
 اإلتجار  بالبشر، صدمة في المرآة

تطوير وإعادة إعمار الدامور
ومسألة الهوّية

شــورى الدولة يرد دعوى »الموازنة العامة«:3
مفهوم »الدعوى الشعبية« كأداة لتحصين المخالفات الكبرى

الدستوري،6 المجلس 
هل يفتــح أبوابه للمواطنين؟

12 المساومة هامش 
على المناصب القضائّية يتوســع

10

ISSUE العدد  38 

APRIL 2016  / يل نيسان / ابر

�أن  للبنانّيني  ت�سّنى  �ملا�سي،  �آذ�ر  �سهر  �أو�خر  يف 

يعاينو� عن كثب فعل �لإجتار بالب�سر. فزهاء 75 �مر�أة 

�سعف  من  �أحو�لهن  ��ستغّلْت  �سبكة  �سحايا  وقْعَن 

وعوز، لتفر�س عليهن �سروط ��ستغالل لي�س لهن �أّي 

جمال  هو  �ل�ستغالل  وجمال  منها.  ر 
ّ
للتحر �مكانية 

�لزبائن  من  كبرية  لأعد�د  �سيت�سّنى  حيث  �لدعارة، 

يتو�طوؤو�  و�أن  لهم  �ل�سبكة  هذه  وّفرت  مبا  ينعمو�  �أن 

يف �أحيان كثرية لغ�ّس �لطرف عن رو�بط �ل�ستغالل 

حني  �إىل  خفّية.  لإبقائها  �أو  �ملكان  هذ�  يف  �ل�سائدة 

�لإجتار  م�ساألة  بدت  �ل�سبكة،  هذه  عن  �لك�سف 

م�ساألة  �لأحو�ل  وباأح�سن  نظرية  م�ساألًة  وكاأنها  بالب�سر 

فقد  نف�سه،  �مل�سرع  حتى  �أمريكية.  �سغوط  فر�ستها 

�لتاأقلم  هو  منه  �لهدف  �أن  �إقر�ره،  عند  �سر�حة  �أعلن 

دون  من  �ل�سغوط،  هذه  وجتّنب  �لدويل  �لقانون  مع 

�إىل  �أو  بالب�سر  �لإجتار  �سحايا  �أو�ساع  �إىل  �إ�سارة  �أي 

يوّفرها.  �أن  به  يفرت�س  �لتي  �حلماية  �إىل  حاجاتهن 

تبّنت  �لتي  �حلكومة  وزر�ء  �أحد  لنا  �أكده  ما  وهذ� 

قانعني  كانو�  �لوزر�ء  معظم  �أن  جلهة  �لقانون،  م�سروع 

�آنذ�ك �أن هذ� �لقانون حاجة ل�سّد �سغوط دولية و�أنه 

لن يطّبق على �أر�س �لو�قع. 

ويف ظل ذلك، بقي تطبيق �لقانون بعد خم�س �سنو�ت 

ملفات  عدد  من  يخرج  ح�سبما  حمدود�ً  �إ�سد�ره  من 

ق�سايا �لإجتار �لتي ت�سّنى لنا معاينتها يف حماكم جنايات 

بالدرجة  تتناول  لبنان ومو�سوعها. فهي  بريوت وجبل 

�لأوىل حالت ��ستغالل عائلي �أو فردي )زوج ي�سّغل 

�لت�سّول...(.  �أبناءها على  �أّم حتّث  �أو  بالدعارة،  زوجته 

�لدعارة،  �سبكات  �جلماعي كحال  �لإجتار  �أما مالحقة 

فتبقى جّد ��ستثنائّية، حيث جندها يف حالة و�حدة من 

�ملد�همة،  ح�سلت  و�إذ�  معاينتها.  مّتت  حالة   13 �أ�سل 

�أو  �لّدعارة  بجرم  �ل�سحايا  مالحقة  �إىل  تنتهي  فاإنها 

�لإقامة غري �ل�سرعية، فيما يلوذ يف �لغالب مدير �ل�سبكة 

�أو  وعي  م�ساألة  فقط  لي�ست  �مل�ساألة  وبالطبع،  بالفر�ر. 

ذهنّيات مهيمنة، لكنها بالدرجة �لأوىل م�ساألة منظومة 

�لأقل  على  �أو  بالب�سر  لالإجتار  توؤ�س�س  و�إد�رية  قانونية 

توجد �لظروف �ملالئمة لت�سهيله.

�إعادة  �إىل  �لأخرية  �لق�سية  فظائع  توؤول  �أن  يوؤمل 

حمركاً  فت�سكل  �لقانون،  هذ�  و�جهة  �إىل  �ل�سحية 

حافز�ً  يعقوب«  »رىل  ق�سية  �سكلت  فكما  لتفعيله. 

�أن  يوؤمل  �ملر�أة،  �سد  �لعنف  قانون  لإقر�ر  �أ�سا�سياً 

قانون  لإخر�ج  حافز�ً  �ل75  �لن�ساء  ق�سية  ت�سكل 

�لإجتار بالب�سر من قمقمه. 
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�أن  للبنانّيني  ت�سّنى  �ملا�سي،  �آذ�ر  �سهر  �أو�خر  يف 

 75 فزهاء  بالب�سر.  �لإجتار  فعل  كثب  عن  يعاينو� 

من  �أحو�لهن  ��ستغّلْت  �سبكة  �سحايا  وقْعَن  �مر�أة 

لي�س  ��ستغالل  �سروط  عليهن  لتفر�س  وعوز،  �سعف 

�ل�ستغالل  وجمال  منها.  ر 
ّ
للتحر �مكانية  �أّي  لهن 

كبرية  لأعد�د  �سيت�سّنى  حيث  �لدعارة،  جمال  هو 

لهم  �ل�سبكة  هذه  وفرت  مبا  ينعمو�  �أن  �لزبائن  من 

عن  �لطرف  لغ�ّس  كثرية  �أحيان  يف  يتو�طوؤو�  و�أن 

�أو لإبقائها  �ملكان  �ل�سائدة يف هذ�  رو�بط �ل�ستغالل 

بدْت  �ل�سبكة،  هذه  عن  �لك�سف  حني  �إىل  خفّية. 

وباأح�سن  نظرية  م�ساألًة  وكاأنها  بالب�سر  �لإجتار  م�ساألة 

وتبعاً  �أمريكية.  �سغوط  فر�ستها  م�ساألة  �لأحو�ل 

)ومعه  �للبناين  �جلمهور  بد�  �ل�سبكة،  م�ساألة  لف�سح 

دم بوقع �ملاآ�سي  �أعيان يف �لطبقة �ل�سيا�سية( وكاأنه �سُ

�لإجتار  جر�ء  من  �لن�ساء  هوؤلء  لها  تعر�ست  �لتي 

بهن. وهي �سدمة تعرّب بالو�قع عن جهل كبري، لي�س 

توؤ�س�س  و�لتي  �ل�سائدة  �لجتماعية  بالأنظمة  فقط 

�إمنا  ت�سهلها.  �لأقل  على  �أو  بالب�سر  �لإجتار  ملمار�سات 

�أي�ساً بالو�قع �ملعيو�س يف ظل تكاثر حالت �لتهمي�س 

و�ل�ستغالل على �أنو�عها. وهذ� ما �أ�سميناه يف مكان 

. ومن هذه �لز�وية، ي�سّح 
1
�آخر ب »�سناعة �له�سا�سة«

�سدمة  عمقها  يف  هي  �حلا�سلة  �ل�سدمة  باأن  �لقول 

و�أمام  �ملر�آة.  يف  �حلقيقية  مالحمه  بروؤية  يتفاجاأ  من 

ثالث  ت�سجيل  يجدر  �ل�سدمة،  �لف�سيحة-  هذه 

�أ�سا�سية:  مالحظات 

بالب�سر -- 1 �لإجتار  �سحايا  باأو�ساع  �جلهل  �أّن 

زهاء  منذ  بتجرميه  قانون  �سدور  رغم  ثابتاً  بد� 

لذلك  �لرئي�سي  �ل�سبب  ولعل  �سنو�ت.  خم�س 

�أجنبية  �سغوط  بنتيجة  ُو�سع  �لقانون  �أن  هو 

مطلب  �أو  نقا�س  �أي  عن  منقطعاً  وجاء  ودولية 

�لأ�سباب  بو�سوح يف  نقروؤه  ما  وهذ�  �جتماعي. 

�آنذ�ك  �لعدل  وزير  وت�سريح  للقانون  �ملوجبة 

�لنيابية.  �ملناق�سات  خالل  قرطباوي  �سكيب 

قا�سية و�لعني علينا... وهذه  فنحن »منر بظروف 

للمجتمع  ر�سالة مهمة جد�ً  �لقانون(  �إقر�ر  )�أي 

�لدويل«. باملقابل، خلت مد�خلته تلك من �أي 

�حلالية  بالب�سر  �لإجتار  �أو�ساع �سحايا  �إىل  �إ�سارة 

�أحد  لنا  �أكد  ذلك،  على  عالوًة  لبنان.  يف 

يف  �لقانون  م�سروع  تبّنت  �لتي  �حلكومة  وزر�ء 

حديث خا�س، �أّن معظمهم كانو� قانعني �آنذ�ك 

دولية  �سغوط  ل�سّد  حاجة  �لقانون  هذ�  �أن 

�لو�قع.  �أر�س  على  تطبيق  �أي  ي�سهد  لن  و�أنه 

�أدخل  �أهمية هذ� �لقانون �لذي  وبذلك، ورغم 

قانون  يف  �ل�ستغالل  رو�بط  جترمي  �لأوىل  للمرة 

حمجوباً  بقي  �ل�سحية  وجه  فاإن  �لعقوبات، 

هذ�  �إقر�ر  ظروف  ذ�ك  �إذ  بدت  وقد  بالكامل. 

قانون  �إقر�ر  ظروف  عن  متاما  خمتلفة  �لقانون 

متيزت  و�لتي  �لأ�سري  �لعنف  من  �حلماية 

ذ�ك  �إذ  �لطبيعي  من  وكان  و��سع.  عام  بنقا�س 

�أن يبقى تطبيق قانوننا هذ� نادر�ً، فيما �أن قانون 

لالجتهاد  غنية  مادة  �أوجد  �ملر�أة  �سد  �لعنف 

�سدوره.  فور  �لق�سائي 

»ورغم أهمية هذا 
القانون الذي أدخل 

للمرة األولى تجريم 
روابط االستغالل في 

قانون العقوبات، فإن 
وجه الضحية بقي 

بالكامل.« محجوبًا 

�أنه مل جتِر �أي مر�جعة للت�سريعات �لأخرى �لتي -- 2

توجيه  رغم  ت�سهله،  �أو  بالب�سر  لالإجتار  توؤ�س�س 

�نتقاد�ت دولية قا�سية للبنان يف هذ� �خل�سو�س. 

�للبنانية يف حال  �لقانونية  �ملنظومة  باتت  وعليه، 

بالب�سر  �لجتار  يجرم  قانون  جهة،  فمن  تناق�س: 

�إد�رية  وتنظيمات  مر��سيم  �أخرى،  جهة  ومن 

كبري  حّد  �إىل  وت�سكل  لنتهاجه  �لأبو�ب  ت�سرع 

ولعّل  لبنان.  �ل�سياحية يف  �ل�سيا�سات  جزء�ً من 

ب�سروط  �خلا�س  �ملر�سوم  هو  �حلالت  هذه  �أهم 

لبنان  �إىل  �لأجانب  و�لفنانات  �لفنانني  دخول 

معطوفاً   1962-8-6 يف  و�ل�سادر  فيه  و�إقامتهم 

�ملديرية  �لتي و�سعتها  �لد�خلية  �لتعليمات  على 

�لفنانات.  مهن  لتنظيم  �لعام  لالأمن  �لعامة 

زهاء  خا�س  ب�سكل  ت�ستهدف  �لتعليمات  وهذه 

3000 فنانة يدخلن �إىل لبنان �سنوياً ويعملن يف 

super nightclubs. وكنا �سرحنا يف مكان 

�إخ�ساع  �إىل  �آلت  �لتعليمات  �أن هذه  �آخر كيف 

)�ساعات  فلحظة  حلظة  للمر�قبة  �لفنانات  �إقامة 

مع  »�لنزهة«  �ساعات  �لنوم،  �ساعات  �لرق�س، 

بالكامل  حريتهن  تقييد  مع  مفرت�سني(  زبائن 

�ملعلوم  ومن   .
2
�لفندق طابق  يف  بالتجول  حتى 

�أ�سهر  ل�ستة  لبنان  يف  ميكثن  �لفنانات  هوؤلء  �أن 

للتمكن  �ل�سرورية  �لفرتة  وهي  �أق�سى،  كحد 

�ل�سفر  معامالت  عن  �لناجتة  �لديون  ت�سديد  من 

يبقيهم  �لذي  �لأمر  لبنان،  ومن  �إىل  و�لإقامة 

ويحّتم  نف�سها  �ل�ستغالل  �سبكة  �سمن  غالبا 

 .
3
عليهن �لنتقال معها للعمل يف دولة �أخرى

يف  وخا�سة  �لكفالة  نظام  جند  ثانية،  جهة  ومن 

بربط  �لنظام  هذ�  ويتميز   .
4
�ملنزيّل �لعمل  جمال 

عالقة �لعمل لدى �سخ�س معنّي ب�سرعية �لإقامة 

يف لبنان. فهذ� �لنظام ل يوؤدي فقط �إىل ت�سهيل 

معامله.  �إخفاء  �إىل  �أي�سا  ولكن  بالب�سر  �لإجتار 

يف  ت�سبح  لبنان  يف  �لعاملة  �أن  هو  ذلك  ومرد 

�لأمر  وهذ�  �لعمل.  تركها  فور  نظامي  غري  و�سع 

على  عملياً  ويرغمها  خيار�تها  من  بالو�قع  يقلل 

ومنها  ق�ست،  مهما  �لعمل  ل�سروط  �لر�سوخ 

�أ�سكال  �أحد  ي�سّكل  )وهو  �لق�سري  �لعمل 

ير�فقه  وما  بالب�سر(  لالإجتار  �ملكونة  �ل�ستغالل 

يف  حظها  على  حفاظا  وذلك  حلريتها،  حد  من 

نظام  �أن  هو  ذلك  من  و�لأدهى  لبنان.  �لبقاء يف 

غري  مقاي�سة  �إجر�ء  �إىل  يدفعها  ما  غالبا  �لكفالة 

�أخالقية بني حقها بالعد�لة ك�سحية �جتار بالب�سر 

و�متياز �لكفالة �لعائد ل�ساحب �لعمل من �أجل 

تتنازل  حني  يح�سل  ما  وهذ�  لبنان.  يف  �لبقاء 

عن دعو�ها �سده يف ق�سية عدم ت�سديد �أجور �أو 

��ستغالل جن�سي �أو �سرب مقابل تنازله عن حقه 

حت�سل  وبالطبع،  جديد.  عمل  ل�ساحب  ككفيل 

هذه �لت�سوية حتت رقابة �أجهزة �أمنية وق�سائية من 

دون �أن ي�ستتبع ذلك �أي رّد فعل منها. 

الكفالة  »نظام 
ال يؤدي فقط إلى 

اإلتجار  تسهيل 
بالبشر ولكن أيضا 

إلى إخفاء معالمه.«

�لأمنية -- 3 �لتتبع  �أجهزة  عمل  يف  �لق�سور 

�خت�سا�س  �أن  بد�ية  هنا  وي�سجل  و�لق�سائية. 

�ل�سابطة  قبل  من  بالب�سر  �لإجتار  جر�ئم  تتبع 

مكتب  هو  و�حد   
ّ

�أمني بجهاز  حم�سور  �لعدلية 

وهذ�  �لعامة.  �لآد�ب  وحماية  بالب�سر  �لإجتار 

�لأمر ي�سّهل طبعا �سبط قر�ر�ت �ملالحقة مر�عاًة 

عربت  ما  وهذ�  �لف�ساد.  بفعل  �أو  معينة  مل�سالح 

�فت�ساح  بعد  ذلك  تكرر  وقد   .
5
عدة تقارير  عنه 

�أن  تبنّي  بعدما  �سيما  ل  �لأخرية،  �ل�سبكة 

�إىل حزب �هلل  �للجوء بعد هربهن  �لفتيات قررن 

تفاديا لف�ساد �لأجهزة �لأمنية �لتي كانت �نتهت 

�إىل  ت�سليمهن  �إعادة  �إىل  قبل  من  هروبهن  عند 

هذ�  على  دليل  خري  ولعّل   .
6
�ل�سبكة �أ�سحاب 

بالب�سر  �لإجتار  مللفات  �لقليل  �لعدد  هو  �لق�سور 

�لعالقة �ليوم �أمام حماكم جنايات بريوت وجبل 

�نق�ساء  رغم  ملفاً،   18 يتجاوز  ل  و�لذي  لبنان، 

وتظهر  �لقانون.  �إ�سد�ر  على  �سنو�ت  خم�س 

ملفات ق�سايا �لإجتار �لتي ت�سّنى لنا معاينتها يف 

حالت  لبنان،  وجبل  بريوت  جنايات  حماكم 

زوجته  ي�سّغل  )زوج  فردي  �أو  عائلي  ��ستغالل 

�لت�سّول...(.  على  �أبناءها  حتّث  �أّم  �أو  بالدعارة، 

�سبكات  كحال  �جلماعي  �لإجتار  مالحقة  �أما 

يف  جندها  حيث  ��ستثنائّية،  جّد  فتبقى  �لدعارة، 

معاينتها.  مّتت  حالة   13 �أ�سل  من  و�حدة  حالة 

�إىل مالحقة  تنتهي  فاإنها  �ملد�همة،  و�إذ� ح�سلت 

�ل�سرعية،  �أو �لإقامة غري  �لّدعارة  �ل�سحايا بجرم 

فيما يلوذ يف �لغالب مدير �ل�سبكة بالفر�ر. وهذ� 

ل�سبكات  و�لتتبع  يوؤ�سر على �سعف �ل�ستق�ساء 

�لكربى.  �ل�ستغالل 

�إعادة  �إىل  �لأخرية  �لق�سية  فظائع  توؤول  �أن  يوؤمل 

حمركاً  فت�سكل  �لقانون،  هذ�  و�جهة  �إىل  �ل�سحية 

حافز�ً  يعقوب«  »رىل  ق�سية  �سكلت  فكما  لتفعيله. 

�أن  يوؤمل  �ملر�أة،  �سد  �لعنف  قانون  لإقر�ر  �أ�سا�سياً 

قانون  لإخر�ج  حافز�ً  �ل75  �لن�ساء  ق�سية  ت�سكل 

�لإجتار بالب�سر من قمقمه. 

نز�ر �ساغية، �سناعة �له�سا�سة، �لعدد 25، �سباط 2015.. 1

نز�ر �ساغية ونائلة جعجع، قر�ءة قانونية لو�سعية عامالت �جلن�س �إز�ء خماطر . 2

�نتقال فريو�س نق�س �ملناعة، كانون �لثاين 2009، بالتعاون مع جمعية 

�لعناية �ل�سحية، غري من�سور.

�ملرجع نف�سه.. 3

عن هذ� �لأمر، رىل �أبو مر�سد وغادة جبور، لبنان، بلد �ل�ستعباد �ملنزيل، من . 4

جديد حتت �لأ�سو�ء، �ملفكرة �لقانونية، �لعدد �ل�ساد�س، ت�سرين �لأول 

2012. وهذ� �ملقال هو تعليق على �لتقرير �ل�سادر يف 13-9-2012 عن 
�ملقررة �خلا�سة لدى �لأمم �ملتحدة �ملعنية باأ�سكال �لرق �ملعا�سرة، غولنار� 

�ساهينيان، يف �أعقاب زيارتها �إىل لبنان.

كرمي منور، »�أ�ساليب �لتعذيب �سد �لفئات �مل�ست�سعفة يف تقرير هيومن ر�يت�س . 5

ووت�س: �له�سا�سة كمدخل للتعذيب، �أي تو�سيات للحد من هذه 

�له�سا�سة؟«، من�سور على �ملوقع �للكرتوين للمفكرة �لقانونية بتاريخ 5 �آب 

.2013
ر�نيا حمزة، هذه ق�سة �لفتيات �للو�تي وقعن �سحايا �سبكة لالجتار بالب�سر يف . 6

لبنان، من�سور على �ملوقع �للكرتوين للمفكرة �لقانونية بتاريخ 1 ني�سان 2016.

 اإلتجار بالبشر، صدمة في المرآة

ة اإلتجار بالبشر، صدمة في المرآ
صاغية نزار 

حمام، مدير حترير �ملفكرة �لقانونية

�أ�سدر قا�سي �لتحقيق يف جبل لبنان بيرت جرمانو�س 

�سخ�ساً   26 بحق  قر�ر�ً   ،2016 ني�سان   19 بتاريخ 

لتورطهم يف ق�سية �لإجتار بالب�سر �حلا�سلة يف فندقي 

�سي موري�س و�سيلفر ب. وي�سجل �أنه �عترب �أن �أفعال 

22 منهم تدخل �سمن تعريف جرم �لجتار بالب�سر. 

�أفعال �لطبيبني و�ملمر�سة �ساركو� يف  �أن  كما �عترب 

�إجها�س عدد من �لن�ساء رغماً عنهن، لكن �نتهى 

بجرم  و�ملمر�سة  �لطبيبني  باأحد  �لظّن  ح�سر  �إىل 

�ملادتني 542 و543 من قانون �لعقوبات. و�لالفت 

�أنه جتنب �لظّن بطبيب �لبنج مكتفيا بت�سطري مذكرة 

�لذي  �لأمر  هويته،  كامل  ملعرفة  تو�سال  د�ئم   
ّ
حتر

يدعو للت�ساوؤل وخ�سو�ساً �أنه يفرت�س �أن تكون نقابة 

خال  باملقابل،  �لهوية.  كامل  من  بينة  على  �لأطباء 

�لقر�ر �لظني من �أي نقا�س حول مدى تورط هوؤلء 

ذ�تها.  بحد  �لإجتار  عملية  يف  و�ملمر�سة  �لطبيبني 

�سمناً  �أعفى  �لقر�ر  �أن  �إىل  �أخري�ً  �لإ�سارة  وجتدر 

�لفتيات من �ملالحقة بجر�ئم �لدعارة �أو �لإقامة غري 

�ل�سرعية مبا يتما�سى مع �ملادة 586 )فقرة 8( �لتي 

تن�س على �لآتي: »يعفى من �لعقاب �ملجنى عليه 

معاقب  �أفعال  �رتكاب  على  رغم 
ُ
�أ �أنه  يثبت  �لذي 

عليها يف �لقانون �أو خالف �سروط �لإقامة �أو �لعمل«.

طبيب اإلجهاض ليس 
شريكًا في االتجار بالبشر؟  

http://www.legal-agenda.com/article.php?id=992&lang=ar
http://www.legal-agenda.com/article.php?id=190&lang=ar
http://www.legal-agenda.com/article.php?id=190&lang=ar
http://legal-agenda.com/article.php?id=1481&lang=ar
http://www.legal-agenda.com/article.php?id=484&folder=articles&lang=ar
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حال نجار

�أو�خر  يف  لبنان  يف  �لدعارة  �سبكة  على  للك�سف  تبعاً 

�آذ�ر 2016، برز �سوؤ�ل �أ�سا�سي حول مدى تطبيق قانون 

جترمي �لإجتار بالب�سر �ل�سادر يف 2011. فما هي �حلالت 

�لتي �أحيلت منذ ذلك �لتاريخ �إىل حماكم �جلنايات؟ 

مالحقتها؟  متت  �لتي  �لإ�ستغالل  جمالت  هي  ما 

وكيف يتم �لتعامل مع �سحايا �لإجتار بالب�سر؟ لالإجابة 

على هذه �لأ�سئلة، متت مر�جعة �أقالم كال من حماكم 

نتيجة  �إىل  وخل�سنا  لبنان.  وجبل  بريوت  جنايات 

يبلغ  �ملحاكم  هذه  �أمام  �لعالقة  �لدعاوى  �أن  مفادها 

فقط يف جبل  و2  منها يف بريوت   16 فقط،  18 دعوى 

تز�ل  ما  �لتي  �لق�سايا  ي�سمل  �ملجموع ل  وهذ�  لبنان. 

ولالإجابة  ف�سلها.  مّت  �لتي  �لق�سايا  ول  �لتحقيق  قيد 

على  �حل�سول  من  متكنا  هنا،  �ملطروحة  �لأ�سئلة  على 

�لقر�ر�ت �لتهامية يف 13 من هذه �لدعاوى ومل نتمكن 

من �حل�سول على �لقر�ر�ت �ملت�سلة بالدعاوى �لأخرى 

وتاليا  ب�ساأنها  �ملحاكمات  �ختتام  �أبرزها  عدة  لأ�سباب 

دخول �لدعاوى مرحلة �لتد�ول لإ�سد�ر �لأحكام. 

بيانات  على  ��ستح�سلنا  �لتي  �لدعاوى  وتنق�سم 

 7 �لآتي:  �لنحو  على  �ل�ستغالل  مو�سوع  وفق  عنها 

��ستغالل ودفع   3 ت�سول وبيع/  قا�سرين )3  ��ستغالل 

للعمل/ 1 ت�سّول(، 5 ��ستغالل يف �أعمال �لدعارة، و1 

��ستغالل عمالة �أجنبية. 

تبقى  �لأطفال  ت�سّول  ظاهرة  مالحقة  �أن  �أوًل  ونلحظ 

�لأكرث ح�سور�ً يف تطبيق قانون �لإجتار بالب�سر، علما �أن 

�أحد �لو�لدين هو �ملتهم �لوحيد يف 5 من هذه �لق�سايا، 

و�سريك يف �لدعويني �لأخريني. ويف بع�س هذه �حلالت، 

يخرج عن قر�ر �لهيئة �لتهامية �أن ��ستغالل �لقا�سر �أو 

ت�سغيله كان يتم بهدف �إعالة �لعائلة و�أن �لولد �مل�ستغل 

هو من �لتابعية �ل�سورية يف 4 من �حلالت.

على �سعيد �ل�ستغالل عن طريق �لدعارة، نلحظ �أن 3 

من �أ�سل 5 تاأخذ طابعاً عائلياً حيث �أن �ملتهم بالإجتار 

حالة  وبا�ستثناء  معا.  �لثنان  �أو  �لو�لد  �أو  �لزوج  يكون 

و�حدة حيث �سمل �ل�ستغالل 9 ن�ساء، جميع حالت 

�لإجتار �لأخرى تقت�سر على ��ستغالل عدد حمدود من 

�سد  �ملالحقات  �أن  يوؤكد  �لأمر  وهذ�   .)3-1( �لن�ساء 

�سبكات �لدعارة تبقى نادرة. 

�ملنزلية  �لعمالة  طريق  عن  �ل�ستغالل  �سعيد  على 

�لعالقة  �لوحيدة  �حلالة  فاإن  و�حدة(،  حالة  )وهي 

تت�سل با�ستقد�م �لعامالت وبح�سهن على ترك منازل 

�أ�سحاب �لعمل ولي�س بظروف �لعمل بحد ذ�تها )�أي 

�لعالقة بني �لعاملة و�ساحب �لعمل(. 

�أخري�ً، ن�سجل �أنه فيما عد� حالت ت�سغيل �لقا�سرين 

ودفعهم �إىل �لت�سّول، �سمنت �لهيئة �لتهامية قر�رها ظناً 

�أو خمالفة  �لدعارة  بالب�سر بجرم  �لإجتار  بجميع �سحايا 

�سروط �إقامة �لأجانب يف لبنان. ومن هذه �لز�وية، تظهر 

�سعف �لإر�دة يف دعم �ل�سحايا �أو �إفادتهم من �لإبر�ء 

�ملن�سو�س عليه يف �ملادة 586 �لفقرة 8 من  من قانون 

غالبية  �أن  �خل�سو�س  هذ�  يف  ن�سجل  كما  �لعقوبات. 

�لتابعية  من  هم  �لق�سايا  هذه  يف  �مل�سمولني  �ل�سحايا 

�ل�سورية. وهذ� ما يتح�سل يف 8 ق�سايا من �أ�سل 13. 

يحظى  بد�أ  �لقانون  �أن  �لقول  �أمكن  �لر�سم،  هذ�  �أمام 

ببع�س �لتطبيقات يف �ملحاكم، و�إن بقيت نادرة. لكن، 

ت�سيب هذه �لتطبيقات يف غالبيتها �أ�سكال �ل�ستغالل 

ذ�ت �لطابع �لعائلي )8 من �أ�سل 13(. باملقابل، تبقى 

�أ�سكال �ل�ستغالل �لأكرث خطورة نادرة.

دعاوى االستغالل في مجال 
التسول وعمالة األطفال  

بالتســـول وبيـــع علـــب  لقاصـــر  الســـماح   .1
والعلكـــة: المحـــارم 

على  �أقدم  �لعمل  عن  �لعاطل  عليه  �ملدعى  �أن  تبني 

�أو  �لعلكة  علب  ببيع  له  بال�سماح  �لقا�سر  بابنه  �لإجتار 

�لعامة،  �ل�سو�رع  و�لت�سول يف  �لورقية وخالفها  �ملحارم 

�لقا�سر   ،2013 متوز   21 بتاريخ  �أمنية  دورية  فاأوقفت 

معهد  يف  �أودعته  �لتي  حبي�س  ف�سيلة  �إىل  و�سلمته 

��سالح �لأحد�ث يف �لفنار. و��ستدعي �لأب للتحقيق.

�لتهامية  �لهيئة  �تهمت   ،2015 �لأول  ت�سرين   7 يف 

يف بريوت �لأب بالجتار بابنه �لقا�سر بال�سماح له ببيع 

يف  و�لت�سول  وخالفها  �لورقية  �ملحارم  �أو  �لعلكة  علب 

�ل�سو�رع �لعامة )�ملادة 586 �لفقرة )1( و�لفقرة )3( من 

بحقه  قب�س  �لقاء  مذكرة  و�أ�سدرت  �لعقوبات(،  قانون 

و�أحالته �إىل حمكمة �جلنايات يف بريوت.

2. اســـتغالل قاصـــر عبـــر دفعـــه للتســـول تحت 
ســـتار بيـــع الـــورود

ملكتب  تابعة  دورية  �أوقفت   ،2013 �آذ�ر   4 بتاريخ 

حتت  بالت�سول  قيامهما  �أثناء  طفلني  بريوت  معلومات 

�ستار بيع �لورود. كما �أوقفت �سخ�سا كان يقف بالقرب 

منهما وي�سرف عليهما. ومت ت�سليمهم �ىل ف�سيلة �لنهر. 

ي�سرف  كان  �لذي  �ل�سخ�س  �أفاد  �لتحقيق،  �سياق  يف 

�آخر  �سخ�س  ل�سالح  يعمل  �أنه  �لقا�سرين  عمل  على 

بائع للورد، و�أن �أحد �لقا�سرين هو �بن هذ� �لأخري. ومل 

يتم �لعثور على �ل�سخ�س �مل�ستخِدم طيلة فرتة �لتحقيق 

حيث مت �إ�سد�ر مذكرة توقيف غيابية بحقه.

يف 5 حزير�ن 2013، �تهمت �لهيئة �لتهامية يف بريوت 

�لو�لد با�ستغالل ولده �لقا�سر عرب دفعه للت�سول حتت 

�ستار بيع �لورود م�ستفيد� من �سلطته عليه وذلك بهدف 

�لك�سب �ملادي من خالل ��ستغالله )�ملادة 586 فقرة 

)1( و )4( من قانون �لعقوبات(.

3.  استغالل قاصر عبر دفعه للعمل
جري�نه  �إبن  ي�سطحب  )�سوري(  ر��سد  �سخ�س  كان 

وهو قا�سر )�سوري( كل يوم با�ستثناء نهار �لأحد، من 

طر�بل�س �إىل بريوت ليقوم بالتجول يف حملة مار �ليا�س 

لبيع �ل�سم�سمية و�لف�ستقية للمارة و�أ�سحاب �ملحالت. 

ويف نهاية �لنهار، يتقا�سم هذ� �ل�سخ�س مع و�لد �لقا�سر 

 15 وبتاريخ  �لطريق.  �أجرة  ح�سم  بعد  �لغلة،  منا�سفة 

ت�سرين �لأول 2014، �أقدم �لقا�سر على �سرقة مبلغ من 

�ساحب  �ت�سال  وعند  �لهو�تف.  لبيع  حمل  من  �ملال 

�ملحّل بالطو�رئ، مت �لقب�س على �لقا�سر و�مل�سرف عليه 

و�سيقا �إىل ف�سيلة �مل�سيطبة للتحقيق معهما.

�لتهامية  �لهيئة  �تهمت   ،2014 �لثاين  ت�سرين   26 يف 

خالل  من  بالقا�سر،  بالإجتار  بقيامه  �مل�سرف  بريوت  يف 

�لتا�سعة من �لعمر  ��ستغالله، ودفعه �ىل �لعمل وهو يف 

)�ملادة 586 �لفقرة )1( من قانون �لعقوبات(، و�أ�سدرت 

مذكرة �إلقاء قب�س بحقه و�أحالته �ىل حمكمة �جلنايات يف 

بريوت. كما مت �لظن به وبالقا�سر بال�سرقة بعدما ثبت �أن 

�مل�سرف �حتفظ مببلغ من �ملال �مل�سروق )�ملو�د 219/636 

للمدعى عليه ومعطوفة على �ملادة �ل�ساد�سة من �لقانون 

رقم 2002/422 بالن�سبة للقا�سر(.

 36 �ملادة  جنحة  لناحية  �لقا�سر  عن  �ملحاكمة  منعت 

�أجانب لعدم تو�فر عنا�سرها بحيث يعود لأهل �لقا�سر 

�أمر جتديد �لإقامة.

ــي  ــري فـ ــل القسـ ــى العمـ ــر علـ ــام قاصـ 4. إرغـ
ــورود ــع الـ بيـ

�لعمل  على  �لقا�سر  �إبنه  �إرغام  على  �سوري  و�لد  �أقدم 

ل�سوء  متتالية  �أيام   5 ملدة  �لورد  بيع  يف  مبعيته  �لق�سري 

 6 من  �ملوؤلفة  عائلته  �إعالة  من  وللتمكن  �ملادي،  و�سعه 

�أولد وزوجته �لعاطلة عن �لعمل. بتاريخ 23 متوز 2013، 

�لقا�سر  بريوت  ��ستق�ساء  معلومات  من  دورية  �أوقفت 

ومت ت�سليمه �ىل ف�سيلة طريق �ل�سام �لتي �سلمته �ىل د�ر 

من  �لأب  خروج  ولدى  �لكحالة.  يف  �لجنيلية  �لرعاية 

بتوقيفه  علم  عنه،  �سوؤ�له  ولدى  �إبنه.  يجد  مل  �جلامع، 

وذهب �ىل ف�سيلة طريق �ل�سام وفتح حم�سر حتقيق.

يف 7 ت�سرين �لأول 2015، �تهمت �لهيئة �لتهامية يف 

�إرغامه  خالل  من  �لقا�سر  بابنه  بالإجتار  �لو�لد  بريوت 

على �لعمل �لق�سري مبعيته يف بيع �لورود )�ملادة 586 

�لفقرة )1( و�لفقرة )3( من قانون �لعقوبات(.

5. إســـتغالل قاصـــر فـــي التســـول واســـتجداء 
اإلحســـان

عرب  �لقا�سر  بابنها  �لإجتار  على  �سورية  �مر�أة  �أقدمت 

م�ستغلة  �لح�سان،  و��ستجد�ء  �لت�سول  يف  ��ستغالله 

 ،2013 �سباط   25 تاريخ  يف  عليه.  �لو�لدية  �سلطتها 

�ىل  و�سلمته  بريوت  ��ستق�ساء  مفرزة  من  دورية  �أوقفته 

��ستدعاء  ومت  حتقيق  حم�سر  فتح  فتم  حبي�س.  ف�سيلة 

�لعلكة  يبيع  �لقا�سر  �بنها  باأن  فاعرتفت  عليها،  �ملدعى 

يف �لطرقات وعادت و�عرتفت �أن و�سعها �ملادي �ل�سيء 

للغاية دفعها �إىل �إر�سال �إبنها �لقا�سر �إىل �ل�سارع للت�سول 

من  �لهرب  بعد  �لأ�سغر  �سقيقه  �إطعام  يف  لي�ساعدها 

�سوريا �ىل لبنان. و�سرحت �لو�لدة �أن زوجها موقوف يف 

�سوريا و�أنها تعاين من عدة �مر��س ول ت�ستطيع �لعمل. 

�أودع �لقا�سر يف بيت �لرجاء �لإجنيلي يف �لكحالة.

�لهيئة  �تهمت   ،2015 �لأول  ت�سرين   5 تاريخ  يف 

�لقا�سر عرب  بابنها  بالجتار  �لو�لدة  �لتهامية يف بريوت 

م�ستغلة  �لح�سان  و��ستجد�ء  �لت�سول  يف  ��ستغالله 

و�لفقرة   )1( �لفقرة   586 )�ملادة  عليه  �لو�لدية  �سلطتها 

�لنيابة  جانب  و�أودعت  �لعقوبات(.  قانون  من   )3(

تر�ه  ما  لإجر�ء  �ملح�سر  بريوت  يف  �ل�ستئنايف  �لعامة 

منا�سبا، لأنها مبوجب ورقة �لطلب مل تّدع على �ملدعى 

عليها لإقد�مها على �لإجتار بابن �سلفها �لقا�سر.

6. ارغـــام قاصـــر علـــى العمـــل القســـري في بيع 
األلعاب وعلى التســـول

�لق�سري  �لعمل  على  �لقا�سر  �بنه  �سوري  و�لد  �أرغم 

مبعيته يف بيع �لألعاب و�لت�سول م�ستغال �سلطته �لو�لدية 

عليه. بتاريخ 23 متوز 2013، �أوقفتهما دورية من مكتب 

�لتي  �جلّميزة  ف�سيلة  �ىل  و�سّلمتهما  بريوت  معلومات 

فتحت حتقيقا و��ستمعت للو�لد �لذي �أنكر فعله مفيد� 

�أنهما �أوقفا فيما كان يقوم ببيع �لألعاب و�أن �بنه �لقا�سر 

كلن يجل�س بجانبها ومل يكن يعمل معه يف بيعها. �أودع 

�لقا�سر لدى �ملوؤ�س�سة �لجنيلية يف �لكحالة.

�لهيئة  �تهمت   ،2015 �لأول  ت�سرين   5 تاريخ  يف 

�لتهامية يف بريوت �لو�لد بالجتار بابنه �لقا�سر باإرغامه 

وعلى  �لألعاب  بيع  يف  مبعيته  �لق�سري  �لعمل  على 

 586 )�ملادة  عليه  �لو�لدية  �سلطته  م�ستغال  �لت�سول 

�لفقرة )1( و�لفقرة )3( من قانون �لعقوبات(. 

7. ارغـــام قاصـــر علـــى العمـــل القســـري في بيع 
الحلويات والموالح

�أقدم و�لد على �لإجتار بابنه �لقا�سر باإرغامه على �لعمل 

�لق�سري مبعيته يف بيع �حللويات و�ملو�لح، ل�سوء و�سعه 

�ملايل ليتمكن من م�ساعدته يف �عالة عائلته �ملوؤلفة من 

15 �سخ�سا. بتاريخ 25 �آذ�ر 2013، �أوقفتهما دورية من 

طريق  ف�سيلة  �ىل  و�سلمتهما  بريوت  معلومات  مكتب 

�أودع  �لو�لد.  �ىل  و��ستمع  حتقيق  حم�سر  وفتح  �ل�سام 

�لجتماعية  للرعاية  �لجنيلية  �ملوؤ�س�سة  لدى  �لقا�سر 

يف �لكحالة. يف تاريخ 7 ت�سرين �لأول 2015، �تهمت 

�لهيئة �لتهامية يف بريوت �لو�لد لإقد�مه على �لجتار 

بابنه �لقا�سر باإرغامه على �لعمل �لق�سري مبعيته يف بيع 

�حللويات و�ملو�لح )�ملادة 586 �لفقرة )1( و�لفقرة )3( 

من قانون �لعقوبات(. 

دعاوى االستغالل في مجال 
الدعارة

8. إرغـــام الزوجـــة القاصـــر علـــى االشـــتراك فـــي 
الدعـــارة الســـرية

تزّوج �سخ�س بقا�سرة و�أرغمها بعد فرتة على �ل�سرت�ك 

من  وكالهما  مالية،  مبالغ  مقابل  �ل�سرية  �لدعارة  يف 

�لتابعية �ل�سورية. بعدما هربت �أول مرة من منزل زوجها 

وعادت �إليه بعد �سهر، هربت مرة ثانية لتتعاطى �لدعارة 

لدى  �سابقا  توقيفهما  مّت  �أنه  وتبنّي  �خلا�س.  حل�سابها 

�لآد�ب  وحماية  بالأ�سخا�س  �لجتار  مكافحة  مكتب 

تبني  بعدما  تركهما  ومت  قا�سر.  �لدعارة وجمامعة  بجرم 

مبنع  �د�ري  قر�ر  �لزوج  بحق  و�سدر  متزوجان.  �أنهما 

خل�سة  ودخل  عاد  �أّنه  �إل  �للبنانية.  �لأر��سي  دخوله 

�جلن�سية(  )�سوري  زوجته  و�لد  مع  بالإ�سرت�ك  وقام 

با�سطناع بطاقة دخول وخروج �ىل لبنان. �أوقفت دورية 

عام  �أمن  د�ئرة  يف  و�لتحقيق  �ل�ستق�ساء  �سعبة  من 

بريوت �لزوجة مع �أحد زبائنها )�سوري �جلن�سية( يف 24 

كانون �لثاين 2015، و�ألقت �لقب�س لحقا على �لزوج 

و�أودعو� جانب �لنيابة �لعامة �ل�ستئنافية يف بريوت.

يف 19 حزير�ن 2015، �تهمت �لهيئة �لتهامية يف بريوت 

�ملدعى  �لقا�سر  بزوجته  �لإجتار  على  لإقد�مه  �لزوج 

�ل�سرت�ك  على  بحملها  �لزوجية  �سلطته  م�ستغاًل  عليها 

يف �لدعارة �ل�سرية )�ملادة 586 �لفقرة )1( و�لفقرة )3( 

من قانون �لعقوبات(. كما مت �لظن باملدعى عليها �لزوجة 

عقوبات(   523 )�ملادة  �ل�سرية  �لدعارة  �أعمال  لتعاطي 

و�لظن بها وباأحد زبائنها بالإقامة على �لأر��سي �للبنانية 

دون م�سوغ �سرعي بعد �نتهاء �قامتها )�ملادة 36 �أجانب(. 

خل�سة  بالدخول  بالزوج  �لظن  مت  ذلك،  عن  ف�ساًل 

وبا�ستعمال بطاقة مزورة للدخول و�خلروج �ىل لبنان ف�سال 

عن ��سرت�كه مع و�لد زوجته ل�سطناعهما �لبطاقة �ملزورة 

)�ملادة 213/463 عقوبات(.

9. تســـهيل الدعـــارة الســـرية فـــي إطـــار شـــبكة 
ذات حجـــم صغيـــر

بتاريخ 11 ت�سرين �لأول 2014، �أوقفت دورية ��ستق�ساء 

بريوت �سخ�ساً لبنانياً بحقه �أ�سبقية جرم ت�سهيل دعارة 

بط بحوزته 3 بطاقات هوية تعود �إىل لبنانية  �سرية. وقد �سُ

و�سوريتني وجو�ز �سفر يعود �إىل �سورية، �إ�سافة �إىل �ألب�سة 

و�أغر��س ن�سائية و�أوقية ذكرية. مت ت�سليمه مع �مل�سبوطات 

�إىل ف�سيلة �لربج و�أحيل لحقا �إىل �لنيابة �لعامة. 

يف 6 �سباط 2015، �تهمت �لهيئة �لتهامية يف بريوت 

�ل�سخ�س �مل�سهل بالإجتار بالن�ساء �لثالث، من خالل 

�إرغامهن وحملهن على �ل�سرت�ك يف �لدعارة �ل�سرية 

يف  بنقلهن  لهن  وت�سهيلها  �لثبوتية  �أور�قهن  بحب�س 

من   )4( و�لفقرة   )1( �لفقرة   586 )�ملادة  �سيارته 

�مل�ستغالت  بالن�ساء  �لظن  مّت  كما  �لعقوبات(.  قانون 

�ل�سرية  �لدعارة  بتعاطي  �لأنظار  عن  و�ملتو�ريات 

منها.  و�ل�ستفادة  بت�سهيلها  وبامل�سهل 

10. إرغـــام وتســـهيل تعاطـــي الدعـــارة الســـرية 
مـــن قبـــل زوج

مكافحة  مكتب  لرئي�س  تو�فرت  معلومات  على  بناء 

�أردنية  فتاة  عن  �لآد�ب  وحماية  بالأ�سخا�س  �لجتار 

��سم  حتت  مالية  مبالغ  لقاء  �ل�سرية  �لدعارة  تتعاطى 

فتح  �لنرتنت،  عرب  زبائنها  مع  وتتو��سل  م�ستعار 

�لعامة  �لنيابة  �إ�سارة  على  بناء  ثم  ومن  حتقيق.  حم�سر 

�ل�ستئنافية يف بريوت وبغر�س توقيفها، مت تكليف �أحد 

�ملخربين �ل�سريني �لتو��سل معها لالتفاق على تعاطي 

�لدعارة �ل�سرية وطلب منها �إح�سار فتاة ل�سديقه. فتم 

�ملحققني،  وب�سوؤ�ل  عليهما.  و�لقب�س  بالفتاتني  �لإيقاع 

�إحدى  زوج  هو  �ملوعد  �إىل  �أو�سلهما  �لذي  �أن  تبني 

�لفتاتني وهو من �لتابعية �لأردنية. و�أ�سارت �لتحقيقات 

�أن هذ� �لأخري �أرغم زوجته على تعاطي �لدعارة بالقوة 

م�ستعمال �سلطته �لزوجية عليها لقاء مبالغ مالية ي�ستويل 

عليها بالكامل. كما �أنه �سّهل �لدعارة �ل�سرية للثانية من 

�لتابعية �لفل�سطينية م�ستغال دعارتها مع �لغري لقاء تلقيه 

جزء�ً كبري�ً من �ملبالغ �ملالية �لتي تقب�سها. 

يف 18 كانون �لأول 2015، �تهمت �لهيئة �لتهامية يف 

م�ستعمال  �لدعارة  يف  زوجته  با�ستغالل  �لزوج  بريوت 

و�لفقرة  �لفقرة )1(   586 )�ملادة  �لزوجية عليها  �سلطته 

دعارتها  م�ستغال  �لثانية  للفتاة  �لدعارة  وت�سهيل   ))3(

ومت   .))3( و�لفقرة   )1( �لفقرة   586 )�ملادة  �لغري  مع 

حمكمة  �ىل  و�حالته  بحقه  قب�س  �لقاء  مذكرة  �إ�سد�ر 

�ملن�سو�س  باجلنحة  فيه  �لظن  مع  بريوت،  �جلنايات يف 

عنها يف �ملادة 527 عقوبات )ك�سب معي�سته من دعارة 

�لغري(. ومت �لظن يف �لفتاتني لتعاطي �لدعارة �ل�سرية. 

11. استغالل بالدعارة لإلبنة والزوجة 
وزوجة  �بنه  مبعية  و�لد  ح�سر   ،2014 متوز   24 بتاريخ 

و�بنه  وهو  �سوريا  من  )متزوجة(  �لقا�سرة  و�بنته  �بنه 

عاطالن عن �لعمل. و�لغر�س من جميئهم هو ��ستغالل 

وقد  معي�ستهم.  لك�سب  �ل�سرية  �لدعارة  يف  �لفتاتني 

من  �أيام  وبعد  �لو�لد.  �سديق  منزل  يف  جميعا  �قامو� 

�لفتاتني  على  �لبيت  �ساحب  عر�س  �ل�ست�سافة، 

)�لقا�سرة و�لزوجة( �لعمل يف �لدعارة و�تفق مع �لو�لد 

مايل.  مبلغ  مقابل  �سهر  ملدة  له  ت�سمينهما  على  و�بنه 

بعد �نق�ساء �لفرتة، �أعاد �مل�ست�سيف �لفتاتني دون باقي 

�ملبلغ لحت�سابه كبدل �يجار وطعام و�سر�ب يف منزله. 

د�أب  ذ�ك،  �إذ  فيه.  لالإقامة  فندق  �ىل  �لعائلة  فانتقلت 

�ملالهي  �ىل  �لفتاتني  ��سطحاب  على  �لقا�سرة  زوج 

كل  تذهب  ثم  ومن  �لزبائن  جتال�سان  حيث  �لليلية، 

منهما مع زبون �ىل �أحد �لفنادق حيث تتعاطى �لدعارة 

�ل�سرية معه لقاء مبلغ من �ملال. وبعدها ر�حت �لفتاتان 

�مل�ساريف  لدفع  بنف�سهما  �ل�سرية  �لدعارة  تتعاطيان 

لرئي�س  معلومات  توفرت  �لإطار،  هذ�  ويف  و�لإقامة. 

مكتب حماية �لآد�ب، مفادها �أن �لأب و�بنه ي�سهالن 

�سري  خمرب  ��ستخد�م  فتم  للفتاتني،  �ل�سرية  �لدعارة 

و  عليهم  �لقب�س  فتم  �لعائلة.  �أع�ساء  بكامل  لالإيقاع 

نقلهم �ىل مركز مكتب حماية �لآد�ب.

�لهيئة  �تهمت   ،2015 �لثاين  كانون   19 تاريخ  يف 

باإقد�مهما  و�لبن  �لو�لد  بريوت  يف  �لتهامية 

بال�سرت�ك مع �مل�ست�سيف وزوج �لبنة �لقا�سرة، ومن 

�لو�لدية  �سلطته  �لأول  ��ستغالل  على  دونهما  من  ثم 

�بنه  زوجة  على  �لفعلية  و�سلطته  �لقا�سر،  �بنته  على 

زوجته،  على  �لزوجية  �سلطته  �لثاين  ��ستغالل  وعلى 

متاجرين بهما لك�سب معي�ستهما من دعارتهما )�ملادة 

�لعقوبات(.  قانون  من   )4( و�لفقرة   )1( �لفقرة   587

�إىل  و�أحالتهما  بحقهما  قب�س  �لقاء  مذكرة  و�أ�سدرت 

باجلنحة  بهما  �لظن  ومت  بريوت.  �جلنايات يف  حمكمة 

�ملن�سو�س عنها يف �ملادة 527 عقوبات.

ومت �لظن بالفتاتني بتعاطيهما �لدعارة �ل�سرية )�ملادة 523( 

معطوفة على �ملادة 6 من �لقانون رقم 2002/422 من 

قانون �لعقوبات بالن�سبة للقا�سرة لعلة �لق�سر.

12. تســـهيل أعمال الدعارة واستغالل فتيات 
منهن قاصرات 

ت�ستعمل  �لدكو�نة  حملة  يف  �سكنية  �سقة  مد�همة  متت 

�لفتيات  من  عدد  توقيف  مت  حيث  �لدعارة،  جمال  يف 

�إ�سافة �إىل �أحد �مل�سهلني. وتبني من خالل �لتحقيقات 

و�ل�ستجو�بات �أن �ملدعى عليهم )4 �سوريني وم�سري( 

يقومون بت�سهيل �أعمال �لدعارة و��ستغالل �لفتيات )9 

�للو�تي �عرتفن  قا�سرتان(  �ثنني منهن  �سوريات  فتيات 

)با�ستثناء و�حدة متو�رية عن �لأنظار( بالعمل يف جمال 

�أن  وتبني  لهن.  عليهم  �ملدعى  وبا�ستغالل  �لدعارة 

�حد�هن تقيم على �لأر��سي �للبنانية ب�سورة غري �سرعية.

�لتهامية  �لهيئة  �تهمت   ،2013 �أيلول   16 تاريخ  يف 

وبع�سهن  بالفتيات  بالجتار  �مل�سهلني  لبنان  جبل  يف 

 586 )�ملادة  وت�سهيلها  �لدعارة  جمال  يف  قا�سر�ت 

مبقت�سى  بهم  ظنت  كما  �لعقوبات(.  قانون  من 

�لعقوبات.  قانون  من  و527   523 �ملادتني  جنحتي 

�أعمال  مبمار�سة  بالفتيات  �لظن  مت  ذلك،  عن  ف�سال 

على  معطوفة  عقوبات   523 )�ملادة  �ل�سرية  �لدعارة 

2002/422 بالن�سبة للمدعى  قانون �لحد�ث رقم 

�سروط  مبخالفة  وباإحد�هن  �لقا�سرتني(  عليهما 

لبنان.  �لإقامة يف 

دعاوى االستغالل في مجال 
العمالة

الخادمـــات  علـــى  الجنايـــات  ارتـــكاب   .13
لبنـــان  لـــى  ا المســـتقدمات  االثيوبيـــات 

بهـــن باالتجـــار 

يف  �خلادمات  ل�ستقد�م  مكتب  �ساحب  �أّلف 

مكتب  �ساحب  مع  بال�سر�كة  )لبناين(  �ملنازل 

��ستخد�م خادمات �أثيوبيات يف �ل�سود�ن )�سود�ين( 

لالإجتار  ع�سابة  و�أثيوبيني،  �سود�نيني  و�أ�سخا�س 

�إىل  �أثيوبيات  ��ستقد�م  باأثيوبيات. وعمل هوؤلء على 

�أجورهن  على  و�ل�ستيالء  �ملنازل  يف  للعمل  لبنان 

عملهن.  من  �لأوىل  �ل�ستة  �لأ�سهر  خالل  �مل�ستحقة 

ترك  �لأثيوبيات  �لفتيات  من  هوؤلء  يطلب  ثم  ومن 

على  و�ل�ستيالء  لت�سغيلهن  خمدوميهن  منازل 

�أثيوبية  عاملة  �ل�سحايا،  هوؤلء  بني  ومن  �أجورهن. 

يف  و�أقامت  )كفيلها(  �لعمل  �ساحب  منزل  تركت 

تقدم  �لأخري  هذ�  وكان  م�سروعة.  غري  ب�سورة  لبنان 

 ،2014 ني�سان   3 يف  �لعامة  �لنيابة  �ىل  ب�سكوى 

ومن  عليها  �ملدعى  بوجه  �ل�سخ�سي  بالإدعاء  مقرونة 

يظهره �لتحقيق �سريكاً كان �أم حمر�ساً �أو متدخاًل �أو 

�سركائها.  ومع  معها  و�لتحقيق  توقيفها  طالبا  خمتبئاً، 

�لذي  للتحقيق  �لعام  �لأمن  �إىل  �ل�سكوى  �أحيلت 

�ملكتب  �ساحب  عليهما  و�ملدعى  �ملدعي  �ىل  ��ستمع 

�لنيابة  �ىل  �أحيلو�  ثم  ومن  و�ل�سود�ين،  لبنان  يف 

�لتحقيق. للتو�ّسع يف  بريوت  �ل�ستئنافية يف  �لعامة 

يف  �لتهامية  �لهيئة  �تهمت   ،2015 �سباط   2 يف 

بتاأليف  �سود�نياً  و�سخ�ساً  �ملكتب  �ساحب  بريوت 

ع�سابة لرتكاب �جلنايات على �خلادمات �لأثيوبيات 

 335 )�ملو�د  بهن  و�لإجتار  لبنان  �إىل  �مل�ستقدمات 

�ملعطوفتني   )2( �لفقرة  و   )1( �لفقرة   586 و�ملادة  

و�أ�سدرت  �لعقوبات(  قانون  من   213 �ملادة  على 

�إىل  و�أحالتهما  منهما  كل  بحق  �لقب�س  �إلقاء  مذكرة 

باملدعى  �لظن  مت  كما  بريوت.  يف  �جلنايات  حمكمة 

عليها - �لعاملة �مل�ستقدمة �لأثيوبية لإقامتها يف لبنان 

�إعالم  دون  �إقامتها  مكان  ولتغيري  �سرعي  م�سوغ  دون 

بهدف  د�ئم  حتر  مذكرة  و�أ�سدرت  �ملخت�سة.  �جلهات 

�أثيوبيتني  )�مر�أتني  �لع�سابة  �أفر�د  باقي  على  �لتعرف 

يف  �أثيوبيات  خادمات  ��ستخد�م  مكتب  و�ساحب 

��سول. �ل�سود�ن(، ملالحقتهم 

قضايا اإلتجار بالبشر العالقة أمام محاكم الجنايات 
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يف �لعام 2012، تناقلت بع�س و�سائل �لإعالم �ملحلي 

�لد�مور  بلدة  يف  عمالق  �إ�ستيطاين«  »م�سروع  �أخبار 

على  جديد«  »لتهجري  ويعر�سها  هوّيتها«  »يهدد  

�ملّطل  م�سروع  حينها  �أثار  فقد   .
1
عقارية«  »مافيا  �أيدي 

�ل�سكني �لكثري من �لتجذبات �ل�سيا�سية و�لتجريحات 

م�سيحيي  �أر��سي  بيع  عمليات  حول  �ل�سخ�سية 

�لد�مور مل�ستثمرين غري لبنانيني وغري م�سيحيني وتو�طاأ 

عو�مل  وزيادة  ت�سنيفاتها  لتغيري  معهم  �لقر�ر  �أ�سحاب 

�لتو��سل  مو�قع  بع�س  على  و�نت�سرت  �إ�ستثمار�تها. 

�أبناء  من  عدد  قبل  من  غا�سبة  تعليقات  �لإجتماعي 

و��سع  حترك  �إىل  و�سبابها  �ملنطقة  فاعليات  تدعو  �لبلدة 

�إنت�سرت  باملقابل،  �مل�سبوه«.  »بامل�سروع  �لعمل  لوقف 

تعليقات م�سادة تندد بانغالق �لد�موريني على �أنف�سهم 

وخوفهم من �لآخر ورف�سهم له لتظهرهم »بوجه طائفي 

. �أنا ل�ست ب�سدد �لدخول يف تفا�سيل م�سروع 
2
بغي�س«

�لإجتماعي-�لثقايف  فال�سق   ،
3

�أحد  �إتهام  �أو  �ملّطل 

وخطر  �لد�مور  بهوّية  �ملتعلق  �ملو�سوع  من  �لأو�سع 

فقد�نها هو �لذي ي�ستوقفني.

�لتجمع  هي  �لد�مور  �أن  �لتذكري  من  بد  ل  بد�ية، 

يف  �للبناين  �ل�ساحل  على  �لأكرب  �مل�سيحي  �ل�سكاين 

خالل  تعر�ست  �أنها  �إل  بريوت.  جنوبي  �لو�قع  جزئه 

و�لقرى  �لبلد�ت  من  �لكثري  مثل  �للبنانية،  �حلرب 

�للبنانية، لأحد�ث �أليمة وماآ�ٍس �إن�سانية هجرتها ودمرتها 

ذكرى  ز�لت  ما  عاماً،  �أربعني  �إنق�ساء  ورغم  وغريتها. 

جمزرة �لد�مور �لتي �أودت بحياة �لكثري من �أبناء �لبلدة 

تلك  ف�سول  عاي�س  د�موري  كل  ذ�كرة  يف  حمفورة 

�ملرحلة. ورغم �إنتهاء �حلرب وعودة �لكثري من �ملهّجرين 

�إىل مناطقهم، مل تعد �لد�مور كما كانت ومل تكن عودة 

�أبنائها �إليها كاملة. ح�سب بع�س �لتقدير�ت، ل يتعدى 

 .
4
عدد �لعائدين �إليها %15 من عدد ناخبيها وعائالتهم

جربو� على 
ُ
�لباقون، �إن مل يكونو� قد هاجرو�، ف�سلو� �أو �أ

�أما  �ليها خالل �حلرب؛  نزحو�  �لتي  �ملناطق  �لبقاء يف 

�أو  تلتئم،  ب�سبب ذكرياتهم �لأليمة وجر�حهم �لتي مل 

�حلرب  دمرته  ما  بناء  �إعادة  ب�سيا�سات  تتعلق  لأ�سباب 

و�إد�رة ملف �ملهّجرين، �أو ب�سبب غياب �لتنمية �لفعالة 

وفر�س �لعمل و�ل�سكن �ملنا�سب يف �لد�مور. 

�ملباين �لإ�سمنتية �ملتعددة، �لطبقات غري �ملكتملة �لتي 

تنت�سر على تالل �لد�مور تقف �ليوم كدليل د�مغ على 

�إىل بلدتهم. فهناك عائالت  �ملنقو�سة  عودة �لد�موريني 

مل حت�سل حتى �ليوم على �لدفعة �لثانية من �لتعوي�س 

ن�سئ 
ُ
�أ �ملخ�س�س لها من قبل �سندوق �ملهّجرين �لذي 

بعد �حلرب. ومرّد ذلك هو �أنها مل تتم �لأعمال �لإن�سائية 

�ملنوطة بالدفعة �لأوىل و�لتي، ح�سب قول بع�س �سكان 

�لبلدة، مل تكن كافية بالأ�سا�س لإجناز �لأعمال �ملطلوبة. 

وهناك عائالت ح�سلت على �لدفعة �لأوىل، لكنها مل 

بناء كون عقارتها  تر�خي�س  تتمكن من �حل�سول على 

�سغرية �أو م�سابة بالتخطيط )مبوجب �ملخطط �لتوجيهي 

. ورغم مطالبة 
5
�لعمر�ين للبلدة �ل�سادر يف �لعام 1968(

فعاليات �لد�مور �ملبكرة برفع �سقف �لتعوي�س و�لت�سريع 

بو�سع �لدر��سات �لتخطيطة �جلديدة، جاء �لإعمار بطريقة 

فو�سوية �سوهت �لطابع �لعمر�ين �لتقليدي �لذي عرفت 

به �لد�مور قبل �حلرب. فنتيجة قانون �لعودة )قانون رقم 

من  �ل�سكان  �أعفى  �لذي   )1994/3/24 تاريخ   322

تقدمي طلب رخ�س �لبناء، تخّطت �أكرث �لأبنية �جلديدة 

�لعمر�نية  �لأنظمة  بها  ت�سمح  �لتي  �لإ�ستثمار  عو�مل 

�لقائمة، �إ�سافة �إىل بع�س حالت �لتعدي على �لأمالك 

.
6
�لعامة و�لعقار�ت �ملجاورة 

لي�ست  �حلرب  بعد  �تُّبعت  �لتي  �لتنمية  �سيا�سات 

على  �لإ�سرت�تيجي  �لد�مور  فموقع  للجدل.  �إثارة  �أقل 

�لكربى  لل�سركات  وجهة  جعلها  �للبناين  �ل�ساحل 

باإقامة  يرغبون  �لذين  �لأمو�ل  روؤو�س  و�أ�سحاب 

 .
7
بريوت من  مقربة  على  �إ�ستثمارية  �سياحية  م�ساريع 

�إل �أن بع�س �لأطر�ف �ل�سيا�سية ر�أت خطورة يف حتويل 

عو�مل  وزيادة  �سياحي  �ىل  زر�عي  من  �لد�مور  �سهل 

»ما  �ل�سياحية  لل�سركات  تاأجريه،  �أو  وبيعه،  �إ�ستثماره 

�أن  فاملعلوم   .
8
�لد�مور« �ىل  يعودو�  مل  �لد�موريون  د�م 

بع�س �لعائالت �لد�مورية �إ�سطرت خالل �حلرب، مثل 

�لكثري من �لعائالت �للبنانية، �ىل بيع �أر��سيها �أو �أجز�ء 

منها، خا�سة �أر��سيها �لزر�عية �لو�قعة يف �سهل �لبلدة، 

لأفر�دها.  �لكرمي  �لعي�س  �سبل  لتاأمني  بخي�سة  باأ�سعار 

وباأ�سعار  �لعودة،  بعد  �لأر��سي  بيع  حركة  ت 
ّ
و��ستمر

و�لإقت�سادية  �لإجتماعية  �ل�سغوطات  حتت  متهاودة، 

�لذين  �إعرت��س  جاء  وبالتايل،  �لعائالت.  لبع�س 

�أن  �ل�سهل، على خلفية  ت�سنيف  تغيري  �إعرت�سو� على 

�لعقار�ت  �أ�سعار  زيادة  �ىل  يوؤدي  �ل�سياحي  �لت�سنيف 

و�إىل �إغرء�آت مادية حتث �ملزيد من �لد�موريني على بيع 

�أر��سيهم و�لتخلي عن بلدتهم. 

و�لنظام  �لتوجيهي  �لت�سميم  و�زن  �لأمر،  نهاية  يف 

رقم  )مر�سوم  �لعقارية  �لد�مور  ملنطقة  �لعام  �لتف�سيلي 

1165 ل�سنة 2008( بني �لت�سنيف �ل�سياحي و�لزر�عي 

فقد  تعقيد�ً.  �أكرث  يبقى  �لو�قع  �أن  �إل  �لد�مور.  ل�سهل 

يف  ن�سئت 
ُ
�أ �لتي  �خلا�سة  و�ملنتجعات  �مل�سابح  جنحت 

�ل�سنو�ت �لأخرية على �أر��سي دير �لناعمة )�أكرب مالك 

يف  �أخرى  خا�سة  و�أر��سي  �لد�مور(  �سهل  يف  عقاري 

�ىل  و�ل�سياحية  �لإ�سطيافية  �حلركة  جذب  يف  �ل�سهل 

�لبلدة. لكنها ف�سلت باإنعا�س �لإقت�ساد �ملحلي بال�سكل 

�لبلدة  ل�سباب  �ملطلوبة  �لعمل  فر�س  ويف خلق  �لكايف 

و�إقناع من هاجر منهم �أو ��ستقر خارج �لد�مور بالعودة 

�لعقارية  �لأ�سعار  فورة  �أدت  �لعك�س،  على  �لد�ئمة. 

�إثر �تفاق �لدوحة )�أيار 2008(  �لتى �سهدها لبنان يف 

للبحر  �ملحاذية  �لد�مور  عقار�ت  �أ�سعار  م�ساعفة  �إىل 

و�لأوتو�سرت�د �ل�ساحلي. وقد حّث هذ� �لأمر �ملزيد من 

مالكي �لأر��سي �لزر�عية، خا�سة �لفئات �لتي ل متلك 

على  �ملت�سابكة،  �حل�س�س  ذوي  و�لورثة  �ملالية  �لقدرة 

. �سحيح �أن �لد�موريني ما ز�لو� ميلكون �مل�ساحة 
9
�لبيع

، و�سحيح �أن �ل�سهل ل ز�ل رغم 
10

�لأكرب من �ل�سهل

تغري�ته �ملتتالية يحافظ ب�سكل كبري على طابعه �لزر�عي، 

هذه  يغري  �أن  �ملز�رعني  �أو�ساع  ترّدي  �ساأن  من  �أن  �إل 

�ملعادلة يف ظل غياب �لإهتمام �لكايف بالقطاع �لزر�عي 

و�سوء �إد�رة �ملياه �ل�سحيحة على �ل�سعيد �لوطني.

باإخت�سار، تغرّيت هوّية �لد�مور �ملكانية ب�سكل جذري 

فقدت  فقد  تتغرّي.  ز�لت  ول  وبعدها،  �حلرب  خالل 

�لبلدة �لكثري من �ملعامل �لعمر�نية و�لطبيعية و�لرثو�ت 

�لزر�عية �لتي ميزتها قبل �حلرب. كذلك تغريت بنيتها 

�ل�سكانية و�لإجتماعية ب�سكل ملحوظ. ففئة �لكبار يف 

�حلاليني،  قاطنيها  من  �لأكرب  �لن�سبة  ي�سكلون  �ل�سن 

�ملقيمني يف  �أو  �ملهاجرين  باأغلبهم من  فهم  �سبابها  �أما 

مناطق لبنانية �أخرى. ومما ل �سّك فيه �أن م�ساريع مثل 

م�سروع �ملطّل ت�ساهم ب�سكل كبري يف حتولت �لد�مور 

�ملكانية-�لجتماعية و�ل�سكانية. فهي ت�ستهدف طبقة 

بحكم  وجتذب،  عالية  �سر�ئية  قوة  ذ�ت  �إجتماعية 

�ل�سركات �لتي طورتها، م�سرتين لبنانيني وغري لبنانيني 

من خلفيات تختلف عن �لبيئة �ملحيطة بها. وبالتايل، 

�لر�غب  �لد�مور  �سباب  �حل�سبان  من  ت�ستبعد  فهي 

�لأ�سعار  ب�سبب  كان  �إن  بالبلدة،  و�لإقامة  بالعودة 

مع  �لتعاي�س  على  وقدرتهم  جتان�سهم  عدم  ب�سبب  �أو 

.
11
�ل�سكان �جلدد

و�لتهجري  �لعقاري  �لتطوير  من  �لنموذج  هذ� 

�لد�مور  على  مقت�سر�ً  لي�س  عنه  �لناجم  �لإ�ستبعادي 

�أ�سهمت  فقد   .
12
وحدها �مل�سيحية  �ملناطق  على  ول 

�للبنانية  للدولة  �لقت�سادي  �لتحرر  �سيا�سات 

�لتي  و�ل�سر�ئبية  و�لتنظيمية  �لقانونية  و�لت�سهيالت 

وتعزيز  �خلارجية  �لإ�ستثمار�ت  جلذب  �ليها  جلاأت 

�آليات �ل�سوق �إىل تن�سيط �مل�ساربات �لعقارية وت�سريع 

عمليات �لإعمار و�لتجديد �حل�سري يف مناطق لبنانية 

�لرعاية  يف  �لدولة  دور  تر�جع  ظّل  ويف   .
13
خمتلفة

هذ�  �أنتج  �لعامة،  و�خلدمات  و�ل�سحية  �لإجتماعية 

و�إنق�سامات  ملحوظة  �سكانية  تغري�ت  �لتنموي  �لنهج 

�جلديد  فالتهجري  و��سحة.  �إجتماعية  وفو�رق  مكانية 

�لعقارية �لذي يهدد �لد�مور يهدد  �لفورة  �لناجم عن 

من  �لنوع  هذ�  �للبنانية.  �ملناطق  من  �لكثري  �أي�ساً 

�لتهجري يختلف متاماً عن �لتهجري �لذي �سببته �حلرب 

�لدينية  هوّيتهم  ح�سب  �للبنانيني  بني  مييز  ل  �نه  �إذ 

ونفوذهم  دخلهم  ح�سب  بل  �لطائفية  �إنتماءتهم  �و 

�ملجال  هذ�  خا�سة  حالة  لي�س  ولبنان  و�أو�ساعهم. 

�ملكانية  �لهيكلة  �إعادة  عن  �لناجم  فالتهجري  �أي�ساً. 

يف  عاملية  ظاهرة  �ليوم  هو  �لعقار�ت  �أ�سعار  و�إرتفاع 

�لتي  �لنيوليرب�لية  �لإمنائية  �ل�سيا�سات  هيمنة  �سوء 

فوق  �خلا�سة  و�مل�سالح  �لإقت�سادية  �لإعتبار�ت  ت�سع 

�لإعتبار�ت �لإجتماعية و�لإن�سانية.

�لتغري�ت  ت�سي�س  فهو  �للبنانية  �حلالة  يف  �مللفت  �أما 

�ملناطق  بع�س  ت�سهدها  �لتي  �ملكانية-�لإجتماعية 

�لكثري  تختزل يف  عليها  مذهبية  دينّية  �سبغة  و�إ�سفاء 

من �لأحيان مفهوم هوّية �ملكان بهوّيته �لدينّية. وهذ� 

عانى  طائفية  تركيبة  ذي  بلد  يف  م�ستغرب  غري  �أمر 

�لد�خلية.  و�لإنق�سامات  �ل�سر�عات  من  يز�ل  ول 

�لقائمة  و�لإجتماعية  �ل�سيا�سية  �لإ�سطر�بات  فبنتيجة 

وعلت  �لطائفية  �لولء�ت  جتددت  و�ملنطقة،  لبنان  يف 

فاأ�سبحت  �لأخرى.  �لهويات  فوق  �لطائفية  �لهوّية 

من ناحية حجة ملطالبة �لطائفة، �أو �لزعماء و�لأحز�ب 

�ملعنّية، بتاأمني �حلماية و�لإحتياجات و�لفو�ئد �حليوية 

لأبنائها. وباتت من ناحية �أخرى »ُدرعاً �سّد تهديد�ت 

. وُتوؤجج �ل�سر�عات و�لتحولت 
14

حقيقية �أو متوهمة«

�للبنانيني  من  �لكثري  خماوف  �حلالية  �لإقليمية 

�ملخاوف  بالأخ�س  �لدينية،  �إنتماءتهم  خمتلف  على 

�لأقليات  تهجري  جر�ء  من  للم�سيحيني  �جلماعية 

توطني  لفكرة  �لد�ئم  و�حل�سور  �جلو�ر  دول  بع�س  يف 

�لالجئني �لف�سطنيني يف لبنان. 

�آمال كثري من م�سيحيي لبنان  من هذ� �ملنطلق تعول 

على دور �لكني�سة و�لإر�ساد �لر�سويل يف �ملحافظة على 

بيعها  خطورة  من  و�لتحذير  لالأر�س  �مل�سيحية  �لهوّية 

ب�سكل  �لعقارية  �لقو�نني  تعديالت  ودعم  »للغريب« 

ير�ها  حني  ويف   .
15
�مل�سيحيني باأيدي  ملكيتها  يبقي 

�ل�سيا�سية  �خلطابات  ت�ساعد  وجود،  معركة  �لبع�س 

يف  �لإجتماعي  �لتو��سل  ومو�قع  �لإعالم  وو�سائل 

�لكثري من �لأحيان على �إثارة �لنعر�ت �لطائفية وم�ساعر 

م�سروع  مثل  م�ساريع  بت�سويرها  �لآخر  من  �خلوف 

�ملّطل، على �أنها م�ساريع �إ�ستيطان �أو �أ�سلمة ت�ستهدف 

�ملناطق �مل�سيحية وت�ستبيح هوّيتها �لدميغر�فية. 

وعمليات  جغر�فية  تغيري�ت  �أمام  �ننا  �حلقيقة  لكن 

تهجري منوطة بالتح�سني �ملكاين و�لتطوير �لعقاري على 

�سعيد لبنان ككل. ومن هنا �سرورة �إعادة �لنظر بكافة 

للدولة  و�لجتماعية  و�ل�سر�ئبية  �لعقارية  �ل�سيا�سات 

م�سالح  �لوىل  �لناحية  من  ير�عي  ب�سكل  �للبنانية، 

�للبنانيني على كافة �أطيافهم، بالأخ�س م�سالح �لفئات 

�لناحية  من  ويدعم  للتهجري؛  عر�سة  و�لأكرث  �له�سة 

�أبناء  �لثانية �سيا�سات �لإمناء �ملناطقي �ملتو�زن مع حتفيز 

و�سكان منطقة ما على �لبقاء و�ل�ستثمار فيها، �أو �لعودة 

�ليها، و�لإفتخار بهوّياتها �ملختلفة. ومن غري ذلك، ل �أحد 

يلوم �ملو�طن �إن باع ورحل، ر��سياً كان �أم جُمرب�ً.

تطوير وإعادة إعمار الدامور ومسألة الهوّية
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بيع . 15 منع  حول  �حلكومة  رئا�سة  �إىل  حرب  بطر�س  �لعمل  وزير  به  تقدم  �لذي  �لقانون  م�سروع  مثل 

�لطو�ئف. بني  �لأر��سي 

�إىل  �لرعاية  دور  يف  بالأطفال  �لتحر�س  ق�سية  تعود 

�لو�جهة عرب ق�سة رجل �لدين من�سور لبكي �ملو�سوع 

��سدر  بالبيدوفيليا حيث  �ملد�نني  �لآباء  لئحة  على 

يف  ب�ساأنه  قر�ر�  �لفاتيكان  يف  �لميان  عقيدة  جممع 

حزير�ن 2013.   

وقد حاولت �لكني�سة �لتكتم على �خلرب حتى �أ�سدرت 

ك�سفت  مقاًل   2014 �لفرن�سية عام  كرو�  ل  �سحيفة 

على  �جلن�سي  بالعتد�ء  لبكي  بحق  �حلكم  عن  فيه 

عدد من �لقا�سرين يف ميامت لالطفال �أ�س�سها يف لبنان 

وفرن�سا  بعد �حلرب �لأهلية. وكانت �لق�سية قد رفعت 

يف فرن�سا وحولت �ىل �لفاتيكان بعد حتقيق د�م �سنتني 

عقب تقدمي �سهاد�ت مكتوبة من 17 �سخ�ساً عن �عتد�ء 

�لب لبكي عليهم يف �سغرهم ومن بينهم �إبنة �أخ �لأب 

لبكي. وحينها �أكدت �لكني�سة يف لبنان �سدور �حلكم 

ولكنها نفت �أن يكون �لأب لبكي مذنبا مربرًة �لتهمة 

�مل�سادر  �بنة �خته. وك�سفت  بينه وبني  مادية  مب�ساكل 

عينها �أن �لب موجود يف دير ر�هبات دير �ل�سليب يف 

برمانا بعدما حكم عليه بحياة من �ل�سالة و�لتكفري عن 

�لذنب ومنعه من تروؤ�س �لقد�دي�س و�خلدمة �لكهنوتية 

ملدى �حلياة. موؤخر�، رفع �ل�سيد من�سور لبكي دعوى 

�ل�سهاد�ت  �ل�سهود �ل�سحايا بتهمة تزوير  م�سادة �سد 

�أدىل  �أن  بعد  ذلك  وقد حدث  �لتزوير.  على  و�حل�س 

عربه  بر�أ  بت�سريح  �لر�عي  ب�سارة  �ملارروين  �لبطريرك 

من�سور لبكي دون �ل�ستناد لأي معطيات وكاأنه بذلك 

�أعطى ت�سريحاً لنتهاك حرمة �ل�سحايا و �أبعد من ذلك 

فاإن كالماً كذلك مينح كل متحر�س بالأطفال ح�سانة 

خا�سة و�سك بر�ءة م�سبق.

جهتني  ب�سفتهما  �لقانونية،  و�ملفكرة  بد�ئل  يهم 

�لرعاية،  دور  يف  �لنتهاكات  بق�سية  مبا�سرة  معنيتني 

هي  �ل�سحايا  لرتهيب  حماولة  �أي  �أن  على  �لتاأكيد 

مبثابة حتري�س على ��ستباحة �لأطفال.

وهنا لبد من �لتاأكيد على �سرورة حتويل هذ� �ملو�سوع 

�أجل  من  �لطاقات  كل  ت�ستثمر  عام  ر�أي  ق�سية  �إىل 

ومنا�سرة  كهذه  ق�سايا  يف  �لعقاب  من  �لإفالت  منع 

�ل�سحايا وحمايتهم، لأن يف ذلك ر�دع لأي مرتكب 

ي�ستغل نفوذه تارة حتت غطاء فعل �خلري وتارة �أخرى 

�أطفال  على  لالنق�سا�س  �لدين  �سلطة  غطاء  حتت 

حرمتهم �حلياة من بيئتهم �لأ�سرية �حلامية.وعو�ساً عن 

�لبطرك  ندعو  مزيف،  بر�ءة  لبكي �سك  من�سور  منح 

ب�سارة �لر�عي �إىل �لدعوة ملحاكمة مدنية نزيهة تنت�سر 

من  و�أهم  لئقة  بتعوي�سات  وحتكم  لل�سحايا  جمدد�ً 

ذلك كله حتاكم  �ملجرم و�إنز�ل �لعقوبة �لتي ي�ستحقها 

�لأطفال  من  �لتقرب  عن  �لمتناع  عن  �إجباره  مع 

و�خل�سوع لعالج نف�سي وجتريده من حقوقه �ملدنية.

موقفنا كبد�ئل و�ملفكرة �لقانونية ياأتي يف �سياق عمل 

بد�ئل  ويهم  بالبوح  �ل�سحايا  حقوق  ل�سمان  م�ستمر 

و�ملفكرة �لقانونية �لتاأكيد على �أن �لق�سية �ملرفوعة �سد 

وز�رة �ل�سوؤون �لجتماعية ود�ر �لأيتام �لإ�سالمية يف 

و�قعة تعر�س �ل�ساب طارق �ملالح لالعتد�ء �جلن�سي 

�أثناء �إقامته يف �لد�ر وملدة 5 �سنو�ت متتالية هي خطوة 

��سرت�تيجية ر�دعة ولكنها �أي�ساً ت�سجيع لل�سحايا على 

�لبوح دون ترهيب.

ال لترهيب ضحايا االعتداء 
 الجنسي في دور الرعاية

بيان لجمعيتي بدائل  والمفكرة القانونية

�ل�سورة من �ر�سيف �ملفكرة �لقانونية - ت�سوير علي ر�سيد
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لــــمى كــــرامة
 

�لثاين  كانون   12 قر�ر� يف  �لدولة  �سورى  �أ�سدر جمل�س 

20161 برّد �ملر�جعتني �ملقّدمتني يف �لق�سية �ملعروفة ب 

 با�سرو� �لق�سية �ملذكورة 
2
»ق�سية �ملو�زنة«. وكان �سيا�سيون

لإبطال �لقر�ر �ملتخذ يف جمل�س �لوزر�ء بتاريخ 24 متوز 

للرو�تب  �ملطلوبة  �لعتماد�ت  بتاأمني  �ملتعلق   2014

و�لأجور وملحقاتهم من �حتياطي �ملو�زنة �لعامة، وذلك 

ل�ستنادها �إىل مو�زنة 2005. وقد برر هوؤلء طلبهم باأن 

مو�زنة  لتطبيق  ع�سرية  �لثنتي  �لقاعدة  �ىل  �ل�ستناد 

�سادرة منذ 10 �سنو�ت غري قانوين و�أن �ل�سلطات �لعامة 

�لقيام  عن  لتقاع�سها  تبعاً  ج�سيمة  خمالفات  ترتكب 

بو�جبها �لد�ستوري يف �إقر�ر �ملو�زنات �لعامة �ل�سنوية، ملا 

يقارب �لع�سر �سنو�ت. وتبعاً لذلك، رّد �ملجل�س �لطلب 

على  لالإ�سر�ف  ق�سائية  هيئة  بت�سكيل  فيهما  �لو�رد 

�إد�رة �ملال �لعام وفر�س �ل�سر�ئب و�ل�ستد�نة، »مبا يوؤمن 

�لوظائف �حليوية للدولة ح�سر�ً«، وتاليا بفر�س ما ي�سبه 

�ملر�جعتني  رّد  مّت  وقد  �لدولة.  على  �لق�سائية  �حلر��سة 

لنتفاء �ل�سفة و�مل�سلحة، �أي �سكال ومن دون �لتعر�س 

ملو�سوع �لدعوى، مبا يت�سمنه من خمالفات ج�سيمة.  

مفو�س  ملطالعة  خالفا  �سدر  �لقر�ر  هذ�  �أن  و�لالفت 

حتديد  يف  �لتو�ّسع  �إىل  دعا  �لذي  �ملعاون  �حلكومة 

�مل�سلحة �لعاّمة كما نبنّي �أدناه. 

وهذ� �لقر�ر ي�ستوجب مالحظات عدة، �أبرزها �لآتية:

مفهوم »المصلحة 
المباشرة« كأداة لتحصين 

ية القرارات اإلدار
مبا�سرة  مب�سلحة  �ملر�جعة  مقّدمو  �أدىل  �ملجال،  هذ�  يف 

�أو  حاليون  وزر�ء  �أو  نّو�ب  �أنهم  و�قع  من  ي�ستمّدونها 

�سابقون ت�ستحق لهم رو�تب وتعوي�سات �سهرية يف ذمة 

خزينة �لدولة، و�أن لهم تاليا م�سلحة يف تقدمي �ملر�جعة 

�جلباية  قانونية  و�سمان  �لعام  �ملال  حماية  �إىل  �لر�مية 

و�لإنفاق. وبالطبع، مل يكتِف مقدمو �ملر�جعة )وكلهم 

على  بّينو�  �إمنا  �حلّد،  بهذ�  �لعاّمة(  �ل�سخ�سّيات  من 

يف  �ملتمثلة  �ملخالفة  حجم  �ل�سفحات  ع�سر�ت  طول 

تقاع�س �لدولة عن �لقيام بو�جبها �لد�ستوري يف �قر�ر 

�ملو�زنات �لعامة �ل�سنوية، ملا يقارب �لع�سر �سنو�ت، مما 

جعل جميع عمليات �لإ�ستد�نة و�لإنفاق و�جلباية منذ 

1-2-2006 )وهو تاريخ �إنتهاء �لعمل بالقاعدة �لإثني 

ع�سرية على �أ�سا�س �ملو�زنة �لأخرية ل�سنة 2005(، غري 

�سرعية وغري د�ستورية. وهذ� ما عك�سته ت�سريحاتهم باأن 

فمن  �لعام.  �لنتظام  تاأ�سي�س  �إعادة  �إىل  ترمي  دعو�هم 

مقّدمو  �أ�سهب  و�أخري�ً،  لدولة.  وجود  ل  مو�زنة،  دون 

ليخل�سو�  �لعامة  �ملوؤ�س�سات  و�سع  �سوء  على  �ملر�جعة 

�إىل حتميل جمل�س �سورى �لدولة م�سوؤولية كربى على 

�ملالذ  وتاليا  �لوحيدة  �ل�سرعية  �ل�سلطة  بات  �أنه  �عتبار 

�لوحيد ل�ستعادة �لدولة.

وقد جاء قر�ر جمل�س �سورى �لدولة على نقي�س كل ذلك. 

فبدل �أن يت�ساهل يف �سروط توفر �ل�سفة و�مل�سلحة �ملبا�سرة 

�مل�سار �إليها يف �ملادة 106 من نظام جمل�س �سورى �لدولة 

على �سوء �لأهمية �لفائقة للم�سلحة �لعامة بناء على دعوة 

مفو�س �حلكومة، تر�ه ��ستغّل وجود هذه �مل�سلحة لإلغاء 

م�سلحة فردية مبا�سرة. ومل يجد حرجا يف هذ� �ملجال يف 

�أن يحيل �إىل قر�ر فرن�سي �سادر يف 1930 بات يف حال 

تعار�س مع �لجتهاد �لفرن�سي �ملعمول به حالياً، وباأية حال 

مع �جتهاد جمل�س �سورى �لدولة نف�سه. و�لأ�سو�أ من ذلك 

ف �سرط �مل�سلحة يف �أن يكون 
ّ
هو �أن �لقر�ر )2016( عر

�لقر�ر �مل�سكو منه مي�ّس �ملركز �لقانوين ح�سر� للم�ستدعي، 

»دون �مل�سا�س مبركز �سائر �لأ�سخا�س �لآخرين، مبعنى �أن 

يتمايز �سرر �مل�ستدعي �ل�سخ�سي عن �ل�سرر �لعام �لذي 

ي�سيب كافة �ملو�طنني«. ويبدو وكاأمنا �ملجل�س قد �أدخل يف 

هذ� �ل�سدد �سرطاً �إ�سافياً لعتبار �مل�سلحة متوفرة، وهو �أن 

تكون »ح�سرية« للم�ستدعي حتت طائلة �عتبار �لدعوى 

�أو  �أي م�سوغ قانوين، فقهي  دعوى �سعبية، وذلك دون 

�إق�ساء كّم كبري  �إىل  �إجتهادي. ويوؤدي هذ� �لأمر عملّياً 

من �مل�سالح �لعامة من د�ئرة �مل�سالح �ملحمية، على �عتبار 

�إىل  وتالّيا  فردية وح�سرية،  تكون  �أن  �مل�سلحة يجب  �أن 

�لتو�ّسع يف فتحها. فكاأمنا  �إقفال �لأبو�ب حيث يقت�سي 

للجميع  لأن  بها  بالطعن  لأحد  »�سخ�سية«  م�سلحة  ل 

م�سلحة يف ذلك، كما هو �لأمر يف ق�سية �ملو�زنة. 

مطالعة مفوض الحكومة 
تؤسس الجتهاد جديد 

يف  بخصوص تعر
»المصلحة المباشرة«

على نقي�س ذلك، طلب مفو�س �حلكومة �لقا�سي ناجي 

�سرحال من جمل�س �ل�سورى �إعتبار �أن �جلهة �مل�ستدعية 

وبالإ�ستناد  للطعن.  �لالزمتني  و�لأهلية  بال�سفة  تتمتع 

، برهن مفو�س �حلكومة 
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�إىل �لفقه و�لإجتهاد �لفرن�سي

�أن �سرط �مل�سلحة يجب �أن يف�ّسر على نحو يتالءم مع 

حد  لتجاوز  �لإبطال  مر�جعة  من  �لأ�سا�سي  �لهدف 

�أن  يجب  وبذلك،  �ل�سرعية.  مبد�أ  �سيانة  �أي  �ل�سلطة، 

�لأفر�د،  من  ممكن  عدد  لأكرب  متاحًة  �ملر�جعة  تكون 

�إحرت�ماً حلق �ملو�طنني بالو�سول �إىل �لق�ساء من جهة، 

�أن  بنّي  كما  �أخرى.  جهة  من  �ل�سرعية  ملبد�أ  و�إحرت�ما 

�لتم�ّسك بتف�سري �سّيق للم�سلحة و�ل�سفة يف �ملر�جعة 

لتجاوز حد �ل�سلطة هو موؤ�سر �سلبي يتناق�س مع هدف 

�لإد�رية  �لقر�ر�ت  حت�سني  �إىل  ويوؤدي  �ملر�جعة  هذه 

غري �لقانونية. وقد ��ستند يف مطالعته �إىل تطور كل من 

معتمد�  �ل�ساأن،  هذ�  يف  �لفرن�سيني  و�لفقه  �لإجتهاد 

�لقانون  يف  مر�جع  من  و�مل�سلحة  �ل�سفة  تف�سري  على 

�سرحال  �أّكد  وقد   .
4Horiouو  Chapusكـ �لإد�ري 

�إبطالها هي قر�ر�ت تهم �ملو�طن  �أن �لقر�ر�ت �ملطلوب 

�لدولة.  ومالية  �لإقت�ساد  �لإ�سر�ر يف  �ساأنها  حيث من 

وعليه، دعت �ملطالعة جمل�س �سورى �لدولة لأد�ء دوره 

�لرقابي على �لإد�رة، وذلك �إنطالقا من �سببني، �لأول، 

تت�سمن  �أمامه و�لتي  �ملطروحة  �لق�سية  متعلق بخطورة 

خروقات عدة للد�ستور وملبد�أ �ل�سرعية، و�لثاين، متعلق 

غياب  و�أهمها  �لبالد  بها  متر  �لتي  �لظروف  با�ستثنائية 

»�لرقابة �لربملانية �مل�سكولة«. 

يحق للطوائف ما ال يحق 
لسواها:

يف جانب ثالث، يلحظ �أّن قر�ر جمل�س �سورى �لدولة جاء 

لتوجهه �ل�سابق يف �لق�سية �لتي رفعتها �لر�بطة  خمالفاً 

�ملارونية �سد �لدولة لإبطال مر�سوم �لتجني�س لتجاوزه حد 

�ل�سلطة. فبعدما ر�أى �ملجل�س يف قر�ره �ل�سادر يف 2003 

يف �لق�سية �ملذكورة �أنه »ل ميكن جلمعية معّينة �أن تعطي 

لنف�سها ب�سورة مطلقة �ل�سفة و�مل�سلحة ملقا�ساة �لدولة يف 

قر�ر مي�س مب�سالح �لوطن ككل ومكوناته �لع�سوية ويرتبط 

�رتباطا وثيقا مبمار�سة �لدولة ل�سيادتها و�إل لدعت كل 

جمعية من �جلمعيات ذ�ت �لهويات �لدينية �أو �لطائفية 

»بالت�ساهل  مذكر�  ��ستدرك  �لدولة...«،  مقا�ساة  حق 

خ�ّس  ما  يف  �لإد�ري  �لإجتهاد  يبديه  �لذي  �مللحوظ 

عمل  �إبطال  �إىل  �لو�سول  يف  منه  رغبة  �لإبطال  دعوى 

�إد�ري مغاير للقانون«. 

 2003 بقر�ر   2016 �ل�سادر يف  �لقر�ر  وتك�سف مقارنة 

بالت�ساهل  �ملجل�س  »رغب«  فلماذ�  هامة.  �أمور جد  عن 

يف ق�سية مر�سوم �جلن�سية ومل يرغب بذلك يف ق�سية 

نتائج  �ملو�زنة رغم ما لغياب قانون �ملو�زنة �ملتمدي من 

�لرغبة  تن�ساأ  فهل  �لعامة؟  �مل�سلحة  على  �سلبية  جّد 

�لطو�ئف،  م�سالح  �إبطاله  �ملطلوب  �لقر�ر  يتهدد  عندما 

فيما تتال�سى �لرغبة حني يتهدد �لقر�ر مو�سوع �ملر�جعة 

كيان �لدولة برمته؟ 

خالصة
 critical( �لنقدية  �لقانونية  �لدر��سات  تيار  ي�سعى 

�لقانوين  �لتحديد  عدم  نظرية  يف   )legal theory

�إىل   )indeterminacy of the legal norm(

�إظهار كيف ميكن لأي مبد�أ قانوين �أن  ي�ستخدم للح�سول 

، وذلك بح�سب �لدور �لذي 
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على نتائج قانونية متناق�سة

�أي �لقا�سي. كما وت�سري هذه  يلعبه �لعامل »�لب�سري«، 

�ل�سيا�سة.  �لقانون عن  �أنه ل ميكن ف�سل  �إىل  �لنظريات 

فحتى لو ��ستند �لقا�سي �إىل �عتبار�ت تقنية ومو�سوعية 

يف �إ�سد�ر حكمه، فهو ميتلك �ل�سلطة �لإ�ستن�سابية لتقدير 

�لإيديولوجي  باملنحى  �لإطار  هذ�  يف  يتاأثر  وهو  �ملعايري 

عن  �لقانون  ف�سل  كان  و�إن  يتبعه.  �لذي  و�ل�سيا�سي 

�ل�سيا�سة و�لإيديولوجيا ممكناً يف بع�س �لق�سايا، فاإنه يبقى 

�سعب �لت�سّور يف �لق�سايا �لتي حتمل معها �أ�سئلة حول 

�لنظام �لقانوين يف �لبلد وم�ساءلة �ل�سلطة. من هنا، فاإن 

تف�سري �مل�سلحة و�ل�سفة ميكن �أن ياأتي �سيقا �أو ليرب�ليا، 

�أمان  ك�سمام  لدوره  �لقا�سي  نظرة  ح�سب  ويختلف 

للمجتمع �أو كحام مل�سالح �ل�سلطة.

شورى الدولة يرد دعوى 
»الموازنة العامة«

مفهوم »الدعوى الشعبية«
 كأداة لتحصين المخالفات الكبرى 

مــــحمد عــــادل

�أحد  هو  �لقانون(  )�سيادة  �مل�سروعية  مبد�أ  �حرت�م  يعد 

�أهم �ملوؤ�سر�ت �لقانونية على دميقر�طية �لدولة، ذلك �أن 

�سلطة  يجعل  �لقانونية  �لقو�عد  وتدرج  �لقانون  �سيادة 

�حلكم �لدميقر�طي، �لتي تقوم على �أ�سا�س من �لر�سى 

و�مل�ساركة �ل�سعبية �سلطة قانونية بالأ�سا�س، حيث يعترب 

خ�سوع �ملو�طنني للقاعدة �لقانونية، وللقر�ر�ت �لإد�رية 

ل�سلطة  حر�ً  خ�سوعاً  �لتنفيذية  �ل�سلطة  ت�سدرها  �لتي 

�لرقابة  يف  �حلق  ولهم  ت�سكيلها،  يف  -�سابقا-  �ساهمو� 

ف�سال  �لقانون.  ل�سيادة  �حرت�مها  و�سمان  �أعمالها  على 

�لت�سليم  مع  تتعار�س  �لقانون  �سيادة  فاإن  ذلك  عن 

هذه  على  تفر�س  و�إمنا  مطلقة،  �حلكم  �سلطة  تكون  باأن 

مثال  متلك  ل  فهي  جتاوزها،  متلك  ل  حدود�  �ل�سلطة 

�لنظام  �أقامه  ما  مع  تتعار�س  �إد�رية  قر�ر�ت  ت�سدر  �أن 

فاإنها ل  �لقوة،  �لّدولة من  �سلطان  بلغ  فمهما  �لقانوين. 

ت�ستطيع �أن تهدر �لقيم �لقانونية �ملتو�فق عليها، و�سيادة 

�لقانون تقوم على توفري �ل�سمان و�لأمان و�حلرية للفرد 

�سيادة  �حرت�م  فاإن  �أي�سا   
1
للقانون. �ل�سلطة  باإخ�ساع 

تاأكيد لدميقر�طية �ل�سلطة و�سرعيتها، وينفي  �لقانون هو 

�ملبد�أ  هذ�  �إعالء  ويعترب  لال�ستبد�د،  �سبهة  كل  عنها 

�ل�سعب،  وحريات  حلقوق  �لأ�سا�سية  �ل�سمانات  قمة 

من  حترزه  �أن  �ل�سعوب  ��ستطاعت  ما  كل  يبلور  �أنه  �إذ 

لإرغامها  �حلاكمة،  �ل�سلطات  مع  �سر�عها  يف  مكا�سب 
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على �لتنازل عن كل مظاهر �حلكم �ملطلق.

ومن ثم، فاإن �إعمال مبد�أ �مل�سروعية دون تعّد من �ل�سلطة 

�لتنفيذية، ي�ستلزم نوعني من �لرقابة على �أعمالها، هما 

وتظهر  و�لق�سائية.  �لت�سريعية  �ل�سلطتني  من  كل  رقابة 

�حلكومة،  �أعمال  على  بالرقابة  �لربملان  قيام  يف  �لأوىل 

وهي �لرقابة �لتي يتم �إعمالها منذ حلظة تاأ�سي�س �لربملان 

ن�س  �لتي  �لأدو�ت  من خالل  وذلك  �لد�ستور،  وبقوة 

توجيه  من  بد�ية  �لدور  بهذ�  للقيام  �لد�ستور  عليها 

بال�ستجو�ب  ونهاية  �لإحاطة  بطلبات  ومرور�  �لأ�سئلة 

�ل�سلطة  �أعمال  على  �لق�ساء  رقابة  �أما  �لثقة.  و�سحب 

�لتنفيذية فهي رقابة معلقة على �سرط حتريك �لدعوى 

�ل�سلطة  ��ستقالل  ويقا�س  �ملو�طنني،  قبل  �لق�سائية من 

و�عتد�وؤها  �لتنفيذية  �ل�سلطة  تغول  وعدم  �لق�سائية 

مبد�أ  حماية  على  �لق�ساء  قدرة  خالل  من  عليها، 

�لتنفيذية  �ل�سلطة  ملحاولت  و�لت�سدي  �مل�سروعية 

لالعتد�ء على �سيادة �لقانون و�لد�ستور و�حرت�م �لتدرج 

�لت�سريعي للقو�نني و�لقر�ر�ت. 

ويف م�سر على �سبيل �ملثال، �سهدت �لفرتة ما بعد يوليو 

ملبد�أ  و�إهد�ر�  �لتنفيذية  لل�سلطة  و��سحا  تغول   1952

�سيادة �لقانون ف�سال عن عدم �لحرت�م �لكايف لأحكام 

 دور� بارز� يف 
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�لق�ساء. وقد لعب جمل�س �لدولة �آنذ�ك،

�لت�سدي لل�سلطة �لتنفيذية و�أ�سدر �لعديد من �لأحكام 

�أن  �لقانون. على  �لتي عملت على حماية مبد�أ �سيادة 

�أن  1967 برهنت على  تد�عيات هزمية يونية )حزير�ن( 

�لقانون لي�س ترفا فكريا ميكن �ل�ستغناء عنه. و�أن �سيادة 

و�أن �حلفاظ عليه  نظام �حلكم،  �ركان  �أحد  �لقانون هي 

هو حفاظ على ��ستقر�ر �لدول وحماية حقوق �ملو�طنني 

�لدور  �ساهم  وبالفعل،  �لتنفيذية.  �ل�سلطة  جتاوز�ت  من 

�لذي لعبه جمل�س �لدولة �مل�سري، بقيامه بالرقابة على 

قر�ر�ت �ل�سلطة �لتنفيذية بالفرتة �ل�سابق �لإ�سارة �ليها، 

يف مر�جعات �ل�سلطة �لتنفيذية ملو�قفها من مبد�أ �سيادة 

�لقانون، و��ستقالل �لق�ساء، �لأمر �لذي تبلور من خالل 

ت�سمني بيان 30 مار�س 1968 ملبادئ ��ستقالل �لق�ساء، 

وكفالة حق �لتقا�سي، وعدم حت�سني �أي �إجر�ء لل�ّسلطة 

درج  �لتي  �ملبادئ  وهي  �لق�ساء،  �أمام  فيه  �لطعن  من 

�لن�س عليها يف د�ساتري م�سر �ملتعاقبة، حتى تاريخه.

»توّســع الفقه والقضاء 
المصرّيــان في مفهوم 

الصفــة والمصلحة 
فيمــا يتعلق بدعاوى 

حرصًا  اإللغاء 
علــى حماية مبدأ 

المشروعية.«

�لوثائق  �سهدته  �لذي  �لتطّور  �أن  بالذكر  �جلدير  ومن 

�لفقه  م�ستوى  على  تطور  و�كبه  �مل�سرية،  �لد�ستورية 

�سفة  بني  �لتمييز  مببد�أ  �أخذ�  حيث  �مل�سري،  و�لق�ساء 

وم�سلحة �ملدعني يف �لدعاوى �ملو�سوعية )�ل�سخ�سية( 

من جانب، ويف دعاوى �لإلغاء �لتي ير�قب من خاللها 

�حرت�مها  ومدى  �لتنفيذية  �ل�سلطة  �أد�ء  �ملو�طنون 

للد�ستور و�لقانون، من جانب �آخر. فتو�ّسع �لفقه و�لق�ساء 

�مل�سرّيان يف مفهوم �ل�سفة و�مل�سلحة فيما يتعلق بدعاوى 

ومتكني  �مل�سروعية  مبد�أ  حماية  على  حر�ساً  �لإلغاء 

جمل�س �لدولة من �لقيام بدوره �لرقابي. 

عن  فة  �ل�سّ �سرط  للقانون  �لعامة  �لقو�عد  مّيزت  وقد 

عن  تتاأتى  �مل�سلحة  �أن  فاعتربت  �مل�سلحة،  �سرط 

�مل�سا�س باملركز �لقانوين للمدعي، �أما �ل�سفة فهي قدرة 

كونه  �لدعوى  يف  �لق�ساء  �أمام  �ملثول  على  �ل�سخ�س 

�سكلية  م�ساألة  �ل�سفة  �أن  كما  قانوين.  مركز  �ساحب 

تت�سح قبل �لدخول يف �لدعوى، بينما �مل�سلحة م�ساألة 

ذ�ت �سفة مو�سوعية ل تت�سح ول تتبني �إل عند فح�س 

�أور�ق �لدعوى. ومن ثم، فاإن �لتعر�س للم�سلحة يكون 

�لدعوى  لقبول  �سرط  فامل�سلحة  لل�سفة،  للتعر�س  تاليا 

بينما �ل�سفة �سرط ملبا�سرة �لدعوى �أمام �لق�ساء و�إبد�ء 

 
4
�لدفاع فيها.

مفهوم  بني  �لتفرقة  �إىل  و�لق�ساء  �لفقه  وقد ذهب  هذ� 

وخا�سة  �لدولة،  جمل�س  �أمام  �ل�سفة  �أو  �مل�سلحة 

تلك  به  ترتبط  ملا  نظر�  �لإلغاء  بدعاوى  يتعلق  فيما 

و�سيادة  �مل�سروعية  حتقيق  يف  بالإ�سهام  �ملنازعات 

علي  بالرقابة  لرتباطها  وذلك  �لدولة  يف  �لقانون 

�لأمر  هذ�  ��ستتبع  وقد  �لتنفيذية.  �ل�سلطة  �أعمال 

�أن  �عترب  بحيث  و�مل�سلحة  �ل�سفة  مفهوم  يف  �لتو�سع 

�لآخر،  عن  يغني  �لإلغاء  دعاوى  يف  منهما  �أي  تو�فر 

�لأمر �لذي دعا �لكثري من �سارحي �لقانون �إىل �لقول 

باأنه �إذ� كان هناك خالف بني مدلول �ل�سفة و�مل�سلحة 

يف  �مل�سلحة  �أن  ذلك  فمرجع  �لعادية  �لدعاوى  يف 

�سخ�سي  حق  �إىل  ت�ستند  �أن  يجب  �لدعاوى  هذه 

�لدعوى  مقيم  �أن  من  �لتاأكد  ويجب  حمايته،  يجب 

فلي�س  �لإلغاء  �أما يف جمال دعوى  هو �ساحب �حلق، 

لقبول  قانونا  �ملربرة  �مل�سلحة  ت�ستند  �أن  �ل�سروري  من 

دعوى �لإلغاء �إىل حق �سخ�سي مت �لعتد�ء عليه لأنها 

فمن  وعليه،  �مل�سروعية.  مبد�أ  بحماية  متعلقة  دعوى 

�ل�سروري �أن تدمج �ل�سفة و�مل�سلحة يف جمال دعوى 

�لإد�ري  �لق�ساء  وبالتبعية  �ملو�طنني  لتمكني  �لإلغاء 

5
�أعمال �ل�سطلة �لتنفيذية. من ب�سط رقابته على 

�أن »�سفة  �إىل  وذهبت �ملحكمة �لإد�رية �لعليا يف م�سر 

فيكفي  �مل�سلحة  تندمج يف  �لإلغاء  ق�ساء  �ملتقا�سي يف 

�مل�سلحة  تو�فر �سرط  �لإد�ري  �لقر�ر  �إلغاء  لقبول طلب 

�سفة  كانت  مهما  �لإلغاء  هذ�  يف  �ملبا�سرة  �ل�سخ�سية 

�لإد�رية  �لقر�ر�ت  �إلغاء  طلب  �أن  ذلك  �لدعوى،  ر�فع 

هو يف حقيقته طعن مو�سوعي عام مبني على �مل�سلحة 

فطلب  �لإد�رية،  �لقر�ر�ت  ت�سود  �أن  يجب  �لتي  �لعامة 

للقانون  �ملخالف  �لد�ري  للقر�ر  خما�سمة  هو  �لإلغاء 

يف ذ�ته، ومن ثم كان �لإلغاء عينيا، ول يلزم يف طالب 

، بل يكفي 
ّ

�أن يكون ل�ساحب �حلق حّق ذ�تي �لإلغاء 

�أن يكون ذ� م�سلحة �سخ�سية ومبا�سرة يف طلب �لإلغاء، 

وهذه �مل�سلحة تتحقق متى كان �لطاعن يف مركز قانوين 

خا�س ومبا�سر للقر�ر �ملطعون فيه ما د�م قائما، وما د�م 

هذ� �ملركز وثيق �ل�سلة بالقر�ر باأن تربطه عالقة مبا�سرة 

6
تختلف ح�سب نوعه ومو�سوعه.«

�أن  على  �لعليا  �لإد�رية  �حلكمة  �أحكام  ��ستقرت  وقد 

�مل�سلحة يف دعوى �لإلغاء قد �أوجبتها �لطبيعة �خلا�سة 

لهذه �لدعوى كما فر�سه هدفها �لأ�سمى �لذي ��ستنت 

ملبد�أ  �سمانة  لتكون  �لق�سائية  �لو�سيلة  هذه  �أجله  من 

�ملتح�سرة،  �لدول  بناء  عليه  يرتكز  �لذي  �مل�سروعية 

بناء  عليها  يوؤ�س�س  �لتي  �لتحتية  �لبيئة  يعد  و�لذي 

7
�حلقوق و�حلريات �لعامة �ملكفولة د�ستوريا ودوليا.

ولعل هذ� �لعر�س �ملوجز لتطور �لبنية �لت�سريعية �مل�سرية 

مفهومي  يف  �لتو�سع  يف  �مل�سري  و�لفقه  �لق�ساء  ودور 

�سويا،  و�إدماجهما  �لإلغاء  دعاوى  يف  و�مل�سلحة  �ل�سفة 

يو�سح �ل�سرور�ت �لتي جعلت كل من �لفقه و�لق�ساء 

ينتهج هذ� �مل�سلك، و��سعني ن�سب �أعينهم حماية مبد�أ 

�ل�سرعية و�سيادة �لقانون، وما ي�ستتبعه من �أعمال تدرج 

�أعمال  �لق�سائية على  �لرقابة  وتفعيل  �لقانونية  �لقو�عد 

�ل�سلطة �لتنفيذية.

التوّسع في الصفة لقبول دعوى اإللغاء في مصر
وعية  وسيادة  القانون  ضمانة لحماية مبدأ  المشر

يعرف  بات  ما  �إطار  ويف   ،2015-11-4 بتاريخ 

�ملعاون  �حلكومة  مفّو�ض  حّرر  �ملو�زنة،  بق�ضية 

�مل�ضت�ضار  ر�أي  فيها  �ضرحال مطالعة خالف  ناجي 

تتمتع  �مل�ضتدعية  �جلهة  �أن  �عتبار  �إىل  د�عياً  �ملقرر 

بال�ضفة و�لأهلية �لالزمتني بالنظر �إىل �ل�ضرر �لذي 

�لعامة.  �ملو�زنة  غياب  جر�ء  من  باملجتمع  يلحق 

نن�ضر هنا مقتطفات هامة من هذه �ملطالعة )�ملحرر(. 

هي  �ل�سلطة  لتجاوز حّد  �لإبطال  مر�جعات  �أن  »مبا 

�لإد�ري  للق�ساء  �لعائدة  �ملر�جعات  �أنو�ع  �أهم  من 

�لقانونية  �لقو�عد  هيبة  فر�س  �سلطة  متنحه  و�لتي 

نتيجة مفاعيل �لقر�ر�ت �ل�سادرة عنه و�لتي هدفها 

حماية مبد�أ �ل�سرعية وقيام دولة �لقانون، ...

مر�قبة  �إىل  تهدف  �لتي  �لإبطال  مر�جعة  �أن  ومبا 

م�سروعية قر�ر �إد�ري يجب �لتو�سع يف قبولها لناحية 

تتعلق  مو�سوعية  مر�جعة  كونها  �ل�سكلية  �ل�سروط 

�ملولج  هو  �لإد�ري  �لقا�سي  ولكون  �لعام  بالنتظام 

بتقدير م�ساألة مت�س بامل�سلحة �جلماعية و�لوطنية، ...

ومبا �أنه يف �إطار مر�جعة �لإبطال لتجاوز حد �ل�سلطة، 

طابع  عليه  يغلب  �ملر�جعات  من  �لنوع  هذ�  �إن 

�لفرن�سي يف قبول  �ملو�سوعية، وقد تو�سع �لجتهاد 

تكون  �أن  ي�سرتط  ومل  �ملر�جعات  من  �لنوع  هذ� 

بامل�ستدعي  مبا�سر  ب�سكل  ومتعلقة  �مل�سلحة خا�سة 

للقاعدة  �حرت�ما  وذلك  �لأفر�د  مر�جعة  قبل  بل 

باأن مر�جعات �لإبطال يجب �أن تفتح بوجه �لأفر�د 

للقاعدة �لد�ستورية �لأ�سا�سية �لتي توليهم  �حرت�ماً 

هذ� �حلق بولوج �لطرق �لقانونية و�لق�سائية...

لقبول  ك�سرط  �ملتالزمتني  و�مل�سلحة  �ل�سفة  �ن 

دوغي  ليون  �لعميد  ح�سب  هما  �لإبطال  دعوى 

يكت�سبان طابعا عاما م�سرعا فتح باب قبول مر�جعة 

طابعه  على  وحفاظا  �ل�سلطة  حد  لتجاوز  �لإبطال 

�سلطة  ملمار�سة  للقا�سي  جمال  وفاحتا  �ملو�سوعي 

�ملر�جعة  باب  فتح  تقرير  وعدم  لتقرير  ��ستن�سابية 

�أود�ن  رميون  �أي�سا  �عتمده  �لتطور  هذ�  �لق�سائية. 

�لفرن�سي  �لدولة  �سورى  جمل�س  �جتهاد�ت  يف 

�لتي �نطلقت موؤخر�ً من عن�سر �ل�سرر �لذي يلحق 

�ملر�جعة  باب  لفتح  باحلقوق  مي�س  و�لذي  باملجتمع 

و�ملبا�سرة  �ل�سخ�سية  �مل�سلحة  عند  �لتوقف  وعدم 

للم�ستدعي، ... 

ُيطعن  �لر�هنة  �ملر�جعة  �إىل  �لعودة  من  �أنه  ومبا 

بقر�ر�ت �سادرة عن جمل�س �لوزر�ء يف مو��سيع تهم 

�مل�سكولة  �لربملانية  �لرقابة  غياب  ظل  ويف  �ملو�طن 

ونتيجة وجود خمالفات د�ستورية وقانونية من �ساأنها 

�لإ�سر�ر يف �لقت�ساد ومالية �لدولة، 

�ل�سفة  �مل�ستدعية  للجهة  �أن  �عتبار  يقت�سي  �أنه  ومبا 

و�مل�سلحة �لالزمتني للتقدم باملر�جعة �لر�هنة«. 

مقتطفات من 
مطالعة مفوض 

الحكومة المعاون 
في قضية الموازنة
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جــــورج عــــازر الــــحداد 

�لأخرية  �ملرتبة  يف  لبنان  يحل  �أن  م�ستغرباً  لي�س 

�ل�سفافية  لناحية   2015 �لعام  102 دولة يف  عاملياً بني 

 International Budget ت�سنيف  بح�سب 

Partnership يف ظّل �إنفاق وجباية و��ستد�نة دون 

ت كل �لدول �لعربية 
ّ
مو�زنة منذ 10 �سنو�ت. فقد �أقر

�أو  ع�سكرية  بحروب  �ملتخّبطة  تلك  حتى  و�لإقليمية، 

فرغم  �ملايل.   2016 لعام  مو�زناتها  موؤ�س�ساتية،  �أزمات 

 كل من �لعر�ق، 
ّ
كل �لظروف �لع�سكرية �لكارثية، �أقر

 )
1
نقدي« »ماكياج  مع  �سعيفة  )مبو�زنة  �سوريا  ليبيا، 

تتاأّخر  مل  �لأمنية،  �ملخاطر  ورغم  مو�زناتهم.   
2
و�ليمن

ورغم  مو�زناتها.  قو�نني  �إعتماد  يف   
4
وتون�س  

3
م�سر

ت دول �خلليج �أي�ساً مو�زناتها 
ّ
�نهيار �أ�سعار �لنفط، �أقر

�ل�سعودية،  حال  هي  كما  كبرية  مالية  بعجوز�ت 

�ن�سحب  نف�سه  و�لعجز  وعمان.  �لبحرين  �لكويت، 

فيما   .
5
و�جلز�ئر كقطر  �لغاز  ت�سّدر  �لتي  �لبالد  على 

م�سافاً  �ملالية   2005 مو�زنة  وفق  ينفق  لبنان  يز�ل  ل 

بع�سها  �سدر  ��ستثنائية  �عتماد�ت  فتح  قو�نني  �إليها 

ويتناول  و2015.   2014 يف  �لآخر  وبع�سها   2012 يف 

�ل�سلبية  و�لنعكا�سات  �لآثار  م�ساألة  �ملقال  هذ� 

لغياب  وخارجياً،  د�خلياً  و�ملوؤ�س�ساتية،  �لإقت�سادية 

�ملو�زنة منذ عقٍد من �لزمن. 

اإلستقالة المالية وتسيير 
األعمال اإلقتصادية

ف يف �ملادة 3 من قانون �ملحا�سبة �لعمومية 
ّ
�ملو�زنة، تعر

باأنها »�سك ت�سريعي تقدر فيه نفقات �لدولة وو�رد�تها 

وهي   .
6
و�لنفاق« �جلباية  مبوجبه  وجتاز  مقبلة  �سنة  عن 

�لقانوين  �لتعريف  هذ�  �لأهمية  حيث  من  تتجاوز 

�ساملة.  و�إ�سالحية  و�إجتماعية  �إقت�سادية  روؤية  كونها 

�لدخل  م�سادر  دولة  كل  حتدد  �ملو�زنة،  فبموجب 

وكيفية  �ملرتقب  و�لعجز/�لفائ�س  �لإنفاق  و�أبو�ب 

�أو  د�خلي/خارجي...(  )�إقرت��س  �لعجز  هذ�  تغطية 

توظيفات...(.  �سيادية،  )�سناديق  بالفائ�س  �لت�سرف 

�مل�ساريع  �إىل  �إ�سافة  �ملالية  �سيا�ستها  ت�سع  �أنها  كما 

و�لإ�سالحات �ملنوي �إجنازها. فتو�سح �ل�سلطة �سيا�ستها 

�ملالية عرب �ملو�زنة جلهتي �لطلب و�لعر�س يف �لأ�سو�ق 

�ملاكرو-�إقت�سادية، ل �سيما للم�ستثمرين يف �سوق �سلع 

و�خلدمات و�مل�سرف �ملركزي يف �سوق �لنقود و�لنقابات 

يف �سوق �لعمل. كما ُتبنّي طبيعة تدخلها يف �لإقت�ساد 

�لإنفاق  و�أولويات  م�ستويات  خالل  من  و�لأ�سو�ق 

�لتعليم  من  �لعامة  �سيا�ساتها  متويل  حمددًة  �ملّتبعة، 

�لتي  ذ�تها  �ملو�زنة  هذه  و�لأمن.  �لدفاع  �إىل  و�ل�سحة 

�لإقت�سادية،  �لأ�سو�ق  خارج  من  �أي�ساً،  �إليها  تتطلع 

على  بالرقابة  �ملعنية  و�ل�سيا�سية  �لق�سائية  �ملوؤ�س�سات 

عمل �حلكومة كما �ملوؤ�س�سات �ملالية و�لنقدية �لدولية. 

 62  )1943 )عام  �لإ�ستقالل  منذ  لبنان  يف   
ّ
قر

ُ
�أ وقد 

قانون مو�زنة، كان منها 26 مو�زنة فقط مقرة �سمن �ملهل 

�لقانونية. وحتى �ملو�زنات �ملقرة �سمن �ملهل �لقانونية مل 

تكن �سليمة. على �سبيل �ملثال، منذ �نتهاء �حلرب، مل 

ت�سجل �لقرو�س يف ح�ساب �خلزينة )�أي �حل�ساب رقم 

ما  مع  و�ملجال�س  �ل�سناديق  �إىل  تذهب  كانت  بل   )36

يحمله هذ� �لأمر من تفّلت من �لرقابة �مل�سبقة و�إخالل 

 2015 و�لعام   1993 �لعام  وبني  �ملو�زنة«.  »وحدة  مببد�أ 

بلغت �لقيمة �ملدّورة 5 مليار�ت ل.ل. بالن�سبة �إىل �لهبات 

 
ّ
. ويف مثال �آخر، �أقر

7
و10 مليار ل.ل. بالن�سبة �إىل �لقرو�س

�ملجل�س �لنيابي منذ مو�زنة �لعام 1993 و�سمن قو�نني 

�ملو�زنة مادة ت�سمح للحكومات بالإ�ستد�نة �إ�ستثنائيا من 

 )�ملادة 8 من مو�زنة �لعام 
8
دون �لعودة للمجل�س �لنيابي

2005 مثاًل( خالفاً للمادة 88 من �لد�ستور �لتي حتّدد 

�أ�سول �إقر�ر �لقر�س �لعمومي بقانون خا�س. 

للحكومة  و�إجتماعية  �إقت�سادية  روؤية  هي  �ملو�زنة  ولأّن 

�لروؤية  غياب  يعني  غيابها  فاإن  �ملالية،  �ل�سنة  فرتة  يف 

�لإقت�سادية للحكومة وغياب �أي برنامج مايل و�سريبي 

بالدرجة �لأوىل، �إقت�سادي بالدرجة �لثانية، و�إجتماعي 

بالدرجة �لثالثة، مع ما يحمله �لإنفاق �لإجتماعي من 

غياب  �إىل  و�إ�سافة  و�سمانية.  و�سحية  تربوية  �سيا�سات 

�ملالية  �لإ�سالحات  غياب  �ملو�زنة  غياب  يعني  �لروؤية، 

)�أولها تر�سيد �لتفاق وحت�سني �جلباية وتخفي�س �لعجز 

و�لإجتماعية، كما  و�لإقت�سادية  �لدين(  ومعاجلة  �لعام 

غياب �لإمناء وم�ساريع �لتنمية.

�لإقت�سادية  و�لروؤية  �ملالية  �ل�سيا�سية  وبغياب 

حتول  �ملو�زنة،  �إقر�ر  عدم  ب�سبب  و�لإمناء  و�لإ�سالح 

ت�سيري  �إىل  �ملتعاقبة  للحكومات  �لإقت�سادي  �لعمل 

و�لإ�ستد�نة  �لعامة،  و�ملوؤ�س�سات  �لإد�ر�ت  �أعمال 

زيادة  عن  �لناجم  �لعجز  ل�سد  �خلزينة  �سند�ت  عرب 

تارة  �لع�سرية(،  �لإثني  للقاعدة  )خالفاً  �لإنفاق 

�لغطاء  هذ�  مع  وطور�ً   2012 قبل  برملاين  غطاء  دون 

�ملو�زنة  غياب  ت�سبيه  بالإمكان  و�أ�سبح   .2012 بعد 

بحالة  �لإقت�سادي  �ل�سعيد  على  �ملالية  و�ل�سيا�سة 

�لأعمال  ت�سيري  على  مهامها  تقت�سر  م�ستقيلة  حكومة 

للكلمة. �ل�سيق  باملعنى 

بت�سيري  �لإكتفاء  تتجاوز  �ملو�زنة  غياب  م�ساألة  لكن 

�لقيام  ميكن  �ملو�زنة، ل  فبدون  �لإقت�سادية.  �لأعمال 

برقابة فعلية على �ملالية �لعامة من قبل �جلهات �لرقابية 

)رقابياً(  �ملحا�سبة  ديو�ن  �سيما  �لأمر، ل  بهذ�  �ملخولة 

�ملالية  �لرقابة  فمعايري  )�سيا�سياً(.  �لنو�ب  وجمل�س 

ثم،  �ملو�زنة.  بغياب  �لرقابية  �جلهات  لدى  مفقودة 

بغياب �سو�بط و�إجازة �لإنفاق و�لأهد�ف �لإقت�سادية 

مل  �لعام،  وللقطاع  للوز�ر�ت  و�لتنموية  و�ل�سيا�سات 

على  �لفعالة  بالرقابة  �لقيام  للحكومة  ممكناً  �أي�ساً  يعد 

يتفاقم  وبالطبع،  �لعامة.  و�لد�ر�ت  �ملوؤ�س�سات  عمل 

هذ� �لأمر بغياب قانون ح�ساب �لقطع �لذي ي�سري �إىل 

كيفية �سرف �ملو�زنة. 

�آثار غياب �ملو�زنة  �إ�سافًة �إىل ما ذكر، ل ميكن ح�سر 

 économie publique يف �إطار �لإقت�ساد �لعاّم

فانعكا�سات  فقط.  �لعاّم  للقطاع  �لإقت�سادّي  و�لدور 

�لعام  منذ  �ملتعاقبة  للحكومات  �ملالية  �لإ�ستقالة 

�ملاكرو-�إقت�سادي.  �لبعد  �أي�ساً  ت�سمل   2006

�ملاكرو-نقدي �ل�سعيد  وعلى  �ملثال،  �سبيل  فعلى 

�لروؤية  غياب  �أّدى   ،macro monétaire

بر�مج  �سيما  ل  �ملايل،  �لإ�سالح  وبر�مج  �لإقت�سادية 

و�سيط  �إىل  �حلكومة  حتّول  �إىل  �لعام،  �لعجز  تخفي�س 

�سر�ئه  عرب  �لأخري  هذ�  ليقوم  �مل�سريّف  �لقطاع  لدى 

�لقطاع  �إنفاق  �رتفاع  بتمويل  �خلزينة  ل�سند�ت 

�مل�سرفية،  �لفو�ئد  �رتفاع  �إىل  ويوؤدي  �أدى  ما  �لعام، 

على  �خلا�س  للقطاع  �لعام  �لقطاع  مناف�سة  بفعل 

�لإقت�ساد  علم  يف  يعرف  ما  وهو  �مل�سارف.  قرو�س 

حتول  حيث   ،effet d’éviction �لإز�حة  بخطر 

�للبنانية  �مل�سارف  توظيفات  من  �لأكرب  �لق�سم 

زيادة  ينعك�س  ما  وهو  �خلزينة؛  �سند�ت  �سر�ء  �إىل 

كما   .
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�مل�سريف للقطاع  �ل�سيا�سي  �لدور  يف  �إ�سافية 

�ل�سوق  يف  �لفو�ئد  �أ�سعار  يف  �لإرتفاع  هذ�  يوؤدي 

لبنان  عن  �لأجنبية  �مل�سارف  �بتعاد  �إىل  �ملحلية 

�للبنانية  للم�سارف  �لأجنبية  �مل�سارف  مناف�سة  كون 

تدفعها  �لتي  �لفو�ئد  ظل  يف  جد�ً،  �سعبة  �أ�سبحت 

على  و�أي�ساً  و�لعمالء.  للمودعني  �للبنانبة  �لبنوك 

�ل�سلع  �سوق  يف  حتديد�ً  �ملاكرو-�إقت�ساد،  �سعيد 

)و�رتفاع  �لدولة  مو�زنة  غياب  ينعك�س  �خلدمات، 

�لأجانب  �سيما  ل  للم�ستثمرين،  �بتعاد�ً  �لفو�ئد( 

�للبنانية.  �ل�سوق  عن  منهم، 

اإلستقالة المالية بنظارات 
خارجية

يجبي  بلد  يف  �أي  �سبق،  فيما  �ملذكورة  �لآثار  ظل  يف 

وي�سرّي مر�فقه �لعامة دون مو�زنة لع�سر �سنو�ت وي�ستدين 

�لعام  للدين  قانوين  �سقف  دون  �خلزينة  �سند�ت  عرب 

ما  فوق  و2015   2006 بني  ل.ل.  مليار   23 منفقاً 

�لإقت�سادية  �لروؤية  غياب  ومع  مو�زنة،  �آخر  به  ت�سمح 

�لق�سائية  و�لرقابة  �لتنموية  و�مل�ساريع  �ملايل  و�لإ�سالح 

غياب  ب�سبب  للحكومة  �ملايل  �لعمل  على  و�ل�سيا�سية 

�ملالية  وحتديد�ً  �لإقت�سادية  �ل�سورة  �ستكون  �ملو�زنة، 

لهذ� �لإقت�ساد غري �سليمة لدى �ملر�قبني �لإقت�ساديني 

بياناتها  و�سفافية  �ملو�زنات  بتقييم  �ملعنيني  �لدوليني 

للحكومات  �ملالية  و�لإجر�ء�ت  بال�سيا�سات  و�لثقة 

وت�سيري  �لعام  �لإنفاق  يف  و�لهدر  �لعام  �ملال  و�إد�رة 

�ملوؤ�س�سات �لعامة، مع ما تعك�سه هذه �ل�سورة من هدر 

يف فر�س �لإ�ستثمار �خلا�س، ل �سيما �لأجنبي منه.

 )Transparency International (TI تر�قب 

�جلمعيات  �أهم  من  تعترب  �لتي  �أملانيا(،  يف  )�ملوؤ�س�سة 

�حلكومات  يف  �لف�ساد  ومكافحة  بقيا�س  �ملعنية  �لعاملية 

و�ملوؤ�س�سات �لعامة يف خمتلف �لدول، �سفافية �ملو�زنات 

�ملر�قبة  �لبلد�ن وت�سدر مبوجب هذه  يف عدد كبري من 

 .»Open Budget Index �ملفتوحة  »�ملو�زنة  موؤ�سر 

يقّيم هذ� �ملوؤ�ّسر وثائق �مليز�نية �لعامة يف كل بلد ف�ساًل 

عن �سمولية �لبيانات �لو�ردة فيها ويدر�س مدى �لرقابة 

و�ملوؤ�س�سات  �لت�سريعية  �ل�سلطة  بها  تقوم  �لتي  �لفعالة 

�ملتاحة  �لفر�س  �إىل  �إ�سافًة  �حل�سابات  مبر�جعة  �ملعنية 

�ملايل  �لقر�ر  �سنع  عمليات  يف  للم�ساركة  �لعام  للر�أي 

�لدول   TI ُت�سّنف  �لدر��سة،  هذه  ووفق  �مليز�نية.  يف 

�لأخرية  �خلانة  لبنان يف  ت�سنيف  يقع  �أربع خانات.  يف 

بني �لدول مع معدل 100/32، �أي �لدول �لتي تقّدم 

 Minimal« أقل �ملعلومات حول مو�زناتها، وهي خانة�

 Peu ou لتي تعرف �أي�ساً بخانة� ،»Information

 .pas d’informations

 World Economic أما �ملنتدى �لإقت�سادي �لعاملي�

Forum،  ويف ت�سنيفه �لأخري للنفقات �لعامة ملختلف 

�لدول، فاإنه ُي�سّنف لبنان يف �ملركز 139 بني 140 دولة 

 .
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�لعام �لإنفاق  يف  �لتبذير  لناحية   2015 �لعام  يف 

�لإ�سكاليات  �ل�سوي�سرية  جنيف  يف  �ملنتدى  يناق�س 

�مل�سوؤولني  �سنوياً  يجمع  �إذ  �لعاملية،  �لإقت�سادية 

و�ل�سحفيني.  و�ملتخ�س�سني  و�لإقت�ساديني  و�ل�سركات 

�أ�سار  �للبناين،  �لإقت�ساد  �إىل  فيه  ق 
ّ
تطر تقرير  �آخر  ويف 

�ملوؤ�س�سات  ت�سوب  عّدة  م�ساكل  وجود  �إىل  �ملنتدى 

�جلدول  ويف  �لإقت�سادية.  �ل�سيا�سات  وبناء  �لعامة 

و�ل�سيا�سة  باملو�زنة  �ملرتبطة  �ملوؤ�سر�ت  بع�س  �لتايل، 

 The ملالية �للبنانية و�لو�ردة يف تقرير �لتناف�سية �لدولية�

 .Global Competitiveness Report

بع�س موؤ�سر�ت �ملو�زنة و�ل�سيا�سة �ملالية �للبنانية

 The Global Competitiveness Report �مل�سدر: 

 (Lebanon Economy Profile), WEF

 Heritage Foundation موؤ�س�سة  بدورها 

يف  �لإقت�سادية  �حلرية  تقي�س  و�لتي  )�لأمريكية(، 

ت�سري   ،Wall Street Journal مع  بالتعاون  �لعامل 

�ل�ستثمار.  مناخ  يعّكر  لبنان  يف  �ل�سفافية  غياب  �أّن 

ما  �للبناين  �لإقت�ساد  حول  تقريرها  يف  تردف  وهي 

 Government bureaucracy« حرفيته: 

 and the lack of transparency

 perpetuate an environment hostile

to investors.«؛ وي�ستمر �لتقرير بو�سفه م�سري�ً �إىل 

 limit )…( officials’« وجود عو�ئق �أمام �ملحا�سبة

 .»accountability

�سنوياً  �ل�سادر   ،Doing Business تقرير  وبح�سب 

 World Bank( �لدويل  �لبنك  جمموعة  عن 

لناحية  �سنوياً  تر�جعاً  لبنان  ي�سّجل   ،)Group WBG

فيه وذلك يف  �سهولة وو�سوح م�سار وكيفية �لإ�ستثمار 

خمتلف نو�حي �لإجر�ء�ت �ملالية و�ل�سريبية و�لقانونية 

�لإقت�ساد  ويحل  �لأعمال.  ملبا�سرة  �لالزمة  و�لإد�رية 

 189 بني  114 عاملياً  �ملرتبة  2016 يف  �لعام  �للبناين يف 

 6 برت�جع  وذلك  �لأعمال  مبا�سرة  لناحية  �إقت�ساد�ً 

مر�تب عن �لعام 2015.

نقاط.  ثالث  �إىل  �لإ�سارة  من  بّد  ل  �خلتام،  قبل 

�ملو�زنة  لغياب  �سلبية  �آثار  من  ذكر  من  ما  �إن  �أوًل، 

�لإقت�سادية  و�لروؤية  �ملالية  �ل�سيا�سة  غياب  من 

�ملايل  �لإ�سالح  وغياب  للحكومة  و�لإجتماعية 

�لق�سائية  �لرقابة  و�سعف  �لتنموية  �لرب�مج  كما 

لالإجر�ء�ت  �ل�سيا�سية  �ملحا�سبة  كما  �لإنفاق  على 

�لفو�ئد  معدلت  بارتفاع  مرور�ً  �حلكومية،  �ملالية 

تر�جع  �إىل  و�سوًل  �لإ�ستثمار،  و�سعف  �مل�سرفية 

لدى  خارجياً  �للبناين  �لإقت�ساد  وت�سنيف  �سورة 

و�لتدقيق  بالرقابة  �ملعنية  �لدولية  �ملوؤ�س�سات 

�حلكومي  و�لإنفاق  �لعام  �لإقت�ساد  م�سائل  يف 

لغياب  �ل�سلبية  �لآثار  كل  لي�ست  �ملالية  و�ل�سفافية 

�لإقت�سادي  �جلزء  هي  بل  �سنني  ع�سر  منذ  �ملو�زنة 

�ملو�زنة  لغياب  ثانياً،  منها.  �ملبا�سر  و�ملوؤ�س�ساتي 

�لناحيتني  من  �سيما  ل  �إقت�سادية  غري  �سلبية  �آثار 

ترتجم  مو�زنة  �إقر�ر  �إن  وثالثاً،  و�لقانونية.  �ل�سيا�سية 

�ملايل(  �سيما  �لإقت�سادي )ل  وت�سبط عمل �حلكومة 

لإعادة  يكفي  ل  و�ل�سيا�سي،  و�ملوؤ�س�ساتي  و�لتنموي 

ذكرها  �ل�سابق  �لآثار  ومعاجلة  �ملوؤ�ّسر�ت  ت�سويب 

�إ�سالحات  حتمل  �جلديدة  �ملو�زنة  هذه  تكن  مل  �إن 

مع  مرت�فقة  �لعام  �لعجز  يف  كما  �لإنفاق  يف  مالية 

كو�سع  �ملالية  و�لت�سريعات  �لقو�نني  يف  �إ�سالحات 

�جلديد  �لقانون  �إقر�ر  مع  �لعام  للدين  قانوين  �سقف 

للمناق�سات. �جلديد  و�لقانون  �لعمومية  للمحا�سبة 

جــــورج عــــازر الــــحداد 

�ل�سنة  بدخول  و�لقانوين  �لإقت�سادي  لبنان  »يحتفل« 

�إقر�ر  ومنذ   .2016 �لعام  مو�زنة يف  بال  ع�سرة  �حلادية 

�آخر قانون مو�زنة للعام 2005 يف جمل�س �لنو�ب، ل 

يز�ل �لإنفاق و�لإقرت��س و�لدين �لعام بارتفاع �سنة بعد 

�أخرى. وقد جتاوزت �حلكومات �ملتعاقبة �سقف نفقات 

تطبيق  يتجاوز  ما  و�أنفقت   2005 �لعام  مو�زنة  قانون 

�لقاعدة �لإثني ع�سرية طيلة عقٍد من �لزمن تارة دون 

تغطية برملانية )2006-2011( وطور�ً مع هذه �لتغطية 

 .)2015-2012(

االقتراض واإلنفاق بال إجازة بين 
العامين 2005 و2011 

جمل�س  فاأ�سدر  �ملو�زنات،  غابت   2006 �لعام  منذ 

مينح  2006/2/3؛  بتاريخ   717 رقم  �لقانون  �لنو�ب 

�لنفقات  و�سرف  �لو�رد�ت  جلباية  �إجازة  �لقانون  هذ� 

 2006 �سباط  �أول  »من  ع�سرية  �لإثني  �لقاعدة  وفق 

 )�لتي مل ت�سدر �إىل 
1
ولغاية �سدور قانون مو�زنة 2006«

�لآن(. �أي بتعبري �آخر، مدد جمل�س �لنو�ب للحكومة 

خالفاً  ع�سرية  �لإثني  �لقاعدة  وفق  �ل�سرف  �إمكانية 

ملبد�أ �لقاعدة �ملالية يف �لد�ستور، حتديد�ً �ملادة 86 منه، 

وقانون �ملحا�سبة �لعمومية، حتديد�ً �ملادة 60 منه؛ فالن�س 

�لقاعدة ورد فيه �سر�حًة  �لد�ستوري �لذي يذكر هذه 

�لتمديد  �إمكانية  دون  فقط،  و�حد  ل�سهر  �ساحلة  �نها 

2
حيث يتطّلب �لأمر تعدياًل د�ستورياً.

ورغم جتاوز مدة �لقاعدة �لإثني ع�سرية، فالإنفاق وفق 

هذ� �لتمديد مل يطّبق �لقاعدة. فتجاوز �سرف �لنفقات 

يف �لعام 2006 و�لأعو�م �لتي تلته �سقفي مو�زنة �لعام 

2005 و�لقاعدة �لإثني ع�سرية. يظهر �جلدول �لتايل 

�أرقام كل من �لعجز �لفعلي و�لدين بني عامي 2006 

و2011 بح�سب بيانات وز�رة �ملالية. 

�لذي  �لقرت��س  �أّن  يتبنّي  �جلدول  �أرقام  وبتحليل 

ح�سل مل ير�ع �لأ�سول �لد�ستورية وفق �ملادة 88 من 

�لد�ستور، لناحية قيام �ل�سلطة �لتنفيذية باإر�سال م�ساريع 

�لقرو�س  مبوجبها  حتدد  �لت�سريعية  �ل�سلطة  �إىل  قو�نني 

�لتي تريد �ل�سلطة �لأوىل عقدها خالل �لأعو�م �ملعنية؛ 

باأ�سول  �ملرتبطة  �لد�ستورية  �ملو�د  بذلك  فتجاوزت 

وكيفية عقد �لقرو�س �لعمومية و�إد�رة �ملال �لعام و�إنفاقه. 

عامني  و�إنفاٍق  باقرت��ٍس  �ملرحلة  هذه  ُطبعت  وعليه، 

�لت�سريعية  �ل�سلطة  من  نيابية  باإجازة  يتمّتعان  ل 

)ممثلة �ل�سعب( على مدى 6 �سنو�ت. 

اإلعتمادات المفتوحة وسندات 
ينة منذ العام 2012 الخز

20113، تغري �أ�سلوب 
مع تغرّي �ل�سلطة �لتنفيذية يف �لعام 

عن  لالإنفاق  خمتلف  �سكل  �ختيار  مّت  فقد  �لإنفاق 

 
4
مرحلة 2006-2011 لكنه بقي �أي�ساً من دون مو�زنة

وبتجاوز للقاعدة �لإثني �لع�سرية. 

بتاريخ   212 �لقانون  �لنو�ب  جمل�س  �أقر  فقد 

�لإقرت��س  للحكومة  �أجاز  �لذي   ،2012/03/30

عرب  �أو  �ملبا�سرة  �لقرو�س  عرب  �لأحنبية  بالعمالت 

�إ�سد�ر �سند�ت �خلزينة، وهو ما مل يكن ملحوظاً يف 

قانون مو�زنة �لعام 2005.

�حلكومة  �أ�سدرت   ،2012/06/15 بتاريخ  ذلك،  بعد 

�إ�سد�ر  على  مبوجبه  و�فقت  و�لذي   8345 �ملر�سوم 

مليار ل.ل.   10  394 مببلغ  �ملالية  لوز�رة  خزينة  �سلفة 

وبد�أ �لإنفاق وفق �أ�سلوب منح وز�رة �ملالية �سلف خزينة 

م�ستندة �إىل ن�س فقرة ملغاة يف قانون �ملحا�سبة �لعمومية، 

يف  كان  كما  �ملو�زنة،  �إعتماد�ت  من  �لإنفاق  وهذ� 

�ل�سابق، يفوق �ل�سقف �ملحدد يف مو�زنة �لعام 2005. 

بتعبري خمتلف، جلاأت �حلكومة �إىل و�سيلة تختلف عن 

�سابقاتها، ولكنها �أبقت على �لتجاوز�ت ذ�تها. 

بعد ذلك، �أقر جمل�س �لنو�ب �لقانون رقم 238 بتاريخ 

2012/10/22 �لذي فتح مبوجبه �إعتماد�ً �إ�سافياً م�سافاً 

�إىل �أرقام مو�زنة �لعام 2005 بقيمة 000 000 855 

�أي   .
5
�لإ�سايف �لإنفاق  تغطية  بهدف  ل.ل.   9  284

�أّن قانون فتح �لإعتماد �لإ�سايف �سّكل �إجازة للحكومة 

بالإنفاق مبفعول رجعي وذلك لت�سوية و�سعية �لإنفاق 

�إقر�ر  قبل  نف�سها  �حلكومة  قبل  من  �حلا�سل  �لإ�سايف 

�لقانون. ��ستمر بعد ذلك �لإنفاق �لعام بطريقة �إ�سد�ر 

للحكومة  �لإ�ستثنائية  �ملالية  �لإعتماد�ت  فتح  قو�نني 

�أرقام �إىل مو�زنة �لعام 2005، بتجاوز �لقاعدة  باإ�سافة 

�سحيحة  مو�زنة  �إقر�ر  بدل  وذلك  ع�سرية،  �لإثني 

�لعام  مو�زنة  على  بناًء  �لنو�ب  جمل�س  فاأقر  �سنوية. 

�أربع  2005 وعلى �لقانون 2012/238 �ل�سابق ذكره 

قو�نني بفتح �عتماد�ت �إ�سافية وهي على �لتو�يل �لقانون 

�ل�سادر يف 2014/10/30 لدفع �لرو�تب و�لأجور يف 

يف  �ل�سادر  و�لقانون  �لعامة؛  و�ملوؤ�س�سات  �لإد�ر�ت 

و�لقانون  �لوز�ر�ت  �حتياجات  لتغطية   2014/10/10

�ل�سادر يف 2015/11/24 لتغطية �حتياجات �لإد�ر�ت 

و�ملوؤ�س�سات �لعامة؛ و�لقانون �ل�سادر يف 2015/11/24 

�لإحتياط  يف  �لإ�سافة  ومتت  و�لأجور؛  �لرو�تب  لدفع 

و�لتغطية عرب �ل�سند�ت كما �لقو�نني �ل�سابق ذكرها.

قبل �خلتام، جتدر �لإ�سارة �أّن �ملجل�س �لنيابي �أقر �سّت 

خالل  ذكرها  �ل�سابق  لالأربعة  م�سابهة  �أخرى  قو�نني 

»�إ�ستثنائية«  �أغر��س  خلم�سة  وذلك  �ملا�سية  �ل�سنو�ت 

حمددة كاإجازة �ل�ستالف لت�سديد �لديون �ملرتتبة على 

�لدولة للمتعهدين �أو للم�ست�سفيات، وبناء �أبنية �سجون 

�أجل  نفقات من  �أي�سا عقد  �أو  و�جلنوب،  �ل�سمال  يف 

حتقيق عتاد وجتهيز�ت وبنى حتتية ل�سالح �جلي�س. 

اإلنعكاسات اإلقتصادية والمؤسساتية
للشـغـور المالي منذ عقد من الزمن

�لنتيجة �ملوؤ�ضر

على 7

�لت�ضنيف 

�لعاملي بني 

142 دولة
�لتوزيع غري �ل�سليم 

لالأمو�ل �لعامة

7 / 2.5119

1.5140 / 7�لثقة بال�سلطة �ل�سيا�سية
�ل�سفافية يف �ل�سيا�سات 

�لعامة �حلكومية

7 / 495

�ملح�سوبية يف �تخاذ 

�لقر�ر�ت من �مل�سوؤولني 

�حلكوميني

7 / 2137

يعود �سعف �ملو�زنة �ل�سورية �إىل �سعر �سرف لريتها يف �أ�سو�ق �لقطع.. 1

تاأّخر �إقر�ر �ملو�زنة �ليمنية �إىل بد�ية �لعام 2016.. 2

ميتّد �لعام �ملايل يف م�سر بني متوز 2015 وحزير�ن 2016.. 3

ّنفت �ملو�زنة �لتون�سية من �خلرب�ء �لتون�سيني ب »مو�زنة حرب« نظر�ً لرفع . 4 �سُ

�لإنفاق لوز�رتي �لد�خلية و�لدفاع، دون �إهمال �لبعد �لإجتماعي )ل �سيما 

�لتعليمي( �لذي تتمتع �ملو�زنات �لتون�سية منذ عقود.

�سهدت مناق�سات �ملو�زنة �جلز�ئرية �نق�ساماً حاد�ً وجدًل �سيا�سياً كبري�ً.. 5

قانون �ملحا�سبة �لعمومية، مر�سوم رقم 14969، �ل�سادر يف 1963/12/30، . 6

�ملادة �لثالثة منه.

�ملبالغ بح�سب رئي�س جلنة �ملال و�ملو�زنة �لنيابية يف 12 كانون �لأول 2016.. 7

و�سع �سابطاً �سكلياً يف مو�زنة �لعام 1997؛ وحتى هذ� �ل�سابط �ل�سكلي مل . 8

تلتزم به �حلكومة، وهو يق�سي �أن تبّلغ �ل�سلطة �لتنفيذية �ل�سلطة �لت�سريعية يف 

حال جتاُوز مبلغ �سند�ت �خلزينة �ملُ�سدرة قيمة �لعجز �ملرتقب يف قانون �ملو�زنة 

م�سافاً �إليها جممل �لإعتماد�ت �ملدّورة.

لالأوليغار�سية . 9 �لرئي�سية  �لأ�سلع  �أحد  يز�ل  ول  كان  �لذي  �مل�سريف  �لقطاع 

�حلاكمة منذ بنك فرعون و�سيحا �إىل �ليوم.

10 . 26« ملقايل  �لعودة  ميكن  �لعام  �لإنفاق  �لهدر يف  �لتفا�سيل حول  من  ملزيد 

مليار لرية �سنوياً ملوؤ�س�سات عامة غري موجودة« يف �ملفكرة �لقانونية �لعدد 36 

)�سباط، 2016( يف �ل�سفحة 16.

�ل�سنة �لعجز �لعام �لفعلي

)مبليار�ت 

�للري�ت(

�لدين 

)مبليار�ت 

�للري�ت(

جتاوز�ت تفوق 

مو�زنة �لعام 

2005 )مبليار�ت 
�للري�ت(

2006 2 544 60 851 1 879

2007 1 977 70 941 2 587

2009 4 462 77 112 7 167

2010 4 363 79 298 7 047

2011 3 530 80 887 7 600

حكاية إقتراض وإنفاق وسلف 
وإعتمادات بال موازنة 

جتدون �ملقالة يف ن�سختها �لكاملة مع �ملر�جع على �ملوقع �لإلكرتوين للمفكرة
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الــــــمرصد الـــــمدنّي الســـتقالل
الـــــقضاء وشــــفافيته

جلنة  �أن  غامن  روبري  �لنائب  �أعلن   ،2016-4-7 يف 

لقرت�حه  معّدلة  �سيغة  �إىل  تو�سلت  و�لعدل  �لإد�رة 

�لق�سائية  �ملناقالت  �إجر�ء  �آلية  تعديل  بخ�سو�س 

)�ملادة 5 من قانون تنظيم �لق�ساء �لعديل(. وكان غامن 

»��ستقالل  باأّن   2015  8--14 يف  �ملقدم  �قرت�حه  برر 

�ل�سلطة �لق�سائية ي�سطدم من �لوجهة �لعملية بعو�ئق 

يعود بع�سها �إىل �لآلية �ملّتبعة يف �إ�سد�ر �لت�سكيالت 

يف   
ّ
�أقر �لنيابي  �ملجل�س  كان  وللتذكري،  �لق�سائية«. 

��ستقالل  لتعزيز  »�إ�سالحات  �أنه  �ّدعي  ما   2001

�أويل  م�سروع  و�سع  �سالحية  ح�سر  �أبرزها  �لق�ساء« 

�لأعلى  �لق�ساء  مبجل�س  �لق�سائية  للت�سكيالت 

وفيما  و�سعها.  �لعدل  لوزير  �أو  له  ميكن  كان  بعدما 

جمل�س  مع  �لعدل  وزير  تو�فق  وجوب  �لقانون  �أبقى 

فاإنه  �لت�سكيالت،  م�سروع  على  �لأعلى  �لق�ساء 

باأكرثية  �خلالف  ح�سم  �سالحية  �لأخري  هذ�  �أعطى 

�أن  �أنه �سرعان ما تبني  �إل  �أع�سائه �لع�سرة.  �سبعة من 

�لت�سكيالت  �أن  طاملا  ورق  على  حرب  �لإ�سالح  هذ� 

�قرت�ح وزير  بناء على  �إ�سد�ر مر�سوم  لنفاذها  تفرت�س 

يقت�سي  �أنه  يعني  مر�سوم  وجود  فا�سرت�ط  �لعدل. 

�مل�سوؤولني عليه ومنهم  تو�قيع عدد من  �حل�سول على 

ووزير  �ملالية،  ووزير  �لوزر�ء  ورئي�س  �جلمهورية  رئي�س 

�لع�سكرية.  �ملحكمة  يف  ق�ساة  تعيني  حال  يف  �لدفاع 

�سدور  تعطيل  �إمكانية  هوؤلء  من  لأي  يكون  وعليه، 

�مل�سروع من خالل رف�س توقيعه. 

لهذه  حلول  تقدمي  �إىل  �لقرت�ح  هذ�  رمى  وعليه، 

�ملع�سلة، �لتي غالباً ما �أّدت �إىل �إحباط جهود جمل�س 

ومن  ق�سائية.  ت�سكيالت  �إجر�ء  يف  �لأعلى  �لق�ساء 

�أبرز هذه �حللول، �لآتية:

�لعدل  وزير  على  يتعني  )�سهر(  مهلة  حتديد  �لأول، 

�ملجل�س  م�سروع  على  مالحظاته  �إبد�ء  خاللها 

بّت  من  �ملجل�س  متكني  طائلة  حتت  ب�ساأنها،  ومناق�سته 

�إىل  �آلية مماثلة  �أي  �أدى غياب  نهائياً. و�سابقاً،  �مل�سروع 

قو�مها  �سابقني،  لوزر�ء عدل  قانونية  ممار�سة غري  ن�سوء 

تبيان  دون  من  �لق�سائية،  �لت�سكيالت  م�ساريع  حفظ 

�أ�سباب �لختالف �أو مناق�سة جمل�س �لق�ساء �لأعلى 

على  �لقرت�ح  ن�ّس  �ملمار�سة،  لهذه  وت�سّدياً  ب�ساأنها. 

�أنه يكون ملجل�س �لق�ساء �لأعلى �أن ي�سع ت�سكيالت 

نهائية بقر�ر ثالثة �أرباع �أع�سائه يف حال �نق�ست مهلة 

�لختالف،  لبحث  م�سرتكة  جل�سة  عقد  دون  �سهر 

ن�س  وفيما  �ملهلة.  �نق�ساء  من  يوماً   15 خالل  وذلك 

يكون  �مل�سروع  �أن  على  �لأ�سلية  �سيغته  يف  �لقرت�ح 

مر�سوم،  �إىل  حاجة  دون  من  نافذ�ً  �حلالة  هذه  يف 

مهلة  �نق�ست  »�إذ�  �أنه  على  �ملعدلة  �ل�سيغة  ن�ست 

و�مللزم  �لنهائي  �لت�سكيالت  �إيد�ع م�سروع  �سهر على 

ديو�ن وز�رة �لعدل دون �إ�سد�ره مبر�سوم، يعمل بهذه 

�لت�سكيالت مع ما تنتجه من مفاعيل �إىل حني �سدور 

�ملر�سوم...«. 

�أما �لأمر �لثاين �لذي �سعى �لقرت�ح �إىل معاجلته، فهو 

متكني �ملجل�س من جتاوز مماطلة �أّي من �أع�ساء �ل�سلطة 

�لت�سكيالت  م�سروع  �لتوقيع على  رف�سه  �أو  �لتنفيذية 

وزير  �جلمهورية،  رئي�س  �لوزر�ء،  )رئي�س  �لنهائي 

�ل�سيغة  تعديل  مت  �أي�ساً،  �حلالة  هذه  ويف  �لدفاع...(. 

بحيث  تقدم،  ملا  م�سابه  نحو  لالقرت�ح على  �لأ�سا�سية 

تنتج �لت�سكيالت مفاعيلها �إىل حني �سدور �ملر�سوم.

وفيما بنّي �ملر�سد �ملدين ل�ستقالل �لق�ساء و�سفافيته 

�لأ�سا�سية  �سيغته  يف  �لقرت�ح  هذ�  على  �عرت��ساته 

تقييم  هنا  �سنحاول   ،
1
�أحكامه بع�س  من  حمذر� 

�لإد�رة  جلنة  مد�ولت  �إليها  �نتهت  �لتي  �ل�سيغة 

يف  جاء  ما  عك�س  وعلى   .2016-4-7 يف  و�لعدل 

�أولية  خطوة  ي�سكل  �لقرت�ح  �أن  جلهة  غامن  ت�سريح 

و��ستقالليته،  �لق�ساء  �إ�سالح  مو�سوع  يف  و�أ�سا�سية 

ن�سارع �إىل �لتاأكيد باأنه يوؤدي من منظورنا �إىل �إ�سعاف 

جلهة  وخ�سو�ساً  تقويتها،  بدل  �لق�ساء  ��ستقاللية 

بدل  �لق�سائية  �ملنا�سب  على  �مل�ساومة  جمال  تعزيز 

  

�لتخفيف  �لأقل  على  �أو  بالكامل  �حتمالتها  �إلغاء 

معطيات:  ثالثة  �جتماع  من  يتح�سل  ما  وهذ�  منها. 

�إبقاء  ومفاده  �حلايل  �لو�قع  تاأكيد جديد على  �لأول، 

مبناأى  للم�ساومة  خا�سعًة  �لق�سائية  �ملنا�سب  جميع 

عن �ملعايري �لدولية �لتي حتظر نقل �لقا�سي من دون 

�ل�سلطات  بني  �مل�ساومة  �إطار  تو�سيع  و�لثاين،  ر�ساه؛ 

�ل�سعي  غطاء  حتت  �لق�سائية  و�ل�سلطات  �ل�سيا�سية 

�إىل �حلّد من خماطرها؛ و�لثالث، وقد يكون �لأخطر، 

�إىل  �ل�سيا�سّية  �مل�ساومات  لنقل  و��سعاً  �لباب  فتح 

تغيري  خالل  من  �لأعلى  �لق�ساء  جمل�س  د�خل 

م�سروع  حول  �خلالف  حل�سم  �ملطلوبة  �لأكرثيات 

�لق�سائية. �لت�سكيالت 

اإلقتراح  »إشكالية 
تبقى: ما هي الجهة 

لنقل  الصالحة 
القضاة، وكيف؟ من 

دون أّي اعتبار لمبدأ 
عدم نقل القاضي إال 

برضاه .«

التأكيد على أن كل شيء قابل 
للمساومة

�لأ�سلية  �سيغتيه  يف  �لقانون  �قرت�ح  يف  مُيعن  من 

تق�سيم  حول  يدور  �مل�سروع  �أن  يتبني  و�لنهائية، 

و�أع�ساء  �لأعلى  �لق�ساء  جمل�س  بني  �ل�سالحيات 

على  يوقعو�  �أن  يفرت�س  �لذين  �لتنفيذية  �ل�سلطة 

ي�سكلون  ل  و�لذين  �لق�سائية  �ملناقالت  مر�سوم 

تام  ب�سكل  يغيب  باملقابل،  و�حد�ً.  فريقاً  بال�سرورة 

عدم  مبد�أ  �لق�ساء:  ل�ستقاللية  �أ�سا�سي  معيار  عنه 

تبقى:  �لإقرت�ح  فاإ�سكالية  بر�ساه.  �إل  �لقا�سي  نقل 

ما هي �جلهة �ل�ساحلة لنقل �لق�ساة، وكيف؟ من دون 

�إز�ء خمتلف  �لقا�سي  ب�ساأن كيفّية حماية  ت�ساوؤل  �أّي 

�أ�سكال �لتع�ّسف، �سو�ء جاء من خارج �لق�ساء �أو من 

�لقرت�ح  �أن   )1( �أمور:  ثالثة  ذلك  يعّزز  وما  د�خله. 

مبد�أ  �أ�سماه  ما  على  �ملو�سوعية  �ملعايري  �سمن  ن�س 

�إلز�مية �لنقل، �أي �أنه ذهب �إىل تكري�س مبد�أ مناق�س 

�أي تعديل  �أنه خال من  �ملعتمد، )2(  �لدويل  للمعيار 

عدد  زيادة  �جتاه  يف  �ملجل�س  �أع�ساء  تعيني  ل�سروط 

��سرت�ط  �أن  و)3(  �أنف�سهم،  �لق�ساة  من  �ملنتخبني 

تف�سيلها  مع  للت�سكيالت  مو�سوعية  معايري  �حرت�م 

و�لعلم  و�لإنتاجية  )�ملناقبية  �للجنة  مد�ولت  بفعل 

�أي  عن  مبعزل  جاء  �لنقل(  �إلز�مية  ومبد�أ  و�لأقدمية 

�آلية ت�سمن �حرت�مها، مما يجعلها مبثابة قو�عد �أخالقية 

عن  �إعر�به  من خالل  غامن  عنه  عرب  ما  وهذ�  حم�س. 

متنيه باأن ياأخذ جمل�س �لق�ساء بهذه �ملعايري.

�مل�ساومة  هام�س  يبقي  �أن  طبعاً  ذلك  �ساأن  ومن 

�أّن  قلنا  �إذ�  نخطئ  ل  وبذلك،  و��سعاً.  و�ملجاملة 

 
ّ

�ل�سالحي �خلطاب  �سقف  �سمن  يبقى  �لقرت�ح 

�إىل  يوؤّدي  ما  غالبا  �لذي  �لطائف  �تفاق  منذ  �ل�ّسائد 

جمل�س  �سالحيات  بتعزيز  �لق�ساء  ��ستقالل  �ختز�ل 

�لق�ساء �لأعلى من دون �إيالء �أّي �هتمام ل�ستقاللية 

�لقا�سي بحد ذ�ته. 

توسيع إطار المساومة 
السياسية  السلطات  بين 

القضائية والسلطات 
�أع�ساء جلنة  �لتي �عتمدها  �أن �ملعاجلة  مما تقدم، يظهر 

فر�س  من  �ملجل�س  متكني  على  تقوم  و�لعدل  �لإد�رة 

�أو  ل�سبب  �ملر�سوم  �سدور  تاأّخر  ولو  حتى  م�سروعه 

وقد  مر�سوم.  �سدور  بوجوب  �لتم�سك  مع  لآخر، 

�ملحافظة  �إىل  غامن  ح�سب  �لنهائية  �ل�سيغة  هدفت 

و�ل�سلطة  �لق�سائية  �ل�سلطة  بني  »�لتو�زنات  على 

من  كل  دور  وعلى  �لهيكلية،  و«على  �ل�سيا�سية«، 

ورئي�س  �لوزير  من  وكل  �لأعلى  �لق�ساء  جمل�س 

عن  ومبعزل  �جلمهورية«.  ورئي�س  �لوزر�ء  جمل�س 

�أمرين  بد�ية  ن�سّجل  �أن  يجدر  �ملو�زنة،  هذه  مفاعيل 

تعّنت  مع  �لّتعامل  �إىل  �نتهت  �أنها  �أول،  �ثنني: 

�أنها  على  �ملناقالت  بخ�سو�س  �ل�سيا�سية  �ل�سلطات 

و�إن  �لطبيعية،  �أدو�رها  �سمن  يدخل  م�سروع  عمل 

ذهبت  وبذلك،  حّدتها.  من  �لتخفيف  �إىل  �سعت 

يف  �ل�سيا�سية  �ل�سلطات  ممار�سات  تكري�س  �إىل  �للجنة 

�مل�ساومة ب�ساأن �ملنا�سب �لق�سائية، بدل �إد�نتها و�إنهاء 

ن�ّس  �إىل  �نتهت  �أنها  وثانيا،  ح�سولها.  �حتمالت 

يعك�س  مما  �للبنايّن  �لقانون  مثياًل يف  له  هجني ل جند 

بحّد ذ�ته حجم �مل�ساومة �حلا�سلة يف هذ� �ل�ساأن. وما 

يزيد �لأمر قابلّية لالإنتقاد هو �لفائدة �ملرجوة من ن�س 

ترتتب  قد  �لتي  �لقانونية  �ملع�سالت  عن  ف�سال  مماثل 

�لغاية من �لتم�سك ب�سدور مر�سوم  �إعماله. فما  على 

طاملا �أنه يفرت�س �أن ي�سدر مو�فقا مل�سروع �لّت�سكيالت 

هجني  ن�س  و�سع  لتربير  يكفي  فهل  »نهائيا«؟  �ملعترب 

على  )بروتوكوليا؟(  �سكلياً  �ملحافظة  بوجوب  �لتذرع 

ل�ستحقاق  �أّن  �أم  �لتنفيذية  �ل�سلطة  �أع�ساء  دور 

�إ�سد�ر �ملر�سوم مفاعيل م�سترتة من �ساأنها �أن ت�سمن 

�ملجردة؟  بالعني  تبينه  �سعب  و�إن  موؤثر�ً  دور�ً  لهوؤلء 

و��سحة  �إجابات  �إعطاء  من  بد  ل  �لتي  �لأ�سئلة  ومن 

�لق�ساة  بني  �لأعمال  توزيع  يتم  كيف  �لآتية:  عليها، 

حال  يف  �لت�سكيالت  م�سروع  مفعول  �سريان  بعد 

�أن  يفر�س  �حلايل  �لقانون  �أن  علما  �ملر�سوم،  غياب 

بقر�ر  ي�سدر  و�أن  �ملر�سوم  على  �لأعمال  توزيع  يرتكز 

�لأعلى؟  �لق�ساء  مو�فقة جمل�س  بعد  �لعدل  وزير  عن 

و�ملق�سود بتوزيع �لأعمال هو حتديد �لوظائف �لق�سائية 

�إليها،  ُنقلو�  �لتي  �ملحاكم  يف  �لق�ساة  �سيتولها  �لتي 

للعمل  �لق�ساة  من  عدد  عني  كلما  �سروري  �أمر  وهو 

يقت�سي يف  نف�سه يف حمكمة معينة. وهل  �ملن�سب  يف 

�ملجل�س  لتمكني  جديدة  ن�سو�س  �إ�سافة  �حلالة  هذه 

مماطلة  حال  يف  حتى  �لأعمال  توزيع  قر�ر  �إعمال  من 

عن  ومبعزل  معه،  �لتجاوب  رف�سه  �أو  �لعدل  وزير 

�لقا�سي  ميار�س  كيف  ثم،  عدمه؟  �أو  مر�سوم  وجود 

م�سروع  يكون  هل  نقله؟  قر�ر  على  بالطعن  حقه 

�لت�سكيالت قابال للطعن يف حال �أنتج مفاعيله �أم �أن 

�سدور  ينتظر حتى  �أن  بالطعن  �لر�غب  �لقا�سي  على 

ي�ستتبع  ما  مع  �ملرحلتني  يف  �لطعن  له  �أّن  �أم  �ملر�سوم 

ذلك من بلبلة يف �أعمال �ملحاكم؟ وعليه، وعد� عن �أن 

مرّبر  غري  يبدو  مبر�سوم  �لت�سكيالت  ب�سدور  �لتم�سك 

من �لناحية �لقانونية، فاإن من �ساأنه على �سوء �لأ�سئلة 

�لفو�سى  �أمام  و��سعا  بابا  يفتح  �أن  �أعاله  �إليها  �مل�سار 

�إ�سد�ر  ي�سبح  وبذلك،  �لق�ساء.  �أو�ساط  يف  و�لبلبلة 

�مل�سروع من دون مو�فقة �ل�سلطة �لتنفيذية �أمر�ً تتجاوز 

تكون  حني  �أقله  عنه،  تتاأتى  قد  �لتي  �ملنافع  �أ�سر�ره 

يقود  �أن  �لو�قع  هذ�  �ساأن  ومن  و��سعة.  �لت�سكيالت 

وتغليب  �لتحفظ  �إلتز�م  �إىل  �لأعلى  �لق�ساء  جمل�س 

�لت�سوية و�مل�ساومة على  �إىل منطق  �أي �لعودة  �حلكمة 

فال  ذ�ك،  �أو  �لطرف  هذ�  �إر�دة  �حرت�م  مع  �ملنا�سب 

رمبا  قليلة  حالت  يف  �إل  له  �ملعطاة  �ل�سالحية  ميار�س 

�لق�ساء من دون  �ملعهد يف  تعيني خريجي  تنح�سر يف 

�أي  ت�ستدعي  ل  �ساغرة  منا�سب  ملء  يف  �أو  تاأخري 

م�سروع  ي�سبح  �لز�وية،  هذه  ومن  �سيا�سية.  ح�سا�سية 

»�لنهائي« �لذي ل ي�سدر مبر�سوم �سمن  �لت�سكيالت 

�ل�سيا�سي  �لتو�فق  �إجناز  بانتظار  موؤقتاً  �ملحددة،  �ملهل 

حني  �أيِّ  يف  ذ�ك  �إذ  تعديله  بالإمكان  ويكون  حوله. 

يقرتن  �أن  �سريطة  �سدوره،  �ملزمع  �ملر�سوم  مبوجب 

�لتعديل مبو�فقة �أكرثية �أع�ساء جمل�س �لق�ساء �لأعلى 

�إبقاء  �إىل  عملّياً  يوؤدي  �لأمر  وهذ�  �لعدل.  ووزير 

م�ستمرة.  �مل�ساومة 

»يؤول اإلقتراح في 
حال إقراره إلى نقل 

السياسة إلى داخل 
المجلس تحت غطاء 

تحرير المجلس من 
السياسة.« ثقل 

جممل  جتاوزنا  فر�س  وعلى  ذلك،  عن  ف�سال 

�إليها �أعاله، فمن �لبنّي �أن �ل�سيغة  �لعتبار�ت �مل�سار 

�ملقرتحة ل تقدم حلول و�فية جلبه مماطلة وزير �لعدل 

وهي  و�حدة  بحالة  تت�سل  �ملقرتحة  فالآلية  تعنته.  �أو 

�متناع وزير �لعدل عن عقد جل�سة م�سرتكة للتباحث 

�أبد�ً  �لقرت�ح  يت�سدى  ل  ولكن  �لختالف.  بنقاط 

للحالت �لأخرى كاأن يدعو �لوزير �إىل عقد جل�سات 

�أي�ساً  �أو  �لختالف،  �إىل حل  �لتو�سل  دون  من  عدة 

جل�سات  �أو  جل�سة  عقد  رغم  قائماً  �خلالف  يبقى  �أن 

�لق�ساء  جمل�س  يبدو  �حلالة،  هذه  ففي  م�سرتكة. 

دون  من  �لعدل  وزير  مع  بالتفاو�س  حمكوماً  �لأعلى 

 حمّدد.
ّ

�أّي �سقف زمني

ز من خالل  المساومة تتعز
ية المطلوبة داخل  رفع األكثر

المجلس التخاذ قرار نهائي
»ت�سوية  �أ�سميناه  ما  �نتقدنا   ،
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�ل�سابق تعليقنا  يف 

�ملطلوبة  �لأكرثّية  رفع  �قرت�ح  مفادها  ��ستباقية«، 

�ختالف  ح�سول  عند  �لت�سكيالت  م�سروع  حل�سم 

ما  �أي  �أع�ساء  ثمانية  �إىل  �سبعة  من  �لعدل  وزير  مع 

%80. وهي �أكرثية تعزز عملّيا قدرة �لأطر�ف  يعادل 

�لتاأثري على مقرر�ت �ملجل�س من خالل  �ل�سيا�سّية يف 

�مل�سروع.  لتعطيل  منهم  ثالثة  �إقناع  فيكفي  �أع�سائه. 

�لتذكري  يكفي  ذلك،  ح�سول  �إحتمال  ولإدر�ك 

معينون   10 �أ�سل  من  �أع�ساء   8 �أن  �لأوىل  مب�ساألتني: 

من قبل �ل�سلطة �لتنفيذية، و�لثانية �أن �ملجل�س يتكّون 

�ملجال�س  بها يف  �ملعمول  �لطائفية  �ملعادلة  �أ�سا�س  على 

و�سيعيان  )�سنيان  ع�سرة  �أع�سائها  عدد  يبلغ  �لتي 

وكاثوليكي(  و�أرثوذك�سي  مو�رنة  ثالثة  مقابل  ودرزي 

�إ�سر�رها  �أحياناً  تخفي  ل  �ل�سيا�سّية  �لأطر�ف  و�أن 

منطق  وفق  �ملجل�س  �أع�ساء  تعيني  مع  �لتعامل  على 

و�زن  زعيم  كل  يعني  �أن  مبعنى  �لطائفية،  �ملحا�س�سة 

�لأع�ساء من طائفته. وقد عرّبنا �آنذ�ك عن خ�سيتنا من 

�أن تتفاقم يف حال �لأخذ بهذه �لت�سوية نزعة �لأطر�ف 

وذلك  �ملجل�س،  يف  منها  �ملقربني  تعيني  يف  �ل�سيا�سّية 

�سماناً للتاأثري يف قر�ر�ته. في�سبح �ذ ذ�ك �سبح تعطيل 

متاماً  معينة  قر�ر�ت  لفر�س  حمتملة  و�سيلة  �ملجل�س 

ثالثة  جنح  حني  �لد�ستوري  �ملجل�س  مع  ح�سل  كما 

�لنظر  من  ومنعه  بتعطيله  �ملعطل(  )�لربع  فيه  �أع�ساء 

يكون  رمبا  بل  �لنو�ب.  ولية  متديد  قانون  د�ستورية  يف 

لرفع  �لوحيد   
ّ

�ملنطقي �لتف�سري  هو  �ل�سيناريو  هذ� 

و��سع  فكاأمنا  �لت�سكيالت.  حل�سم  �ملطلوبة  �لأكرثية 

�إقناع �لأطر�ف �ل�سيا�سية بالتخلي  �لقرت�ح �سعى �إىل 

من  �لق�سائية  �لت�سكيالت  وقف  يف  �سالحياتها  عن 

ت�سكيالت  فر�س  دون  حتول  �سمانات  �إعطائها  خالل 

يف  �لإقرت�ح  يوؤول  �آخر،  وبكالم  عليها.  بها  ترغب  ل 

حال �إقر�ره �إىل نقل �ل�سيا�سة �إىل د�خل �ملجل�س حتت 

غطاء حترير �ملجل�س من ثقل �ل�سيا�سة. 

�أبقى �لنو�ب على  ورغم �لإعر�ب عن هذه �ملخاوف، 

يف  �لت�سكيالت  م�سروع  حل�سم  �ملطلوبة  �لن�سبة  تعزيز 

هام�سا  �لتنفيذية  لل�سلطة  �أبقو�  �أنهم  رغم  �ملجل�س، 

بدو�  وبذلك،  �أي�سا.  مبا�سرة  �لتدخل  يف  و��سعا 

يوؤدي  �لذي  �لت�سوية  من  �جلانب  �عتمدو�  وكاأنهم 

من  �ملجل�س  د�خل  �ل�سيا�سيني  هام�س  تعزيز  �إىل 

وبذلك،  �ملبا�سر.  �لتدخل  �إمكانية  من  حرمانهم  دون 

�ساأنه  من  �إ�سافياً  مك�سباً  �ل�سيا�سية  �ل�سلطات  �سجلت 

تعزيز منطق �مل�ساومة يف توزيع �ملنا�سب �لق�سائية.

  

هامش المساومة على المناصب القضائّية يتوّسع
وط المناقالت القضائية �لق�سائية حول اقتراح قانون بتعديل شر �لدر��سات  1971/6/5 عقدت حلقة  بتاريخ 

»�لت�سكيالت  مو�سوع  �لتمييز حول  قاعة حمكمة  يف 

�لق�ساة،  من  كبري  عدد  �لندوة  يف  ��سرتك  �لق�سائية«. 

ملحكمة  �لأول  �لرئي�س  مقدمتهم  ويف  �لثمانني  جاوز 

�لتمييز رئي�س جمل�س �لق�ساء �لأعلى �ل�سيد �أمني �أبو 

خري. و�ألقى فيها �لقا�سي ن�سيب طربيه حما�سرته عن 

»�لت�سكيالت �لق�سائية« وكان فيها �سريحاً غري جمامل، 

وهو يتحدث عن »باز�ر �لت�سكيالت« وعن »�ملاأ�ساة �لتي 

طاملا �سهدنا ف�سولها �ملفجعة«. من يقر�أ هذه �لكلمات 

�مل�ساومات  �إىل خماطر  بالدرجة �لأوىل  توؤ�سر  �أنها  يعلم 

ب�ساأن توزيع �ملنا�سب �لق�سائية. نن�سر هنا بع�س مقتطفات 

هذه �ملحا�سرة )�ملحرر(.  

�ألي�ست �لت�سكيالت �آخر حلقة من �سل�سلة، تبد�أ باختيار 

�لروح  و�إذكاء  و�سقله  بتدريبه  ثم  �ل�سالح  �لقا�سي 

�لتي  �لعمل  بتطوير وحتديث و�سائل  فيه، ثم  �لر�سولية 

بني يديه وتنتهي بالت�سكيالت؟

�جلو�ب:

�أول: يف �أن مو�سم �لت�سكيالت �أطل على ما يبدو. فالكل 

يتحدثون عن ت�سكيالت �ستجري خالل هذ� �ل�سيف 

وغد� عندما يفتح ر�سميا باز�ر �لت�سكيالت، يخيل �إلينا 

�أن �ملاأ�ساة �لتي طاملا �سهدنا ف�سولها �ملفجعة �ستعود �إىل 

�مل�سرح. �سيبد�أ �لأخذ و�لرد، و�مل�ساريع �لتي تت�سرب �إىل 

�ل�سحف و�إىل �لأ�سماع، فتثري حولها �لعا�سفة، ويحتدم 

على  �ملغامن  ويتفرق طالب  و�لأهو�ء  �مل�سالح  ��سطر�ع 

�أبو�ب �ل�سا�سة و�ملقامات ومعاقل �لنفوذ.

ويعي�س �لق�ساء �أ�سهر�ً على هاج�س �لت�سكيالت، ومن 

ي�سع م�ساريعها، من يعد لها، من يوقفها، من مي�سيها، �أية 

م�سالح تتجاذبها ول يخرج مر�سوم �لت�سكيالت، وقد 

عبثت به �ألف يد وتناه�سه �ألف ناب و�أثريت حوله �ألف 

�إ�ساعة، �إل ووجه �لق�ساء قد بد� ملطخا.

نحن  �سوتنا-  لن�سمع  حان  قد  �لوقت  �أن  ثانيا-يف 

�لكبرية-  �لأحالم  ذوى  �لب�سطاء  نحن  �ل�سذج، 

مطالبني بو�سع حد لفو�سى �لت�سكيالت، لنفكر جدياً 

يف �إيجاد قو�عد و�سو�بط يلتزم بها �مل�سوؤولون عن هذه 

�لت�سكيالت �أيا كانو�....

القواعد المتعلقة بالشكل:
�لت�سكيالت  �إجر�ء  �سرورة ح�سر  �لقو�عد:  هذه  �أوىل 

تتولها  �حلايل  �لنظام  يف  �لت�سكيالت  و�حد،  مبرجع 

ر�سمياً �أربعة مر�جع: وزير �لعدل، رئي�س جمل�س �لوزر�ء، 

رئي�س �جلمهورية وجمل�س �لق�ساء �لأعلى...

منهم.  �لقليل  �إل  يعرف  �أول  �لق�ساة  يعرف  �لوزير ل 

�أ�سدقاوؤه  للوزير  �لت�سكيالت  م�سروع  ي�سعون  فالذين 

وقد يكونون ق�ساة �أو حمامني �أو موظفني. ولكي »مي�سي« 

م�سروع �لت�سكيالت ل بد من �أن يعر�سه �لوزير على 

رئي�س جمل�س �لوزر�ء �لذي ل يقر�أ منه غالباً �إل ما يتعلق 

مبن يعتربهم �أ�سدقاءه �أو �أ�سدقاء �أ�سدقائه ومبن يعتربهم 

�أخ�سامه �أو �أ�سدقاء خ�سومه. ومرة ثانية يقف �مل�سروع 

يف رئا�سة �جلمهورية حيث تكون قد جتمعت �ل�سكاوى 

و�ملطالب �إثر ما ت�سرب من �مل�سروع �أو �مل�ساريع �ملعدة. 

و�لت�سكيالت بحاجة �إىل مو�فقة جمل�س �لق�ساء. عادة 

توؤخذ مو�فقة �لثالثة �لد�ئمني �أو مو�فقة بع�سهم �سلفا. 

وعندما يعر�س �مل�سروع على �ملجل�س، يتهيب م�سه لئال 

تختل �لدوزنة �ل�سعبة و�ملعقدة، فتتوقف �لت�سكيالت. 

حتى �ليوم مل يرف�س جمل�س �لق�ساء على ما نعلم- �ي 

م�سروع ت�سكيالت عر�س عليه، ومل يتمكن من تعديل 

�أي م�سروع �إل تعديال ثانويا طفيفا.

بني �لوزير و�أ�سدقائه ورئي�س جمل�س �لوزر�ء و�لد�ئرين 

يف  و�لد�ئمني  وملتم�سيه  �جلمهورية  ورئي�س  فلكه  يف 

جمل�س �لق�ساء، تت�سع �لت�سكيالت وت�سيق ويف�سح يف 

�ملجال لكل تدخل وترجي و�حتجاج ومطالبة.

�لت�سكيالت يجب �أن يح�سر �إجر�وؤها مبرجع و�حد- ولو 

�أربع  من  ثالثا  تتجنب  �لأقل  على  �لرجيم-  �ل�سيطان 

جولت لاللتحاق وبذل ماء �لوجه و�لرتهان و�ملهانة.

من يجب �أن يتوىل �لت�سكيالت؟ �أنا �سخ�سيا �أمتنى لو 

تولها جمل�س �لق�ساء لأ�سباب، لعل �أهمها بقاء غ�سيلنا 

�لنظيف منه و�لقذر من�سور� على �سطحنا ل على �سطوح 

و�أ�سحاب  �ملقامات  و�أ�سحاب  و�لنافذين  �ل�سيا�سيني 

�مل�سالح.... ولأنه لي�س ملجل�س �لق�ساء- �إن ��ساء عذر 

يحكمون  ق�ساة  �لق�ساء  جمل�س  �أع�ساء  ولأن  �جلهل، 

بد  �لأمور وج�سيمها، ول  تو�فه  �لنا�س يف  بالعدل بني 

�أنهم ي�سعرون وهم يولون �لغري منا�سب �حلكم �أن على 

�سمريهم هم �سالح هذ� �لغري �أو ف�ساده... ولكني يف 

�لق�ساء �لعلى-  لو يكون جمل�س  �أمتنى  نف�سه  �لوقت 

من حيث تعيينه- �أكرث ��ستقالًل عن �ل�سلطة �لتنفيذية 

يكون  و�إل  �أنف�سهم  �لق�ساة  يختارهم  من  فيه  فيتمثل 

جمل�س ملل يوؤتى باأع�سائه وفق توزيع طائفي حمكم، 

وتوزيع  �حلماية  ب�سط  مهامهم  �أوىل  �أن  لهم  يقال  كاأمنا 

�ملنافع على �أبناء طو�ئفهم، كما �أمتنى �أل يكون يف جمل�س 

�لق�ساء كبار و�سغار د�ئمون وموقتون...

كل مرة يتغري رئي�س �أو تتبدل حكومة يبد�أ �حلديث عن 

ت�سكيالت يف �لإد�رة و�لق�ساء، كاأمنا �لق�ساء كالإد�رة 

�أد�ة تنفيذ يجب �أن تن�سجم مع �سيا�سة كل رئي�س وكل 

حكومة. �أظن �أنه حان �لوقت لنظامنا �لدميوقر�طي وقد 

�لبديهية  �حلقيقة  هذه  يدر�س  �أن  �لر�سد،  �سن  جاوز 

�لالزمة لطبيعته وهي �أن �لق�ساء �سلطة ل �إد�رة. وهي 

�لتنفيذية  �لد�ستوريتني  �ل�سلطتني  عن  تتميز  �سلطة 

�أو  تتحزب  ول  وتتغري  تتبدل  ل  �أنها  يف  و�لت�سريعية 

تت�سي�س، بل تبقى يف بناء �لدولة �لدميوقر�طية �لعن�سر 

�لأثبت و�لأكرث ��ستقر�ر�...

وعليه ل يجوز- ما مل ن�ستبدل نظامنا �ل�سيا�سي باأحد 

�لنظم �لكلية- �أن ياأتي �حلاكم �إىل �حلكم بق�ساته كما 

ياأتي بوزر�ئه وم�ست�ساريه �و حتى مبدر�ئه ومبحافظيه. 

هي  بالإختبار  ندركها  �أن  لنا  �آن  �لتي  �لثانية  و�حلقيقة 

فاملناخ  �ملحاكم،  عمل  ت�سّل  عامة  ت�سكيالت  كل  �أن 

�مل�سحون بالرتقب و�لقلق.... ثم باخليبة و�لتذمر �لذي 

تخلقه �لت�سكيالت �لعامة قبل �إجر�ئها وبعده.... 

�لت�سكيالت �لعامة يجب �أن تعمل مرة و�حدة على 

�أو  بعد  فيما  �حلاجة  تفر�سه  ما  وكل  �سليمة  �أ�س�س 

�إ�سالح خلل ما يتم يف حينه و�سمن حدود  يفر�سه 

�لطارئة. �حلاجة 

قبل  �سّجل  غامن  روبري  �لنائب  �أن  �إىل  �لإ�سارة  جتدر 

جمل�س  رئي�س  مع  بالتن�سيق   2015-2-2 يف  ذلك 

تعديل  ت�سمن  �أول  قانون  �قرت�ح  �لأعلى  �لق�ساء 

مو�د عدة من قانون تنظيم �لق�ساء �لعديل من بينها 

م�سودة كان  �إذ ذ�ك من  �نطلق  وقد  �خلام�سة.  �ملادة 

على  قرطباوي  �سكيب  �ل�سابق  �لعدل  وزير  ن�سرها 

دت 
ّ
2012 وتفر �لعدل يف  لوز�رة  �ملوقع �لإلكرتويّن 

باقرت�حه  تقّدمه  ومع  عليها.  بالتعليق  �آنذ�ك  �ملفّكرة 

�لثاين، يكون غامن قد ح�سر مطلبه يف ما يعّده �أولوية 

مناق�سة  عن  حني،  �إىل  �أقّله  �سمناً،  مرت�جعاً  ملّحة، 

تنظيم  قانون  على  �سابقا«  �ملقرتحة  �لتعديالت 

�أولوّيًة  �ملاّدة  هذه  تعديل  ولعتبار  �لعديل.  �لق�ساء 

�حلايل  �لعدل  وزير  �أن  طاملا  مبا�سرٌة،  �أ�سباٌب  ملّحًة 

�أ�سرف ريفي جّمد م�سروع �لّت�سكيالت �لذي كان 

وحذ�   2015 �أيار  يف  �لأعلى  �لق�ساء  جمل�س  �أقره 

بذلك حذَو �أ�سالفه من وزر�ء �لعدل ب�ساأن م�ساريع 

�لت�سكيالت، كلما كانو� غري ر��سني عنها.

بازار التشكيالت القضائية:
شهادة من  السبعينيات

غانم حصر إصالح 
قرطباوي بمادة واحدة
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مــــيراي نـــجم-شــــكرالله

�أعلن ، موؤخر�ً رئي�س �ملجل�س �لد�ستوري، ع�سام �سليمان 

وقانونية  د�ستورية  تعديالت  باإجر�ء  �قرت�حاته  عن 

تعيني  وكيفية  �ملجل�س  مهام  نطاق  تو�سيع  بهدف  عدة 

تخفيف  بهدف  عام  وب�سكل  قر�ر�ته  و�تخاذ  �أع�سائه 

�ملبادرة،  هذه  مرّد  ويعود   .
1
عمله تعرت�س  �لتي  �لقيود 

�مل�سروع،  مطلع  يف  �لو�ردة  �ملوجبة  �لأ�سباب  بح�سب 

�ىل �لثغر�ت �لعديدة �لو�ردة يف �لن�سو�س �لتي حتكم 

عمل �ملجل�س، وقد تبّدى �لعديد منها من خالل ممار�سة 

�ملجل�س ملهامه طيلة �أكرث من ع�سرين �سنة. ول بّد من 

�لتذكري بالدور �ملحوري �لذي ينبغي �أن يوؤديه �ملجل�س 

�حلرّيات  وحماية  �لعامة  �حلياة  �نتظام  يف  �لد�ستوري 

�لد�ستورية  �لهيئة  هذه  فاإن�ساء  �لأ�سا�سية.  و�حلقوق 

�مل�ستقلة متاماً عن باقي �ل�سلطات، �أدخلت ُبْعد�ً جديد�ً 

�لعمل  �سبط  جلهة  لبنان،  يف  �لدميقر�طية  مفهوم  على 

يعترب  كما   .
2
�ل�سلطات ف�سل  مبد�أ  و�سمان  �لت�سريعي 

�ملجل�س حامياً لالإر�دة �ل�سعبية عرب مر�قبته لالنتخابات 

�أن هذ�  �أحد  �أّنه ل يخفى على  �ل  و�لرئا�سية.  �لنيابية 

�ملجل�س �حلديث �لعهد ن�سبياً، و�جه حتّديات �سّتى منذ 

بدء عمله عام 1994. فمن ناحية �أوىل، خ�سع �ملجل�س 

مّما  �سيا�سية  قبل جهات  وت�سييقات من  �ىل �سغوطات 

 .
3
�ت

ّ
حّد من ��ستقالليته وعرقل عمله يف عديد من �ملر

كما �أّن طرق مر�جعة �ملجل�س، �ملنوطة بجهات �سيا�سية 

�أدى   ،
4
�ملجالت بع�س  يف  �لطو�ئف  وبروؤ�ساء  حمددة 

قانون  �بطال  �لأخري  هذ�  ي�سع  فال  عمله.  تهمي�س  �إىل 

باتت �أحكامه خمالفًة للد�ستور �ل �ذ� طعن به من قبل 

�إحدى هذه �جلهات �ملحددة. كما �أّن رقابة �ملجل�س ل 

يجعل  مما  �ن�سائه،  تاريخ  �سبقت  �لتي  �لقو�نني  �ىل  متتّد 

نة«، مبعنى �أنها  عدد�ً من �لقو�نني غري �لد�ستورية »حم�سّ

تبقى نافذة و�سارية �ملفعول يف �ملنظومة �لقانونية �للبنانية 

من دون �أن يكون للمجل�س �لد�ستوري �أي رقابة عليها. 

ف�ساًل عن �أّن �ملجل�س �لد�ستوري يبقى مكتوف �لأيدي 

عندما يظهر خالف لناحية تف�سري �ملو�د �لد�ستورية. 

تناولها  �لتي  �لثالثة  و�سوف نعر�س يف ما بعد �ملحاور 

م�سروع �لتعديل. وهذه �ملحاور هي تباعاً منح �ملجل�س 

حتريك  د�ئرة  وتو�سيع  �لد�ستور  تف�سري  �سالحية 

�أخرى  وتعديالت  �لد�ستوري  �ملجل�س  �أمام  �ملقا�ساة 

�تخاذ  وكيفية  �ملجل�س  �أع�ساء  تعيني  طرق  تطال 

�لقر�ر�ت و�سري �لعمل فيه.

إستعادة الصالحية 
المنتزعة: تفسير الدستور

هذه  تعود  هل  �لد�ستور،  لتف�سري  �ملوؤهّلة  �جلهة  هي  ما 

�ل�سالحية �إىل جمل�س �لنو�ب �أم �إىل �ملجل�س �لد�ستوري؟ 

�ملجال�س  منح  ب�ساأن  عموماً  �لآر�ء  تعار�ست  وقد 

عملية  �أن  �إذ  �لد�ستور،  تف�سري  �سالحية  �لد�ستورية 

�لتف�سري توؤدي عملياً �إىل تعديل يف فهم وتطبيق �ملو�د 

�لد�ستورية مو�سوع �لتف�سري، لرمبا متتد �ىل تف�سري مو�د 

بّد لنا يف هذ� �لطار  �أخرى ذ�ت �سلة. ول  د�ستورية 

 1989 لعام  �لوطني  �لوفاق  وثيقة  �ىل  �لعودة  من 

باإن�ساء  ق�ست  و�لتي  �لطائف،  باتفاق  �أي�ساً  �ملعروفة 

ن�ساً  �لوثيقة  هذه  ت�سّمنت  وقد  �لد�ستوري.  �ملجل�س 

تف�سري  �سالحية  �لد�ستوري  �ملجل�س  مينح  �سريحاً 

�لأ�سا�سيتني  �ملهمتني  جانب  �إىل  �لد�ستور،  �أحكام 

�للتني يتولهما حالياً: �لرقابة على د�ستورية �لقو�نني 

 .
5
و�لرئا�سية �لنيابية  �لنتخابية  �لنز�عات  يف  و�لبت 

 ،1990 رت يف 
ّ
�ل �أّن �لهيئة �لعامة ملجل�س �لنو�ب قر

عن  �لنا�سئة  �لد�ستورية  �لتعديالت  �إقر�رها  لدى 

�ملجل�س  عن  �ل�سالحية  هذه  نزع  �لطائف،  ميثاق 

�لنو�ب  من  عدد  �عرت��س  �إىل  ��ستناد�ً  �لد�ستوري 

ح�سر�ً  يعود  �لد�ستور  تف�سري  �أمر  �أّن  �عتربو�  �لذين 

يف  و��سحة  �آلية  غياب  �أن  �إل  �لنيابي.  للمجل�س  

 1990 بعد  �لو�قع  يف  �أّدت  �أحكامه  لتف�سري  �لد�ستور 

�ملو�د  تف�سري  يف  ومتباينة  عديدة  �جتهاد�ت  �إىل 

�لد�ستورية. وقد �أدى هذ� �لأمر عملياً �إىل �إغر�ق �حلياة 

�لد�ستورية،  �ملو�د  �ل�سيا�سية يف جد�لت عبثية حول 

من  �لغالب  يف  �نطلقت  �لتف�سري�ت  هذه  �أن  علماً 

�أو �آخر، بدون �لإرتكاز  مو�قف �سيا�سية فئوية  لطرف 

�ىل �أ�سباب قانونية �سرفة. وهذ� ما ح�سل موؤخر�ً مثال 

عندما طرحت يف جمل�س �لنو�ب م�ساألة تف�سري �ملادة 

 
ّ
�حلر �لوطني  �لتيار  كتلة  قبل  من  �لد�ستور  من   24

�نتخاب  يف  و�مل�سلمني  �مل�سيحيني  بني  �ملنا�سفة  حول 

 .
6
�أع�ساء جمل�س �لنو�ب 

»يقترح مشروع 
التعديل إعادة صالحية 

تفسير الدستور الى 
المجلس الدستوري، 

وفق ما نص عليه 
اتفاق الطائف.«

تف�سري  �سالحية  �إعادة  ليقرتح  �لتعديل  م�سروع  وجاء 

�لتفاق  مّت  ح�سبما  �لد�ستوري،  �ملجل�س  �ىل  �لد�ستور 

�ملوجبة  �لأ�سباب  يف  جاء  وقد  �لطائف.  يف  عليه 

د�ستورية  على  رقابته  ميار�س  �لأخري  هذ�  باأن  للم�سروع 

من  �نطالقاً  �لت�سريعية  �لهيئة  ها 
ّ
تقر �لتي  �لقو�نني 

هذه  �ليه  تعود  �أن  �لطبيعي  من  و�أنه  للد�ستور،  فهمه 

�لآر�ء  ت�ستبك  عندما  حكم  »كفي�سل  �ل�سالحية، 

�لنيابية،  �لندوة  يف  و�ل�سيا�سية  �لفقهية  و�لجتاهات 

وحتول دون �لتو�سل �إىل تف�سري موّحد لن�س د�ستوري«.

يك  توسيع  دائرة  تحر
المقاضاة  أمام  المجلس

�أمام  �ملقا�ساة  حتريك  نطاق  تو�سيع  �مل�سروع  يقرتح 

�ملجل�س �لد�ستوري من خالل تعديلني: �لأول يهدف 

�ىل منح �ملتقا�سني �إمكانية �لدفع بعدم د�ستورية �لقو�نني 

�أمام �ملحاكم، و�لثاين ينطوي على �إعطاء �ملجل�س حق 

د�ستورية  عدم  يف  للنظر  ذ�ته  تلقاء  من  عفوياً  �لتحرك 

بع�س �لقو�نني �لأ�سا�سية. 

الدفع المسبق بعدم دستورية القوانين 

د�ستورية  بعدم  �لطعن  حق  و�سع  �مل�سروع  يطرح 

�لعدلية  �ملحاكم  �أمام  �ملتقا�سني  �أيدي  يف  �لقو�نني 

هذه  �إىل  يقّدم  م�سبق  دفع  خالل  من  و�لد�رية، 

�لدعوى«.  يف  �لف�سل  »يحكم  قانون  ب�ساأن  �ملحاكم 

�أو�سع  »�ملتقا�سي«  مفهوم  باأن  �لتو�سيح  يقت�سي  وهنا 

�لذين  �لأجانب  ي�سمل  قد  �ذ  »�ملو�طن«،  مفهوم  من 

وهذ�  �للبناين.  �لق�ساء  �مام  �ملقا�ساة  بحق  يتمتعون 

�لد�ستوري  للمجل�س  و��سعاً  �لباب  يفتح  �لتعديل 

�لد�ستور،  لأحكام  خمالفة  قو�نني  يف  �لنظر  لإعادة 

�لدولية  و�ملو�ثيق  �لن�سان  حلقوق  �لعاملي  ولالإعالن 

�ملعطوف عليها �سر�حة يف مقدمة �لد�ستور، مبا لها من 

قيمة د�ستورية. فتمتد بذلك رقابة �ملجل�س �لد�ستوري 

�أ�سحت  و�لتي  �إن�سائه،  لتاريخ  �ل�سابقة  �لقو�نني  �إىل 

نة« �سد �أية رقابة عليها. كما �ست�سمل �لقو�نني  »حم�سّ

قبل  من  بها  �لطعن  يتّم  مل  و�لتي  لن�سائه،  �لالحقة 

�ملقا�ساة  تو�سيع  �ساأن  ومن  د�ستور�ً.  �ملحددة  �ملر�جع 

»تطهري«  �إىل  توؤدي  �أن  �لد�ستوري  �ملجل�س  �أمام 

د�ستورية  غري  قو�نني  من  �للبنانية  �لقانونية  �ملنظومة 

�لعامة  و�حلريات  �لأ�سا�سية  �ملو�طنني  حقوق  تطال 

هذ�  يقّدم  لن  �مل�سروع،  ووفق  د�ستورياً.  �سة 
ّ
�ملكر

�سيخ�سع  بل  �لد�ستوري،  �ملجل�س  �أمام  مبا�سرة  �لدفع 

�لق�سية.  يف  �لناظر  �لقا�سي  قبل  من  م�سبقة  لرقابة 

�ىل  حتيله  جدياً،  �لدفع  �لعدلية  �ملحكمة  وجدت  فاذ� 

يف  �ملجل�س  �إىل  بدورها  تيحله  �لتي  �لتمييز  حمكمة 

حال �ملو�فقة على �إحالته. وكذلك �لأمر بالن�سبة �إىل 

�لدولة  �سورى  جمل�س  يقوم  حيث  �لإد�ري،  �لق�ساء 

باإحالة �لدفع مبا�سرة �إىل �ملجل�س �لد�ستوري يف حال 

جتاهله  �لتعديل  م�سروع  على  يوؤخذ  وهنا  جدّياً.  �رتاآه 

حماكم  �إن�ساء  حلظ  �لذي   2000/227 رقم  للقانون 

يفر�س  كان  مما  �ملناطق،  �لأوىل يف  �لدرجة  �إد�رية من 

بعني  م�ستقبال  وجودها  �حتمال  �أو  وجودها  �أخذ 

�مل�سروع مع  تعامل  و�لتعامل معها على غر�ر  �لإعتبار 

�لعدلية.  �لإبتد�ئية  �ملحاكم 

وجتدر هنا �لإ�سارة �إىل �لتحفظ جتاه �لرقابة �لالحقة �لتي 

�مل�سبق،  �لدفع  خالل  من  �لد�ستوري  �ملجل�س  ميار�سها 

هذ�  ويناق�س  �لت�سريعي.  �ل�ستقر�ر  على  تاأثريها  جلهة 

�لتحفظ �عتبار�ت ل تقل �أهمية، مفادها �أّن من �ساأن منح 

�ملتقا�سني حق �لطعن يف د�ستورية �لقو�نني �أن يو�سع �إطار 

 ،accessibilité à la justice �لعد�لة  �إىل  �لولوج 

عن  ف�سال  �لعامتني.  و�لطماأنينة  �لثقة  م�ساعر  يعزز  و�أن 

كافة  على  �لد�ستورية  �لرقابة  رقعة  تو�سيع  يكفل  ذلك، 

على  �لد�ستور  وعلوية  �لقو�عد  ت�سل�سل  مبد�أ  �لقو�نني 

�لقو�نني �لعادية، عماًل مبا ن�ست عليه �ملادة 2 من قانون 

�أ�سول �ملحاكمات �ملدنية. وقد ح�سرت مهمة �لرقابة على 

د�ستورية �لقو�نني باملجل�س وحده عماًل باأحكام �ملادة 18 

من قانون �ن�ساء �ملجل�س �لد�ستوري رقم 1993/250، من 

دون �أن يرت�فق ذلك مع متكني �ملجل�س من �لقيام بهذه 
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�ملهمة خارج �حلالت �ل�سيقة �ملتاحة له.

�إل �أن ثمة حتديات وعقبات قد تعرت�س فتح باب مقا�ساة 

�ملجل�س �لد�ستوري للمتقا�سني. فمن �لناحية �لعملية، 

د�ستورية  بعدم  �مل�سبق  �لدفع  �إقر�ر  يوؤدي  �أن  يخ�سى 

حمكمة  لدى  �لق�سائي  �لختناق  زيادة  �ىل  �لقو�نني 

�لتمييز وجمل�س �سورى �لدولة،  �للذين يرزحان حالياً 

هذ�  �إثارة  يوؤدي  �أن  يخ�سى  كما  ملفاتهما.  ثقل  حتت 

�إىل  ينتق�س  نظام  �ملماطلة يف ظل  من  مزيد  �إىل  �لدفع 

جز�ء�ت متنا�سبة للتع�سف يف ��ستعمال طرق �ملر�جعة. 

يوؤدي  �لعدلية و�لد�رية  باملحاكم  �لدفع  �أن ح�سر  كما 

�ىل ��ستبعاد �ملحاكم �ل�ستثنائية غري �لتابعة �ىل هذين 

�لروحية  و�ملحاكم  �لع�سكرية  كاملحكمة  �لق�سائني، 

و�ل�سرعية مثاًل. ��سافًة �ىل ذلك، هناك ت�ساوؤل يطرحه 

�لقانونيون حول م�سري بع�س قو�نني �لأحو�ل �ل�سخ�سية 

�ملناق�سة ملبد�أ �مل�ساو�ة �و �حلرية �ملكر�سة د�ستور�ً، �ذ� ما 

مّت �لطعن بعدم د�ستوريتها �أمام �ملجل�س �لد�ستوري عن 

طريق �لدفع �مل�سبق.

النظر التلقائي في القوانين األساسية

�لرقابة  �سالحية  �ملجل�س  منح  �أي�ساً  �مل�سروع  يقرتح 

�لقو�نني �لأ�سا�سية و�لتي  �لعفوية على د�ستورية بع�س 

�لقو�نني  �مل�سروع  ويحدد  نف�سه.  تلقاء  من  ميار�سها 

وتنظم عمله  تن�سئه  �لتي  بتلك  �لعفوية،  للرقابة  �لقابلة 

�لنو�ب  �لد�خلي لكل من جمل�س  و�لنظام  �لد�خلي، 

)كونه  �لنيابية  �لنتخابات  وقانون  �لوزر�ء،  وجمل�س 

وقو�نني  �لد�ستورية(  �ل�سلطات  تكوين  باعادة  متعلق 

�جلن�سية  وقانون  �لعامة  �ملو�زنة  وقانون  �لق�ساء،  تنظيم 

وقانون �لالمركزية �لد�رية. وقد مت تربير �إخ�ساع قو�نني 

ت�سمينها  �إىل  ُي�سار  باأنه  �لتلقائية  للرقابة  �لعامة  �ملو�زنة 

�أو  مبا�سرة  ب�سورة  لها،  قانونية خمتلفة ل عالقة  قو�عد 

قو�نني  �إخ�ساع  مرّد  �أما  �ملو�زنات.  بتنفيذ  مبا�سرة،  غري 

بتكوين  »مبا�سرة  يت�سل  فهو  �لرقابة،  لهذه  �جلن�سية 

تو�زنه  على  �ملحافطة  تنبغي  �لذي  �للبناين  �ل�سعب 

�لوطني �لدقيق، وبخالف ذلك يتخلخل هذ� �لتو�زن، 

�نفر�ط عقده، في�سبح �خلطر ماثاًل بقّوة  �إىل  وقد يوؤدي 

ب�ساأن م�سري �لوطن«.

وهنا، يفهم من �سياغة هذ� �لتعديل �أنه يعود للمجل�س 

بد�ستورية  ��ستن�سابي  ب�سكل  �لطعن  �لد�ستوري 

�لرئي�س  �أّن  �إل  تعد�دها.  مّت  �لتي  �لأ�سا�سية  �لقو�نني 

هذ�  من  �لق�سد  �أّن  خا�سة  مقابلة  يف  �أو�سح  �سليمان 

�ملجل�س  لرقابة  �إلز�مياً  �لقو�نني  تخ�سع  �أن  هو  �لتعديل 

بالن�سبة �ىل  مثاًل  فرن�سا  �لد�ستوري، كما هي �حلال يف 

هذ�  �سياغة  �إعادة  ي�ستوجب  مما  �لع�سوية،  �لقو�نني 

�لتعديل ليتما�سى مع هذ� �لق�سد.

 

التعديالت  األخرى 
المتعلقة بتشكيل 

المجلس وتعيين أعضائه 
وتنظيمه

�لأ�سا�سية  �لتعديالت  �إىل  �إ�سافة  �مل�سروع،  يتناول 

�لهادفة �إىل تو�سيع نطاق عمل �ملجل�س �لتي مّت عر�سها 

�آنفاً، تعديالت تطال طريقة تعيني �أع�سائه، وكيفية �تخاذ 

�لقر�ر�ت لديه، وتنظيمه �لد�ري �لد�خلي.

طريقة تعيين واستبدال األعضاء 

تعيني  وكيفية  �لد�ستوري  �ملجل�س  تاأليف  م�ساألة  حتتّل 

�أو  تعيني  يوؤّدي  �أن  ُيخ�سى  �إذ  بالغة،  �أهمية  �أع�سائه 

�سيا�سية، يف  قبل جهات  من  �ملجل�س  �أع�ساء  �نتخاب 

ت�سيي�س  �إىل  معّينة،  وقيود  ب�سمانات  يقرتن  مل  حال 

�ملجل�س. لذ� يجب �إحاطة �آلية تاأليف �ملجل�س وقو�عد 

و�أع�ساًء-  -هيئًة  له  توؤمن  ق�سوى  ب�سمانات  تنظيمه 

. ويف لبنان، يتَم �نتخاب ن�سف 
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�حليادية و�ل�ستقاللية

�لأع�ساء من قبل جمل�س �لنو�ب و�لن�سف �لثاين من 

جد  تعديالت  �مل�سروع  ت�سمن  وقد  �لوزر�ء.  جمل�س 

هامة يف هذ� �لإطار: 

�ملجل�س  قبل  من  �لأع�ساء  �نتخاب  فبخ�سو�س 

بالدورة  ح�سوله  وجوب  على  �لقرت�ح  ن�س  �لنيابي، 

�إلغاء  �إىل  هدف  بذلك  وهو  �ملطلقة.  بالأكرثية  �لأوىل 

على  تتم  و�لتي  حاليا  عليها  �ملن�سو�س  �لنتخاب  �آلية 

�لذين  �لأع�ساء  عدد  من  �ملطلقة  بالأكرثية  دورتني: 

�لن�سبية  �لدورة �لوىل و�لأكرثية  قانوناً يف  يتاألف منهم 

. ومربر هذ� �لقرت�ح، 
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من �أ�سو�ت �ملقرتعني يف �لثانية

�أع�ساء  �نتخاب  يف  �مل�ساهمة  يف  �ملعار�سة  متكني  هو 

�لدورة  �عتماد  �أن  �سليمان  �لرئي�س  يرى  كما  �ملجل�س. 

�لثانية ذو مفعول �سلبي على م�سروعية �لع�سو �ملنتخب 

�لذي يحظى عند تعيينه بثقة هزيلة ل تتو�فق مع خطورة 

�ملركز �ملناط به. ولدى �سوؤ�ل �لرئي�س �سليمان يف مقابلة 

�لأع�ساء  �نتخاب  �لأف�سل  من  كان  �ذ�  عّما  خا�سة 

تعيني  يتّم  كما  متاماً  و�حدة،  دورة  �لثلثني على  باأكرثية 

�لن�سف �لآخر من قبل جمل�س �لوزر�ء حالياً، �أجاب �ّن 

جتربة �لتعيينات يف لبنان �أثبت يف حمالت عدة �سعوبة 

�لتو�فق على �ملر�سحني لع�سوية �ملجل�س، في�ستح�سن �أل 

تعتمد �أكرثية تعجيزية كهذه. 

من  �لآخر  �لن�سف  تعيني  يتّم  باأن  �مل�سروع  يقرتح  كما 

جمل�س  من  بدًل  �جلمهورية  رئي�س  قبل  من  �لأع�ساء 

جمل�س  �أن  بفعل  �لتعديل  هذ�  �مل�سروع  ويرّبر  �لوزر�ء. 

يبعد كثري�ً  تاأليفه، ل  تركيبته وطريقة  مبقت�سى  �لوزر�ء، 

و�سورة  له  �متد�ٌد  هو  بل  �لنو�ب،  جمل�س  تركيبة  عن 

مينح  �أن  �ملنطقي  من  �أنه  عن  ف�ساًل  عنه.  م�سغرة 

�ملجل�س  يف  �أع�ساء  تعيني  �سالحية  �جلمهورية  رئي�س 

�أّنه  وبفعل  �ملميز  �لد�ستوري  ملوقعه  نظر�ً  �لد�ستوري، 

�ل�ساهر على �حرت�م �لد�ستور. 

»يضع المشروع حق 
الطعن بدستورية 
القوانين في أيدي 

المتقاضين من خالل 
دفع مسبق يقّدم إلى 

المحاكم.«
حق  ينح�سر  لبنان  يف  �أّنه  �ىل  �لتنويه  من  بّد  ل  وهنا 

و�لتنفيذية.  �لت�سريعية  بال�سلطتني  �لأع�ساء  تعيني 

عدد  تعيني  �ىل  تلجاأ  �لبلد�ن  من  عدد�ً  باأن  علماً 

�لأعلى،  �لق�ساء  جمل�س  قبل  من  �لأع�ساء  من 

�أق�سى  وب�سكل  و��سبانيا  و�يطاليا  وتون�س  كاملغرب 

بالقرت�ح  �ل�سياق  هذ�  يف  ونذّكر   .
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�للك�سمبورغ يف 

جمل�س  �ىل  �حل�سيني  ح�سني  �لرئي�س  قدمه  �لذي 

هيئة  »ت�سكيل  �إىل  و�لر�مي   ،2005 �لعام  يف  �لنو�ب 

بناء  �لد�ستوري  �ملجل�س  �أع�ساء  ت�سمية  تتوىل  حقوقية 

وتتاألف  ونز�هتهم«.  ونظافتهم  على �سريهم وموؤهالتهم 

»رئي�س  من  كل  من  �حل�سيني،  �إقرت�ح  وفق  �لهيئة، 

�لق�ساء �لأعلى ونائبه، ورئي�س جمل�س �سورى  جمل�س 

ديو�ن  ورئي�س  �ملجل�س،  يف  �حلكومة  ومفو�س  �لدولة 

خم�سة  �إىل  بالإ�سافة  فيه،  �حلكومة  ومفو�س  �ملحا�سبة 

  .
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عمد�ء يف �جلامعات �لتي تدر�س �حلقوق يف لبنان«

كما قد يكون من �لأن�سب، ح�سب ر�أينا، تخفي�س �ل�سن 

�لقانونية �لأدنى لالأع�ساء من 50 �ىل 40 عاماً، كما هي 

�حلال يف �ملانيا وبلجيكا مثاًل، وذلك بهدف �إ�سفاء نفحة 

�سبابية وحيوية على �أد�ء �ملجل�س �لد�ستوري. 

�لتعديل  �عتماد  لدى  �مل�سروع  �قرتح  ثانية،  جهة  ومن 

�جلمهورية،  رئي�س  قبل  من  �لن�سف  بتعيني  �ملتعلق 

�ملرة  يف  �سنو�ت  ثالث  �لن�سف  هذ�  ولية  مدة  بجعل 

�لوىل. ثم تتو�ىل عملية �لتبديل تباعاً بعد �نتهاء ولية 

�لأع�ساء �لآخرين، مما يوؤّمن تبديل ن�سف �لأع�ساء كّل 

ثالثة �سنو�ت، �سرط �أن تلتزم �ل�سلطات ذ�ت �ل�سالحية 

بالتوقيت �لقانوين للتعيينات.

كيفية اتخاذ القرارات

توفره  �لو�جب  �لن�ساب  �سروط  تعديل  �مل�سروع  يقرتح 

�لأع�ساء  عدد  تخفي�س  يتم  بحيث  �ملجل�س  لنعقاد 

ملجموع  �ملطلقة  )�لأكرثية  �ستة  �إىل  ثمانية  من  �ملطلوب 

�أع�ساء �ملجل�س( وذلك �سماناً لنعقاد �ملجل�س ومتكينه 

�ملن�سو�س  �لق�سرية  �ملهل  �سمن  قر�ر�ته  �تخاذ  من 

�مل�سروع  �أن  �لطعن(. كما  تاريخ  )�سهر من  قانوناً  عليها 

يقرتح �تخاذ �لقر�ر�ت بالأكرثية �ملطلقة ملجموع �أع�ساء 

�ملجل�س فيما هو �سبعة �أع�ساء يف �لقانون �حلايل، وذلك 

جتنبا لتحكم �لقّلية يف قر�ر�ت �لأكرثية. 

التنظيم االداري للمجلس

�ملجل�س  لتنظيم  بالغاً  �إهتماماً  �لتعديل  م�سروع  يعري  ل 

�أحد  �نتد�ب  على  �لتعديل  يقت�سر  بحيث  �لد�خلي، 

�ل�ساتذة من كلية �حلقوق و�لعلوم �ل�سيا�سية و�لد�رية 

يف �جلامعة �للبنانية ليوؤمن �لدر��سات �لالزمة. يف حني 

�أننا نرى �أن هذه �مل�ساألة، و�ن كانت عملية، ل تقّل �أهمية 

�لنظر يف  �إعادة  ي�ستدعي  مما  �لأخرى.  �لتعديالت  عن 

وهيكليتها.  �لد�خلية  �لد�ستوري  �ملجل�س  �إد�رة  كامل 

فاملجل�س يعمل حالياً بخم�سة ع�سر موظفاً يتّم �نتد�بهم 

كافية  غري  ب�سرية  مبو�رد  �أي   ،  
12
�لوز�ر�ت خمتلف  من 

�لدفع   
ّ
�أقر �إذ�  �أعد�دها  تت�ساعف  قد  طعون  يف  للنظر 

بعدم د�ستورية �لقو�نني. كما �أن �ملجل�س هيئة د�ستورية 

تتمتع  باأن  يق�سي  مما  �ل�سلطات،  �سائر  عن  متاماً  م�ستقلة 

يقوم  �ن  ي�ستح�سن  لذ�  �أي�ساً.  بال�ستقاللية  �د�رتها 

�لنموذج  فيعتمد  �لذ�تية  باإد�رته  �لد�ستوري  �ملجل�س 

�ملوظفون  يعني  حيث  مثاًل،  �لنو�ب  جمل�س  يف  �ملتبع 

رو�تب  �سل�سلة  عليهم  وتطبق  �ملجل�س  رئي�س  من  بقر�ر 

وحد�ت  جمموعة  �إن�ساء  �إىل  وي�سار  �لعامة.  �لإد�ر�ت 

�ل�سلطة  حتت  يعمل  عام  �أمني  ت�سيريها  يتوىّل  �إد�رية 

�ملبا�سرة لرئي�س �ملجل�س، كوحدة لالأبحاث و�لدر��سات، 

�إد�رية  ووحد�ت  و�لإعالم،  �لعامة  للعالقات  ووحدة 

ومالية وتوثيقية، �لخ . 

ختاماً، ومبعزل عما �سيثريه هذ� �لقرت�ح من ردود �أفعال، 

ل بّد من �لرتحيب بهذه �ملبادرة �لهامة �لتي تهدف �إىل 

تعزيز دور �ملجل�س �لد�ستوري من خالل تو�سيع مهامه 

وحتريره من قيود تعرقل �أد�ءه، ول �سيما يف وقت ت�سهد 

�ىل  ي�سل  �لد�ستورية  للموؤ�س�سات  تفككاً  �لدولة  فيه 

درجة �لفو�سى و�لنهيار.

المجلس الدستوري، هل يفتح أبوابه للمواطنين؟
تعليق على اقتراحات رئيس المجلس الدستوري

ويف هذ� �لطار، تناول �مل�سروع تعدياًل للمادة 19 من �لد�ستور، �ي �لن�س �لد�ستوري �ملن�سئ للمجل�س، . 1

��سافًة �ىل بع�س �لن�سو�س �لقانونية �لو�ردة يف قانون �ن�ساء �ملجل�سة �لد�ستوري )�لقانون رقم 250 تاريخ 

1993/7/14( ونظامه �لد�خلي )�لقانون رقم 243 تاريخ 2000/8/7(.
وهذ� ما �أّكده �ملجل�س يف قر�ره 2005/12 حيث حّدد دوره ك�سابط للعمل �لت�سريعي ، بتاأكيده على »�ن . 2

�لتعبري عن �لر�دة �ل�سعبية مل يعد حكر�ً مطلقاً للمجل�س �لنيابي. بل �أ�سبح �لعمل �لت�سريعي ل يعرب عن 

�ل�سيادة، منذ تاريخ �ن�ساء �ملجل�س، �ل بحدود تو�فقه مع �أحكام �لد�ستور.«

ومن �أبرز �لأزمات �لتي عانى منها �ملجل�س خالل تاريخه �حلديث تلك �لتي نتجت عن تدخالت مبا�سرة . 3

ومف�سوحة من قبل بع�س �ل�سيا�سيني على عدد من �لأع�ساء �لتابعني لطو�ئفهم، �لوىل عام 2005 عندما 

توقف خم�سة من �أع�سائه عن ممار�سة مهامهم يف �ملجل�س مما �أفقده �لن�ساب �لقانوين طيلة فرتة طويلة، 

و�لثانية عام 2013، عندما متّنع ثالثة �أع�ساء عن ح�سور �جلل�سات خالل مهلة �ل�سهر للحوؤول دون �لبّت 

بد�ستورية قانون متديد ولية �أع�ساء جمل�س �لنو�ب )قانون رقم 246 تاريخ 2013/5/31(.

يحق لروؤ�ساء �لطو�ئف �ملعرتف بها قانوناً �لطعن يف �لقو�نني �ملتعلقة ح�سر�ً بالأحو�ل �ل�سخ�سية وحرية . 4

�ملعتقد وممار�سة �ل�سعائر �لدينية و�لتعليم �لديني.

وكانت �لغاية من �إن�ساء هذ� �ملجل�س وفق ما ورد يف هذه �لوثيقة حمّددة �سر�حة بتاأمني تو�فق عمل . 5

�ل�سلطتني �لت�سريعية و�لتنفيذية مع م�سّلمات �لعي�س �مل�سرتك وحقوق �للبنانيني �ل�سا�سية �ملن�سو�س عنها 

يف �لد�ستور.

»تف�سري �لد�ستور: ن�ساب �ليوم �أم �سابقة 1980؟«، نقول نا�سيف، �لأخبار، �لعدد 2455 �خلمي�س 27 . 6

ت�سرين �لثاين 2014.

�ملادة 18من قانون �ن�ساء �ملجل�س �لد�ستوري رقم 1993/250: »يتوىل �ملجل�س �لد�ستوري �لرقابة على . 7

د�ستورية �لقو�نني و�سائر �لن�سو�س �لتي لها قوة �لقانون. خالفاً لأي ن�س مغاير، ل يجوز لأي مرجع ق�سائي 

�أن يقوم بهذه �لرقابة مبا�سرة عن طريق �لطعن �أو ب�سورة غري مبا�سرة عن طريق �لدفع مبخالفة �لد�ستور �أو 

خمالفة مبد�أ ت�سل�سل �لقو�عد و�لن�سو�س«.

يف لبنان، �أحاط �مل�سرتع ع�سوية �ملجل�س بعدد من �لتد�بري و�ملحظور�ت ت�سكل �سمانًة ل�ستقاللية �ملجل�س . 8

�لد�ستوري، ومنها عدم قابلية جتديد �و �خت�سار ولية �لأع�ساء، عدم �جلمع بني ع�سوية �ملجل�س ومنا�سب 

�أخرى �د�رية �و �سيا�سية، �و مهنة �و عمل ماأجور غري �لتعليم �جلامعي و�مل�ساركة يف �ملوؤمتر�ت و�لن�ساطات 

�لعلمية بعد مو�فقة �لرئي�س �خلطية. كما �ن �لأع�ساء مقيدون بو�جب �لتحفظ و�سرية �ملذ�كرة.

و�ذ� ت�ساوت �لأ�سو�ت فالأكرب �سناً يعترب منتخباً.. 9

يتم �لتعيني من جمل�س �لق�ساء �لأعلى لأربعة �أع�ساء من �أ�سل �ثني ع�سر يف �ملغرب، وخم�سة �أع�ساء من . 10

�أ�سل خم�س ع�سر يف �يطاليا، و�ثنني من �أ�سل �ثني ع�سر يف ��سبانيا. �أّما يف �للك�سمبورغ، فيتم تعيني �ربعة 

من �أعلى �لق�ساة حكماً يف �ملحكمة �لد�ستورية، ويتم تعيني �خلم�سة �أ�ساء �لخر بعد ��ست�سارة �ملحاكم 

�لعليا.

مقابلة مع �لرئي�س �حل�سيني حول �ملجل�س �لد�ستوري، �ملفكرة �لقانونية، 28 كانون �لأول 2012.. 11

�ملادة 15 من قانون �ن�ساء �ملجل�س، يوؤمن �لأعمال �لقلمية و�لإد�رية يف �ملجل�س �لد�ستوري م�ساعدون . 12

ق�سائيون �أو م�ساعدون قانونيون ينتدبون لهذه �لغاية من قبل وزير �لعدل ويختار رئي�س �ملجل�س من بينهم 

رئي�س �لقلم وحتدد تعوي�ساتهم مبر�سوم يتخذ بناء على �قرت�ح وزير �لعدل.
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تقدير�ً منها لأهمية مبادرة حملة »بريوت مدينتي«، تن�سر 

�ملفكرة هنا مقتطفات �أ�سا�سية من برنامج �حلملة )�ملحرر(. 

وت ؤيتنا لبير ر
و�إقت�سادي  ثقايف  كمركٍز  بريوت  مدينة  �لربنامج  يرى 

�إىل  �لرئي�سّية  وبّو�بته  لبنان  عا�سمة  �ملنطقة،  يف 

كمدينة  بريوت  �لربنامج  يت�سّور  �خلارجي.  �لعامل 

للتد�خل  خا�ساً  �هتماماً  وتويل  وفّعالة  ناب�سة  حيوّية، 

منهجاً  وتتبع  و�لتنّوع   �لّتو��سل  و�سهولة  �لجتماعي 

تطّلعياً يف �إلتز�ماتها بالّتنمية �ملُ�ستد�مة. رويتنا لبريوت 

برت�ثها  وتتغّنى  �لبحرية،  و�جهتها  حتت�سن  مدينة  هي 

متكاملة  ب�سبكة  وتتمايز  �لقت�سادي،  وموقعها  �لثقايف 

�لتد�خل  تعّزز  �لتي  �خل�سر�ء  �لعامة  �لأماكن  من 

متنوعة  تقدم جمموعة  نريد  �لتي  بريوت  �لإجتماعي. 

�أهلها  لإحتياجات  لت�ستجيب  �ل�ّسكنية  �خليار�ت  من 

بها  �ملحيطة  �لبلد�ت  مع  وتعمل  �ملتعّددة،  و�سكانها 

لالإ�ستجابة مل�ستلزمات �لتنّقل و�حلركة يف �ملدينة ف�ساًل 

�إىل  تدرك �حلاجة  �ملالئم. بريوت مدينتنا  �ل�سكن  عن 

من  وت�ستفيد  وت�ستثمر  حميطها،  مع  باإن�سجام  �لعي�س 

وخلق  �لنمو�لقت�سادي  لتعزيز  و�لإبتكار  �ملبادرة  روح 

فر�س �لعمل، وتقوم بتحديث خدماتها ومر�فقها �لعامة 

من �أجل حت�سني معي�سة �سكانها و�أهلها ورفاهيتهم.

البرنامج، ما هو؟ 

�لو�فية  و�ملو�رد  بال�سالحيات  بريوت  بلدية  تتمتع 

و�لكافية ملعاجلة عدد كبري من �لإ�سكاليات و�لتحديات 

�لتي جعلت �لعي�س و�لعمل يف �ملدينة �أ�سبه بامل�ستحيل. 

الحركة والنقل

يف  �لتنقل  حركة  من   %70 حو�يل  �لر�هنة:  �حلالة 

خالل  �خلا�سة.  �ل�سيار�ت  على  �ليوم  تعتمد  بريوت 

ب�سرعة  تتحرك  �ل�سيار�ت  �أغلبية هذه  �لذروة،  �ساعات 

�مل�ساة. 3% فقط من حركة �لتنقل تعتمد على �لدر�جة 

�لهو�ئية. �لباقي يعتمد على و�سائل �لنقل �مل�سرتك.

هدفنا: خالل 6 �سنو�ت، 45% فقط من حركة �لتنقل 

�لأقل  على  و%15  �خلا�سة  �ل�سيار�ت  على  �ستعتمد 

 %40 �لـ  �لهو�ئية.  �لدر�جة  �أو  �مل�سي  على  �ستعتمد 

�ملتبقية �ست�ستّقل و�سائل �لنقل �مل�سرتك.

الحّيز العام والمساحات الخضراء

من  1م2  من  �أقل  �ليوم  بريوت  توؤمن  �لر�هنة:  �حلالة 

تو�سي  بينما  �لو�حد  للفرد  �ملتاحة  �خل�سر�ء  �مل�ساحة 

منظمة �ل�سحة �لعاملية مبا ل يقل عن 9م2 للفرد �لو�حد.

5م2  �إىل  �لرقم  هذ�  �سرنفع  �سنو�ت   6 خالل  هدفنا: 

للفرد �لو�حد.

الّسكن

�ملالكني  م�سالح  بني  و�لتوفيق  �ل�سكن  كلفة  مالءمة 

�لعد�لة  �أ�سا�س  على  �مل�ستقبليني  و�مل�ستاأجرين 

�أو  لتحديث  للمطّورين  حو�فز  �سنقّدم  �لجتماعية. 

��ستبد�ل �لظروف �ل�سكنّية �ملتدهورة، و�سنقرتح �أدو�ت 

�ل�سيا�سة  يف  �لنظر  �إعادة  بهدف  للتخطيط  جديدة 

�إنتاج  عملية  حالياً  ُتعيق  �لتي  و�لتحفيزية  �ل�سريبية 

و�سع  على  �سنعمل  معقولة.  باأ�سعار  �سكنية  وحد�ت 

��سرت�تيجيات حت�سني �لتجمعات غري �لنظامّية و�لأحياء 

�ل�سكنية لذوي �لدخل �ملحدود، بعد تدهور �لأر�سدة 

�ل�سكنية ب�سكٍل خطري.

إدارة النفايات الصلبة

�حلالة �لر�هنة: تنتج بريوت �ليوم 600 طن من �لنفايات 

�ل�سلبة يف �ليوم �لو�حد. 90% من هذه �لنفايات يتم 

طمرهاعلى �لرغم من �أن معظمها قابل للتدوير.

هدفنا: خالل 6 �سنو�ت، �ستقوم بريوت باإعادة تدوير 

40% على �لأقل من نفاياتها �ل�سلبة، و�ستطّبق تقنيات 

�إد�رية متتثل لأف�سل �ملمار�سات �لدولية.

التراث الطبيعي والثقافي

�حلالة �لر�هنة: تعرتي �ل�ساطئ �للبناين �ليوم تعديات 

�لأخرى  و�ملن�ساآت  و�ملطاعم  �ملجمعات  نتيجة  جّمة 

�ملقامة عليه و�لتي ت�سّد �ملجال �لب�سري لروؤية �ل�ساطئ 

و�لبحر وتعرت�س �لو�سول �إليه.

�سبكة  �إن�ساء  على  �سنعمل  �سنو�ت،   6 خالل  هدفنا: 

مرت�بطة من �حلد�ئق و�مل�ساحات �لعامة و�مل�سرتكة ، ف�ساًل 

عن و�جهة بحرية متاحة للجميع وتر�ث طبيعي ومعماري.

اإلنماء االقتصادي واالجتماعي

�حلالة �لر�هنة: تبلغ ن�سبة �لبطالة �ليوم �سعف ما كانت 

طالبي  �أربعة  كل  من  و�حد   .2011 �لعام  خالل  عليه 

للعمل.  فر�س  يجد  ل  �ل�سباب،  من  ن�سفهم  عمل، 

و�لفجوة بني  تقع يف بريوت،  �لفقر  �لعديد من جيوب 

و�ملحالت  �ملوؤ�س�سات  تو�جه  تتو�ّسع.  و�لغني  �لفقري 

�لتجارية حتديات على �سعيد �لنمو و�ل�ستد�مة، بينما 

�َسر من غالء �ملعي�سة.
ُ
تعاين �لعديد من �لأ

�ملتاجر  �لبلدية  �ستدعم  �سنو�ت،   6 خالل  هدفنا: 

�ست�ساهم  و�ملُ�سرَتين.كما  �ملنتجني  ل�سغار  �ملحلية 

يف  �ملحلية  �لأعمال  لريادة  موؤ�تية  بيئة  تاأمني  يف 

من  و�ستُحد  �ملحلي  بالقت�ساد  �سلة  ذ�ت  قطاعاٍت 

باأ�سحاب  �خلا�سة  �لتحتية  و�لُبنى  �لت�سغيل  تكاليف 

يف  خا�سة  �سروطاً  �لبلدية  و�ستفر�س  �لأعمال. 

حلمل  �لعامة  و�لتلزميات  �لأ�سغال  عقود  منت 

�لجتماعية  �لآثار  وتقييم  �عتبار  على  �ملتعاقدين 

�لتنفيذية. ل�سرت�تيجياتهم 

البيئة المستدامة

باملئة   40 �ليوم  �لبناء  قطاع  ي�سبب  �لر�هنة:  �حلالة 

هائاًل  وهدر�ً  �لكربون  �أك�سيد  ثاين  غاز  من  �نبعاثات 

�أن مو�د �لبناء �مل�ستخدمة حالياً ل  للمياه، ف�ساًل عن 

تر�عي �أدنى معايري �لبيئة �ل�سليمة. عالوة على ذلك، 

�لأبنية  معايري  �إىل  بريوت  يف  �لعامة  �ملباين  تفتقد 

يف  كفاءة  على  تعتمد  و�لتي  و�لنموذجية  �خل�سر�ء 

�ملو�رد. ��ستخد�م 

هدفنا: خالل 6 �سنو�ت، �سرنمم �ملباين �لعائدة للبلدية 

لت�سبح مناذج للمباين �خل�سر�ء، و�سن�سع حو�فز ومبادئ 

ت�سميم و��سحة مل�ساريع �لبناء �جلديدة.

الصحة والسالمة العامة

تهديد�ً  �ليوم  بريوت  بيئة  ت�سكل  �لر�هنة:  �حلالة 

وتدين  �لهو�ء  نوعية  رد�ءة  ب�سبب  �لعامة  �ل�سحة  على 

م�ستوى �لنظافة �لعامة، و�فتقاد �لآليات �لالزمة ملر�قبة 

تلوث �لهو�ء و�ملاء.

هدفنا: خالل 6 �سنو�ت، �ست�سبح �سو�رع مدينتنا نظيفة 

و�سنزيل م�ستوعبات �لنفايات �ملرمية يف �لهو�ء �لطلق.

مع  بالتعاون  خطة  و�سن�سع  �ملياه  نوعية  �سرن�قب  كما 

لبنان« للحد من م�ساكل  »موؤ�س�سة مياه بريوت وجبل 

تلوث �ملياه و�سننفذ خطة �إ�ساءة يف جميع �أنحاء �ملدينة 

لتح�سني �ل�سالمة �لليلية.

الحوكمة

وتدريب  �لبلدي  للجهاز  �لتنظيمي  �لهيكل  حت�سني 

�لتي  �لرئي�سية  �ملوؤ�س�ساتية  موّظفيها وتذليل �لتحديات 

�أعاقت عمل �ملجال�س �ملنتخبة منذ عقود. نتعّهد بدعم 

وتعزيز �ل�سبكة �لو��سعة للمجموعات �ملدنّية و�ملنظمات 

�ملدينة  ل�سالح  وعملت  ��ستثمرت  �لتي  �حلكومية  غري 

ومنوها، �إدر�كاً مّنا باأنها م�سدر طاقة رئي�سي للبلدية... 

كما نتعهد باللجوء �ىل خرب�ت خمططني مدنيني يتولون 

تنظيم و�إد�رة �سوؤون �ملدينة مب�ساعدة فريق عمل موؤلف 

من مهنيني موؤهلني لتنفيذ روؤيتنا. كما �سنقوم بتدريب 

على  قائم  تقييم  نظام  وباإدخال  �لبلدية،  موظفي  فريق 

�لأد�ء، ُيكافئ �لعمل مل�سلحة �ملدينة و�أهلها و�سكانها...

�سنقّدم مو�َزنة قائمة على �لأد�ء من �أجل تلبية �أف�سل 

�أهل �ملدينة و�سكانها، عرب و�سائٍل �سفافة  لحتياجات 

ت�ساركّية  �آليات  باإن�ساء  و�سنقوم  للُم�ساءلة.  وقابلة 

بريوت  �سكان  �إعالم  خاللها  من  يتم  متعّددة، 

و�ستوّمن  �ملدينة،  وب�سوؤون  �لبلدية  باأعمال  و�أحيائها 

�لهاّمة  �لقر�ر�ت  يف  �لفّعالة  للم�ساركة  ُبل  �ل�ُسّ لهم 

�ليومّية. �ملدينة ولإد�رتها  مل�ستقبل 

يف 8 �أيار 2016، �ستخا�س معركة �لنتخابات �لبلدية يف 

بريوت. جديدها هذه �ل�سنة بروز لعب �سيا�سي جديد 

من نوع خمتلف: »حملة بريوت مدينتي«. فمهما يكن 

نتائج  من  �ستحققه  وما  �حلملة  لهذه   
ّ

�ل�سيا�سي �لوزن 

للعمل  جديد  لنموذج  �ملبادرة  هذه  توؤ�ّس�س  �نتخابية، 

 يف لبنان من زو�يا عّدة: 
ّ

�ل�سيا�سي

�لأوىل، �لأ�سلوب �لذي �نبنت عليه �حلملة من نا�سطني 

مع  و��سعة،  دميقر�طية  �أطر  يف  و�جتماعيني  �سيا�سيني 

�لإبتعاد عن �لبحث عن رموز �أو قادة )ويف حالتنا هذه عن 

رموز �ملعار�سة �ل�سيا�سية(. فرغم �أن هذ� �لأ�سلوب قد يعد 

 �إز�ء ن�سالت هوؤلء �لرموز يف �لظروف �لعادية، 
ً
جحود�أ

�إل �أنه قد يجد تربير�ً يف �لو�سع �للبناين للقطع مع �لنظام 

�لقائم على كاري�سما �لرموز و�ل�سخ�سنة. وكان �لأمر يكون 

طبعاً �أقل قابلية لالإنتقاد لو تركت �لالئحة مقاعد �ساغرة 

على نحو يتيح للناخب �لتوفيق بني هذه �لالئحة ووفائه 

للرموز �لتي �أثبتت �سدقية يف مكافحة ما يكرهه.  

�أهد�ف  وهي  �حلملة  و�سعتها  �لتي  �لأهد�ف  �لثانية، 

لقيم  معيناً  فهماً  تعك�س  وخدماتية،  مدينية  حقوقية 

وجماليات �لعي�س �مل�سرتك يف مدينة كبريوت. ومن �أهم 

هذه �لأهد�ف، تنظيم �لنقل �مل�سرتك وحت�سني �مل�ساحات 

�خل�سر�ء و�لأماكن �لعامة وتاأمني وحد�ت �سكن مي�سورة 

�لتكلفة، و�إد�رة �لنفايات �ل�سلبة وحماية وتطوير تر�ث 

بريوت �ملعماري و�لطبيعي و�لثقايف وبناء �ملر�كز �ملجتمعّية 

وحت�سني �خلدمات و�إيالء �لعد�لة �لجتماعية و�لتخفيف 

�لجتماعية-�لقت�سادية  و�لتنمية  �لفقر،  حدة  من 

و�لإد�رة �لبيئية �حل�سنة �أهمية يف جميع م�ساريع �لبلدية 

�ملدينة  �أهل  جميع  و�سالمة  ل�سحة  �لأولوية  و�إعطاء 

و�سكانها و�أخري�ً �إدخال مبادئ �حلوكمة يف �إد�رة �ل�سوؤون 

�لبلدية. وبالطبع، بالإمكان �نتقاد هذ� �لربنامج من ز�ويا 

عدة وخ�سو�ساً جلهة خلوه من �أي �إ�سارة �إىل كيفية �إعادة 

�لروح لو�سط �ملدينة �أو �إىل تنظيم �ملوؤ�س�سات �ل�سياحية 

يف �ملدينة �أو �إىل حت�سني �أو�ساع �لفئات �ملهم�سة و�له�سة 

فيها، كحق �لو�سول للمعوقني �أو �أي�ساً حقوق �لأطفال 

�أي�ساً  �أو  �لرعاية  دور  يف  �ملودعني  �لأطفال  وخ�سو�ساً 

�جر�ء�ت ملو�جهة �لبطالة وخ�سو�ساً يف �أو�ساط �ل�سباب. 

ك�سمان  �جتماعية،  �أبعاد  �أي  من  �لربنامج  خال  كما 

�سروط �ل�سالمة للعمال يف �ملوؤ�س�سات �لقائمة يف بريوت 

بالب�سر. وهي عناوين  �أي�ساً مكافحة ممار�سات �لإجتار  �أو 

»حملة  �لثانية  �ملعار�سة  �لالئحة  يف  باملقابل  غالبها  جند 

مو�طنون ومو�طنات يف دولة«. 

فكرة  هنا  �لأهم  يبقى  �ملالحظات،  هذه  رغم  لكن، 

و�سع برنامج يعيد �لإعتبار للق�سايا �حلقوقية و�ملعي�سية 

هذ�  ومن  بها.  و�لوعي  م�سروعيتها  تعزيز  على  ويعمل 

مع  للقطع  هاماً  منوذجاً  �أي�ساً  هنا  �حلملة  تقّدم  �ملنطلق، 

�لنظام �لكاري�سماتي مبا فيه من �سخ�سنة وتهمي�س تاّم 

�أي�سا  هنا  نكون  �عتبار كهذ�،  ظّل  �لنا�س. ويف  لق�سايا 

�أي  من  �لربنامج  خال  و�إن  بامتياز   
ّ

�سيا�سي عمل  �أمام 

توّلت  �لتي  �ل�سيا�سية  للقوى  مبا�سر  �نتقاد  �أو  تعر�س 

و�سع �ل�سيا�سات �لتي جاءت هذه �حلملة جلبهها.

�لتعر�س  �حلملة  جتّنب  نقّيم  كيف  ولكن،  �لثالثة، 

للقوى �ل�سيا�سية �ملهيمنة؟ �أل يظهر هذ� �لأمر �حلملة 

مظهر�ً متخاذًل �أو �أقله مهادناً، على نحو يبقيها عاجزة 

تغيري  �أي  �إحد�ث  عن  وتاليا  �لقوى  هذه  تهديد  عن 

حجم  هو  لالنتقاد  قابلية  �لأمر  هذ�  يزيد  وما  جدي؟ 

تلك  تكون  �أن  ي�ستبه  �لذي  �ل�سلطة  وحتوير  �لف�ساد 

�أن  �ملهّم  �أي�ساً، من  فيه. لكن، هنا  �لقوى قد تورطت 

 
ّ

�ل�سيا�سي �لو�سع  �سوء  على  �لنتقاد�ت  هذه  نقر�أ 

مو�طن  لجتذ�ب  �لأ�سلم  �لطريق  هي  فما  �حلايل. 

�عتاد �أن يحّدد خياره �ل�سيا�سي على �أ�سا�س �عتبار�ت 

�ستم  خالل  من  ذلك  يتم  هل  غر�ئزية؟  �سبه  طائفية 

خالل  من  �أم  و�لإجر�م،  بالف�ساد  و�تهامها  زعاماته 

يبقى  �ل�سوؤ�ل  �ملعي�سية؟  وحقوقه  مبطالبه  وعيه  تعزيز 

مفتوحاً.. ورمبا �جلو�ب �لأ�سح عليه هو �جلو�ب �لذي 

نح�سل عليه يف �سناديق �لإقرت�ع.

بيروت مدينتي

برنامج
 »بيروت مدينتي«
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