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يتجز�أ  ال  جزء�ً  »ت�شكل  مميزة   مو�قع  ثالثة  لبريوت 

عني  يف  �لبحرية  �لو�جهة  وهي  �لعا�شمة،  هوية  من 

و�شاطئ  �ل�شغري،  وخليجها  �لرو�شة  و�شخرة  �ملري�شة، 

ترتيب  مر�شوم  يف  ورد  ما  هذ�  �لبي�شاء«.  �لرملة 

�الأر��شي �ل�شادر يف 2009، و�لذي �أّكد على �شرورة 

م�شاريع  من  �ملو�قع  لهذه  �لطبيعية  �خل�شائ�ص  حماية 

مل  ذلك،  ورغم  معاملها.  ت�شوه  قد  �إن�شائية  �أو  عقارية 

�مل�شتثمرين  �أحد  منح  يف  حرجاً  بريوت  حمافظ  يجد 

م�شاحته عن  وتزيد  طابقاً   11 مبنى من  باإن�شاء  رخ�شة 

20000 مرت�ً مربعاً، وكّل ذلك �شمن �لرمول �لتي 

�لبي�شا. فما من �عتبار  �لرملة  �إليها �ملوج، على  ي�شل 

�أر�شه: ال هوية  باالإنتفاع من  يعلو على رغبة م�شتثمر 

�لبيئة وعلى  �ملحافظة على  �لعا�شمة، وال جمالها وال 

وهم  و�شكانها  �أبنائها  بهجة  وال  �ل�شاطئ  ��شتمر�رية 

�لوحيدة  و�حلجة  و�لرمل.  و�ل�شم�ص  باملاء  يتمتعون 

ثرو�تنا  يبددون  �لذين  بها  يتذرع  �لتي  �لتني(  )ورقة 

�مل�شرتكة )�أهّم ورمبا كّل ما منلك(، هي قد�شية �مللكية 

�شاقطة يف  طبعاً حّجة  وهي  �الإ�شتثمار.  وحّق  �خلا�شة 

فامللكية  �لدميقر�طية:  لقيم  �عتبار  �أدنى  يقيم  نظام  �أي 

�خلا�شة لي�شت مطلقة، بل هي تخ�شع يف جميع دول 

�لعامل، ومنها وفق قو�نني لبنان ومر��شيمه، العتبار�ت 

وبالطبع،  �لعامة.  �مل�شلحة  تفر�شه  �لذي  �لعام  �لنظام 

من غري �ملن�شف حتميل �ملحافظ وحده م�شوؤولية هذ� 

ك 
ّ
يحر مل  �لد�خلية  فوزير  �لعام:  بال�شالح  �الإزدر�ء 

�أعمال  بوقف  �لقا�شية  �لق�شاء  �أحكام  لتنفيذ  �شاكناً 

بروجكتور�ت  من  لديه  ما  �مل�شتثمر  فاأ�شاء  �لبناء، 

بذلك  وهو  لياًل،  )�لهدم(  �لعمل  جر�فاته  لتو��شل 

�إليه  و�شلت  ما  على  �لبالغة،  فائق  نحو  على  �أ�شاء 

�لنائب غ�شان  وفيما عد�  و�نحطاط.  ف�شاد  �لّدولة من 

�لهيئة  يف  �الأحكام  تنفيذ  بوجوب  ذّكر  �لذي  خميرب 

ما  �لنو�ب  من  �أّي  يجد  مل  �لنو�ب،  ملجل�ص  �لعامة 

هم  تولو�  لق�شاة  دعماً  �شوته،  يرفع  �أن  ي�شتدعي 

وحدهم، �لدفاع عما تبقى من �لدولة. 

غد�ً، حني ننظر �إىل �لرملة �لبي�شا بعد �نتهاء معركتها، 

�شنكون �أمام م�شهد من �إثنني: �إما ينجح �لق�شاة على 

�لثبات يف مو�قفهم، في�شبحون منوذجاً الأجمل مقاومة 

تكون  و�إما  و�مل�شتقّل.  �لر�ئد  �لق�شاء  لبناء  ولبنة 

فت�شبح  كله،  �لبحر  تبلع  بنايات  ��شتحالت  �لرمول 

 يف كال 
ّ
بريوت ونا�شها بال بحر ... وبال �أفق. وت�شتمر

�ملعركة.  �حلالتني 
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فصل جديد من معركة استقالل القضاء في لبنان:
وع قانون للقضاء العدلي مسودة مشر

�أ�شباب وجود �ملفكرة �لقانونية هو �لدفاع عن  �أهّم  من 

��شتقالل �لق�شاء، �شماناً حلظوظ بناء �لدولة يف لبنان. 

وقد ز�دتها جتارب �ملر�قبة و�لبحث �إ�شر�ر�ً، بعدما تبّدت 

�شيا�شة  �إليها  و�شلت  �لتي  �لعالية  �لدرجة  بو�شوح  لها 

��شتتباع �لق�شاء. ولهذه �لغاية، �أطلقت �ملفكرة م�شار�ت 

ثالثة متكاملة، ما ز�لت حتتاج �إىل �لكثري من �لتطوير: 

�الأول، �لتقا�شي �ال�شرت�تيجي، �أي نقل ق�شايا معينة �إىل 

حلبة �لق�شاء �شمن ��شرت�تيجية قانونية- �إجتماعية �أماًل 

باإحد�ث تغيري يف �ملنظومة �لقانونية �أو يف �ملمار�شات �أو 

�مل�شار  هذ�  نتائج  �أول  وبالطبع،  �الإجتماعي.  �لوعي  يف 

�إحد�ث  على  بقدرتهم  و�لق�شاة  �ملحامني  حت�شي�ص 

تغيري�ت �إجتماعية على �أكرث من �شعيد، مع ما ي�شتتبع 

في�شت�شعر  وظائفهم.  لطبيعة  فهمهم  تغيري يف  من  ذلك 

�ملحامي �أهمية دوره يف تطوير �لنقا�ص �لعام حول مفاهيم 

�ألفه من قو�عد  �مل�شاو�ة و�لعد�لة و�حلرية، و�خلروج عما 

تقنية جامدة يف �جتاه تعميق طرق تاأويل �لقانون باالإ�شتعانة 

�إىل ما و�شلت �إليه �ملعاهد�ت �لدولية و�ملبادئ �لقانونية 

و�لعلوم �الإجتماعية. ويالقيه �لقا�شي يف هذ� �مل�شعى، يف 

�جتاه حماية �حلقوق و�حلريات، مع ما ي�شتدعيه ذلك غالبا 

من خروج عن حتفظه �الإعتيادي يف تفادي �أي جمابهة 

مع �أ�شحاب �لنفوذ SELF RESTRAINT. وبقدر ما تنجح 

�ملفكرة يف بّث �لفكر �الإجتماعي لدى �ملهن �لق�شائية، 

�الإجتماعية  �لفئات  بينها وبني  �لتو��شل  يتعزز  ما  بقدر 

حت�ّش�ص  فيزد�د  للتغيري.  تطمح  �أو  غنب  من  تعاين  �لتي 

�ملحامي و�لقا�شي لدوره �الإجتماعي تبعاً لتز�يد �إلتجاء 

هذه  حت�ّش�ص  ويزد�د  �إليه،  �ملذكورة  �الإجتماعية  �لفئات 

�ل�شعيد  على  جناحاته  بتز�يد  �لق�شاء  الأهمية  �لفئات 

�حلقوقي، فيزد�د حما�شها يف �لدفاع عن �إ�شتقالله. ومن 

�شاأن هذ� �لتفاعل �الإيجابي �أن يوّلد دينامية �جتماعّية قد 

تكون �أحد �ملد�خل �لرئي�شة لبناء �لدولة.

�لثاين، �إن�شاء مر�شد ال�شتقالل �لق�شاء و�شفافيته. و�لهدف 

من هذ� �ملر�شد هو متابعة �أعمال �لق�شاة وتطويرها كمادة 

�لك�شف عن �حلاالت  وباالأخ�ص  �أي�شا  �إعالمية، ولكن 

�ص فاقع ال�شتقالل �أي من �لق�شاة �أو 
ّ
�لتي يبدر فيها تعر

�إيجاد بيئة  �ملحامني. ومن �شاأن هذ� �جلهد �أن ي�شهم يف 

مغايرة د�خل �لق�شاء: بيئة ي�شعر فيها �لقا�شي �أّن �لر�أي 

�لعام �شاهد على �أعماله، مبا يعنيه ذلك من تقدير وم�شاءلة، 

و�أن ك�شب �لثقة �لعامة هو كنز يتعدى من حيث �أهميته 

جممل �ملنافع �لتي قد مينحها هذ� �لنافذ �أو ذ�ك.

�أما �لف�شل �جلديد و�لثالث، و�لذي �نخرطت فيه �ملفكرة، 

للق�شاء  �لناظم  �لقانوين  �الإطار  ب�شاأن  �لتباحث  فقو�مه 

�شمانات  من  يوّفره  ال  �أو  يوّفره  مبا  �لق�شاء،  ومل�شار�ت 

لالإ�شتقاللية و�ل�شفافية، و�لعمل على حت�شني هذ� �الإطار 

على نحو يتما�شى مع معايري ��شتقالل �لق�شاء. وبالطبع، 

�لعمل يف هذ� �ملجال يتطّلب نف�شاً طوياًل، يف ظّل تدهور 

�إىل  �لق�شاء  ��شتقالل  ثقافة  �ل�شيا�شية وحتّولنا من  �لقيم 

تعزيز  يوؤدي  �أن  ناأمل  لكن  �أعماله.  يف  �لتدّخل  ثقافة 

�لتخاطب و�ملعرفة يف هذه �ل�شوؤون �إىل جعلها �أكرث ح�شور�ً 

عن  للدفاع  ميال  �أكرث  يجعلهم  مما  �لنا�ص  وجد�ن  يف 

��شتقالل �لق�شاء ونزوعا عن �مل�ص به، و�أي�شاً يف وجد�ن 

�لقا�شي مما يزيده مياًل للتم�ّشك با�شتقالله. 

والإجناز هذ� �لعمل، مت �عتماد �ملنهجية �لتفكيكية، وهي 

)�إ�شالح  �ملطروحة  �مل�شاألة  تق�شيم  على  تقوم  منهجية 

�لق�شاء �لعديل( �إىل جمموعة من �مل�شائل يتّم طرح كل 

منها ومناق�شتها على حدة و�شوال �إىل مقرتحات �حللول 

�ملنا�شبة حللها. ومن �أبرز هذه �الإ�شكاليات �لتي تختلف 

قائمتها على �شوء �لنقا�شات �لد�ئرة و�مل�شتمرة:

كيفية تكوين جمل�ص �لق�شاء �الأعلى،--

نقل -- جو�ز  عدم  ومبد�أ  �لق�شائية  �لت�شكيالت 

�لقا�شي من من�شبه دون ر�شاه،

�شالحيات جمل�ص �لق�شاء �الأعلى، تنظيمه ومو�رده، --

طريقة تعيني �لق�شاة،--

�لتنظيم �لد�خلي للمحاكم،--

كيفية ت�شكيل هيئة �لتفتي�ص �لق�شائي و�شالحياتها، --

وكيفية تكري�ص مبد�أي �ملحا�شبة و�ل�شفافية،

تقييم �لعمل �لق�شائي،--

�شرعة �أخالقيات �لق�شاة،--

و�شبل -- للق�شاة،  �الأ�شا�شية  و�حلريات  �حلقوق 

عن  ف�شال  �لق�شائية  �ل�شوؤون  �إد�رة  يف  م�شاركتهم 

�شمانات مبد�أ �مل�شاو�ة بينهم،

ل -- �لتدَخّ �إز�ء  �لق�شاة  حلماية  �لت�شريعية  �لو�شائل 

�ملبا�شر يف �أعمالهم،

�أ�شول �ملالحقات �لتاأديبية و�لعقوبات �لتاأديبية،--

�لنيابات �لعامة، --

�لتوزيع �جلغر�يف للمحاكم،--

معهد �لدرو�ص �لق�شائية،--

�ملو�زنة �ملخ�ش�شة للق�شاء وكيفية �إد�رتها.  --

وتخ�ش�ص �ملفكرة للمحاور �الأ�شا�شية جل�شات عمل ي�شارك 

فيها �أ�شخا�ص خمتارون. وهي تن�شر يف نهاية �لعمل يف كل 

منها ورقة بحثية تت�شمن ر�شماً للو�شع �حلايل �ملت�شل به 

ولالإ�شكاليات �لتي مت توثيقها ب�شاأنه، ف�شال عن مقرتحات 

حلول تتمثل يف �شياغة م�شودة مقرتحات قانونية يف هذ� 

�خل�شو�ص مع �أ�شبابها �ملوجبة. كما تت�شمن �لورقة �إ�شارة 

توزع  �لناجحة.  و�الإقليمية  �الأوروبية  �لتطور�ت  �أهّم  �إىل 

بعد ذلك �لورقة على 300 �إىل 500 �شخ�شاً �أغلبهم من 

�أ�شحاب �الإخت�شا�ص )ق�شاة، نو�ب، وز�رة �لعدل، نقابتي 

الآر�ئهم.  طلباً  جامعيني...(  �أ�شاتذة  حمامني،  �ملحامني، 

كما تو�شع عن هذه �الأور�ق ن�شخة �إلكرتونية على موقع 

�ملفكرة، ت�شمح الأي مو�طن �أو قارئ باإبد�ء ر�أيه بخ�شو�شه. 

كما تعقد بخ�شو�شها ندوة خم�ش�شة للنقا�ص �لعام. ويتّم 

للبحث يف  �ملفكرة  �إىل  �لو�ردة  و�لتعليقات  �الآر�ء  در�ص 

مدى مالءمة �الأخذ بها يف �ل�شياغة �لنهائية للمقرتحات 

�لقانونية. ويف نهاية �لعمل على هذه �ملحاور �ملختلفة، جتمع 

�ملقرتحات �ملختلفة لتوؤلف �مل�شودة �لكاملة مل�شروع قانون 

تنظيم �لق�شاء �لعديل. 

�أربعة  ب�شاأن  عملها  »�ملفكرة«  �أجنزت  �للحظة،  وحتى 

عن  بحثيتني  ورقتني  موقعها  على  ن�شرت  وقد  حماور. 

تكوين جمل�ص �لق�شاء �الأعلى و�لت�شكيالت و�ملناقالت 

ورقتني  �لقادمني  �الأ�شبوعني  و�شتن�شر خالل  �لق�شائية، 

�أخريني، عن �شالحيات جمل�ص �لق�شاء �الأعلى ومو�رده، 

وعن �أخالقيات �لق�شاء. وهي تدعو جميع قر�ئها �إىل تقدمي 

م�شاهماتهم يف هذ� �ملجال، بالطريقة �لتي يرغبون  بها. 

اعتـــكاف القضـــاة 
وضغـــوط إللغاء 

غروب الواتســـاب

�أو�شاط  �شخط  حالة  �شادت   ،2017/3/12 م�شاء 

�لق�شاة بعد �إطالعهم على م�شروع قانون �شل�شلة 

�مل�شرتكة  �للجان  �أقرته  �لذي  و�لرو�تب،  �لرتب 

بتاريخ  �لعامة  �لهيئة  على  غد�ً  عر�شه  وُيفرت�ص 

)�لق�شاة(  �لقاعدة  �شغط  وحتت   .2017/3/15

يف  حت�شل  �جتماعات  فر�ص  يف  جنحت  �لتي 

حماكم �ملحافظات، وجد جمل�ص �لق�شاء �الأعلى 

على  �ل�شيطرة  ذمام  ال�شتعادة  م�شطر�ً  نف�شه 

 2017/3/13 يف  للق�شاء  عمومية  جلمعية  �لدعوة 

�نتهى  بريوت.  يف  �لتمييز  حمكمة  قاعة  يف 

�الإجتماع �إىل �الإعالن عن �إعتكاف عام للق�شاة 

 2008 منذ  �الأوىل  ة 
ّ
للمر وذلك  �لعمل،  عن 

جمل�ص  يف  �لتعيينات  تعطيل  على  )�عرت��شا 

بع�ص  وّثقت  �ملفّكرة  وكانت  �الأعلى(.  �لق�شاء 

مببادرة  �حلا�شلة  �لعمل  عن  �الإعتكاف  حاالت 

من �لق�شاة يف �شنو�ت �أخرى مبعزل عن جمل�ص 

يف  وحتديد�ً  الإر�دته،  خالفاً  بل  �الأعلى  �لق�شاء 

بدر(  �لقا�شي بالل  �الإعتد�ء على   )عقب 
12013

مو�رد  لتجفيف  م�شروع  طرح  )مبنا�شبة   
و22014

�ملفكرة  �إىل  منا  وقد  �لق�شاة(.  تعا�شد  �شندوق 

�أن جمل�ص �لق�شاء �الأعلى �لذي ما فتئ يعار�ص 

�أو ناٍد للق�شاة خالفاً ملا تفر�شه  �إن�شاء �أي جمعية 

�ملعايري �لدولية ال�شتقالل �لق�شاء، ي�شغط حالياً 

الإلغاء غروب و�ت�شاب �لذي مت �إن�شاوؤه للتو��شل 

بني �لق�شاة مبنا�شبة �حتجاجهم �الأخري.  

بيـــان المفكـــرة بشـــأن مشـــروع قانـــون سلســـلة الرتـــب والرواتب:
استباحة القضاء تهديد لكل مواطن

�ملجل�ص  قر�ر  �شدور  من  ون�شف  �شنتني  يقارب  بعدما 

�الإيجار�ت  قانون  مو�د  من  عدد  باإبطال  �لد�شتوري 

�ملجل�ص  تفّطن  تنفيذه،  وخلل يف  من جدل  �أعقبه  وما 

�لنيابي �إىل دوره يف حّل �الأزمات �الإجتماعية. وعليه، 

 بتاريخ 2017/1/19 قانون �الإيجار �جلديد بعد �إدخال 
ّ
�أقر

تعديالت طفيفة على �ل�شيغة �لتي كانت و�شعتها جلنة 

»�لرتميمي«  �لقانون  وهذ�   .2015 يف  و�لعدل  �الإد�رة 

ي�شتدعي عدد�ً من �ملالحظات �الأولية:

 يف معاجلة �إ�شكالّية �الإيجار�ت 
ّ
�أن �ملجل�ص �لنيابي ��شتمر

باالآليات  ربطه  دون  من  منف�شلة،  كاإ�شكالّية  �لقدمية 

للجميع  �ل�شكن  حّق  �شمان  �شاأنها  من  �لتي  �الأخرى 

كذلك  يكونو�  مل  �أو  قد�مى  م�شتاأجرين  كانو�  )�شو�ء 

عمال مببد�أ �مل�شاو�ة( كزيادة �ل�شريبة على �ل�شقق �لفارغة 

�لدخل  ذوي  من  �لفئات  على  �لقرو�ص  ت�شهيل  �أو 

وهو  �لخ.  �الإيجار...  لبدالت  �شقوف  و�شع  �أو  �ملحدود 

بذلك �أكد على ن�شف �شمانات �ل�شكن �لتي تتمتع بها 

فئة من �لنا�ص من دون تاأمني �شمانات بديلة �أو مو�زية. 

�أو  �أنه مل ياأخذ بخ�شو�شية �مل�شتاأجرين �ملتقاعدين  كما 

�مل�شنني �أو من ذوي �حلاجات �خلا�شة.

�خللل  ت�شحيح  �إىل  �شعى  �لرتميمي  �لقانون  �أن 

�لد�شتوري �حلا�شل يف تكوين �للجنة �ملبطلة من خالل 

تغيري عدد �أع�شائها وطرق تعيينهم. ويذكر �أن �ملجل�ص 

�لد�شتوري كان �أبطل �ملو�د �ملت�شلة باإن�شاء هذه �للجنة 

على خلفية عدم توفر �شمانات �الإ�شتقاللية يف تكوينها. 

ويبدو �أن �مل�شرع �أعاد �خلطاأ نف�شه بحيث ن�ص على �أنهم 

وزير  وهم  �لتنفيذية  �ل�شلطة  �أع�شاء  قبل  من  يعينون 

�لعدل ووزير �ملالية ووزير �ل�شوؤون �الإجتماعية من دون 

و�شع �أي معايري �أو �شو�بط. 

�أن �لقانون مل يقت�شر على ترميم �ملو�د �ملبطلة، �إمنا �شعى �أي�شا 

�إىل �إجابة بع�ص مطالب �مل�شتاأجرين، ومنها تعديل �ملادة 29 

�لتي كانت حترم �أبناء �ملُ�شتاأجر من �الإ�شتفادة من �الإيجار 

يف حال وفاته قبل عام 1992 وتو�شيع د�ئرة �مل�شتفيدين من 

م�شاعدة �ل�شندوق لت�شمل �لذين ال يتجاوز دخلهم �لعائلي 

�ل�شهري 5 �أ�شعاف �حلد �الأدنى بعدما كانت هذه �مل�شاعدة 

تنطبق فقط على �لذين ال يتجاوز دخلهم 3 �أ�شعاف �حلد 

�الأدنى فقط ورفع حجم �مل�شاعدة بالن�شبة �إىل بع�ص هوؤالء، 

وتخفي�ص بدل �ملثل من 5 �إىل %4 من قيمة �ملاأجور. �إال �أن 

هذه �لتعديالت تبقى قليلة �ل�شاأن، بالنظر �إىل �ملخاطر �لتي 

باتت حتدق بحق �ل�شكن. 

قر�ر �ملجل�ص �لد�شتوري رقم 1999/1 تاريخ 1999/1/23: “عندما ي�شن . 1

�مل�شرع قانونا يتناول �حلقوق و�حلريات �الأ�شا�شية فال ي�شعه �أن يعّدل.�أو �أن 

يلغي �لن�شو�ص �لنافذة �ل�شامنة لهذه �حلريات و�حلقوق دون �أن يحل حملها 

ن�شو�شا �أكرث �شمانة �أو تعادلها على �الأقل فاعلية و�شمانة”. 

�الأبعاد �الجتماعية لق�شية �الإعتد�ء على �لقا�شي بالل بدر: حر�ك . 1

ت�شامني للق�شاة �ل�شباب يف مو�جهة �لهرمية، من�شور على �ملوقع 

�الإلكرتوين للمفكرة �لقانونية يف 2013/10/17. 

نو�ب ي�شنعون ه�شا�شة �لق�شاء، وق�شاة يرّدون باحلر�ك و�ملو�جهة يف . 2

لبنان، من�شور يف �ملفكرة �لقانونية، �لعدد 17، �أيار 2014. 

http://legal-agenda.com/article.php?id=558
http://www.legal-agenda.com/article.php?id=755&folder=articles&lang=ar
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منذ �أ�شهر، يو�كب �لر�أي �لعام ق�شية �لرملة �لبي�شا وما تثريه من تطور�ت ق�شائية وتفاعالت �جتماعية. وقد بد�أت 

ف�شول هذه �لق�شية بعدما ح�شل �أحد متعهدي �لبناء �لكبار من بلدية بريوت على رخ�شة جتيز له بناء ما تزيد 

م�شاحته على 20000 مرت� مربعا على م�شافة مرتين من �الأمالك �لعامة �لبحرية يف منطقة �لرملة �لبي�شا. ومن 

�ملعلوم �أن هذه �ملنطقة ت�شكل �ل�شاطئ و�ملتنف�ص �الأخري الأهل بريوت، ف�شال عن كونها �إحدى ثرو�تها �لطبيعية 

خالل  من  �لقانونية  �ملفكرة  مع  بالتعاون  بيئية(  )جمعية  �الأخ�شر  �خلط  جمعية  �شمنت  وقد  �جلمالية.  ومعاملها 

جلوئهما �إىل �لق�شاء ��شتمر�ر �لتد�ول بهذه �لق�شية مبا يتجاوز �لتعبري عن �لغ�شب �أو �ل�شخط. وما ز�د من ح�شور 

هذه �لق�شية يف �خلطاب �لعام هو �مل�شهد �ملقزز �لذي متّثل يف �إ�شر�ر �ل�شركة �مل�شتثمرة على ت�شريع �لعمل، يف مترد 

و��شح على قر�رين متتاليني ملجل�ص �شورى �لدولة بوقف �أعمال �لرخ�شة، وبتو�طوؤ �أكيد مع �أطر�ف نافذة يف �لدولة. 

وعليه، باتت �لربوجكتور�ت �لتي �أ�شاءتها ل�شمان مو��شلة �الأعمال لياًل رمز�ً للف�شاد �لذي ينه�ص �أ�شالع �لدولة 

على مر�أى من �لنا�ص جميعاً. ومل تتمكن �جلهة �ملدعية من �إطفاء هذه �الأ�شو�ء �إال بعد ح�شولها على قر�ر ثالث 

من قا�شي �الأمور �مل�شتعجلة باإلز�م �ل�شركة بتنفيذ �الأحكام �لق�شائية حتت طائلة ت�شديد غر�مة قدرها مائة وخم�شني 

مليون لرية لبنانية عن كل يوم خمالفة، منهية بذلك ل�شاحلها معركة تنفيذ �لقر�ر�ت �لق�شائية و�لتي ��شتمرت �أكرث 

من �شهر. ومبعزل عما �شتوؤول �إليه هذه �لق�شية )ويحتمل ح�شول تطور�ت فيها بني تاريخ كتابة هذه �الأحرف وتاريخ 

ن�شرها(، فاإنها �كت�شبت طابعاً رمزياً معرّب�ً من جو�نب عدة، �شنعمل هنا �إىل تبيان �أبرز �أوجهها )�ملحرر(.

حماية البيئة والشاطئ

قضية »الرملة البيضا«:
نموذج لتفعيل قوانين حماية البيئة والشاطئ

أدوات قانونية لحماية البيئة في مواجهة اإلستثمار 
من  عدد  و�شع  مت  �الأخري،  و�لن�شف  �لعقد  خالل 

مع  متا�شياً  وذلك  �لبيئة،  حلماية  و�ملر��شيم  �لقو�نني 

ورغم  �ملجال.  هذ�  يف  دولياً  �حلا�شل  �لقيمي  �لتطور 

من  �إ�شتخر�جها  باالإمكان  �لتي  �الأدو�ت  �أهمية 

بحاجة  طبعا  تبقى  و�لتي  هذه  �لت�شريعات  جمموعة 

�أو  �الإد�رة  قبل  من  ت�شتخدم  قّلما  فاإنها  تطوير،  �إىل 

بها.  ة 
ّ
�مل�شر �الإ�شتثمار  م�شاريع  مو�جهة  يف  �ملتقا�شني 

��شتخد�مها  مت  �لتي  �الأدو�ت  بعر�ص  هنا  و�شنكتفي 

يف ق�شية �لرملة �لبي�شا و�لتي يحتمل �أن يتم تعميقها 

خالل مر�حل �لق�شية �لقادمة.

 

دراسة األثر البيئي ليست 
مجرد إجراء شكلي

من �شمن �الأ�شناد �لقانونية للمطالبة باإبطال �لرخ�شة، 

�أن در��شة �الأثر �لبيئي �لتي ��شتخدمت للح�شول عليها 

هي در��شة تعود ل�شنة 2013 ومل�شروع �آخر كان يعتزم 

باأن  مطلبها  �جلمعية  رت 
ّ
بر وقد  تنفيذه.  �آخر  متعهد 

غالبية  تنفيذ  يزمع  كان  �آخر،  مب�شروع  تت�شل  �لدر��شة 

بعد�ً  �أكرث  �آخر  عقار  على  فيه  �مل�شمولة  �الإن�شاء�ت 

عن �الأمالك �لبحرية، ف�شال عن كونها مل تعد �شاحلة 

 2012 �ل�شادر يف  �ملر�شوم  �ل�شنتني وفق  النق�شاء مدة 

�الأمر  هذ�  �لبيئة  وز�رة  �أيدت  وقد  �لبيئي.  �الأثر  ب�شاأن 

يف �ل�شكوى �جلز�ئية �لتي قدمتها للمدعي �لعام �لبيئي 

يف بريوت. ورد�ً على ذلك، قّدمت بلدية بريوت جو�باً 

�لبيئية:  باالإعتبار�ت  كلي  �إ�شتهتار  عن  يعرّب  م�شتّفز�ً 

فمن جهة، ر�أت �أن �لقيام بامل�شروع، وبكالم �آخر �إ�شادة 

20000 مرت� مربعا و11 طابقا يف منطقة بالغة �حل�شا�شية 

على بعد مرتين من �الأمالك �لبحرية، ال يتطلب �إجر�ء 

در��شة بيئية. ومن جهة �أخرى، �أنه على فر�ص �أن هذه 

�لدر��شة مفرو�شة قانوناً، فاإن غيابها ال يوؤدي �إىل �إبطال 

�لبيئة  �أن �عتبار�ت حماية  �لبناء. فكاأنها تقول  رخ�شة 

للقانون،  خالفا  للخطر  تعري�شها  �إز�ء  �لتح�ّشب  وعدم 

تبقى �أقل �شاأناً من �أن جتيز وقف �الأعمال. 

بع�ص جو�نب  الإبر�ز  منا�شبة  �لردود  هذه  �شكلت  وقد 

�إثارته  تتم  قلما  و�لذي   2012 �لتطبيقي  �ملر�شوم 

�إىل  باالإ�شتناد  �الأخ�شر  �خلط  جمعية  فبينت  ق�شائيا. 

ن�شو�ص و��شحة �أن هذه �لدر��شة �شرورية على �عتبار 

�إن�شاوؤه يف  يتم  �مل�شروع هو كناية عن جممع بحري  �أن 

�ل�شاطئ وفق ما جاء يف مر�شوم  منطقة ح�شا�شة، على 

2012. و�الأهم، بينت �أن وجود �لدر��شة ومو�فقة وزر�ة 

مالحظاتهم  �إبد�ء  من  �ملو�طنني  ومتكني  عليها  �لبيئة 

لتقدمي  �أ�شا�شياً  م�شبقاً  �شرطاً  ت�شكل  �أمور  كلها  عليها، 

�لرتخي�ص وفق ما جاء بو�شوح كلي يف �لر�شم �لبياين 

كما   .2012 �ملر�شوم  من   6 رقم  �مللحق  يف  �لظاهر 

ت�شاءلت �جلمعية كيف ميكن للبلدية �أن تعترب �أن غياب 

�أنه  فيما  �لرخ�شة،  لبطالن  �شبباً  ي�شكل  ال  �لدر��شة 

ي�شكل جرماً جز�ئياً؟ 

وبذلك، �شكلت هذه �لق�شية منا�شبة لتعميق �لنقا�ص 

وب�شكل  �لبيئة  حماية  يف  �لبلديات  م�شوؤولية  حول 

�أخ�ّص �الأهمية �لتي يجدر �إيالوؤها العتبار�ت �لبيئة يف 

�ملو�زنة بينها وبني حقوق مالكي �الأر��شي با�شتثمارها.  

الملك العاّم كشرط للتمّتع 
لبيئة با

 ،2016 �شنة  من  �الأخري  �لف�شل  يف  �ملطر  �نهمار  مع 

�الأمو�ج  غمرت  كيف  بذهول  �للبنانيون  �كت�شف 

و�لرمول �أجز�ء كبرية من �لعقار. وقد �أكد هذ� �الأمر �أن 

ثمة خطاأ )�إن مل نقل تزوير�ً( يف حتديد �الأمالك �لعامة 

و�لرمول  �ملوج  �إليها  ي�شل  نقطة  �آخر  ت�شمل  و�لتي 

ح�شب �لقر�ر 1925 بتحديد �الأمالك �لعامة. و�الأمر ال 

يتوقف عند هذ� �حلّد. فقد �شّجلت م�شتند�ت �لرخ�شة 

�أمرين بالغي �خلطورة: 

وجلول  ردم  �أعمال  �لرخ�شة  خر�ئط  ت�شمنت  �الأول، 

ومنحدر�ت خارج حدود �لعقار، �شمن �الأمالك �لعامة 

�لعقار بذلك مع  �ل�شركة مالكة  تعاملت  �لبحرية. وقد 

ة، �أو كاأن  �الأمالك �لبحرّية وكاأنها �إمتد�د الأمالكها �خلا�شّ

للت�شريعات  وردمها، خالفا  باإ�شغالها  لها حّق ح�شرّي 

وما  ��شتعماله.  �أو  �لعام  �مللك  �إ�شغال  لكيفية  �لناظمة 

يزيد من ج�شامة هذه �ملخالفة، هو و�شع �ملتعّهد �شور�ً 

�ل�شاطئ  �أعمااًل منجزة على  تظهر  للم�شروع،  ت�شويقية 

ومتتع �شاغليه به. ويذكر �أن مر�شوم 1966/4810 و�شع 

�لعموم  »با�شتعمال  تبقى  �لبحرية  �لعامة  �الأمالك  �أن 

�إقفالها  يخّول  �أّي حق  �أحد  ملنفعة  عليها  يكت�شب  وال 

مل�شلحة خا�شة«. و�إذ �أجاز �ملر�شوم تخ�شي�ص جزء من 

هذ�  وح�شر  جمموعات  �أو  �أفر�د  ال�شتعمال  �ل�شاطئ 

�الإنتفاع بهم دون �شو�هم، فاإنه �شارع �إىل و�شع جمموعة 

و�أن  �إ�شتثنائية  �الإجازة  تكون  �أن  �أهمها  �ل�شو�بط،  من 

تتّم مبوجب مر�شوم خا�ّص وملدة ال تتجاوز �ل�شنة ومن 

�لعام.  �مللك  على  مكت�شب  حق  �أي  ترّتب  �أن  دون 

وعليه، وبفعل غياب �أّي مر�شوم يت�شل ب�شاطئ �لرملة 

�لبي�شا، فاإن �الإعتد�ء يكون حا�شاًل حكماً. 

بالنسبة للبلدية، إشادة 
11 طابقا على بعد مترين 

من البحر ال يتطلب 
دراسة بيئية. وإذا صّح 
أن القانون يفرض ذلك، 

تبقى الرخصة صحيحة. 
هذا اإلستهتار الرهيب 

بالبيئة.

�أما �الإخالل �لثاين بامللك �لعام، فقد �رتكبه �ملجل�ص 

قد  �ملجل�ص  هذ�  كان  ففيما  �ملدين.  للتنظيم  �الأعلى 

حدد يف قر�ر �شابق �لرت�جع عن �الأمالك �لعامة �لبحرية 

ب 25 مرت�ً، و�فق على ��شتثناء �لعقار مو�شوع �لدعوى 

�إقامة من�شاآت مع  �إمكانية  �إياه  �لقاعدة، مانحاً  من هذه 

وقد  �لبحرية.  �لعامة  �الأمالك  عن  فقط  مرتين  تر�جع 

�شمح هذ� �لرت�جع للمتعهد بت�شويه منظر �لرملة �لبي�شا 

�ملجل�ص  ��شرت�ط  رغم  �ل�شاطئ  ��شتمر�رية  وبتهديد 

�الأعلى للتنظيم �ملدين وجوب �حرت�مه. 

مرسوم ترتيب األراضي 
المنسي

و�شع �ملر�شوم رقم 2366 و�ل�شادر يف 2009/6/20 

مبثابة  �للبنانية، وهي  �الأر��شي  لرتتيب  �ل�شاملة  �خلطة 

والإ�شتعماالت  �ملدين  للتنظيم  عام  توجيهي  �إطار 

على  منه   2 �ملادة  ن�شت  وقد  لبنان.  يف  �الأر��شي 

و�الإد�ر�ت  و�لبلديات  �لوز�ر�ت  �إلتز�م  وجوب 

و�لبلديات  �مل�شتقلة  و�مل�شالح  �لعامة  و�ملوؤ�ش�شات 

تتو�فق  �لتي  �لتوجيهات  باإعتماد  �لبلدية  و�الإحتاد�ت 

عالقة  له  عملها  من  �شاأن  كل  يف  �خلطة  هذه  مع 

هذه  �أّن  مبعنى  �الأر��شي،  وتنظيم  با�شتعماالت 

�لتوجيهات هي ملزمة جلميع �الإد�ر�ت �لعامة مبا فيها 

�الإد�ر�ت �ملحلية كبلدّية بريوت. 

ومن �أبرز ما جاء يف �خلطة �ل�شاملة لرتتيب �الأر��شي، 

�الأمور  �لعقار،  ملالكة  �ملمنوحة  �لرخ�شة  وخالفته 

�الآتية: 

مبز�يا  متعلقاً  خا�شاً  ق�شماً  ت�شمنت  �ل�شاملة  �خلطة  �أن 

»ت�شكل  �لرملية  �ل�شو�طئ  �أن  فيه  جاء  �ل�شو�طئ، 

ثروة نادرة يف لبنان، وجميعها تقع يف �الأمالك �لعامة 

بالو�شول  �ملو�طنني  لعموم  بال�شماح  يلزم  مما  �لبحرية 

�إليها.  جماناً 

مميزة   مو�قع  ثالثة  بريوت  يف  �أن  �عتربت  �خلطة  �أن 

وهي  �لعا�شمة،  هوية  من  يتجز�أ  ال  جزء�ً  »ت�شكل 

�لرو�شة  و�شخرة  �ملري�شة،  عني  يف  �لبحرية  �لو�جهة 

وقد  �لبي�شاء«.  �لرملة  و�شاطئ  �ل�شغري،  وخليجها 

حماية  �شرورة  على  �ل�شاأن  هذ�  يف  �خلطة  �أّكدت 

عقارية  م�شاريع  من  �ملو�قع  لهذه  �لطبيعية  �خل�شائ�ص 

�إن�شائية قد ت�شوه معاملها. �أو 

في  البيئية  الجمعيات  صفة 
التقاضي

�حلقوقية، عمدت  �لق�شايا  من  �لعديد  يجري يف  كما 

�إىل �لطعن ب�شفة جمعية �خلط �الأخ�شر  بلدية بريوت 

�لبيئية يف �لتقا�شي، مناق�شة يف هذ� �مل�شمار ما كانت 

�أكدت عليه يف دعوى �أخرى )دعوى �ملر�شوم �ل�شري 

�لق�شايا  يف  ي�شّح  وما  �لعا�شرة(.  باملنطقة  �ملت�شل 

�لبيئية على  �لق�شايا  �أوىل يف  باب  ي�شّح من  �حلقوقية 

 2002/444 �لبيئة  حماية  قانون  من   3 �ملادة  �شوء 

�لتي حّملت كل مو�طن م�شوؤولية �ل�شهر على حماية 

دون  من  �حلالية  �الأجيال  حاجات  وتاأمني  �لبيئة 

�ملقبلة.  �مل�شا�ص بحقوق �الأجيال 
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لمى كرامة 

�إهتمام  روك/باي حمط  �الإيدن  م�شروع  ق�شية  �شّكلت 

�للبناين. ومما ال �شك  �لر�أي �لعام و�الإعالم  كبري لدى 

فيه �أن ذلك يعود لعدة عو�مل، �أهمها يف كونها �إحدى 

�لدعاوى �لقليلة �ملت�شلة بحماية �الأمالك �لعامة �لبحرية 

فقد  �إيجابية.  نتيجة  �إىل  �أّويل،  ب�شكل  ولو  ت�شل،  �لتي 

فر�ص �لق�شاء نف�شه، يف ثالثة �أحكام متالحقة، ك�شالح 

�لنافذين.  و�ملتمولني  �ل�شركات  مبو�جهة  �لنا�ص  باأيدي 

وعد� عن �أن م�شهد ��شتمر�ر �ل�شركة �مل�شتثمرة باأعمال 

بوقفها  �لقا�شية  �لق�شائية  �لقر�ر�ت  من  بالرغم  �لبناء 

م�شاعفة  �إىل  �أّدى  فاإنه  �ملو�طنني،  من  �لعديد  ��شتفّز 

�أهمية �لق�شية: فبفعل هذه �لت�شرفات، مل تعد �لق�شية 

�أي�شا  �أ�شبحت  �إمنا  بيئة و�شاطئ وح�شب،  ق�شية حماية 

ق�شية ��شتقالل ق�شاء ومكافحة ف�شاد. و�شنعمد هنا �إىل 

��شتخال�ص بع�ص �لعرب من هذه �لتجربة.  

العبـــرة األولـــى، الوصـــول للمعلومـــات، جـــزء 

أساســـي من معارك الطعن بالقرارات اإلدارية: 

�إىل  �لو�شول  �أن  نلحظ  �لق�شية،  تفا�شيل  يف  باالإمعان 

�ملعلومات و�لوثائق �شّكل �إحدى �ل�شعوبات �الأ�شا�شية 

يف هذه �لق�شية، بحيث �أنه تعني على �جلمعية �لطاعنة 

�أن  دون  من  �لقانونية،  �ملهلة  �شمن  �لرخ�شة  �لطعن يف 

يت�شنى لها �الإطالع على خر�ئطها، وذلك بفعل �متناع 

)حمافظ بريوت( عن ت�شليم �شورة عن هذ� �مللف الأ�شهر 

�إىل �ملعلومات بعد  �إقر�ر قانون �لو�شول  عدة. و �شادف 

�شهرين من تقدمي �لدعوى، وجتاوز�ً لهذ� �لعائق، وبانتظار 

تكليف  طلب  على  �لدولة  �شورى  جمل�ص  يجيب  �أن 

�لبلدية باإبر�ز ملف �لرخ�شة، قامت �جلهة �ملدعية بخطو�ت 

ثالث: �الأوىل، �الإتكال على �لنف�ص لال�شتح�شال على 

تكون  �لتي  �لوثائق  من خالل  �ملعلومات  من  كم  �أكرب 

�أو عامة  �أو يف حمفوظات خا�شة  �ملو�طنني  متوفرة لدى 

)�إفاد�ت عقارية قدمية، �شور جوية للعقار، وثائق تاريخية 

�إىل �لق�شاء �مل�شتعجل  �لثانية، �للجوء  وخر�ئط قدمية(.  

�إىل  �أدى ذلك  وقد  �ملعلومات  للح�شول على عدد من 

�حل�شول على ترخي�ص باالإ�شتح�شال على �إفادة �إرتفاق 

وتخطيط. و�لثالثة، �مل�شارعة �إىل تفعيل قانون �لو�شول �إىل 

�ملعلومات من خالل توجيه طلب ر�شمي ملحافظ بريوت 

لت�شليم �مللف، �شند�ً للقانون �ملذكور. وفيما كّلف جمل�ص 

�شورى �لدولة يف قر�ره �ل�شادر يف 2017/3/6 حمافظ 

�أبرزه مع حجب عدد من  فاإنه  باإبر�ز هذ� �مللف،  بريوت 

�مل�شتند�ت �لهامة )�لرت�جع، و�إفادة �ل�شقالت �و �إرتفاع 

�لعقار وخر�ئط موقعة من م�شاح لهذ� �لغر�ص و�الإحاالت 

بني �جلهات �لر�شمية(. وقد عادت �جلهة �ملدعية للمطالبة 

ثمة  �أن  �لعلم  مع  هذ�  �مل�شتند�ت.  هذه  عن  بالك�شف 

م�شتند�ً �أ�شا�شياً يبقى حمجوباً وهو حم�شر حتديد وحترير 

�الأمالك �لعامة �حلا�شل يف �أول �لثالثينيات و�لذي حتدد 

فيه حدود �لعقار، يف ما يعتقد تعدياً على �الأمالك �لعامة 

�لبحرية. 

العبـــرة الثانيـــة، تعزيـــز التواصـــل بيـــن أشـــخاص 

البيئـــة  لحمايـــة  اإلختصاصـــات  متعـــددي 

واألمـــالك العامـــة البحريـــة: 

يف  �لتقنية  �ملعرفة  تطوير  من  �لق�شية  تطّلبته  عما  عد� 

�لبناء  قانون  يف  �لو�ردة  �لهند�شية  �ملفاهيم  من  �لعديد 

و�ملر��شيم �لتطبيقية له، فاإنها حتمت �إر�شاء تعاون وثيق 

بيئيني  ونا�شطني  وحمامني  معماريني  مهند�شني  بني 

ملعاجلة  مدنية  ومنظمات  جامعيني  وباحثني  و�إعالميني 

�جلو�نب �ملختلفة من �لق�شية. وقد �أدى هذ� �لتعاون �إىل 

رفع م�شتوى �لدفاع عن �لق�شية، �شعبياً وق�شائياً و�إعالمياً 

على حد �شو�ء. ويوؤمل �أن متّهد هذه �لق�شية ملاأ�ش�شة هذ� 

�لتعاون على نحو يجعل �ملجتمع �أكرث جهوزية للت�شدي 

�ملعركة  فتح  �إىل  للمبادرة  ورمبا  م�شتقباًل،  مماثلة  مل�شاريع 

�الأكرب يف �جتاه ��شتعادة �مللك �لعام �ملنهوب. 

العبـــرة الثالثـــة، المفعـــول التراكمـــي للدعـــاوى 

المقامـــة لحمايـــة البيئـــة والشـــاطئ: 

تطور �خلطاب �حلقوقي وتعميم �لتقا�شي �ال�شرت�تيجي

�لرو�شة  بد�لية  مرور�ً  �جلنوب،  يف  عدلون  �شاطئ  فمن 

�لق�شية و�حدة:  و�مليناء،  �إىل �شاطئ كفرعبيد�  وو�شواًل 

حق �ملو�طن باالأمالك �لعامة و�لولوج �إىل �ل�شاطئ، و�ملظهر 

نف�شه: �أبناء �ملناطق �ملختلفة يتظاهرون ويحتجون ويتهياأون 

بتن�شيق متز�يد مع منظمات حقوقية وبيئية وطنية، للجوء 

�إىل �لق�شاء. وقد نتج عن هذه �الإعرت��شات حتى �الآن 

ثالث دعاوى هي مبثابة �لباقة �الأوىل يف �شياق ��شرتد�د 

�ملو�طن حلقه بالتمتع بالبيئة و�ل�شاطئ. فاإىل جانب دعوى 

�لرملة �لبي�شاء، كانت جمعية »�خلط �الأخ�شر« قد تقدمت 

مع جمعية »نحن« وبالتعاون مع »�حلملة �الأهلية حلماية 

�شورى  �أمام جمل�ص  مبر�جعة  و«�ملفكرة«،  �لرو�شة«  د�لية 

�لدولة الإبطال �ملر�شوم �لذي �آل يف خ�شّم حرب �لتحرير 

�إىل جتريد �لبلدية من حّق متلك %25 من �أي عقار ير�د 

�إقامة من�شاآت عليه يف �ملنطقة �لعا�شرة من بريوت، و�إىل 

�أو  �إعادة ما كانت متلكته �إىل �ملالكني من دون �أي بدل 

تعوي�ص. ونظر� لفد�حته، قد بقي هذ� �ملر�شوم �شريا ومل 

ين�شر، مما �أتاح للنا�شطني �لطعن فيه رغم �نق�شاء 25 �شنة 

من �نتهاء �حلرب. كما قدمت جمعية �خلط �الأخ�شر مع 

نا�شطي �مليناء وبالتعاون مع »�ملفكرة« دعوى �أخرى �أمام 

�مليناء  و�لفرز يف  �ل�شم  بق�شايا  �لناظر  �لعقاري  �لقا�شي 

وذلك طعناً بالقر�ر �لقا�شي ب�شم �أمالك عامة بحرية �إىل 

عقاٍر خا�ص بحجة �أن هذ� �لعقار كان �شقط �شهو�ً �شمن 

�الأمالك �لعامة )وهو �لعقار 220 / ب�شاتني �مليناء(. 

�لق�شائية  لالإعرت��شات  �لت�شاعدي  �ملنحى  هذ�  ويدّل 

و�حلقوقية على �مل�ص بال�شاطئ و�مللك �لعام و�حلا�شل يف 

عدد من �ملناطق، لي�ص فقط على تطور و��شح يف �لوعي 

�الإجتماعي الأهمية �الأمالك �لعامة و�لبيئة، بل �أي�شاً على 

تطور ثقافة حقوقية يف ق�شايا �مللك �لعام. فهي مل تعد 

م�شاألة بيئية مطلبية �أو �حتجاجية بحتة، بل باتت �أي�شا 

وب�شكل �أكرث ظهور�ً، م�شاألة حقوقية تنتهي يف حال عدم 

باللجوء  تلقائي،  و�شبه  متز�يد  وب�شكل  لها،  �الإ�شتجابة 

�لعو�مل  �إبر�ز  �إىل  يوؤدي عملياً  �الأمر  �لق�شاء. وهذ�  �إىل 

�مل�شرتكة يف هذه �لق�شايا رغم تبعرثها �جلغر�يف، وي�شكل 

�الإ�شرت�تيجي  �لتقا�شي  �آليات  العتماد  حمّفز�ً  عاماًل 

فيها، مع ما ي�شتتبع ذلك من م�شوؤولية على عاتق �لق�شاة 

�لناظرين يف �لدعاوى �ملقدمة �أمامهم.   

ومن �لطبيعي �أن ي�شكل �أّي قر�ر ق�شائي �إيجابي يف �أّي 

من هذه �لق�شايا، كما ح�شل حتى �الآن يف ق�شية �لرملة 

�لبي�شاء، حافز�ً �إ�شافياً العتماد هذ� �مل�شار وحمّفز� للق�شاة 

يف تطوير �إجتهاد�تهم حلماية �لبيئة و�مللك �لعام. 

العبـــرة الرابعـــة، معركـــة اســـتقالل القضـــاء 

مجمـــل  فـــي  كالزمـــة  القضائيـــة  والشـــرعية 

الحقوقيـــة   المعـــارك 

هنا ن�شل �إىل »�لدر�ص« �الأخري. فكما �شبق بيانه، ما �إن 

�لبي�شاء  �لرملة  نا�شطي  �شدر قر�ر ق�شائي موؤيد ملطالب 

حتى �تخذت �ملعركة منحى خمتلفا، عنو�نها �الأول �لدفاع 

عن �ل�شرعية �لق�شائية و��شتقالل �لق�شاء، وغايتها وجوب 

�ل�شرعية  عن  �لدفاع  بات  وقد  �لق�شائي.  �حلكم  تنفيذ 

 
ّ

�لبيئي �ملطلب  لتحقيق  فقط  لي�ص  �شرورياً  �لق�شائية 

و�ملو�طنني  �لنا�شطني،  �شعور  على  للمحافظة  �أي�شاً  �إمنا 

�إىل  �للجوء  خالل  من  تغيري  �إحد�ث  باإمكانية  عموماً، 

ت معركة تنفيذ �لقر�ر 
ّ
�لقانون و�لق�شاء. وبذلك، ��شتمر

�لق�شائي �أكرث من �شهر، وتطّلبت �إقامة ثالث دعاوى �أمام 

مرجعني ق�شائيني خمتلفني، كل ذلك يف مو�ز�ة �إ�شد�ر 

عدد من �لبيانات وتنظيم عدد من �ملوؤمتر�ت �ل�شحافية 

و�الإعت�شامات و�لوقفات �الإحتجاجية. كما وجهت �جلهة 

�ملدعية كتابا دعت فيه رئي�ص �جلمهورية مي�شال عون �إىل 

ممار�شة دوره يف حماية �لد�شتور وبخا�شة مبد�أي ��شتقالل 

�لق�شاء وف�شل �ل�شلطات، و�أحلقت �لكتاب بعري�شة وقعها 

�أكرث من 1000 مو�طن. وقد كان لهذه �لتحركات �شدى 

�لنائب  طالب  حيث  �لنو�ب،  ملجل�ص  �لعامة  �لهيئة  يف 

لهيبة  حفاظا  �لق�شائية  �لقر�ر�ت  بتنفيذ  خميرب  غ�شان 

�لدولة و�لقانون. 

بتغرمي  �لثالث  �لقر�ر  ل�شدور  وتبعا   ،2017/3/21 ويف 

�أي خمالفة مبائة وخم�شني مليون لرية لبنانية، تلت �جلهة 

�مل�شتدعية يف موؤمتر �شحايف بياناً �أعلنت فيه �الإنتهاء من 

نف�شه  �لوقت  �لق�شائي، حمذرة يف  �لقر�ر  تنفيذ  معركة 

من �أي تدّخل يف �لق�شاء، بعدما نقل �الإعالم عدد�ً من 

�ل�شائعات و�ملقوالت بهذ� �خل�شو�ص.   

وجتدر �الإ�شارة �إىل �أّن �لتو�شع على هذ� �لنحو يكاد ي�شبح 

�أمر�ً متكرر�ً يف �لعديد من �ملعارك �حلقوقية. نكتفي هنا 

بالتذكري بق�شية تنفيذ قر�ر جمل�ص �شورى �لدولة بوجوب 

بحق  عمال  �لتحقيقات  ملف  �ملفقودين  ذوي  ت�شليم 

�ملعرفة )2014(، حيث رفع ذوو �ملفقودين يافطات تطالب 

 .
1
باملعرفة حقهم  مع  جنب  �إىل  جنباً  �لق�شاء  با�شتقالل 

�الأمر نف�شه ح�شل يف فرتة 2009 و2010 يف �إثر رف�ص 

�لق�شائية  �لقر�ر�ت  لتنفيذ  �لعام  لالأمن  �لعامة  �ملديرية 

بحق  �لتع�شفي  �لتوقيف  ملمار�شة  حّد  و�شع  �إىل  �الآيلة 

 .
2
ع�شر�ت �الأ�شخا�ص من �لالجئني �لعر�قيني

وتكر�ر هذ� �الأمر �إمنا ي�شكل مدعاة للتفكري لي�ص فقط 

�ملنتهكة،  يف �شبل �شمان جهوزية للدفاع عن �حلقوق 

للدفاع  جهوزية  �شمان  �شبل  يف  نف�شه  �الآن  يف  ولكن 

عن ��شتقالل �لق�شاء.    

حماية البيئة والشاطئ

ماذا تعّلمنا قضية الرملة البيضاء؟

ر�جع:  عالء مروة، تبعاً لت�شليم ذوي �ملفقودين ملف �لتحقيقات: ��شتعادة . 1

لبع�ص حمطات �لق�شية، �ملفكرة �لقانونية )�أيلول 2014(.

ر�جع:  �شارة ون�شا، ق�شية ي�شرى �لعامري: �أو حني د�فع �إعالميون عن قوة . 2

�أحكام ق�شائية يف لبنان، �ملفكرة �لقانونية )ني�شان 2014(.
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”There are some resources that we hold 

in common, such as the air we breathe 

and the water we drink. We take them 

for granted, but their widespread 

availability makes everything else we 

do possible. […] Just as clean air makes 

respiration possible, silence, in the 

broader sense, is what makes it possible 

to think.“

Matthew Crawford, The World Beyond 

Your Head.

كـريـم نـّمـور
�أجرت �ملقابالت يف �ملقالة �إلهام برج�ص

�ملدينة.  �أ�شو�ت  �ىل  و��شغو�  �الآن  �شبابيككم  �إفتحو� 

منطقة  جتل�شون يف  هل  جيد�ً.  �إ�شغو�  ت�شمعون؟  ماذ� 

�أو  �حلر�ص  جتاورون  هل  جتارية؟  منطقة  يف  �أو  �شكنية 

�شكانية؟  �إ�شمنتية  باأبنية  حما�شرون  �أنكم  �أم  �لبحر 

�لتي  �ملدينة  قطعة  تنبع عن  �لالتي  �الأ�شو�ت  ما هي 

�إعرت�شته  بريوت،  �شو�رع  يف  �شار  من  فيها؟  تقطنون 

و�أ�شو�ت  �مللّحة  �ل�شيار�ت  زمامري  �أ�شو�ت  حتماً 

�أنحاء  خمتلف  يف  �ملبعرثة  �لد�ئمة  �لبناء  �أعمال 

مدينة  يف  �ل�شو�شاء  م�شتوى  و�شل  فقد  �ملدينة. 

حيث  �الأخرية،  هذه  هوية  يف  تغلغها  حد  �إىل  بريوت 

مدينة  لي�شت  فبريوت  عنها.  ف�شلها  ميكن  يعد  مل 

�لتي  �مل�شتمرة  �ل�شجة  مدينة  هي  بريوت  هادئة، 

تت�شلل يف حياتنا �ليومية فيها، �إىل درجة �أو�شلتنا �إىل 

�جلدي  �لتفكري  تغييب  يف  و�إنتهت  باالأمر  �لت�شليم 

م�شتوى  على  �ل�شجة  هذه  تد�عيات  مدى  عن 

و�لنف�شية  �جل�شدية  �ل�شّكان  �شحة  وعلى  �ملعي�شة 

به  �مل�شّلم  من  كان  و�إذ�  �شو�ء.  حد  على  و�لفكرية 

�لبقاء  وتالياً  �لتنف�ص  لنا  يتيح  �لنظيف  �لهو�ء  �أن 

عملية  لنا  يتيح  ما  هو  �ل�شمت  فاإن  �حلياة،  قيد  على 

�لتفكري. فمنافع �ل�شمت على حيو�تنا هي هائلة. ويف 

�أدو�ت  خالل  من  �ملنافع  تلك  تقييم  ميكن  ال  حني 

�الإقت�شاد �لقيا�شي �لكال�شيكية، �إمنا توفر �ل�شمت يف 

�الإبد�ع  تعزيز  يف  ومبا�شرة  حتماً  ي�شاهم  معينة  بيئة 

�ملعا�شر،  �الأمريكي  �لفيل�شوف  وبح�شب  و�الإبتكار. 

�لطريق   ،)Matthew Crawford( كر�وفرد  ماثيو 

تتطلب  �أ�شخا�ص متعلمني  نحو حتولنا �ىل  تقودنا  �لتي 

 .
1
منا �إ�شتهالكاً لكميات هامة من ذلك �ل�شمت

�الآن، وعطفاً على ما تقدم، تخيلو� �أنف�شكم تقطنون يف 

لياليكم  ليلية.  وماله  وبار�ت  حانات  ترت�شعه  �شارع 

�لليلية  و�حلفالت  �ل�شهر�ت  بوطاأة  حمكومة  كلها 

و�شيار�تهم  رّو�دها  �حلانات وبحركة  تلك  �ملنظمة من 

�الأمر  هذ�  للحانات.  �لتابع  باركيغ  �لفاليه  وبعمل 

و�أحمد  ب�شري  جرجي  �ل�شيدين  من  �أي  يحتاج  ال 

�شارع  يف  يقطنان  فكالهما  يتخيله،  �أن  بي�شون 

وذلك  بريوت،  يف  �حلمر�  ل�شارع  �ملو�زي  �ملقد�شي 

منت�شف  يف  �الأهلية  �حلرب  �إندالع  قبل  ما  منذ 

�إ�شتهرت  وقد  �ملا�شي.  �لقرن  من  �ل�شبعينيات 

�ملو�زية  و�ل�شو�رع  �حلمر�  �شارع  )�أي  �حلمر�  منطقة 

�ملا�شي  �لقرن  من  �خلم�شينيات  �أو�خر  منذ  له( 

�إن�شاء  بفعل  �شيما  ال  و�لليلية،  �لتجارية  بحركتها 

و�إرتيادها  فيها  �لليلية  و�مللتقيات  �ملقاهي  من  عدد 

ب�شري  وكان  �آنذ�ك.  مثقفيها  ومن  بريوت  �شباب  من 

ما  وعلى  �ملنطقة  يف  �حلركة  على  �إعتاد�  قد  وبي�شون 

�أ�شفرت عنه من تغلغل م�شتوى معني من �الأ�شو�ت 

�ليومية. حياتهما  يف 

كانــوا يهددون حقنا 
ة لحيا با

�ملطاعم  من  عدد  �إفتتاح  مت  �ل�شنتني،  حو�يل  منذ 

حيث  نف�شه  �ملقد�شي  �شارع  يف  �ملتجاورة  و�حلانات 

ب�شعة  بعد  وعلى  وبي�شون،  ب�شري  من  كل  يقطن 

�إفتتاح  مت  وقد  �شكنهما.  مكان  من  فقط  �أمتار 

كورت  ذ�  مبربع  �شمي  ما  يف  �حلانات  هذه  معظم 

مربع  �لو�قع  يف  وهو   ،)The Courtyard( يارد 

فيها  ي�شكن  �لتي  �لبناية  يقابل  �لطلق  �لهو�ء  يف 

غري  وحانات  مطاعم  خم�شة  �أو  �أربعة  تتو�شطه  ب�شري، 

عبارة  هي  بل  �إ�شمنتية،  �أو  حجرية  باأ�شطح  مزّودة 

من  �شتائر  فقط  حتدها  �أ�شطح،  دون  من  مربعات  عن 

للحياة  لت�شور  ترجمة  وهي  �لبال�شتيك،  �أو  �لنايلون 

�للبنانية،  �ملناطق  خمتلف  يف  موؤخر�ً  تطّور  �لليلية 

�أي�شاً.  �شبية  ومنطقة  �حلازمية  منطقة  يف  �شيما  ال 

و�شل  �ملفتوحة،  �ملوؤ�ش�شات  هذه  بنية  وبنتيجة 

يفوق  ما  �إىل  �لليلي  ن�شاطها  عن  �لناجت  �ل�شجيج 

�ملقد�شي،  ك�شارع  �شكنية  ملنطقة  �ملعقول  حدود 

 مع �حلّد �الأدنى 
ّ

بحيث تعار�ص ب�شكل مفرط ويومي

�لعالية  فاملو�شيقى  �ملنطقة.  �شكان  لر�حة  �ملطلوب 

تلك  عن  �ملنبثقة  �ملفرطة  و�ل�شو�شاء  و�الأ�شو�ت 

فيها  �مل�شتخدمة  �ل�شوت  مكرب�ت  بفعل  �حلانات 

يف  و�لعاملون  رّو�دها  وّلده  �لذي  �لهائل  و�ل�شجيج 

�أدت   ،)valet parking( �ل�شيار�ت  ركن  خدمة 

ب�شري  ومنهم  �ملنطقة،  �شكان  حرمان  �إىل  جميعها 

للر�حة  �الأ�شا�شي  �ل�شكينة  عن�شر  من  وبي�شون، 

ج�شدية  �أ�شر�ر  عن  تالياً  و�أ�شفرت  و�لنوم.  و�لتفكري 

باحلياة«  حقنا  يهددون  »كانو�  ومعنوية.  ونف�شية 

�حلانات  �أ�شحاب  �أن  م�شيفاً  وبي�شون،  ب�شري  يوؤكد 

موجودين«. غري  كاأننا  ن�شاطهم،  »ميار�شون  كانو� 

مدينة  حمافظ  �ىل  بد�ية  �ل�شكان  جلاأ  �الأمر،  ملعاجلة 

بتاريخ  فوقعو�  �شبيب.  زياد  �لقا�شي  بريوت، 

بتطبيق  فيها  طالبوه  عري�شة  على   2016/01/01

عمل  �شروط  بتحديد  �ملتعلقة  و�لقو�نني  �الأنظمة 

�لليلية  و�الأندية  و�ملقاهي  و�ملالهي  و�حلانات  �ملطاعم 

 .
2
�ل�شكنية وغري  �ل�شكنية  �ملناطق  �شمن  و�ملر�ق�ص 

جد�ً  خجولة  كانت  لالأمر  �ملحافظ  معاجلة  �أن  �إال 

حانات،  عمل  عن  �لناجت  �ل�شرر  مع  متنا�شبة  وغري 

لالأ�شول.  وفقاً  �إ�شتثمار  برخ�شة  �أ�شاًل  تتمتع  ال 

بلدية  يف  �مل�شنفة  �ملوؤ�ش�شات  م�شلحة  قامت  ففيما 

�ملذكورة يف  �ملوؤ�ش�شات  �ىل  �إنذ�ر�ت  بتوجيه  بريوت 

بحيث  جدية  متابعة  دون  من  �الأمر  بقي   ،
3
�لعري�شة

�ملوجه  باالإنذ�ر  �ملذكورة  �حلانات  من  �أي  متتثل  مل 

�أنحاء  كافة  جتتاح  �ملفرطة  �ل�شو�شاء  وبقيت  �إليها 

بعدها  »توجهنا  وبي�شون.  ب�شري  منزيل  ومنها  �ملنطقة 

م�شريين  وبي�شون  ب�شري  يوؤكد  بريوت«،  ف�شيلة  �إىل 

»�شيئة«،  كانت  للمو�شوع  �لف�شيلة  معاجلة  �أن  �إىل 

حق  على  �ملحالت  �أ�شحاب  �ن  مثاًل  [لنا]  »فقالو� 

�لليل  �لعمل حتى منت�شف  لهم  ي�شمح  �لقانون  و�أن 

�آخر  عطلة  يف  فجر�ً  �لو�حدة  وحتى  �الأ�شبوع  خالل 

تبعاً  لل�شجيج.  معنّي  حّد  يوجد  ال  و�أنه  �الأ�شبوع 

ويف  �ل�شياحة،  لوز�رة  �لعامة  باملديرة  �إت�شلنا  لذلك 

�أي  �الأر�ص  على  نلتم�ص  مل  خري�ً،  وعدتنا  حني 

تذكر«. نتائج 

حــق الملكية كما حق 
السكن يســتتبعان 

ــق بالتمتع  حكمًا الح
بالملك أو بالمســكن

خطوة  �تخاذ  من  �ملنطقة  �شّكان  معظم  »تخوف 

�أن  �إ�شاعات  تد�ول  ظل  يف  �لق�شاء  �إىل  �للجوء 

وبي�شون.  ب�شري  ي�شتذكر  �حلانات حمميني«  �أ�شحاب 

وبالنيابة  �لق�شاء،  �إىل  وحدهما  توّجها  لذلك،  وتبعا 

�حلانات  لتعدي  لو�شع حّد  �حلي،  �شكان  عن جميع 

�ىل  و«�للجوء  بال�شكن.  وتالياً  بالر�حة  حقهم  على 

�مل�شاألة«.  معاجلة  �إز�ء  �ملدين  ح�ّشنا  عن  ناجت  �لق�شاء 

باإ�شتح�شار   2016/05/09 بتاريخ  تقّدما  وعليه، 

جانب قا�شي �الأمور �مل�شتعجلة يف بريوت �شد حانة 

 .The Courtyard مربع  يف  �لو�قعة   Bistro Bar

ومنها  لها  �ملجاورة  �حلانات  بعد  فيما  �أدخال  وقد 

 February 30و Walkmanو La Palma حانات

قر�ر مبنع تلك �حلانات  �إتخاذ  �لقا�شي  – طالبني من 

تقدميها  حني  �إىل  �شاخبة  مو�شيقى  و�شع  من 

قيامها  على  حملف  خبري  بتوقيع  ممهورة  �إثباتات 

تبلغ  ومبجرد  �ل�شوت.  لعزل  �لالزمة  باالأعمال 

�حلانات  وكالء  دعا  ��ملذكورة،  �حلانات  �أ�شحاب 

 )The Courtyard( يارد  كورت  ذ�  مربع  ومدير 

وما  ب�شري.  جرجي  منزل  يف  ُعقدت  تفاهم  جلل�شة 

�أنني  علماً   – �جلل�شة  تلك  خالل  �إ�شتوقفني 

ب�شري  من  لكل  وكيل  ب�شفتي  فيها  متو�جد�ً  كنت 

لعبة  هو  �الأول  �أ�شا�شيان:  �أمر�ن   ،– وبي�شون 

)وهو  �أنف�شهم  �حلانات  �أ�شحاب  بني  �لتهم  تر��شق 

�الأ�شهر  �لدعوى خالل  �إمتد�د  مع  يتبلور  �شوف  �أمر 

كل  عمد  بحيث  هذه(،  �لتفاهم  جل�شة  تلت  �لتي 

�شوت  برفع  بقيامه  �الآخر  �إتهام  �إىل  حانة  �شاحب 

)�أي  للـ«م�شاربة«  وتالياً  زبائن  الإ�شتقطاب  �ملو�شيقى 

�لثاين  �الأمر  �أما  �الأخرى؛  �حلانات  على  للمناف�شة( 

جرجي  زوجة  )وهي  فاطمة  �ل�شيدة  �إ�شر�ر  فهو 

وزوجها،  هي  �شبابهم  �أيام  �إ�شتذكار  على  ب�شري( 

يف  و�ملالهي  �ملقاهي  بع�ص  يف  ي�شهر�ن  كانا  عندما 

�أ�شحاب  م�شمع  على  وذلك  �ل�شبعينيات،  حمر� 

حتاول  وكاأنها  نهارها،  �شالونها  يف  �جلال�شني  �حلانات 

من  �حلد  �ىل  تهدف  ال  �لدعوى  �أن  هوؤالء  �إفهام 

�شد  لي�شا  وب�شري  فهي  �لتجاري.  ن�شاطهم  ممار�شة 

نف�شه  �لوقت  يف  يوليان  لكنهما  و�ملتعة،  �ل�شهر 

متاماً  و�ل�شمت،  بالر�حة  �الآخرين  حلق  كربى  �أهمية 

�ل�شباب. �أيام  بريوت  يح�شل يف  كما 

تعهد  �لتي  للوعود  ونظر�ً  �ملذكورة  للجل�شة  تبعاً 

لل�شوت  كو�مت  و�شع  لناحية  �حلانات  �أ�شحاب  بها 

من  �حلد  يف  ت�شاهم  �إجر�ء�ت  من  هنالك  ما  و�ىل 

من  ولكن  عديدة  الأ�شهر  �ل�شكان  �شرب  �ل�شو�شاء، 

ن�شبة  رفع  عن  �حلانات  تعدل  فلم  جدوى.  �أي  دون 

نهجها  يف  و�إ�شتمرت  ليلياً  عنها  �ملنبثق  �ل�شوت 

�ل�شارع  نحو  �ل�شوت  مكرب�ت  توجيه  �ىل  �الآيل 

بع�شها  ملناف�شة  وعر�شياً،  �لزبائن،  الإ�شتقطاب 

�إ�شتئناف  ذ�ك  �إذ  وبي�شون  ب�شري  فقرر  �لبع�ص. 

قام  خلبري  �لقا�شي  لتكليف  تبعاً  �لدعوى  �إجر�ء�ت 

وحتى  �حلانات  و�أمام  �ل�شارع  يف  �ل�شوت  بقيا�ص 

م�شتوى  �أن  تبني  حيث  وبي�شون،  ب�شري  منزيل  يف 

بها  �مل�شموح  �لن�شب  �أ�شعاف  �ىل  و�شل  �ل�شوت 

مناطق  ويف  �لليل  يف  �ملتاأخرة  �ل�شاعات  لتلك  قانوناً 

يف  �مل�شتعجلة  �الأمور  قا�شي  فقرر  مماثلة.  �شكنية 

تسـكين المدينة
ثورة سّكان شارع المقدسي في الحمرا على الضوضاء 

الحق بالسكون والراحة
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�ىل  �لفرقاء  دعوة  لذلك،  تبعاً  معلوف،  جاد  بريوت 

منه  حماولة  يف  �لعدلية  يف  مكتبه  يف  تفاهم  جل�شة 

لكن  �جلميع.  ينا�شب  و�شريع  حبي  حل  الإيجاد 

تلك  خالل  �حلانات  �أ�شحاب  �إ�شتعاد  لالأ�شف 

�إعتمدوها  �لتي  ذ�تها  �لنمطية  �ملو�قف  �جلل�شة 

�أي  ب�شري،  منزل  يف  �الأوىل  �لتفاهم  جل�شة  خالل 

وعود  �إ�شد�ر  معاودة  يف  و�الإنتهاء  �لتهم  تر��شق 

مع  لل�شوت،  �أق�شى  بحد  �الإلتز�م  لناحية  وهمية 

و  February 30 حانتي  �شاحب  �أن  �ىل  �الإ�شارة 

حد  �ىل  ذهب  ها�شم،  هاين  �ل�شيد   ،Walkman

قد  �لفرقاء  كان  ق�شائية  م�شاحلة  �إتفاقية  على  �لتوقيع 

�شاغوها �شوياً، الإثبات نيته على �الإلتز�م بحد �أق�شى 

قدرها  �إكر�هية  غر�مة  ت�شديده  طائلة  حتت  لل�شوت 

20 مليون ل.ل. عن كل خمالفة. 

�أن  �إعتبار  �ىل  خل�ص  ثاٍن  خربة  تقرير  �شدور  وبعد 

يف  عنها  �ملُعلن  بتعهد�تها  تلتزم  ال  تز�ل  ال  �حلانات 

برفقة  �لعدلية، قرر �لقا�شي معلوف، �الإنتقال �شخ�شياً 

بذلك  قام  وقد  �حلانات،  ن�شاط  على  للك�شف  �خلبري 

�ل�شوت  ن�شبة  �أن  �لك�شف  خالل  له  تبني  وقد  فعاًل. 

و�ل�شجيج �لناجت عن �حلانات، مبا فيها �حلانتني �ملوقعتني 

 ،Walkmanو  February 30 �مل�شاحلة  �تفاقية  على 

باأ�شعاف. وقد  قانوناً  به  �مل�شموح  يز�ل يتعدى �حلد  ال 

خمالفة  �إىل  عمدتا  �حلانتني  هاتني  �أن  �لك�شف  �أثبت 

و�شول  قبل  مرة  �لليلة؛  تلك  يف  مرتني  �الإتفاقية 

�لقا�شي، و�الأخرى بعد دقائق فقط من مغادرته، �الأمر 

�أخرى  بدعوى  �لتقدم  �إىل  وبي�شون  بب�شري  دفع  �لذي 

�لبند  ح�شاب  على  �شلفة  بت�شديد  للمطالبة  �شدهما 

�جلز�ئي �ملحدد يف �الإتفاق �لق�شائي �ملذكور.

لكلمة "تســكين" 
معنيان أساســيان 

يســاهمان مباشرة في 
تطوير ُمُدني مســؤول

�إحتقار  من  تلك  باجلملة  �ملخالفات  �شكلته  ما  و�أمام 

فادح حلق �ل�شكان بالر�حة و�ل�شمت، ال بل من �إحتقار 

�ملُعلنة  لتعهد�تها  �إحرت�مها  عدم  نتيجة  نف�شه  للق�شاء 

�مل�شتعجلة  �الأمور  قا�شي  �أ�شدر  �أمامه،  عليها(  )و�ملُوقع 

�ألزم   ،2017/02/06 بتاريخ  له  �أواًل  قر�ر�ً  بريوت  يف 

من  يلزم  ما  باإتخاذ  عليها  �ملدعى  �حلانات  خالله  من 

�لقانونية  �حلدود  �شمن  �ل�شجيج  خلف�ص  �إجر�ء�ت 

وذلك حتت طائلة غر�مة �إكر�هية قدرها 15 مليون ل.ل. 

�إىل  م�شتند�ً  خمالفة،  يوم  كل  عن  منها  و�حدة  لكل 

من  �ملعتمدة  و�ل�شالمة  و�ل�شّحة  للبيئة  �لعاّمة  �ملعايري 

رقم 1/51  �لبيئة  وزير  قر�ر  و�ىل  �لدويل  �لبنك  قبل 

�حلّد  حّدد  �لذي   1996/07/29 بتاريخ  �ل�شادر 

و�الإد�رية  �لتجارية  �ملناطق  �ل�شوت يف  ل�شّدة  �الأق�شى 

 ،db 55بـ لياًل  �لعا�شرة  �ل�شاعة  بعد  �ملدينة  وو�شط 

يف  جاء  وقد  بالر�حة.  �ل�شّكان  حق  ذ�ك  �إذ  مكر�شاً 

كما  �مللكية  حق  �أن  �لقول  �لبديهي  »من  �أنه  �حلكم 

�أو  بامللك  بالتمتع  �حلق  ي�شتتبعان حكماً  �ل�شكن  حق 

�لتي  �ل�شروط  و�شمن  لها  �ملعد  �لغاية  وفق  بامل�شكن 

توؤمن �ل�شالمة �جل�شدية و�لنف�شية وتوفر �لر�حة و�ل�شحة 

م�شا�ص  �أي  �أّن  �حلكم  ��شاف  وقد  �حلق«.  ل�شاحب 

بهذه �حلقوق ي�شكل »م�شا�شاً باحلق بامللكية �أو بال�شكن 

�إمكانية  �حلاد من  �الإنتقا�ص  �ىل  يوؤدي  �أنه  �عتبار  على 

وتبعاً  ذلك،  عن  ف�شاًل  �ملذكورين«.  باحلقني  �لتمتع 

للدعوى �لثانية �لتي �أقامها ب�شري وبي�شون �شد حانتي 

February 30 وWalkman تبعاً ملخالفتها لالإتفاق 

قر�ر�ً  معلوف  �لقا�شي  �أ�شدر  �أعاله،  �ملذكور  �لق�شائي 

�حلانتني  خالله  من  �ألزم   2017/02/24 بتاريخ  ثانياً 

�ملذكورتني بدفع �شلفة وقتية على ح�شاب �لتعوي�شات 

جمموعها 100 مليون ل.ل. 

فقد   .[...] و�إن�شاف  مبهنية  عملها  �ملحكمة  »�أدت 

�إمكانيات الإلز�م  �إ�شتنفد �لقا�شي كل ما تي�شر له من 

يف  حلكمه  ��شد�ره  قبل  �لقانونية  بال�شروط  �حلانات 

�أن �ل�شو�شاء  �لق�شية«، ي�شري ب�شري وبي�شون، م�شيفني 

بد�أت تت�شاءل تبعاً الإ�شد�ر �لقر�ر �ملذكور. وبح�شبهما 

�مل�شاألة تتعلق حالياً باملرحلة �لالحقة، »بالطرح �لعام لها 

مبا يتعدى حدود �لدعوى �لتي ربحناها«. 

عن  �ليوم  مغيبة  بال�شمت  �حلق  م�شاألة  �أن  و�لو�قع 

�إذ  هائلة،  حياتنا  نوعية  على  فاأهميته  �لعام.  �لنقا�ص 

�أ�شلفته.  مثلما  �لتفكري  لعملية  �الأ�شا�شي  �ملكون  �أنه 

�الإبتعاد  فيكفي  جد�ً،  ب�شيط  �الأمر  هذ�  و�إ�شتدر�ك 

قلياًل عن قلب �ملدينة الإلتما�ص منافعه. هذ� ما �إختربته 

منطقة  من  مكتبنا  عنو�ن  لتغيري  تبعاً  موؤخر�ً  �شخ�شياً 

�ل�شو�رع  �أحد  �ىل  �لنهار  طول  �ل�شاخبة  �لتباري�ص 

�لهادئة �ملتفرعة عن �شارع بد�رو. فمخاوف �لفيل�شوف 

�إز�ء حتول �ل�شمت   )Crawford( الأمريكي كر�وفرد�

�إىل �شلعة خا�شة ثمينة يتم �ملتاجرة بها يف �الإقت�شاد�ت 

حق  هو  برفاهية،  لي�ص  �ل�شمت   .
4
م�شروعة �ملعا�شرة، 

�أن لكلمة  �مللفت  �ل�شكن، ومن  �أ�شا�شي ممتد من حق 

يف  مبا�شرة  ي�شاهمان  �أ�شا�شيني  معنيني  هنا  »ت�شكني« 

تطوير ُمُدين م�شوؤول.

1 . Matthew B. Crawford, ”The World Beyond Your
 Head – on becoming an individual in an age

 of distraction“, Farrar, Straus and Giroux, New
.York, First Edition, 2015

وحتديد�ً �لقر�ر رقم 262 �ل�شادر بتاريخ 2009/02/25 عن وزيري . 2

�لد�خلية و�لبلديات و�ل�شياحة.

جريدة »�لنهار«، 2016/01/05.. 3

4 ..Matthew B. Crawford, op. cit

الحق بالسكون والراحة
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يف �لعام 2013، ن�شرت �ملفكرة �لقانونية بالتعاون مع �إحتاد �ملقعدين �للبنانيني تقرير�ً حتت عنو�ن: “حني ت�شاب 

2000/220، من �لت�شخي�ص �ىل غرفة �لعناية �لفائقة”. وقد  �لدولة مبر�ص قانوين مزمن: �حلر�ك حول �لقانون 

هدف �لتقرير، لي�ص فقط �إىل ر�شد �حلقوق �ملكر�شة لذوي �الإعاقة يف �لقانون �ملذكور و�لتي مل يتم تنفيذها بعد، 

�أو �ملخالفات �ملرتكبة هنا وهناك، �إمنا بالدرجة �الأوىل �إىل ر�شم �حلر�ك �ل�شيا�شي و�الجتماعي يف ظل قانون مماثل، 

وخ�شو�شا يف ظل �الإخالل بتنفيذه.

فكيف تفاعلت �الإد�ر�ت �لعامة مع �الإتهامات �ملوجهة �إليها بالتقاع�ص عن تنفيذ قانون من �شاأنه �أن ي�شمن حق 

م�ّص  �أي  لتجنب  �الإد�ر�ت،  هذه  بها  �أدلت  �لتي  و�لذر�ئع  �حلجج  هي  وما  �لنا�ص؟  من  و��شعة  ل�شريحة  �ملو�طنة 

مب�شروعيتها؟ وكيف قاربت �لفئة �الجتماعية �ملعنية هذ� �لقانون مع �خللل �لذي يعرت�ص تنفيذه؟ هل هي تعّده 

برنامج عمل تت�شارك يف تنفيذه مع �الإد�ر�ت �لعامة، �أم تعتربه جمموعة من حقوق يتّم �العتد�ء عليها، وتتجابه 

ب�شاأنها مع هذه �الإد�ر�ت ب�شيء من �خل�شومة؟ ثم، ما هي �ملفاعيل �لرمزية للقانون، و�ملتمثلة يف �إعالن م�شروعية 

حقوق �ملعوقني ويف وجوب وقف عزلهم وتهمي�شهم، �شو�ء بالن�شبة لهوؤالء وللجمعيات �لتي متثلهم، �أو بالن�شبة �إىل 

�الآخرين ومدى ��شتعد�دهم لالإعرت�ف بها مبعزل عن �أي تدخل �أو فر�ص من �ل�شلطة؟ 

رئي�ص  بح�شور  �حلكومية،  �ل�شر�يا  يف  �إطالقه  مت  �لذي  �لتقرير،  هذ�  �إليها  خل�ص  �لتي  �لتو�شيات  �أبرز  ومن 

تفعيل  على  �لتنفيذية  �ل�شلطة  الإرغام  �الإ�شرت�تيجي  �لتقا�شي  �إىل  �للجوء  ميقاتي،  جنيب  �ل�شابق  �لوزر�ء 

�حتاد  “�ملفكرة”  بني  بالتعاون  �لدعاوى  من  عدد  تقدمي  مت  �لتو�شية،  بهذه  وعماًل  مبوجبه.  �ملكفولة  �حلقوق 

�ملقعدين �للبنانيني، تت�شل بحق �ملعوقني بالعمل و�أي�شا بحقهم بالو�شول �إىل ق�شور �لعدل من دون معوقات. 

بالغي �الأهمية  �أ�شدر جمل�ص �شورى �لدولة قر�رين  �أمام �ملجل�ص،  وفيما ما تز�ل هذه �لدعوى �الأخرية عالقة 

مت  و�ثنتني  بطالة،  بتعوي�ص  �ملعوقني  بحق  �ت�شلت  و�حدة،   :2017 �شباط  و13   6 بتاريخي  دعاوى  ثالث  يف 

�لكبرية  �ملوؤ�ش�شات  �إلز�م  يف  �الإجتماعي  لل�شمان  �لوطني  و�ل�شندوق  �لعمل  وز�رة  بو�جب  �ت�شلتا  �شمهما 

�أن ي�شكال منعطفاً  2000/220. من �شاأن هذين �لقر�رين  74 من قانون  بتوظيف معوقني وفق �أحكام �ملادة 

�حلر�ك  �أ�شاليب عمل  �شعيد  على  �أي�شا  بل  �ملعنوية،  وقوتها  �ملعوقني  نفاذ حقوق  �شعيد  على  فقط  لي�ص  هاماً 

�حلقوقي يف هذ� �ملجال )�ملحرر(. 

�لدولة  �شورى  جمل�ص  �أ�شدر   ،2017/2/6 بتاريخ 

تعوي�ص  بت�شديد  �لدولة  باإلز�م  قر�ر�ً  �الأوىل(  )�لغرفة 

�الأ�شخا�ص  حقوق  بقانون  عمال  كفيفة  ل�شيدة  بطالة 

�ملعوقني رقم 2000/220 و�ل�شادر يف حزير�ن 2000. 

�إىل تفا�شيل �لدعوى، كانت �ملدعية تقّدمت  وبالعودة 

بعدما  لالإ�شتخد�م  �لوطنية  للموؤ�ش�شة  توظيف  بطلب 

�شرفت من عملها يف 2013. وعادت �ملدعية وتقدمت 

لوز�رة �لعمل بطلٍب للح�شول على تعوي�ص بطالة عمال 

باملادة 71 من قانون حقوق �ملعوقني، بعدما ��شتح�شلت 

�لوطنية  للموؤ�ش�شة  �لعام  �ملدير  من  �إفادة  على 

فر�شة  �إيجاد  من  تتمكن  مل  �أنها  تفيد  لالإ�شتخد�م 

بالقانون  �لتقيد  عن  �ل�شركات  متنع  ب�شبب  لها  عمل 

رقم 2000/220 )�ملق�شود: توظيف �أ�شخا�ص معوقني 

بن�شب معينة وفق حجم �ل�شركة(. ثم عادت وتقدمت 

بدعو�ها �أمام جمل�ص �شورى �لدولة بعدما لزمت وز�رة 

�لطلب، على  ورود  �شهرين من  لفرتة  �ل�شمت  �لعمل 

نحو يفيد برف�شها �ل�شمني له. 

و�لالفت �أن �لدولة �أدلت تربير�ً ملوقفها بذريعة و�حدة 

تعوي�ص  قيمة  لتغطية  �إعتماد�ت  توفر  عدم  مفادها 

�لبطالة، وذلك لعدم �إقر�ر مو�زنة عامة منذ �شنة 2005. 

ويف هذ� �ل�شياق، �أ�شارت وز�رة �لعمل يف تعليقها على 

�لدعوى �إىل �أنها مل ترف�ص طلب �ملدعية، �إمنا �عتذرت 

�لتعوي�ص  لت�شديدها  لديها  �عتماد�ت  توفر  لعدم  منها 

ذنب:  من  �أقبح  بالو�قع  هي  �حلجة  وهذه  �مل�شتحّق. 

ل من م�شوؤولياتها جتاه  فكاأمنا �حلكومة ت�شعى �إىل �لتن�شّ

و�شع  تقاع�شها يف  بحّجة  �ملو�طنني  من  و��شعة  �شريحة 

خمالفة  تربر  هي  كاأمنا  �أخرى،  وبكلمة  عامة.  مو�زنة 

فد�حة  �أكرث  مبخالفة  هوؤالء  جتاه  �لقانونية  موجباتها 

مل�شوؤولياتها �لد�شتورية. 

كما عادت وك�شفت �لدولة يف �لطعن �لذي قدمته يف 

با�شتح�شال  �لعمل  وز�رة  �إلز�م  )ق�شية  �أخرى  ق�شية 

�لعمل  وز�رة  �أن  �ملخالفة(  �ملوؤ�ش�شات  من  �لغر�مات 

�ملالية  ووز�رة  �لوزر�ء  جمل�ص  �إىل  وجهت  كانت 

توفري  بهدف  و2004   2002 بني  �لكتب  من  عدد�ً 

�الإعتماد�ت �لالزمة لدفع تعوي�ص بطالة مل�شتحقيه، �إال 

�أنها ��شطدمت بعدم جتاوب �ملر�جع �حلكومية �الأخرى 

بهذ� �خل�شو�ص. وهنا، ت�شبح حجة �لدولة �أكرث غر�بة: 

جتاه  م�شوؤولياتها  من  تتن�شل  �أن  �لدولة  باإمكان  فكاأمنا 

مو�طنيها يف حال �أثبَتْت �أن وز�رتها �ملخت�شة �شعت �إىل 

�أو  �الأخرى  وز�ر�تها  جنحت  و�إن  �حلقوق،  هذه  �شمان 

جمل�ص �لوزر�ء يف �إف�شال هذ� �مل�شعى.     

لي�ص من  �لتي  �لذر�ئع  هذه  ليدح�ص  �لقر�ر  وقد جاء 

�شاأنها �أن تربر تخّلف �لدولة “عن تنفيذ �أحكام �لقانون 

وعن دفع تعوي�ص �لبطالة عند تو�فر �شروط ��شتحقاقه”. 

�ل�شمان  �شندوق  �أدىل  بوجهه،  �مل�شاقة  �لدعوى  يف 

�شفة  �للبنانيني  �ملقعدين  لي�ص الحتاد  باأنه  �الجتماعي 

و�مل�شلحة.  �ل�شفة  النتفاء  �لدعوى  رّد  طالباً  لالإدعاء، 

�شد  �ملقامة  �لدعاوى  يف  عموماً  تتكرر  �حلجة  وهذه 

غري  جمعية  �ملدعية  كانت  كلما  �لعامة  �ملوؤ�ش�شات 

حكومية. فكاأمنا هذه �الإد�ر�ت ت�شعى لي�ص �إىل �حلفاظ 

�لدعاوى  رد  �إىل  �شيء  كل  قبل  �إمنا  �ل�شرعية،  على 

�ملقامة �شدها مبعزل عن مدى �شحتها. 

�جتاه  �ملجال يف  �ملجل�ص حا�شماً يف هذ�  قر�ر  وقد جاء 

تو�شيع مفهوم �ل�شفة و�مل�شلحة، وعلى نحو يفيد رجوعاً 

عن بع�ص قر�ر�ته �ل�شابقة �لتي كانت �شّيقت من هذ� 

يو�شع  �أن  �الإد�ري  للقا�شي  �أن  ر�أى  فبعدما  �ملفهوم. 

هذ� �ملفهوم مل�شلحة �لتقا�شي توخياً مل�شلحة �ملتقا�شني 

“ت�شاهاًل  يبدي  �أنه  �إىل  �أ�شار  �ل�شرعية،  ملبد�أ  ومر�عاة 

�مل�شلحة  تقدير  جلهة  �الإبطال  ق�شاء  نطاق  يف  ملحوظاً 

�لتي �أ�شبحت تّت�شع لت�شمل �ل�شرر �ملعنوي �إىل جانب 

�ل�شرر �ملادي، كما و�لنتائج �ل�شارة �ملحتملة على وجه 

�لقا�شي  فيكتفي  �ملر�جعة،  جدية  على  كقرينة  �أكيد 

باأن يكون هناك �إمكانية حل�شول �ل�شرر و�حتمال �إفادة 

فيه،  �ملطعون  �لقر�ر  �إبطال  من  �مل�شتقبل  يف  �لطاعن 

�إبطال �لقر�ر �ملطعون  �أن  حتى ولو مل يكن من �ملوؤكد 

 
فيه من �شاأنه �أن يك�شب �لطاعن نفعاً عاجاًل و�أكيد�ً”.

�حلديثة  بالتوجهات  �ملجل�ص  �أخذ  ذلك،  عن  ف�شاًل 

فامل�شلحة  للم�شلحة:  تقديره  يف  �الإد�ري  لالإجتهاد 

تكون  �أن  ميكن  �لقانون  �أوجبها  �لتي  �ل�شخ�شية 

م�شلحة  تكون  �أن  ميكن  كما  وخا�شة،  فردية  م�شلحة 

جماعية  �مل�شلحة  وتكون  جماعية.  م�شحلة  �أو  عامة 

بال�شخ�شية  تتمتع  هيئة  قبل  من  �ملر�جعة  قّدمت  �ذ� 

�ملعنوية، كاجلمعيات و�لنقابات �أو �لهيئات �ملهنية، من 

�مل�شالح �مل�شرتكة و�جلماعية  �لدفاع عن جمموع  �أجل 

لالأفر�د �أو �الأ�شخا�ص �لذين ينتمون �ىل هذه �لهيئة، �أو 

�لهيئة حمايتها، وذلك  �لتي تتوىل هذه  عن �الأهد�ف 

غايات  تطال  �لتي  �الد�رية  �الأعمال  �أو  �لقر�ر�ت  �شّد 

�جلمعية �أو �أهد�فها �أو �لتي من �شاأنها �مل�شا�ص باملركز �أو 

بالو�شعية �لقانونية جلميع �أو لبع�ص �ملنت�شبني �ليها. وقد 

�إبطال  دعاوى  يف  �مل�شلحة  مفهوم  تو�شيع  �ملجل�ص  ر 
ّ
بر

و�شيادة  �مل�شروعية  مبد�أ  بحماية  �الإد�رية  �لقر�ر�ت 

�لقانون. 

ويف ختام تعليله يف هذ� �ملجال، عاد �ملجل�ص و��شرتط 

�أن يكون �لطاعن يف حالة قانونية خا�شة بالن�شبة للقر�ر 

�ملطعون فيه، من �شاأنها �أن توؤثر تاأثري�ً مبا�شر�ً يف م�شلحة 

وبذلك،  �ل�شعبية.  للدعوى  تفادياً  وذلك  له،  ذ�تية 

يكون �ملجل�ص و�ّشع مفهوم �مل�شلحة يف �ملطالبة ببطالن 

�لقر�ر�ت �الإد�رية بحيث �أعطى �جلمعيات �ملتخ�ش�شة 

و�ملعنية حق �ملد�عاة �شونُا الأهد�فها، من دون �إطالقه. 

وبذلك، خطا �ملجل�ص خطوة هامة يف هذ� �ملجال، تفتح 

ق�شايا عدة،  �ملخت�شة يف  �جلمعيات  �أمام  و��شعاً  �لباب 

�أو �لدفاع عن  �أو مكافحة �لف�شاد  و�أهمها حماية �لبيئة 

من  �لكثري  عن  مرت�جعاً  للمد�عاة،  �لق�شاء،  ��شتقالل 

من  �لعديد  حت�شني  �إىل  �آلت  و�لتي  �ل�شابقة  مو�قفه 

 
1.
�لقر�ر�ت �الإد�رية، مبا فيها من خمالفات كثرية

حقوق ذوي اإلعاقة

قرارات قضائية بإنصاف ذوي اإلعاقة:
2000/220؟   قانون  تفعيل  في  القضاء  ينجح  هل 

التحاد المقعدين حق الدفاع عن حقوق ذوي اإلعاقة: 
والمصلحة  الصفة  معركة  في  مكسب 

تكريس حق ذوي اإلعاقة بتعويض البطالة

ملى كر�مة، �شورى �لدولة يرد دعوى »�ملو�زنة �لعامة«، �ملفكرة �لقانونية، �لعدد . 1

38، �أيار 2016، وق�شية »�ملنطقة �لعا�شرة«: خطوة �أوىل ال�شتعادة �الأمالك 
�لعامة �ملنهوبة؟ �ملر�شد �ملدين ال�شتقاللية �لق�شاء و�شفافيته، �ملفكرة 

�لقانونية، �لعدد 43، ت�شرين �الأّول 2016.
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�لدولة  �شورى  جمل�ص  �أ�شدر   ،2017/2/13 بتاريخ 

)�لغرفة �الأوىل( قر�ر�ً نهائياً مبا يت�شل ب�شمان حق �لعمل 

على  �لقر�ر  �أوجب  فقد  �خلا�ص.  �لقطاع  يف  للمعوقني 

�ل�شندوق �لوطني لل�شمان �الجتماعي �لتاأكد من مدى 

�لتز�م �أ�شحاب �لعمل يف �ملوؤ�ش�شات �ملتو�شطة و�لكبرية 

مبوجب توظيف ذوي �الإعاقة وعدم �إ�شد�ر بر�ء�ت ذمة 

�لعمل جباية  �أوجب على وز�رة  �ملخالفة. كما  يف حال 

كانت  بعدما  �ملخالفة،  �لكربى  �ملوؤ�ش�شات  من  غر�مات 

رف�شت ذلك. 

�حتاد  بهما  تقدم  لدعويني  تبعا  �لقر�ر  هذ�  جاء  وقد 

�ملقعدين �للبنانيني يف �إطار �شعي ��شرت�تيجي من قبله �إىل 

تفعيل �حلقوق �ملكفولة مبوجب قانون حقوق �ملعوقني رقم 

2000/220 من خالل �لق�شاء. وكان �لقانون �ملذكور 

�ألزم يف �ملادة 74 منه �أ�شحاب �لعمل يف �لقطاع �خلا�ص 

�لتي ال يقل عدد �الأجر�ء فيها عن ثالثني على توظيف 

لن�شب معينة )��شتخد�م �أجري و�حد  ذوي �الإعاقة وفقاً 

يف �ملوؤ�ش�شات �لتي يعمل فيها بني 30 �إىل 60 �أجري�ً، 

�لتي  �ملوؤ�ش�شات  يف  �الأجر�ء  من   3% ن�شبة  و��شتخد�م 

�ملادة  �أجري�ً(. كما منعت   60 فيها  �الأجر�ء  يفوق عدد 

من  �الإجتماعي  لل�شمان  �لوطني  �ل�شندوق  �ملذكورة 

للموؤ�ش�شات �ملخالفة. وفيما مت تربير  بر�ء�ت ذمة  �إعطاء 

�لتوجه �لقانوين هذ� باإر�دة �لدولة بنقل م�شاألة �العاقة من 

منطق �الإح�شان �ىل منطق �حلق، ومن منطق �لرعاية �لتي 

تعزل �إىل منطق �ملو�طنة و�لدمج، فاإن �ل�شلطة �لتنفيذية 

يز�الن  ما  �الإجتماعي  لل�شمان  �لوطني  و�ل�شندوق 

متلكئني يف و�شع هذه �حلقوق مو�شع �لتنفيذ، حتت ذر�ئع 

عدة، �أهمها غياب �ملر��شيم �لتطبيقية.

�الإد�رية  �جلهات  حجج  جاءت  �لدعويني،  كال  ويف 

ي�شكل  �لذي  �الأمر  �جلدية،  من  جمردة  فيها  �ملطعون 

�لعامة  لالإد�ر�ت  �ملنتظم  �الإخالل  على  �إ�شافيا  موؤ�شر� 

مببد�أ �خل�شم �ل�شريف. 

“الخصم  مبدأ  عن  وج  الخر
فئة  جراح  في  نكء  يف”:  الشر

ومغبونة مهمشة 
»�خل�شم �ل�شريف«  هو مفهوم يوؤ�شر �إىل و�جب �إد�ر�ت 

يف  معينة  �أ�شول  �عتماد  �ختالفها  على  �لعام  �لقطاع 

�لدفاع عن وجهة نظرها. ومن �أهم هذه �الأ�شول �أن تلتزم 

بالدعوى  �ملت�شلة  �لوقائع  و�شف  يف  �ل�شدق  �الإد�ر�ت 

�ملقامة �شدها، و�الأمانة يف تف�شري �لقو�عد �لعامة �ملطبقة 

عليها. وعليها �الإبتعاد باملقابل عن �أي حماججة عبثية �أو 

حمفوفة بالتناق�ص �أو مبنية على وقائع مغلوطة �أو تف�شري 

للقو�نني ال ي�شمد �أمام �أي جدل جّدي. فاأي توّجه مماثل 

وحتاياًل  �لعامة  �الإد�رة  مبد�أ حيادية  ي�شكل خروجا عن 

كما  بالتقا�شي.  �ملو�طنني  حقوق  وعلى  �لق�شاء  على 

ينّم يف �لكثري من �الأحيان عن �زدر�ء و��شتهتار بحقوق 

�ملو�طنني ومببد�أ �ل�شرعية.  

و�الإخالل بهذ� �ملبد�أ ي�شبح جّد م�شتهجن، عند ح�شوله 

يف دعاوى مت�شلة بحقوق فئات تعاين من �زدر�ء وغنب 

مزمنني وجلاأت �إىل �لق�شاء للمطالبة باإن�شافها. ففي هذه 

�حلاالت، ي�شبح �أي موقف مماثل مبثابة نكٍء يف �جلرح.  

هاتني  يف  �لعامة  �الإد�ر�ت  دفاع  ك�شف  ولالأ�شف، 

�لدعويني �ملت�شلتني بحق �لعمل يف �لقطاع �خلا�ص لذوي 

�الإعاقة �لكثري من هذه �ملو�قف �لو�هية.

�الإجتماعي  �ل�شمان  �إدالء  هو  ذلك  على  �الأبرز  �ملثل 

 2000 حزير�ن  يف  �ل�شادر  �لقانون  من   74 �ملادة  باأن 

�لتي متنعه �شر�حة ومن دون لب�ص من �إ�شد�ر بر�ءة ذمة 

الأ�شحاب �لعمل �ملخالفني ال متنعه عن ذلك. ملاذ�؟ الأن 

ثمة قانوناً �شدر قبل حو�يل 18 �شنة من قانون 2000 

وهو �لقانون 8219/24 كان عّدد �الأمور �لتي متنعه عن 

�أي ذكر ملخالفة موجب  فيه  يرد  بر�ءة ذمة، ومل  �إ�شد�ر 

��شتخد�م �ملعوقني. والإعطاء هذ� �لدفع �لو�هي بد�هة �شيئا 

من �جلدية بنظر �لقارئ �لعادي، مل يجد دفاع �ل�شندوق 

حرجاً يف �إحاطة دفوعه مببادئ قانونية ال عالقة لها بد�هة 

بامل�شاألة �ملطروحة. فوفق �ل�شمان، ال جمال لتطبيق قانون 

عام )قانون حقوق �ملعوقني( بوجود قانون خا�ص )م�شاألة 

�لقانون  كان  ولو  حتى  �لذمة(  بر�ء�ت  و�إعطاء  تنظيم 

»�لعام« خا�شا بطبيعته الت�شاله بحقوق فئة حمددة، وكان 

الحقا للقانون �خلا�ص، وت�شمن بند�ً و��شحاً و�شريحاً مبنع 

�إىل  نحتاج هنا  وبالطبع، ال  �ل�شندوق عن عمل معني. 

مزيد من �لتعليق. 

إلى  الحاجة  يعة  ذر سقوط 
تنفيذي مرسوم 

�ملعوقني، �شاعت حجة متثلت  قانون حقوق  منذ �شدور 

�أقرها حتتاج من  �لتي  �حلقوق  �لعديد من  �أن  �عتبار  يف 

�أجل �إقر�رها �إىل �إ�شد�ر �حلكومة ملر�شوم يحّدد �آلية تنفيذ 

تعطيل  �إىل  �الأمر  �أدى هذ�   وقد 
1
كل من هذه �حلقوق.

�لعديد من �حلقوق �ملكفولة مبوجب هذ� �لقانون، و�إبقاء 

�الأ�شخا�ص �ملعوقني يف خانة �نتظار يكاد ال ينتهي، لهذ� 

�أو ذ�ك. وقد بد� لهم كاأمنا قانون 2000 �لذي  �ملر�شوم 

للنو�يا.  �إعالن  جمرد  �إال  حقيقته  يف  يكن  مل  له  هللو� 

�لعمل( �الإدالء بهذه �حلجة  �لدولة )وزر�ة  �أعادت  وقد 

حول  �إي�شاحات  �أي  يت�شمن  مل  »�لقانون  �أن  متذرعة 

�ملوؤهالت �ملطلوبة يف �ملعوق �لذي يقع على رب �لعمل 

موجب ��شتخد�مه«.  

بالكامل،  �حليثية  هذه  ليدح�ص  �ملجل�ص  جاء  وقد 

»�لقانون  �أن  على  تن�ص  �لتي  بالقاعدة  عمال  وذلك 

وقابلة  نافذة  تكون  يت�شمنها  �لتي  و�الأحكام  �جلديد 

للتطبيق �ملبا�شر وبالتايل ملزمة جلميع �لهيئات و�جلهات 

و�الأ�شخا�ص«، وخ�شو�شا �أنه ثبت للمجل�ص عند �لتدقيق 

يف �لق�شية غياب �أي �شبب يرّبر �خلروج عن هذه �لقاعدة. 

فاأحكام �ملادة 74 جاءت »و��شحة و�شريحة يف حتديدها 

ملوجبات �أرباب �لعمل يف �لقطاع �خلا�ص يف تخ�شي�ص 

وظائف لذوي �الإعاقة، كما حددت �لعقوبة �لتي تفر�شها 

عيلهم وز�رة �لعمل يف حال �إغفالهم هذ� �ملوجب«؛ وهي 

ف�شال عن ذلك خلْت من �أّي �إ�شارة �شريحة �إىل تعليق 

نفاذ �ملادة على �إ�شد�ر ن�شو�ص تنفيذية. وتدعيماً لقر�ره، 

�أو�شح �ملجل�ص �أن حتديد موؤهالت �ملعوق تتم بالتن�شيق 

بني �ملوؤ�ش�شة �لوطنية لالإ�شتخد�م �لتي تقدم �إليها طلبات 

�لعمل على �شوء  و�أ�شحاب  �أ�شخا�ص معوقني  توظيف 

طبيعة �لوظيفة مو�شوع طلب �الإ�شتخد�م، من دون �أي 

حاجة ملر�شوم تنفيذي. ويلحظ �أن هذ� �ملوقف �أتى مو�فقاً 

يف  و�ال�شت�شار�ت  �لت�شريع  هيئة  �إليه  ذهبت  كانت  ملا 

  
2
��شت�شارتها �ل�شادرة يف �شنة 2005.

وهذ� �لقر�ر �إمنا يذهب يف نف�ص �جتاه �ملوقف �لذي �نتهى 

�إليه جمل�ص �خلدمة �ملدنية بعد بلبلة طويلة، فيما يت�شل 

بحق �ملعوقني بالعمل يف �لقطاع �لعام. فطو�ل �شنو�ت، 

وظائف يف  تخ�شي�ص  �ملدنية عن  �خلدمة  �متنع جمل�ص 

�لقطاع �لعام للمعوقني )كوتا %3( كما يفر�شه �لقانون 

)�ملادة 73(، بحجة وجوب �إ�شد�ر مر�شوم يحدد �لوظائف 

�لتي ي�شمح للمعوقني �الإ�شرت�ك فيها تبعا لنوع �العاقة ومبا 

يتالءم وطبيعة كل وظيفة من �لوظائف �لعامة. �إال �أنه وبعد 

�شنو�ت، تبني جليا �أن هذه �حلجة، �لتي �شورت على �أنها 

قاطعة و�أدت �إىل حرمان �شريحة و��شعة من حقوقها ملا يزيد 

عن عقد ونيف، هي حجة مبتذلة وغري �شحيحة. وهذ� ما 

عرّب عنه بو�شوح كلي �لتغري �حلا�شل يف موقف جمل�ص 

�خلدمة �ملدنية �إبتد�ء من �لعام 2010، حيث �أكد على 

بها  باالإ�شرت�ك  للمعوقني  ت�شمح  مباريات  بتنظيم  قيامه 

»على �أن ال حتول �الإعاقة دون ممار�شة �ملر�شح ملهام �لوظيفة 

�ملتقدم �إليها ب�شكل كفوؤ و�شليم.« 

 ،2005 منذ  عامة  موازنة  ال 
ذنب      من  أقبح  حجة 

باأن  �لدولة  �أدلت  فقد  فد�حًة.  �الأكرث  �حلجة  نبلغ  هنا 

بندين  �إدر�ج  �إىل  يحتاج   74 �ملادة  �أحكام  »تطبيق 

�مل�شتوفاة  بالغر�مات  يتعلق  و�حد  �لعامة:  �ملو�زنة  يف 

ي�شتحيل  �أنه  حني  يف  �لبطالة  بتعوي�ص  يتعلق  و�لثاين 

يف �لوقت �حلايل �إدر�ج هذين �لبندين لعدم �إقر�ر �أي 

�حلجة  هذه  وفد�حة   .»2005 �لعام  منذ  عامة  مو�زنة 

�لد�شتورية  باملخالفة  �لعمل  وز�رة  تذّرع  من  تتاأتى 

�لنو�ب  وجمل�ص  �ملتعاقبة  �حلكومات  من  �ملرتكبة 

من  للتربوؤ   2005 منذ  عامة  مو�زنات  و�شع  عدم  يف 

وقد جاء  للمعوقني.  �لعمل  كفالة حق  م�شوؤولياتها يف 

�الإطار،  هذ�  يف  حا�شما  �لدولة  �شورى  جمل�ص  جو�ب 

ي�شكل مربر�ً  �أن  به ال ميكن  �ملدىل  »�ل�شبب  باأن  بقوله 

وبا�شتيفاء  و�جباتها  �أد�ء  عن  بالتخلف  �لعمل  لوز�رة 

 ... �ملخالف  �لعمل  رب  من  قانوناً  �مللحوظة  �لغر�مات 

بحيث  �لغاية،  لهذه  ت�شدر  حت�شيل  �أو�مر  خالل  من 

على  و�إد�رياً  ح�شابياً  �مل�شاألة  هذه  تنظيم  للوز�رة  يعود 

غر�ر ما تفعله بالن�شبة ل�شائر �لغر�مات و�لر�شوم و�ملبالغ 

خاللها  يجِر  مل  �لتي  �ل�شنو�ت  طو�ل  ت�شتوفيها  �لتي 

�إقر�ر �أي مو�زنة«.    

حقوق ذوي اإلعاقة

 ذوي اإلعاقة بالعمل في المؤسسات الكبيرة مكفول:
ّ

حق
غرامة بحّق من يخالف

نز�ر �شاغية وغيدة فرجنية، حني ت�شاب �لدولة مبر�ص قانوين مزمن: �حلر�ك . 1

حول �لقانون 2000/220، من �لت�شخي�ص �ىل غرفة �لعناية �لفائقة، 

من�شور على �ملوقع �الإلكرتوين للمفكرة �لقانونية، 2013/5/10.

�ال�شت�شارة رقم 2005/774 �ل�شادر عن هيئة �لت�شريع و�ال�شت�شار�ت يف . 2

ز�رة �لعدل، تاريخ 2005/11/5 )رقم �ال�شا�ص 753/�إ/2005(.

نز�ر �شاغية وغيدة فرجنية، حني ت�شاب �لدولة مبر�ص قانوين مزمن: �حلر�ك . 3

حول �لقانون 2000/220، من �لت�شخي�ص �ىل غرفة �لعناية �لفائقة، 

من�شور على �ملوقع �الإلكرتوين للمفكرة �لقانونية، 2013/5/10.

 �ال�شت�شارة رقم 2005/774 �ل�شادر عن هيئة �لت�شريع و�ال�شت�شار�ت يف . 4

ز�رة �لعدل، تاريخ 2005/11/5 )رقم �ال�شا�ص 753/�إ/2005(.

http://www.legal-agenda.com/article.php?id=2918
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إلهام برجس

»قبل 20 �شنة �لرقابة كانت �أ�شهل،  ال فكرة لدي عما 

يح�شل. �أ�شعر وكاأن كل �جلهود �لتي نبذلها للتخل�ص من 

�لرقابة تذهب �شدًى. ال بل هي �أنتجت مفعواًل عك�شياً 

فبعدما  ترتدع.  تعد  مل  �لتي  �لرقابة  تقوية  �ىل  و�أدت 

ف�شلت كل �ملحاوالت، ماذ� بيدي �أن �أفعل؟ هل �أهدد 

برفع دعوى؟ مل ننجح يف دعوى �شابقة. هل �أقول �أنني 

�شاأنّظم حملة؟ ال يهتمون �لبتة. هل �ألّوح بتدّخل فالن؟ 

موظف �الأمن �لعام غري �ملوؤهل لتقييم عمل فني �أقوى 

من �أكرب �شخ�ص ممكن ن�شتعني به«. هذه �ل�شهادة تعود 

الأحد �الأ�شخا�ص �لعاملني يف قطاع �شناعة �ل�شينما منذ 

ما يزيد عن �لعقدين. تف�شل �ل�شخ�شية �أن تبقى م�شترتة 

باإ�شم م�شتعار )نختار مليا( تخوفاً من �إنتقام �لرقابة. تقول 

كل  بعد  �نتقام  منا  تنتقم  عم  »�لرقابة  لـ«�ملفكرة«:  مليا 

حرتقة )بعد �أب�شط موقف نتخذه �شد قر�ر�تها(«.  

من  هناك  هذه.  �خلوف  حلقة  يف  وحيدة  لي�شت  »مليا« 

يرف�ص �أن يخو�ص �أي حديث �شحفي يتعلق بالرقابة. ال 

�شيما �أنه وزمالوؤه يف طور �لبدء بعمل �شينمائي، فال يود �أن 

ي�شر بـ »م�شالح كثريين ي�شاركون بالعمل«. هذ� �لتحفظ 

لي�ص �إال �إ�شارة على ت�شاعد تع�شف �لرقابة يف قر�ر�تها مبنع 

�أو �جتز�ء �الأعمال �لفنية. حيث يتوقع �لعاملون يف هذ� 

�ملجال �أن متنع �أفالمهم �أو ُي�شّيق عليهم مبجرد �إنتقادهم 

لها، بغ�ص �لنظر عن م�شمون عملهم �لفني �لذي يكون 

عن  و�الإمتناع  �ل�شديد،  ظ   �لتحفُّ هذ�  رقابة.  مو�شوع 

�ملو�جهة، ي�شلح ليكون نقطة �إنطالق للتدقيق مبا �آلت �ليه 

�لعالقة بني �لقيمني على قطاع �شناعة �ل�شينما يف لبنان 

و�لعاملني فيه من جهة، وبني �لرقابة بوجهيها �ملدين )تقوم 

به موؤ�ش�شة �الأمن �لعام( و�لديني ) حذف �أو منع على 

خلفية ر�أي مرجعية دينية( من جهة �أخرى.

موؤخر�ً، �شهدت �شاالت �ل�شينما حدثني بارزين �رتبطا 

�الأفالم.  على  �لدينية  �ملوؤ�ش�شات  متار�شها  �لتي  بالرقابة 

)�إخر�ج  »موالنا«  فيلم  على  �ملو�فقة  تعليق  كان  �أولهما 

م�شهد�ً   12 �قتطاع  �شرط  على  علي(  �أحمد  جمدي 

�إحدى  �أ�شود على  فكان ظهور حجاب  �لثاين  �أما  منه. 

�شخ�شيات فيلم »�إ�شمعي« للمخرج »فيليب عرقتنجي«. 

�أما على م�شتوى مهرجان »�أيام بريوت �ل�شينمائية«، يف 

دورته �لتا�شعة )15-24 �آذ�ر 2017(، فتج�شدت �ملاأ�شاة يف 

�إمتناع �لرقابة عن منح �الإذن بالعر�ص لفيلمني هما »بيت 

�لبحر« للمخرج �للبناين روي ديب، و«موالنا«. باالإ�شافة 

�ىل ذلك، فر�شت �لرقابة حذف م�شاهد �أو جمل معينة 

من �أفالم �أخرى، ومنحت »�إذن عر�ص ثقايف ملرة و�حدة«. 

 

بيد  قمع  أداة  »الشارع« 
لسلطة ا

يف وقت �شابق على م�شتجد�ت �لرقابة يف ظل �ملهرجان، 

برزت ديناميتان يف �لعالقة بني �لرقيب و�لقيمني على 

كل من فيلم »موالنا« و«�إ�شمعي«. فاإن كانت �لرقابة يف 

بقر�رها،  ر��شيًة  �لدينية  �ل�شلطة  خلف  وقفت  �ملحلني 

متنا�شيًة �أنها �شلطة مدنية يف دولة هي �الأخرى مدنية، 

�ل�شباح«  »�شركة  من  كل  �إتخذتها  �لتي  �ملو�قف  فاإن 

»�إ�شمعي«  ومنتج  وخمرج  لـ«موالنا«،  و�ملوزعة  �ملنتجة 

فيليب عرقتنجي، من �لرقيب جاءت خمتلفة. 

�شببه  كان  �إذن،  »موالنا«  على  �ملفرو�ص  �الإقتطاع 

ت�شكل  �مل�شاهد  من  عدد  على  �لفتوى  د�ر  �إعرت��ص 

�ل�شوؤون  م�شوؤول  يقول  �لفيلم.  من  دقيقة   12 حو�يل 

�لدينية يف د�ر �لفتوى �ل�شيخ و�شيم �ملزوق يف حديث 

عر�ص  مت  »لو  �أنه   )lbci( لالإر�شال  �للبنانية  للموؤ�ش�شة 

�لفيلم من دون حذف هذه �مل�شاهد، تكون د�ر �لفتوى 

قد رفعت عن نف�شها �مل�شوؤولية فباتت �مل�شاألة يف عهدة 

�الأمن �لعام يف حال ح�شل �أي رد فعل من �ل�شارع«. 

ب�شورة متطابقة، ي�شتدعي �الأمن �لعام �ملخرج »فيليب 

منزعجني من  دروز�ً  �أن رجال دين  ليخربه  عرقتنجي« 

فيلم  م�شاهد  �أحد  يف  �لديني  بلبا�شهم  �شخ�ص  ظهور 

يف  عرقتنجي  وي�شيف  ��شت�شارتها.  دون  من  �إ�شمعي 

حديثه مع »�ملفكرة«: قالو� يل لن مننعك )�الأمن �لعام( 

م�شاكل«.  تو�جه  فقد  �إنتبه...  �لفيلم، لكن  من عر�ص 

�ل�شخ�ص  �إذ�  »�ملفرت�ص  وقتها:  كان  عرقتنجي  تعليق 

ي�شعر باخلوف يتوجه �إىل �لبولي�ص، �أنا عندكم وخايف«. 

حقوق  حماية  يف  دورها  عن  �الأمنية  �ملوؤ�ش�شة  تنازل 

»�لطائفة  ليق�شد  عرقتنجي  دفع  وحرياتهم،  �ملو�طنني 

»�أال  على  معهم  »لالإتفاق  تو�شل  وقد  �لدرزية«. 

�لدرزي  �ل�شيخ  تغطية  مقابل  م�شهد  �أي  منه  �أجتزئ 

هذ�  من خالل  �أنه  عرقتنجي  يجد  ي�شايقهم«.  ال  كي 

»فاأنا �شد  لنف�شه.  ر�شمه  �لذي  بقي يف �خلط  �الإتفاق، 

حب  فيلم  على  عملت  وقد  �الإ�شتفز�ز،  و�شد  �لعنف 

الأين �أريد �أن �أبقى يف �حلب و�أتكلم عنه، لذ� �شميت 

�أننا لو �شمعنا لبع�شنا نتمكن  فيلمي »��شمعي« الأقول 

�لقول  �إىل  عرقتنجي  ينتهي  نتيجة«.  �إىل  �لو�شول  من 

مرتاح  لكنني  فيلمي،  �شوهت  الأنني  �شعيد�ً  »ل�شت   :

الأين بقيت على خطي«. 

مع حتفظه على مبد�أ �لرقابة، فهو يف ظل وجودها كاأمر 

و�قع، يوؤثر �لقيام برقابة ذ�تية على �لقبول بت�شويه فيلمه. 

لكن حتى �لرقابة �لذ�تية حتتاج �إىل معايري و��شحة تزعج 

�لرقابة عادًة. لكن يت�شح �أنه ال يوجد حتى معايري :«لو 

�ىل  �شيوؤدي  درزي  �شيخ  ت�شوير  �أن  قبل  من  �أخربوين 

�إزعاج �لدروز، لعدلت �مل�شهد، ففيلمي هو ق�شة حب«.

 

السلطة  يواجه  »موالنا« 
نية لمد ا

على �لعك�ص من توجه عرقتنجي، مل يت�شح �ن �شركة 

�ل�شباح لالإعالم )موزعة فيلم موالنا( قد تو��شلت مع 

للطرفني.  مر�ص  حل  �إىل  �لو�شول  بهدف  �الفتاء  د�ر 

ووزير  �لعام  باالأمن  �ت�شاالتها  �ل�شركة  ح�شرت  وقد 

�لنظر  باإعادة  فيه  طالبت  كتاب  خالل  من  �لد�خلية، 

من  موؤلفة  حمايدة  جلنة  ر�أي  �شوء  على  �ملنع  بقر�ر 

�ل�شباح يف  تو�شح  و�لفن.  �لثقافة  ب�شوون  متخ�ش�شني 

كتابها هذ� �أن �لفيلم »يدعو �إىل �لت�شامح وتقبل �الآخر 

�إحتكار  باإ�شم  �الإقتتال  يف  �لتورط  وعدم  �ملختلف، 

عرب  �شيا�شياً  �لدين  �إ�شتغالل  وعدم  �ملطلقة  �حلقيقة 

بالتايل  و�الأخالقي«.  �الإجتماعي  �ل�شاأن  يف  تدخالت 

�أخرية  حماولة  لو�شفها،  وفقاً  �لكتاب،  هذ�  ي�شكل 

رف�شه  �أو  كاماًل  �لفيلم  بعر�ص  »�ل�شماح  �إىل  تهدف 

�مل�شوؤولية  »حتمل  �أن  يعني  �الأخري  و�خليار  بالكامل«. 

�الأدبية و�الأخالقية عن قمع �الإبد�ع �لذي مل يفلح عرب 

و�حلب  �خلري  نحو  �الإن�شانية  م�شرية  �إيقاف  يف  �لتاريخ 

و�ل�شالم«.

لها  بيان  يف  �ل�شباح  �شركة  �أعلنت  �ملنطلق  هذ�  من 

�الإمتناع عن عر�ص  �لفيلم يف حال �إ�شر�ر �الأمن �لعام 

ولبنان  �حلرية  عن  »دفاعاً  وذلك  �مل�شاهد  �إقتطاع  على 

�لثقافات، و�إحرت�ماً لتاريخ �ل�شركة و�شناع هذ� �لعمل«. 

باالإ�شافة �إىل �لبيان، �شرح رئي�ص جمل�ص �إد�رة �ل�شركة 

�شادق �ل�شباح �أن هذ� �ملوقف �شيكلفهم »خ�شارة مادية 

كبرية، �إال �أنها دعوة حلماية �جليل �جلديد و�شمان مناخ 

أبطال السينما في ظل رقابة »موالنا«:
بعض يهادن وبعض يقاطع وال دفاع مشترك

مقص الرقابة  
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ي�شمح بحرية �أكرب الأي عمل فني«.

�إن �لقوة �لتي تتمتع بها �شركة �ل�شباح �شمن  بالطبع، 

م�شاعد�ً  عاماًل  �شكلت  قد  تكون  �أن  بد  ال  قطاعها 

الإتخاذ موقف مماثل. فموالنا ال يعتمد على �ل�شاالت 

�للبنانية، خالفاً الأي فيلم لبناين �ل�شناعة و�لهوية. �إال 

�أهمية  من  ينتق�ص  ال  هذ�  �لقوة  موقع  يف  وجودها  �أن 

موقفها. على �لعك�ص من ذلك، فاإنه يدفع للت�شاوؤل عن 

لبناء تكتل  �ملجال  �لعاملني يف هذ�  توجه  �شبب عدم 

د�عم لهذ� �ملوقف، وفتح ثغرة يف حائط �لرقابة؟ 

�أن عدم �ال�شتفادة من هذ� �ملوقف، ال ينف�شل  ويبدو 

عن م�شرية طويلة من �لن�شاالت �ملنفردة يد�فع فيها كل 

خمرج �أو منتج �أو غريهم عن �أعماله �شد �لقمع وحيد�ً. 

تو��شلت  �لذين  كل  ذهاب  هو  �لقول،  هذ�  يعزز  وما 

معهم �ملفكرة يف هذ� �ملجال �إىل ت�شمية عمل جماعي 

يتيم بينهم �شد �لرقابة هو: »م�شودة قانون �إلغاء �لرقابة 

وهذ�  و�مل�شرح«.  �ل�شينمائية  �الأعمال  على  �مل�شبقة 

�مل�شروع قد �أنتج كتاباً عن �الأو�شاع �لقانونية للرقابة يف 

لبنان وم�شودة م�شروع قانون مل تنجح يف خرق حو�جز 

�لربملان.

وت  بير أيام  »مهرجان 
نقطة  السنمائية«: 

؟ مفصلية
من  تياأ�ص  مل  »موالنا«  لفيلم  �ملنتجة  �ل�شركة  �أن  يبدو 

�لفيلم على  �أدرج  كاماًل. هكذ�  �لفيلم  لعر�ص  ن�شالها 

ليوم  �ل�شينمائية،  بريوت  �أيام  مهرجان  عرو�ص  برنامج 

�الأفالم  فئة  عن  ونظريه  �أنه،  غري  �آذ�ر.   24 يف  �جلمعة 

�لرقابة.  �إذن  على  يح�شال  مل  �لبحر«،  »بيت  �لطويلة 

تو�جد رئي�ص جمل�ص �إد�رة �شركة �ل�شباح خارج لبنان، 

باملقابل،  معه.  �لقانونية  �ملفكرة  �إت�شال  تعذر  �ىل  �أدى 

ديب  روي  �ملخرج  تعليق  �ىل  �الإ�شتماع  من  متكنت 

ن�شالياً  موقفاً  �شجل  �أي�شاً  فاالأخري  فيلمه.  منع  حول 

بوجه �لرقابة، عندما رف�ص عر�ص فيلمه مع جمموعة من 

لالإفالت  �لفرن�شية  �ل�شفارة  يف  باملنع،  �ملهددة  �الفالم 

�لذهاب  على  روي  �أ�شر  هكذ�  �لرقابة.  مق�ص  من 

�الأر��شي  على  »عر�شه  يريد  الأنه  �لرقيب،  �ىل  بالفيلم 

�للبنانية، و�أرف�ص عر�شه على �أر�ص �أجنبية د�خل لبنان 

�أن �لرقيب »ماطل  �إال  )�ل�شفارة( ب�شبب وجود رقابة«. 

باملنع،  ر�شمياً  قر�ر�ً  �أ�شدر  وال  بالعر�ص  �إذناً  مينح  ومل 

لكننا تبلغنا ب�شكل غري ر�شمي �أن �لفيلم لن يعر�ص«. 

باملقابل، يو�شح روي �أن �لتربير �لذي يقدمه �الأمن �لعام 

»وجود  فحو�ه  �ملو�شوع  عن  �شاألوه  �لذين  لل�شحافيني 

�إ�شكاليات حول �لفيلم يف �للجنة حتى �للحظة«. �إذن 

هذ� �أ�شلوب جديد �إختاره �لرقيب لتعطيل عر�ص فيلم 

فاإن �لرقيب مل  �إطاره. كذ�  خالل �ملهرجان �ملدرج يف 

م�شوؤولية عن  �أي  �الأ�شلوب  هذ�  باإتباعه  نف�شه،  يحمل 

تربير �أ�شباب �ملنع. يو�شح ديب �أنه »�شيتم تقدمي كتاب 

كما  �لفيلم.  عر�ص  جتاه  قر�ر  باإ�شد�ر  يطالب  للرقيب 

لبنان رغم عر�شه  فيلم موالنا يف  �لتعليقات حول منع 

كاماًل يف م�شر، فاإن روي يقول: »بيت �لبحر عر�ص يف 

�مل�شتقل يف  �لفل�شطيني  �ملهرجان  و�شيعر�ص يف  تون�ص 

للعر�ص يف م�شر، وها هو مينع يف  �إذناً  حيفا و�أي�شاً حاز 

لبنان«. 

�أيام  ملهرجان  �لتا�شعة  �لدورة  �شهدته  �لذي  �لت�شدد 

بريوت �ل�شينمائية، دفع منظميه �ىل �إ�شد�ر بيان �عتربو� 

فيه �أن »�لرقابة على �الإنتاج �ملعريف تقطع �لعالقة �جلدلية 

�لقائمة بني �ملبدع و�ملتلقي«. وهذ� »�لقطع« �لذي يرتكز 

على ما تر�ه �لرقابة »حقاً )�شحيحاً وحمقاً(، ي�شبه متاماً 

جتاه  �لرقيب  فعله  ما  �أن  تعترب  هكذ�  »�لتكفري«.  فعل 

»�لقتل بحق عدة مبدعني وكذ�  يو�زي فعل  �ملهرجان 

بحق جمهورهم، �أي بحق مدينة بكاملها«.  وفقاً للبيان، 

من  ت�شدد�ً  »�أكرث  �لدورة كان  �لرقيب خالل هذه  فاإن 

�أي دورة م�شت، يف م�شار يوحي �أننا نتجه من �ل�شيء 

�شبكة  فيه  تخطت  زمٍن،  يف  هذ�،  كل  �الأ�شو�أ.  �ىل 

�الأنرتنت كل رقابة، ويف وقت تعر�ص �شا�شات �لتلفزة 

ما طاب لها من بر�مج حتفل بالعن�شرية و�لطائفية وت�شي 

بانهيار كامل للقيم �الإن�شانية �لعامة«. لينتهي �لبيان �ىل 

�لتاأكيد �أن »�أيام بريوت �ل�شينمائية، توؤكد رف�شها الأي 

رقابة  على �ملنتج �الإبد�عي، موجهًة دعوة عامة ملناق�شة 

�خلطو�ت �لتي ميكن �إتخاذها ملو�جهة جر�ئم �لرقيب«. 

بني  حا�شمة  ملو�جهة  �إنطالقة  �للقاء  هذ�  ي�شكل  فهل 

�ملبدعني و�لرقيب حتمي حقوق �الأولني مبو�جهته؟ 

بهذه  معني  »القانون 
 » لقضية ا

تبد�أ  قد  �لتي  �ملعركة  حول   توقعات  يف  �خلو�ص  قبل 

�لفردية  �لن�شالية  �حلاالت  و�قع  فاإن  �لنقا�ص،  هذ�  �إثر 

�أ�شيبت به من  �إىل كالم مليا،  بكل ما  �ل�شابقة تعيدنا 

»�إحباط« خالل �شنو�ت ن�شالها: »عندما طالبنا باإن�شاء 

جلنة للرقابة تنفيذ�ً للقانون �إىل حني �لتمكن من �لغاء 

�لرقابة، ح�شلنا على ما �أردناه. ولكن بات �ملخرج �ليوم 

بالن�شبة  �الأمر  �للجنة«. كذلك  فيلمه �ىل  باإحالة  ُيهدد 

للدعاوى �لق�شائية، فبعد »خ�شارة �لدعوى �ملرفوعة �ثر 

و�شار   ،)Hotel Beirut( �لليل  يف  بريوت  فيلم  منع 

�الأمن �لعام يقلنا: �رفعو� دعوى )كتعبري عن ��شتخفاف 

�الأمن �لعام بهذه �خلطوة(«.  

�لدعوى  هذه  �أن  �شاغية،  نز�ر  عربيد،  وكيل  ويو�شح 

كانت �الأوىل من نوعها، �أقله بعد حرب 1990-1975 

�أخرى  دعوى  رفعت  بعدها  �لوحيدة.  لي�شت  لكنها 

�الأر�ص«.  هذه  على  قبور  »يل  فيلم  عر�ص  منع  �إثر 

�أنه  �شاغية  ي�شيف  �شارية.  تز�ل  ال  �لدعوى  وهذه 

�لر�كدة  �ملياه  نحرك  �لق�شائة  �لدعوى  خالل  »من 

للتغيري«.  قابل  وموقفه  ينتهي  ال  �لق�شاء   فالنقا�ص يف 

و�الأهم يف مو�شوع �لتقا�شي �أن »�لدعوى �لتي تخ�شر 

�ملو�شوع فال  نتكلم يف  �شيئا، ولكن �ن مل  قد ت�شيف 

�شيء �شيتغري �بد�ً«. فاملبد�أ يف �لتقا�شي �الإ�شرت�تيجي 

تر�كمات:  على  بل  و�حد  �أمر  على  نعتمد  »ال  �أن  هو 

بد�يًة نفتح �ملو�شوع الحقاً نذهب �أبعد. فت�شدر �أحكام 

خمتلفة، باالإ�شافة �ىل �أن تفاعل �لنقا�ص يف ظل �لنظام 

�الجتماعي و�ل�شيا�شي ي�شاعد على تخمري �ملو�شوع«. 

رفع �لدعاوى �لق�شائية يجعل »�لقانون �أكرث ح�شور� يف 

للعالقة  مرتوكة  �لرقابة  م�شاألة  تعود  وال  �لق�شية،  هذه 

�لقانون  عن  منف�شل  ب�شكل  و�لرقابة  �لفنانني  بني 

و�ملفاهيم �حلقوقية«.

  �شركة �ل�شباح لالعالم �متنعت عن عر�ص فيلم موالنا يف لبنان ورفعت . 1

كتاب �لتما�ص �ىل �الأمن �لعام العادة �لنظر بقر�ر �حلذف، �لوكالة �لوطنية 

لالإعالم، 7 �شباط 2017.

يف نهاية �لعام 2015، وبعد �أن �أ�شدر وزير �لد�خلية 

“يل قبور يف هذه �الأر�ص” �لذي  قر�ر�ً مبنع فيلمها 

�الأهلية،  �حلرب  خالل  �لق�شري  �لتهجري  يوثق 

�لق�شاء للطعن بهذ�  �إىل  جلاأت �ملخرجة رين مرتي 

�أمام  �لقانونية  �الإجر�ء�ت  �أمد  طول  ورغم  �ملنع. 

عام  منذ  م�شتمرة  )وهي  �لدولة  �شورى  جمل�ص 

�أن  �لق�شاء  �إىل  مرتي  جلوء  �شاأن  من  ون�شف(، 

ي�شاهم يف حتقيق �أكرث من هدف:

�حلفاظ على -- �إىل  يهدف  باملنع  �لطعن  �إن  �أوال، 

�الأمد  على  للمخرجة  و�ملادية  �ملعنوية  �حلقوق 

مرتي  �شتتمكن  �لنجاح،  حال  ففي  �لطويل. 

وهو  �للبناين،  �جلمهور  �أمام  فيلمها  عر�ص  من 

�شتتمكن  كما  �لفيلم،  يطرحه  مبا  �الأّول  �ملعني 

من تاأمني �ملو�رد �ملالية �ل�شرورية �لتي ال جمال 

ال�شتمر�ر عمل �لفنانني من دونها. ومرتي �لتي 

من  »�لعي�ص  ت�شتطيع  ال  الأنها  فيلمها  �أجنزت 

باإ�شر�رها على عر�شه يف  دون ذ�كرة« م�شتمرة 

�لدميغر�فية  �ملخاوف  �لنقا�ص حول  لفتح  لبنان 

�الأر�ص. على  و�ل�شر�ع  �لطو�ئف   بني 

ثانيا، يوؤّدي �للجوء �إىل �لق�شاء �إىل �إرغام �لدولة --

مناق�شة  وعلى  �ملنع  �أ�شباب  عن  �لك�شف  على 

�ملو��شيع �لتي كانت تود من خالل منع �لفيلم 

�إىل  �للجوء  �أ�شبح  فقد  �لنقا�ص حولها.  حجب 

�ملنع  �أ�شباب  ملعرفة  �لوحيدة  �لو�شيلة  �لق�شاء 

ولغياب  �لرقابة  �إجر�ء�ت  �شفافية  لعدم  نظر�ً 

وزير  عن  �ل�شادرة  �ملنع  قر�ر�ت  يف  �لتعليل 

جلوئها  بعد  مرتي  �كت�شفت  فهكذ�  �لد�خلية. 

الأنه  فيلمها  منعت  �لرقابة  �أن  �لق�شاء  �إىل 

للجدل  مثرية  الأمور  ورو�ية  م�شاهد  »ت�شمن 

وفق  �شاأنها  ومن  �ن�شباط«  دون  للتطور  �لقابل 

�لطائفية.  �لنعر�ت  �إيقاظ  �إىل  توؤدي  �أن  �لرقابة 

ر  �أ�شّ �لدولة  �شورى  جمل�ص  �أن  هنا  و�مللفت 

و�أ�شباب  �لوقائع  جممل  على  �الإطالع  على 

�الإكتفاء  دون  من  �لفيلم،  فحوى  وعلى  �ملنع 

�أمام  �لرقابة. وبذلك، فتح �ملجال  �أجهزة  بر�أي 

ب�شاأن  �أكرث عد�لة بني �ملخرجة و�لرقيب  نقا�ص 

ما  نقي�ص  على  �لوجاهية،  مبد�أ  وفق  �لفيلم 

يف  �لفيلم  تناول  عن  �أو  �لرقيب  �أمام  يح�شل 

للجمهور  يكون  �أن  دون  من  �الإعالم  و�شائل 

من  مرتي  متكنت  وعليه،  عليه.  �الإطالع  حق 

مت�شكها  مع  فيلمها  مب�شمون  �لدولة  مناق�شة 

�الأحد�ث  عن  و�حلديث  بالتوثيق  بحقها 

�لتعبري  حلرية  �شند�ً  �حلرب  وذ�كرة  �لتاريخية 

�للبناين  �جلمهور  وبحق  باملعرفة،  و�حلق 

باالإطالع على �أحد�ث �حلرب �الأهلية يف ظل 

�شحايا  ذ�كرة  طم�ص  يف  �لر�شمية  �ل�شيا�شة 

�أكرث  منعت  كانت  �لرقابة  �أن  ويذكر  �حلرب. 

�الأهلية،  �حلرب  عن  �شهاد�ت  يوثق  فيلم  من 

�أو  منتجيها  من  الأي  يت�شنى  �أن  دون  من 

1
�لق�شاء. �أمام  ب�شاأنها  نقا�ص  فتح   خمرجيها 

ثالثا، يقدم �لطعن فر�شة للق�شاء لفر�ص رقابته --

�أو�شع  يوؤمن حماية  قد  نحو  على  �لرقيب  على 

حلرية �لتعبري ويخفف من �لقيود عليها، وذلك 

�ل�شينمائية  �لرقابة  قانون  تعديل  حني  �إىل 

عاماً(.   70 منذ  )�أي   1947 �لعام  يف  �ل�شادر 

و�ملخرجون  �ملنتجون  يطعن  ما  قلما  �أنه  ويلحظ 

رغم  �لق�شاء  �أمام  �ل�شينمائية  �لرقابة  بقر�ر�ت 

منع  �آخر  وكان  عليها.  �الإعرت��شات  كرثة 

بعد  ما  زمن  يف  )و�الأّول  �لق�شاء  �أمام  ُطرح 

�حلرب �الأهلية( تناول فيلم »بريوت يف �لليل« 

جمل�ص  رّد  حيث  عربيد،  د�نيل  للمخرجة 

تف�شري  يف  تو�شع  بعدما  �لطعن،  �لدولة  �شورى 

�لرقابة  عليها  ت�شتند  �لتي  �ملطاطة  �لعبار�ت 

يوؤدي  �أن  وينتظر   
2
.1947 قانون  يف  و�لو�ردة 

�إىل  �لرقابة،  ب�شاأن  �لق�شاء  �إىل  �للجوء  تز�يد 

�خل�شو�ص  هذ�  يف  �جتهاده  تطوير  من  متكينه 

وت�شييق  �لتعبري  حرية  جمال  تو�شيع  �جتاه  يف 

�إىل  وبالنتيجة  منها،  حتّد  قد  �لتي  �لعبار�ت 

فاالإمتناع  للرقيب.  �شر�مة  �أكرث  �شو�بط  �شوغ 

تف�شري  ح�شر  �إىل  يوؤّدي  �لرقيب  حما�شبة  عن 

�لتي  �لرقابة  باأجهزة  �لف�شفا�شة  �ملبادئ  هذه 

على  �الأمنية  �الإعتبار�ت  تغّلب  ما  غالباً 

ي�شاهم  �أن  �ملتوقع  ومن  �الأ�شا�شية.  �حلريات 

�شوؤ�ل  على  �الإجابة  يف  مرتي  ق�شية  �لقر�ر يف 

يف  �ل�شلطة  مع  �للبنانيني  عالقة  يف  جوهري 

فرتة ما بعد �حلرب: »هل من �ملقبول و�شع �أي 

و�آالمها يف  �الأهلية  حديث عن �شحايا �حلرب 

خانة �إيقاظ �لنعر�ت �لطائفية؟« و�الأهم: »ماذ� 

للما�شي  ��شتيعاباً  �لتذكر  و�جب  ب�شاأن 

له؟«  وجتاوز�ً 

الرقيـــب تحـــت رقابـــة القضاء: 
قضيـــة ريـــن متـــري نموذجًا

 على �شبيل �ملثال: منعت �لرقابة فيلم »�شو �شار« للمخرج دي غول عيد يف �لعام 2010 و�لذي يوثق مقتل و�لدي �ملخرج و�أخته و�لعديد من �أفر�د عائلته . 1

يف جمزرة �دبل يف ق�شاء عكار، كما �إقتطعت �أجز�ء من فيلم »�شمعان �ل�شيعة« للمخرج �شيمون �لهرب يف �لعام 2009 �لذي يوثق عودة عم �ملخرج �ىل 

�شيعته عني �حللزون يف ق�شاء عاليه بعد تهجريه منها خالل �حلرب.

 وهي �أ�شباب �لرقابة �ملحددة يف �ملادة �لر�بعة من قانون �لعام 1947: 1( �حرت�م �لنظام �لعام و�الآد�ب وح�شن �الخالق، 2( �حرت�م عو�طف �جلمهور . 2

و�شعوره و�جتناب �إيقاظ �لنعر�ت �لعن�شرية و�لدينية، 3( �ملحافظة على هيبة �ل�شلطات �لعامة، 4( مقاومة لكل دعاوة غري موؤ�تية مل�شلحة لبنان.

http://legal-agenda.com/article.php?id=1266
http://legal-agenda.com/article.php?id=1266
http://legal-agenda.com/article.php?id=464
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كريم نّمور

يف منا�شبة يوم �ملر�أة �لعاملي بتاريخ 2017/03/08، �أقر 

جمل�ص �لوزر�ء �للبناين م�شروع �لقانون �لذي تقدمت به 

وز�رة �لدولة ل�شوؤون �ملر�أة و�لذي يرمي �ىل معاقبة جرمية 

�لتحر�ص �جلن�شي.

ويف حني �إعترب وزير �لدولة ل�شوؤون �ملر�أة جان �أوغا�شابيان 

�أن هذ� �الأمر ي�شكل �إجناز�ً وهدية للمر�أة �للبنانية يف يومها 

�لعاملي، يجدر �لتذكري باأن هدية ذكور �لدولة تلك �أتت 

بعد �شهر ون�شف تقريباً من مهرجان �الإ�شتهز�ء �جلماعي 

�لذي �شارك فيه عدٌد من ذكورها يف جمل�ص �لنو�ب تبعاً 

لتقدم �لنائب غ�شان خميرب »مرتاح �لبال« باإقرت�ح قانون 

معجل مكرر �إىل �ملجل�ص �لنيابي يرمي �ىل جترمي �لتحر�ص 

ويف  �آنذ�ك،  �لنو�ب  وكان  �لعن�شرية.  و�الإ�شاءة  �جلن�شي 

�جلل�شة عينها، و�فقو� بد�ية على م�شروع قانون خميرب وبعد 

ثو�ن فقط عدلو� عن �الأمر تبعاً مل�شارعة بع�ص �حلا�شرين 

يف زرع خماوف �إز�ء �إ�شتغالل مثل هذ� �لقانون لالإنتقام 

من �أ�شحاب �لعمل و�إعرت��ص �لبع�ص �الآخر على غياب 

�آلية �ملحا�شبة فيه.�ليوم �إذ�ً، هناك م�شروعان قانون ب�شاأن 

�لتحر�ص �جلن�شي: م�شروع قانون وز�رة �لدولة ل�شوؤون �ملر�أة 

)م�شروع �أوغا�شابيان( ُن�شر على موقع �لوز�رة �الإلكرتوين 

جمل�ص  �ىل  �إحالته  يتم  و�شوف   2017/03/13 بتاريخ 

�لنو�ب للت�شويت عليه؛ وم�شروع �لقانون �ملقدم من �لنائب 

جزئياً  تعديله  مت  �لذي  خميرب(،  )م�شروع  خميرب  غ�شان 

خالل جل�شة جمل�ص �لنو�ب �ملذكورة يف حماولة لدجمه 

مع م�شروع �أوغا�شابيان.

�شنة 2012 �شاركت مع عدد من �ملحامني/�ت و�لباحثني/

م�شروع  �شياغة  �لن�شويات يف  و�لنا�شطات  و�لق�شاة  �ت 

�أماكن  د�خل  و�ملعنوي  �جلن�شي  �لتحر�ص  ب�شاأن  قانون 

�لعمل وخارجها يف �إطار م�شروع »مغامر�ت �شلوى« �لذي 

نظمته جمعية »�ملجموعة �لن�شوية« �آنذ�ك )م�شروع قانون 

�ملجتمع �لن�شوي(. وقد �إ�شتغرقت �شياغة م�شروع �لقانون 

�أ�شهر�ً من �لبحث ومن جل�شات �حلو�ر و�لع�شف  هذ�، 

�لذهني مع �أخ�شائيني يف هذ� �ملجال للتو�شل �إىل م�شودة 

�لت�شدي  وكيفية  �لتحر�ص  م�شاألة  تعالج  �شاملة  قانونية 

لها. بناء عليه، وبعد �لتمعن بقر�ءة م�شروعي �أوغا�شابيان 

�أمل  �لتالية، على  �إقت�شى ت�شجيل �ملالحظات  وخميرب، 

�أن يتم �الأخذ بها يف �ل�شياغة �لنهائية مل�شروع قانون يعالج 

�شديدة  �لتحر�ص من كافة جو�نبه  بدقة وجدية مو�شوع 

�حل�شا�شية.

أوغاسابيان وع  مشر
يف م�شروع �أوغا�شابيان تعريفان للتحر�ص �جلن�شي: �الأول 

يف �لفقرة �خلا�شة بتعديل قانون �لعمل، حيث يحظر �للجوء 

�إىل �لتحر�ص »�شو�ء عرب �لكالم �ملثبت �أو �لكتابة، وباأي 

و�شيلة من و�شائل �الإت�شال، �أو ممار�شة �ل�شغوط �أو �لتهويل 

�أو �إ�شد�ر �الأو�مر بهدف �الإ�شتح�شال على خدمات ذ�ت 

طبيعة جن�شية«. ومن �مللفت �أن م�شروع �أوغا�شابيان حظر 

هذ� �لتحر�ص على �أي كان، »�أكان �شاحب عمل �أو �أجري�ً 

على حد �شو�ء« من دون �أن يف�شل من �ملق�شود بكلمة 

»�أجري« حتديد�ً، ما ي�شتدعي �لت�شاوؤل عن مدى فعالية مثل 

هذ� �لطرح. ف�شياغة �ملادة على هذ� �لنحو تفتح باباً و��شعاً 

�أمام �أ�شحاب �لعمل الإ�شتغالل هذ� �لن�ص �شد �أجر�ئهم. 

فم�شروع �أوغا�شابيان مل ياأخذ �إطالقاً بعني �الإعتبار طبيعة 

عالقات �لعمل غري �ملت�شاوية )ومن �لبديهي �لتذكري باأن 

�شاحب �لعمل يتمتع ب�شلطة مهنية ومالية على �أجري يجد 

نف�شه غالباً بو�شعية تابعة له(، و�شاوى حيث ال يجب، ما 

قد يوؤدي �ىل �إفر�غ م�شروع �لقانون من غايته �ملُعلنة. و�لو�قع 

بالـ»عمودية  �إليها  )و�ملُ�شار  للتحر�ص  مماثلة  ت�شريعات  �أن 

�لت�شاعدية«( هي جد نادرة يف �لقانون �ملقارن، وهي تتطلب 

طبيعة �شبه تعاونية لعالقات �لعمل، �الأمر �ملغّيب متاماً من 

�الإقت�شاد �للبناين �ليوم. وكان من �الأجدى �أن يتم حتديد 

�ص على �أنه ذ�ك �لذي يتمتع ب�شلطة 
ّ
هوية �الأجري �ملتحر

�أو  �إلخ(  �لفرع  مدير  �أو  �ملبا�شر  )كالرئي�ص  �ل�شحية  على 

معاقبة – ف�شاًل عن ذلك – �الإبتز�ز ب�شكل عام د�خل 

�أماكن �لعمل، على غر�ر ما حلظه م�شروع قانون �ملجتمع 

�لن�شوي.

�خلا�شة  �لفقرة  يف  فيظهر  للتحر�ص  �لثاين  �لتعريف  �أما 

عرب  �أوغا�شابيان  م�شروع  من  �لعقوبات  قانون  بتعديل 

�إ�شتحد�ث للمادة 535 من قانون �لعقوبات �لو�ردة حتت 

�لف�شل �خلا�ص باجلر�ئم �ملتعلقة على �حل�ص على �لفجور 

و�لتعر�ص لالأخالق و�الآد�ب �لعامة. و�ختيار هذ� �لف�شل 

بالذ�ت من قانون �لعقوبات �إمنا يوؤ�شر �إىل نظرة هذ� �مل�شروع 

للتحر�ص �جلن�شي كفعل خمّل باالأخالقيات �أكرث مما هو 

�لتحر�ص  فتعريف  ور�حتها.  �ل�شحية  بحرية  مي�ص  فعل 

�جلن�شي هنا هو »�لقيام بالكالم �أو �لكتابة، وباأي و�شيلة 

من و�شائل �الت�شال، باإ�شتخد�م كل ما يحمل دالالت 

جن�شية وتنال من �شرف وكر�مة �ل�شحية �أو تن�شئ جتاهها 

مثل  مفاهيم  �ىل  فاالإ�شارة  مهينة«.  �أو  عد�ئية  �أو�شاعاً 

»�ل�شرف« و»�لكر�مة« دون ربطهم باإقالق ر�حة �ل�شحية 

�أو وجهة نظرها للفعل �ملقرتف بحقها عرب �إ�شتخد�م �أد�ة 

�لعطف »�أو«، �إمنا قد يجعل من �لن�ص �جلز�ئي ن�شاً ذ�ت 

طبيعة ف�شفا�شة ال ترتكز على عنا�شر مو�شوعية )�أو حتى 

�شبه مو�شوعية( ميكن قيا�شها، بل ترتكز على عنا�شر ذ�ت 

و�الآد�ب  باالأخالقيات  ومرتبط  با�شتمر�ر  متغري  تعريف 

وهذ�  قا�ص معني.  �أو حتى  معينة  بيئة  �أو  معني  ملجتمع 

لالإعرت��ص  ذلك،  عن  ف�شاًل  �لن�ص،  �ص 
ّ
يعر قد  �الأمر 

بالتحر�ص  �ملتعلقة  �لقو�نني  م�شاريع  يف  �لكال�شيكي 

و�ملتمثل يف �لتخويف من �إحتمال حتول معاقبة �لتحر�ص 

�ىل �أد�ة لالإبتز�ز )وهو �أمر مل يوفر بع�ص نو�ب �الأمة من 

تكر�ره خالل جل�شة �الإ�شتهز�ء �جلماعي �ملذكورة �أعاله(. 

فكان من �الأجدى �شياغة �لن�ص �إنطالقاً من موقع حماية 

�ل�شحية ولي�ص �إنطالقاً من موقع حماية �أخالقيات و�آد�ب 

ما �عتمده م�شروع قانون �ملجتمع  �ملجتمع. وهذ� حتديد�ً 

�لن�شوي �لذي عاقب �لت�شرفات من منطلق مدى تاأثريها 

»�شلباً على ر�حة �ل�شحية«.

باملقابل، وعلى غر�ر ما حلظه م�شروع قانون �ملجتمع �لن�شوي، 

و�شع م�شروع �أوغا�شابيان �آلية حلماية �شحية �لتحر�ص من 

�لتمييز د�خل مكان �لعمل �إز�ء �إ�شتقر�ر �لعمل �أو �الأجر 

�أو �لرتقية �إلخ.، كما ن�ص على حماية �ل�شاهد يف مثل هذه 

�أو �ل�شاهد  �أن �أي عمل يطال �ل�شحية  �حلاالت، معترب�ً 

يف هذ� �الإطار يقت�شي �إعتباره باطاًل. ولكن ال يز�ل هناك 

عالمات  تطرح  �أوغا�شابيان  م�شروع  يف  �لنو�ق�ص  بع�ص 

�إ�شتفهام عديدة. ففي حني �أوجب �مل�شروع على �شاحب 

�لتحر�ص  ومعاقبة  ملنع  �لالزمة«  »�لتد�بري  �إتخاذ  �لعمل 

�ملوجب  هذ�  �إطار  حتديد  �أمر  ترك  �لعمل،  مكان  د�خل 

رهناً الإر�دة �شاحب �لعمل �حلرة �أو لتف�شري �الإجتهاد له 

فيما بعد. ف�شاًل عن ذلك، مل ي�شع م�شروع �أوغا�شابيان 

عقوبة و��شحة للتحر�ص د�خل �أماكن �لعمل. ففي حني 

�أ�شار �ىل عقوبات تاأديبية حمتملة ومنها �ل�شرف، مل ياأِت 

�مل�شروع على ذكر ماهية عقوبة �شاحب �لعمل �ملتحر�ص �أو 

�لذي �أخّل مبوجبه يف حماية �أجر�ئه من �لتحر�ص، عاطفاً 

�الأمر �إىل �ملالحقات �جلزئية �ملحتملة فقط. وبذلك تكون 

�لطريق �لوحيدة �ملتاحة �أمام �الأجري ملكافحة �لتحر�ص هي 

�لذهاب �إىل �لق�شاء �جلز�ئي )وهذ� �أمر �أعود �إليه تف�شيلياً 

�أدناه(. �أما م�شروع قانون �ملجتمع �لن�شوي، فكان قد و�شع 

�آلية مف�شلة جد�ً حلل �لنز�عات بهذ� �ل�شاأن �أمام جمال�ص 

�لعمل �لتحكيمية، فاحتاً �أي�شاً جمااًل للتو�شط يف هذ� �الإطار 

)وهي �آلية قد تكون �أن�شب و�أ�شرع حلل �لنز�عات �لنا�شئة 

�الإ�شتقالة  حق  �ل�شحية  �أعطى  وقد  �لتحر�ص(،  عن 

يف  متاماً  �ملغيب  �الأمر  �لعمل،  �شاحب  م�شوؤولية  على 

م�شروع �أوغا�شابيان.

مخيبر وع  مشر
�ص 

ّ
يتمّيز �قرت�ح خميرب، باملقابل، بدّقة �أكرب يف تعريفه للتحر

�ملجال من  ينطلق يف هذ�  �أوغا�شابيان. وهو  من م�شروع 

�الآخر  هو  �إقرت�حه  من  بالرغم  �ل�شحية،  حماية  موقع 

�إ�شافة مادة �لتحر�ص يف �لباب �ل�شابع من �لف�شل �لثاين 

باالأخالق  �ملخلة  باجلر�ئم  �خلا�ص  �لعقوبات  قانون  من 

و�الآد�ب �لعامة. فالتحر�ص يف م�شروع خميرب هو �الإقد�م 

»ب�شكل �شادم �أو ملح �أو متكرر على فر�ص �أقو�ل �أو �أفعال 

عن�شري،  طابع  ذ�ت  �أو  جن�شي  طابع  ذ�ت  �إيحاء�ت  �أو 

بالرتحيب،  �إيحاء  دون  من  �أو  ر�شاه  دون  �شخ�ص  على 

فاأدى ذلك �ىل �الإعتد�ء على كر�مته �إما ب�شبب طبيعتها 

�أو ظروفها �ملهينة �أو �ل�شاغطة �أو �ملحرجة«. وبالتايل يكون 

هذ� �لتعريف و�شع ر�حة �ل�شحية وحريتها وت�شورها للعمل 

�ملقرتف بحقها يف �شلب �لعنا�شر �ملكونة للجرم. 

مقرتح  �إىل  بالن�شبة  �ملقرتح  هذ�  متيز  ذلك،  عن  ف�شاًل 

�أوغا�شابيان جلهة �لعو�قب �لتي رتبها على �إقرت�ف �لتحر�ص 

من قبل �شاحب �لعمل �أو �شاحب مهنة حرة �أو �أي ممثل 

له �أو موظف يعمل لديه. فهذ� �لفعل يعترب من �الأخطاء 

�جل�شيمة �لتي حتدد على �شوئها وفق ما جاء يف �الإقرت�ح 

�أن  دون  �ل�شرف، من  �أو  �الإ�شتقالة  �ملرتتبة على  �لنتائج 

يقوم بتف�شيلها. وقد ت�شمن �الإقرت�ح �أي�شاً بع�ص �الأحكام 

�آلية  �أجر�ئه، حمدد�ً  �لعمل على حماية  الإلز�م �شاحب 

لهذه �لغاية )مثل ت�شمني نظام �ملوؤ�ش�شة �لد�خلي �أحكاماً 

خا�شة ب�شاأن �لتحر�ص ومعاقبته �إلخ.(، ومنعه من �لتمييز 

�شد �شحية �لتحر�ص يف �لعمل �إلخ. ومن هذه �لز�وية، بد� 

�الإقرت�ح �أقرب يف روحه �إىل مقرتح �ملجتمع �لن�شوي، من 

م�شروع �أوغا�شابيان.

على  مشتركة  مالحظات 
القانون:  وعي  مشر

�لقانون �جلز�ئي ملعاقبة -- �إىل  �أواًل، جلاأ كال �ملقرتحني 

�أوغا�شابيان  م�شروع  ت�شمني  من  )بالرغم  �لتحر�ص 

�أعاله(،  ذكرته  مثلما  �لعمل  قانون  تعدل  �أحكاماً 

�أو  �لتحكيمية  �لعمل  ملجال�ص  دور  �أي  �إيالء  دون 

�ملهم  ومن  هذه.  مثل  ح�شا�شة  ق�شايا  يف  للو�شاطة 

�لتنويه باأهمية �للجوء �إىل و�شائل بديلة حلل مثل هذه 

�لنز�عات قبل �لذهاب مبا�شرة �ىل �لق�شاء �جلز�ئي، 

نظر�ً الأهمية �مل�شاحة �لتي حتتلها وجهة نظر �ل�شحية 

للفعل �ملقرتف من ناحية �أوىل )فما قد ي�شكل حتر�شاً 

ل�شخ�ص قد ال ي�شكل حتر�شاً الآخر(، ونظر�ً الأهمية 

�ملحافظة على �إ�شتقر�ر عالقة �لعمل. ف�شلوك �لطريق 

�جلز�ئية مبا�شرة )مع كل ما ي�شتتبع ذلك من عالنية 

وتوقيف وعقوبة مقيدة للحرية( قد يغيب عملياً �أي 

فر�شية للمحافظة على بيئة �شليمة يف �لعمل �أو حتى 

�إ�شتمر�رية �لعمل بحد ذ�تها. فما هي حظوظ �ملحافظة 

عليها يف ظل ن�شوء دعوى جز�ئية بني زمالء �أو بني 

�أجري و�شاحب عمله؟

�أحكاماً خا�شة -- �أّي من �ملقرتحني  يت�شّمن  ثانياً، ال 

للت�شدي للتحر�ص �ملعنوي. ففيما ح�شرها م�شروع 

هناك  �أن  يبقى  فقط،  �لعن�شري  بالتعر�ص  خميرب 

جو�نب ال حت�شى من �لتحر�ص �ملعنوي من �شاأنها �أن 

توؤثر مبا�شرة على �لتدريب �ملهني �أو على �الإ�شتمر�رية 

يف �لوظيفة �أو على �لرتقي فيها �أو على �الأجر �أو �أن 

�أو  �شاغطة  �أو  عد�ئية  �أو  تخويفية  عمل  بيئة  حتدث 

�الأحكام تكمن  �إدر�ج مثل هذه  �أهمية  و�إن  مذلة. 

يف �إمكانية �لت�شدي �إذ ذ�ك ملختلف �أنو�ع �لتع�شف 

و�لرتهيب و�لت�شلط �لذي يعاين منها عدد هائل من 

لها  ما يخ�شعون  غالباً  لبنان وهم  �ليوم يف  �الأجر�ء 

ب�شبب حالة �لتبعية �ملهنية و�ملالية �ملال�شقة لعالقات 

�لعمل يف �إقت�شادنا �لنيو ليرب�يل؛

ثالثاً، مل يخّفف �أّي من �ملقرتحني من عبء �الإثبات --

�إثبات  �الإقرت�حني  كال  �أوجب  فقد  �ل�شحية.  على 

�ملجتمع،  �أو على  �ل�شحية  للتحر�ص على  تد�عيات 

لتكوين �جلرم. فقد ��شتخدم �ملقرتحان �شيغة �لنتيجة 

�حلا�شلة بدل �لنتيجة �ملمكنة �أو �ملتوقعة، مثل: »فاأدى 

ذلك �ىل �الإعتد�ء على كر�مته« بداًل من »قد يوؤدي 

ذلك �ىل...« �أو »تن�شئ جتاهها �أو�شاعاً عد�ئية...« بداًل 

على  يحتم  �إمنا  �الأمر  وهذ�  �إلخ.  تن�شئ...«  »قد  من 

�ل�شحية �إثبات �ل�شرر، وهو �أمر غالباً ما ي�شعب �إثباته 

يف ق�شايا �لتحر�ص. ولهذ� �ل�شبب خفف م�شروع قانون 

�ملجتمع �لن�شوي عبء �الإثبات على �ل�شحية معتمد�ً 

�إذ ذ�ك �أحرف �لتوقع )مثل »قد«( قبل �لتطرق �ىل 

تعقبات �لتحر�ص؛

ر�بعاً، وفيما عد� موظفي �الإد�ر�ت �لعامة، مل يعالج --

من  �ل�شابعة  �ملادة  يف  �مللحوظ  �الإ�شتثناء  �ملقرتحان 

قانون �لعمل، بحيث ال يز�ل �إذ ذ�ك كل من �لعاملني 

و�ملوؤ�ش�شات  �لزر�عية  و�لنقابات  �ملنزلية  �خلدمة  يف 

�لتي ال ي�شتغل فيها �إال �أع�شاء �لعائلة خارج �حلماية 

�لالزمة من �لتحر�ص، علماً �أن هذه �لفئات هي �الأكرث 

عر�شة للتحر�ص نظر�ً لطبيعة عملها.

يتبني �إذ�ً بعد قر�ءة مقرتحي �أوغا�شابيان وخميرب �أن م�شاألة 

�لتحر�ص ال تز�ل تربك �مل�شرع. فرت�ه تارة يتفوق بحما�شه 

على �أ�شحاب �ل�شاأن وعلى �ملجتمع �لن�شوي م�شارعاً �إىل 

»�إهد�ئهم« ت�شريعاً يو�شع يف ظاهره من نطاق معاقبة �لتحر�ص 

�لتو�شع،  لهذ�  �الإجتماعية  �لتد�عيات  عن  �لنظر  بغ�ص 

وطور�ً ين�شف �أهد�ف �لت�شريع �ملُعلنة من من خالل تغييب 

بع�ص �الآليات �الأ�شا�شية لدرء �لتحر�ص ب�شكل فعال �أو 

�إيجاد �أخرى قد توؤدي �إىل حرمان �ل�شحية من �أي حماية 

جدية. وعليه، يتبني يل �أنه من �ل�شروري تعديل �ملقرتحني 

بالغة  �لتحر�ص  لق�شايا  �شاملة  يت�شمن معاجلة  نحو  على 

�حل�شا�شية، بهدف �شمان حق �لتمتع ببيئة �شليمة للعمل 

خالية من �أي حتر�ص ج�شدي �أو نف�شي ب�شكل فعال.

التحرش الجنسي 
يربك الُمشرعين

التحرش 
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منى خشــن، حيــاة جبارة، برينو مارو

ت�شهد بريوت منذ بد�ية �الألفّية �لثانية حتوالت عمر�نية 

و��شحة ُتكمل ما بد�أه م�شروع �إعادة �إعمار وتطوير و�شط 

غرّي  بالفعل،  �للبنانية.  �الأهلية  �حلرب  نهاية  بعد  �ملدينة 

�ل�شنو�ت  يف  �لعقار�ت  قطاع  يف  �ملُ�شتثمر  �ملال  ر�أ�ص 

�الأخرية �لكثري من معامل �ملدينة و�أبنيتها و�أفقها وف�شاء�تها 

�أحيائهم ومناطقهم. بح�شب در��شة  �شكانها مع  وعالقة 

، هناك 
1 
عدت يف �جلامعة �الأمريكية يف بريوت

ُ
�أ حديثة 

على �الأقل 1،560 م�شروع جديد مب�شاحة �إجمالية تبلغ 

�شنة  بني  بريوت  لها يف  ُرخ�ص  مربع  مرت   9،350،186

�إعتمدت على رخ�ص  �لتي  �لدر��شة،  2000 و2013. 

، �أنتجت 
2
�لبناء كموؤ�شر �أ�شا�شي يف ر�شد حتوالت �ملدينة 

 GIS �جلغر�فية  �ملعلومات  بنظام  مربوطة  بيانات  قاعدة 

لتظهر �إنت�شار �مل�شاريع �جلديدة يف كافة �ملناطق تقريباً.

 �أما �أهم �إ�شتنتاجات �لدر��شة فهي:

 

�ملوقع �جلغر�يف ونفوذ �ملطّور �لعقاري، ولي�ص نظام ترتيب 

حلجم  �الأ�شا�شي  �ملحّدد  هي  �لبناء،  وقو�نني  �الأر��شي 

�مل�شاريع �جلديدة. فكلما ُعرفت �ملنطقة »بالرقي« و�ملناظر 

�ملفتوحة �إزد�دت �أ�شعار �أر��شيها كذلك فر�شية �أن يكون 

حجم �لبناء �جلديد فيها �أكرب مما ي�شمح به نظام ترتيب 

�مُلرخ�شة )تلك  �مل�شاريع  و�أفخم  �أكرب  �الأر��شي. فبع�ص 

 20،000 عن  �الإجمالية  �ملبنية  م�شاحتها  تفوق  �لتي 

يف  بريوت  من  �لغربي  �ل�شاحل  على  تقع  مربع(  مرت 

�ملنطقة �ملمتدة بني �لرملة �لبي�شا وعني �ملري�شة ويف منطقة 

ُترجح هذه  �لبحر.  �ملطّلة على  �له�شاب  �الأ�شرفية على 

�مل�شاريع �جلديدة ح�شلت على  �لعديد من  �أن  �حلقيقة 

تر�خي�ص بناء �إ�شتثنائية مّكنت مطّوريها من تخطي نظام 

�لبحر  منظر  و�إ�شتغالل  �لبناء  وقو�نني  �الأر��شي  ترتيب 

بهدف م�شاعفة �أرباحهم، و�إن ح�شل ذلك على ح�شاب 

�الأبنية �ملجاورة وحق �شكانها يف �لتمتع باملناظر و�الآفاق 

�ملفتوحة.

�لتف�شي �لن�شبي للم�شاريع �لكبرية �لتى ت�شمل عملية 

�شم عقار�ت متال�شقة. ح�شب ما �أظهرت �لدر��شة، هناك 

على �الأقل 45 م�شروعا يف بريوت ُرخ�ص لها على �أكرث 

من عقار متال�شق.  �إ�شتفاد مطّورو بع�ص هذه �مل�شاريع 

من �أحكام �ملادة 16 من قانون �لبناء �للبناين 1971/16 

)�ملُعدل �شنة 2004  �ملتعلق بامل�شاريع �لكربى، �أي تلك 

�لتي تبلغ م�شاحتها �ل�شطحية4،000  مرت مربع �أو �أكرث(، 

�الأمر  بها.  �ملتعلق  �الإ�شتثنائي  �لرتخي�ص  عملية  ومن 

ينطبق على مبنى �شما بريوت )�ملبنى �الأعلى يف بريوت( 

يف منطقة �الأ�شرفية �لذي �ُشيد على عقار مب�شاحة5،385  

مرت مربع كان يتاألف يف �ل�شابق من 11عقار�ً متجاور�ً. مثال 

�لذي  �ملري�شة  منطقة عني  مبنى ال�شيتد�ل يف  هو  �آخر 

�ُشيد على عقار تبلغ م�شاحته 5،492 مرت مربع كان يف 

�ل�شابق عبارة عن �شتة عقار�ت متال�شقة. هذه �الأبر�ج 

�ل�شاهقة مل تقم �إي �إعتبار لعالقتها مع �الأبنية �ملجاورة بل 

جتاهلتها و«قّزمتها«.

مباٍن  �أنقا�ص  على  ُخِططت  �جلديدة  �مل�شاريع  �أغلبية 

�أن  �أي�شاً  �لدر��شة  تظهر  قائم.  �إجتماعي  ون�شيج  قدمية 

فورة �لعمر�ن يف بريوت تعتمد على هدم وحمو �لن�شيج 

�لعمر�ين �لقائم و�إعادة بناء �ملدينة بعو�مل �إ�شتثمار �أعلى 

فحو�يل  �ملتعاقبة.  �لبناء  قانون  تعديالت  بها  �شمحت 

٪78 من �مل�شاريع ُرخ�شت على عقار�ت كانت ماأهولة 

يف �ل�شابق. يف منطقتي ر�أ�ص بريوت وعني �ملري�شة مثاًل، 

بلغت ن�شبة �لبناء �جلديد �ملُرخ�ص على �أنقا�ص �أبنية قدمية 

٪81.5 ويف منطقة �الأ�شرفية ٪82.3. حتماً، �أدى �لبناء 

�ملبنية  �لبيئة  تغري�ت جذرّية يف  �إىل  يز�ل،  وال  �جلديد، 

�ملدينة من  �لكثري من �شكان  و�إىل تهجري  و�الإجتماعية 

منازلهم و�أحيائهم. فاالأبر�ج �جلديدة �لتي تنت�شر �ليوم يف 

�أرجاء بريوت ت�شتهدف باأغلبها فئة �إجتماعية �أكرث ثر�ء 

�لذين يجدون  �ملدينة  �لقاطنيني �حلاليني يف  من معظم 

�أنف�شهم جُمربين على �الإن�شالخ عن مناطقهم و�الإنتقال 

�إىل مناطق �أخرى تتنا�شب مع �إمكانيتهم �ملادية. 

ندرة �الأر��شي �لقابلة للتطوير هي �ل�شبب �لرئي�شي �لذي 

لتربير  �لعقار�ت و�مل�شرفيون  بها مطورو و�شما�شرة  يديل 

ت�شخم �أ�شعار �الأر��شي وبالتايل كلفة �ل�شكن يف بريوت. 

�الإمكانية  ذ�ت  �ل�شاغرة  �لكبرية  �الأر��شي  بالفعل، 

�إال  �ملدينة.  �لو�شطية من  �ملناطق  قليلة يف  �لتطورية هي 

ميكن  �حلجم  ومتو�شطة  �شغرية  متفرقة  عقار�ت  ثمة  �أن 

�لدخل  لفئات  جديدة  �شكنية  مباٍن  الإن�شاء  تطويرها 

�ملتو�شط و�ملنخف�ص. لكن تعدد مالكيها وتف�شيل مطوري 

�لعقار�ت لالأر��شي �لكبرية قد �أبقاها غري مبنّية �أو مطورة 

بال�شكل �لكايف. كذلك، هناك �لكثري من �الأبنية �لقدمية 

ولي�ص  تاأهيل،  و�إعادة  ترميم  �إىل  حتتاج  �لتي  �ملهجورة 

�لهدم، و�لتي ميكن �أن ت�شاعد يف �شّد حاجة ذوي �لدخل 

�ملتو�شط و�ملحدود لل�شكن د�خل �ملدينة. 

مما ال �شّك فيه �أن بريوت بحاجة ما�شة �إىل �إعادة �لنظر يف 

ترتيبات �أر��شيها وقو�نينها �لعقارية وقو�نني �لبناء �خلا�شة 

بها وحق �شكانها يف �لبقاء فيها و�لتمتع ببحرها و�شمائها 

حالها.  على  تظل  �أن  ميكن  ال  فهي  �لعامة.  و�أمكنتها 

تنمو  �ملدن  جميع  �شروري.  �أمر  هو  �حل�شري  �لتجديد 

وتكرب وتتغري. لكن �ل�شوؤ�ل هنا هو الأجل من ول�شالح من 

يجب �أن تتغري؟ ما هو �ملنحى �لذي يجب �أن ياأخذه هذ� 

�لتغري؟ من يقرر؟ �لتحوالت �لعمر�نية و�الإجتماعية �لتي 

ت�شهدها بريوت �ليوم هي مبعظمها نتاج قّوة كبار مطوري 

�لقانونية  �لقيود  مع  �لتعامل  على  وقدرتهم  �لعقار�ت 

�أرباحهم.  م�شاعفة  طريق  تقف يف  قد  �لتي  و�الإجر�ئية 

لكن �إىل متى تبقى �ملدينة و�لقر�ر�ت �ملتعلقة بتاريخها 

وم�شتقبلها حكر�ً على �أ�شحاب �ل�شلطة و�لنفوذ؟ 

لالإطالع على تفا�شيل هذه �لدر��شة و�أهد�فها و�ملرئيات �لتى �أنتجتها �أنظر . 1

�ملقال �لذي ن�شره موقع جدلّية.   

 مّت �حل�شول على �ملعلومات من خالل نقابة �ملهند�شني يف بريوت، �إال �أنه . 2

�الأرقام  تبقى  بالنقابة  �خلا�شة  �لبيانات  قاعدة  �لثغر�ت يف  بع�ص  ب�شبب 

�ملتعلقة بعدد �لرخ�ص و�مل�شاحات �ملبنية و�لن�شب �ملذكورة يف هذ� �ملقال غري 

دقيقة متاماً. 

إعادة إعمار بيروت في بداية األلفّية الثانية

�لتوزيع �جلغر�يف للم�شاريع �ملرخ�شة يف بريوت بني �شنة 2000 و2013. 
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شّكل   مشروع  »   أن   نرسم   بريوت   من   روايات   مستأجريها    « مبادرةً   لنقاش  

 إمكانّيات   السكن   يف   بريوت،   وفهمها   ضمن   سياقاتها   التاريخّية   واإلجتماعّية. 

يف العدد السابق رّكزنا عىل التغرّيات العمرانية التي تطال حّى مار مخايل، 

الروم والبدوي  وتداعيات ذلك عىل سبل عيش السّكان، خاصة فيما يخّص 

التهديد املستمر إلخالءهم تمهيداً لقيام مشاريع عقارية واستثمارات تختزل 

قيمة األرض لتصبح مجّرد سلعة ملضاعفة األرباح. من خالل هذه الدراسات 

نهدف إىل إبراز القيمة اإلجتماعية لألرض. رّكزنا يف بحثنا عىل عمليات 

اإلخالء املحلّية وشبكات القوى، كونها اإلطار الناظم لحجب وزعزعة تلك 

القيمة، والتي تشمل العالقات التاريخية، الثقافية واإلقتصادية.                                                             

املشروع   هو   نتاج   ورش   عمٍل،   خضنا   من   خاللها   تجربةً   جماعّيةً   يف   البحث  

 امليداينّ   والنقاشات   التالية   له  . وتعّرفنا   مع   املشاركني   واملشاركات   عن   كثٍب  

 إىل   ستة   أحياءٍ   بريوتّية،   لنفهمها   من   خالل   روايات   سّكانها   املستأجرين  

 واملالكني   القدامى.  بحثنا   يف   تاريخ   تشّكل   الحّي،   ملكّية   األرايض،   واملشاريع  

 العقارية   املخّطط   لها فيه.                                                                                                                                                                                  

فريق »أشغال عامة«:
 مونيكا بصبوص، عبري سقسوق، نادين بكداش

ُتعرف تاريخياً منطقة طريق الجديدة عىل أنها املنطقة املمتدة من ثانوية 

املقاصد يف الحرج من جهة الشمال حتى آخر شارع صربا من جهة 

الجنوب. بدأت عمليات البناء والسكن يف الطريق الجديدة يف أوائل 

القرن العشرين، تحديداً مع بداية مرحلة اإلنتداب الفرنيس. فقامت 

سلطات اإلنتداب بوهب أراٍض يف طريق الجديدة إىل بعض السكان 

الروم األرثوذكس القاطنني يف منطقة املزرعة شمال طريق الجديدة1 . 

خالل سنوات قليلة، قام املالكون الجدد بفرز العقارات الكبرية من 10 

آالف مرت مربع إىل عقارات صالحة للبناء بمساحة 1000 أو 700 أو 500 مرت 

مربع. وقامت العائالت التي انتقلت من املدينة القديمة أو البسطة بغاية 

تحسني وضعهم السكني بشراء قطع األرض املفرزة والبناء عليها2 . مع 

توسع العاصمة يف الثالثينيات، أصبحت املنطقة مأهولة بالسكان وقدم 

اليها أيضاً عائالت لبنانية من إقليم الخروب باحثني عن فرص العمل 

والدراسة. 

سنة 1948، نزح الكثري من عائالت الساحل الفلسطيني )حيفا، عكا، 

يافا( إىل الطريق الجديدة لوفرة املساكن فيها. سنة 1960، مع تأسيس 

جامعة بريوت العربية، استقطب الحّي طالبا لبنانيني وعربا ساهموا يف 

تنوع السكان وإنشاء املقاهي. أما بني أعوام 1969 و1982، فقد كان تأثري 

املنظمات الفلسطينية قويا يف الحي خاصة أنه كان فيه قاعدة شعبية 

واسعة موالية للحركات الناصرية3 . وقد ساهم هذا املسار التاريخي يف 

خلق شبكات وروابط إجتماعية جعلت شعور اإلنتماء إىل املنطقة قوياً 

جداً. 

التطوير العقاري يهدد التنّوع واإلنتماء اىل طريق الجديدة

خالل عملنا امليداين يف آب 2015 ضمن طريق جديدة )انظروا إىل الخريطة( 

قمنا بإحصاء 381 مبنى، رصدنا فيها 175 عائلة تّم إخالؤها مؤخراً أو 

مهددة باإلخالء، و27 مبنى تّم هدمها مؤخراً أو ُمهددة بالهدم، و88 

مبنى تّم تشييدها خالل السنوات العشرين املاضية عىل أنقاض بيوت 

سابقة. واإلنتقال من البيت أو الحي الذي لطاملا سكنه الفرد، وخصوصاً 

عندما يضطر لإلنتقال يف شيخوخته، يشكل تعنيفاً نفسياً وعاطفياً، 

باإلضافة إىل الخلل املادي واالجتماعي بفعل االبتعاد عن العمل 

والعالقات اإلجتماعية. واألكرث ُعرضة لهذا النوع من التعنيف هم الفئات 

الهشة، ذوو الدخل املحدود واملُسّنون واألشخاص املُعّوقون.

فيصبح البقاء يف الحي، بطريقة أو بأخرى، الوسيلة الوحيدة 

ملواجهة هذه اآلليات التهجريية، كما تربهن قصة جمانة. والذي قد 

يساعد يف ذلك هي العالقات االجتماعية املرتابطة التي لطاملا تمّيزت بها 

طريق الجديدة، حيث يسكن اليوم حوايل ربع مليون نسمة. فهي تضّم 

أكرب تّجمع للمؤسسات اإلجتماعية والتعليمية يف بريوت، وتنتشر فيها 

املعالم الثقافية كاملقاهي، األبنية التاريخية، وامللعب البلدي. كما تشتهر 

بأسواقها، فنجد فيها سوق القماش وسوق عفيف الطبية، باإلضافة إىل 

سوق صربا وهو أكرب سوق شعبي يف بريوت. 

لكن عمليات اإلخالء والتغيريات العمرانية التي نشهدها تؤثر سلباً 

عىل الرتابط اإلجتماعي والتنّوع التاريخي يف الحّي. من أهم مسببات هذه 

التغيريات العنيفة فقدان الضوابط عىل السوق العقاري وعىل ارتفاع 

أسعار العقارات، كما هي تداعيات مباشرة لغياب سياسات سكنية 

شاملة والتي تؤثر بشكل أعنف عىل األحياء القديمة واألكرث فقراً. 

تشّكل التغريات الجذرية التي ُترسم لحّي العرب مثاالً مثرياً لإلنتباه 

لتداعيات غياب التنظيم املدين والسياسات العقارية والسكنية. كانت 

املنطقة أشبه بقرية بيوتها مؤلفة من طبقتني وتكسوها مساحات خضراء. 

وقبل أن تقوم الدولة اللبنانية بشق طريق بني حرش الصنوبر وحي 

العرب، كانت عالقة الحّي قوية جداً بارتباطها مع الحرش. إالّ أنه ومنذ 

ذلك الحني ارتفعت أسعار العقارات يف الحّي ليصبح األغىل يف طريق 

الجديدة حيث يصل سعر املرت إىل 2400 دوالراً لكونه األقرب من حرش 

بريوت ويطل عليه. يتشّكل حّي العرب اليوم من 56 مبنى، معظم سكانه 

من املالكني القدامى، وحوايل 15٪ من سكانه هم مستأجرون قدامى. 

تجري اإلتفاقات حالياً بني ماليك األرض، مطّورين عقاريني وتجار بناء 

محليني لبناء مشروع استثماري يزيد فرص الربح من أرض ترتفع قيمتها 

العقارية. الجدير بالذكر أّن معظم سكان حّي العرب هم من عائالت آل 

العرب، وأّن مهنديس آل العرب هم من يرسمون مستقبل هذا الحّي، 

الذي يحمل يف طياته حكماً تشريد العائالت األكرث فقراً سواء كانت 

مستأجرة أو مالكة، يف سبيل اإلستثمار العقاري  

تعرضت املصيطبة ملوجات متعددة من الهدم واإلخالء يف مراحل 

مختلفة. كان أولها يوم قررت الدولة يف العام 1972 شق طريق سليم 

سالم وتنفيذ تخطيطات فتح طرقات فدفعت تعويضات للعائالت 

للخروج من الحّي الذي ابتلعته الطريق. وقد قامت بعدها يف العام 

1982 بتوسيع الطريق وفتح نفق أثر بشكل سلبي عىل الحّي. يف إثره، 

تّم هدم بيوت كثرية وفصل منطقة املزرعة عن املصيطبة. ومع نهاية 

الحرب األهلية، تم إخالء عدد كبري من سكان املصيطبة مقابل خلّوات، 

حيث أّن معظمهم كان من املستأجرين القدامى. وقد تلقى هؤالء مبلغاً 

مرتفعاً مقابل الخلو فكان كافياً لشراء شقة خارج بريوت دون الحاجة 

إىل قرض مصريف. وُيحىك أّن املسلمني إنتقلوا خالل تلك الفرتة إىل 

عرمون وشحيم )اإلقليم( واملسيحيني إىل عني الرمانة واملنصورية وعني 

سعادة.

تاريخياً، كانت املصيطبة من أكرث األحياء ذات التنّوع السكايّن. كانت 

العائالت املسيحية تشكل جزءاً كبرياً من ماليك األرايض والسكان يف 

املنطقة. وقد بدأوا بتمّلك هذه العقارات يف بداية العشرينيات عندما 

قامت سلطات اإلنتداب الفرنيس بوهب األرايض إىل العائالت التابعة 

لطائفة الروم األرثوذكس يف منطقة املزرعة. يف حني أّن العائالت 

السريانية – ويف عملية شبيهة لوصول آالف األرمن إىل بريوت هرباً من 

املجازر يف منطقة كيليكيا – أتت من تركيا هرباً من املجازر. وقد سكنوا يف 

املصيطبة حيث قدمت لهم السلطات الفرنسية أرايض وأسسوا مدرسة 

مار سواريوس وكنيسة مار بطرس وبولس1 . وكانت "املصيطبة املسيحية" 

بحسب توصيف الباحث جورج ناصيف تشكل الشق الجنوبي من املنطقة. 

أما القسم الشمايل معروف بمنطقة "آل سالم"، العائلة التي 

كانت تملك معظم العقارات واألمالك يف املنطقة. تمّيزت املنطقة 

ببيوت تشبه القصور وُمحاطة بالبساتني. كانت تلك العائالت متوّسطة 

الدخل، ويعمل معظم أفرادها يف مرفأ بريوت وشركتي الكهرباء واملياه. 

يف بداية الخمسينيات، ترك العديد من العائالت قراهم يف جنوب 

لبنان. وتوجهوا إىل بريوت حيث عملوا يف املرفأ ويف أعمال البناء 

والطالء وكعمال يف بلدية بريوت. اختاروا املصيطبة – كما يشرح بعض 

سكان الحّي – لوجود ما يسّمى ببيوت "الدار" والتي يتكّون الطابق 

األريّض الرميّل فيها من غرف متعددة. وكان يتم تأجري هذه الغرف 

إىل عائالت متعددة. ويشرح أحدهم: "تشاركنا نحن وعائالت جنوبية 

أخرى غرف املنزل ذاته الذي كان املطبخ والحمام فيه مشرتكني. كانوا 

يأتون من قراهم بحثاً عن العمل ومعهم فرش نومهم الخاصة. 

فتكفيهم مساحة صغرية للنوم مقابل 3 لريات يف الشهر". سّمى 

البعض هذه العملية بأنها "إيجار واستئجار"2 .

أخرج مارون بغدادي )ولد يف بريوت عام 1950 وتويف عام 1993( فيلمه الروايئ الطويل األول 

“بريوت يا بريوت” عام 1975. قيل أّن هذا الفيلم كان بمثابة نبوءة بالحرب األهلية اللبنانية. فالفيلم 

تعامل مع ديناميكية املدينة كموضوع أسايس وروى قصصا متوازية لتغرّيات تحصل يف مدينة بريوت 

تعكس جو الخطر القادم. ابتعد الفيلم عن القوالب الجاهزة حينها يف السينما اللبنانية واملصرية، 

ليطرح نوعا مختلفا من السينما التي تتفاعل مع السياسة اليومية يف حياة املدينة. 

يروي الفيلم قصة »مجموعة من الشباب الذين يعيشون يف لبنان منتصف 

السبعينيات، منهم )إميل( الشاب الذي يتصور أن الكون يبدأ، وينتهي عنده، 

وكمال الذي يعيش تحت أسر فكرة أن بريوت مقسمة إىل شطرين، بسبب 

الرأسمالية البغيضة، و)صفوان( صديقهما الثالث الواقعي الذي يحاول تغيري 

رؤية صديقيه للواقع«.

ضمن هذا اإلطار الروايئ، يصوغ الفيلم قصة إخالء مبنى، تمهيداً 

لهدمه بغية تشييد طريق سليم سالم - الذي شطر حّي املصيطبة إىل 

قسمني يف أواخر الستينات. ينقل الفيلم نقاشات املستأجرين ملجابهة خطر 

اإلخالء بحميمية وبتشابه معرّب لعمليات إخالء راهنة يتعّرض لها املستأجرون 

القدامى وأدوات الضغط عىل املالكني القدامى لبيع عقاراتهم لشركات عقارية. 

يفتح الفيلم أيضاً نقاشاً عن مهنة املحاماة والصحافة واملسؤولية 

اإلجتماعية التي ترتتب عىل مماريس هذه املهن. يالحق بطل الفيلم عّزت العالييل قضية إخالء املبنى، كونه محاميا، فيقابل صديقه 

املحامي املوّكل من قبل الشركة العقارية األمريكية التي ستشرتي املبنى إلخالءه تسهيالً لهدمه. يقول هذا األخري له: » ما بتشوف 

إنو من األفضل هدم املبنى وتشييد بناية عصرية فيها كل املواصفات الحضارية بريفع من شأن املنطقة؟ كمال هيك بدنا نضل نحلم 

ونربر رومنسيتنا بالفقر والتعتري؟ «. ما يدفع العالييل إىل مغادرة اإلجتماع.  يصّور الفيلم بإنسانية سياسية حالة العجز الذي 

يشعر به املستأجرون يف مسار نضالهم للحفاظ عىل بيوتهم. يصّور وجوه الشيوخ الصبورة والقلقة واندفاع الشباب ملواجهة قوى 

اإلخالء وامتالك أدوات يصنعون بها مستقبلهم بأنفسهم. » بلغونا بإنذارات الطرد! هيدي قضية ما فينا نسكت عنها، اذا بلشوا 

بهالطريقة، وسكتنا، ما يف يش بردهم «. 

تشتبك قصة اإلخالء مع قصة فساد الطبقة السياسية فيتبنّي أن مدير مجلس إدارة الشركة األمريكية يعمل لصالح مسؤولني 

سياسيني هدفهم شراء املبنى. يعّري الفيلم سياسة التشجيع عىل اإلستثمار العقاري تحت راية »الحضارة« و»التطّور« بمنأى عن 

التداعيات اإلجتماعية وتمزيق األحياء التي يسببها اإلخالء. 

كانت منظمة  التحرير الفلسطينية 
هي التي تؤّمن خدمات كاملياه والكهرباء

يف الحي. وبعد إنسحابها عام 1982، عاىن الحي من نقص حاّد يف  الخدمات. 
حتى بعد إنتهاء الحرب األهلية، كان دور الدولة الللبنانية شبه غائب، مما 

أفسح املجال أمام الجمعيات، خاصة اإلسالمية منها، بأن تلعب دوراً مهمًا 
جداً يف تقديم املساعدات والخدمات للعائالت املحتاجة. 
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مقابلة مع نور الهدى مانوك، من سكان 
املصيطبة القدامى.

 2

مقابالت مع أبو حسني وباران حمدو، من 
سكان املصيطبة القدامى.

ما الذي يهدد سّكان املصيطبة؟

ُتعّد املصيطبة اليوم من املناطق األكرث حّيوية للسكن اذ يقصدها 

مستأجرون جدد فيما حوايل 60% من سكانها هم من السكان األصليني 

للمنطقة )بحسب عّينة 350 مبنى تّم إحصاؤها(.  لكن تواجه نسبة 

كبرية من هؤالء السكان، ومنهم سكاّن األحياء العتيقة مثل زاروب 

عبال وزاروب الصفح وزاروب الباشا وزاروب الفرن خطر اإلخالء والهدم. 

صمدت هذه األحياء ألسباب مختلفة يف وجه خطر الهدم، ولكن 

سكانها املستأجرون القدامى يعانون من ضغوطات وتهديدات متعّددة؛ 

منها شراء العقارات، خاصة تلك التي تحتوي عىل أبنية ذي قيمة 

تاريخية وتراثية، ضبابية السلطات املعنية، كوزارة الثقافة، يف حماية 

األبنية الرتاثية، النفوذ السيايس واملايل للمالكني املحليني، الوضع 

القانوين لورثة امللك، واسرتاتيجيات اإلخالء. وجدنا يف املصيطبة 37 

مبنى تم إخالؤه أو مهدد باإلخالء. 18 منها أصبحوا مباين مهجورة 

يخطط لهدمها ومنها املصّنف تراثياً، فيما الباقي أبنية مأهولة يتخللها 

شقق خالية، لكّل منها قصتها مع التهديد يف اإلخالء  

عىل عكس أحياء البدوي والروم/مار مخايل )العدد السابق( حيث وجدنا أّن األغلبية الساحقة من عمليات اإلخالء والهدم هي جراء تغّي يف امللكية لصالح شركات عقارية ال عالقة 

لها بالحّي، وجدنا يف أحياء طريق الجديدة واملصيطبة أن بعض ماليك األرايض القدامى هم من يقومون بعمليات استثمار األرايض، إّما بمفردهم أو عرب تزاوج مع مطّورين عقاريني. 
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مقابلة مع مروان غندور، من سكان طريق الجديدة وأستاذ يف قسم العمارة يف جامعة أيوا
3

 Abir Saksouk, Expanding the network of municipal public libraries in Beirut,
Neighborhood study: Tariq al Jadidah. Assabil Association, 2006

           

تعيش جمانة وعائلتها املؤلفة من سبعة أشخاص معاناة منذ إنتقالهم من البيت الذي ولدوا وترعرعوا 

فيه يف منطقة الطريق الجديدة )ساحة أبو شاكر(، للسكن يف برجا الواقعة خارج بريوت. أُجربت العائلة 

عىل ترك بيتها "التاريخي" واإلنتقال إىل "منطقة ال يربطها بها سوى البيت الجديد، الذي تعيش فيه"، بعد 

بيع املبنى القديم لشركة عقارّية قّررت هدمه واستبداله بمبنى جديد. كان التعويض الذي دفعته الشركة لهم 

ا، وال يسمح باستئجار أو شراء منزل ضمن بريوت. كانت العائلة قد اشرتت البيت يف برجا قبل  بسيًطا جدًّ

عشر سنوات، إاّل أّنها عرضته للبيع مّرات عّدة بسبب ترّددها العيش فيه. وبعدما إضطرت إىل مغادرة بريوت، 

حصلت عىل قرض من املصرف لتجهيز البيت، وجعله صالًحا للسكن.  إبتعاد أفراد عائلة جمانة عن املحيط 

الذي كربوا فيه، والعادات التي تّربوا عليها، والجريان واألصدقاء الذين عاشوا بينهم، وّلد "شعوًرا بالغربة... 

غربة لم نستطع التأقلم معها". أضف إىل ذلك املسافة الطويلة التي عليهم اجتيازها يوميًّا للذهاب إىل عملهم 

يف بريوت، وتحّمل زحمة السري وكلفة املواصالت. بعد سنة من العيش يف برجا، قّررت جمانة ترك منزل 

العائلة والعودة إىل بريوت. واستأجرت غرفة يف شّقة تتشاركها مع عدد من الفتيات. كان قرار مشاركة السكن 

بالنسبة إليها صعًبا يف البداية. لكّنه كان األسهل واألوفر، كون بدالت اإليجار باهظة وقدرتها عىل شراء بيت 

من سابع املستحيالت. إّن جّو التوتر واإلرباك هذا طال عائلة جمانة كّلها، وتحديًدا والدتها. فتدهورت صّحتها، 

وأُدخلت املستشفى مّرات عّديدة. تقول جمانة "الجريان كّلهم  لألسف يتعّرضون للضغوط واملعاناة نفسها، 

واضطروا إىل اإلنتقال إىل الجّية وجدرا وسبلني."

بيــــــــــــــــــــــــروت يا بيــــــــــــــــــــــــروت: سلــــــــــــــــــــــــيم ســــــــــــــــــــــــالم يمــــــــــــــــــــــــّزق حــــــــــــــــــــــــّي املصــــــــــــــــــــــــيطــــــــــــــــــــــــبة         
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شّكل   مشروع  »   أن   نرسم   بريوت   من   روايات   مستأجريها    « مبادرةً   لنقاش  

 إمكانّيات   السكن   يف   بريوت،   وفهمها   ضمن   سياقاتها   التاريخّية   واإلجتماعّية. 

يف العدد السابق رّكزنا عىل التغرّيات العمرانية التي تطال حّى مار مخايل، 

الروم والبدوي  وتداعيات ذلك عىل سبل عيش السّكان، خاصة فيما يخّص 

التهديد املستمر إلخالءهم تمهيداً لقيام مشاريع عقارية واستثمارات تختزل 

قيمة األرض لتصبح مجّرد سلعة ملضاعفة األرباح. من خالل هذه الدراسات 

نهدف إىل إبراز القيمة اإلجتماعية لألرض. رّكزنا يف بحثنا عىل عمليات 

اإلخالء املحلّية وشبكات القوى، كونها اإلطار الناظم لحجب وزعزعة تلك 

القيمة، والتي تشمل العالقات التاريخية، الثقافية واإلقتصادية.                                                             

املشروع   هو   نتاج   ورش   عمٍل،   خضنا   من   خاللها   تجربةً   جماعّيةً   يف   البحث  

 امليداينّ   والنقاشات   التالية   له  . وتعّرفنا   مع   املشاركني   واملشاركات   عن   كثٍب  

 إىل   ستة   أحياءٍ   بريوتّية،   لنفهمها   من   خالل   روايات   سّكانها   املستأجرين  

 واملالكني   القدامى.  بحثنا   يف   تاريخ   تشّكل   الحّي،   ملكّية   األرايض،   واملشاريع  

 العقارية   املخّطط   لها فيه.                                                                                                                                                                                  

فريق »أشغال عامة«:
 مونيكا بصبوص، عبري سقسوق، نادين بكداش

ُتعرف تاريخياً منطقة طريق الجديدة عىل أنها املنطقة املمتدة من ثانوية 

املقاصد يف الحرج من جهة الشمال حتى آخر شارع صربا من جهة 

الجنوب. بدأت عمليات البناء والسكن يف الطريق الجديدة يف أوائل 

القرن العشرين، تحديداً مع بداية مرحلة اإلنتداب الفرنيس. فقامت 

سلطات اإلنتداب بوهب أراٍض يف طريق الجديدة إىل بعض السكان 

الروم األرثوذكس القاطنني يف منطقة املزرعة شمال طريق الجديدة1 . 

خالل سنوات قليلة، قام املالكون الجدد بفرز العقارات الكبرية من 10 

آالف مرت مربع إىل عقارات صالحة للبناء بمساحة 1000 أو 700 أو 500 مرت 

مربع. وقامت العائالت التي انتقلت من املدينة القديمة أو البسطة بغاية 

تحسني وضعهم السكني بشراء قطع األرض املفرزة والبناء عليها2 . مع 

توسع العاصمة يف الثالثينيات، أصبحت املنطقة مأهولة بالسكان وقدم 

اليها أيضاً عائالت لبنانية من إقليم الخروب باحثني عن فرص العمل 

والدراسة. 

سنة 1948، نزح الكثري من عائالت الساحل الفلسطيني )حيفا، عكا، 

يافا( إىل الطريق الجديدة لوفرة املساكن فيها. سنة 1960، مع تأسيس 

جامعة بريوت العربية، استقطب الحّي طالبا لبنانيني وعربا ساهموا يف 

تنوع السكان وإنشاء املقاهي. أما بني أعوام 1969 و1982، فقد كان تأثري 

املنظمات الفلسطينية قويا يف الحي خاصة أنه كان فيه قاعدة شعبية 

واسعة موالية للحركات الناصرية3 . وقد ساهم هذا املسار التاريخي يف 

خلق شبكات وروابط إجتماعية جعلت شعور اإلنتماء إىل املنطقة قوياً 

جداً. 

التطوير العقاري يهدد التنّوع واإلنتماء اىل طريق الجديدة

خالل عملنا امليداين يف آب 2015 ضمن طريق جديدة )انظروا إىل الخريطة( 

قمنا بإحصاء 381 مبنى، رصدنا فيها 175 عائلة تّم إخالؤها مؤخراً أو 

مهددة باإلخالء، و27 مبنى تّم هدمها مؤخراً أو ُمهددة بالهدم، و88 

مبنى تّم تشييدها خالل السنوات العشرين املاضية عىل أنقاض بيوت 

سابقة. واإلنتقال من البيت أو الحي الذي لطاملا سكنه الفرد، وخصوصاً 

عندما يضطر لإلنتقال يف شيخوخته، يشكل تعنيفاً نفسياً وعاطفياً، 

باإلضافة إىل الخلل املادي واالجتماعي بفعل االبتعاد عن العمل 

والعالقات اإلجتماعية. واألكرث ُعرضة لهذا النوع من التعنيف هم الفئات 

الهشة، ذوو الدخل املحدود واملُسّنون واألشخاص املُعّوقون.

فيصبح البقاء يف الحي، بطريقة أو بأخرى، الوسيلة الوحيدة 

ملواجهة هذه اآلليات التهجريية، كما تربهن قصة جمانة. والذي قد 

يساعد يف ذلك هي العالقات االجتماعية املرتابطة التي لطاملا تمّيزت بها 

طريق الجديدة، حيث يسكن اليوم حوايل ربع مليون نسمة. فهي تضّم 

أكرب تّجمع للمؤسسات اإلجتماعية والتعليمية يف بريوت، وتنتشر فيها 

املعالم الثقافية كاملقاهي، األبنية التاريخية، وامللعب البلدي. كما تشتهر 

بأسواقها، فنجد فيها سوق القماش وسوق عفيف الطبية، باإلضافة إىل 

سوق صربا وهو أكرب سوق شعبي يف بريوت. 

لكن عمليات اإلخالء والتغيريات العمرانية التي نشهدها تؤثر سلباً 

عىل الرتابط اإلجتماعي والتنّوع التاريخي يف الحّي. من أهم مسببات هذه 

التغيريات العنيفة فقدان الضوابط عىل السوق العقاري وعىل ارتفاع 

أسعار العقارات، كما هي تداعيات مباشرة لغياب سياسات سكنية 

شاملة والتي تؤثر بشكل أعنف عىل األحياء القديمة واألكرث فقراً. 

تشّكل التغريات الجذرية التي ُترسم لحّي العرب مثاالً مثرياً لإلنتباه 

لتداعيات غياب التنظيم املدين والسياسات العقارية والسكنية. كانت 

املنطقة أشبه بقرية بيوتها مؤلفة من طبقتني وتكسوها مساحات خضراء. 

وقبل أن تقوم الدولة اللبنانية بشق طريق بني حرش الصنوبر وحي 

العرب، كانت عالقة الحّي قوية جداً بارتباطها مع الحرش. إالّ أنه ومنذ 

ذلك الحني ارتفعت أسعار العقارات يف الحّي ليصبح األغىل يف طريق 

الجديدة حيث يصل سعر املرت إىل 2400 دوالراً لكونه األقرب من حرش 

بريوت ويطل عليه. يتشّكل حّي العرب اليوم من 56 مبنى، معظم سكانه 

من املالكني القدامى، وحوايل 15٪ من سكانه هم مستأجرون قدامى. 

تجري اإلتفاقات حالياً بني ماليك األرض، مطّورين عقاريني وتجار بناء 

محليني لبناء مشروع استثماري يزيد فرص الربح من أرض ترتفع قيمتها 

العقارية. الجدير بالذكر أّن معظم سكان حّي العرب هم من عائالت آل 

العرب، وأّن مهنديس آل العرب هم من يرسمون مستقبل هذا الحّي، 

الذي يحمل يف طياته حكماً تشريد العائالت األكرث فقراً سواء كانت 

مستأجرة أو مالكة، يف سبيل اإلستثمار العقاري  

تعرضت املصيطبة ملوجات متعددة من الهدم واإلخالء يف مراحل 

مختلفة. كان أولها يوم قررت الدولة يف العام 1972 شق طريق سليم 

سالم وتنفيذ تخطيطات فتح طرقات فدفعت تعويضات للعائالت 

للخروج من الحّي الذي ابتلعته الطريق. وقد قامت بعدها يف العام 

1982 بتوسيع الطريق وفتح نفق أثر بشكل سلبي عىل الحّي. يف إثره، 

تّم هدم بيوت كثرية وفصل منطقة املزرعة عن املصيطبة. ومع نهاية 

الحرب األهلية، تم إخالء عدد كبري من سكان املصيطبة مقابل خلّوات، 

حيث أّن معظمهم كان من املستأجرين القدامى. وقد تلقى هؤالء مبلغاً 

مرتفعاً مقابل الخلو فكان كافياً لشراء شقة خارج بريوت دون الحاجة 

إىل قرض مصريف. وُيحىك أّن املسلمني إنتقلوا خالل تلك الفرتة إىل 

عرمون وشحيم )اإلقليم( واملسيحيني إىل عني الرمانة واملنصورية وعني 

سعادة.

تاريخياً، كانت املصيطبة من أكرث األحياء ذات التنّوع السكايّن. كانت 

العائالت املسيحية تشكل جزءاً كبرياً من ماليك األرايض والسكان يف 

املنطقة. وقد بدأوا بتمّلك هذه العقارات يف بداية العشرينيات عندما 

قامت سلطات اإلنتداب الفرنيس بوهب األرايض إىل العائالت التابعة 

لطائفة الروم األرثوذكس يف منطقة املزرعة. يف حني أّن العائالت 

السريانية – ويف عملية شبيهة لوصول آالف األرمن إىل بريوت هرباً من 

املجازر يف منطقة كيليكيا – أتت من تركيا هرباً من املجازر. وقد سكنوا يف 

املصيطبة حيث قدمت لهم السلطات الفرنسية أرايض وأسسوا مدرسة 

مار سواريوس وكنيسة مار بطرس وبولس1 . وكانت "املصيطبة املسيحية" 

بحسب توصيف الباحث جورج ناصيف تشكل الشق الجنوبي من املنطقة. 

أما القسم الشمايل معروف بمنطقة "آل سالم"، العائلة التي 

كانت تملك معظم العقارات واألمالك يف املنطقة. تمّيزت املنطقة 

ببيوت تشبه القصور وُمحاطة بالبساتني. كانت تلك العائالت متوّسطة 

الدخل، ويعمل معظم أفرادها يف مرفأ بريوت وشركتي الكهرباء واملياه. 

يف بداية الخمسينيات، ترك العديد من العائالت قراهم يف جنوب 

لبنان. وتوجهوا إىل بريوت حيث عملوا يف املرفأ ويف أعمال البناء 

والطالء وكعمال يف بلدية بريوت. اختاروا املصيطبة – كما يشرح بعض 

سكان الحّي – لوجود ما يسّمى ببيوت "الدار" والتي يتكّون الطابق 

األريّض الرميّل فيها من غرف متعددة. وكان يتم تأجري هذه الغرف 

إىل عائالت متعددة. ويشرح أحدهم: "تشاركنا نحن وعائالت جنوبية 

أخرى غرف املنزل ذاته الذي كان املطبخ والحمام فيه مشرتكني. كانوا 

يأتون من قراهم بحثاً عن العمل ومعهم فرش نومهم الخاصة. 

فتكفيهم مساحة صغرية للنوم مقابل 3 لريات يف الشهر". سّمى 

البعض هذه العملية بأنها "إيجار واستئجار"2 .

أخرج مارون بغدادي )ولد يف بريوت عام 1950 وتويف عام 1993( فيلمه الروايئ الطويل األول 

“بريوت يا بريوت” عام 1975. قيل أّن هذا الفيلم كان بمثابة نبوءة بالحرب األهلية اللبنانية. فالفيلم 

تعامل مع ديناميكية املدينة كموضوع أسايس وروى قصصا متوازية لتغرّيات تحصل يف مدينة بريوت 

تعكس جو الخطر القادم. ابتعد الفيلم عن القوالب الجاهزة حينها يف السينما اللبنانية واملصرية، 

ليطرح نوعا مختلفا من السينما التي تتفاعل مع السياسة اليومية يف حياة املدينة. 

يروي الفيلم قصة »مجموعة من الشباب الذين يعيشون يف لبنان منتصف 

السبعينيات، منهم )إميل( الشاب الذي يتصور أن الكون يبدأ، وينتهي عنده، 

وكمال الذي يعيش تحت أسر فكرة أن بريوت مقسمة إىل شطرين، بسبب 

الرأسمالية البغيضة، و)صفوان( صديقهما الثالث الواقعي الذي يحاول تغيري 

رؤية صديقيه للواقع«.

ضمن هذا اإلطار الروايئ، يصوغ الفيلم قصة إخالء مبنى، تمهيداً 

لهدمه بغية تشييد طريق سليم سالم - الذي شطر حّي املصيطبة إىل 

قسمني يف أواخر الستينات. ينقل الفيلم نقاشات املستأجرين ملجابهة خطر 

اإلخالء بحميمية وبتشابه معرّب لعمليات إخالء راهنة يتعّرض لها املستأجرون 

القدامى وأدوات الضغط عىل املالكني القدامى لبيع عقاراتهم لشركات عقارية. 

يفتح الفيلم أيضاً نقاشاً عن مهنة املحاماة والصحافة واملسؤولية 

اإلجتماعية التي ترتتب عىل مماريس هذه املهن. يالحق بطل الفيلم عّزت العالييل قضية إخالء املبنى، كونه محاميا، فيقابل صديقه 

املحامي املوّكل من قبل الشركة العقارية األمريكية التي ستشرتي املبنى إلخالءه تسهيالً لهدمه. يقول هذا األخري له: » ما بتشوف 

إنو من األفضل هدم املبنى وتشييد بناية عصرية فيها كل املواصفات الحضارية بريفع من شأن املنطقة؟ كمال هيك بدنا نضل نحلم 

ونربر رومنسيتنا بالفقر والتعتري؟ «. ما يدفع العالييل إىل مغادرة اإلجتماع.  يصّور الفيلم بإنسانية سياسية حالة العجز الذي 

يشعر به املستأجرون يف مسار نضالهم للحفاظ عىل بيوتهم. يصّور وجوه الشيوخ الصبورة والقلقة واندفاع الشباب ملواجهة قوى 

اإلخالء وامتالك أدوات يصنعون بها مستقبلهم بأنفسهم. » بلغونا بإنذارات الطرد! هيدي قضية ما فينا نسكت عنها، اذا بلشوا 

بهالطريقة، وسكتنا، ما يف يش بردهم «. 

تشتبك قصة اإلخالء مع قصة فساد الطبقة السياسية فيتبنّي أن مدير مجلس إدارة الشركة األمريكية يعمل لصالح مسؤولني 

سياسيني هدفهم شراء املبنى. يعّري الفيلم سياسة التشجيع عىل اإلستثمار العقاري تحت راية »الحضارة« و»التطّور« بمنأى عن 

التداعيات اإلجتماعية وتمزيق األحياء التي يسببها اإلخالء. 

كانت منظمة  التحرير الفلسطينية 
هي التي تؤّمن خدمات كاملياه والكهرباء

يف الحي. وبعد إنسحابها عام 1982، عاىن الحي من نقص حاّد يف  الخدمات. 
حتى بعد إنتهاء الحرب األهلية، كان دور الدولة الللبنانية شبه غائب، مما 

أفسح املجال أمام الجمعيات، خاصة اإلسالمية منها، بأن تلعب دوراً مهمًا 
جداً يف تقديم املساعدات والخدمات للعائالت املحتاجة. 

 1

مقابلة مع نور الهدى مانوك، من سكان 
املصيطبة القدامى.

 2

مقابالت مع أبو حسني وباران حمدو، من 
سكان املصيطبة القدامى.

ما الذي يهدد سّكان املصيطبة؟

ُتعّد املصيطبة اليوم من املناطق األكرث حّيوية للسكن اذ يقصدها 

مستأجرون جدد فيما حوايل 60% من سكانها هم من السكان األصليني 

للمنطقة )بحسب عّينة 350 مبنى تّم إحصاؤها(.  لكن تواجه نسبة 

كبرية من هؤالء السكان، ومنهم سكاّن األحياء العتيقة مثل زاروب 

عبال وزاروب الصفح وزاروب الباشا وزاروب الفرن خطر اإلخالء والهدم. 

صمدت هذه األحياء ألسباب مختلفة يف وجه خطر الهدم، ولكن 

سكانها املستأجرون القدامى يعانون من ضغوطات وتهديدات متعّددة؛ 

منها شراء العقارات، خاصة تلك التي تحتوي عىل أبنية ذي قيمة 

تاريخية وتراثية، ضبابية السلطات املعنية، كوزارة الثقافة، يف حماية 

األبنية الرتاثية، النفوذ السيايس واملايل للمالكني املحليني، الوضع 

القانوين لورثة امللك، واسرتاتيجيات اإلخالء. وجدنا يف املصيطبة 37 

مبنى تم إخالؤه أو مهدد باإلخالء. 18 منها أصبحوا مباين مهجورة 

يخطط لهدمها ومنها املصّنف تراثياً، فيما الباقي أبنية مأهولة يتخللها 

شقق خالية، لكّل منها قصتها مع التهديد يف اإلخالء  

عىل عكس أحياء البدوي والروم/مار مخايل )العدد السابق( حيث وجدنا أّن األغلبية الساحقة من عمليات اإلخالء والهدم هي جراء تغّي يف امللكية لصالح شركات عقارية ال عالقة 

لها بالحّي، وجدنا يف أحياء طريق الجديدة واملصيطبة أن بعض ماليك األرايض القدامى هم من يقومون بعمليات استثمار األرايض، إّما بمفردهم أو عرب تزاوج مع مطّورين عقاريني. 

 1

 Mohamed Hafeda, Bordering Practices: Negotiating and Narrating Political
Sectarian Conflict in Contemporary Beirut, PhD UCL, 2014

 2

مقابلة مع مروان غندور، من سكان طريق الجديدة وأستاذ يف قسم العمارة يف جامعة أيوا
3

 Abir Saksouk, Expanding the network of municipal public libraries in Beirut,
Neighborhood study: Tariq al Jadidah. Assabil Association, 2006

           

تعيش جمانة وعائلتها املؤلفة من سبعة أشخاص معاناة منذ إنتقالهم من البيت الذي ولدوا وترعرعوا 

فيه يف منطقة الطريق الجديدة )ساحة أبو شاكر(، للسكن يف برجا الواقعة خارج بريوت. أُجربت العائلة 

عىل ترك بيتها "التاريخي" واإلنتقال إىل "منطقة ال يربطها بها سوى البيت الجديد، الذي تعيش فيه"، بعد 

بيع املبنى القديم لشركة عقارّية قّررت هدمه واستبداله بمبنى جديد. كان التعويض الذي دفعته الشركة لهم 

ا، وال يسمح باستئجار أو شراء منزل ضمن بريوت. كانت العائلة قد اشرتت البيت يف برجا قبل  بسيًطا جدًّ

عشر سنوات، إاّل أّنها عرضته للبيع مّرات عّدة بسبب ترّددها العيش فيه. وبعدما إضطرت إىل مغادرة بريوت، 

حصلت عىل قرض من املصرف لتجهيز البيت، وجعله صالًحا للسكن.  إبتعاد أفراد عائلة جمانة عن املحيط 

الذي كربوا فيه، والعادات التي تّربوا عليها، والجريان واألصدقاء الذين عاشوا بينهم، وّلد "شعوًرا بالغربة... 

غربة لم نستطع التأقلم معها". أضف إىل ذلك املسافة الطويلة التي عليهم اجتيازها يوميًّا للذهاب إىل عملهم 

يف بريوت، وتحّمل زحمة السري وكلفة املواصالت. بعد سنة من العيش يف برجا، قّررت جمانة ترك منزل 

العائلة والعودة إىل بريوت. واستأجرت غرفة يف شّقة تتشاركها مع عدد من الفتيات. كان قرار مشاركة السكن 

بالنسبة إليها صعًبا يف البداية. لكّنه كان األسهل واألوفر، كون بدالت اإليجار باهظة وقدرتها عىل شراء بيت 

من سابع املستحيالت. إّن جّو التوتر واإلرباك هذا طال عائلة جمانة كّلها، وتحديًدا والدتها. فتدهورت صّحتها، 

وأُدخلت املستشفى مّرات عّديدة. تقول جمانة "الجريان كّلهم  لألسف يتعّرضون للضغوط واملعاناة نفسها، 

واضطروا إىل اإلنتقال إىل الجّية وجدرا وسبلني."

بيــــــــــــــــــــــــروت يا بيــــــــــــــــــــــــروت: سلــــــــــــــــــــــــيم ســــــــــــــــــــــــالم يمــــــــــــــــــــــــّزق حــــــــــــــــــــــــّي املصــــــــــــــــــــــــيطــــــــــــــــــــــــبة         
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 الهام برجس 

ح�شل  بعدما  �إ�شرت�ها  �أجرة  �شيارة  �شائق  هو  �شامل 

على  �أيام  ثالثة  بعد  �لغاية.  لهذه  م�شريف  قر�ص  على 

للمرة  تعطلت  وقيادتها   2013 عام  �شيارته  �إ�شتالم 

مر�ت  وتتعطل  لتعود  �ل�شركة  فاأ�شلحتها  �الأوىل، 

رف�شت  ذلك،  من  �لرغم  على  ذلك.  بعد  عديدة 

حتمل  على  �شامل  �أجرب  ما  �ل�شيارة،  �إ�شتعادة  �ل�شركة 

خاللها  بقيت  �شنو�ت،  ثالث  مدى  على  �الأمر  هذ� 

�أخري�ً  تقريباً.  �شنة  مبعدل  معطلة  رزقه  ومورد  �شيارته 

بعدما  �مل�شتهلك«  حماية  »حمكمة  �إىل  �شامل  جلاأ 

2016. و«حمكمة  �أخري�ً يف حزير�ن  ُفّعلت  قد  كانت 

�لنز�عات«  حل  »جلنة  نف�شها  هي  �مل�شتهلك«  حماية 

�ل�شادر عام  قانون »حماية �مل�شتهلك«  �ملن�شاأة مبوجب 

2005. تتاألف هذه �للجنة من قا�ٍص يرت�أ�شها، وممثل 

عن جمعيات حماية �مل�شتهلك ع�شو، و�آخر عن غرفة 

�لتجارة و�ل�شناعة و�لزر�عة. وهي تنظر بكل �لنز�عات 

�لتي تن�شاأ عن تطبيق �أحكام قانون حماية �مل�شتهلك 

بعد  منذ  �للجنة  ت�شكيل  من  �لرغم  وعلى  وتف�شريها. 

�إقر�ر �لقانون بفرتة وجيزة ، �ال �أنها مل تفعل جدياً �إال 

يف حزير�ن 2016. 

األحكام األولى للجنة
حمام  مب�شاعدة  �للجنة  �أمام  ب�شكو�ه  تقدم  �شامل 

)معونة  بريوت  يف  �ملحامني  نقابة  قبل  من  مكلف 

�لقا�شي  برئا�شة  �ملحكمة  �نتهت  وقد   .
1
ق�شائية(

�ل�شيارة  با�شتعادة  �ل�شركة  �إلز�م  �إىل  �شيخاين  �ليا�ص 

تاأخر  يوؤثر  مل  هكذ�  ل�شامل.   ثمنها  ن�شف  ودفع 

عليه،  ح�شل  �لذي  �لتعوي�ص  قيمة  على  �إال  �شامل 

�ل�شنو�ت  خالل  �ل�شيارة  �إ�شتهلك  �أنه  �إعتبار  على 

باملقابل  ثمنها.  كامل  ��شرتجاع  ي�شتطع  فلم  �لثالث 

خارج  ورودها  بحجة  �شكو�ه  رد  �ملحكمة  رف�شت 

ب�شكو�ه  �مل�شتهلك  تقدم  »عدم  �أن  معتربًة  �ملهلة 

�ملحرتف  الإعتماد  يعود  �ملحددة  �ملهلة  �شمن 

�إ�شتمرت  �ل�شركة  �أن  حيث  �ملماطة«.  لو�شائل 

ر�ف�شًة  �لكفالة  مهلة  �شمن  �لت�شليحات  باإجر�ء 

بالتايل  عيوب.  من  فيها  ما  رغم  �ل�شيارة  �إ�شرتد�د 

�ملهلة  �شمن  مقدمة  �شامل  دعوى  �أن  �إعتربت 

3 �شنو�ت على �شر�ئه  �لقانونية على �لرغم من مرور 

�لتعوي�ص. فمنحته  �ل�شيارة، 

حماية  حمكمة  �إىل  تلجاأ  �أن  �أي�شاً  قررت  »�أد�ل« 

عائلتها  ب�شوؤون  تهتم  منزل،  ربة  هي  �مل�شتهلك. 

�إت�شاالت  بعد  �لطعام.  �إعد�د  فيها  مبا  �ملنزلية، 

�إقناعها  من  عليها  �ملدعى  �ل�شركة  متكنت  عديدة، 

على  لها.  ت�شّوق  �شحية«  طهي  »�أدو�ت  بتجربة 

بال�شر�ء  �إلز�مها  عدم  �أد�ل  �إ�شرت�ط  من  �لرغم 

�أن  �إال  �لتجربة.  و�إجر�ء  �ملندوب  با�شتقبال  للقبول 

 41 على  وّقعت  هكذ�،  �إقناعها.  على  ثابر  �الأخري 

�ليوم  يف  �الأدو�ت.  تق�شيط  مبوجبها  يتم  دين،  �شند 

مع  �لت�شاور  بعد  �ل�شيدة  قررت  �ل�شر�ء،  على  �لتايل 

�لبيع،  عقد  و�إنهاء  لل�شركة  �الأدو�ت  �إعادة  زوجها 

�الأخرية  �إلز�م  �إىل  �للجنة  �إنتهت  �ل�شركة.  فرف�شت 

»�أد�ل«  لـ  �ملوقعة  �ل�شند�ت  ورد  �الأدو�ت  باإ�شتعادة 

قبلها.  من  �ملوقعة   40 �لـ  �ل�شند�ت  �ىل  باالإ�شافة 

�مل�شتهلك  حماية  قانون  �إىل  ذلك  يف  �إ�شتندت  وقد 

�إقامته  يتعاقد يف حمل  �لذي  �مل�شتهلك  »مينح  �لذي 

من  �أيام   10 مهلة  بال�شر�ء خالل  قر�ره  عن  �لعدول 

�لرغم من وجود  �ل�شلعة...وذلك على  ت�شليم  تاريخ 

فهكذ�  �ملو�د«.  �إعادة  من  مينعه  �لبيع  عقد  يف  ن�ص 

»باطاًل«. يعد  بند 

منذ  �ملحكمة  �ىل  وردت   12 من  دعويان  هاتان 

هذ�  ومرّد  جد�ً.  منخف�ص  رقم  وهو  تفعيلها، 

هذه  بوجود  �مل�شتهلك  معرفة  عدم  هو  �الإنخفا�ص 

�إليها. �للجوء  �شهولة  ومدى  �للجنة 

زة« كل الحقوق »محر
�أنه  »�ملفكرة«  لـ  حديث  يف  �شيخاين  �لقا�شي  ي�شري   

ال يعلم »�إن كان هناك دعاوى تذهب �أمام �لق�شاء يف 

هذ� �ملجال، لكن �ملنطق يقول بوجود هكذ� دعاوى، 

و�ملحامني  �لق�شاة  �لزمالء  �أن  لالإفرت��ص  يدفع  ما 

ودورها«.  �للجنة  بوجود  در�ية  على  لي�شو�  �أنف�شهم 

»�إخت�شا�ص �للجنة ح�شري«، يفرت�ص  باملقابل وبفعل 

حماية  بقانون  مرتبطة  دعوى  ورود  عند  بالق�شاة 

بها  �لبت  عن  تلقائياً  »ميتنعو�  �أن  �إليهم  �مل�شتهلك 

حماية  جلنة  �إىل  فتحال  �إخت�شا�شهم،  عدم  معلنني 

�مل�شتهلك«. 

القضاة  الزمالء 
والمحامون أنفســهم 

ليســوا على دراية 
بوجــود اللجنة ودورها
�إجر�ء  مت  �لفر�شية،  هذه  من  للتاأكد  حماولة  يف 

جهة  �إىل  �مل�شتهلكني  توجه  مدى  عن  �إ�شتطالع  

ق�شائية عند ن�شوب نز�ع بينهم وبني �لتاجر �أو �حلريف. 

وقد تبنّي �أن �أحد�ً من �ملتفاعلني مع �ل�شوؤ�ل �ملطروح 

حلل  ق�شائية  جهة  �أي  �إىل  يتوجه  مل  فاي�شبوك  على 

مثل هكذ� نز�ع. باملقابل يختلف �شبب هذ� �الإمتناع 

بتدين  �الأمر  �أحدهم  يربر  و�آخر.  �شخ�ص  بني  من 

300 دوالر«. فهو يف�شل خ�شارة  قيمة �لنز�ع: »كلها 

�أن ي�شطر لتحمل م�شقة �للجوء �ىل  �لقيمة على  هذه 

باإ�شتغر�ب  �آخر  ي�شاأل  لذلك«.  وقت  »فال  �لق�شاء 

�الإخرت�ع؟«.  هذ�  �أين  من  �مل�شتهلك،  حماية  »جلنة 

كل  »يف  �أنه  تقول  �شحفية  وهي  �أخرى،  متفاعلة 

�لنوع، كانت  نز�ع من هذ�  �ملر�ت �لتي و�جهت فيها 

�مل�شتهلك  �إىل حماية  باللجوء  �حلريف  �أو  �لتاجر  تهدد 

�لق�شاء  بالنتيجة،  فيخافون«.  �القت�شاد،  وز�رة  يف 

مع  �مل�شتهلكني،  لهوؤالء  بالن�شبة  وجهًة  ي�شكل  مل 

ذ�ت  نز�عات  عن  تكلمو�  جميعاً  �أنهم  �ىل  �الإ�شارة 

لهم.  بالن�شبة  مقبولة  قيمة 

قــرارت اللجنة ملزمة 
ويؤدي عــدم تطبيقها 
إلى تحميــل المخالف 

3% من  غرامة توازي 
كل شــهر امتناع عن 

لتطبيق ا

بها  يتمتع  �لتي  »�الإمتياز�ت«  �شيخاين  ي�شرح 

�مل�شتهلك �أمام هذه �للجنة. �أولها هو »ت�شكيل �للجنة 

من قا�ص وممثل عن حماية �مل�شتهلك و�آخر عن غرفة 

�لتجارة �لتي تخولها حل هذه �لنز�عات بوقت �أ�شرع، 

متتاز  كما  لالأطر�ف«.  و�الإن�شاف  �لعد�لة  تاأمني  و 

»�ل�شريعة، و�ل�شهلة  باالإجر�ء�ت  �للجنة  �أمام  �ملر�جعة 

�إىل  باالإ�شافة  حمام،  توكيل  ��شرت�ط  عدم  ظل  يف 

�لر�شوم �ملنخف�شة وهي حو�يل 12500 لرية ». ولي�ص 

حو�يل  يف  فتنتهي  بالدعاوى،  �لبت  »�شرعة  �آخر�ً، 

ي�شيف  للدعوى«.  تقريبي  كمعدل  �أ�شابيع  �ل�شتة 

عدم  ويوؤدي  ملزمة  �للجنة  »قر�ر�ت  �أن  �شيخاين 

تطبيقها �إىل حتميل �ملخالف غر�مة تفر�ص ب�شكل �آيل 

تو�زي %3 عن كل �شهر �متناع عن �لتطبيق«. 

�أمر  ت�شهيل  يف  �للجنة  هذه  �أهمية  »تكمن  �إذن، 

بوجه  حمايته  وحماولة  �مل�شتهلك،  على  �لتقا�شي 

�شيما  �الأ�شعف، ال  �لفريق  ب�شفته  و�ل�شناعي  �لتاجر 

�أن �لتاجر �أو �ل�شناعي عادًة ما يحاوالن فر�ص �شيغة 

نز�عاتهم مع �مل�شتهلك، ال �شيما يف  تنا�شبهم يف حل 

يقول  لرية«.  �ملليون  قيمتها  تتجاوز  ال  �لتي  �لنز�عات 

�شيخاين �أن  �أهمية هذه �ملحكمة تربز حتديد�ً بالن�شبة 

نز�عاتهم  تكون  حيث  �ملي�شورين،  غري  للم�شتهلكني 

كانو�  ما  �ملي�شورين  �أن  ذلك  �لقيمة.  منخف�شة 

ليرتددو� يف �للجوء �إىل �لق�شاء يف مطلق �الأحو�ل من 

د�مت  ما  �شيتحملونها  �لتي  بالتكاليف  �لتفكري  دون 

قيمة نز�عهم �أكرب من ذلك بكثري.

أبعد من النزاعات:  إبطال 
التعسفية البنود 

�لتع�شفية«،  �لـ«بنود  �مل�شتهلك  حماية  قانون  يعرف 

حل  جلنة  �شالحيات  �إطار  يف  بذلك  فيدخلها 

ترمي  �لتي  »تلك  هي  �لتع�شفية  و�لبنود  �لنز�عات. 

حقوق  بني  فيما  بالتو�زن  �الإخالل  �إىل  توؤدي  قد  �أو 

هذ�  م�شلحة  لغري  و�مل�شتهلك  �ملحرتف  وموجبات 

�لقانون عن  �الأخري«. ومن بني �الأمثلة �لتي يطرحها 

للم�شوؤولية«)كالتي  »�لنافية  تلك  �لبنود،  هذه  مثل 

عن  �لناجمة  �ال�شر�ر  عن  �لبائع  م�شوؤولية  تنفي 

»تلزم  �لتي  �لبنود  لها(،  ي�شوق  �لتي  �ل�شلعة 

�ل�شرر  مع  تتنا�شب  ال  تعوي�شات  بدفع  �مل�شتهلك 

يح�شر  ال  �لعقد«.  ملوجبات  تنفيذه  عدم  حال  يف 

على  يوردها  بل  معني  تعد�د  يف  �لبنود  هذه  �لقانون 

�شبيل  �ملثال. بالتايل فهو يرتك للجنة �أن تقرر ما �إذ� 

وتاجر  م�شتهلك  بني  عقد  �أي  يف  �لو�رد  �لبند  كان 

تعريف  من  �إنطالقاً  وذلك  ال،  �أم  تع�شفياً  حريف  �أو 

�لبنود. لهذه  �لقانون 

عليه  ين�ص  ما  ظل  يف  �الإجتهادي  �ملجال  هذ�  يت�شع 

بني  فمن  �مل�شتهلك«.  »حقوق  بند  يف  نف�شه  �لقانون 

جمعيات  بو��شطة  �لتقا�شي  »حق  �حلقوق،  هذه 

�ملجال  فتح  �إمكانية  يعني  ما  جماعياً«.  �مل�شتهلك 

من  �مل�شتهلك  حماية  جلنة  �أمام  دعاوى  لتقدمي 

نز�ع  وجود  عن  �لنظر  بغ�ص  مدنية  جمعيات  قبل 

�أنه  يعني  ما  تاجر.  �أو  وحريف  م�شتهلك  بني  قائم 

تطلب  دعوى  تقدم  �أن  جمعية  �أي  باإ�شتطاعة  بات 

�لبند  و�شف  عليه  ينطبق  بند  �أي  �إبطال  فيها 

يعود  وال  �مل�شابهة  �لعقود  كل  على  �الأمر  في�شري 

على  �لالحقة  �لنز�عات  يف  جد�ل  حمل  �لبند  هذ� 

�للجنة  �إىل  و�لنقابات  �جلمعيات  تتجه  فهل  �إبطاله. 

�لبنود �لتي لطاملا هدرت  للتخل�ص من كم هائل من 

ب�شببها؟ �مل�شتهلكني  حقوق 

بعد 11 سنة من إنشائها، محكمة المستهلك 
باشرت عملها 
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