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الدول  �سلم  على  �سنة  بعد  �سنة  يزحل  يرتاجع،  لبنان 

الفا�سدة واللبنانيون يفقدون �سنة بعد �سنة ثرواتهم وبيئتهم 

و�سعورهم بالأمان... وبالوطن... احلكومة الوحيدة التي 

و�سعت مكافحة الف�ساد على راأ�س اأولوياتها، اأقله ظاهريا، 

حكومة  كانت   1990-1975 حرب  بعد   ما  زمن  يف 

رئي�س الوزراء ال�سابق �سليم احل�س يف بداية عهد رئي�س 

اجلمهورية اإميل حلود )1999-2000(. لكن �سرعان ما 

انتهت هذه احلكومة اإىل ف�سل ذريع، ظهر فيه العديد من 

امل�ستبه بهم مظهر �سحايا كيدية �سيا�سية اأو اأبطال اإحدى 

الطوائف. وانتهت هذه التجربة بخال�سة بائ�سة للرئي�س 

احل�س عزا فيها ف�سل �سيا�سة املحا�سبة خلطاأ �سيا�سي يف 

اإ�سالح هيئات  له، كان يجدر  املنهجية املعتمدة. فوفقاً 

الرقابة وامل�ساءلة قبل اإطالق عملية امل�ساءلة بحد ذاتها. 

م�سداقية  ا�ستخدام  يتعني  كان  و�سوحاً،  اأكرث  وبكالم 

العهد واحلكومة يف اإ�سالح الق�ساء وهيئات الرقابة قبل 

اللجوء اإىل مكافحة الف�ساد. اأما واأن الأمور �سارت وفق 

ال�سلطة احلاكمة يف وول  اأولويات خمتلفة، فقد غرقت 

امللفات وخ�سرت يف نهاية املطاف معركتها وزخمها من 

دون اأن ترتك �سيئاً للم�ستقبل. 

منذ ذلك احلني، ا�ستمر الف�ساد يف نه�س املرافق العامة 

كافة. وقد اأردنا يف مقدمة العهد اجلديد وعودة احلديث 

الأحدث  ملفاته  ببع�س  التذكري  الف�ساد،  مكافحة  عن 

عهداً، ويف مقدمتها ملف النفايات واملناق�سات احلا�سلة 

وامليكانيك.  املطار  موقف  مناق�ستي  بينها  ومن  موؤخراً 

حجم  اأمام  تردده  اأو  القا�سي  تباطوؤ  بع�سها  يف  برز  واإذ 

التحديات التي قد تواجه اأيا من قراراته، �سهدنا يف بع�سها 

الآخر ت�سبث الإدارات العامة يف مقرراتها ومتردها الوا�سح 

وال�سريح �سد القرارات الق�سائية ال�سادرة بحقها. ولكن، 

الأول  ال�سوؤال  ذاك،  اأو  امللف  هذا  وقائع  عن  ومبعزل 

يت�سل  ال�سابقة  التجارب  هدي  على  طرحه  الواجب 

باملنهجية الواجب اعتمادها. فهل نكرر اخلطاأ احلا�سل يف 

1999-2000 فن�ستخدم زخم العهد للم�سارعة يف فتح 

الزخم  هذا  نوجه  اأم  اإ�سرافه  منه وحتت  بتوجيه  امللفات 

بالدرجة الأوىل لفر�س اإ�سالحات بنيوية يف اأجهزة الرقابة 

فتنفتح  م�ستداماً،  اإ�سالحاً  ي�سمن  نحو  على  والق�ساء، 

اإىل  و�سولها  ي�سمن  نحو  وعلى  تلقائي  ب�سكل  مللفات 

خواتيمها مبناأى عن اأي ا�ستثمار اأو انتقام �سيا�سي؟ 

تطلق  وحكومته،  العهد  بر�سم  الأ�سئلة  هذه  ن�سع  اإذ 

القادمة  اليوم وعلى مدى الأ�سهر  ابتداء من  »املفكرة« 

و�سبل  اللبناين  الق�ساء  اإ�سكاليات  حول  كرا�سات 

اأن  اآملة  وا�سعة،  وطنية  ا�ست�سارات  موازاة  يف  اإ�سالحه 

الق�ساء  ا�ستقاللية  فر�س  اإىل  ذلك  خالل  من  تنجح 

كاأولوية اجتماعية.  
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مت اإنتاج هذه املطبوعة بدعم مايل من موؤ�س�سة هيرن�س بل - مكتب ال�سرق 

الأو�سط. الآراء الواردة هنا تعرب عن اآراء املوؤلفني وبالتايل ل تعك�س 

بال�سرورة وجهة نظر املوؤ�س�سة.

ر�سوم العدد :رائد �سرف ورواند عي�سى

ت�سميم ال�سعار:  بوليبود �س.م.ل
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الجلسة التشريعّية

إنطالقة ال�شريتع تفضح خمول البرلمانفهرس

20 سنة من الهدر والنفايات: إرث 
»سوكلين« إلى »العرب« 

برجس إلهام 
�سحافّية، من فريق عمل »املفّكرة القانونّية«

الفساد القضائّي:
وجٌه آخر لفساد النظام السياسّي

مزايدتان لمواقف المطار:
الهيئات الرقابّية رهينٌة سياسّيٌة

أشغال عاّمة: أن نرسم بيروت
من روايات مستأجريها

القضاء يّتحد في مناقصة معاينة 
»الميكانيك«: مخالفاٌت بالجملة! 

اإلنترنت غير الشرعّي »فضيحة بحجم 
قنبلة«: كيف يتعامل معها القضاء؟

مكّب برج حّمود:
نهٌج »ساّم« في إدارة النفايات 

برجس إلهام 

النظام يحاصر الدولة: حكٌم قضائّي 
يحمي »الجديد« من الرقابة المسبقة 

مندور سحر 
�سحافّية وكاتبة، حتمل ماج�ستري يف الدرا�سات ال�سحافّية 

من »�سوا�س« - جامعة لندن

7-6
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15-14
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13

مقترح تعديل التشكيالت القضائّية: 
»إصالح القضاء« بعيداً عن معايير 

اإلستقاللّية؟

حين تحّدى نائٌب صيحات الذكورية 
واإلستهزاء: هذا القانون جّدي

5

5

ذكرى المجاعة الكبرى: األساطير 
المؤسسة بمنأى عن التذّكر

16

إنطالقة التشريع تفضح خمول البرلمان

3

قانون حّق الوصول إلى المعلومات: 
إنجاٌز بأفخاخ كثيرة

4

ظاهرٌة تشريعّيٌة أولى مخالفة للدستور: 
اإلعفاء من رسم اإلنتقال تعويضاً

4

�سقوط  هو  اجلمهورية  رئي�س  اإنتخاب  نتاجات  اأّول 

�سيا�سة »ت�سريع ال�سرورة«. فما اأن مّت ت�سكيل احلكومة 

للمجل�س  اإ�ستثنائّيٍة  دورٍة  اإفتتاح  عن  علن 
ُ
اأ حتى 

يف  ت�سريعّيٍة  جل�سٍة  اإىل  النّواب  دعوة  تلتها   ،
ّ

النيابي

18، 19، ومن ثم 26 كانون الثايّن 2017.

اإّت�سح حجم اخلمول  »ال�سرورة«،  �سيا�سة  �سقوط  ومع 

فبح�سب  احلايّل.  الربملان  منه  يعاين  الذي   
ّ

الت�سريعي

يف  اإجنازه  مّت  ما  كّل  ي، 
ّ
بر نبيه   

ّ
النيابي املجل�س  رئي�س 

مّت  قوانني  وم�ساريع  اإقرتاحات  من  النيابّية  اللجان 

باإمكاننا  وعليه،  الهيئة.  اأعمال  جدول  على  و�سعه 

ال�سنوات  طوال  اللجان  هذه  اأجنزته  ما  كّل  اأّن  القول 

املا�سية هو فقط 46 بنداً )وهي البنود املّت�سلة مب�ساريع 

 27( الأخرى  البنود  اأن  طاملا  القوانني(،  واإقرتاحات 

اجلدول  على  تو�سع  ر( 
ّ
مكر معّجل  قانون  اإقرتاح 

مل  النّواب  اأّن  ذلك  ويعني  باللجان.  املرور  دون  من 

يهجروا خالل ال�سنوات ال�سابقة الهيئة العاّمة )حيث 

يتّم  اللجان )حيث  اأي�ساً  واإمنا  فح�سب،  القوانني(   
ّ
تقر

در�س م�ساريع واقرتاحات القوانني واإن�ساجها(. وهذا 

قد  القانونّية«  »املفّكرة  كانت  ما  مع  متاماً  يلتقي  الأمر 

اأو�سحته يف عددها ال�سابق 46 حتت عنوان: »جمل�ٌس 

مقرتحات  جمموع  اأّن  فيه  جاء  وقد  ينتج«؛  ل   
ّ

نيابي

فقط،   37 هو  اللجان  جمموع  اأجنزها  التي  القوانني 

علماً اأّن بع�سها يحتاج اإىل در�ٍس يف جلاٍن اأخرى قبل 

46 من  العدد  العاّمة. كما جاء يف  الهيئة  اإىل  اإحالته 

جلنة  اأكرب  )وهي  والعدل  الإدارة  جلنة  اأّن  »املفّكرة« 

قوانني،   4 اإل   2016 العام  يف   
ّ
تقر مل  واأهمها(  نيابّية 

بينما مي ينجز ن�سف اللجان )8 جلان( اأّي مقرتح.

من  عدد  اإقرار  مّت  العاّمة،  الهيئة  عمل  ومبح�سلة 

املعلومات.  اإىل  الو�سول  حّق  قانون  اأهمها  القوانني، 

تبعاً لإبطال  الإيجارات  قانون  ت�سحيح  اإقت�سى  وفيما 

بقي  الد�ستورّي،  املجل�س  من  اأحكامه  من  عدٍد 

من  للم�ستاأجرين«  دعم  »�سندوق  اإن�ساء  اإ�سكال 

تعّهٍد  اإىل  ب�ساأنه  النقا�س  واإنتهى  قائماً،  اأمواٍل  دون 

اأ�سهر من احلكومة.   4 بتاأمني م�سادر الأموال خالل 

لت�سجيل  منا�سبة  املقرتحات  مناق�سة  �سّكلت  كما 

م�ساألة  اأهّمها  من  الق�سايا،  من  عدٍد  يف  مواقف 

اآلية  تعديل  قانون  اإقرتاح  مبنا�سبة  الق�ساء  اإ�ستقالل 

اإقرتاح  مبنا�سبة  املراأة  وو�سع  الق�سائّية،  الت�سكيالت 

�س.
ّ
التحر معاقبة  قانون 

احل�سيلة النهائّية لالأيام الثالثة من اجلل�سة الت�سريعّية 

ن�سبة  اأّن  ويلحظ  قانون.  مقرتح   42 اإقرار  هو  املذكورة 

املئة،  يف   89 بلغت  احلكومّية  القوانني  م�ساريع  اإقرار 

واأّن ن�سبة اإقرار اإقرتاحات القوانني بلغت 73 يف املئة، 

املعّجلة  النّواب  اإقرتاحات  اإقرار  ن�سبة  اإنحدرت  فيما 

رة اإىل 14 يف املئة.
ّ
املكر

مقرتحات  من  عدداً  العدد  هذا  يف  �سن�ستعر�س 

القانون واملناق�سات التي دارت حولها.

النوع العدد صّدق سحب من 
الحكومة 

لدرسه

سقط أعيد إلى 
اللجان

م�سروع قانون يجيز للحكومة امل�سادقة 

على اإتفاقّيٍة دولّيٍة

11 11 0

م�سروع قانون داخلي  16 13 2 1 0

اإقرتاح قانون  19 14 4 1 0

ر
ّ
اإقرتاح معّجل مكر 27 4 2 7 14

ـــون تحرير  قان
ت  يجارا إل ا

مرّممـــًا:
تجاذب مصالح بعيدًا 

عن الحق في السكن
قرار  �سدور  من  ون�سف  �سنتني  يقارب  بعدما 

قانون  مواد  من  عدد  باإبطال  الد�ستوري  املجل�س 

الإيجارات وما اأعقبه من جدل وخلل يف تنفيذه، 

تفّطن املجل�س النيابي اإىل دوره يف حّل الأزمات 

 بتاريخ 2017/1/19 قانون 
ّ
الإجتماعية. وعليه، اأقر

الإيجار اجلديد بعد اإدخال تعديالت طفيفة على 

ال�سيغة التي كانت و�سعتها جلنة الإدارة والعدل 

ي�ستدعي  »الرتميمي«  القانون  وهذا   .2015 يف 

عدداً من املالحظات الأولية:

اإ�سكالّية  معاجلة  يف   
ّ
ا�ستمر النيابي  املجل�س  اأن 

دون  من  منف�سلة،  كاإ�سكالّية  القدمية  الإيجارات 

ربطه بالآليات الأخرى التي من �ساأنها �سمان حّق 

قدامى  م�ستاأجرين  كانوا  )�سواء  للجميع  ال�سكن 

امل�ساواة( كزيادة  مببداأ  اأو مل يكونوا كذلك عمال 

ال�سريبة على ال�سقق الفارغة اأو ت�سهيل القرو�س 

و�سع  اأو  املحدود  الدخل  ذوي  من  الفئات  على 

اأكد  بذلك  وهو  الخ.  الإيجار...  لبدلت  �سقوف 

بها فئة  التي تتمتع  ال�سكن  على ن�سف �سمانات 

من النا�س من دون تاأمني �سمانات بديلة اأو موازية. 

كما اأنه مل ياأخذ بخ�سو�سية امل�ستاأجرين املتقاعدين 

اأو امل�سنني اأو من ذوي احلاجات اخلا�سة.

اخللل  ت�سحيح  اإىل  �سعى  الرتميمي  القانون  اأن 

الد�ستوري احلا�سل يف تكوين اللجنة املبطلة من 

خالل تغيري عدد اأع�سائها وطرق تعيينهم. ويذكر 

املت�سلة  املواد  اأبطل  كان  الد�ستوري  املجل�س  اأن 

باإن�ساء هذه اللجنة على خلفية عدم توفر �سمانات 

اأعاد  امل�سرع  اأن  ويبدو  تكوينها.  يف  الإ�ستقاللية 

اخلطاأ نف�سه بحيث ن�س على اأنهم يعينون من قبل 

ووزير  العدل  وزير  وهم  التنفيذية  ال�سلطة  اأع�ساء 

و�سع  دون  من  الإجتماعية  ال�سوؤون  ووزير  املالية 

اأي معايري اأو �سوابط. 

اأن القانون مل يقت�سر على ترميم املواد املبطلة، اإمنا 

امل�ستاأجرين،  اإجابة بع�س مطالب  اإىل  اأي�سا  �سعى 

اأبناء  حترم  كانت  التي   29 املادة  تعديل  ومنها 

حال  يف  الإيجار  من  الإ�ستفادة  من  املُ�ستاأجر 

امل�ستفيدين  دائرة  وتو�سيع   1992 عام  قبل  وفاته 

ال�سندوق لت�سمل الذين ل يتجاوز  من م�ساعدة 

الأدنى  اأ�سعاف احلد   5 ال�سهري  العائلي  دخلهم 

بعدما كانت هذه امل�ساعدة تنطبق فقط على الذين 

ل يتجاوز دخلهم 3 اأ�سعاف احلد الأدنى فقط ورفع 

حجم امل�ساعدة بالن�سبة اإىل بع�س هوؤلء، وتخفي�س 

بدل املثل من 5 اإىل %4 من قيمة املاأجور. اإل اأن 

اإىل  بالنظر  ال�ساأن،  قليلة  تبقى  التعديالت  هذه 

املخاطر التي باتت حتدق بحق ال�سكن. 

 2017 الثاني  كانون  يعات  تشر ملف 
حمزة  ورانيا  صاغية  نزار  إعداد: 

أول مساءلٍة غير مباشرٍة في ملف خّط عسكرّي لقرض بمئة مليون دوالر
النفايات: ديون البلديات لقاء

خدمة وهمية؟
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جل�سته  يف  النّواب  جمل�س   
ّ
اأقر  ،2016/1/19 بتاريخ 

الت�سريعّية الإ�ستثنائّية الثانية، اإقرتاح القانون الرامي اإىل 

تاأمني احلّق يف الو�سول اإىل املعلومات، بعد نقا�ٍس �سريٍع 

حول الإ�ستثناءات التي يت�سّمنها. وكان قد تقّدم به كلٌّ 

من النّواب احلالّيني اأو ال�سابقني اإ�سماعيل �سكرّية ويا�سني 

جابر وعبد اهلل حنا وغ�سان خميرب وجواد بول�س، يف ني�سان 

2009. ولكن، مل يتّم و�سعه على جدول اأعمال جلنة 

اأكرث  مرور  بعد  اأّي   ،2012 العام  اإل يف  والعدل  الإدارة 

واإر�ساله   2013/4/17 يف  اإقراره  ليتّم  اأعوام،  ثالثة  من 

اإىل الهيئة العاّمة ملجل�س النواب للم�سادقة عليه. وفيما 

 
َ

عطي
ُ
مّت طرحه للنقا�س يف الهيئة العامة يف 2014/4/2، اأ

رئي�س احلكومة ال�سابق متام �سالم مهلة �سهٍر لدر�سه. ومنذ 

ليعود  �سنوات  ثالث  قرابة  اإنتظار  اإقت�سى  احلني،  ذلك 

اإقرتاح القانون اإىل جدول اأعمال الهيئة العاّمة.

من الخطر إس�ثناء 
»المصالح المالّية 

واإلق�صادّية للدولة 
وسالمة العملة 

الوطنّية«. إذ أدرج 
 

ً
القانون ال�ونسّي صراحة

المعلومات الم�عّلقة 
بالمالّية العمومّية ضمن 
المعلومات ال�ي ي�وجب 

وضعها في ذّمة العموم

من اأهّم ما ت�سّمنه القانون هو تكري�س حّق »كّل �سخ�ٍس 

 اأو معنويٍّ بالو�سول اإىل املعلومات وامل�ستندات 
ٍّ

طبيعي

اأحكام  وفق  عليها«،  والإطالع  الإدارة  لدى  املوجودة 

اإلزام الإدارة باإعتماد ال�سفافّية يف  هذا القانون. كما مّت 

وثائقها  كبرٍي من  بن�سر عدٍد  اإلزامها  عملها، من خالل 

على مواقعها الإلكرتونّية.

اللبنانّية  الدولة  اإلتزام  ب�سرورة  القانون  تربير  مّت  وقد 

اللبنايّن،  الت�سريع   يف 
ّ

ب�سكٍل عملي الدولّية  بتعّهداتها 

 
ّ

العاملي »الإعالن  من  ال�سهرية   19 املادة  مقدمتها  ويف 

املدنّية  للحقوق  الدويّل  »العهد  ومن  الإن�سان«  حلقوق 

ل  والتعبري،  الراأي  حرية  تكر�س  التي  وال�سيا�سّية«، 

باأّية  واإذاعتها  وتلّقيها  الأفكار  »اإ�ستقاء  يف  احلّق  �سيما 

التي  الف�ساد«  ملكافحة  املّتحدة  الأمم  و«اإتفاقّية  و�سيلة«، 

اإعتماد  2008/10/16 والتي تدعو اإىل  ها لبنان يف 
ّ
اأقر

عن  الك�سف  عرب  الإدارة،  يف  ال�سفافّية  لتعزيز  تدابري 

املعلومات التي بحوزة الإدارات العاّمة.

ي�سّكل  القانون  هذا  اأّن  اإىل  بداية  الإ�سارة  جتدر  كما 

تزال  ل  الف�ساد  ملكافحة  قوانني  جمموعة  من  حلقًة 

اإقرتاح  التوايل:  على  وهي  النيابّية،  اللجان  يف  عالقًة 

قانون بتعديل قانون الإثراء غري امل�سروع، واإقرتاح قانون 

على  ين�ّس  والذي  العاّم  القطاع  يف  الف�ساد  ملكافحة 

قانون  واإقرتاح  الف�ساد«،  الوطنّية ملكافحة  »الهيئة  اإن�ساء 

النّواب، داعياً  اأحد  حماية كا�سفي الف�ساد. ما ذّكر به 

اإىل اإ�سراع املجل�س يف اإقرار بقية قوانني ال�سّلة.

على  و�سعها  يقت�سي  التي  املالحظات  اأهّم  هنا  نورد 

 يف املجل�س.
ّ
قانون احلّق يف الو�سول اإىل املعلومات املقر

اإلستثناءات:
حاالت منٍع مطلٍق وغير مبرٍر

لئحًة  القانون  ت�سمن  احلّق،  اإعالن  نقي�س  على 

بعبارٍة  اأو  اإليها،  الو�سول  امل�ستثناة من حّق  باملعلومات 

اأو�سح، التي مينع الو�سول اإليها اأو التي يقت�سي التكّتم 

احلّق  هذا  من  معلومات  اأّي  اإ�ستثناء  ويفرت�س  عليها. 

اإجتماعّيًة  م�سلحًة  توّفر  الدولية  املواثيق  يف  �س 
ّ
املكر

املتاأتية  امل�سلحة  من  اأهّم  وتكون  بكتمانها،  مّت�سلًة 

الإ�ستثناءات  على  الإطالع  عند  عنها.  الك�سف  عن 

فكاأمنا  مرّبر.  غري  بع�سها  اأن  يّت�سح  القانون،  الواردة يف 

امل�سالح  بني  مغلوطة  موازنة  اإعتمد  اللبنايّن  ع 
ّ
امل�سر

اإىل  الو�سول  ملنع  القانون  هذا  اإ�ستغل  اأو  الإجتماعية 

معلوماٍت ت�سمح املواثيق الدولّية بالو�سول اإليها. ومن 

املالّية  امل�سالح  من  ينال  »ما  الإ�ستثناءات،  هذه  اأخطر 

لإدراك  الوطنّية«.  العملة  و�سالمة  للدولة  والإقت�سادّية 

كانت  التي  املقارنة  اإىل  نحيل  الإ�ستثناء،  هذا  خطورة 

يف  املعتمد  القانون  مع  اأجرتها  قد  القانونّية«  »املفّكرة 

اأدرج �سراحًة املعلومات املتعّلقة باملالّية  تون�س، والذي 

الإدارة  على  يتوجب  التي  املعلومات  �سمن  العمومّية 

و�سعها يف ذّمة العموم، مبا يف ذلك املعطيات التف�سيلّية 

واحل�سابات  العمومّية،  واملديونّية  بامليزانّية  املتعّلقة 

واأهّم  العمومّية،  النفقات  توزيع  وكيفية  الوطنّية، 

القانون  اأّن  املوؤ�سف  ومن  العمومّية.  املالّية  موؤ�سرات 

اللبنايّن جتّنب اإ�سكالّية �سرّية عمل اللجان النيابّية غري 

التي  املعلومات  �سمن  ال�سرّية  املحا�سر  ليبقي  املربرة، 

اأعلن �سرّية  اأنه  اأي�ساً  اإليها. ومن املوؤ�سف  مينع الو�سول 

الآراء الإ�ست�سارّية ملجل�س �سورى الدولة.

اللبنايّن  القانون  اأّن  هو  لالإنتقاد  قابليًة  الأمر  يزيد  وما 

اإعترب منع الو�سول اإىل املعلومات امل�ستثناة مطلقاً. وهو 

املنع  اأّن  اإعترب  الذي   
ّ

التون�سي القانون  يخالف  بذلك 

يف  امل�سلحة  اأّن  تبنّي  كلما  جتاوزه  وميكن  مطلٍق،  غري 

امل�سلحة يف كتمها.  تعلو على  املعلومات  الك�سف عن 

 من تطبيق 
ّ

ويف الإجتاه نف�سه، اإ�ستثنى القانون التون�سي

عن  للك�سف  ال�سرورّية  املعلومات  الإ�ستثناءات  هذه 

الإنتهاكات الفادحة حلقوق الإن�سان، اأو جرائم احلرب، 

اأو البحث فيها، اأو تتبع مرتكبيها )املادة 26(. من هنا، 

ع 
ّ
 كان اأكرث حر�ساً من امل�سر

ّ
ع التون�سي

ّ
يّت�سح اأّن امل�سر

اللبنايّن على حتقيق التوازن بني خمتلف امل�سالح املعنّية.

يف املقابل، ُي�سّجل اإيجاباً للقانون اللبنايّن اأّن الهيئة العاّمة 

 جلهة اإ�ستمال 
ّ

للربملان اأعادت اإليه ن�ّس الإقرتاح الأ�سلي

مفهوم الإدارة العاّمة امللَزمة بالك�سف عن معلوماتها على 

ة املكلفة باإدارة مرفٍق اأو ملٍك  املوؤ�ّس�سات وال�سركات اخلا�سّ

عاّم، تبعاً لإعرتا�س النائب يا�سني جابر. وهذا التعديل 

ي�سمح تالياً بالو�سول اإىل املعلومات املّت�سلة باملوؤ�ّس�سات 

املتعاقدة مع الدولة، من م�ست�سفيات ودور رعاية و�سركات 

متعّهدة، يف كّل ما يّت�سل باإدارة املرفق العاّم.

غير  تنفيذّية  بآلياٍت  قانون 
لة فّعا

التنفيذّية  اأدواته  تبقى  املكت�سب،  احلّق  اأهمّية  رغم 

�سعيفة. فف�ساًل عن العوائق العادّية اأمام اإلزام الإدارة 

بتنفيذ موجباتها، تخّلل القانون عيباً )فّخاً( ُيخ�سى من 

اأن ُي�ستخدم كذريعة لتعطيله. ففي توّجٍه غري م�سبوٍق، 

اأناط القانون مهّمة اأ�سا�سّية يف �سياق تنفيذه بهيئٍة غري 

اإقرتاح  مبوجب  اإن�ساوؤها  املقرتح  الهيئة  وهي  موجودٍة، 

يتعنّي  اأنه  القانون  اأ�سار  اإذ  بعد.  اإقراره  يتّم  مل  قانون 

اأن يقّدم �سكواه يف حال رف�س  على طالب املعلومات 

طلبه خالل مّدة �سهرين اأمام »الهيئة الدارّية امل�ستقّلة 

املحّددة يف قانون اإن�ساء الهيئة الوطنّية ملكافحة الف�ساد« 

القطاع  يف  الف�ساد  مكافحة  قانون  اإقرتاح  )املق�سود 

بتلقي  ة  املخت�سّ اجلهة  هي  فما   .)
ّ
يقر مل  الذي  العاّم، 

ال�سكاوى يف غياب هذه الهيئة؟ وهل تقبل ال�سكوى 

اأم  الدولة،  �سورى  جمل�س  قبل  من  ر 
ّ
للمت�سر املبا�سرة 

ُيعترب جلووؤه للهيئة الإدارّية غري املوجودة �سرطاً وجوبّياً 

يوؤّدي  تف�سري  بالطبع، هكذا  املجل�س؟  اإىل  اللجوء  قبل 

اإىل نتيجٍة عبثّيٍة قوامها اإعتبار القانون معّلقاً جزئّياً على 

�سدور قانون اإن�ساء الهيئة امل�ستقلة.

وعلى فر�س جتاوز هذه العقبة، يبقى اأّن القانون خال من 

على  قادرًة  الإدارة  فتبقى  لتنفيذه.  ال�سامنة  الأحكام 

عدم تنفيذ الأحكام ال�سادرة عن جمل�س �سورى الدولة 

من دون عواقب. كما اأن القانون خال من معاقبة القيمني 

اأو  القانويّن  بالن�ّس  اإخاللهم  حال  يف  الإدارات  على 

هذا  يف  الن�ّس  �سعف  ويظهر  باحلّق.  الإلتزام  رف�سهم 

كّل  عاقب  الذي   
ّ

التون�سي بالن�ّس  مقارنته  عند  املجال 

من يتعمد تعطيل النفاذ اإىل املعلومة يف الإدارات املعنّية 

بغرامة ترتاوح بني 500 دينار و5000 دينار. كما اأنزل 

عقوبًة جزائّيًة بكّل من يتعّمد اإتالف معلومٍة ب�سفٍة غري 

قانونّيٍة اأو حمل �سخ�ساً على اإرتكاب ذلك.

صة خال
يبقى اأن القانون اأدخل اأدوات جديدة باإمكان املواطنني 

على  اأو  ال�سفافية  من  مبزيد  الإدارة  لإلزام  ا�ستخدامها 

الأقل لإحراجها ب�ساأن مدى تقيدها بالقانون وعلى الأقل 

لتعزيز معارفهم مبختلف جوانب احلياة العامة، والتي يبقى 

اأو غام�ساً. وهو يفتح موؤكدا باباً وا�سعاً  العديد منها قامتاً 

للتقا�سي يف مواجهة اأي تع�ّسف اأو اإهمال. فلنعّد العّدة.

يف اليوم الثاين من جل�سة الهيئة العاّمة يف جمل�س النّواب 

اآلّية  اإىل تعديل  الرامي  القانون  اإقرتاح  اللبنايّن، مّت طرح 

الق�ساء  تنظيم  قانون  من   5 )املادة  الق�سائّية  املناقالت 

العديّل(. وكان النائب روبري غامن قد تقّدم بهذا الإقرتاح 

بالتن�سيق مع رئي�س جمل�س الق�ساء الأعلى جان فهد الذي 

�سعى من خالله اإىل تعزيز �سالحيات املجل�س فيما يت�سل 

باملناقالت الق�سائية. ويلحظ اأنه مّت اقتطاع هذا الإقرتاح من 

م�سودة م�سروع قانون كان و�سعها الوزير �سكيب قرطباوي 

يف 2012 يف �سياق تعزيز ا�ستقالل الق�ساء]1[.

تّم إس�خدام مفهوم 
»إس�قاللّية القضاء« من 

قبل العديد من المشاركين 
في النقاش على نحٍو 

يكشف أّن لكلٍّ منهم 
تعريفه الخاّص لهذا 

اإلس�قالل

ه  عملت »املفّكرة القانونّية« على تفنيد الإقرتاح يف ن�سّ

ه املعّدل ]3[ من قبل جلنة الإدارة   ]2[ ويف ن�سّ
ّ

الأ�سلي

والعدل، معتربًة اأّن هذا الإقرتاح يهدف اإىل اإعادة تقا�سم 

النفوذ يف الق�ساء بني ال�سلطة التنفيذّية وجمل�س الق�ساء 

الأعلى، مبعزٍل عن املعايري الدولّية التي ترعى اإ�ستقالل 

اأع�ساء  اإختيار  يتّم  اأن  املعايري  هذه  اأهم  ومن  الق�ساء. 

جمل�س الق�ساء الأعلى على نحٍو ي�سمن اإ�ستقالليتهم، 

بر�ساه.  اإل  القا�سي  نقل  عدم  مبداأ  تكري�س  يتّم  واأن 

ي توىل بنف�سه 
ّ
 نبيه بر

ّ
والالفت اأّن رئي�س املجل�س النيابي

عّدة  حماولٍت  بف�سل  اإياه  مرّبراً  الإقرتاح،  هذا  تقدمي 

اأو  ثالثة  حول  اخلالف  »يقع  ق�سائّية:  مناقالت  لو�سع 

ي 
ّ
اإ�ستهل الرئي�س بر اأربعة ق�ساة، فيتوّقف الأمر«. وقد 

كالمه بعبارٍة ذات دللٍة عميقٍة مفادها اأنه »ل خوف على 

البلد اإذا كان هناك ق�ساء م�ستقل، فلبنان و�سعه اأح�سن 

من بقية الدول«. تعك�س هذه العبارة وجود اإعتقاٍد لدى 

اأمراً  ي�سّكل  قد  الق�ساء  اإ�ستقالل  تعزيز  باأّن  البع�س 

�سلبّياً يف الأو�ساع الراهنة، واأّن لبنان ل يزال غري مهياأ 

اإىل طماأنة اخلواطر وتهدئة  ي 
ّ
بر الرئي�س  لذلك. ف�سعى 

الهواج�س، داعياً اإىل التقّدم اإىل الأمام. ويرّجح اأن تكون 

حما�سة رئي�س املجل�س لالإقرتاح مرتبطًة بزيارٍة له نّفذها 

وهي   ،2017/1/4 يف  الأعلى  الق�ساء  جمل�س  اأع�ساء 

الأوىل من نوعها، وعلى نحٍو يناق�س الأعراف املعتمدة 

مّت  للم�سروع،  مقت�سبٍة  مناق�سٍة  بعد  اخل�سو�س.  هذا  يف 

من  واحلكومة  العدل  وزارة  لتمكني  الإقرتاح  �سحب 

در�سه خالل �سهرين )تنتهي املهلة يف 19 اآذار 2017(.

اأهّم ما ت�سّمنته النقا�سات يف هذا ال�ساأن، الأمور الآتية:

اإنق�سام امل�ساركني يف النقا�س حول مفهوم اإ�ستقالل --

قبل  من  املفهوم  هذا  اإ�ستخدام  مّت  فقد  الق�ساء. 

العديد من امل�ساركني يف النقا�س على نحٍو يك�سف 

اأن لكلٍّ منهم تعريفه اخلا�ّس لهذا الإ�ستقالل. فمن 

جهته، بدا النائب روبري غامن وكاأنه يختزل اإ�ستقالل 

الق�ساء بتعزيز �سالحّيات جمل�س الق�ساء الأعلى 

الأ�سباب  يف  ورد  كما  الق�سائّية،  لل�سلطة  املمّثل 

املوجبة لإقرتاحه يف �سيغته الأ�سلّية. وبذلك، بدا 

مّياًل لتعريف اإ�ستقالل الق�ساء على اأنه الإ�ستقالل 

 للق�ساء كموؤ�س�سٍة اإزاء ال�سلطة التنفيذّية. 
ّ

اخلارجي

ي الذي 
ّ
وهو اأي�ساً ما ن�ست�سفه من موقف الرئي�س بر

وافق على توّجه الإقرتاح، معترباً اأنه ي�سّكل خطوًة 

اإىل الأمام يف اإجتاه تعزيز اإ�ستقالل الق�ساء.

ويف اإجتاٍه معاك�ٍس، قارب النائبان نّواف املو�سوي وجورج 

اإذ جاء كالم املو�سوي قاطعاً يف هذا  عدوان املو�سوع. 

املجال، ومبثابة دح�س لالإقرتاح برّمته. فبعدما ذّكر باأّن 

الأعلى  الق�ساء  اأع�ساء جمل�س  من  املئة  80 يف  ن�سبة 

اإ�ستقاللية  اإىل  الذهاب  اأن  اأّكد  احلكومة،  تعّينهم 

نحو  التوّجه  يوجب  الد�ستور  عليها  ن�ّس  كما  الق�ساء 

وبعيداً  الق�ساة  قبل  من  منتخباً  اأعلى  ق�ساٍء  جمل�س 

عن ال�سلطة ال�سيا�سّية. اأما عدوان فاأ�سار اإىل م�سكلتني 

الوزراء  تدّخل  م�سكلة  الق�سائّية:  باملناقالت  تت�سالن 

معاجلتها،  اإىل  الإقرتاح  �سعى  والتي  الت�سكيالت،  يف 

اإ�ستغالل  قوامها  اأخرى  م�سكلة  اأي�ساً  هناك  ولكّن 

تعيني  يف  ملنا�سبهم  الأعلى  الق�ساء  جمل�س  اأع�ساء 

ق�ساٍة حم�سوبني عليهم يف الأماكن التي يريدونها، وهي 

م�سكلٌة جتّنب امل�سروع اخلو�س بها.

الق�ساء  لإ�ستقاللية  فقط  لي�س  النائبان  نّظر  وبذلك، 

اأّي  الداخلّية،  اإ�ستقالليته  اإىل  اأي�ساً  اإمنا  اخلارجّية، 

اإ�ستقاللّية القا�سي اإزاء املوؤ�س�سات الق�سائّية.

يختزل  وكاأنه  بدا  فقد  جري�ساتي  �سليم  العدل  وزير  اأما 

ما  وفق  املحاكم  اأو  الق�ساة  ب�سلطة  الق�ساء  اإ�ستقاللّية 

الإعرتاف  دون  من  الد�ستور،  من   20 املادة  عليه  ت  ن�سّ

بالق�ساء ك�سلطة. ما نقروؤه من خالل مت�ّسكه ب�سدور مر�سوم 

للت�سكيالت الق�سائّية، على نحٍو ي�سمن لرئي�س اجلمهورّية 

ولل�سلطة الإجرائّية ممثلًة به وبرئي�س جمل�س الوزراء ف�سحًة 

معّينة. وهو بذلك يبدي مت�ّسكاً بالنظرّية الفرن�سّية الآيلة اإىل 

د autorite ولي�س pouvoir. ومن 
ّ
اإعتبار الق�ساء جمر

هذا املنطلق، ل م�سكلة يف اأّن ت�سارك جميع ال�سلطات، مبا 

، على اأن 
ّ

فيها ال�سلطة التنفيذّية، يف تنظيم املرفق الق�سائي

يلتزم اجلميع بعدم التدّخل يف عمل املحاكم.

معايري  اإىل  ي�سر  مل  احلا�سرين  من  اأّياً  اأّن  يبقى  لكن 

تها الأمم املّتحدة، اأو يتم�ّسك 
ّ
اإ�ستقالل الق�ساء التي اأقر

بها كمرجعّيٍة يف النقا�س.

الإ�ستقاللّية، -- فهم  الإختالف يف  هذا  من  اإنطالقاً 

حول  احلا�سرون  ينق�سم  اأن  الطبيعي  من  كان 

اإتفاقهم ب�سكٍل عاّم على  ت�سخي�س امل�سكلة، رغم 

.
ّ

اخللل احلا�سل يف املرفق الق�سائي

من جهٍة، عزا غامن هذا اخللل اإىل التماهي احلا�سل بني 

عدٍد من الق�ساة واجلهات ال�سيا�سّية، بحيث ينجح اأّي من 

الق�ساة ب�سّل م�سروع الت�سكيالت الذي ي�سعه جمل�س 

 مب�ساحله. وقد اإ�سرت�سل غامن 
ّ
الق�ساء الأعلى يف حال اأ�سر

يف و�سف الف�ساد داخل العدلّية، بحيث بات احل�سول 

اإىل »فالن زملة فالن«  اللجوء  على احلّق يتطلب، وفقه، 

الق�ساة.  بالتواطوؤ مع عدٍد من  يعملون  �سما�سرة  اإىل  اأو 

وقد اإنتهى غامن اإىل القول باأّن »الق�ساء بات فا�سداً«، واأّن 

ل�سان حال املواطنني اليوم هو اأّنه مل يعد هنالك ق�ساء 

يف لبنان. وبذلك، ظهر غامن وكاأنه يقّدم جمل�س الق�ساء 

الأعلى كاملنقذ يف مقابل الطعن بنزاهة الق�ساة الذين 

يقت�سي تكليف املجل�س مهّمة اإ�سالحهم.

يلحظ أّن بّري بدا بمثابة 
ل 

ّ
حارٍس للهيكل، ف�دخ
مّرتين لشطب عباراٍت 

من المحضر: األولى لنفي 
عبارة »القضاء فاسد«، 

والثانية لنفي إتهام 
أعضاء في مجلس القضاء 

بإس�غالل نفوذهم

وهذا الت�سخي�س يتناق�س اإىل حدٍّ كبرٍي مع ت�سخي�س النائبني 

املو�سوي وعدوان اللذين حّذرا من تبعّية املجل�س وتدّخالته.

اإىل  اخللل  احلريري  �سعد  الوزراء  رئي�س  عزا  املقابل،  يف 

والذي   ،2005 العام  منذ  احلا�سل   
ّ

ال�سيا�سي الإنق�سام 

اأّدى غلى �سرب موؤ�ّس�سات الدولة برّمتها واإقت�سادها، وكاأنه 

بذلك يعزو امل�سكلة لي�س اإىل املنظومة القانونّية القائمة، بل 

اإىل الظروف ال�سيا�سّية التي حكمت لبنان يف العقد الأخري.

من الطبيعي اأي�سا اأن يوؤّدي الإختالف يف التعريف --

الإ�سالح  اآليات  يف  اإختالٍف  اإىل  والت�سخي�س 

ي وغامن اأّن الإقرتاح 
ّ
املقرتحة. ففيما راأى الرئي�س بر

املو�سوي  اإعترب  املن�سود،  الإ�سالح  لتحقيق  واٍف 

�سمولّية،  اأكرث  اإ�سالٍح  اإجراء  يقت�سي  اأنه  وعدوان 

كاأن تقرتن اإعادة النظر يف اآلية الت�سكيالت مبراجعٍة 

الأعلى  الق�ساء  جمل�س  اأع�ساء  اإختيار  لآلية 

�ساء  اإن  »ع�ست،  ي: 
ّ
بر عليه  عّلق  ما  )املو�سوي(. 

اهلل«، ما يعني اأّن الأمر املطلوب بعيد املنال.

ي، على اإمتداد هذا النقا�س كّله، 
ّ
ويلحظ اأّن الرئي�س بر

ل�سطب  تني 
ّ
مر تدّخل  فقد  للهيكل.  حار�ٍس  مبثابة  بدا 

غامن  قاله  ما  نفى  حني  الأوىل،  املح�سر:  من  عباراٍت 

والثانية،  قال هيك«(،  ما  )»لأ،  فا�سد  الق�ساء  اأن  جلهة 

الأعلى  الق�ساء  جمل�س  يف  اأع�ساًء  عدوان  اإتهم  حني 

باإ�ستغالل نفوذهم، ف�سطبت العبارات من املح�سر.

بقي اأن ن�سيف اأن »املفّكرة القانونّية« �ستواكب العمل 

و�ستعلن عن م�سروعها  الق�ساء،  اإ�ستقاللّية  قانون  على 

يف هذا اخل�سو�س قبل اإنق�ساء املهلة يف 19 اآذار 2017. 

يف عددها ال�سابق، نّبهت »املفّكرة القانونّية« اإىل خطورة 

الظاهرة الت�سريعّية الآخذة يف التمّدد والتي تتمّثل يف 

الإعفاء من ر�سم الإنتقال تعوي�ساً، بعدما كان جمل�س 

اجلزائرّية  الطائرة  �سحايا  ورثة  باإعفاء  قانوناً   
ّ
اأقر النواب 

احلالّية  اجلل�سة  يف  املجل�س  عاد  وقد  الر�سم.  هذا  من 

قانون  م�سروع  اإقرار  خالل  من  نف�سه  الفعل  لريتكب 

اآل اإىل التو�ّسع يف اإعفاء تركات �سهداء �ساحة ال�سرف 

ر�سم  من  كاّفًة  امل�سّلحة  القوات  واخلدمة يف  والواجب 

وهو  د�ستورّي،  غري   
ّ

الت�سريعي التوّجه  هذا  الإنتقال. 

ي�سلح لأن ي�ستخدم ككاريكاتور يظّهر ب�سكٍل م�سّخٍم 

كيفّية اإر�ساء ممار�ساٍت متييزّيٍة حتت غطاء القاعدة العاّمة.

من اأهم الأ�سباب الداعية اإىل ذلك، تلك الآتية:

اإىل -- يوؤّدي  الإنتقال  ر�سم  من   
ّ

ال�سريبي الإعفاء 

منح الأ�سخا�س امل�ستفيدين منه »تعوي�ساً« خمتلفاً 

وفق قيمة الرتكة. وعليه، يح�سل بع�س الورثة من 

مادّيٍة كبريٍة )حال  منفعٍة  الإعفاء على  اء هذا 
ّ
جر

الذين يرثون من �سحايا اأثرياء، وهم يف هذه احلالة 

اآخرون  يح�سل  فيما  ثرّيٍة(،  عائالٍت  من  ال�سّباط 

ميلكون  ل  من  يرثون  الذين  )حال  �سيء  ل  على 

�سيئاً، وهم يف هذه احلالة اجلنود(.

حتّمل -- يف  امل�ساركة  اإزاء  املواطنني  بني  التمييز  يتّم 

ر بع�س الورثة من الر�سوم 
ّ
الأعباء العاّمة، بحيث يحر

املتوّجبة عليهم، والتي قد تبلغ مبالغ يكون من غري 

املمكن تربيرها بحّقهم باحل�سول على تعوي�س.

ــز ورثة ضحايا  لماذا تميتي
الطائرتيــن األثيوبّية 

والجزائرّية عن ســائر ورثة 
ضحايا حوادث الســير، الغرق، 

أو إطالق النار العشــوائّي في 
لبنــان؟ ولماذا تميتيز الشــهداء 

من القوات المســّلحة عن 
الشــهداء المدنيتّين؟

اإختيار �سحايا معّينني مبعزٍل -- القوانني  يتّم يف هذه 

عن اأّي قاعدٍة عاّمة. فال نفهم مثاًل ملاذا مّت متييز ورثة 

�سحايا الطائرتني الأثيوبّية واجلزائرّية عن �سائر ورثة 

ال�سري،  حوادث  نتيجة  ي�سقطون  الذين  ال�سحايا 

 يف لبنان؟ كما ل 
ّ

الغرق، اأو اإطالق النار الع�سوائي

نفهم ملاذا مّت متييز ال�سهداء من القوات امل�سّلحة عن 

ال�سهداء املدنّيني؟

القانون  هذا  حول  احلا�سلة  املناق�سات  اأن  والالفت 

فئاٍت  لي�سمل  الإعفاء  دائرة  تو�سيع  نحو  كلها  اإجّتهت 

اأخرى اأو لإعطائه مفعوًل رجعّياً، من دون اأن ي�سّجل اأّي 

التمييزّية  الظاهرة  هذه  على  ت�ساوؤٍل  اأو حتى  اإعرتا�ٍس 

غري الد�ستورّية.

الجلسة التشريعّية الجلسة التشريعّية

 الوصول إلى المعلومات:
ّ

قانون حق
إنجاٌز بأفخاخ كثيرة

مق�رح تعديل ال�شكيالت القضائّية:
»إصالح القضاء« بعيدًا عن معايير اإلستقاللّية؟

 أولى 
ٌ

 تشريعّية
ٌ

ظاهرة
مخالفة للدس�ور:

اإلعفاء من رسم 
اإلنتقال تعويضًا

حين تحّدى 
نائٌب صيحات 

الذكورية 
واإلس�هزاء:

هذا القانون جّدي
اأعمال  جدول  على   52 البند  اإىل  الو�سول  مع 

القانون  »اإقرتاح  وهو  الأخرية،  الت�سريعّية  اجلل�سة 

 
ّ

�س اجلن�سي
ّ
ر الرامي اإىل جترمي التحر

ّ
املعّجل املكر

غ�ّسان  النائب  من  املقّدم  العن�سرّية«،  والإ�ساءة 

الفو�سى  بلغت   ،2014/5/14 بتاريخ  خميرب 

من  تعالت  بعدما  الربملان،  يف  الأق�سى  حّدها 

وما  الإ�ستهزاء.  �سيحات  املجل�س  اأرجاء  جميع 

اإىل  م�سرياً  كالمه  ينهي  ي 
ّ
بر نبيه  الرئي�س  كاد 

يف  ال�سوت  اإرتفع  حتى  مناق�سته،  املزمع  القانون 

ال�سحكات  وو�سط  »ل«.  عالياً:  املجل�س  قاعة 

اأحدهم  خاطب  ال�سخرية،  و�سيحات  العري�سة 

خميرب بقوله: »نّيالك يا غ�ّسان، �سو بالك مرتاح«.

النائب  وقف  تاّمٍة،  وقناعٍة  وبهدوٍء  املقابل،  يف 

ال�سخرية  نوبات  بينما  اإقرتاحه  ليعر�س  خميرب 

لالإبت�سام،  حاجة  »ل  زمالءه:  فخاطب  م�ستمرة، 

العنف  اأعمال  �سمن  ويدخل  جّدّي،  قانوٌن  فهو 

املمار�س �سد الن�ساء والفتيات، وميّثل اأموراً واأفعاًل 

يحمي  قانوٌن  لبنان  يف  يوجد  ل  وقٍت  يف  �سائنًة، 

باأّي اأحكاٍم منا�سبة«. اأما ال�سبب الأ�سا�س لو�سعه 

يوم،  كّل  »يف  اأّنه  اإىل  بنظره  فيعود  العجلة  مو�سع 

حت�سل اأفعال �سائنة من هذا النوع، ونحن �سّوتنا 

العنف  قانون  العنف. جاء  املراأة من  على حماية 

الأ�سرّي غري مكتمل، ونحن وعدنا ن�ساء لبنان اأن 

تطال  ل  الأفعال  هذه  عليه...  العمل  ن�ستكمل 

فح�سب،  العاّمة  الأماكن  يف  والفتيات  الن�ساء 

واإمنا يف اأماكن العمل اي�ساً. وهناك هيئات ن�سائّية 

.» خمتلفة ترى اأّنه �سروريٌّ

وم�سودة  الإقرتاح  هذا  بني  للتوفيق  م�ساٍع  بعد 

الدولة  وزير  عنها  اأعلن  التي  القانون  م�سروع 

ل�سوؤون املراأة جان اأوغا�سابيان، مّت الت�سديق عليه.. 

قبل اأن يتّم الرتاجع عن الت�سديق، لأّن عدداً من 

النّواب طالبوا بوجوب �سبط مواده جتنباً للتع�ّسف 

 10 اأوغا�سبيان  الوزير  اإ�ستمهل  وقد  تطبيقه.  يف 

اأيام )اإنق�ست املدة يف 29 كانون الثاين( لدر�سه 

واإر�ساله اإىل جمل�س النّواب.

)النائبان  للمقاومة«  الوفاء  »كتلة  نّواب  اأن  يلحظ 

بتاأييد  متّيزا  اهلل(  ف�سل  وح�سن  املو�سوي  نّواف 

اأن  اأريد  »كنت  اهلل:  ف�سل  ح 
ّ
�سر وقد  الإقرتاح. 

يف  ًة  خا�سّ العمل،  يف  �س 
ّ
التحر مو�سوع  اأطرح 

من  كثرية  �سكاوى  تاأتينا  اإذ  الر�سمّية،  الإدارات 

بع�س الإدارات الر�سمّية واملدار�س«.
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المفّكرة القانونّية

ي�سّكل الف�ساد اأحد اأبرز عوامل اخللل يف اأداء الق�ساء 

دقيقة عن  معلومات  اإعطاء  ي�سعب  واإّن كان  اللبنايّن، 

باأ�سول  واإلتزامها  الرقابة  اأجهزة  حجمه يف ظّل �سعف 

باجل�سم  امل�ّس  اأو  بالتعميم  اإتهاٍم  لأّي  وقطعاً  ال�سرّية. 

املق�سود  باأن  القول  اإىل  ن�سارع  باأكمله،   
ّ

الق�سائي

داخل  ف�ساد  حالت  اإنت�سار  هو   »
ّ

الق�سائي بـ«الف�ساد 

بل  ل�سبطه،  رادعة  اأو  فّعالة  اأدوات  بغياب  الق�ساء 

اأحياناً بتغطيٍة اإدارّيٍة اأو قانونّيٍة، من دون اأن يعني ذلك 

بال�سرورة اأن الف�ساد بات حالًة عاّمًة يف الق�ساء. ويعود 

 
ّ

الق�سائي الف�ساد  بني  املقال  م�ستهّل  يف  الربط  تعّمدنا 

 اإىل ثالثة اأ�سباٍب:
ّ

والف�ساد ال�سيا�سي

-- ،
ّ

الأول: بخالف ما ن�ست�سّفه من اخلطاب الر�سمي

املايّل  الف�ساد  على   
ّ

الق�سائي الف�ساد  يقت�سر  ل 

)تلّقي ر�ساوى من متقا�سني(، الذي ياأخذ يف غالبه 

طابعاً فردّياً. اإذ ي�سمل اأي�ساً �سكاًل اآخر من الف�ساد 

يرّجح اأن يكون اأكرث تاأثرياً واإنت�ساراً يف البيئة املهنّية 

الق�سائّية، هو الف�ساد الإدارّي الذي ي�ستند عموماً 

الإرتقاء  ربط  وقوامه  موؤ�س�ساتّيٍة،  �سبه  ممار�ساٍت  اإىل 

 مع تدّخالت كبار 
ّ

 للقا�سي بتعامله الإيجابي
ّ

املهني

الق�ساة اأو القوى ال�سيا�سّية احلاكمة. ومن �ساأن هذا 

 للق�ساء، بحيث 
ّ

الف�ساد اأن يوؤّثر على الت�سّور الوظيفي

يبتعد عن الق�ساء امل�ستقّل ليقرتب اأكرث من »ق�ساء 

 )الو�سفان رائجان يف 
1
التعليمات« اأو الق�ساء املن�سجم

تون�س لو�سف ق�ساء ما قبل »ثورة جانفي 2011«(.

حالته -- باأكرث  يرتبط   
ّ

الق�سائي الف�ساد  الثاين: 

الطوىل  اليد  اأهّمها  الق�ساء،  عن  خارجٍة  بتاأثرياٍت 

املهنّية  امل�سارات  تنظيم  يف  ال�سيا�سّية  للقوى 

الهيئات  اأع�ساء  اأّن  اأحٍد  للق�ساة. فال ُيخفى على 

املُ�سرفة على الق�ساء يعّينون يف غالبهم من ال�سلطة 

ليتوّلوا  كانوا  ما  الق�ساة  من  عدداً  واأّن  التنفيذّية، 

الق�ساء  »جمل�س  تبعّية  لول  الق�سائّية  منا�سبهم 

عن  مبناأى  بها  ليحتفظوا  كانوا  ما  اأو  الأعلى«، 

 »
ّ

الق�سائي التفتي�س  »هيئة  �سّل  لول  م�ساءلٍة  اأّي 

�سها لتدّخٍل وا�سٍع يف اأعمالها. وكانت »املفّكرة 
ّ
وتعر

القانونّية« قد اأ�سارت اإىل النقا�سات النيابّية خالل 

عزت  والتي  الق�ساء«،  »تطهري  حول  ال�ستينّيات 

 اإىل فقدان هيئة التفتي�س 
ّ

�سراحًة الف�ساد الق�سائي

احلا�سلة  ال�سيا�سّية  التدّخالت  بنتيجة  لفاعليتها 

هذه  اإ�ستقالل  باإ�سكالية  وتالياً  الإ�ستقالل،  بعد 

.
2
املوؤ�س�سة الق�سائية عن ال�سلطة احلاكمة

-- 
ّ

الثالث: غالباً ما ي�ستخدم خطاب الف�ساد الق�سائي

�سيا�سّيٍة لإ�سعاف  كاأداٍة  اآليات مكافحته  اأو حتى 

اأو لتجريد املطالبة بتعزيزها من  اإ�ستقاللّية الق�ساء 

اأو �سلبٍة  اإرادٍة حقيقّيٍة  اأّي  م�سروعيتها، مبعزٍل عن 

املناق�سات  ذلك  اإىل  اأملحت  وقد  مكافحته.  يف 

النيابّية احلا�سلة يف العام 1999 على خلفية تقدمي 

حكومة الرئي�س �سليم احل�س اآنذاك م�سروع قانوٍن 

الت�سريحات  واأكرث  الق�ساة.  عن  احل�سانة  لرفع 

م�سباح  ال�سابق  للنائب  ت�سريٌح  هو  دللًة  النيابّية 

على  باملحافظة  احلكومة  وعدتنا  »ولقد  الأحدب: 

ملا  وناأ�سف  نكت�سف  بنا  فاإذا  الق�ساء.  اإ�ستقالل 

نتيجًة  الق�ساء  يف  بلبلًة  هناك  اأّن  ون�سهد  ن�سمع 

ورفع  الق�ساء  تطهري  �سيف  احلكومة  لإ�ستعمال 

يقع حتت  الق�ساء  يجعل  ما  الق�ساة.  عن  احل�سانة 

ال�سحف  يف  نقراأ  واأ�سبحنا  ال�سيا�سّية،  ال�سغوط 

قبل  توقيفه  اإىل  �سي�سار  عّمن  ال�سلطة  من  القريبة 

حتى الإ�ستماع اإىل �سهادته وحتى من دون اإبداء 

الأ�سباب«. وقد تتّخذ الأمور يف هذا ال�سدد طابع 

ال�سيا�سّية  القوى  تت�سّبب  كاأن  املفرغة،  الدائرة 

باإف�ساد الق�ساء بفعل اإنت�سار التدّخالت يف اأعماله 

ب�سمانات  املطالبة  متت  اإذا  حتى  وترهيباً،  اإغراًء 

لي�س  اأنه  بحجة  بها  الإقرار  رف�ست  اإ�ستقالليته، 

يفاقم  ما  ف�ساده.  بفعل  الإ�ستقاللية  بهذه  جديراً 

من �سعفه وميّهد ملزيد من الإف�ساد.

وتبعاً ملا تقّدم، ومع الت�سليم باأهمّية نقا�س م�سائل الف�ساد 

من  �سيٍء  وعلى   
ً
جمتزاأ النقا�س  هذا  يبقى   ،

ّ
الق�سائي

اأ�سحاب النفوذ  اخلطورة يف حال ف�سله عن تدّخالت 

 ككل. كما قد 
ّ

يف الق�ساء اأو عن ف�ساد النظام ال�سيا�سي

لتدابري  الق�ساء  يف  الف�ساد  مكافحة  عن  احلديث  ميّهد 

مقلقٍة يف حال اإجرائها مبخالفٍة ل�سمانات اإ�ستقالله.

الف�ساد  اأ�سكال  بع�س  العدد  هذا  يف  �سنربز  هنا،  من 

الأ�ساليب  عن  مناذج  املقبلة  الأعداد  يف  لن�ستعر�س 

امل�ستخدمة ملكافحته ومدى جناعتها.

أيضًا فساٌد  ي  اإلدار الفساد 
يف  خا�سٍّ  ب�سكٍل  الإدارّي«  »الف�ساد  عبارة  اإنت�سرت 

التعليمات«  »ق�ساة  على  للدللة  الثورة  بعد  ما  تون�س 

النظام  اإرادة  اأحكامهم  خالل  من  نّفذوا  الذين 

، من دون اأن يعرف عنهم بال�سرورة ف�سادهم 
ّ

ال�سيا�سي

التداول  خارج  عموماً  املفهوم  هذا  يبقى  وفيما  املايّل. 

اأحد  اليوم  ي�سّكل  اأّنه  على  ال�سواهد  تكرث  لبنان،  يف 

اأخطر معامل الف�ساد داخل ق�سائه. وقد يتّم هذا الف�ساد 

اأخالقّيات  »�سرعة  اأ�سارت  ما  وفق  ق�سراً  اأو  ر�سائّياً 

»اإن�سياع  عن  حديثها  يف   )2005( اللبنانّية«  الق�ساة 

اأو احلر�س  اأو املجاملة  القا�سي لل�سغوط بدافع اخلوف 

الف�ساد  من  النوع  هذا  ويتمّيز  مركزه«.  تر�سيخ  على 

قابلّيًة   
ّ

الق�سائي الف�ساد  اأ�سكال  اأكرث  باأّنه  )الإف�ساد( 

الذي  املايّل  الف�ساد  فبخالف  والتو�ّسع.  لالإنت�سار 

يتكّون  اأّن  الإدارّي  الف�ساد  �ساأن  من  تربيره،  ي�سعب 

كالفطرّيات حول جمموعٍة من الإعتبارات والت�سّورات 

واملمار�سات املهنّية، واأن يتطّور تبعا لتطّورها، من دون اأن 

يوّلد لدى الق�ساة املتورطني فيه اأزماٍت اأخالقّيٍة كربى.

الهيئات  اإنخراط  خالل  من  عموماً  التطبيع  هذا  ويتّم 

»جمل�س  وبالأخ�ّس  الق�ساء،  على  املُ�سرفة  الق�سائّية 

يف   ،»
ّ

الق�سائي التفتي�س  و«هيئة  الأعلى«  الق�ساء 

ممار�ساٍت من �ساأنها تقريب الق�ساة من القوى ال�سيا�سّية، 

وبكالم اأكرث �سراحٍة، دفعهم اإىل الإرمتاء يف اأح�سانها. 

متايٍز  اأّي  اأو  املهني  الإرتقاء  ربط  يح�سل من خالل  ما 

ال�سيا�سّية، مبعزٍل عن معايري  القوى  بالقرب من   
ٍّ

مهني

خالل  من  اأي�ساً  اأو  والإ�ستقالل،  والنزاهة  الكفاءة 

اأّي  اإزاء  واٍق  درع  اإىل  القوى  هذه  مع  الروابط  حتول 

ال�سلطة  اأّن جتهد  وبدًل من  اأو م�ساءلة. وعليه،  تفتي�ٍس 

اأّي  وحما�سبة  القا�سي  اإ�ستقاللّية  حماية  يف  الهرمّية 

اأداٍة  اإىل  اأعمالها  خروج عنها، تراها تتحّول من خالل 

ل�سمان اإ�ستتباعه وفر�س �سلوكّيات معّينة، قوامها املرونة 

والإن�سجام مع مطالب اأ�سحاب النفوذ.

ل  العدل.  ق�سر  يف  فيه  نعي�س  الذي  ال�سائد  اجلّو  »اإنه 

تعيني يف من�سٍب مهٍم من دون دعٍم خا�ّس. يف الواقع، 

هناك اأمر من اإثنني: اإما اأن نعمل حل�ساب كبار الق�ساة 

ونكون �سائقني لديهم كما يفعل بع�س الق�ساة اأو اأن نعمل 

حل�ساب ال�سيا�سّيني. فعند تعييني، مّت الإت�سال بي فور 

�سدور الت�سكيالت من مكتب )اأحد النّواب النافذين( 

وقالوا يل: »ماذا تريد؟ كيف ميكننا اأن ن�ساعدك؟ نحن هنا 

لندعمك يف كّل ما حتتاج اإليه. ل ترتّدد.« 

قا�ٍس،-مقابلة-مع-»املفّكرة-القانونّية«، 2015

الق�سائّية  الهيئات  هام�س  تو�سيع  يف  اأي�ساً  يتمّثل  ما 

وال�سلطة التنفيذّية يف منح مكافاآٍت ومنافع وظيفّيٍة خالفاً 

مبار�سة  ي�سمح  نحٍو  وعلى  الق�ساة،  بني  امل�ساواة  ملبداأ 

الرتغيب بطرٍق ر�سمّيٍة و«قانونّية«. ومن اأبرز املنافع التي 

جلاٍن  يف  تعيينهم  عديدون،  ق�ساة  اإكت�سابها  اإىل  يتطّلع 

يف  ملحوظة  زيادة  اإىل  يوؤّدي  نحٍو  على  الأجر،  مدفوعة 

مداخيلهم ال�سهرّية، ورمبا اإىل م�ساعفتها مرًة اأو اأكرث.

»اللجنة تعطي القا�سي مدخوًل اإ�سافّياً من %10 اإىل 50% 

على معا�سه. كما اأنه يوجد ق�ساٌة اأع�ساٌء يف عّدة جلاٍن يف 

وقٍت واحد. وهناك ق�ساة يح�سلون على حوايل 7 ماليني 

لرية �سهرّياً بني معا�سهم الثابت ومعا�س اللجان. والأمر بداأ 

ي�ستعمل كر�سوة. »بدل اأن تدفع يل 10000 دولر على كّل 

ملف، تعّينني يف جلنٍة واأتلقى راتباً عنها حتى تقاعدي«.

قا�ٍس،-مقابلة-مع-»املفّكرة-القانونّية«، 2015

مع  الإدارّي  الف�ساد  دائرة  تو�سيع  تزيد خماطر  قد  كما 

يف  املنتظم  التدّخل  ت�سريع  �ساأنها  من  اآلياٍت  تطوير 

اإن�ساء مكتب  الآليات،  اأبرز هذه  الق�ساة. ومن  اأعمال 

 جمل�س الق�ساء الأعلى، اأو قيام 
ّ
�سكاوى لدى اأمانة �سر

باإ�ستي�ساح الق�ساة ب�ساأن �سكاوى مقّدمة  وزارة العدل 

�سدهم لديها. فمن �ساأن هذه الآليات اأن تفتح الطريق 

ال�سوابط،  اإ�ستخدامها، وبغياب  يف حال تطّورها و�سوء 

اأمام توجيه الق�ساة اأو اإمالء التعليمات عليهم.

الفســاد اإلدارّي يس�ند 
عمومًا إلى ممارســاٍت 

شبه مؤسســاتّيٍة، وقوامه 
ربط اإلرتقــاء المهنّي 

ــي ب�عامله اإليجابّي  للقاض
ــالت كبار القضاة 

ّ
مع تدخ

أو القوى السياســّية

ميكن  ما  ن�سوء  على  ال�سواهد  تكرث  نف�سه،  الإجتاه  يف 

و�سفه بقياداٍت ق�سائّيٍة، توؤّدي دور ممثٍل لقوى �سيا�سّيٍة 

تاأطري  الأ�سا�سّية  مهمتها  وتكون  الق�ساء،  داخل  معّينٍة 

( خلدمة 
ٍّ

جمموعٍة من الق�ساة )غالباً على اأ�سا�ٍس طائفي

م�سالح القوى التي متثلها.

تعني  املنظومة  وهذه  الق�ساء  يف  منظومة  حاليا  »يوجد 

اأن كل �سيا�سي اأو كل �سيعة اأو كل طائفة لها مفتاحها 

يف الق�ساء ولذا جتري املراجعات عربه. وهذا ال�سخ�س 

هوؤلء  لطلبات  ي�ستجيب  لأنه  بالطبع  مكافاأته  ينال 

وينتظر تعيينه يف مراكز معّينة اأو يف جلان«. 

»ات�سل بي مرة اأحد املدعني العامني وقال يل اأن )اأحد 

دعوى  يف  مراجعتي  منه  طلب  ال�سيا�سيني(  القادة 

معّينة. وقال يل: »عمول معروف اعترب هول العامل )اأي 

املتقا�سني اأمامه( كاأنهم الرئي�س )فالن(.« بالن�سبة يل، 

لكنه   .
ّ

علي مبا�سرة  �سلطة  ميلك  ل  العام  املدعي  هذا 

يلعب دور الناطق باإ�سم الرئي�س )فالن( كي ل يّت�سل 

بي �سخ�سياً. والق�ساة يدركون اأّن هذا ال�سخ�س مر�ّسح 

جمل�س  يف  ع�سواً  ي�سبح  لكي  املقبلة  ال�سنوات  يف 

�سة 
ّ
الق�ساء الأعلى. وبالتايل فاإن مراكزهم قد تكون معر

للخطر اأثناء الت�سكيالت اإذا ت�سّدوا كثرياً لطلبات هذا 

القا�سي. وي�سري عندهم التفكري الآتي: »ما بدي زعلو 

 بعدين.« 
ّ

لأن بعرف اأنو �سيوؤثر علي

قا�ٍس،-مقابلة-مع-»املفّكرة-القانونّية«،-2016

»هناك ق�ساة مبراكز معينة جامعني ق�ساة وعاملني معهم 

جماعة. القا�سي اإما اأن ينتمي لزعيم اأو يكون يف مركز 

جتد  هوؤلء  بني  ومن  جانبه.  اىل  جمموعة  واأن�ساأ  قوة 

�سقورا وحمائم. مراكز القوة يف الق�ساء تبنى من خالل 

طبخة بني املرجع الق�سائي واملرجع ال�سيا�سي بغية تقوية 

مركز نفوذهم يف العدلية«.

قا�ٍس، مقابلة مع-»املفّكرة-القانونّية«، 2016

»بونات«  ق�سية  اإىل  الإ�سارة  جتدر  نف�سه،  الإجتاه  ويف 

العاّمة  املديرية  فيها  عمدت  التي  البنزين،  )ق�سائم( 

لالأمن العاّم، ف�ساًل عن اأجهزٍة اأمنّيٍة اأخرى، اإىل توزيع 

الق�سائم على عدٍد من الق�ساة على اأ�سا�س معايري غري 

الك�سف  مّت  وقد  مو�سوعّية.  غري  وبالتاأكيد  وا�سحٍة، 

عن هذه املمار�سة يف �سياق النظر يف طلب نقل ق�سية 

مقتل رئي�س الوزراء رفيق احلريري من املحّقق العديّل 

اأحد  تلّقيه »بونات« بنزين من  اإليا�س عيد على خلفية 

اإىل  . وي�سار 
3
امل�ستبه بهم )اآنذاك( اللواء جميل ال�سّيد

بتاريخ  رئي�سه  كّلف  قد  الأعلى«  الق�ساء  »جمل�س  اأّن 

البنزين،  »بونات«  مالب�سات  بك�سف   2007 اأيلول   13

الفساد القضائّي:
وجٌه آخر لفساد النظام السياسّي

على  للوقوف  والداخلّية  الدفاع  بوزارَتي  والإت�سال 

حقيقة الأمر واأ�سبابه. اإل اأّن هذا التكليف مل يتبْعه اأي 

.
4
اإعالٍن اأو اإجراء

يف  ق�ساة  كتكليف  اأهمّيٍة،  اأقل  منافع  ي�سّجل  كما 

التعليم يف معهد الدرو�س الق�سائّية اأو ال�سفر.

»وزير العدل وم�ست�ساروه لديهم تاأثرٌي كبرٌي على الق�ساة. 

يوؤّثرون على ت�سكيل اللجان، على الت�سكيالت، وعلى 

ات يف 
ّ
ال�سفرات. هناك ق�ساة ي�سافرون ثالث او اأربع مر

ال�سنة؛ موؤمترات ودورات تدريبّية. ل ير�سلون القا�سي 

بح�سب اإخت�سا�سه اأو كفاءته. ير�سلونه لأنه �سديقهم اأو 

خدمهم خدمًة ما«.

قا�ٍس،-مقابلة-مع-»املفّكرة-القانونّية«، 2015 

ل 
ّ

ليات ال�دخ من شــأن آ
المن�ظــم في أعمال 

القضــاة أن تف�ح الطريق، 
في حال تطّورها وســوء 

إســ�خدامها وبغياب 
الضوابــط، أمام توجيه 

القضاة أو إمــالء ال�عليمات 
عليهم

مع  احلا�سل  التطبيع  الواقع  هذا  خطورة  من  يزيد  وما 

الدورّية  الزيارات  يف  يتمّثل  والذي  الإدارّي،  الف�ساد 

اأعّم،  نافذين، وب�سكٍل  التي يقوم بها ق�ساٌة لأ�سخا�ٍس 

ورمبا  نافذين،  اأ�سخا�ٍس  مع  يقيمونها  التي  الروابط 

»�سرعة  اأ�سارت  وفيما   .
5
حرج دون  من  بها  التباهي 

اأنه  بقولها  املمار�سة  هذه  اإىل  الق�ساة«  اأخالقّيات 

اأو  املاآدب  ح�سور  اإىل  الق�ساة  دعوة  اأحياناً  »يح�سل 

يكونوا معنيني �سخ�سّياً  اأن  اخلا�سة من دون  احلفالت 

رجال  اأو  ال�سيا�سّيني  بع�س  قبل  من  وذلك  بها، 

الأعمال اأو ال�ساعني اإىل النفوذ«، فاإن هذه ال�سلوكّيات 

ل من  تبقى عموماً مبناأى عن اأّي موؤاخذة. وهو ما حت�سّ

املقابلة التي اأجرتها »املفّكرة« مع رئي�س »جمل�س الق�ساء 

الأعلى« جان فهد يف اأواخر العام 2015، حيث اأفاد باأنه 

قا�ٍس على خلفّية �سالته  اأن مّتت حما�سبة  مل يح�سل 

مبراجع �سيا�سّية. ل بل رف�س الرئي�س فهد اإتخاذ موقٍف 

ق�ساٌة  بها  يقوم  التي  الدورّية  الزيارات  �سد   
ٍّ

مبدئي

ملراجع �سيا�سّية. »قد جتمع بني عدد من الق�ساة وبع�س 

 
ّ

ال�سيا�سّيني عالقات �سداقٍة، وزيارة القا�سي لل�سيا�سي

ل تعني بال�سرورة اأّن هدفه خدمة م�سالح هذا الأخري، 

ويتّم تقييم العالقة اإنطالقاً من اأداء القا�سي يف عمله. 

نحن نتوقع من القا�سي اأن يح�سن املوازنة بني الإنخراط 

يف املجتمع من ناحيٍة والإبتعاد عنه من ناحيٍة اأخرى. 

لقيام  تفادياً  زياراته  القا�سي  يقّلل  اأن  الأف�سل  ومن 

النا�س بالت�سكيك يف حيادّيته. لكن، هل ن�سل اإىل حّد 

.
6
اإعتبارها خمالفة تاأديبّية؟ امل�ساألة دقيقة«

أشكاٌل  المالّي:  الفساد 
متعّددة

هنا، جند الف�ساد الأكرث و�سوحاً. وفيما اأّن وجهه الأبرز 

هو تلّقي ر�ساوى مالّيٍة اأو منافع مادّيٍة من متقا�سني يف 

اأخرى اأقل و�سوحاً، وهي  ملفاٍت معّينة، فاإّن له اأوجهاً 

تلّقي هبات من م�سوؤولني �سيا�سيني اأو اأ�سحاب اأعمال 

وقد  معنّي.  مبلٍف  بال�سرورة  مرتبطًة  تكون  اأن  دون  من 

اأو  كالأعياد  عائلّيٍة  منا�سباٍت  يف  الهبات  هذه  ُتعطى 

الزواج اأو زواج الأبناء، اإلخ. كما قد تتخذ طابع توظيف 

الأبناء اأو الأقارب يف موؤ�س�ساٍت تابعة لهوؤلء.

الرشاوى:
معّقدٍة  اأ�ساليب  الر�ساوى من خالل  دفع  يتّم  ما  غالباً 

اأ�سخا�ٍس  م�ساركة  خالل  من  اأّي  باأخرى،  اأو  بدرجٍة 

اآخرين يف طليعتهم املحامني الذين تربطهم �سلة قربى 

بال�ّسم�سرة  موقعهم  ُيعرف  الذين  والكّتاب  بالق�ساة، 

الق�سائّية اأو باملفاتيح.

املفاتيح؛  هم  والكّتاب  واملحامون  مفاتيح.  »هناك 

يّت�سلون  �سيا�سّيون  هناك  خا�س.  ب�سكل  الكّتاب 

عالقاٍت  يبنون  هم  الواقع،  يف  الهاتف.  عرب  بالق�ساة 

الغداء  ماأدبة  على  بهم  يلتقون  الق�ساة؛  مع  اإجتماعّيٍة 

ة، يف ال�سفر.  والع�ساء، يف احلفالت، يف ال�سهرات اخلا�سّ

جداً،  باذخٍة  اإجتماعّيٍة  بحياٍة  يتمتعون  الق�ساة  بع�س 

وهم على عالقٍة بكّل الطبقة ال�سيا�سّية والرثّية يف البلد. 

، يف 
ٍّ

ن�سيج عالقاٍت غري طبيعي �سّكلوا  الق�ساة  فهوؤلء 

العلن وبكّل وقاحة«.

�سحافّية،-مقابلة-مع-»املفّكرة-القانونّية«،-2015

»ال�سما�سرة موجودون يف العدلّية. وقد متّكنوا من بناء 

ي�ستعينوا  اأن  ميكن  لذا،  الكّتاب.  مع  عالقاٍت  �سبكة 

بالكاتب لتمرير ملٍف بطريقة اأ�سرع. لي�س بال�سرورة اأن 

يتلّقون  لكنهم   .
ّ

ب�سيا�سي اأو  بقا�ٍس  يكونوا على عالقة 

وقع  جمانّية.  خدمات  يف  »ما  خدماتهم.  مقابل  اأمواًل 

العدلّية.  اإىل  العودة  من  ومنعوه  اأحدهم  مع  اإ�سكاٌل 

لكنه عاد، ول نعرف على اأّي اأ�سا�ٍس حتى اليوم«.

رئي�س-قلم،-مقابلة-مع-»املفّكرة-القانونّية«، 2016

كما اأ�سار بع�س الق�ساة الذين ت�سّنى لنا الإ�ستماع اإىل 

�سهاداتهم، اإىل اإنت�سار نوٍع اآخر من ال�سم�سرة من خالل 

خرباء املحاكم.

خرباء  خالل  من  الق�سور  باإن�ساء  قاموا  ق�ساة  »هناك 

املحاكم. »بيعطوا خبري 20 ملف بال�سهر وبيتقا�سموهن 

اآخر ال�سهر. عانيت يف البداية لإختيار اخلرباء اجلّيدين، 

لكن اليوم اأ�سبحت لدّي قائمة من اخلرباء الذين ميكن 

مع  �سم�سرة  ي�ستغلون  الق�ساة  بع�س  معهم...  العمل 

اخلرباء. بيطلع �سي للقا�سي من امللف. بيكون القا�سي 

قاب�س حّقها من املحامي حتويلة من الو�سرتن يونيون.«

قا�ٍس،-مقابلة-مع-»املفّكرة-القانونّية«، 2016

اأخطر من  الف�ساد، وهم  »اخلرباء هم احللقة الأكرب من 

ميكنه  امللف،  من  جزءاً  يعترب  الذي  فاخلبري  الكّتاب. 

ل  قراٍر  اإتخاذ  على  القا�سي  يجرب  واأن  امللف  يغرّي  اأن 

)اأّي،  ي�ستطيعون  ل  عندما  منه.  اخلروج  ي�ستطيع 

باخلبري.  ي�ستعينون  القا�سي،  اإىل  الو�سول  املتقا�سون( 

اأكرت من �سخ�س من عيلتو  اإل ما عندو  »ما يف قا�سي 

خبري... يتّم الإت�سال بي من قبل العديد من الق�ساة 

املحكمة،  لدى  خبرياً  اأقربائهم  اأحد  تعيني  اأجل  من 

بحيث اأ�سبح تعيني اخلرباء و�سيلة تبادل خدماٍت بني 

الق�ساة.. والقا�سي يوؤذي املتقا�سني اإذا عنّي خبرياً غري 

كفء، لأنه ميكن اأن يت�سّبب بتخريب امللف. والأكرثّية 

ال�ساحقة من اخلرباء غري كفوءين«. 

قا�ٍس،-مقابلة-مع-»املفّكرة-القانونّية«،-2015

لي�س  لبنان،  يف   
ّ

الق�سائي الف�ساد  معنى  ولفهم  ختاماً، 

اأدّل من العبارة التي وردت يف منت »�سرعة اأخالقّيات 

الق�ساء«، وقواُمها وجوب ت�سجيع الق�ساة على مواجهة 

»التيارات املناه�سة التي قد ترى يف نزاهة القا�سي �سرباً 

عف بالن�سبة اإىل متطّلبات احلياة اليومّية«.  من �سروب ال�سّ

اأخالقّيٍة،  وثيقٍة  يف  وجودها  يفاجئ  التي  العبارة  فهذه 

تعك�س خلاًل يف البيئة املهنّية للق�ساة من زوايا ثالث:

رغباته  فر�س  على  وقدرته  القا�سي  قوة  اأّن  الأوىل، 

وك�سب مزيد منها ت�سّكل هدفاً للق�ساة واأحد العوامل 

املعّززة  ال�سلوكيات  تكون  بحيث  ل�سلوكّياتهم،  املكّونة 

مكروهة.  لها  املنافية  وال�سلوكيات  مرغوبًة  القّوة  لهذه 

وعليه، الإلتزام بالنزاهة لي�س اإلتزاماً م�سّلماً به، ودعوة 

الق�ساة لالإلتزام بها يفرت�س اإقناعهم م�سبقاً باأن ال�سلوك 

النزيه ل ي�سّكل �سعفاً، ما حاولت �سرعة 2005 اإثباته،

بالنزاهة تدور فعلّياً يف ذهن  اأّن م�ساألة الإلتزام  الثانية، 

و�سعية  مع  تنا�سبها  مدى  جلهة  وحتديداً  قا�ٍس،  كّل 

القا�سي  ي�سعر  كهذه،  منظومٍة  ففي  املهنّية.  القا�سي 

له  ُتتيح  و�سائل  من  تلقائّياً  ده 
ّ
يجر بالنزاهة  التزامه  باأن 

اأو  تْغِبنه  تدابري  من  له  يحاك  قد  ما  وجه  يف  ال�سمود 

ُتهّم�سه داخل الق�ساء. فالقا�سي النزيه غالباً ما ينتهي 

يف ظّل النظام احلايّل مهّم�ساً، فيما يرى القا�سي الناجح 

ما قد  املوجب  املنا�سب يف هذا  يرتقي  الذي  الوا�سل 

يهّدد م�سرية اإرتقائه،

الثالثة، اأّن ثمة تّيارات ق�سائّية تناه�س مكافحة الف�ساد. 

ما ي�سّكل اإعرتافاً بوجود دوائر نفوٍذ لها م�سالح مناق�سة 

حماية  عموماً  تتوىل  وهي  النزاهة،  تقت�سيه  ملا  متاماً 

املرن مع  تعامله  مقابل  اإرتقائه وظيفّياً  القا�سي و�سمان 

موجب النزاهة خدمًة مل�ساحلها.

)املقتطفات من املقابالت الواردة يف هذا الن�ّس م�سدرها 

مكافحته،  و�سبل   
ّ

الق�سائي الف�ساد  حول  اأو�سع   
ٌ
تقرير

اأعّدته »املفّكرة القانونّية« يف اإطار م�سروعها حول »دعم 

اإجتماعّية«، املمّول  اإ�ستقالل الق�ساء: الق�ساء كاأولوّية 

.)
ّ

من الإحتاد الأوروبي
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إلهام برجس

ت�سري اأرقام وزارة املالّية اإىل اأّن جمموع ما تكّلفته الدولة 

النفايات هو مليار و981 مليون دولر  اللبنانّية يف ملف 

املبلغ  هذا  يتوّزع   .2013 العام  وحتى   1996 العام  منذ 

على ثالث كلفاٍت اأ�سا�سّيٍة هي اجلمع والكن�س، والطمر، 

من  دولر  مليون   608 اأّن  من  الرغم  وعلى  واملعاجلة. 

�ست ملعاجلة النفايات، فاإّن ال�سركة  اإجمايّل املبلغ قد خ�سّ

امل�سّغلة، اأّي »�سوكلني« واأخواتها، مل تنّفذ اإل ن�سبًة �سئيلًة 

من اأعمال املعاجلة مل تتخطَّ 4 يف املئة يف العام 2010. 

وهي، بذلك، تكون قد هدرت ثلث الكلفة التي حتمّلتها 

. اأما يف العام 
1 ً

الدولة، اأّي حوايل 60 مليون دولر، �سنوّيا

اإىل  و�سل  الدولة  حتمّلتها  التي  الكلفة  فاإجمايّل   2015

.
2
مليارين و257 مليون دولر

 الذي اأنتجته، بادر 
ّ

اأمام اأزمة النفايات، واحلراك ال�سعبي

»حزب الكتائب اللبنانّية«، ممّثاًل بالنائب �سامي اجلمّيل، 

القا�سي  املايّل  العاّم  النائب  اأمام  ب�سكوى  التقّدم  اإىل 

يف  اجلمّيل  طالب   .2015 متوز  �سهر  يف  اإبراهيم،  علي 

م�سوؤوًل عن  التحقيق  يظهره  من  كّل  �سكواه مبالحقة 

من  احلني،  ذك  منذ  ت 
ّ
مر اأ�سهٍر  الأزمة. خم�سة  وقوع 

دون جديد. التبّدل الأول �ُسّجل اإثر زيارٍة نّفذها اأفراٌد 

تلّقوا  اإذ  اإبراهيم،  اإىل   
ّ

ال�سعبي احلراك  حمالت  من 

�سوكلني  ملف  يف  التحقيقات  نتائج  »اإعالن  وعدين: 

اأمام الراأي العاّم« و»اإعالن اأ�سماء الوزراء الذين عرقلوا 

التي  وامللّفات  املالّية،  العاّمة  النيابّية  حتقيقات  �سري 

بحوايل  بعدها  اأيام.   10 العرقلة« خالل  هذه  فيها  مّتت 

اإبراهيم  اإّدعى   ،2016 �سباط   25 يف  وحتديداً  �سهرين، 

وال�سركتني  و»�سوكومي«،  »�سوكلني«،  من  كلٍّ  على 

وكّل  و»ل�سيكو«،  جون�س«  جاي  »دي  الإ�ست�ساريَتني 

العاّم.  املال  هدر  ب�سبهة  متوّرطاً،  التحقيق  يظهره  من 

حيل امللف اأمام قا�سي التحقيق الأول يف 
ُ
بناًء عليه، اأ

الإدعاء،  بعد  ت 
ّ
مر قليلٌة  اأياٌم  بريوت غ�سان عويدات. 

وزارة  من  كلٍّ  تقدمي    2016 اآذار  من  الأول  يف  تالها 

بحوزتهما  ملا  والإعمار«  الإمناء  و»جمل�س  واملوازنة  املال 

من اأرقاٍم تثبت وجود هدٍر �سخٍم للمال العاّم، اإىل »جلنة 

املال واملوازنة« النيابّية. فنقلها اجلمّيل اإىل الراأي العاّم، 

داعماً بذلك مو�سوع �سكواه. وعلى الرغم من اإيجابّية 

هذا التطّور، فاإّن »�سوكلني« مل ُتبَعد عن ملف النفايات.

القضائّي المسار 
اأحال اإبراهيم امللف اأمام قا�سي التحقيق مبوجب املواد 

363، 359 و219/359 من قانون العقوبات التي تتعّلق 

فهو  الإّدعاء  خلفية  اأما  الوظيفة.  واإ�ستثمار  بالإختال�س 

اجلمع  عقد  تنفيذ  ومماطلٍة يف  واأخطاٍء  تالعٍب  »ح�سول 

والكن�س من قبل �سركة »�سوكلني«، وتقا�سي الأموال عن 

اأعماٍل مل ُتنَجز، يف ظّل غياب الرقابة الفاعلة والتق�سري 

خمالفاٍت  ح�سول  اإىل  بالإ�سافة  للعقد.  وفقاً  اإمتامها  يف 

يف تنفيذ اأعمال املعاجلة والطمر التي يثبت عدم اإجنازها 

اإىل  واإ�ستناداً  »�سوكومي«  �سركة  مع  العقد  ل�سروط  وفقاً 

الكمّيات املّتفق عليها، مع املطالبة بـ والإ�سرار على تقدمي 

تنفيذ  واأخرياً، عدم  م�ستحّقة.  مبالغ غري  وقب�س  فواتري 

لل�سروط  وفقاً  بعورتة،   – درافيل  - عني  الناعمة  طريق 

الفنّية املن�سو�س عليها يف العقد«.

كان من املفرت�س اأن تعقد اوىل اجلل�سات اأمام عويدات 

اإليه  دعت  اإعت�ساٌم  يواكبها  واأّن   ،2016 ني�سان   11 يف 

اجلل�سة  موعد  اأّن  غري   .
ّ

ال�سعبي احلراك  حمالت 

الأوىل اأرجئ اإىل 25 ني�سان، وكان قد اإن�سم حينها اإىل 

اإىل  بالإ�سافة  وّهاب  وئام  ال�سابق  الوزير  الإّدعاء  فريق 

جمموعٍة من البلدّيات واملحامي زياد بيطار الذي طلب 

 .
3

ّ
من القا�سي عويدات اإّتخاذ �سفة الإدعاء ال�سخ�سي

 3 يف  عويدات  القا�سي  اأمام  اجلل�سات  اآخر  عقدت 

تاريخه  حتى  الق�سّية  تزال  ول   ،2016 الثاين  ت�سرين 

القا�سي  اإ�ستجوب  ال�سكلّية.  الدفوع  تبادل  مرحلة  يف 

الإدعاء  جهة  ودعا  عليها  املّدعى  ال�سركات  عويدات 

اإىل التعليق على م�سمون الإ�ستجواب. اإّل اإّن الأخرية 

 
ّ

اأرادت اأّن يتّم اإ�ستجواب ممثٍل عن جمل�س اإدارة �سركَتي

»�سوكلني« و»�سوكومي« واكب عمل ال�سركتني خالل 

تعاقدهما مع الدولة اللبنانّية، اأو رئي�س جمل�س الإدارة 

معلوماٍت  على  احل�سول  بهدف  وذلك  �سكرة،  مي�سرة 

عن  ممثٌل  هو  الإ�ستجواب  الذي ح�سر  اأن  غري  دقيقٍة. 

.
4
جمل�س الإدارة مّت تعيينه خالل فرتة الدعوى

اآخر  فيه  عر�س  القانونّية«  »املفّكرة  اإىل  حديث  يف 

حركة  وا�سف  املحامي  اأّكد  الق�سّية،  هذه  م�ستجدات 

من  املقّدمة  ال�سكلية  الدفوع  رّد  عويدات  القا�سي  اأّن 

الطرفني. ومبا اأّن اأّياً من الطرفني مل ي�ستاأنف القرار، كان 

اأن ُتعقد اجلل�سة الأوىل للبّت يف مو�سوع  من املفرت�س 

القا�سي،  اأّن  اإّل   .2017 الثاين  كانون   11 يف  ال�سكوى 

وفقاً حلركة، اإ�سطر لتاأجيل اجلل�سة ب�سبب عدم متّكنه من 

احل�سور. اأّجلها اإىل موعٍد غري حمّدٍد حتى اللحظة.

مّتهمة..  »سوكلين« 
ة مستمر و

اإ�سكالّية العالقة مع »�سوكلني« ل يحّدها العام الفائت. 

بت  بت »�سوكلني« ون�سّ ففي خالل العقود املا�سية، ُن�سّ

رة. وقد �سبق 
ّ
نف�سها حاّلً وحيداً لأزمات النفايات املتكر

 20 جل�سة  يف  بذلك  جاهر  اأن  احلريري  �سعد  للرئي�س 

ت�سرين الأول 2010 احلكومّية يف قوله: »اإّما متديد عقود 

. وقتها، 
5
»�سوكلني« و�سقيقاتها، واإّما خّلوا الزبالة تطمركم«

ك الق�ساء. ويف 
ّ
مّت التمديد لـ»�سوكلني« يف ظّل عدم حتر

اأي�ساً  الق�سائّية  املالحقة  تردع  مل  الفائت،  العام  جتربة 

احلكومة عن متديد العقود، يف اإطار ما عرف باإ�سم املرحلة 

الإنتقالّية. فاإنتهت جل�سة جمل�س الوزراء املنعقدة يف 12 

اآذار 2016 اإىل اإ�ستمرار �سركَتي »�سوكلني« و»�سوكومي« 

بالتنفيذ  املبا�سرة  اأمر  اإعطاء  حني  اإىل  املعتادة  باأعمالها 

مت�سي  بذلك،  املناق�سات.  عليها  تر�سو  التي  لل�سركات 

ال�سركة باأعمالها بينما يجري »جمل�س الإمناء والإعمار« 

مناق�ساٍت لل�سركات املوؤّهلة، كلٍّ وفق اإخت�سا�سها، باأّن 

والطمر  الفرز  ثم  والنقل،  واجلمع  الكن�س  اأعمال  تنّفذ 

.
6

ّ
ال�سّحي

برج  النفايات:  لإ�ستقبال  موؤّقَتني  مركَزين  القرار  حّدد 

فتح  اإعادة  مع  الغدير،  نهر  وم�سّب  البو�سرية،   – حّمود 

مطمر الناعمة موؤقتاً اأي�ساً. وترافق قرار فتح املطامر مع توّجٍه 

�ست�ستقبل  التي  للبلدّيات  الر�سى،  ت�سبه  اأمواٍل،  لدفع 

النفايات يف نطاقها، على اأّن تتحّمل البلدّيات امل�ستفيدة 

ال�سندوق  من  بدورها  توؤّمنه  الكلفات  هذه  من  جزءاً 

من  احلّد  هذا  عند  القرار  يتوّقف  امل�ستقّل. مل  البلدّي 

الأزمة،  اإىل  اأو�سلت  التي  ذاتها  ال�سيا�سات  اإنتاج  اإعادة 

بل ذهب اأي�ساً اإىل حتميل البلديات امل�ستفيدة تكاليف 

متديد العقود مع ال�سركَتني، بالإ�سافة اإىل تكاليف اإن�ساء 

املطَمرين يف برج حمود والكو�ستابرافا. كّل هذه الكلفات 

يجب اأن توؤّمن من ال�سندوق البلدّي امل�ستقّل، يف تغييٍب 

تامٍّ لإرادة هذه البلدّيات.

»جمل�س  وبداأ  اأعمالها،  »�سوكلني«  اإ�ستكملت  وهكذا، 

اأهّم  فر�ست  املناق�سات.  باإجراء  والإعمار«  الإمناء 

»جهاد  باإ�سم  املعروفة  املقاولت  �سركة  على  املناق�سات 

للتجارة واملقاولت«، التي اأتى من ن�سيبها اإن�ساء مطمر 

الكو�ستابرافا. وهي �سريكٌة يف اأعمال مطمر برج حّمود، 

الفرز  مبناق�سة  فازت  كذلك،  املعّدات.  تقدميها  عرب 

البلغارّية.   SARICO �سركة  مع  اإئتالفها  عرب  واملعاجلة 

والالفت اأن الأ�سعار الفائزة مبناق�سة الفرز واملعاجلة جاءت 

اأقّل من الأ�سعار التي كانت تتقا�ساها »�سوكلني«، علماً اأن 

. وتبلغ الكلفة 
7
ن�سبة الطمر �ستنخف�س مبعدل 20 يف املئة

الإجمالّية للفرز واملعاجلة 81 مليون دولر، تاأتي �سمنها 

ال�سريبة على القيمة امل�سافة التي �ستتكّفل بها الدولة. 

وبقي اإ�سم »�سوكلني« مطروحاً يف اإطار مناق�سة الكن�س 

واجلمع، اإل اأّن ف�ّس العرو�س يف ت�سرين الأول 2015 اأّدى 

اإىل تلزمي هذه الأعمال لإئتالف »معّو�س - اإّده« مع �سركة 

»�سوريكو« البلغارّية، بقيمة 128 مليون و763 األف دولر.

بتحقيق ذلك، تخرج »�سوكلني« اأخرياً من من هذا امللف، 

تاركًة خلفها اإرثاً من املطامر والنفايات غري املعاجلة. هذا 

الإرث ذهب اإىل مقاوٍل اآخر ل يقّل نفوذاً عن »�سوكلني«.. 

فهل تعاقب »�سوكلني« ليعترب خلفاوؤها من جتربتها؟

إلى  »سوكلين«  عّمال 
ل لمجهو ا

�سّكل عّمال »�سوكلني« حلقًة اأ�سا�سّيًة من احللقات التي 

تاأّثرت مب�سار هذا امللف. وكما كّل ملّفات الف�ساد الكربى 

ال�سركة  عّمال  يتحّول  العام،  املال  بهدر  تتعّلق  التي 

ة املتعاقدة مع الدولة اإىل »كب�س حمرقة«. التطبيق  اخلا�سّ

على  العّمال  اإ�سطر  »�سوكلني«  حالة  يف  لذلك  احلريّف 

اإ�سراٍب عن العمل يف مواجهة اإحتمال �سرفهم  تنفيذ 

من دون تعوي�سات.

بداية  على  �سهد   2016 العام  من  الثاين  ت�سرين  �سهر 

اإ�سراب مفتوٍح نّفذه عّمال وموظفي �سركَتي »�سوكلني« 

به ع�سو جلنة ممثلي موّظفي  ح 
ّ
ملا �سر و»�سوكومي«. وفقاً 

وعّمال »�سوكلني« طالل حمدان جلريدة »الأخبار«، طالب 

العّمال الإدارة مبعرفة م�سريهم يف حال اإنتهاء مّدة العقد 

. كما طالبوها 
8
املوّقع بني ال�سركة و»جمل�س الإمناء والإعمار«

بدفع قيمة تعوي�ساتهم الكاملة مبا فيها نهاية اخلدمة، وبدل 

اأ�سهر الإنذار، وم�ستحّقات ال�سمان، بالإ�سافة اإىل تقدمي 

اإ�سابات  بهم  حلقت  الذين  للعّمال  من�سفٍة  تعوي�ساٍت 

ال�سركتني حوايل  العّمال يف  ويبلغ جممل عدد  عمل. 

ثالثة اآلف عامٍل، بينهم األفان من غري اللبنانّيني.

 الإ�سراب من 19 اإىل 23 ت�سرين الثاين، واأف�سى 
ّ
اإ�ستمر

اإىل تعّهد الإدارة دفع مبالغ نقدّيٍة للعاملني كتعوي�سات. 

مبالغ  بدفع  تتعّهد  اإّنها  ال�سركة  اأ�سدرته  بياٍن  يف  وجاء 

مّت الإتفاق عليه خالل  ملا  للعّمال واملوّظفني وفقاً  نقدّيٍة 

ل اإىل هذا احلّل اإ�ستلزم  املفاو�سات. يذكر هنا اأن التو�سّ

الذي  قّزي  �سجعان  العمل  وزير  من  مبا�سراً  تدّخاًل 

العّمال  وممثلي  ال�سركة  اإدارة  اإىل  ح�سره  اإجتماعاً  عقد 

ووزير  �سالم،  مّتام  الوزراء  جمل�س  رئي�س  واملوّظفني، 

الداخلّية والبلدّيات نهاد امل�سنوق، وممّثلون عن الأجهزة 

الأمنّية، وروؤ�ساء كاّفة اإحّتادات البلدّيات. مع ذلك، ووفقاً 

ار،  لرئي�س نقابة �سائقي ال�ساحنات يف »�سوكلني« طه ن�سّ

فاإّن التعوي�س الذي ح�سل عليه العّمال اللبنانّيون »غري 

العمل،  �سنوات  عدد  عن  النظر  بغ�س  اإذ،  من�سف«. 

اإحت�سب يف التعوي�س بدل �سهرين اإنذار وبدل �سهٍر عن 

كّل �سنة عمل. اأما العّمال الجانب فـ»مل نتمكن من 

فت 
ّ
معرفة اإن تقا�سوا اأّي تعوي�ٍس، حيث اأّن ال�سركة ت�سر

جلنة  رئي�س  ي�سري  جهته،  من  اإزاءهم«.  �سديٍد  بتكّتٍم 

»دفرت  اأّن  اإىل  »�سوكلني« طالل حمدان  موظفي وعّمال 

ال�سروط ل يلزم املتعّهد اجلديد بت�سغيل العاملني مل�سلحة 

املتعّهد القدمي«. ما تتم�ّسك به ال�سركات اجلديدة التي 

فازت باملناق�سات، اإذ »ترف�س نقل املوظفني اإليها، مقابل 

اإعطاء اأولويٍة لهم يف تقدمي طلبات التوظيف«. اأما العمال 

لعقوٍد  »يخ�سعون  اأّنهم  اإىل  حمدان  فلفت  الأجانب 

ٍة، ول اأعتقد اأنهم يح�سلون على تعوي�سات«. خا�سّ

يف نهاية املطاف، ت�سافرت جمموعٌة من ال�سغوط لتفر�س 

بح�سب  اأبرزها  وكان  بالعر�س،  القبول  العّمال  على 

ار: »رف�س توظيفنا لدى جهاد العرب )»�سركة العرب  ن�سّ

للمقاولت«(، وامل�سايقات داخل الأحزاب التي ننتمي 

اإليها«. ومع ذلك، فاإّن الإنتقال للعمل يف ال�سركة اجلديدة 

اإذ  التوظيف.  يف  لطلباتنا  ال�سركة  بـ»قبول  معّلقاً  بقي 

ال�سّن  اآخرين، ل �سيما كبار  مّت قبول بع�سنا، ومّت رف�س 

وامل�سابني يف عملهم ال�سابق«.

إ. ب.

يف 22 اأيلول /�سبتمرب املا�سي، اإّدعى عدٌد من املحامني 

رين من مكّب برج حمود للنفايات، 
ّ
والنا�سطني املت�سر

واملقاولت«،  للتجارة  العرب  »جهاد   
ّ

�سرَكتي �سّد 

بالتحقيق  املّدعون  وطالب  للمقاولت«.  و»خوري 

املكّب،  هذا  يف  ال�سرَكتني  هاتني  اأعمال  بـ»جممل 

اإمكانّية  من  والتاأّكد  النفايات،  جبل  عن  والك�سف 

اإحتوائه على مواٍد �ساّمٍة وم�سّعٍة«، بهدف »اإنارة املحكمة 

 
ّ
ت�سر التي  الكيميائّية  واملواد  الأعمال  عن  باملعلومات 

جل�سة  وعقدت  العاّمة«.  وال�سالمة  الإن�سان  ب�سّحة 

امل�ستعجلة  الأمور  حمكمة  اأمام  الأوىل  الإ�ستجواب 

يف جديدة املنت، برئا�سة القا�سي رالف كركبي بتاريخ 

.2016/11/10

نشوءه ترافق  أزماٌت 
املمتّدة  النفايات  باأزمة  برج حّمود  ترتبط ق�سية مكّب 

اإنتهاء  مع  جتّددت  وقد  املا�سي.  القرن  ت�سعينّيات  منذ 

العرو�س  واأخواتها، ورف�س كّل  »�سركة �سوكلني«  عقد 

املقّدمة اإىل »جمل�س المناء والإعمار« يف اأواخر 2015. 

ومل يوؤدِّ اإمتالء ال�سوارع بالنفايات واإقفال مطمر الناعمة 

مع  احلكومة  تعامل  طريقة  يف   
ٍّ

فعلي تطّوٍر  اإحداٍث  اإىل 

اإنتاج  اأعادت احلكومة  العك�س،  النفايات. على  ق�سية 

 .2016 اآذار   17 ال�سادر يف  قرارها  ذاتها يف  ال�سيا�سات 

جمموعة  بتنفيذ  والإعمار«  الإمناء  »جمل�س  كّلفت  اإذ 

برج  مطمر  هما  موؤّقَتنْي،  ْين 
َ
مطَمر لإن�ساء  مناق�ساٍت 

حّمود ومطمر الكو�ستابرافا. هذه املناق�سات مل ت�سرتط 

على ال�سركات الداخلة فيها اأّن تكون قد نّفذت �سابقاً 

اإمتالكها  باإ�سرتاط  اإكتفت  بل   ،
ٍّ

�سّحي طمٍر  اأعمال 

.
1
خلربٍة بعملّية اإن�ساء حواجز بحرّيٍة و�سن�سول

 برج حّمود 
ّ

قرار احلكومة هذا اإرتكز اإىل موافقة بلديَتي

تتلقى  اأن  على  امل�سروع،  على  البو�سرّية   - وال�سّد 

تنفيذ  يف  ت�ساعدها  املقابل  يف  مالّية  حوافز  الأخرية 

م�ساريع اإمنائّية. اإل اأّن �سرعان ما عّلقت بلدية برج حّمود 

و»حزب الطا�سناق« هذه املوافقة بعد بدء الأعمال يف 

املطمر، لعدم تتطابقها مع خّطة ال�سري املفرت�سة لها، اإذ 

�سدر  وقد  ال�ساطئ.  على  النفايات  تراكم  من  تخّوفوا 

بـ»التاأخري احلا�سل يف  بياٌن عن اجلهتني ربط موقفهما 

اأّول خلّيٍة  اإن�ساء  وهو  امل�سروع،  من  الأول  اجلزء  تنفيذ 

�سحّيٍة يف املطمر لإ�ستيعاب النفايات املفرزة واملوجودة 

»�سوف  التاأخري  هذا  اأن  البيان  واعترب  املواقف«.  على 

 اأكرب من �سرر املطمر بحّد 
ٍّ

 و�سّحي
ٍّ

يوؤدي اإىل �سرٍر بيئي

ذاته«، واأّكد على رف�س اجلهتني اأّن يتحّول �ساطئ برج 

حّمود اإىل مكبٍّ للنفايات »كما هو واقع احلال، واإذا مل 

ومعاجلة جبل   
ّ

ال�سّحي املطمر  اإن�ساء  عملية  تنفيذ  يتّم 

»اإعرتا�ٍس  بوجود  التاأخري  البيان  ربط  وقد   .
2
النفايات«

م�سيئاً  البع�س  يعتربه  الذي  امل�سروع  هذا  تنفيذ  على 

الراف�سة للم�سروع  اأبرز اجلهات  ل�سّكان املنطقة«. ومن 

»حزب الكتائب اللبنانّية«، الذي نّفذ اإعت�ساماً مفتوحاً 

اإ�ستمر ملّدٍة تقارب ال�سهر ون�سف ال�سهر، اإعرتا�ساً على 

امل�سي قدماً بهذا املكّب. حّتى اأن النائب �سامي جميل 

مل يرتّدد يف التعبري عن قبوله باإعادة فتح مطمر الناعمة 

.
3
يف مقابل اإقفال مكّب برج حّمود

عودة  �سغط  حتت  اإل  ينتِه  مل  »الكتائب«  اعت�سام 

�سيما  ل  جديد،  من  اللبنانّية  ال�سوارع  اإىل  النفايات 

اأمام خياَرين:  اأّن احلكومة تركت كّل معار�ٍس لأدائها 

بغية  البحر،  بها  ُيطَمر  اأو  بالنفايات  ال�سوارع  متتلئ  اإّما 

و»حزب  البلدية  من  كّل  فعاد  كواقع.  املطامر  تكري�س 

ظّل  يف  النفايات،  باإ�ستقبال  القبول  اإىل  الطا�سناق« 

ت�ساوؤلٍت كبريٍة حول كيفّية تنفيذ الأعمال برزت يف 

تطالب  التي  رين 
ّ
املت�سر والنا�سطني  املحامني  دعوى 

بوقف الأعمال يف املكّب.

بإنتظار  والدعوى..  الخطر 
ير لتقر ا

مطمر برج حّمود الذي يجري العمل فيه اليوم هو عبارٌة 

عن موقٍف موؤقٍت لل�سّيارات �سار ي�ستقبل النفايات اإىل 

، وتاأهيل جبل النفايات يف برج  حني اإن�ساء حاجٍز بحريٍّ

حّمود، واإن�ساء خاليا ت�ستقبل النفايات لطمرها. غري اأن 

بدء الأعمال اأّدى اإىل التقّدم بطلٍب لوقفها اأمام قا�سي 

الطلب، من  اإرتكز  املنت.  امل�ستعجلة يف جديدة  الأمور 

جهٍة، اإىل قيام »�سركة خوري« بطمر النفايات يف البحر 

جهٍة  ومن  الالزمة،  احلواجز  اإن�ساء  من  الإنتهاء  قبل 

ثانية، اإىل وجود براميل حتتوي على مواد م�سّعة و�ساّمة 

مّت ردمها حتت جبل النفايات قبل عقود. ما يفيد باأن رفع 

النفايات منه بطريقٍة ع�سوائّيٍة حّمال خطٍر كبري ب�سبب 

ال�ساّمة  غازاتها  ب 
ّ
ت�سر اأو  الرباميل  هذه  تفّجر  اإمكانّية 

على حدٍّ �سواٍء، ويف اأّي حلظة.

بناًء على هذه املعطيات، اأ�سدر القا�سي كركبي يف 15 

ت�سرين الثاين 2016 قراراً بوقف اأعمال »�سركة خوري« 

ر القا�سي 
ّ
يف جبل النفايات القدمي يف برج حّمود. وبر

 الذي ميكن اأن ينجم 
ّ

قراره ب�سرورة تفادي اخلطر البيئي

قراره  تراجع عن  اأنه �سرعان ما  اإل  عن هذه الأعمال. 

بناًء   ،2016 اأيلول   22 بتاريخ  املنعقدة  اجلل�سة  هذا يف 

 .
4
على طلب وكيل »�سركة خوري« املحامي مارك حبقة

عن  الطرف  غ�ّس  قد  كركبي  القا�سي  يكون  بذلك، 

وحتّدث  عنده  توّقف  اأّن  له  �سبق  الذي   
ّ

البيئي اخلطر 

�سدر  وقد  ح�سراً.  حبقة  دفاع  على  قراره  بانياً  عنه، 

القرار بينما ل تزال جلنة اخلرباء، بالتعاون مع »املجل�س 

للطاّقة  اللبنانّية  و«الهيئة  العلمّية«  للبحوث   
ّ

الوطني

الذرّية«، ت�سع تقريرها حول وجود مواد �ساّمٍة وم�سّعٍة يف 

اجلبل حتى اللحظة.

ح�سن  املحامي  اأّكد  القانونّية«،  لـ»املفّكرة  حديٍث  يف 

بّزي اأن »اخلرباء مل يقّدموا تقريرهم حتى اللحظة، بينما 

اأّنه،  حتّدد موعد اجلل�سة املقبلة يف 26 اجلاري. واأو�سح 

من جهته، لن يقّدم اإ�ستئنافاً �سد قرار ال�سماح لـ»�سركة 

اأمام  امللف  لبقاء  »منعاً  اأعمالها،  باإ�ستكمال  اخلوري« 

حمكمة  اإىل  امللف  فاإنتقال  لأ�سهٍر.  الإ�ستئناف  هيئة 

يده  امل�ستعجلة  الأمور  قا�سي  رفع  يعني  الإ�ستئناف 

عن امللف، اإىل حني البّت بالطلب املقّدم لالإ�ستئناف. 

اإىل ذلك احلني  تقارير اخلرباء  النظر يف  يتاأّخر  بالتايل، 

والبّت بها«، يف حني اأن كاّفة التطّورات يف هذا امللف 

تنتظر التقرير الذي يفرت�س بـ»جلنة اخلرباء« اأن ت�سدره.

الفسادالفساد
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بع�سها  الف�ساد،  ق�سايا  من  بكثرٍي   2016 العام  غ�ّس 

اإرتبط باإجراء مناق�ساٍت وتلزمي �سركاٍت عرب عقوٍد �سابها 

خلٌل، فتّم رفعها اإىل الق�ساء، ومنها، على �سبيل املثال 

مطار  يف  ال�سيارات  مواقف  اإدارة  مزايدة  احل�سر،  ل 

لتلزمي  العمومّية  واملناق�سة  واإ�ستثمارها،  الدويل  بريوت 

عقد املعاينة امليكانيكّية، وغريهما.

مبجرياتها،  مذّكراً  املطار،  ق�سّية  املقال  هذا  يتناول 

وواقفاً مع املعنيني على التتّمات و�سوًل اإىل راهنها. 

ثم  يم..  التلز خسر  الخرافي: 
كسبه

املرافق  »�سركة  اإلتزمت   ،2016 العام  اأيلول  منذ 

اللبنانّية« اململوكة من مرزوق نا�سر اخلرايف مهام اإدارة 

كانت  بعدما  واإ�ستثمارها،  املطار  يف  ال�سّيارات  مواقف 

 له على مدى 16 عاماً. فازت ال�سركة 
ّ

امل�سّغل الأ�سا�سي

 4 يف  اأجريت  التي  الثانية  املزايدة  اإثر  اجلديد  بالتلزمي 

ووزارة  املناق�سات،  اإدارة  اأدخلت  والتي  املا�سي،  متوز 

الدولة،  �سورى  وجمل�س  والنقل،  العاّمة  الأ�سغال 

وال�سراعات  التجاذبات  نفٍق من  املحا�سبة، يف  وديوان 

تف�سرياٍت  اإيجاد  حّد  الأمر  بلغ  حتى  واخلالفات، 

خمتلفٍة للقانون نف�سه ولل�سالحّيات بني الأطراف. لقد 

�سهدت الأزمة جتاوزاً خطرياً ل�سلطة الق�ساء، ومع ذلك، 

تتاأثر  ومل  املواقف،  اإدارة  مهمة  اخلرايف  �سركة  اإلتزمت 

اأعمالها بهذه اخلالفات على الرغم من دّقة م�ستوياتها.

باأّن جمل�س �سورى الدولة  تفيد تفا�سيل هذه الق�سية 

 29 يف  قّدمتها  الثانية،  للمزايدة  اإبطاٍل  مراجعة  تلّقى 

فازت  التي   VIP parking �سركة   2016 حزيران 

واأتت  اأيار(.   18 يف  نتائجها  )اأعلنت  الأوىل  باملزايدة 

املزايدة  نتيجة  اإ�سقاط  اإثر  هذه  الإبطال  مراجعة 

ثانيٍة، يف ظّل مالحظاٍت  الأوىل والإعالن عن مزايدٍة 

�سيا�سّيٍة  وتدّخالٍت  املناق�سات  اإدارة  قّدمتها  عديدٍة 

قراراً  الدولة  �سورى  جمل�س  فاأ�سدر  امللف.  �سهدها 

 2 يف  اأّي  بيومني،  اإجرائها  قبل  الثانية  املزايدة  باإلغاء 

ال�سروط،  دفرت  يف  ثغراٍت  وجود  ب�سبب  املا�سي،  متوز 

كمخالفتها موجبات املناف�سة وامل�ساواة بني العار�سني. 

اآنذاك غازي زعيرت طلب  العاّمة  الأ�سغال  وزير  اأّن  اإل 

فلم  »ال�سورى«،  بقرار  تلتزم  اأّل  املناق�سات  اإدارة  من 

اإثر  اخلرايف،  �سركة  اأن  اإىل  زعيرت  ولفت  به.  تلتزم 

اإعالن نتائج املزايدة الأوىل، كانت قد قّدمت مراجعة 

تعاٍط  اإعتربه  ما  فيها،  ينظر  ومل  »ال�سورى«  اإىل  اإبطاٍل 

باإ�ستن�سابّيٍة مع املراجَعتني.

القانونّية الممارسة  في 
املخت�ّس  للوزير  ملِزٌم  »ال�سورى«  قرار  املبداأ،  من حيث 

خمالفة  نتيجة  �سدر  القرار  كون  املناق�سات،  ولإدارة 

راأي  ياأِت  ومل  العقد.  يف  تكميلّية  ل  اأ�سا�سّيٍة  �سروٍط 

على  �سراحًة  قراره  ن�ّس  بل  اإ�ست�سارّياً،  »ال�سورى« 

وجوب اإعادة �سوغ دفرت �سروٍط جديٍد ي�ستويف �سرَطي 

قال  املناق�سات  واإدارة  زعيرت  لكن  وامل�ساواة.  املناف�سة 

اأّنهما مل يت�سلما تبليغاً ر�سمّياً بذلك اآنذاك.

كان يف�رض بالســلطة 
السياســّية أن تمنــع تنفيذ 
المزايــدة، ال أن تقف بوجه 

القضاء

مع  »ال�سورى«  خا�سه  قانوينٍّ  �سجاٍل  اإىل  التلزمي  حتّول 

ديوان  ومع   اأعاله،  املذكورة  الناحية  من  زعيرت  الوزير 

وافق  اآب،   31 ففي  اأخرى.  ناحيٍة  من  اأي�ساً  املحا�سبة 

على  ر�ست  التي  املزايدة  نتيجة  على  املحا�سبة  ديوان 

من  للملف  درا�سًة  اأجرى  اأّنه  بحّجة  اخلرايف،  �سركة 

املزايدة �سليمٌة وت�سّب يف  اأّن  له  املالّية، وتبنّي  الناحية 

�سّتة  عن  يزيد  مببلٍغ  متّدها  اإذ  العاّمة،  اخلزينة  م�سلحة 

الهيئات  بني  اإذاً  اخلالف  وقع  لبنانّية.  لريٍة  مليارات 

الق�سائّية، كلٌّ �سمن مهامها. ما اأثار الت�ساوؤلت حول 

مدى جواز هذه التناق�سات يف القرارات ال�سادرة عن 

اإ�ستطاع  »الديوان«  اأن  حينها  وا�سحاً  بدا  اإذ  الق�ساء. 

جتاوز قرار »ال�سورى« مبنح موافقته على التلزمي، علماً اأّن 

»الديوان« ي�سدر موافقته يف اإطار الرقابة الإدارّية ولي�س 

الق�سائّية. فهل يحتمل القانون هاتني الوجهتني؟

يوؤكد املحامي ب�سري مراد لـ»املفّكرة القانونّية« اأن احلكم 

ال�سادر عن »ال�سورى« والقا�سي باإلغاء املزايدة هو قراٌر 

قراره  يتخذ  اأن  بـ»الديوان«  يفرت�س  كان  »حيث  نافٌذ، 

اأو قبوله  على �سوء قرار »ال�سورى«، ومبعزٍل عن رف�سه 

النظر يف مراجعات اإبطاٍل اأخرى مل ينظر فيها »ال�سورى« 

ال�سيا�سّية  بال�سلطة  يفرت�س  كان  الأ�سا�س،  ويف  �سابقاً. 

اأن متنع تنفيذ املزايدة، ل اأن تقف بوجه الق�ساء«.

القضاء تحترم  ال  الدولة  صادر: 
�سكري  القا�سي  الدولة  �سورى  جمل�س  رئي�س  يرى 

»الدولة  اأّن  مفادها  خال�سًة  اأنتج  الواقع  هذا  اأن  �سادر 

اآن،  يف  ال�سلطة  ومن  منها  جزٌء  وهو  الق�ساء،  حترتم  ل 

بتمّنعها عن اأّن تكون خ�سماً �سريفاً اأمام الق�ساء، حني 

ترف�س تنفيذ اأحكامه فتتمرد عليه يف ظّل �سمٍت وقبوٍل 

عاّم، بينما يفرت�س بها اأن ت�سعى اإىل تنفيذ قراراته. ما 

فقد  مبٍك.  اليوم  اإليه  و�سلنا  ما  باأّن  القول  اإىل  يحملنا 

اأّي  ن�سمع  ومل  حالياً،  اإلتزامها  على  ال�سركة  ح�سلت 

تعليٍق يف جل�سات جمل�س الوزراء، اأو على ل�سان وزير، 

ول حتى يف نقابة حمامني، حول امل�ساألة«.

اأّن  القانونية«  لـ»املفكرة  حديثه  يف  �سادر  وي�سيف 

اأكمل  على  بواجبه  القيام  �سيلتزم  ال�سورى  »جمل�س 

وجه، مبعزٍل عن جتاهل البع�س لقراراته، اإىل حني حلول 

عهٍد جديٍد يجرب امللتزم على اإنهاء خدماته، على اإعتبار 

اأّن تلزميه باطل. فلـ»ال�سورى« اإمكانّية اإ�سدار القرارات، 

تنفيذ  على  لتحر�س  املغاوير  من  �سرّيًة  ميلك  ل  لكنه 

يلتزمون  ل  الوزراء  اأّن  علماً  عنه..  ال�سادرة  القرارات 

بن�سبة 20 اىل 25 باملئة من قرارات »ال�سورى«. 

ويو�سح �سادر وجود و�سائل تتيح له كرئي�س »ال�سورى« 

من   93 للمادة  وفقاً  املعنّية  الأطراف  على  ال�سغط 

الغرامة  اإىل  باللجوء  له  ي�سمح  الذي  »ال�سورى«،  نظام 

اأو  القرار،  تنفيذ  اأجل  من  الدولة  على  الإكراهّية 

ل عدم اللجوء  بتعوي�ٍس على املت�سرر. ولكن �سادر ف�سّ

اإليها، كونها �ستاأتي مكلفًة على خزينة الدولة.

شــكري صادر: »ما وصلنا 
إليه اليــوم مبٍك. حصلت 

الشــركة على إل�زامها، 
ولم نســمع أّي تعليٍق في 

جلســات مجلس الوزراء، 
أو مــن وزير، وال ح�ى في 

نقابــة المحامين، حول 
لة« المسأ

يطرح هذا الواقع أ�سئلًة حول اإ�ستقاللّية هيئات الرقابة 

يخّلف  ما  لبنان،  يف  ال�سيا�سّية  بال�سلطة  تت�سل  التي 

تداعياٍت على خمتلف الق�سايا املطروحة اأمام الق�ساء. 

حتديداً،  املطار  �سيارات  مواقف  مزايدة  يخ�ّس  ما  ففي 

 ال�سركة التي ر�ست عليها املزايدة 
ٌّ

دعم طرٌف �سيا�سي

ديوان  يف  م�سموعًة  كلمًة  ميتلك  طرف  وهو  الثانية، 

اإىل  اإ�ستناداً  املزايدة  هذه  بتمرير  �ساهم  ما  املحا�سبة، 

موافقة الديوان على نتائجها ومبعزٍل عن قرار ال�سورى.

على �سوء هذه التجربة، طرح حزب »الكتائب اللبنانّية« 

�سيا�سّيٍة،  غري  ب�سلطٍة  الرقابية  الهيئات  ل  و�سْ موؤخراً 

الإدارة  ل�سوؤون  احلزب  رئي�س  م�ست�سار  يوؤكده  ح�سبما 

�سابا يف  ويرى  القانونّية«.  لـ»املفّكرة  �سابا  �سارل  العاّمة 

املزايدة  مترير  ا�ستطاع  »الديوان  اأّن  املطار  م�ساألة مزايدة 

ولي�س  ال�سروط،  دفرت  اإىل  اإ�ستند  ال�سورى  قرار  لأن 

اإىل خمالفٍة �سارخٍة، ما �سّهل متريرها. بغري ذلك، كان 

اأّنه  ذلك  على  والدليل  �سعباً.  ليكون  الديوان  موقف 

اأن �سالحّية ق�ساء  اإىل  اإ�ستند يف تخّطيه قرار ال�سورى 

العجلة يف املجل�س ل تتعّلق بعمق املو�سوع وم�سروعّية 

امللف وبعنا�سر تكوينه، بل تتعّلق بالإجراءات والتدابري 

املّت�سلة باملزايدة اأو املناق�سة، يف املرحلة التي تلي و�سع 

دفرت ال�سروط«.

روؤية  اللبنانّيون  اإعتاد  املا�سية،  ال�سنوات  اإمتداد  على 

اأبواب  على  ترت�سم  وال�سما�سرة  املواطنني  طوابري 

ماألوفاً  ي�سبح  امل�سهد  كاد  حتى  »امليكانيك«،  معاينة 

الطوابري  هذه  اإرت�سمت  الواقع،  يف  لهم.  مقبوًل  ورمبا 

ظّل  يف  القطاع  اإدارة  يف  فال«  »�سركة  ف�سل  نتيجة 

تقدمي  لّزمتها  الدولة  اأّن  علماً  فيه،  امل�ست�سري  الف�ساد 

ومع   .2002 العام  منذ  امليكانيكّية  املعاينة  خدمة 

متم�ّسكني  ال�سلطة  مراكز  �ساغلو  يزال  ل  ذلك، 

خدماٍت  تقدمي  يف  الدولة  عن  كبديٍل  باخل�سخ�سة 

كثرية، منها املعاينة، مبا يخدم م�سالح رجال الأعمال 

عن  نتج  القطاعات  اإدارة  يف  النهج  هذا  بني. 
ّ
املقر

بريع  التحّكم  تتيح  لبنان  يف  ال�سلطة  اإعتادتها  �سيا�سٍة 

اخلدمات عرب و�سيٍط هو ال�سركات اخلا�سة.

قرار ديوان المحاســبة 
اآلمر  الدولة«  و«شورى 

بوقف تنفيــذ مناقصة 
»الميكانيك« لم يحســم 

المســألة، فالمناقصة 
مازالت عالقــة ح�ى اليوم. 

لكّنه أظهــر قدرة القضاء 
وفاعلي�ــه عند الرغبة 

بال�صّدي للفســاد

اجلمعّيات  نا�سطي  اأخرجت  القطاع  هذا  خ�سخ�سة 

موؤخراً،  ال�سارع  اإىل  والعمالّية  النقابّية  والإحتادات 

اإقفال  اآخرها  كان  التحركات  من  �سل�سلًة  فنّظموا 

وقد  �سهرين.  من  لأكرث  امليكانيكّية  املعاينة  مراكز 

التي  »امليكانيك«  مناق�سة  نتائج  اإعالن  اإثر  ذلك  اأتى 

دولر  مليون   44 مببلغ   »SGS »�سركة  بنتيجتها  فازت 

باإلغاء  املعرت�سون  فطالب  �سنوات.  ع�سر  وملدة  �سنوياً 

كنف  اإىل  امليكانيكّية  املعاينة  اإدارة  واإعادة  املناق�سة 

تنفيذ  بوقف  قراٍر  اإتخاذ  اإىل  بالق�ساء  دفع  ما  الدولة، 

موؤّقتاً. املناق�سة 

التنفيذ وقف  قرار 
الآمر  الدولة  �سورى  وجمل�س  املحا�سبة  ديوان  قرار 

بوقف تنفيذ مناق�سة »حتديث وت�سغيل حمّطات املعاينة 

حمّطات  وت�سغيل  وجتهيز  وبناء  القائمة  امليكانيكّية 

عالقة  مازالت  فاملناق�سة  امل�ساألة،  يح�سم  مل  جديدة« 

حتى اليوم. لكّنه متّكن من اإظهار قدرة الق�ساء وفاعليته 

عند الرغبة بالت�سّدي للف�ساد.

اأّن  املناق�سة  هذه  جمريات  على  م�سطلعون  يعترب 

املتوافرة  الوقف  و�سروط  ال�سارخة  القانونّية  املخالفات 

من  كان  اإذ  القرار،  اإ�ستخال�س  يف  �ساهما  امللف  يف 

ال�سيا�سّية  ال�سلطة  مار�ست  لو  حتى  متريرها  ال�سعب 

الأ�سغال  وزير  عك�س  وعلى  الق�ساء.  على  �سغوطاً 

الق�ساء  قرار  الذي جتاهل  ووالنقل غازي زعيرت  العاّمة 

بوقف مزايدة مواقف �سيارات املطار، فاإّن وزير الداخلية 

الإ�سرار  عرب  مبا�سرًة  الق�ساء  يتحدَّ  مل  امل�سنوق  نهاد 

على تلزمي ال�سركة الفائزة. اإذ ظهرت »هيئة اإدارة ال�سري« 

يف واجهة ال�سغط من اأجل تلزمي ال�سركة.

يف املقابل، تتجه الأنظار راهناً نحو اللجنة الوزارّية التي 

لدرا�سة  العام  هذا  بداية  يف  اجلديدة  احلكومة  �سّكلتها 

امللف، برئا�سة رئي�س احلكومة وع�سوّية وزراء الداخلّية، 

املالّية، العدل، والإقت�ساد، قبل اأن ي�سدر جمل�س الوزراء 

 يف امل�ساألة. فماذا �سيكون م�سري املناق�سة؟
ّ

قراره النهائي

المناقصة مصير 
النزاع   يف 

ّ
النهائي القرار  قانونّيٌة لإ�سدار  حُتّدد مهلٌة  مل 

فقد  اإلغائها.  اأو  املناق�سة  على  الإبقاء  قرار  القائم حول 

اأتى قرار وقف التنفيذ غري معلٍَّل اإىل حني التدقيق يف 

مبجرد  الوقف  قرار  عن  يعود  اأن  للق�ساء  وميكن  امللف، 

الإ�ستناد اإىل عدم وجود خمالفات بعد مراجعة امللف، 

وفق ما يوؤكده املحامي والنا�سط يف حملة »بدنا نحا�سب« 

وا�سف احلركة لـ»املفكرة القانونّية«. 

يف املقابل، يعترب احلركة اأّن النقا�سات الدائرة داخل اللجنة 

الق�ساء  مت�ّسك  عليها يف حال  يعّول  »ل  احلالّية  الوزارّية 

بقراره، حتى لو اأف�ست اإىل اإلغاء املناق�سة اأو الإبقاء عليها«.

التنفيذ«  »وقف  مسيرة 
ئّية لقضا ا

دار جدٌل وا�سٌع بني »ال�سورى« وهيئة التفتي�س املركزّي 

اإجراء  يف  الأخرية  �سالحية  حول  ال�سري  اإدارة  وهيئة 

املناق�سة وامل�سروعّية املّت�سلة ب�سّحة املناق�سة نف�سها. اإذ 

دفرت  بنود  الكثري من  املناق�سات على  اإدارة  اإعرت�ست 

ال�سروط، وطالب »التفتي�س املركزي« اجلهات امل�سوؤولة 

وقع  خلاًل  اأّن  اإعتبار  على  امللف  م�سار  ت�سويب  باإعادة 

فارق  ومنها  املفا�سلة،  عنا�سر  لناحية  ال�سروط  دفرت  يف 

الأ�سعار. وقد اأغرق امل�سّغل احلايّل )»فال«( »ال�سورى« 

اإلغاء املناق�سة، كما اإعرت�ست  باإعرتا�ساٍت كثريٍة طالباً 

ال�سركات امل�ستبَعدة على اآلّية اإجراء املناق�سة، ل�سيما 

جلهة عدم فتح الأ�سعار.

اإىل  اإخباراً  نحا�سب«  »بدنا  حملة  قّدمت  ذلك،  مبوازة 

النيابة العاّمة املالّية يف بريوت يف 18 اآب 2016، طالبًة 

ال�سفقة  هذه  عن  امل�سوؤولني  وحما�سبة  فيه  التحقيق 

واإتخاذ الإجراءات القانونّية الالزمة بخ�سو�سها. بنتيجة 

بوقف  قراراً  »الديوان«  اأخذ  الإخبارات،  هذه  جميع 

ال�سفقة، تلته »ال�سورى« واإتخذت قراراً �سبيهاً.

هيئة  قّدمتها  التي  املراجعة  »ال�سورى«  رّد  املقابل،  يف 

اإدارة ال�سري يف 21 ت�سرين الأول املا�سي، وطالبته فيها 

بالرجوع عن قرار الوقف.

بالجملة مخالفات 
عامني  مدة  اإجراوؤها  اإ�ستغرق  التي  املناق�سة  بنتيجة 

تقريباً، فازت »�سركة SGS« اململوكة من ه�سام عيتاين، 

عن  املئة  يف   50 بن�سبة  �سعرها  اإرتفاع  من  الرغم  على 

عيتاين  اأن  واملعروف  املعرو�سة.  الأ�سعار  من  �سواه 

وزارة  جتريها  التي  التلزميات  معظم  باحل�سرّية يف  يتمّتع 

ولوحات  ال�سوق  ودفاتر  ال�سفر  كجوازات  الداخلّية، 

ال�سيارات، حتى ولو على ح�ساب القانون.

من الناحية القانونّية، برزت يف هذه املناق�سة خمالفاٌت 

»التفتي�س  اإدارة  مالحظات  جتاهل  اأهّمها  كثرية، 

قبل  �سركات  واإ�ستبعاد  ال�سروط،  دفرت  على  املركزّي« 

فتح الأ�سعار بحّجة النواق�س الفنّية يف ملفاتهم، وعدم 

قبل  لل�سعر  املح�سوبة  النقاط  مع  الفنّية  النقاط  جمع 

 و40 
ّ

ح�سم النتيجة - وهي 60 يف املئة للمعيار الفني

يف املئة للمعيار املايّل -، وعدم م�سادقة احلكومة على 

الرغم من توجيه مدير عام  املناق�سة على  دفرت �سروط 

اإىل وزير الداخلّية يف  اإدارة املناق�سات جان علية كتاباً 

اأكرث من  اأدخلت  »الهيئة«  اأن  فيه  يوؤّكد   2015 25 متوز 

60 تعدياًل على دفرت ال�سروط من دون موافقة املرجع 

ك.
ّ
املخت�ّس. لكن الوزير مل يتحر

وذهبت املخالفات اإىل اأبعد من ذلك، اإذ طالت اللجنة 

الفنّية التي مل تتّم ت�سمية اأع�سائها من قبل جلنة التلزمي، 

لهم  عالقة  ل  اأ�سخا�ساً  �سّمت  بل  طلبها،  دون  ومن 

باخلربة الفنّية، بينهم قا�ٍس يف »جمل�س ال�سورى« جرى 

كذلك،  املجل�س.  رئي�س  من  تكليٍف  قرار  بال  تعيينه 

يخ�ّس  ما  يف  العمومّية  املحا�سبة  لقانون  خمالفٌة  حت�سر 

 
َ

ت�سكيل جلنَتي التلزمي واخلرباء، فبع�س اأع�سائهما �ُسّمي

من خارج اللوائح التي �سادقت عليها »هيئة التفتي�س«. 

اإذ  الفنّية،  العرو�س  فتح  جل�سة  عن  العار�سون  وغاب 

دفرت  لأحكام  خالفاً  حل�سورها  دعواٌت  لهم  ُتر�َسل  مل 

»بدنا  به  تقّدمت  الذي  الإخبار  ر�سد  وقد  ال�سروط. 

 :»Vivauto« نحا�سب« ت�سارباً يف امل�سالح لدى �سركة

اإذ اإنتدبتها الإدارة ملراقبة ح�سن �سري اأعمال »امليكانيك« 

يف لبنان، و�ساركت يف اإعداد دفرت ال�سروط، ثم عادت 

 – »�سومط  �سراكة  �ستار  حتت  املناق�سة  يف  وتقّدمت 

تلك  جميع  فاإن  تقّدم،  ما  على  بناًء   .»Vivauto

املخالفات يرّتب بطالن اإجراءات املناق�سة.

أهم مخالفــاٌت المناقصة 
الكثيــرة: تجاهل 

مالحظــات »ال�ف�يش 
المركــزّي« على دف�ر 
وإس�بعاد  الشروط، 

شــركات قبل ف�ح األسعار، 
ــاط الفنّية  وعدم جمع النق

مع نقاط الســعر، وعدم 
مصادقــة الحكومة على 

الشروط دف�ر 

التي  اللحظة الأوىل  منذ  وي�سرح احلركة: »كان وا�سحاً 

اًل على قيا�س ال�سركة  ُو�سع فيها دفرت ال�سروط اأّنه كان مف�سّ

الفائزة، بدليل تطيري جميع ال�سركات والإبقاء على �سركة 

»�سومط« ب�سعٍر قريٍب جداً من »SGS«. كان ممكناً منح 

ال�سركات مهلًة لتح�سني ال�سروط الفنّية والإ�ستفادة من 

»ال�سورى«  قرارات  اأهمية  على  واأّكد  املتدنّية«.  الأ�سعار 

النهائّية واملربمة، »على الرغم من اأن هذه القرارات باتت 

لزوم ما ل يلزم ب�سبب ممار�سات الوزراء الذين ل يلتزمون 

بها، كما يخالفها ديوان املحا�سبة يف بع�س الأوقات«.

احلركة  يثريها  باملناق�سة  �سلة  ذات  اأخرى  م�ساألة  ثّمة 

وهي ترتبط بال�سعر املتفق عليه: »فقد ُحّدد على اأ�سا�س 

كمّيٍة معّينٍة من ال�سيارات، وهي اأ�سا�ساً قابلٌة لالإرتفاع. 

ال�سركة  تتقا�ساه  اأن  يفرت�س  الذي  املبلغ  اأّن  يعني  ما 

�سريتفع تدريجّياً مع الوقت«.

مزايدتان لمواقف المطار:
ٌ

سياسّية  
ٌ

رهينة الرقابّية  الهيئات 

القضاء يّ�حد في مناقصة معاينة »الميكانيك«:
بالجملة مخالفاٌت 

الفسادالفساد
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اللبنايّن،  العام  الراأي  �سغلت  اأخرى  ف�ساٍد  ف�سيحة 

ال�سنة  اإمتداد  على  واإعالمّيني،  ومواطنني  �سيا�سّيني 

الذي   
ّ

ال�سرعي غري  الإنرتنت  ف�سيحة  هي  املا�سية 

زهيدٍة،  باأ�سعاٍر  لبنان  اإىل  وتركيا  قرب�س  من  تهريبه  مّت 

ات 
ّ
مقر بع�س  ويغّذي  اللبنانّية  املناطق  معظم  فيغّطي 

اأثار  الدولة اللبنانّية وموؤ�ّس�ساتها الأمنّية وال�سيا�سّية. ما 

 وجت�ّس�ٍس 
ٍّ

بلبلًة كبريًة حول اإمكانّية وجود اإخرتاٍق اأمني

 ،
ّ

الإ�سرائيلي اجلانب  من  ل�سيما  لل�سيادة،  واإنتهاٍك 

لإيرادات  اللبنانّية  الدولة  خزينة  خ�سارة  عن  ناهيك 

مبئات ماليني الدولرات.

الإعالم  جلنة  رئي�س  املالأ  اإىل  اخلرب  بهذا  خرج 

والإت�سالت النيابّية النائب ح�سن ف�سل اهلل يف اجلل�سة 

ال�سهرية التي عقدت يف 8 اأذار املا�سي، ليعلن بعدها 

 
ّ

عن وجود قطاٍع �سخٍم ُيدار فيه الإنرتنت غري ال�سرعي

يف لبنان، علمت به وزارة الإت�سالت اإثر ورود �سكوى 

اإليها تتهم 12 �سركًة باحل�سول على الإنرتنت من اخلارج 

على الرغم من اأّنها غري مرّخ�سة. فتّم حتويل ال�سكوى 

اإىل الق�ساء املخت�ّس.

اإليه  لت  تو�سّ الذي  اليوم؟ وما  امللف،  اأ�سبح هذا  اأين 

التحقيقات؟     

ال يــزال عمل قطاع 
اإلن�رنت غير الشــرعّي 

مســ�مرًا في لبنان، 
ح�ى بعــد الفضيحة. 

والالفت أكثر بروز أســماء 
م�وّرطيــن في قضية 

الباروك الشــهيرة في هذا 
أيضًا الملف 

ومستمرة! قديمة..  سرقة 
ال�سوق،  اإقت�سام  املافيات على  وقع بني  اأن خالفاً  يبدو 

فتح  يف  �ساهم  ما  ال�سركات،  بني  امل�سالح  فت�ساربت 

هذه  طريقة عمل  اأّن  علماً  م�سراعيه،  على  امللف  باب 

ال�سركات مل ت�ستجد واإمنا هي م�ستمرة منذ مّدٍة �سبقت 

الف�سيحة وتكاد تكون اأ�سا�سّية يف مّد البلد بالإنرتنت. 

فهذه ال�سركات غري مرّخ�ٍس لها، وهي ت�ستقبل �سعات 

يف  الإت�سالت  وزارة  وحل�سرّية  للقانون  خالفاً  اإنرتنت 

هذا املجال، وتعمل من دون الإف�ساح عن اأرباحها، ول 

ال�سركات  فاإّن  املقابل،  يف  للدولة.  مرتتباٍت  اأّي  تدفع 

املرّخ�س لها حت�سل على جزٍء من ال�سعات الدولّية من 

»اأوجريو لالإت�سالت«، وجزٍء اآخٍر من ال�سعات الدولّية 

غري ال�سرعّية ب�سبب اأ�سعارها الزهيدة.

باإجراء  »اأوجريو«  يف  ٌة  خمت�سّ وحداٌت  تكّفلت  وقد 

واملعّدات،  الأجهزة  بع�س  و�سادرت  التحقيقات، 

العاّمة  النيابة  من  باإ�سارٍة  بع�سها  تفكيك  اإىل  وبادرت 

ل  ذلك،  على  عاٍم  مرور  من  الرغم  وعلى  املالّية. 

يف  م�ستمراً   
ّ

ال�سرعي غري  الإنرتنت  قطاع  عمل  يزال 

املحّطات  بع�س  فتفكيك  الف�سيحة.  بعد  حتى  لبنان، 

علماً  الإنرتنت،  يف  اإنقطاٍع  اأّي  ُيحِدث  والأجهزة مل 

اأننا نتحّدث عن قطاٍع كبرٍي من �سركات الإنرتنت غري 

لت  ، ترّجح م�سادر يف وزارة الإت�سالت )ف�سّ
ّ

ال�سرعي

 50 اإىل  ت�سل  ن�سبته  اأّن  اإ�سمها(  عن  الك�سف  عدم 

اأكرث  والالفت  اللبنانّية.  الإنرتنت  �سوق  من  املئة  يف 

حّتى من �سبهة اإ�ستمرار عمل القطاع، هو بروز اأ�سماء 

التي   )2009( ال�سهرية  الباروك  ق�سية  يف  متوّرطني 

كانت تبّث من اإ�سرائيل وتتج�ّس�س على لبنان، يف هذا 

امللف اأي�ساً. ما يثري عالمات اإ�ستفهاٍم كثريٍة حول مدى 

الدعم الذي حتظى به هذه ال�سركات.

ملف  تطّور  معروفاً  عاد  ما  والق�ساء،  ال�سيا�سة  بني 

على  عاٍم  نحو  مرور  بعد   .
ّ

ال�سرعي غري  الإنرتنت 

ال�سرّية  التحقيقات  مرحلة  الق�سية  تتجاوز  مل  فتحها، 

التي يفرت�س اأن تليها مرحلة اإ�سدار الأحكام. يجري 

اإىل  حنٍي  من  ولكن،  التحقيق  جمريات  على  التعتيم 

اأفراٍد،  بحّق  الإّدعاءات  من  جمموعٍة  عن  ُيعَلن  اآخر، 

»اإدارة  من  �سخ�ساً   12 على  الإدعاء  اآخرها  يكون  لن 

اجلمارك« وخمّل�سي الب�سائع بتهم تلّقي ر�سى واإدخال 

اللبنانّية،  الأرا�سي  اإىل  �سرعّيٍة  غري  بطريقٍة  معّدات 

النيابّية  اللجنة  جل�سة  بعد  اهلل  ف�سل  اأّكد  ما  وفق 

اأّن  10 ال�سهر احلايل. واأّكد ف�سل اهلل  التي عقدت يف 

وامل�سارات  ال�سكلّية  الدفوع  مرحلة  يف  يزال  ل  امللف 

الق�سائّية، واللجنة م�ستمرٌة يف متابعة الق�ساء من اأجل 

الو�سول اإىل النتائج املرجوة.

يوسف مالحقة  إذن 
هم  توقيفهم  اجلاري  املوظفني  باأّن  ت�سي  حتليالٍت  ثّمة 

مبتابعة  املعنيني  واأّن  الق�سية،  هذه  يف  حمرقٍة«  »كب�س 

توقيف  على  قدرتهم  لعدم  بهم  �سيكتفون  امللف  هذا 

بٌة قد اأ�سارت 
ّ
امل�سوؤولني الكبار. وكانت معلوماٌت م�سر

ال�سركات  اأ�سحاب  بع�س  مع  ت�سوياٍت  اإىل  �سابقاً 

على  القانونّية،  غري  الأعمال  عن  عودتهم  تقت�سي 

اأّكدت  التي  الكثرية  امل�سوؤولني  ت�سريحات  الرغم من 

امل�سوؤولني،  وحما�سبة  املخالفني  و�سع  ت�سوية  عدم 

بهدف اإعادة املال العام اإىل خزينة الدولة. لكّن الواقع 

يوؤّكد ف�ساًل يف ترجمة هذه الأقوال اإىل اأفعاٍل، بدليل 

اإذن مالحقة رئي�س »هيئة اأوجريو« عبد املنعم يو�سف، 

اإبراهيم  علي  القا�سي  املايّل  العاّم  املّدعي  طلبه  الذي 

ق�سية  يف  حرب  بطر�س  ال�سابق  الإت�سالت  وزير  من 

 بتهمة هدر املال العام، فماطل 
ّ

الإنرتنت غري ال�سرعي

حرب لأ�سهٍر بحجة درا�سة الطلب، حتى خرج الإثنان 

من الوزارة.

الق�سية؟  اإنتهت  ولكن، مع تعيني بديٍل ليو�سف، هل 

يوؤكد الوزير ال�سابق �سربل نحا�س اأّن تنّحي موّظٍف عن 

ياأتي  »وهنا  اأبداً:  اإقرتفه  الذي  اجلرم  ميحي  ل  من�سبه 

اأما اللجنة  دور الق�ساء وفاعلّيته يف مالحقة املخالفني. 

الق�سية،  هذه  جمريات  يف  توؤخر  اأو  تقّدم  فلن  النيابّية 

عن  باإ�ستقاللّيٍة  تتمتع  الق�سائّية  ال�سلطة  اأّن  حيث 

ال�سلطتني الت�سريعّية والتنفيذّية«.

 
ّ

ال�سرعي غري  الإنرتنت  واجهة  يف  ظهرت  مماثلة  ق�سايا 

كا�س«  »غوغل  ومنها:  اأي�ساً،  املا�سي  العام  خالل 

و�سل  ما،  حدٍّ  اإىل   .»
ّ

ال�سرعي غري  الدويل  و»التخابر 

الق�ساء اإىل اأ�سخا�ٍس معروفني، من بينهم رئي�س جمل�س 

فيجن«  »�ستوديو  و�سركة  يف«  تي  »اأم  تلفزيون  اإدارة 

 بجرائم التعّدي على �سبكة الهاتف 
ّ
مي�سال غربيال املر

وهدر املال العاّم، بعدما ثبت يف التحقيق اإرتكابهما لها. 

بجرم  ال�سركتني  على  املايل  العام  املدعي  ادعى  وقد 

القا�سي  اأمام  عالقة  الدعوى  تزال  وما  الإختال�س، 

املنفرد اجلزائي يف جديدة املنت ربيع معلوف. 

التّيار  ي  يجار القضاء 
السياسّي؟

اخلوف  اإىل  »املفّكرة«  املغربي  فاروق  املحامي  يلفت 

 يف هذه 
ّ

التّيار ال�سيا�سي اأن يجاري الق�ساء  الدائم من 

الق�سّية، كما يف الق�سايا الأخرى، ل�سيما اأّن للمغربي 

ومل  ُحِفَظت  ف�ساٍد  بدعاوى  كثريٍة  اإخباراٍت  مع  جتربته 

ت�سلك طريقها نحو الق�ساء املخت�ّس.

 
ّ

التقدمي »احلزب  يف  امل�سوؤول  اأ�سار  كذلك، 

»املفّكرة«  مع  حديٍث  يف  حديفة  �سالح   »
ّ

الإ�سرتاكي

م�سابهٍة  ف�ساٍد  ق�سايا  مع  ال�سابقة  التجارب  اأّن  اإىل 

�سيئاً مل  وكاأن  امللّفات  بع�س  الأمور يف  لفلفة  »اأثبتت 

ال�سيا�سّية  ال�سلطة  هيمنة  مدى  اجلميع  ويعلم  يكن، 

ال�سلطة  احلقيقة،  يف  ولكن،  لبنان.  يف  الق�ساء  على 

وال�سكوى  نف�سها،  بتح�سني  الكفيلة  هي  الق�سائّية 

ول  بالطرفني،  تت�سل   
ّ

ال�سيا�سي التدّخل  من  الدائمة 

ميكن روؤيتها من طرٍف واحد«.

سحر مندور

تلفزيون  حمى  حكماً  معلوف  جاد  القا�سي  اأ�سدر 

بقّوة  عليه،  يفر�سها  اأن  اأراد  م�سبقٍة  رقابٍة  من  »اجلديد« 

القانون، اأحد امل�ستفيدين من قطاع الإت�سالت يف هذا 

البلد. حلمايتها، قّدم منت احلكم مطالعًة ت�سوق درا�ساٍت 

تثبت ترابطاً بني حرّية الإعالم والف�ساد، على قاعدة اأّن 

»ن�سبة الف�ساد تت�ساءل كلما اإزدادت حرّية التعبري«. وهي 

اإذ   ،
ّ

املحلي  
ّ

الإعالمي ال�سياق  الأهمّية يف  بالغة  مقاربٌة 

تدّل على كيفّيٍة يف تاأ�سي�س دولة ما بعد احلرب اللبنانّية 

اأتاحت وتتيح احلرّية والف�ساد معاً.

يف معظم الدول املحيطة، ُتعاق احلرّية باملنع ال�سريح، فريتاح 

النظام اإىل اأدائه وف�ساده. يف لبنان، اإجرتح اأمراء »الطائف« 

معادلًة تتيح الإثنني ب�سروط التاأ�سي�س، يف زمٍن �سبق الكرثة 

والإتاحة يف التعبري. وعلى �سوء ال�سنة الفائتة التي �سهدت 

الدعاوى  يف  ت�ساعٍد  مع  ترافق  الف�ساد  يف  لفتاً  اإنفال�ساً 

الق�سائّية ال�ساعية اإىل جلم حرّية التعبري، ميكن اأّن ُيقراأ حكم 

القا�سي معلوف كاإنت�سار للمقاومات الإعالمّية، املماأ�س�سة 

ن النظام نف�سه راهناً  والفردّية، يتيح لها البقاء، حتى ولو ح�سّ

�سد قدرتها التاأثريّية.

يب التسر ال  ّية،  الحر
ك�سف   ،2016-11-19 يوم  اأخبار  ن�سرة  مقّدمة  يف 

من  لأربعٍة   
ّ

�سوتي ت�سجيٍل  على  ح�سوله  »اجلديد« 

عمٍل  بعقد  اإن  لالإت�سالت،  »تات�س«  ب�سركة  املرتبطني 

اأو ب�سفقة ف�ساٍد، يناق�سون جمريات �سرقٍة عاّمة. ف�سارع 

و�سركة  خروف  ن�سري   – اأ�سماوؤهم  الواردة  من  اإثنان 

اإىل مطالبة الق�ساء بوقف بّث التحقيق.  »اأورك�سل« - 

اإل اأّن معلوف رّد الطلب، راف�ساً اإخ�ساع الإعالم لرقابٍة 

م�سبقٍة، ومَطْمئناً املّدعني اإىل اأّن: -1 ال�سماح بالعر�س 

ل يعني تاأكيد الإدانة، -2 القانون يتيح مقا�ساة الإعالم 

اإّن عر�س ما يجايف احلقيقة، بعد اأّن يعر�سه.

تثبيت  تعيد  مطالعًة  معلوف  قّدم  حلكمه،  تربيره  يف 

من  امل�ستهلك/ة  حماية  دور  يف  الإعالم  حرّية  اأقدام 

ة. لذلك، حا�سر النظام  ف�ساد القطاعات العاّمة واخلا�سّ

اللبنايّن التعبري واأدواته ب�سكٍل بنيويٍّ منذ اإتفاق الطائف 

)1989(. مع ن�سوء اجلمهورّية الثانّية، مّت تنظيم الإعالم 

املرئي وامل�سموع ب�سيٍغ قانونّيٍة اأتاحت لرجال النظام اأن 

ًة يف حرية التعبري، اإّن على اأ�س�ٍس  ميتلك كلٌّ منهم ح�سّ

اأّن  اأ�س�ٍس طائفّية. بالتايل، ميكن لل�سعب  اأو على  حزبّيٍة 

ال�سيا�سّية  احلّدة  فرتات  يف  اإعالمه  حرّية  من  ي�ستفيد 

مبختلف درجاتها واإ�ستباكاتها، ملّا تعلو الأ�سوات بالف�سائح 

املتبادلة وي�سبح احل�سول على املعلومات ت�سريباً واعياً.

حّد  العاّمة  الإعالمّية  املرافق  بتفقري  الدولة  رجال  قام 

الإعالمّية  موؤ�ّس�ساتهم  تعزيز  مع  بالتوازي  الإفال�س، 

العاّم  اخلطاب  على  �سيطرًة  لهم  يوؤّمن  مبا  اخلا�سة، 

و�سادروا  العام،  القطاع  ه�ّسموا  فيه.  فردّياً  واإ�ستثماراً 

القطاع اخلا�س. فال خرب عاجل ي�سدر عن »تلفزيون لبنان« 

الغارق يف اأزماته واأزمنته، واإمنا ي�سدر اخلرب عن ال�سا�سة 

�سا�سٌة  اأتت  لو  وكذلك،   .
ّ

املعني  
ّ

لل�سيا�سي الأقرب 

 
ّ

ال�سيا�سي ُت�ساق كـ«حملٍة« من   ،
ّ

�سيا�سي بف�سيحٍة عن 

بالف�سيحة.  امل�ستهَدف   
ّ

ال�سيا�سي �سد  املحطة  �ساحب 

املعلومات متاحٌة، حرّية تداولها متاحٌة، اأما قدرتها التاأثريّية 

فقد تخ�سخ�ست كالكثري �سواها من مرافق احلياة العاّمة: 

توؤّثر يف اجلماهري، ول توؤّثر يف النظام. اإذ ع�سنا �سيفاً من 

التظاهرات والف�سائح خالل احلراك املديّن �سيف 2015، 

وبقيت ف�سائح ال�سرقة والإدارة يف ملف النفايات م�ستمرة 

عِلَن 
ُ
اأ م�سوؤول  اأّي  ُيَقّدم  مل  ذلك،  ومع  ال�ساعة،  حتى 

مه، وهناك 
ّ
ف�ساده للمحاكمة. هناك َمن كوفئ بحلقاٍت تكر

، وهناك من بدا قاباًل لالإ�ستغناء عنه 
ّ

من فاز مبنا�سب تدهلل

اإذ كلفة حمايته �سارت اأقّل اأهميًة من فر�سة اإ�ستبداله، 

 اإىل منزله، ويف جعبته مالييننا نحن 
ّ
فُمنح الذهاب احلر

القدرة  لكّن  كّله،  ذلك  الإعالم  وّثق  العاّم.  وقطاعنا 

تاأ�سي�س  النظام منذ  تقع حتت ح�سار  التاأثريّية لالإعالم 

ومعظم  حما�سرة،  املوؤ�ّس�سات  معظم  الثانية.  اجلمهورّية 

املوؤ�ّس�سات فيها مقاومات.

عن  التعبير  وج  خر
»الطائف«

النظام  اإرتاح  احلرب،  نهاية  منذ  م�ست  عاماً   27 خالل 

الو�سع، حتى ظّنه فعاًل  اإىل هذا  بقطاعيه اخلا�ّس والعاّم 

جّنًة للتعبري يتيحها لالإعالم ومينحها للمواطنني. لكّن تطّور 

و�سائل التوا�سل وعوملتها خرجتا بحرّية التعبري عن الإعالم 

وامليزانيات.  والإمتيازات  بالرخ�س  ر  املحا�سَ املماأ�س�س 

�سارت اإفرتا�سيًة وُمتاَبعة، حتى اإ�سطرت و�سائل الإعالم 

اأرادت  اإذا  معها  والتداخل  بها  اللحاق  على  ة  اخلا�سّ

الإ�ستمرار كاإ�ستثماٍر ع�سرّي. هذا الواقع اأدخل تبّدًل على 

التعبري، حرّيته، والإعالم. فثار النظام �سد هذه احلرّية موؤخراً 

ملّا اأ�سابت ناحيًة منه، وتكاثرت الدعاوى بحّق الو�سائل 

الإعالمّية واملدّونني وال�سحافّيني و... اليوم، النظام ب�سطوته 

على القطاعني العاّم واخلا�ّس يتعامل مع الإعالم وحرّيته 

كواحٍة حتتاج اإىل �سبط. وهو، بذلك، ي�ستمر يف م�سرية جلم 

الأ�سوات التي ت�سّق الرتكيبة احلاكمة منذ 27 عاماً. ففي 

املوؤ�ّس�سات التي مّت توزيع رخ�سها طائفّياً و�سيا�سّياً، ن�سطت 

اأجياٌل من ال�سحافيني وال�سحافيات القادرين/ات بالكفاءة 

ون�سب املتاَبعة على اخلروج عن اإجماعاٍت �سارت ه�ّسة 

 ال�سنني، ن�ساأت موؤ�ّس�سات 
ّ
اأمام الع�سر. كذلك، على مر

�سحافّية اأو ذات طابٍع �سحايّف، �سغرية اأو متو�سطة، قادرة 

على الو�سول اإىل املعلومات وعر�سها للراأي العام، خارج 

للف�سائح الإعالمية كاأدواٍت منفعّية لطرٍف  النظام  اإدارة 

�سد اآخر. وقد اأتى حكم القا�سي جاد معلوف لينت�سر لهذه 

الفئة املقاِومة حتديداً. لقد مّد هذا احلكم اخلطاب النقدّي 

يف  دائماً  يحتاجها  وحمايٍة  بدفٍع  ال�سائدة  املوؤ�ّس�سات  يف 

مفاو�ساته على البقاء.

نحن ل نعي�س يف جّنٍة اإعالمّيٍة، فحرّية التعبري عندنا ل 

تقرتن بالقدرة على اإحداث التغيري. وحتى التقرير الذي 

اأ�سار اإىل اإمكانّية ف�ساٍد والذي حكم معلوف برّد الرقابة 

ك للتحقيق 
ّ
عنه، مل تعتربه النيابة العاّمة اإخباراً ومل تتحر

فيه. الق�سية الوحيدة التي رفعت يف هذه الق�سية كانت 

�سد الإعالميني ومل تكن �سد امل�ستبه بهم يف الف�ساد. 

من  دًة 
ّ
جمر ُتتاح  لكنها  متاحة،  املعلومات  اأّن  �سحيٌح 

القدرة التاأثريية. بطريقٍة اأو باأخرى، تلك و�سيلٌة لإ�سكات 

املعلومات ب�سكل عاّم. ت�سبح ماّدة ترفيه، ل تغيري. ماّدة 

للمعايرة ال�سيا�سّية، ل حلماية املواطنني.

وقف  الأمريكّية،  املركزّية  املخابرات  من  ح�سٍد  اأمام 

 املتّوج للتّو دونالد ترامب وقال: »اأنا 
ّ

الرئي�س الأمريكي

يف حرب مفتوحة مع و�سائل الإعالم. الإعالميون من 

اأّطر  بالتايل،  الأر�س«.  وجه  على  خداعاً  النا�س  اأكرث 

�سيا�ساته  وتنتقد  ف�سائحه  تن�سر  التي  الإعالمّية  املاّدة 

 حادٍّ يف اأمريكا 
ٍّ

كمادٍة تنّم عن كراهّية، يف جوٍّ اإ�ستقطابي

 ال�ساعد 
ّ

اليوم ويف بالدنا كّل يوم. اإّن اخلطاب ال�سيا�سي

يف العامل راهناً ي�سرتط لتحقيق وعوده �سرورة التوج�ّس 

من الإعالم وحرّية التعبري.

هنا، ويف ظّل املاليني التي يتّم تغرمي املوؤ�س�سات الإعالمّية 

�س امل�ستجدة التي ت�سدر بحّق و�سائل 
ّ
بها واأوامر عدم التعر

الإعالم، ظّهر القا�سي جاد معلوف يف حكمه �سرورة دعم 

»املاّدة الناجية« من رقابة رجال النظام على احلّيز العام.

لقد تزامنت اأزمة ال�سحافة مع تفاقم الف�ساد. وهي اأزمٌة 

تنهك التعبري، اإن جلهة اإقفال املوؤ�س�سات والإمتناع عن 

املال  يف  تاأ�ّس�سها  جلهة  اأو  وامل�ستحقات،  الرواتب  دفع 

يف  النقد  واإغراقها  القطبّية  يف  واإن�سهارها   
ّ

ال�سيا�سي

واقٌع  هو  والت�سطيح.  الإثارة  برامج  ويف  النظر  وجهات 

يحا�سر التعبري بنيوّياً، ومنذ التاأ�سي�س.

الدولة  »واجب  احلكم:  منت  يف  معلوف  جاد  يقول 

تاأمني م�ساركة القطاع اخلا�س يف منع الف�ساد«. هو يذّكر 

الدولة،  ي�ستدعي  هو  يهم�ّسها.  النظام  بينما  بالدولة، 

بينما النظام ي�سادر �سوتها. فالنظام يحتّل كافة مقاعد 

الر�سمّية.  كما  العاّمة  املوالية،  كما  املعاِر�سة  الدولة: 

ل  كي  نف�سها  يكتم  نتذّكرها،  ل  كي  ظهورها  يعيق 

ُت�سائله يف اأدائه، وين�سرف بعدها هانئاً اإىل اإدارة م�ساحله 

اأ ب�سذاجٍة 
ّ
 ويتجر

ٌ
يف القطاع اخلا�ّس. فكيف ياأتيه تقرير

على اإقالق راحته؟!

لكّن، يبدو اأن معركة الق�ساء بني النظام والدولة لي�ست 

حم�سومًة بعد. ولأجلها اأي�ساً، حُتمى حرّية التعبري.

اإلن�رنت غير الشرعّي »فضيحة بحجم قنبلة«:
القضاء؟ معها  يتعامل  كيف 

النظام يحاصر الدولة:
المسبقة الرقابة  من  »الجديد«  يحمي  قضائّي  حكٌم 

الفسادالفساد
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شّكل مشروع »أن نرسم بريوت من روايات 

مستأجريها« مبادرًة لنقاش إمكانّيات السكن 

يف بريوت، وفهمها ضمن سياقاتها التاريخّية 

واإلجتماعّية. كثرياً ما ُوصفت بريوت بأنها ورشة 

بناٍء دائمة. فالرافعات تشّكل جزءاً من أفق 

املدينة، سواًء عىل الساحل أو يف قلب األحياء 

السكنّية. تعّمر هذه الورش الجديدة أبراجاً 

فاخرًة، تتشّكل غالبيتها من مباٍن سكنّيٍة راقيٍة 

غري متاحٍة إّل لشريحٍة صغريٍة من املجتمع. وقد 

أّدت هذه السياسات إىل الحّد من إمكانّية السكن 

يف بريوت، وإخالء العديد من األسر منخفضة 

ومتوّسطة الّدخل من البيوت واألحياء التي لطاملا 

عاشت فيها وإستمّدت سبل العيش منها.

يف هذا املشروع، ننطلق من تجارب املستأجرين 

القدامى، ومسارهم السكنّي، واملحاولت املستمرة 

إلخالئهم - سواًء عن طريق قانون اإليجار الجديد 

الذي صدر يف شهر نيسان 2014 أو عرب عملّيات 

السوق العقارّي وضغوطاته، لرنوي تاريخ الحّي من 

وجهة نظر قاطنيه. كما تتيح رواياتهم مراقبة تنّوع 

سبل الوصول إىل سكٍن جديٍد والهشاشة املرتبطة 

به. فقد أطلق قانون اإليجار األخري سلسلًة من 

النقاشات حول الحّق بالسكن، وسمح بممارسة 

املزيد من التهميش والعنف اإلجتماعّي والنفيّس 

عىل املستأجرين القدامى. وأشارت تقارير عّدة أن 

الجهات الرئيسّية الفاعلة يف صياغة هذا القانون 

واملستفيدة األوىل من عمليات اإلخالء، هي حفنٌة 

من املستثمرين واملطّورين العقارّيني الذين لطاملا 

إستفادوا من دعم السلطات العاّمة واملحلّية. يف 

ظّل غياب أّي ضوابط أو سياساٍت لتأمني السكن 

رة، تنتقل الضغوطات واملشاكل  الالئق والبدائل امليسَّ

املرتطبة بالسكن إىل املستوى الفردّي، بينما تتواجد 

جذورها يف نقٍص وإهماٍل من جهة الدولة. فاللوم 

ليس عىل األفراد بل عىل خلٍل بنيويٍّ تتوّجب 

معالجته. عىل ضوء الواقع املذكور، يهدف املشروع 

إىل إعادة صياغة النقاش حول قوانني السكن، 

وطرح وجهات نظٍر جديدٍة إنطالقاً من مفهوم الحّق 

يف املدينة، ملواجهة الضغوطات القائمة وإيجاد 

مساحٍة ملناهضة السياسات املدينّية الراهنة.

املشروع هو نتاج ورش عمٍل، خضنا من خاللها تجربًة 

جماعّيًة يف البحث امليدايّن والنقاشات التالية له. وتعّرفنا 

مع املشاركني واملشاركات عن كثٍب إىل ستة أحياٍء بريوتّية، 

لنفهمها من خالل روايات سّكانها املستأجرين واملالكني 

القدامى. بحثنا يف تاريخ تشّكل الحّي، ملكّية األرايض، 

واملشاريع العقارية املخّطط لها فيه.

نشأ »كامب هاجني« كمشروٍع سكنيٍّ يف العام 

1929، خّصص لاّلجئني األرمن الذين وصلوا إىل 

بريوت يف العام 1922 هرباً من املجازر يف منطقة 

كيليكيا. وقتها، اتخذت منّظمات »الصليب 

األحمر« وسلطات اإلنتداب الفرنيّس إجراءات 

إقامة آلف الخيم يف منطقة الكرنتينا. إبتداًء 

من العام 1926، وبمبادرٍة من جمعّياٍت أرمنّيٍة 

وبمساعدٍة من اإلنتداب، تّم إقرتاح حلوٍل دائمٍة 

لسكن الاّلجئني األرمن خارج املخّيمات، فتّم 

نقلهم تدريجّياً إىل مناطق مجاورة للكرنتينا، 

مثل برج حّمود وكرم الزيتون و»مخيم هاجني« 

وشارع خليل البدوي وكامب األبيض1 .

تكّون »كامب هاجني« تاريخّياً من ثالثة 

عقاراٍت كبريٍة مساحتها اإلجمالّية 25 ألف مرٍت 

مرّبع. قامت جمعية »إتحاد رفاق هاجني« بشراء 

األرايض وضّمها وإعادة فرزها يف قطٍع صغريٍة 

بمساحاٍت ترتاوح بني 64 و115 مرتاً مرّبعاً لسكن 

400 عائلة. كان النظام األسايّس للمشروع يمنع 

الهدم يف الحّي، حتى مع مرور الزمن2.

لعقوٍد، سمح »كامب هاجني« برتتيباٍت 

سكنّيٍة تتيح سكن شرائح إجتماعّية محدودة 

الدخل. فقد إنتقل العديد من ماليك الشقق 

الصغرية للسكن خارج »الكامب« وأّجروها، 

يف ظّل منع الهدم. اليوم، حوايل نصف سكان 

»الكامب« هم من املستأجرين الجدد والعّمال 

األجانب، يسكن معظمهم املباين املتأّلفة من 

طابقني. ولكّن، لقّلة املساكن املشابِهٍة يف املدينة، 

ومع تفاقم الحاجة إىل سكٍن رخيٍص، وجد 

مستثمرون صغاٌر سوقاً حيويّاً يف عرض وحداٍت 

سكنّيٍة لإليجار. فأصبح رائجاً تحويل الشقق أو 

األبنية إىل إّما »فويّهات« أو غرٍف تؤّجر منفردًة 

ضمن الشّقة، بهدف مضاعفة األرباح. إلّ أن 

ذلك كثرياً ما ينتج أوضاعاً سكنّيًة غري لئقٍة، يف 

ظّل غياب الضوابط والسياسة السكنّية.

ومع ذلك، نجد يف »الكامب« أنواع ملكّيٍة 

ر والالئق للسّكان  ساهمت بتأمني السكن امليسَّ

القدامى والجدد. فـ»كامب هاجني« ليس حالًة 

فردّيًة يف البدوي، إذ يحضر تاريخّياً عدٌد من 

املشاريع السكنّية إليواء الاّلجئني األرمن، وباتت 

هذه الرتتيبات عرب السنوات ضماناً للسكن 

املستدام يف الحّي.

يف شارع خليل البدوي، قامت جمعّيٌة 

أرمنّيٌة يف فرتة الثالثينّيات بشراء أراٍض، وفرزها، 

وتوزيعها كقطٍع صغريٍة عىل العائالت األرمنّية. 

وبمبادرٍة من ناٍد أرمنّي، يحضر مبنى 

مخّصص ملساعدة العائالت غري امليسورة عرب 

تأمني السكن املؤّقت لسنٍة أو سنتني بال مقابل، 

من أجل الحفاظ عىل التماسك اإلجتماعّي 

وتأمني السكن املدعوم. كما يمتلك الدير عقاراٍت 

تؤّجر بأسعاٍر مخّفضٍة لذوي الدخل املحدود.

عند غرب سّكة القطار التي تحّد حّي 

البدوي، نجد حّي »الكامب األبيض« عىل 

أطراف منطقة الجعيتاوي. تأسس »الكامب« يف 

 League of العام 1927 ملّا إشرتت األرض هيئة

 Nations Nansen Office for Refugees
بالتعاون مع اإلنتداب الفرنيّس، وخّططت شبكة 

الطرقات، وقّسمت األرايض. وقامت ببناء منازل3 

سكن فيها األرمن بفعل أوراق ملكّيٍة رسمّية. 

تدريجّياً، تّمت إضافة طوابق من دون ترخيص. 

ومع مرور الزمن وموجات النزوح الداخيّل حتى 

اليوم، إستقبل الحّي شرحاٍت إجتماعّيًة متنّوعة 

الطوائف والجنسّيات، تبحث عن إمكانّيًة للعيش 

يف املدينة بثمٍن مقبوٍل.

وجود مجّمعات أو مشاريع سكنّية مثل 

كرم الزيتون و»كامب األبيض« و»كامب هاجني« 

وشارع البدوي، مّهد الطريق لعملّياٍت أخرى يف 

مجال حيازة األرض والوصول إىل السكن، تّمت 

عرب الحيازة غري الرسمّية. إستفاد ذوي الدخل 

املنخفض والوافدون الجدد إىل املدينة من تواجد 

هذه املجّمعات، وإنطالقاً منها، إنخرطوا يف 

ترتيباٍت غري رسمّيٍة مع ماليك األرايض من أجل 

اإلستحواذ عليها، مثال العقارين ٣615 و164٣.

قبل ثماين سنوات والتحّول اإلقتصادي 

الذي طرأ عىل شارع مار مخايل خاللها، كانت 

البدوي منطقًة ل تزال تحوي سّكانها القدامى، 

تتكّون من نسيٍج عمراينٍّ قديٍم ومتماسك. 

كما عاش سّكانها بإستقراٍر سكنيٍّ نوعاً ما، 

عىل عكس مناطق بريوتّية أخرى بدأت موجة 

التغرّيات الكبرية يف تركيبتها السكنّية والعمرانّية 

منذ التسعينّيات، مثل رأس بريوت واملصيطبة 

وعني املريسة وغريها. أمام الضغوطات العقارّية 

وهجرة العديد من العائالت األرمنّية وقيام الورثة 

ببيع أمالكهم، لم تعد هذه البدائل والرتتيبات 

وحدها كافيًة لتوفري اإلستقرار السكنّي. حتى 

املشاريع السكنّية التي أُنشئت تاريخّياً، صارت 

تتحّول تدريجّياً من مساحٍة أّمنت السكن يف 

مرحلٍة تاريخّيٍة ما إىل كتلٍة عقارّيٍة قابلة للبيع 

والشراء يتسارع نحوها املستثمرون.

أيضاً، يؤّدي املستثمرون والسماسرة املحلّيني 

دوراً يف تطوير سوق املنطقة العقارّي. يرّوجون لها 

بصفتها »أصيلة« و»تشبه حياة القرية يف املدينة«، 

بينما يستأجرون مباٍن قديمًة، ويحّولونها إىل 

شقٍق مفروشٍة حديثٍة و»عىل املوضة«، 

ويعرضونها يف سوق اإليجار بأسعاٍر مفاِرقٍة لقيمة 

اإليجار املتداول يف املنطقة. يتسّبب هؤلء برفع 

كلفة السكن فيها، ويجذبون السّكان املؤّقتني من 

الّسواح وذوي الدخل املرتفع إىل منطقٍة َقَصدها 

تاريخّياً َمن لم يستطع تحّمل كلفة السكن يف 

مناطق بريوتّية أخرى. هذه التغرّيات تؤّدي إىل 

إخالء مستأجرين قدامى كرث، كمستأجري مبنى 

»مقهى يريفان« الذي تّم إخالؤهم منذ حوايل 

ستة أشهر.. وإشرتاه مستثمر  

هذه قّصٌة واحدٌة ضمن قصٍص عديدٍة يشهدها 

شارع مار مخايل.

قبل العام 2006، كان مار مخايل شارعاً 

صناعّياً عىل أطراف املدينة، يرتاصف فيه النّجارون 

واإلسكافّيون وأصحاب الحرف منذ العشرينّيات. 

قبل حوايل 10 سنوات، قصدت املطاعم والحانات 

واملعارض الحّي لتديّن اإليجارات فيه وحّباً بطابعه 

العمرايّن واإلجتماعّي الفريد. يف العام 2014، تّم 

إحصاء حوايل 50 محاّلً جديداً يف الحّي للمصّممني 

والفّنانني، باإلضافة إىل أكرث من 70 معرضاً فنّياً 

وحانة ومطعم1.

بنتيجة هذا التحّول اإلقتصادّي، وبني عاَمي 

2007 و2015، إرتفعت أسعار الشقق يف مار مخايل 

من 2100 دولر للمرت املرّبع إىل 4000 دولر2.

كان لهذا اإلرتفاع يف أسعار األرايض أثٌر كبرٌي 

عىل الوضع السكنّي يف الشارع، بما فيه التّلة 

السكنّية املعروفة بإسم حّي الروم. فيه، وجدنا 

أّن أغلبية املباين مملوكٌة من عّدة ورثة، يتشاركون 

أسهم عقاٍر واحد. غالباً، يصعب عىل املالكني 

املتعّددين أن يفرزوا ملكهم، بسبب إرتفاع كلفة 

رسوم الفرز. لذلك، يسهل عىل املستثمرين 

واملطّورين العقارّيني إقناع مالكني بالبيع، خاّصًة 

مّمن ل يسكنون يف امللك نفسه. ما يجرب سواهم 

عىل البيع، ل سيما من ذوي الحصص الصغرية. 

ويجد العديد من املالكني القدامى يف البيع ربحاً 

مالّياً يضمن شيخوختهم، يف ظّل غياب أّي 

ضماناٍت أخرى. فمعظم سّكان هذا الحّي )مالكني 

ومستأجرين( هم من أصحاب الدخل املتديّن. 

فلطاملا إستقطب العّمال والنازحني من الريف بحثاً 

عىل العمل يف بريوت.

تاريخّياً، بقيت لهذه املنطقة أراٍض زراعّية 

حتى فرتة اإلنتداب الفرنيّس، عند تأسيس السكك 

الحديدّية ومحطة قطار مار مخايل سنة 1891. 

 نشاط اإلرساليات الفرنسّية، كاملدارس واملستشفى 

والكنائس، جذب الكثري من سّكان املناطق 

املجاورة، كما لجأ األرمن إىل الحّي من مخيم 

الكرنتينا. بعد اإلستقالل وخالل األربعينّيات، 

كان مار مخايل قد تحّول إىل شارٍع تجاريٍّ وحريفٍّ 

بإمتياز، إنتقلت إليه العائالت املنخفضة الدخل 

والعّمال، فباع بعض ماليك األرايض املوازية 

للشارع أراضيهم أو أخلوا بيوتهم وأّجروها 

للوافدين الجدد من األرياف، بينما إشرتوا أراٍض 

وإنتقلوا إىل التالل املحاذية يف األشرفية، مثل حّي 

الروم. فأصبحت مار مخايل منطقًة سكنّيًة للفئات 

اإلجتماعّية املتوّسطة والفقرية. وبعدما كانت 

مصيفاً للعائالت الرثيّة، إستقبلت تّلة حّي الروم 

بدورها الوافدين الجدد بدءاً من الثالثينّيات، 

ملّا وصلها عّمال سّكة الحديد، واملرفأ، وموظفو 

شركة »كهرباء لبنان«، ومعمل البرية. يروي مالكو 

العقارات يف حّي الروم أنهم، يف البدء، إشرتوا 

أراٍض وبنوا بيوتاً قرب مراكز عملهم. لكن، خالل 

الخمسينّيات والستينّيات، راح مالكو األرايض 

يضيفون طوابق فوق بيوتهم لتأجريها إىل الوافدين 

الجدد. فصار الحّي سكنّياً بإمتياز، يكرث فيه اإليجار 

كوسيلٍة للسكن.

اليوم، بدأنا نشهد نزوح السّكان من الحّي إىل 

خارج بريوت، وتحديداً املنت الشمايّل. وبالنظر إىل 

خريطة امللكّية يف املنطقة، يالحظ عدٌد هائٌل من 

حالت بيع األرايض والعقارات، بعضها إحتوى 

سّكاناً من فئة املستأجرين القدامى. وتّم نقل 

امللكّية قبل صدور قانون اإليجارات الجديد، كما 

حالة العقار 641، ما يشري إىل مضاربٍة عقارّيٍة وربٍح 

غري مشروٍع للمطّورين العقارّيني الذي يشّكلون 

الفئة الوحيدة من املالكني الجدد  
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فريق 
»أشغال 

عامة«:

 مونيكا 
بصبوص
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بكداش

���� ��
 ������������������������������������������������������������������������������������� ��������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�
���� �����

�
(������ �����) ����� �����

���� �����
���� ��

���� ���
���� ��

���� �����
���� ���

���
���� ��

25%

41%

11%

23%

عقار 1٦٤3كامب هاجني

 نوع اإلشغال السكني يف
٣٢٢ طابق ضمن ١٤٩ مبنى

نوع اإلشغال يف ٥٥ شقة ٣٧ مبنى
خـــــــلــــيـــــــــــــــــــــــل الـــــــــــــبــــــــــــــــــــــــــــدوي

٢ منـــذ العـــام  0 0 8
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جانيت هي من سّكان »كامب هاجني« يف منطقة البدوي. تعيش عىل ُبعد خطواٍت من »كنيسة 

جورجيوس لألرمن األرثوذوكس«. بيتها صغرٌي جّداً، مساحته خمسٌة وخمسون مرتاً مرّبعاً، 

فيه صالون وغرفة نوم ومطبخ وحّمام. تسكن جانيت يف هذا البيت منذ العام ٢000 مع زوجها، 

لكنه تويف منذ أربع سنوات. إبنتها تعيش معها، وهي بدورها أمٌّ لولدين. تعمل جانيت 

خّياطًة، وال تجني الكثري من املال، إذ تتقاىض ألفي لريٍة لبنانّيٍة مثالً لتقصري السروال. ملكّية 

البيت تعود إىل الوقف األرمنّي. الكنيسة تؤّجرها شّقتها بإيجاٍر ثابٍت قدره مئتا دوالر. لم يتغرّي 

اإليجار منذ وصولها إىل املنطقة منذ ١٧ عاماً.

سابقاً، سكنت جانيت وعائلتها يف شارع مار مخايل باإليجار القديم. ولكن، باإلتفاق مع املالك 

نّفذ أخاها اإلخالء مقابل تعويٍض لم يعطها منه شيئاً. تقول أنه سلبها حّقها. أصل عائلتها 

من تركيا، لكن جانيت ُولدت هنا بعد الهجرة األرمنّية وقدومهم إىل لبنان، سكنوا بدايًة يف 

منطقة املصيطبة ثم إنتقلوا إىل مار مخايل لقربها من مدارسهم يف برج حّمود.

مشاريٌع سكنّيٌة ومبادراٌت محلّيٌة يف 
البدوي، حّدت من اإلستثمار العقارّي 

وعمليات البناء، وضبطت أسعار 
اإليجارات. فأّمنت السكن امليّسر واملتنّوع 

 خالل قرٍن من الزمن. 
تصوغ هذه الخصوصّية - املهّددة اليوم 

-  توصياٍت عملّيًة لسياساٍت سكنّيٍة 
عادلٍة عىل مستوى املدينة.

حّي البدوي     

 2  1

من مقابلة 
مع أنرتانيك 

داكسيان، أستاذ 
يف »جامعة 

هايغازيان« الذي 
أصدر كتاباً عن 
تاريخ »الكامب«

3

The Armenian-
 Quarters in
 Beirut, Report
 by The Middle
 East Studio
Winter Semes-
 ter 2009, ETH
 Studio Basel
 Contemporary
 Institute

 

   سألت ليىل قبالن عىل الفايسبوك: 

كيف نرتجم gentrification اىل العربي؟  
1- تحسني )تستخدم بالتقارير(

2- برجزة املدينة

3- فزلكة: »العما مان شو هالشارع صار مفزلك«

٤- تشريف 

٥- جنرتفة )حسب العادة يف تعريب املفردات التقنية 

منذ آواخر القرن التاسع عشر(

)encroachment( ٦- تجاوز

٧- تهذيب الحي / تهذيب املدينة )تستخدم يف تونس(

٨- عمليات تأهيل، ارتقاء األحياء، التحسني 

الحضري / التغريات يف املناطق الحضرية 

املرتبطة بإحالل الطبقة املتوسطة من املجتمع 

بطبقة أرقى منها

٩- تنميط رأسمايل للحيز املديني

1٠- احالل او تغيري طبقية 

عىل العقار رقم 6٤١ يف شارع مار مخايل، قام بيت كلٍّ من السيدة املُسّنة جورجيت، أم 

ميشال وزوجها املُقعد، مدام حياة، عائلة السّيد ناصيف، عائلة أبو وحيد، والسّيد جورج. 

يضّم هذا العقار ثالثة مباٍن صغريٍة كانت تسكنها هذه العائالت السّت، أربعٌة منها باإليجار 

القديم وإثنتان كماّلك قدامى، باإلضافة إىل محل »غارو« يف شارع مار مخايل الرئييّس. بنى 

املالك األسايّس القسم األمامّي من العقار خالل الثالثينّيات، ثم بنى خالل الخمسينّيات 

القسَمني الخلفّيني. بعد وفاته، تمّلك العقار الورثة، وهم ١١ شخصاً، إثنان منهم فقط يقيمان 

يف العقار، وتحديداً يف مبناه األمامّي. يف العام ٢0١١، قام مستثمٌر بإسم »شركة ميكاالنج« 

بشراء أسهم املالكني غري القاطنني يف املبنى، ما حاصر املالَكني القاطَنني، فإضطرا عىل البيع.

أخلت الشركة السّكان تدريجّياً وحّضرت ملشروٍع كبري. حجز املالك الجديد بيت جورجيت 

بالشمع األحمر بعد وفاتها وقبل أن يتمّكن أوالدها من الدخول إىل البيت وأخذ أغراضها. أّما 

أم ميشال وزوجها، ومدام حياة، وعائلة السيد ناصيف، وعائلة أبو وحيد، والسّيد جورج، 

فلم يستطيعوا البقاء يف الحّي إلرتفاع أسعار السكن فيه، وإنتقلوا إىل خارج بريوت.

حّي الروم    

 1

 GAIA Heritage
Report

 2

منى فواز، 
مارييك كراينن، 

داريا صمد، 
مقال قيد النشر

أجياٌل متعاقبٌة من النازحني إىل 
املدينة وجدت يف حّي الروم سكنًا 

مناسبًا وقريبًا من مكان عملها.
منذ العام 2006، بدأت املطاعم 

والحانات تدخل إىل الحّي وتحّل 
مطرح الصناعات القديمة. وقد 

قصدته لتدّن أسعار اإليجار 
فيه، وإعجابًا بطابعه العمراّن 

واإلجتماعّي الفريد. ما تسّبب برفع 
أسعار األرايض يف الحّي بنسبة 200 يف 

املئة، وتهجري سّكانه.

9 عقارات ملك قديم ملؤسسة دينية أو اجتماعية، 
يتم إشغالها إّما من دون مقابل، أو بأسعار أرخص من السوق، 

أو وفق اإليجار القديم. 

٤ منها، تقع عىل شارع أرمينيا الرئييس، جميعها 
ملك »جمعية املرسلني األرمن يف أمريكا« منذ عام 1951.

٢١ عقار انتقلت ملكيته بعد العام ١99٢:

٥ منها يشغلها مستأجرون قدامى

8 منها لألخوان آرا ومهري ديكاسيان، أحدهم عىل 
شارع أرمينيا تّم تأمينه عند بنك بريوت بقيمة 565 ألف دولر، 

ويتم تحويله اىل مطعم.

9 مباين و٤ شقق تحّولت اىل فوييه أو تؤّجر كغرف
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18%

33%

42%

7%

العقار 3٦1٥
يقع عىل انحدار قوي جنوب كامب األبيض 

ومّطل عىل كرم الزيتون، وقصته شبيهة 
بالعقار 1643 حيث ملكية األرض تعود اىل 

ورثة سليم فرح، بينما ملكية املباين للسكان. 
يف العام 1976 تم استمالك قسم من هذا 

العقار، وعند تنفيذ مشروع جسر يرفان خالل 
سنوات التسعينات تم هدم عشرة مباين.

عقب دعاوى تحت عنوان »دعوى إحراز 
ملكية أرض« - تظهر يف الصحيفة العقارية 
منذ سنوات الستينات - بني ماليك األرض 

وماليك البيوت، تّم إخالء منذ سنوات 
قليلة سكان 13 من أصل املباين الـ 14 املتبقية-  

بحجة عدم وجود أّي سندات ملكية. هي 
اليوم مهجورة، وتم تخريبها يك ال يستويل 

عليها أحد. 

مبنـــى  ٢8 إخـــالء 

مبنـــى  ١6 هـــدم 

أبـــراج  8 تشـــييد 

افتتاح 8 مطاعم

عىل الرغم من وضع شارع مار مخايل قيد 
الدرس، ُتمنح تراخيص الهدم من وزارة الثقافة 

ومحافظ بريوت بشكل متكرر، بحجة أّن ال 
قيمة "معمارية" لهذه املباين. يتم االلتفاف حول 

إشكالية هدم هذا الشارع القديم عرب فرض شرط 
عدم هدم الواجهة األمامية.
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العدد 47، كانون الثاني  / يناير  2017

ـــاءلٍة  ل مســ أو
غيـــر مبـــــاشرٍة 

فـــي ملــــــف 
النفايـــــات:

ديون البلديات لقاء 

خدمة وهمية؟

اإقرتاح  يف  متّثل  الأعمال  جدول  من   61 البند 

بع�س  اإعفاء  اإىل  الرامي  ر 
ّ
املكر املعّجل  القانون 

عليها  امل�ستحّقة  املوجبات  بع�س  من  البلديات 

النائب  قّدمه  قد  وكان  النظافة.  خدمات  نتيجة 

بالتزامن   ،2015/9/23 بتاريخ  اجلمّيل  �سامي 

 الذي �سهده �سيف 2015.
ّ

مع احلراك ال�سعبي

اليوم،  قائاًل:«  اإقرتاحه  موجبات  اجلمّيل  �سرح 

ب�سبب  الديون  عليها  تراكم  البلديات  كّل 

)ي�سري  عليها  فر�ست  واإمنا  عليها  توافق  عقوٍد مل 

وهي  النفايات(.  ومعاجلة  وكن�س  مّل  عقود  اإىل 

جتاه  بواجبها  تقوم  اأن  من  متنعها  �سخمٌة  ديوٌن 

بالأخ�س  النا�س،  حاجات  وتلّبي  املواطنني، 

الآن، حيث مطلوب منها اأن ت�ستلم زمام املبادرة 

يف مو�سوع النفايات«.

وطالب باإعفاء البلديات من هذه الديون، قائاًل: 

غري  خلدمة  باهظة  الكلفة  ملاذا  نفهم  اأن  »نحاول 

مبعاجلة  املّت�سل  لل�سّق  منه  اإ�سارٍة  )يف  موجودة؟ 

من  لي�س  تنفيذه(...  يتّم  مل  والذي  النفايات، 

عمل  على  الرقابة  غياب  البلديات  م�سوؤولية 

هذه  دفع  اإ�ست�سهلت  الدولة  واأّن  »�سوكلني«، 

الكّم  هذا  فرتاكم  �سنة،   20 مدى  على  الكلفة 

الهائل من الديون«.

تقدميه  فاإّن  الإقرتاح،  �سقوط  من  الرغم  وعلى 

م�سوؤولّية  البلديات  حتميل  اإ�سكالّية  على  اأ�ساء 

ت�سديد فاتورة الف�ساد لأكرث من عقدين.

ابراهيم  علي  املايل  العام  النائب  كان  وللتذكري، 

على  النفايات  ف�سيحة  وطاأة  حتت  اإّدعى  قد 

التحقيق  قا�سي  اأمام  واآخرين  »�سوكلني«  �سركة 

يف  احلا�سل  الإ�ستهتار  خلفية  على  بريوت،  يف 

املّت�سل  ال�سّق  جلهة  وخ�سو�ساً  العقد،  تنفيذ 

النفايات. مبعاجلة 

الجلسة التشريعّية

ى كر ذ
المجاعـــة 

الكبـــرى:
األساطير المؤسسة 

بمنأى عن التذّكر
الرامي  ر 

ّ
املكر املعّجل  القانون  »اإقرتاح   :72 البند  قال 

كان  وبذلك،  الكربى«.  املجاعة  ذكرى  يوم  اإقرار  اإىل 

الأوىل.  العاملّية  اإبان احلرب  املجاعة احلا�سلة  اإىل  ي�سري 

ر النائب نعمة اهلل اأبي ن�سر دواعي هذا الإقرتاح 
ّ
وقد بر

قائاًل: »مثلما هناك يوٌم للبيئة والطبيعة ويوٌم للحب ويوٌم 

للكرامة، بالإمكان اأن يكون هناك يوٌم يف ال�سنة ن�ستذكر 

فيه اأمواتنا، وهو لن يكّلف خزينة الدولة«. قبل مبا�سرة 

�سي  »يف  ي: 
ّ
بر نبيه  الرئي�س  �ساأل  املقرتح،  النقا�س يف 

اإ�سم غري املجاعة؟«، فرد اأبي ن�سر: »يف يوم للجوع، ويوم 

الت�سويت  ي 
ّ
بر طلب  وعندما  للكرامة«.  ويوم  للحب، 

على العجلة، عّلق النائب �سيمون اأبي رميا ممازحاً: »بدنا 

ن�سوت على العجلة قبل ما منوت من اجلوع«. واإعرت�س 

اإعتباره »يوم عطلة«، وقال: »ل  النائب روبري غامن على 

اأرى �سرورًة لأن نحّدد عيداً للمجاعة«، فتم التو�سيح له 

باأّن الذكرى �سُتحيا من دون يوم عطلة.

لإبراز  فر�سًة  الإقرتاح  فوجد يف  النائب علي عمار  اأما 

املا�سي  اإ�ستذكار  فّن اخلطابة لديه. قال: »ل �سري من 

الذكرى  هذه  كانت  لو  حتى  عربه،  من  والإ�ستفادة 

الأليمة بعيدًة، وتعود اإىل قرٍن �سابق.. اإيّن اأغتنم الفر�سة 

ل  نعي�سه  ما  لبنان.  يف  اليوم  �سعبنا  يعي�سه  ما  لأتذّكر 

يرتقي لذاك امل�ستوى من التاريخ جتّنباً للمبالغة. ولكنه 

لعناوين  والتعط�س  واجلوع  الفقر  من  على خطٍّ  يعي�س 

عديدة، فال�سعب اللبنايّن يا دولة الرئي�س جائٌع لقانون 

للكهرباء.  جائٌع  اللبنايّن  ال�سعب  عادل.  اإنتخاباٍت 

اللبنايّن  ال�سعب  ال�سفة.  ملياه  جائٌع  اللبنايّن  ال�سعب 

جائٌع لالإ�سالحات. ال�سعب اللبنايّن جائٌع للعودة اإىل 

الد�ستور وروح الد�ستور«.

بالت�سويت، مّت اإ�سقاط �سفة العجلة عن اإقرتاح القانون. 

اآخر  قانوٍن  اأبي ن�سر كان قد جنح يف مترير  اأّن  يذكر هنا 

يف العام 2011 يق�سي باإعالن عيد الأبجدّية، ما يجعل 

»املفّكرة  قالته  باإمتياز. وما  الرمزّية  املنا�سبات  نائب  منه 

ي�سعى  القانون  ذاك  م�سروع  اأّن  جلهة  اآنذاك  القانونّية« 

اإىل اإ�ستنباط اأ�ساطري موؤ�ّس�سة، ي�سّح بدرجٍة معّينٍة على 

الذكرى  ماأ�ساوّية  من  الرغم  فعلى  اجلديد.  اإقرتاحه 

واأهميتها، يبقى لفتاً تقدمي اإقرتاٍح لإ�ستذكارها من دون 

حروبنا  ماآ�سي  لإ�ستذكار  اإقرتاح  اأّي  هنالك  يكون  اأّن 

الأحدث واأهمها حرب 1975-1990. كاأمنا يراد تذّكر 

التي  املاآ�سي  عن  مبناأى  ك�سعٍب،  توّحدنا  التي  املاآ�سي 

اأريد  ومثلما  الأهلّية.  ال�سعب وحروبه  اإنق�سامات  تظهر 

العريق،  بتاريخنا  اإفتخارنا  يتّوج  اأن  الأبجدّية  لعيد 

معاناتنا  باأيام  يذّكرنا  لكي  للجوع  لعيد  حاجٌة  ظهرت 

امل�سرتكة. بكالٍم اآخر، يوٌم للتفاخر ويوٌم للبكاء. ولكن 

معاً، من دون اأّي م�ساءلٍة اأو اإ�سطراٍب �سمريّي.  

« لقرض  »خـــّط عســـكرّي
بمئـــة مليـــون دوالر

ر لنف�سي اأن تاأتيني هذه الورقة �سباحاً، ثم يكون مطلوباً مني اأن اأوافق على قر�ٍس للدولة 
ّ
»ل اأ�ستطيع اأن اأبر

يحال  اأن  يف  مانعاً  اأرى  بواجبي. ل  راً  مق�سّ �ساأكون  بذلك،  اإذا قمت  مليون دولر.   100 بقيمة  اللبنانية 

امل�سروع اإىل جلنة املال واملوازنة، اإذا مل يكن على جلنة الإدارة والعدل بحثه اأي�ساً، ثم يعاد للهيئة ملناق�سته 

واإقراره. لكن، على الأقل، دعونا كنّواب نقوم بواجبنا امللقى على عاتقنا«.

نّواف املو�سوي

واإ�ست�سارات.  درا�ساٍت  على  �سرف  املال  من  جزءاً  اأّن  وتبنّي  مماثلًة،  اإتفاقياٍت  ناق�سنا  اأن  �سبق  »احلقيقة 

اأمواٍل ت�سرف يف غري  اأعباًء للبلد لالأجيال املقبلة، مقابل  بالتايل، نحن نتدّين ولو بفائدة �سفر، ونحّمل 

مكانها ال�سحيح. )..( كيف �سيتّم �سرفهم؟ هل هناك حاجات �سرورّية؟ هل هناك اأولوية ملّحة جداً لدى 

الدولة اللبنانّية جتعلها تقرت�س 100 مليون دولر؟ نحن نحتاج اإىل تف�سيل، وبالتايل لي�س من اخلطاأ اأن يعود 

اإىل جلنة املال من ثم نعيد مناق�سته«.

ح�سن ف�سل اهلل

»حرام اإذا بدها جتي كّل هامل�ساري من دون اأن تكون هناك خّطة للمدار�س الر�سمّية. اليوم، عدد التالميذ 

يف هذه املدار�س اإىل تراجٍع، وجزٌء كبرٌي منها اأغلق لأنه يف املا�سي مّت اإفتتاح العديد من املدار�س وكانت 

عبارة عن تنفيعات... نحن يف الدولة اللبنانّية نفتقد اإىل خّطٍة تربوّيٍة �ساملٍة للمدر�سة الر�سمّية. اليوم، اإن 

قمنا برتميم هذه املدار�س من دون و�سع خّطٍة اإ�سرتاتيجّيٍة، نكون ب�سدد هدر الأموال«.

�سامي اجلمّيل

هذه هي اأبرز املداخالت التي اأدىل بها النّواب الثالثة يف اجلل�سة املنعقدة بتاريخ 2016/1/26 يف �سياق مناق�سة 

 بني 
ّ

م�سروع القانون امل�سّدق من جمل�س الوزراء، والرامي اإىل املوافقة على قر�ٍس بقيمة مئة مليون دولر اأمريكي

اجلمهورية اللبنانّية و«املوؤ�س�سة الدولّية للتنمية« بفائدة قميتها �سفر، من اأجل حت�سني البنى التحتّية الرتبوّية وتو�سيع 

املدار�س لإ�ستيعاب النازحني. ويلحظ اأن هذا امل�سروع ورد يف �سبيحة اجلل�سة نف�سها، ومل ترفق به اإتفاقية القر�س 

اأو اأّي معلوماٍت حول كيفّية �سرفه. وعلى الرغم من اإعرتا�سهم و�سواهم من النّواب على الطريقة املعتمدة، مّت اإقرار 

، بحّجة اأن عدداً من النّواب 
ّ

هذا امل�سروع مبخالفٍة لالآليات الد�ستورّية والقانونّية التي حتّدد اأ�سول العمل النيابي

ر يف املو�سوع ذاته.
ّ
كانوا قد تقّدموا خالل فرتٍة �سابقٍة باإقرتاح قانوٍن معّجل ومكر

الرتبية  وزير  من  طلب  »املجل�س  اأّن  احلريري  �سعد  الوزراء  رئي�س جمل�س  �سرح  ال�سابقة،  الإعرتا�سات  على  رّداً 

و�سع اآلية وا�سحة ل�سرف القر�س«، متمنّياً على النّواب املوافقة على م�سروع القانون، »لأن فيه الكثري من املال 

ااملالية علي ح�سن خليل فح�سر اخليار  اأما وزير  القطاعات الأخرى«.  اأو  الرتبية  �سياأتي يف ما يخ�ّس  للحكومة، 

املئة. وكاأمنا  6 و7.5 يف  ن�سبتها بني  بفائدٍة قد ترتاوح  اأو الإ�ستعداد لالإ�ستدانة من امل�سارف  بني قبول الإتفاقية 

القر�س غايٌة بحّد ذاته.

ي النّواب اأمام اخليار الآتي:
ّ
يف ختام النقا�س، و�سع رئي�س جمل�س النواب نبيه بر

»اإّما اإر�سال م�سروع القانون وفقاً للد�ستور ووفقاً لالأ�سول اإىل اللجان.--

واإّما الت�سويت عليه. واإذا مّت الت�سويت، ي�سّجل يف املح�سر اأنها املرة الوحيدة والأخرية التي يناق�س فيها م�سروع --

القانون يف الهيئة العامة من دون مروره باللجان«.

ي كان مقنعاً جداً: فما اأن اأنهى حديثه حتى �سّدق النّواب م�سروع القر�س، وهم على جهالٍة 
ّ
ويبدو اأن الرئي�س بر

مبا �سّدقوا عليه.


