  يوماً   12 بعد  نف�ضه، وحتديداً  العقد   يف 
ّ
اأقر قد  كان 

املادة  وتن�س   .2001 متوز   26 القانون يف  اقرتاح  اقرار 

57 على التايل: »لرئي�س اجلمهورية، بعد اطالع جمل�س 

القانون مرة واحدة  النظر يف  اإعادة  الوزراء، حق طلب 

يرف�س  ان  يجوز  وال  الإ�ضداره  املحددة  املهلة  �ضمن 

ي�ضبح  هذا  يف  حقه  الرئي�س  ي�ضتعمل  وعندما  طلبه. 

يف حل من ا�ضدار القانون اىل ان يوافق عليه املجل�س 

املطلقة  بالغالبية  واقراره  �ضاأنه،  يف  اخرى  مناق�ضة  بعد 

من جمموع االع�ضاء الذين يوؤلفون املجل�س قانوناً. ويف 

اعادته  او  القانون  ا�ضدار  دون  من  املهلة  انق�ضاء  حال 

 »
24

يعترب القانون نافذاً حكماً ووجب ن�ضره.

اىل  الطعن  مرجعة  قدموا   
25

وزراء  4 بينهم  نائباً   28

املجل�س الد�ضتوري. حملت هذه االخرية بعد ت�ضجيلها 

اجلميع  كان   .2001 ايلول   1 تاريخ   2001/3 الرقم 

الأنه  الطعن  يرّد  �ضوف  الد�ضتوري  املجل�س  اأّن  مدركاً 

 على معطيات معظمها 
َ

وح�ضب »م�ضادر« لل�ضفري، »بني

غري دقيق، ب�ضرف النظر عن املواقف ال�ضيا�ضية املرحلية 

التي ميكن ان يقا�س عليها هذا الطعن، وهو اأمر ال ميكن 

  »
26

للمجل�س الد�ضتوري اأن ياأخذه باأّي اعتبار.

اأيلول   29 الطعن يف  الد�ضتوري  املجل�س  رّد  وبالفعل، 

بقبول  وق�ضى   2001/4 الرقم  حمل  قرار  يف   2001

يف  الطعن  مراجعة  وبرّد  بال�ضكل.  الطعن  مراجعة 

االأ�ضا�س بكّل اأ�ضبابها واعتبار القانون املطعون به مطابقاً 

 فيه »ما مي�ّس احلقوق واملواثيق 
َ
ير اإذ مل  للد�ضتور،  كلّياً 

»
27

امل�ضونة يف الد�ضتور.

املجل�س  )رئي�س  �ضليمان  ع�ضام  الدكتور  اعترب 

يف  املجل�س  قرار  على  تعليقه  يف  حالياً(  الد�ضتوري 

الطعن  رد  اأ�ضباب  �ضرح  االخري  هذا  اأن  النهار  جريدة 

�ضليمان اىل جزاأين. يف اجلزء  ق�ضّمها  وا�ضحة،  بطريقة 

االول »اعترب انه يحق ملجل�س النواب اأن ي�ضع القوانني 

امل�ضلحة  فيه  يرى  ما  �ضوء  يف  ي�ضاء،  �ضاعة  ويعّدلها، 

ال  الد�ضتوري  املجل�س  واأن  املواطنني،  وحقوق  العامة 

ينظر يف مالءمة الت�ضريع بل يف د�ضتوريته، لذلك راأى اأن 

القانون املطعون فيه ال مي�س مبداأ اال�ضتقرار الت�ضريعي، 

يف  اأما  الد�ضتورية.«  باحلماية  يتمتع  ال  املبداأ  هذا  واأن 

اجلزء الثاين، فقد راأى املجل�س الد�ضتوري اأن »م�ضمون 

القانون املطعون فيه ال مي�س باحلقوق واملبادئ واملواثيق 

امل�ضونة يف الد�ضتور، وقد برز ذلك مببداأ ف�ضل ال�ضلطات 

الق�ضاء  وحدة  ومبداأ  الق�ضائية،  ال�ضلطة  ا�ضتقالل  اأو 

العديل ودور الق�ضاء يف حماية احلريات الفردية. وهي 

 »
28

حجج كافية ملبداأ رد الطعن.

راأي �ضليمان يف مقالة يف  العازار  خالف املحامي �ضليم 

النهار اأي�ضاً معترباً اأن املجل�س الد�ضتوري بقراره رد الطعن 

»�ضّيع فر�ضة ذهبية الإثبات وجوده للمالأ وفر�س احرتامه، 

دعائم  تركيز  اىل  و�ضوال  الدهر  عوادي  �ضد  ن  والتح�ضّ

وكاأنه  القرار  هالنا  فقد  لبنان.  ال�ضحيحة يف  الدميقراطية 

اإقناع  اأمل  على  تدريجها،  نف�ضه يف  اأجهد حماٍم  الئحة 

املحكمة مبا هو م�ضمم م�ضبقاً على الو�ضول اإليه، اأال وهو 

ك�ضب الدعوى. وهالنا كرثة االعتماد غلى االآراء الفقهية 

واالجتهادات الفرن�ضية، واأكرثها ال ميت ب�ضلة اىل مو�ضوع 

 »
29

املراجعة، اأو اأنه يوؤدي اىل تاأييدها بداًل من دح�ضها.

مل يحظ قرار رد الطعن املقدم اىل املجل�س الد�ضتوري 

بال�ضجة الر�ضمية واالعالمية التي نالها قرار رّد القانون 

من قبل رئي�س اجلمهورية. وكاأن اأ�ضباب �ضخط النواب 

�ضخ�س  �ضّد  فقط  موجهة  كانت  احلقوقية  واالأو�ضاط 

ولعّل  املطروحة.  التعديالت  عن  النظر  بغ�س  حلود 

اأبرز ما يثبت ذلك كان تعليق حرب على بدء العمل 

الثاين  ت�ضرين   8 يف  ح�ضل  الذي  املعدل  بالقانون 

البحث  بالغات  اإ�ضقاط  كان  مفاعيله  واأّول   .2001

ق�ضايا  يف  موقوفني  لتخلية  بطلبات  والتقدم  والتحري 

جنائية اأمام حماكم اجلنايات وحمكمة التمييز اجلزائية. 

وقد علق حرب قائاًل: »اأن لبنان يدخل مرحلة جديدة 

تطبيق  بدء  عرب  وحرياته  االن�ضان  حقوق  تكري�س  من 

اأجل  من  كبرية  معركة  خ�ضنا  والذي  القانون  هذا 

اإجنازه. ورغم ما واكبه من جتاوزات واإعادة نظر يف بع�س 

املحتوى  فاإّن  فيه،  حتققت  قد  كانت  التي  االإجنازات 

مهماً على  وتطوراً  الذي بقي عليه ي�ضكل اجنازاً كبرياً 

لبنان  يف  اجلزائية  واالأ�ضول  اجلزائي  القانون  �ضعيد 

وال  املت�ضامنني  حلقوق  االأ�ضا�ضي  ال�ضامن  هي  والتي 

 »
30

�ضيما املدعى عليهم.

 بالمحاكمة العادلة رهن الصراع السياسّي: 
ّ

الحق
تعديل قانون أصول المحاكمات الجزائية نموذجًا

جتدون املقالة يف ن�ضختها الكاملة مع املراجع على املوقع االإلكرتوين للمفكرة
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العدد 33، تشرين الثاني/ نوفمبر 2015

المرصد المدنّي الستقالل
القضاء وشفافيته

يف 14-8-2015، �ضّجل النائب روبري غامن اقرتاح قانون 

بتعديل مادة وحيدة هي املادة اخلام�ضة من قانون تنظيم 

جاء يف  ما  وفق  اقرتاحه  غامن  ر 
ّ
بر وقد  العديل.  الق�ضاء 

اأ�ضبابه املوجبة باأّن »ا�ضتقالل ال�ضلطة الق�ضائية ي�ضطدم 

من الوجهة العملية بعوائق يعود بع�ضها اإىل االآلية املّتبعة 

»ال�ضالحّيات  وباأّن  الق�ضائية«،  الت�ضكيالت  اإ�ضدار  يف 

احلايل  القانوين  الو�ضع  يف  ال�ضيا�ضّية  لل�ضلطة  املعطاة 

الق�ضاء  جمل�س  راأي  على  ال�ّضلطة  هذه  راأي  تغّلب 

االأعلى ب�ضبب الن�ّس على �ضدور الت�ضكيالت الق�ضائّية 

اإمكان  يعني  مما  العدل  وزير  اقرتاح  على  بناء  مبر�ضوم 

من  بالرْغم  الت�ضكيالت  وجتميد  املجل�س  راأي  جتاوز 

به  املعمول  الن�ّس  وفق  وملزماً  نهائياً  الراأي  هذا  اعتبار 

 2001 يف   
ّ
اأقر النيابي  املجل�س  كان  وللتذكري،  حالّيا«. 

الق�ضاء«  ا�ضتقالل  لتعزيز  »اإ�ضالحات  اأنه  ادعي  ما 

اأويل للت�ضكيالت  منها: ح�ضر �ضالحية و�ضع م�ضروع 

الق�ضائية مبجل�س الق�ضاء االأعلى بعدما كان ميكن له اأو 

لوزير العدل و�ضعها، تغيري اآلية احل�ضم يف حال ح�ضول 

خالف بني املجل�س ووزير العدل حول م�ضمون م�ضروع 

احل�ضم  على  قادراً  املجل�س  بات  فقد  الت�ضكيالت. 

من  �ضبعة  باأكرثية  للم�ضروع  النهائية  ال�ضيغة  باإقراره 

هذه  احل�ضم يف  كانت �ضالحية  بعدما  الع�ضرة  اأع�ضائه 

احلالة تعود ملجل�س الوزراء اأي لل�ضلطة التنفيذية. اإال اأنه 

طاملا  ورق  االإ�ضالح حرب على  اأن هذا  تبني  ما  �ضرعان 

بناء  مر�ضوم  اإ�ضدار  لنفاذها  تفرت�س  الت�ضكيالت  اأن 

اقرتاح وزير العدل. فا�ضرتاط وجود مر�ضوم يعني  على 

اأنه يقت�ضي احل�ضول على تواقيع عدد من امل�ضوؤولني عليه 

ومنهم رئي�س اجلمهورية ورئي�س الوزراء ووزير املالية، ووزير 

الدفاع يف حال ت�ضمنه ما يت�ضل بتعيني ق�ضاة عدليني يف 

املحكمة الع�ضكرية. وعليه، يكون الأي من هوؤالء قدره 

على تعطيل �ضدور امل�ضروع من خالل رف�س توقيعه. 

يف  ذلك  قبل  �ضّجل  كان  غامن  اأن  اإىل  االإ�ضارة  وجتدر 

2-2-2015 بالتن�ضيق مع رئي�س جمل�س الق�ضاء االأعلى 

قانون  من  عدة  مواد  تعديل  ت�ضمن  اأول  قانون  اقرتاح 

تنظيم الق�ضاء العديل من بينها املادة اخلام�ضة امل�ضار اإليها 

ن�ضرها وزير  اإذ ذاك من م�ضودة كان  انطلق  اأعاله. وقد 

العدل ال�ضابق �ضكيب قرطباوي على املوقع االإلكرتويّن 

دت املفّكرة اآنذاك بالتعليق 
ّ
لوزارة العدل يف 2012 وتفر

. ومع تقّدمه باقرتاحه الثاين، يكون غامن قد ح�ضر 
1
عليها

مطلبه يف ما يعّده اأولوية ملّحة، مرتاجعاً �ضمناً، اأقّله اإىل 

حني، عن مناق�ضة التعديالت املقرتحة �ضابقا« على قانون 

تنظيم الق�ضاء العديل. والعتبار تعديل هذه املاّدة اأولوّيًة 

ملّحًة اأ�ضباٌب مبا�ضرٌة، طاملا اأن وزير العدل احلايل اأ�ضرف 

ريفي جّمد م�ضروع الّت�ضكيالت الذي كان اأقره جمل�س 

الق�ضاء االأعلى يف اأيار 2015 وحذا بذلك حذَو اأ�ضالفه 

من وزراء العدل ب�ضاأن م�ضاريع الت�ضكيالت، كلما كانوا 

غري را�ضني عنها.

ومراجعة ن�س االإقرتاح، اإمنا تفر�س مالحظتني اثنينت: 

اأن تعزيز �ضالحيات جمل�س الق�ضاء  املالحظة االأوىل: 

االأعلى مّت يف موازاة تعزيز قدرة ال�ضلطة ال�ضيا�ضية على 

التدخل يف قراراته: 

ال�ضلطة  دور  ت�ضييق  اإىل  اآل  االقرتاح  اأن  البنّي  من 

التنفيذية وتقييده. وقد جتلى ذلك من خالل جمموعة 

التنفيذية  ال�ضلطة  �ضلة  ح�ضر  اأهمها  االأمور،  من 

اإبداء  حق  وحده  فله  العدل.  بوزير  بالت�ضكيالت 

ي�ضدرها  الذي  وحده  وهو  م�ضاريعها،  على  مالحظات 

وتالياً،  مر�ضوم.  اإىل  حاجة  دون  من  منه،  قرار  مبوجب 

يكون االقرتاح قد اأق�ضى �ضائر اأعيان ال�ضلطة التنفيذية 

وزير  على  حتى  ي�ضري  االأمر  وهذا  ال�ضاأن.  هذا  عن 

الدفاع مبا يت�ضل بالق�ضاة املدنيني املعينني يف املحكمة 

�ضالحية  االقرتاح  ربط  ذلك،  عن  ف�ضاًل  الع�ضكرية. 

الت�ضكيالت  م�ضروع  على  مالحظاته  اإبداء  يف  الوزير 

ويف عقد جل�ضة ملناق�ضتها مبهل ق�ضرية )15 يوماً لتبيان 

اأوجه االإختالف(، حتى اإذا ا�ضتمر اخلالف ملهلة مماثلة 

اأو مناق�ضتها،  اأ�ضباب خمالفته  اأو متّنع الوزير عن اإعالن 

يعّد امل�ضروع نهائيا ونافذا. 

�ضالحيات  تعزيز  اإىل  التعديالت  هذه  تهدف  واذ 

مقابل  ت�ضّمن  االقرتاح  فاإن  االأعلى،  الق�ضاء  جمل�س 

قامت  وقد  ا�ضتباقية«.  »ت�ضوية  ت�ضميته  ي�ضح  ما  ذلك 

هذه الت�ضوية على رفع االأكرثّية املطلوبة حل�ضم م�ضروع 

العدل  وزير  مع  اختالف  ح�ضول  عند  الت�ضكيالت 

من �ضبعة اإىل ثمانية اأع�ضاء اأي ما يعادل %80. وهي 

التاأثري  يف  ال�ضيا�ضّية  االأطراف  قدرة  عملّيا  تعزز  اأكرثية 

فيكفي  اأع�ضائه.  خالل  من  املجل�س  مقررات  على 

اإحتمال  والإدراك  امل�ضروع.  لتعطيل  منهم  ثالثة  اإقناع 

 8 اأن  االأوىل  مب�ضاألتني:  التذكري  يكفي  ذلك،  ح�ضول 

اأع�ضاء من اأ�ضل 10 معينون من قبل ال�ضلطة التنفيذية، 

والثانية اأن املجل�س يتكون على اأ�ضا�س املعادلة الطائفية 

املعمول بها يف املجال�س التي يبلغ عدد اأع�ضائها ع�ضرة 

)�ضنيان و�ضيعيان ودرزي مقابل ثالثة موارنة واأرثوذك�ضي 

اأحياناً  تخفي  ال  ال�ضيا�ضّية  االأطراف  واأن  وكاثوليكي( 

وفق  املجل�س  اأع�ضاء  تعيني  مع  التعامل  على  اإ�ضرارها 

زعيم  كل  يعني  اأن  مبعنى  الطائفية،  املحا�ض�ضة  منطق 

وازن االأع�ضاء من طائفته. وقد اأّدى هذا االأمر يف فرتات 

االأعلى  الق�ضاء  اأع�ضاء جمل�س  تعيني  تعطيل  اإىل  عدة 

حول  احلا�ضل  للتجاذب  تبعاً   )2008-2005(

اأو  الفريق  لهذا  ووالءاتهم  تعيينهم  املراد  االأ�ضخا�س 

اأن تتفاقم يف هذه احلالة ميول االأطراف  ذاك. وُيرتقب 

وذلك  املجل�س،  يف  منها  املقربني  تعيني  يف  ال�ضيا�ضّية 

�ضماناً الإ�ضماع �ضوتها داخل املجل�س والتاأثري يف قراراته 

بعدما مّت التخفيف من قدرتها يف التاأثري فيها من خارجه. 

املجل�س و�ضيلة حمتملة لفر�س  اذ ذاك تعطيل  في�ضبح 

الد�ضتوري  املجل�س  كما ح�ضل مع  متاماً  قرارات معينة 

حني جنح ثالثة اأع�ضاء فيه )الربع املعطل( بتعطيله ومنعه 

بل  النواب.  والية  متديد  قانون  د�ضتورية  يف  النظر  من 

الوحيد   
ّ

املنطقي التف�ضري  هو  ال�ضيناريو  هذا  يكون  رمبا 

لرفع االأكرثية املطلوبة حل�ضم الت�ضكيالت. فكاأمنا وا�ضع 

اإقناع االأطراف ال�ضيا�ضية بالتخلي  االقرتاح ي�ضعى اإىل 

عن �ضالحياتها يف وقف الت�ضكيالت من خالل اإعطائها 

بها  ترغب  ال  ت�ضكيالت  فر�س  دون  حتول  �ضمانات 

عليها. وبكالم اآخر، نكون اأمام نقل ال�ضيا�ضة اإىل داخل 

املجل�س حتت غطاء حترير املجل�س من ثقل ال�ضيا�ضة. 

اإعادة ترتيب  واأبعد من ذلك، يبدو هذا االقرتاح مبثابة 

لل�ضالحيات بني املوؤ�ض�ضات يف تنظيم الق�ضاء، دون اأن 

 على بناء ا�ضتقاللّيته. ولعّل خري 
ّ

يكون لها اأثر حقيقي

دليل على ذلك هو اأن االإقرتاح خال من اأي مراعاة اأو 

حتى اإ�ضارة اإىل مبداأ عدم نقل القا�ضي اإال بر�ضاه الذي 

فاإ�ضكالية  ر�ضوخاً.   الدولية  املعايري  اأكرث  اأحد  ي�ضّكل 

الق�ضاة،  لنقل  ال�ضاحلة  اجلهة  هي  ما  تبقى:  االإقرتاح 

وكيف؟ من دون اأّي ت�ضاوؤل ب�ضاأن كيفّية حماية القا�ضي 

خارج  من  جاء  �ضواء  التع�ّضف،  اأ�ضكال  خمتلف  اإزاء 

الق�ضاء اأو من داخله، وتاليا ب�ضاأن كيفية تقييد املجل�س 

اأن االقرتاح  اأمران: )1(  للتع�ّضف. وما يعّزز ذلك  منعاً 

اأع�ضاء املجل�س يف  ل�ضروط تعيني  اأي تعديل  خال من 

و)2(  اأنف�ضهم،  الق�ضاة  من  املنتخبني  عدد  زيادة  اجتاه 

الت�ضكيالت  معايري  حتديد  يف  حراً  املجل�س  ترك  اأنه 

يو�ضع  اأن  ا�ضرتط  فاذ  قيد.  اأّي  دون  من  و�ضعها  عند 

ي�ضعها  مو�ضوعية  »معايري  وفق  الت�ضكيالت  م�ضروع 

جمل�س الق�ضاء االأعلى قبل اإعداده«، نفهم من ذلك اأن 

االقرتاح ترك للمجل�س كامل احلرية يف حتديد م�ضمون 

هذه املعايري عند اإعداد م�ضاريعه، واأنه ال مانع وفقه من 

اأن تكون املعايري املو�ضوعّية ظرفّية وا�ضتن�ضابّية. وما يزيد 

قابلية االأمر لالإنتقاد، هو اأن العبارة املذكورة حّلت حمّل 

عبارة اأكرث تف�ضيال واأقّل عمومّية كانت وردت يف اقرتاح 

غامن ال�ضابق تيّمناً مب�ضودة قرطباوي، ومفادها اأن امل�ضروع 

ي�ضتند اإىل »معايري مو�ضوعية وا�ضحة تاأخذ بعني االإعتبار 

باالإقرتاح  فاإذا  واالأقدمية«.  والعلم  واالإنتاجية  املناقبية 

اجلديد ي�ضطب كل هذه االعتبارات لي�ضتبدلها باعتبار 

�ضاأن ذلك  االأعلى. ومن  الق�ضاء  اإرادة جمل�س  واحد: 

طبعاً اأن يبقي هام�س امل�ضاومة واملجاملة وا�ضعاً. وبذلك، 

�ضقف  �ضمن  يبقى  االقرتاح  اأن  قلنا  اإذا  نخطئ  ال 

الذي  الطائف  اتفاق  منذ  ال�ّضائد   
ّ

اال�ضالحي اخلطاب 

بتعزيز  الق�ضاء  ا�ضتقالل  اختزال  اإىل  يوؤّدي  ما  غالبا 

اأّي  اإيالء  الق�ضاء االأعلى من دون  �ضالحيات جمل�س 

اهتمام ال�ضتقاللية القا�ضي بحد ذاته. 
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شكري حداد

بريوت  لنقابة  املنت�ضبني  املحامني  دعوة  مبنا�ضبة 

15 ت�ضرين الثاين املقبل،  النتخاب نقيب جديد يف 

التقت املفكرة القانونية خالل �ضهر ت�ضرين االأول مع 

مقدمتهم  ويف  املن�ضب  هذا  لتويل  املر�ضحني  جميع 

اأهم  ن�ضتعيد  هنا،  الها�ضم.  اأنطونيو  املنتخب  النقيب 

اإجاباته.   

يف جمال الق�ضاء، رّكز الها�ضم اجلزء االأهم من جوابه 

ف"نحن  واملحاماة:  الق�ضاء  بني  العالقة  ملعاجلة 

اأق�ضمنا اليمني على اإحرتام الق�ضاء اأواًل، للمحافظة 

متبادل،  باحرتام  يقابل  اأن  يجب  الق�ضم  هذا  على 

عدالة  جناحا  هما  واملحاماة  الق�ضاء  اأن  والقول 

�ضحيحة بال �ضك وبالتايل ال ميكن وال نقبل اإطالقاً 

االأكرث  الها�ضم  بدا  اآخر". وقد  يعلو جناح على  باأن 

رغبة بني املر�ضحني يف اأداء دور هام يف جمال اإ�ضالح 

الق�ضاء، بحيث اأعلن رغبته يف اإن�ضاء مر�ضد يف نقابة 

املحامني ملكافحة الف�ضاد. كما اأعلن تاأييده النتخاب 

جميع اأع�ضاء جمل�س الق�ضاء االأعلى من قبل الق�ضاة 

املحكمة  اأمام  املدنيني  ل"حماكمة  الكلي  ورف�ضه 

�ضرورة  �ضّجل  اآخر،  �ضعيد  وعلى  الع�ضكرية". 

املحافظات. مراكز  يف  اإبتدائية  اإدارية  حماكم   اإن�ضاء 

عن  للتحدث  للمحامني  االإعالمي  الظهور  ب�ضاأن 

ق�ضايا عالقة اأمام الق�ضاء، اأبدى الها�ضم اأنه "يجب 

اأي  ال�ضخ�ضية  الدعاوى  ملفات  بني  بدقة  التفريق 

الراأي  تهم  التي  الكربى  وامللفات  متقا�ضيني  بني 

�ضيا�ضية  اأو�ضاع  من  جداً  قريبة  تكون   والتي  العام 

ال ميكن اإال اأن ي�ضار اىل احلديث عنها. اإَن احلريات 

�ضرط  ولكن  توقيفها،  ميكن  ال  الراأي  وابداء  العامة 

الدعاية.  اأو  الزبائن  اإ�ضتدراج  الهدف  يكون  ال  اأن 

كنقابة   اأو  كمحامني  بدورنا  القيام  هو  املو�ضوع 

حمامني يف الدفاع عن املبادىء العامة". 

بخ�ضو�س اأو�ضاع املحامني املتدرجني، �ضجع الها�ضم 

باأن تكون اللجنة املمثلة لهم منتخبة من قبلهم. كما 

املحاماة  معهد  لتطوير  حاجة  ثمة  اأن  الها�ضم  راأى 

وبراجمه. وقد اأكد على وجوب ت�ضمني املعهد مواد 

املعونة  وبخ�ضو�س  العمل.  وق�ضايا  اإن�ضان  حقوق 

اأجنبي  اأو  لبناين  لكل  اأن  الها�ضم  اأكد  الق�ضائية، 

عامل على اأر�س لبنان احلق يف توكيل حمام مبعزل 

الطائفي.   اأو  الديني  انتمائه  اأو  لونه  اأو  عرقه  عن 

ورف�ضه  حتفظه  الها�ضم  اأبدى  احلراك،  بخ�ضو�س 

و�ضلت  والتي  للقانون،  املخالفة  الت�ضرفات  لبع�س 

اإىل حدود اأعمال ال�ضغب وهي ت�ضوه �ضورة احلراك. 

وراأى يف الوقت نف�ضه اأهمية قيام النقابة بدور ريادي 

منظما  احلراك  يكون  اأن  ا�ضرتط  ولكنه  احلراك.  يف 

معروف االأهداف واملطالب وموجهاً لتحقيق مطالب 

معّينة ب�ضكل ح�ضاري ومتمّدن.  

هكذا أجاب 
نقيب المحامين

 المنتخب  على 
أسئلة  "المفكرة"


