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حتى  والرواتب  الرتب  �سل�سلة  قانون  اإقرار  مت  اأن  ما 

املدر�سية.  الأق�ساط  زيادة  الت�سريحات حول  انطلقت 

قانون  لتفعيل  املبادرة  اكت�سبت  الأجواء،  هذه  ويف 

والتي  اخلا�سة  املدار�س  يف  بالأق�ساط  اخلا�س   515

اجتماعية  اأهمية  النا�سطني  من  جمموعة  اأطلقها  كان 

املبادرة  هذه  اكت�ساب  يف  ذلك  متثل  وقد  م�ساعفة. 

اأو�سع، ف�سال عن التقائها مع عدد من جلان  ف�ساءات 

متيزت  تن�سيق  هيئة  اإن�ساء  اإىل  و�سول  املنتخبة  الأهل 

بتعدديتها مناطقيا وطائفيا، بهدف �سمان احرتام هذا 

الزاوية، �سكل اخلطاب حول هذا  القانون. ومن هذه 

اإىل  للدولة  تنبيها   1992 يف  اإقراره  مت  الذي  القانون 

املدار�س  تقّيد  مدى  مراقبة  يف  قانونا  املكر�س  دورها 

لالأق�ساط  و�سعتها  كانت  التي  بال�سقوف  اخلا�سة 

ربحية  م�ساريع  لي�ست  اخلا�سة  فاملدار�س  املدر�سية. 

الأكالف  اأ�سا�س  على  اأق�ساطها  حتديد  تاليا  ويقت�سي 

اأي  ال�سوق  قوانني  اأ�سا�س  على  ولي�س  احلقيقية 

والطلب.  العر�س 

ورغم اأهمية تطور هذا اخلطاب، فاإن ح�سوله يف موازاة 

املدر�سة  يف  التعليم  تعزيز  حول  للخطاب  كّلي  اندثار 

الر�سمية، اإّنا يعك�س حتويراً اأ�سا�سياً يف احلركة املطلبية 

يف هذا املجال. فكاأنا هذه احلركة يئ�ست من املدر�سة 

اأو�سع  متكني  اّتاه  يف  اهتمامها  فاأدارت  الر�سمية، 

�سريحة من املواطنني من ولوج املدر�سة اخلا�سة وعمليا 

يف اتاه اإنقاذ ما ميكن اإنقاذه، خ�سو�ساً بعدما بلغ عدد 

جمموع  من   70% اخلا�سة  املدار�س  يف  التالميذ 

مطالب  تنح�سر  الزاوية،  هذه  ومن  لبنان.  تالميذ 

عقود ما بعد ال�ستقالل لبناء مدر�سة ت�سمن حظوظا 

لتتقّل�س يف  والدولة،  املواطنة  ومعها  للجميع  مت�ساوية 

�سمان احلّق بالتعليم لأو�سع �سريحة ممكنة من النا�س 

على  قادرة  زالت  ما  التي  الو�سطى  الطبقة  )وعمليا 

حق  ي�سبح  الزاوية،  هذه  من  الأق�ساط(.  ت�سديد 

التعليم، مثله مثل احلقوق الجتماعية الأخرى كحق 

الدولة حمايته  من  يطلب  دا 
ّ
فردياً جمر ال�سكن، حقا 

مبناأى عن اأي م�سروع وطني. فهل تقوى الدولة التي 

يف  للجميع،  مدار�س  بناء  يف  وهنها  بفعل  ف�سلت 

اأم  اخلا�سة؟  املدار�س  تع�سف  �سد  مواطنيها  حماية 

�ستذعن الدولة متاما كما ح�سل يف ق�سية الإيجارات 

للوبيات ال�سوق )العر�س والطلب(، فينتهي الإرتفاع 

عدد  طرد  اإىل  فقط  لي�س  املدر�سية  لالأق�ساط  اجلنوين 

من التالميذ من املدار�س اخلا�سة، اإنا اأي�سا وقبل كل 

�سيء، اإىل مزيد من الفرز والإفقار؟         
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النواب  جمل�س  اأقر   2017 اأيلول   20 بتاريخ 

اإدخال  بعد  التعذيب،  جترمي  قانون  م�شروع 

اإقراره  التعديالت عليه1. وجاء  جمموعة من 

بهذه ال�شيغة بعدما متت مناق�شته خالل جل�شة 

عدد  خاللها  عّب  اآب،   17 يف  عقدت  �شابقة 

التعذيب  ملمار�شات  قبولهم  عن  النواب  من 

»كف  عن  عبارة  فيها  تكون  التي  احلاالت  يف 

ت�شاوؤالت  منتظم  ب�شكل  وتطرح  اأمني«2. 

كثرية حول جدية الدولة اللبنانية يف مناه�شة 

املفكرة  قابلت  ال�شياق،  هذا  يف  التعذيب. 

االأمم  ملفو�شية  االإقليمي  املمثل  القانونية 

املتحدة حلقوق االإن�شان يف لبنان، عبد ال�شالم 

بالواقع  املفو�شية  راأي  ل�شماع  اأحمد،  ال�شيد 

 . التعذيب  مناه�شة  م�شتوى  على  اللبناين 

 20 يوم  كانت  املقابلة  اأن  اىل  املالحظة  جتدر 

قانون  اقرتاح  اإقرار  من  �شاعات  قبل  اأيلول، 

جترمي التعذيب الذي كان تقدم به النائب غ�شان 

خميب. ويلحظ اأن الغالبية النيابية انتهت اإىل 

النظر يف  بنقل �شالحية  املت�شلة  املادة  حذف 

العدلية  املحاكم  اإىل  التعذيب  ق�شايا  جميع 

بهم  امل�شتبه  ملالحقة  امل�شبق  االإذن  وبتجاوز 

بالتعذيب، علما اأن  املادة 15 من قانون ا�شول 

العدلية  املحاكم  جتعل  اجلزائية  املحاكمات 

�شاحلة يف حال التعذيب املرتكب من ال�شابطة 

املحكمة  اإبقاء  اأن  املعلوم  ومن  فقط.  العدلية 

ما  تتجاوز  للنظر يف جرائم  الع�شكرية �شاحلة 

هو متعلق �شرفا بالع�شكريني  هو اأمر ال ين�شجم 

باحلقوق  اخلا�س  الدويل  العهد  التزامات  مع 

ال�شيا�شية واملدنية الذى �شادق عليه لبنان، كما 

بامل�شاركة  التعذيب  �شحايا  حق  بن�شف  يهدد 

احلد  ومعه  واملحاكمة  التحقيق  اإجراءات  يف 

وقد  االإجراءات.  هذه  �شفافية  من  االأدنى 

�شبق اأن نبهنا    للغمو�س الذي �شاب  ق�شيتي 

اأربعة  ووفاة  رومية  �شجناء  على  االعتداء 

يف  غام�شة  ظروف  يف  اجلي�س  لدى  موقوفني3 

اأواخر حزيران الفائت )املحرر(. 

 

أجرت المقابلة إلهام برجس

كيـــف تقيمـــون لبنـــان فـــي مجـــال مناهضـــة 

التعذيـــب؟

»لبنان بلد يدرك اأهمية حقوق الإن�سان، وقد كان رائداً 

فيما  الإن�سان. لكن  العاملي حلقوق  الإعالن  يف �سياغة 

يتعّلق مبو�سوع التعذيب، ل يزال واقع لبنان ل يتنا�سب 

. فعلى الرغم من اإقرار 
4
مع اإلتزاماته الدولية يف هذا املجال

القانون املن�سئ للهيئة الوطنية حلقوق الإن�سان، واملت�سمن 

للجنة الوطنية للوقاية من التعذيب، ال�سادر يف  ت�سرين 

الأول 2016، مل تتم حتى اللحظة ت�سمية اأع�ساء هذه 

الهيئة. اأما على �سعيد ترمي التعذيب، فال يوجد حتى 

وي�سادف  التعذيب  ترمي  قانون  م�سروع  �سوى  اللحظة 

النواب  ملجل�س  العامة  الهيئة  على  اليوم  معرو�س  اأنه 

للت�سويت عليه. 

من جهتنا نرى اأن هناك دواع للقلق من ممار�سات التعذيب 

كانت  اإذا  عما  وبعيداً  لبنان.  يف  حت�سل  التي  امل�ستمرة 

ممنهجة كما ت�سنفها جلنة مناه�سة التعذيب اأم فردية كما 

تقول الدولة اللبنانية، تبقى احلقيقة باأن ممار�سات التعذيب 

منت�سرة يف خمافر الأجهزة الأمنية، و�سدر موؤخراً تقريران 

. ويعود ذلك اىل كون البع�س يف لبنان يعتمد 
5
يثبتان الأمر

التاه التقليدي  الذي يعترب الإعرتاف دليال اأ�سا�سياً، 

ما يجعل التعذيب و�سيلة للو�سول اإىل العرتاف. هذا 

القلق يتفاقم بالن�سبة اإىل املتهمني بالإرهاب والتحري�س 

على هذه الأعمال. 

ـــم التعذيـــب  ـــون تجري مـــا رأيكـــم بمشـــروع قان

النـــواب،  علـــى مجلـــس  اليـــوم  المعـــروض 

وبالنقاشـــات التـــي دارت فـــي جلســـة 17 آب 

حـــول هـــذا المشـــروع ال ســـيما لناحيـــة:

- إعتبـــار التعذيـــب مقبوالً متـــى هدف لحماية 

األمـــن الوطني.

- رفض مثول العسكري أمام المحاكم العادية 

والتخوف من إلغاء القضاء العسكري؟

ترمي  قانون  م�سروع  و�سع  يف  �ساركنا  كمفو�سية  نحن 

التعذيب، وهذه الن�سخة من�سجمة مع تعريف الأمم املتحدة 

ملناه�سة التعذيب. نحن نفرت�س اأن تقر كما هي لوجود 

توافق �سيا�سي عليها يف ظل م�ساركة جميع الأطراف يف 

مناق�ستها. اأما يف حال عدم اإقرار م�سروع القانون كما اأقر 

يف اللجنة، فالأمر �سيطرح اإ�سكالية �سببها تراجع الإرادة 

التي مت التعبري عنها يف جمال مناه�سة التعذيب. 

وقد يطرح الهاج�س الأمني كذريعة لن�سف ال�سمانات 

لي�ست  الذريعة  التعذيب. وهذه  ملناه�سة  توفرها  الالزم 

املتحدة  الوليات  يف  ح�سل  فما  لبنان،  على  مقت�سرة 

الأمريكية بعد اأحداث اأيلول 2001 وما يحدث الآن يف 

بريطانيا، خري مثال على ذلك. لكن تراجع الدول الكربى 

على �سعيد هذه ال�سمانات ل ميكن اأن يربر تراجع الدولة 

هنا. نحن ل ننكر اأهمية قيام الدولة بعمليات ا�ستباقية 

الإرهاب  مكافحة  اأن  نقول  لكننا  الأمن.  بهدف حفظ 

مبا يف  الإن�سان  اإحرتام حقوق  اإطار  تتم يف  اأن  لبّد من 

ذلك حقوق امل�ستبه بهم. 

اأما لناحية عنا�سر الأمن والع�سكريني، فال بد من التذكري 

اأنهم حتت القانون ولي�سوا فوقه. وهم بالتايل كاأي موظف 

يتعلق  فيما  القانون.  يخرق  عندما  م�ساءلته  تب  عام، 

بالتعذيب ب�سكل خا�س، لميكن التذرع باأوامر الروؤ�ساء، 

ما يعني اأن تعذيب مواطن اأو م�ستبه به،  يجب اأن يوؤدي 

بالن�سبة  مبا�سر.  ب�سكل  ق�سائياً  مرتكبه  حما�سبة  اإىل 

لعام  تعود  قدمية  اإ�سكالية  توجد  الع�سكرية،  للمحكمة 

1997: وقتها قدم لبنان تقريره اأمام جلنة حقوق الإن�سان 

العهد  على  املوقعة  الدول  التزام  مدى  مبراقبة   املكلفة 

الدوىل   للحقوق املدنية وال�سيا�سية. وقد حلظت اللجنة 

الق�ساء  اآنذاك يف تو�سياتها �سرورة ت�سييق �سالحيات 

الع�سكري. بهذا املعنى، ميكن اأن ينظر الق�ساء العادي يف 

امل�سائل املتعّلقة بالتعذيب، بحيث ي�ستفيد املدعى عليه 

من �سباط وع�سكريني وعنا�سر اأمن من كل ال�سمانات 

التي يتمتع بها املتقا�سي املدين اأمام هذه املحاكم.  

اخت�سا�س الق�ساء الع�سكري يف لبنان من الأمور التي 

ت�سعر جلنة مناه�سة التعذيب بالقلق. وقد اأو�ست اللجنة 

ل�سيما  املدنيني  حماكمة  من  الع�سكرية  املحكمة  مبنع 

قبل  التو�سية  بهذه  لبنان  يبت  اأن  ويفرت�س  الأطفال. 

تقدميه تقريره  لـ 2018. ونحن ناأمل اأن ت�ستجيب الدولة 

اللبنانية لهذه التو�سية.

30 حزيـــران عمليـــة مداهمـــة  حصلـــت فـــي 

الالجئيـــن  لمخيمـــات  اللبنانـــي  للجيـــش 

الســـوريين في جرود عرســـال. مـــا هو تعليقكم 

علـــى مســـار التحقيقـــات التـــي حصلت فـــي هذا 

الشـــأن وكيفيـــة تعامـــل الدولـــة اللبنانيـــة مـــع 

األمـــر؟

اأ�سدرت اإثر وفاة اأربعة موقوفني وقتها بياناً طلبت فيه من 

ال�سلطات املعنية اإجراء حتقيق م�ستقل حيادي على وجه 

ال�سرعة. ومن خالل توا�سلنا مع اجلي�س واجلهات العدلية 

اأنه مت ال�سروع باإجراء التحقيق ونحن ل  املختلفة علمنا 

نزال حتى اللحظة باإنتظار النتائج التي مل تظهر. 

نتائج  �سدور  من  لبّد  كان  مرت  اأ�سهر  ثالثة  فخالل 

الأطباء  جلنة  اأنهته  الذي  التقرير  لناحية  اأما  التحقيق. 

املعينة من قبل املحكمة الع�سكرية، فال بد اأن يتم ن�سر 

نتائجه كتف�سري للراأي العام، ويجب اأوًل ال�سماح لأهايل 

املوقوفني وال�سحايا الطالع عليه. وهكذا، يف حال ثبت 

نف�سه  الأمر  امل�سوؤولني.  حما�سبة  تتم  خمالفات،  وجود 

حدث بالن�سبة لفيديو التعذيب يف �سجن رومية. فبعد 

 نتائج التحقيقات التي 
َ
مرور 3 �سنوات على احلادثة، مل نر

قيل انها فتحت. ن�سر نتائج هذه التحقيقات هو الو�سيلة 

الوحيدة للتاأكد من جدية لبنان يف مناه�سة التعذيب. 

ـــا  ـــة فيم ـــلطات اللبناني ـــم للس ـــي توصياتك ـــا ه م

يتعلـــق بموضـــوع التعذيـــب؟ 

خطة  ت�سع  جلنة  بتفعيل  تقوم  اأن  الدولة  على  يجب 

التو�سيات التي تلقاها لبنان من جلنة مناه�سة  لتطبيق 

التعذيب منذ عام 2013 وما تالها من تو�سيات ل�سيما 

وظروف  الع�سكرية  واملحكمة  القانونية  الأمور  لناحية 

الحتجاز. لكن يف حال وجود عقبات اأمام التح�سينات 

مبا�سرًة  تنفيذها  ميكن  ب�سيطة  اأ�سياء  فهناك  الأ�سا�سية، 

�سفافة،  حتقيقات  اإجراء  ومنها  الربملان،  اإىل  اللجوء  دون 

وتهيز غرف التحقيقات بالكامريات وال�سماح للمحامني 

بح�سور التحقيقات الأولية. فمناه�سة التعذيب ي�سب يف 

م�سلحة لبنان ول يوؤدي اىل تقوي�س  الأمن فيه اأو اإ�سعاف 

معنويات اجلي�س اأو قوى الأمن  والهدف فى نهاية املطاف 

هو حماية املواطنني و�سيانة حقوقهم.       

حكم قضائي يعاقب اختالق »جرم الفرار«

نّجار حال 
جمازة يف القانون، من فريق عمل املفكرة القانوين

16

إقرار قانون معاقبة التعذيب:
خطوة هامة إلى األمام

القانون  لقرتاح  الأخرية  ال�سيغة  يقارن  من 

اأقرته  والذي  التعذيب«  »معاقبة  اإىل  الرامي 

الأ�سا�سية  بال�سيغة  النواب  ملجل�س  العامة  الهيئة 

يدرك  خميرب،  غ�سان  النائب  قدمها  كان  التي 

املجل�س  داخل  الغلبة  ذات  القوى  اأن  �سريعا 

مكافحة  اإزاء  ومرتددة  حذرة  تبقى  النيابي 

اإىل  هامة  قفزة  تقفز  اأن  ارت�ست  واإن  التعذيب، 

يف  خا�س  ب�سكل  احلذر  هذا  تلى  وقد  الأمام. 

حملني: 

جلنة  عمدت  التعذيب،  تعريف  بخ�سو�س 

الإدارة والعدل اإىل اإدخال تعديل على القرتاح 

قد  الأعمال  هذه  تكون  اأن  موؤداه  الأ�سا�سي، 

الأويل  والتحقيق  الإ�ستق�ساء  »اأثناء  ح�سرا  متت 

من  وعادت  واملحاكمات«،  الق�سائي  والتحقيق 

ويوؤكد  العقوبة«.  تنفيذ  اأثناء  »يف  لت�سيف  ثم 

و�سعت  الفقرة  هذه  اأن  خميرب  غ�سان  النائب 

التحقيق  مراحل  جميع  يف  الإحاطة  بهدف 

واملحاكمة واحلب�س ولي�س بهدف اإخراج اأي من 

اأعمال التعذيب عن نطاق تطبيقه. وهذا اأي�سا ما 

اتفاقية  تف�سري  ومع  القانوين  املنطق  مع  يتما�سى 

فعل  بني  قط  متيز  ل  والتي  التعذيب  مناه�سة 

يوؤدي  اأن  باملقابل  يخ�سى  اأنه  اإل  واآخر.  تعذيب 

الزمني  الإطار  من  احلد  اإىل  »اأثناء«  عبارة  تف�سري 

لهذه املادة. فهل نحن نتحدث عن الفرتة الزمنية 

والتحقيق  ال�ستق�ساء  عمليات  ت�ستغرقها  التي 

املواعيد  عن  فقط  اأم  العقوبة  وتنفيذ  واملحاكمة 

فيخرج  الجراءات،  هذه  فعليا  فيها  تدور  التي 

عن املادة كل ما يح�سل خارج هذه املواعيد؟ 

اأعمال  حماكمة  يف  الخت�سا�س  بخ�سو�س 

اإلغاء  على  النيابية  الغالبية  اأ�سرت  التعذيب، 

جميع  يف  النظر  �سالحية  تخرج  التي  املادة 

املحكمة  اخت�سا�س  من  التعذيب  جرائم 

على  احل�سول  من  تعفي  التي  اأو  الع�سكرية 

رئي�س  )ومنهم  البع�س  برر  وفيما  م�سبق.  اإذن 

ما  لزوم  باأنها  املادة  هذه  اإلغاء  النيابي(  املجل�س 

اأ�سول  قانون  من   15 املادة  �سوء  على  يلزم  ل 

العديل  الق�ساء  تويل  التي  اجلزائية  املحاكمات 

يف  العدلية  ال�سابطة  ترتكبه  تاوز  اأي  يف  النظر 

ل  املادة  هذه  اأن  اإل  جرمية،  يف  التحقيق  �سياق 

اأثناء  تري  كالتي  كثرية  تعذيب  اأعمال  ت�سمل 

اأي حتقيق.  اأو خارج  العقوبة  تنفيذ 

يبقى اأن اإقرار القانون يف هذه الظروف الدقيقة 

ذلك،  ولإدراك  عليه.  يبنى  هاما  اإجنازا  يبقى 

احلا�سلة  النواب  مناق�سات  يف  النظر  يكفي 

املفكرة  وثقتها  والتي   2017/8/17 بتاريخ 

موقعها. على 
تدون املقالة بن�سختها  الكاملة مع املراجع على املوقع الإلكرتوين للمفكرة

هيئة االشراف على االنتخابات:
 خطوات ناقصة نحو االستقاللية التامة في ظل قانون 

االنتخابات الجديد

شكرالله نجم-  ميراي 
حمامية، مكتب جنم للمحاماة

http://legal-agenda.com/article.php?id=3944
http://legal-agenda.com/article.php?id=3868
http://74.220.207.224/article.php?id=1176&folder=articles&lang=ar
http://legal-agenda.com/article.php?id=3811
http://74.220.207.224/article.php?id=1176&folder=articles&lang=ar
http://legal-agenda.com/article.php?id=3811
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رانيا حمزة

�سل�سلة  قانون  �سدور  بنتيجة  الأق�ساط  لرتفاع  حت�سبا 

الرتب والرواتب، انت�سرت �سفحة على موقع التوا�سل 

الأق�ساط  لزيادة  »ل  تقول  فاي�سبوك  الإجتماعي 

حتولت  بعد،  فيما  الكاثوليكية«.  املدار�س  املدر�سية يف 

اللبنانيون  اإىل حملة منظمة تفاعل معها  هذه ال�سفحة 

على اختالف مناطقهم ومذاهبهم. 

ويف لقاء اأجرته املفكرة مع من�سق احلملة غالب الدويهي، 

كان احلديث مطوًل عن هذا التحرك والأهداف التي 

ي�سعون اإىل حتقيقها.

وم  مأز واقع  الحملة:  خلفية 
يق عر يخ  تار بعد 

ي�سرح الوديهي لـ »املفكرة« خلفيات احلملة:« نحن نعي�س 

يف هذا املجتمع، ونعرف ما فيه من م�ساكل اإقت�سادية جّمة، 

واأن لدينا ن�سبة بطالة خميفة. اأقول اأن معرفتنا مبعاناة الأهايل 

جعلتنا ندرك، عندما ب�ّسر اأمني عام املدار�س الكاثوليكية 

الأب بطر�س عازار بزيادة اأق�ساط بني 30 و%50، ونحن 

نرى اأن الـ%30 هي خربان بيوت، اأما %50 فهي جمزرة 

ل ي�سلم منها اأحد. ف�سال عن ذلك كل املدار�س معفاة 

من ال�سرائب لأنها اأمالك تابعة للكني�سة. من املفرو�س 

اأن تنخف�س الأق�ساط يف املدن وترتفع يف الأطراف لكن 

ما يح�سل هو العك�س متاماً لأنهم يقي�سون النا�س بح�سب 

قدرتهم على الدفع. وعلى هذا الأ�سا�س، يتم و�سع الأق�ساط 

هي  الأ�ساتذة  معا�سات  فيما  وفزلكتها.  املوازنة  وتركيب 

نف�سها. وبالتايل انتقلت املدار�س من ر�سالة اإىل تارة.  لذا 

كانت اإنطالقة احلملة برف�س وا�سح للزيادة على الأق�ساط 

املدر�سية بكلمة »ل«. فاملدار�س، كما يعرب الدويهي »هي 

ر�سالة ولي�ست �سركات راأ�سمالية تبحث عن الربح الوفري. 

واإذا كان هذا هو احلال بالن�سبة للمدار�س العلمانية، فذلك 

يكون من باب اأوىل بالن�سبة اإىل املدار�س الكاثوليكية التي 

تاأ�س�ست وانطلقت على اأ�سا�س اأنها ر�سالة وعمل يوازي 

اآية يف الكتاب املقد�س  اأ�سرار الكني�سة؟ لأن اآخر  عمل 

واآخر و�سية قالها الرب قبل انتقاله اإىل ال�سماء تقول »اذهبوا 

وتلمذوا جميع الأمم وعلموهم با�سمي«. 

يف  »نه�سة  عن  احلديث  اىل  الدويهي  ينتقل  هكذا 

الكني�سة املاروينة يف لبنان« وهي مرتبطة باحلق يف التعليم. 

حتديداً من خالل »ما ن�س عليه د�ستور الطائفة املارونية 

الطائفة  لأبناء  وجماين  اإلزامي  التعليم  اأن   ،1736 عام 

املارونية، وقد ا�ستمر العمل بهذه املادة حتى العام 1996، 

اإذ قبل ذلك مل تكن الأق�ساط عبئاً على النا�س، لأن هذه 

املدار�س مل تكن تبغي الأرباح ول كانت و�سيلة للقيام 

با�ستثمارات.«

الكني�سة  داخل  لأحداث  نتيجة  الد�ستور  هذا  وجاء 

اإنطلقت »يف عهد البطريرك القدي�س ا�سطفان الدويهي ، 

مت اإطالق ثالث رهبنات وهذه الرهبنات هي التي نرى 

املاروين  املجمع  كان   1736 العام  ويف  اليوم.  مدار�سها 

الأول الذي هو نتيجة تعب البطريرك الدويهي وتديد 

الكني�سة. املجمع عقد يف دير �سيدة اللويزة وهذا املجمع 

اأنتج د�ستور الطائفة املارونية الذي مت و�سعه يف هذا الدير.«

لأجل  »ال�سينودو�س  جاء  املارونية،  الكني�سة  من  اأبعد 

وقد  للفاتيكان«.  »التابعة  الكنائ�س  بكل  مرتبطاً  لبنان« 

اأطلقه »البابا الراحل يوحنا بول�س الثاين بتاريخ 10 اأيار 

1997«  وقتها كان »الت�سديد يف اللجنة الأ�سقفية حول 

اأجل  من  لبنان  يف  امل�سيحية  للطائفة  هامني  مو�سوعني 

الأول  التوجه  للهجرة.  تعري�سهم  وعدم  اأهاليها  ثبات 

والتوجه  الأهايل.  ترهق  اأق�ساط ل  اأي  مدار�س رحومة. 

الثاين يتعلق بالإ�ست�سفاء«.

يزال  ل   ،1997 اأيار   10 »منذ  اأنه  الدويهي  يكمل 

جوارير  يف  مو�سوعاً  املو�سوعني  هذين  يف  ال�سينود�س 

اللجنة الأ�سقفية الذي مر  عليه العديد من الأ�ساقفة، ومل 

يطبق �سيء منه. ل بل و�سلنا اإىل زيادة كبرية منذ العام 

1996 اإىل الآن لالأق�ساط املدر�سية و�سل حتى الآن اإىل 

%400. فاأين هي تو�سيات ال�سينود�س واأين هي تعاليم 

الرب املوجودة منذ 2017 �سنة وواردة يف الإجنيل؟.    

إن  دعوتكم  أين  توعوي:  سؤال 
لألغنياء؟ المدارس  هذه  كانت 

اىل ذلك، توجهت احلملة لتوعية النا�س حول ما يجري 

زيادة مفرو�سة من  اأي  حولهم وعن دورهم يف مواجهة 

قبل املدار�س. وعن ذلك يقول الدويهي:»�سمن الأ�سياء 

التي قمنا بها، اأن عر�سنا جمموعة من الأرقام التقريبية 

موؤلفة  عائلة  حول  مثاًل  فقدمنا  اللبنانية  العائلة  حلالة 

الق�سط  اأ�سا�س  على  املدر�سة  يف  وولدين  واأب  اأم  من 

 5 يبلغ  كان  حيث  زيادة  دون  املا�سية  لل�سنة  الدرا�سي 

مليون لرية ي�ساف اإليها القرطا�سية 500 األف واللبا�س 

املدر�سي 150 األف و»الأوتوكار«،  اأي ما ح�سيلته �ست 

مليون ون�سف للولد الواحد. وهذه الأرقام غري م�سخمة 

وتنطبق على عدد من املدار�س املوجودة يف زغرتا. وهذه 

كلفة الولد التعليمية دون اأن ياأكل اأو ي�سرب اأو يلب�س. 

مليون   13 هي  التكاليف  جمموع  فاإن  املثال،  وبح�سب 

على ولدين. وهذا مبلغ يثقل على العائلة. قلنا نحن ل 

نريد اأن نتدخل باملوازنات ول بتحركات وزارة الرتبية ول 

القيام ل باملجال�س التحكيمية ول بتحقيق مايل ولكننا 

ن�ساأل الأبونا اأو اأختنا الراهبة مل تفتحون هذه املدار�س؟ 

فاإذا كانت هذه املدار�س مفتوحة لالأغنياء فمعنى ذلك اأن 

دعوتكم انتفت وبطلت لأن دعواتكم هي الطاعة والفقر 

ونذر العفة وامل�ساواة بني اجلميع دون اأي تفرقة.

ب�سوؤاله عن ردود فعل النا�س حول حتركهم اأجاب:»ل�سنا 

اأر�سية  هناك  كانت  بل  الكربيت  عود  اأ�سعلنا  من  نحن 

مل  ال�سفحة.«  على  وبرز  موجوداً  كان  الغ�سب  جاهزة، 

مي�س على اإن�ساء ال�سفحة على الفاي�سبوك اأكرث من �سهرين 

وهي اليوم باتت ت�سم 13000 متابع ومتابعة، والأرقام اإىل 

ارتفاع. كذلك فاإن التاأييد لتحركات النا�سطني ل تقف 

عند حدود ال�سبكة العنكبوتية بل اإن النا�س يف منطقة 

زغرتا وجوارها يبدون تعاطفاً وت�سامناً وا�سحاً معهم. 

»العديد من الأ�سخا�س اأعربوا عن ا�ستعدادهم مل�ساعدتنا 

فيما نقوم به اىل حني و�سلنا اإىل ما يعرف بـ هيئة تن�سيق 

جلان الأهل واأولياء الأمور يف املدار�س اخلا�سة يف لبنان« 

وال�سناعة يف طرابل�س.  التجارة  اأطلقناها يف غرفة  والتي 

وهذه اخلطوة كانت مبثابة كرة الثلج التي كربت وما زلنا 

يف طور اأن نكرب اأكرث فاأكرث. وهنا بداأنا العمل على الأر�س، 

فحملة املنع هي جزء موؤ�س�س »لهيئة التن�سيق«. 

حق التعليم

حملة منع زيادة األقساط المدرسية في المدارس الكاثوليكية

كيف حصل الربط بين رواتب أساتذة 

المدارس الخاصة والرسمية في 

الخمسينيات وفي أي ظرف سياسي؟

 قد عرف 
ّ

كان الو�سع القانويّن لأ�ساتذة التعليم الر�سمي

حت�ّسناً كبرياً خالل الأربعينّيات، ما دفع باأ�ساتذة التعليم 

– 1951  للمطالبة مبعاملٍة  اخلا�ّس يف العامني 1950 

مماثلة. وقد اأّدى هذا احلراك اإىل اإ�سدار قانون 27 اآذار 

1951 الذي �سّكل اإحدى اأوىل حماولت دولة ما بعد 

عرب  ة  اخلا�سّ املدار�س  �سوؤون  للتدّخل يف  ال�ستقالل 

�س هذا الن�ّس مبداأ 
ّ
ال�سعي حلماية حقوق اأ�ساتذتها. وكر

امل�ساواة بني اأ�ساتذة التعليم اخلا�ّس وزمالئهم يف التعليم 

، اإل اأن هذا املبداأ مل يخلق م�سكلًة اإل عندما 
ّ

الر�سمي

ت جمموعة مرا�سيم ت�سريعّية عام 1953 ح�ّسنت 
َّ
ِقر

ُ
اأ

ظروف معلمي املدار�س الر�سمية بدرجٍة كبرية. وهذا 

ما فر�س حت�سني و�سع معلمي املدار�س اخلا�سة بنف�س 

املناف�سة  بفعل  و�سيا�سية  مالية  اأزمة  ما خلق  الطريقة، 

احلادة اآنذاك بني املدار�س اخلا�سة والر�سمية.

ما هي أهم محطات الصراع بين الدولة 

والمدارس الكاثوليكية في الخمسينيات.

من الأدق التكلم عن �سراع بني املدار�س الكاثوليكية 

للدولة  وت�سورهم  والإدارية  الفكرية  النخب  وبع�س 

اآنذاك. فبعد اأن كان خطاب املعلمني يف البداية مطلبّياً 

النقا�س  بّدل  الرتبوية،  امل�ساألة  ت�سوده  ل  اإجتماعيا 

فتحّولت  التو�سيف،  هذا  م�سمون  تدريجياً   
ّ

النيابي

م�ساألة املعلمني اإىل م�سكلة حتديد هوية لبنان الرتبوّية

ودور الدولة يف هذا ال�سدد. وفيما كانت امل�ساألة ذات 

طابع مايل يف املراحل الأوىل )العبء الذي �ستتحمله 

املدار�س اخلا�سة وحجم م�ساعدة الدولة(، كربت 

اأن ت�سببت ب�سقوط حكومة ر�سيد كرامي  الأزمة اإىل 

يف اآذار ١٩٥٦. وترافق اإ�سراب املدار�س الكاثوليكية 

بعد ذلك مع اقرتاح حكومة عبد اهلل اليايف فكرة تاأميم 

جديدا.  بعدا  الأزمة  اأعطى  الذي  البتدائي  التعليم 

البطريرك  مبا�سر  ب�سكل  ال�سراع  حلبة  اإىل  ودخل 

املاروين بول�س املعو�سي والأ�ساقفة كما الرئي�س كميل 

كمال  مثل  الآخرين  ال�سيا�سيني  والزعماء  �سمعون 

م�ساعدات  تقدمي  باقرتاح  الأزمة  وانتهت  جنبالط. 

الإ�سكالية  ح�سم  دون  اخلا�سة،  للمدار�س  حمدودة 

الرتبوية ال�سيا�سية حينذاك. 

الى أي درجة ترى أن الدولة كان لها قدرة 

على فرض خياراتها على المدارس الخاصة 

في ذلك الوقت وبأي أسلحة؟

يف  الرتبوية  ال�سيا�سة  حول  النقا�س  اأن  املوؤكد  من 

ي�سعب  ب�سكل  جدياً  كان  واخلم�سينات  الأربعينات 

تخيله اليوم، اإذ كان م�سروع ب�سط �سلطة »الدولة« على 

التعليم اخلا�س حمموًل من قبل نخب اإدارية و�سيا�سية مل 

نعد ن�سمعها بعد ن�سف قرن. وحتى اإن مل يكن م�سروع 

تاأميم املدار�س واقعيا اآنذاك، اإل اأن فكرة تنظيم التعليم 

املدار�س  قبل  من  ب�سرا�سة  جوبهت  ومراقبته  اخلا�س 

اخلا�سة الكاثوليكية ورعاتها الدينيني- ال�سيا�سيني حتى 

ما  من�سية  معركة  وهي  وموؤ�س�ساتها،  الدولة  داخل  من 

ومن  الرتبوي.  ال�سعيد  على  اليوم  نتائجها  نعي�س  زلنا 

امللفت اأن اتهامات »الدولة �سمن الدولة« و«الدويالت 

داخل الدولة« التي ن�سمعها الآن يف املو�سوع الأمني 

اأو الع�سكري كانت ت�ستعمل هي ذاتها يف اخلم�سينيات 

لو�سف املدار�س اخلا�سة والطائفية وجهودها الهادفة اإىل 

وقف تدخل الدولة يف �سوؤونها...

حق التعليم

لعب التجاذب احلا�شل بني الدولة وبخا�شة النخب فيها واملدار�س الكاثوليكية يف لبنان دورًا 

مف�شلياً يف حتديد معامل ال�شيا�شات الرتبوية اليوم. يف هذا ال�شياق، �شاألت املفكرة الباحث يف 

�شو�شيولوجيا القانون واأحد موؤ�ش�شيها �شامر غمرون، ثالثة اأ�شئلة يف هذا اخل�شو�س. ويذكر اأن 

غمرون كان وثق هذه املرحلة �شمن مقالني ن�شرا يف عددي املفكرة القانونية رقمي 44 و45 . 

أقساط المدارس تنفض الغبار عن قانون 515:
لماذا تبقى المحاكم التربوية معطلة؟ 

رانيا حمزة

املدر�سية  الأق�ساط  بزيادة  اخلا�سة  املدار�س  نية  اإ�ساعة  مع 

تبعا لزيادة �سل�سلة الرتب والروتب، وجهت املفكرة اأ�سئلة 

ثالثة للخبري الرتبوي نعمة نعمة الذي كان اأحد املبادرين 

الأ�سا�سيني يف حتويل هذه الق�سية اإىل ق�سية عامة، منذ 2013.  

مـــا هـــي األســـباب التـــي حدتكـــم إلـــى التحـــرك في 

2013 لتفعيل قانون 515؟ 

مع بدء احلديث عن ال�سل�سلة والزيادات يف خ�سم حتركات 

هيئة التن�سيق النقابية، راأينا من ال�سروري التيقظ حت�سبا 

لزيادة الأق�ساط املدر�سية يف حال زيادة رواتب الأ�ساتذة. 

اإذ ذاك نف�سنا الغبار عن قانون 515 وبا�سرنا العمل التوعوي 

اخلا�سة  فاملدار�س  املدار�س.  اأق�ساط  زيادة  �سروط  حول 

لي�ست م�ساريع ربحية، ول ميكن اأن يزيد جمموع اأق�ساطها 

عن جمموع اأكالفها. وهذا ما قادنا اإىل در�س املوازنات ون�سر 

املقالت حول املو�سوع. ويف هذا الإطار، اأن�ساأنا موقعا يدعى 

جلان  من  نقدي  موقف  يف  وذلك  البديلة«  الأهل  »جلان 

الأهل ال�سورية التي كانت توافق على موازنات املدار�س من 

دون مراجعتها اأو التدقيق فيها. ويف البداية، كانت ال�ستجابة 

نقابة  من  تعاطفا  لقينا  وقد  بريوت.  منطقة  يف  حمدودة 

الأ�ساتذة واملعلمني ب�سكل خا�س لأنهم الأقرب اإىل هذا 

املو�سوع. بعد ذلك، همدت التحركات مع توقف حترك هيئة 

التن�سيق النقابية. انطلقنا يف حتركاتنا من »غالء الأق�ساط« 

املرتبط بال�سل�سلة. يومذاك، قالت املدار�س الكاثوليكية اأنها 

ل تريد ال�سل�سلة واأنزلت جلان اأهل »ح�سب ما ي�سمونهم« 

اإىل التظاهر. باملقابل دعونا نحن ملظاهرات للمطالبة بال�سل�سلة 

دون زيادة الأق�ساط، على اأ�سا�س درا�سات قمنا بها وبينت اأن 

املدار�س حققت وحتقق اأرباحا بخالف ما يفر�سه القانون. 

�سنة  القانون 515 قبل زهاء ع�سرين  اإقرار  وبتقديرنا، منذ 

خّف  ثم   .400% يعادل  مبا  املدر�سية  الأق�ساط  ارتفعت 

الزخم، اإىل حني اإقرار �سل�سلة الرتب والرواتب اجلديدة. 

بَم يتميز تحرك 2017 عما سبقه؟ 

من  جمموعة  ح�سلت  ال�سل�سلة،  �سدور  خلفية  على 

التفاعالت بني الأهايل واملدار�س، كان اأكرثها اأثرا حادثة 

الفيحاء  رو�سة  مدر�سة  من  عبداهلل  اأحمد  اأولد  طرد 

يف طرابل�س بعدما انتقد هذا الأخري نية املدر�سة بزيادة 

حواري  لقاء  اإىل  دعونا  ذلك،  اأعقاب  يف  اأق�ساطها.  

يف  الأهايل  من  جمموعة  ح�سره   2017/8/9 بتاريخ 

»هيئة  عنه  انبثقت  وقد  ال�سمال.  يف  اخلا�سة  املدار�س 

واأولياء الأمور يف املدار�س اخلا�سة  تن�سيق جلان الأهل 

يف لبنان« وجاء ذلك بالتزامن مع حملة اأطلقها �سباب 

الأق�ساط  زيادة  منع  »حملة  تدعى  زغرتا  منطقة  من 

املدر�سية يف املدار�س الكاثوليكية« حيث توا�سلنا معهم 

اأهدافا م�سرتكة.  لدينا  و يدعموننا لأن  و�سرنا ندعمهم 

بحدود  تكتال  و�سكلنا  الق�سية،  ات�سعت  الوقت،  ومع 

40 نا�سط ونا�سطة ما بني جلان اأهل واأع�ساء جلان اأهل. 

اإىل  الفاي�سبوك  على  �سفحتنا  متابعي  عدد  و�سل  كما 

نحو 13 األف متابع. ويكمن مطلبنا الأ�سا�سي اليوم يف 

تفعيل اآليات املراقبة يف م�سلحة التعليم اخلا�س يف وزارة 

التوعية حول  ن�سر  من  الغاية  لهذه  بد  ل  كما  الرتبية. 

دور جلان الأهل واآلية انتخابها، لكي تكون هذه اللجان 

مهيئة لأداء دورها يف حماية م�سالح الأهايل والتالميذ 

بعيدا عن عوائد املجاملة. 

كيف تتفاعل وزارة التربية مع مطالبكم؟ 

يف اأواخر اآب 2017، �سكل وزير الرتبية والتعليم مروان 

الأق�ساط  على  الزيادات  لدر�س  طوارئ  جلنة  حمادة 

املدر�سية واملوازنات. وهي ما عرف بطاولة احلوار الذي 

ونقابة  الأهل  وجلان  املدراء  عن  ممثلون  فيها  �سارك 

املعلمني ومعهم هيئة التن�سيق ابتداًء من اجلل�سة الثانية. 

التحقيق  نحو  التوجه  هو  احلوار  طاولة  على  ما طرحناه 

العلمي واأن يتم فتح امللفات بطريقة علمية ومعرفة حجم 

كل مدر�سة واإن كانت ت�ستحق الزودة اأم ل. 

كيف تحولت مسألة زيادة األقساط إلى قضية عامة؟
حديث مع الخبير التربوي نعمة نعمة 

رانيا حمزة

جلان  فيها  رف�شت  التي  النادرة  احلاالت  من 

االأهايل الت�شديق على موازنة املدر�شة ال�شنوية، 

الفرن�شية- اللي�شية  مدر�شة  يف  ح�شل  ما 

اخلالف،  احتدام  ومع  مرتني.  ال  دو  الفون�س 

التحكيمي  املجل�س  اإىل  اللجنة  هذه  جلاأت 

وفيما جنحت   .515 القانون  لبته وفق  الرتبوي 

خطوتها يف فر�س احلوار مع اإدارة املدر�شة، اإال 

اأن تاأكيد هذا احلق ظل واقفاً عند م�شكلة عدم 

طرابل�س.  يف  تربوي  حتكيم  جمل�س  ت�شكيل 

وتعود هذه الق�شية اإىل العام الدرا�شي 2015-

2016 حني قامت اإدارة املدر�شة بتقدمي موازنة 

عليها  االأخرية  توافق  فلم  االأهايل،  جلنة  اإىل 

قبل  من  املعتمد  للنموذج  خمالفة  واعتبتها 

وزارة الرتبية. ويف هذا االإطار، التقت املفكرة 

املدر�شة  يف  االأهايل  جلنة  رئي�س  مع  القانونية 

املحامي �شوكت حوال الذي حتدث عن الق�شية 

واملكا�شب التي ا�شتطاعت اللجنة حتقيقها من 

قانون  خمالفات  مواجهة  يف  »ال«  قول  خالل 

515 )املحرر(.  

الق�سة بداأت �سنة 2015-2016 حني ا�ستلمنا م�سروع 

نظاما  اعتمدت  الإدارة  اأن  لنا  وتبني  مدر�سية.  موازنة 

جديدا يف املوازنة، خا�سة البند »ج« منه الذي اعتربناه 

كان  اأنه  عدا  الرتبية.  وزارة  يف  املوجود  للنموذج  مغايرا 

لدينا العديد من الت�ساوؤلت  حول الأرقام املقدمة. وردا 

اإعطاوؤنا  باإمكانهم  لي�س  اأنه  اأخربونا  ا�ستف�ساراتنا،  على 

م�ستندات خالفا للمر�سوم التطبيقي ال�سادر �سنة 1981 

مراقبة وحما�سبة  الأهايل يف  للجان  اأعطى حقوقاً  الذي 

املراحل،  متفاوتة بني  بن�سبة  بزيادة  تقدموا  ثم  املدر�سة. 

ومعدلها %5 يف كل املراحل، وبقي �سبب الزيادة غام�سا 

يف ظل و�سع بنود غريبة، منها و�سع بند »النقل اجلماعي 

لالأ�سخا�س ونقل املوجودات« وقيمته 260 مليون لرية. 

اأمام هذا الواقع، رف�سنا التوقيع على املوازنة وتقدمنا باآذار 

الرتبوي  التحكيم  جمل�س  اأمام  مبا�سرة  بدعوى   2016

يف ال�سمال، وهنا فوجئنا باأنه ل يوجد جمل�س حتكيمي 

فيه  الرئي�س  م�سكل  غري  فاملجل�س  ال�سمال.  يف  تربوي 

عمله  ممار�سة  عن  منقطع  وهو  ع�سال  مبر�س  م�ساب 

الق�سائي، وبالوقت نف�سه ل يوجد اأع�ساء.

اأميون  يف  امل�ستعجلة  الأمور  قا�سي  راجعنا  ذاك،  اإذ 

نهائي  قرار  �سدور  حني  اإىل  الزيادة  قرار  تميد  طالبني 

اأو اإىل حني ت�سكيل املجل�س التحكيمي الرتبوي. وبعد 

ال�ستح�سال على قرار بتجميد الزيادة، عادت املدر�سة 

واأدلت بعدم اخت�سا�س ق�ساء العجلة واأن الخت�سا�س 

للمجل�س التحكيمي واأنه ل يوجد �سيء يتطلب تدخل 

ق�ساء العجلة بهذه ال�سرعة طاملا حقوق الأهايل حمفوظة 

لحق  قرار  �سدر  حال  يف  اأموالهم  اإليهم  �ستعيد  واأنها 

الرتبوي.وتبعا  التحكيمي  املجل�س  من  طلبهم  بقبول 

لذلك، اأ�سدر قا�سي العجلة قراراً بتاريخ 2016/6/29 

العجلة،  ق�ساء  تدخل  ت�ستدعي  عجلة  يوجد  ل  باأنه 

الرتبوي.  املجل�س  اأمام  الأهل حمفوظة  اأن حقوق  طاملا 

اأنه بالن�سبة  ونتيجة ذلك، �سدر قرار عن املدر�سة مفاده 

الزيادة  املدر�سة  �ست�ستويف  الثانوية،  ال�سفوف  لتالميذ 

على اأن يكون لهم يف حال �سدور حكم مغاير ا�سرتجاع 

حقوقهم.بعد �سنتني من �سدور القرار، مل يتم ت�سكيل 

املجل�س الرتبوي بعد. 

حقوق عالقة عند المجلس التحكيمي التربوي

بتاريخ  ال�سادر   515 قانون  عن  احلديث  تزايد  مع 

املدار�س  يف  املدر�سية   الأق�ساط  ب�ساأن   1992/4/30

تعطيل  وهو  الأهمية  بالغ  ق�سائي  اإ�سكال  برز  اخلا�سة، 

هذا  عن  النا�سئة  النزاعات  يف  بالنظر  املخت�سة  املحاكم 

القانون وهي املجال�س التحكيمية الرتبوية. وتتكون هذه 

املجال�س وفق القانون من ثالثة اأع�ساء لكل منها: قا�س 

والثاين  الأهايل  اأحدهما ميثل جلان  وم�ست�سارين  رئي�سا، 

اقرتاح  على  �سادر  مبر�سوم  ويعينون  اخلا�سة،  املدار�س 

وزيري الرتبية الوطنية والعدل. ويوجب تعيني القا�سي 

وتنظر  الأعلى.  الق�ساء  موافقة جمل�س  ف�سال عن ذلك 

هذه املجال�س يف النزاعات النا�سئة عن القانون واأبرزها بت 

النزاعات حول قيمة الأق�ساط اأو النظر يف طلب ا�سرتداد 

املدفوع زيادة منها يف حال عدم توجبه. واإذ ن�ّس القانون 

على اإن�ساء جمال�س حتكيمية خا�سة يف 8 مناطق تربوية 

اجلنوبي،  لبنان  ال�سمايل،  لبنان  لبنان،  جبل  )بريوت، 

البقاع، النبطية، عكار، بعلبك الهرمل(، ما تزال غالبية 

هذه املجال�س معطلة. فحتى اليوم، مل يعني اأي ع�سو يف 

اأي من جمال�س عكار والنبطية وبعلبك الهرمل. وفيما عني 

اأع�ساء خم�سة من هذه املجال�س يف 1996، فاإن املجل�س 

الرتبوي يف جبل لبنان وحده ما يزال مكتمل الأع�ساء. 

وي�سكل تخلف ال�سلطة التنفيذية عن اإن�ساء هذه املجال�س 

حرمانا غري مربر للمواطن من حقوقه بالتقا�سي وتعطيال 

لالأحكام امللزمة للقانون. وت�سحيحا لهذا الو�سع، وزارتا العدل 

والرتبية مطالبتان باإمتام التعيينات يف هذه املنا�سب خالل 

اأق�سر املهل. كما ندعو هيئة التفتي�س الق�سائي لبذل اجلهد 

املعنية ل�ستكمال  الإدارات  مراجعة  من خالل  الالزم 

تكوين هذه املجال�س �سمانا حلق املواطنني بالتقا�سي.
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إلهام برجس

واجه التعليم الر�سمي  يف لبنان منذ انطالقته العديد 

مواجهة  يف  وجعلته  اأ�سعفته،  التي  امل�ساكل  من 

عموماً  اآخر،  بكالم  الأخري.  اخليار  اخلا�سة  املدار�س 

يتفادى الأهل قدر الإمكان تعليم اأولدهم يف املدر�سة 

حال  يف  �سوى  اخليار  هذا  اإىل  يلجوؤون  ول  الر�سمية، 

اخلا�سة.  املدار�س  تكاليف  تغطية  على  قدرتهم  عدم 

م�ستوى  تاه  �سلبية  نظرة  بوجود  الإتاه  هذا  يرتبط 

التعليم يف املدار�س احلكومية وجديته. هذه النظرة مل 

بنف�س  بدايتها، ومل تكن  الر�سمية منذ  املدر�سة  ترافق 

عوامل  لكن،  املا�سية.  العقود  كل  خالل  الإنت�سار 

عديدة اأدت اإىل تراجع الإقبال على التعليم الر�سمي، 

وبوترية م�ستمرة.

التعليم  تركوا  تلميذ  ألف   69
سنوات  6 خالل  الرسمي 

تظهر اإح�ساءات املركز الرتبوي للبحوث والإناء التابع 

باملدار�س  امللتحقني  التالميذ  عدد  اأن  الرتبية  لوزارة 

بني  حتديداً  �سنوات،   6 خالل  انخف�س  قد  الر�سمية 

 279.119 اإىل   348.144 من  و2010،   2003 عامي 

تلميذ. وقد ا�ستمر العدد الإجمايل للطالب املنت�سبني 

 ،2015 عام  حتى  بالإنخفا�س  الر�سمي  التعليم  اإىل 

التالميذ  عدد  جممل  كان  فقد  اأ�سعف.  بوترية  ولكن 

�سنة  يف  عددهم  عن  يقل  وهو   ،314.726 العام  لهذا 

2003 بـ 33.418  ويزيد عن عددهم يف �سنة 2010 

بـ 35.607.

جدول رقم )1( 

املنت�سبني  التالميذ  عدد  يف  الرتاجع  اأن  لفتاً  يبدو 

مواٍز يف عدد  اإرتفاع  يقابله  الر�سمية، ل  املدر�سة  اإىل 

ما  وهو  اخلا�س.  التعليم  اإىل  املنت�سبني  التالميذ 

الدرا�سي  الت�سرب  حجم  عن  الت�ساوؤل  اإىل  يدفع 

داخل  التعليمي  بالنظام  ارتباطه  ومدى  احلا�سل، 

الر�سمية.  املدار�س 

لر�سد  ال�سنوات  اإختيار  اأن  اىل  الإ�سارة  وتدر  هذا 

الإعتبار  عني  يف  ياأخذ  التالميذ  عدد  تبدل  كيفية 

ال�سوري.  اللجوء  تاأثري 

جدول رقم )2(

يظهر اجلدول الأخري رقم )2( اأن عدد التالميذ ال�سوريني 

املنت�سبني اإىل املدار�س الر�سمية قد ارتفع حوايل 43 األف 

بني 2010 و2015. وهو رقم يتخطى الزيادة احلا�سلة يف 

الر�سمي  التعليم  اإىل  املنت�سبني  التالميذ  عدد  اإجمايل 

بحوايل 8 اآلف تلميذ. باملقابل، يظهر ان عدد التالميذ 

اللبنانيني زاد يف املدار�س الر�سمية حوايل 5 اآلف تلميذ 

يف املرحلة نف�سها. اإذا ما اأخذنا يف عني الإعتبار اأن الإقبال 

على التعليم الر�سمي يف منطقة �سمال لبنان هو الأكثف 

خالل العقدين املا�سيني، ميكن الإنتهاء اإىل ا�ستنتاجني:

اأن اللجوء اإىل املدار�س الر�سمية يف لبنان يف تراجع م�ستمر 

وكبري. ول يحّد من هذا الرتاجع اإل زيادة اأعداد الفقراء 

الذين ل ي�ستطيعون حتمل اأعباء املدار�س اخلا�سة. وهو ما 

ي�سمح بالقول باأن املدر�سة الر�سمية هي يف الأغلب خيار 

باأي  ولي�س  والفقراء،  املحدود  الدخل  لذوي  اإقت�سادي 

حال خياراً يتوخى م�ستوى معني من التعليم،

اأن اللجوء ال�سوري لي�س عن�سراً موؤثراً على تراجع انت�ساب 

الثابت  فمن  الر�سمية.  املدر�سة  اإىل  اللبنانيني  التالميذ 

اأن عدد التالميذ اللبنانيني تراجع خالل الفرتة ال�سابقة 

للجوء، فيما زاد، ولو زيادة طفيفة، يف فرتة 2015-2011.

ج  خار التعليم  على  إنفاق 
الرسمية المدرسة 

يعترب د.علي خليفة من كلية الرتبية يف اجلامعة اللبنانية 

اأن م�سكلة التعليم الر�سمي ترافقت مع مرحلة انطالق 

الذهبية«  »املرحلة  كانت  الإ�ستقالل  فمرحلة  تثبيته. 

من  جدية  »م�ساع  برزت  حيث  الر�سمي،  للتعليم 

واجتذبت  للجميع  التعليم  لتاأمني  وقتها  الدولة  قبل 

لكن  التالميذ«.  من  هائال  عددا  الر�سمية  املدار�س 

اأن  �سعرت  بعدما  الطوائف  واجهتها  النطالقة  هذه 

الدولة  مواكبة  ت�ستطيع  ل  وهي  �سيتحجم،  »دورها 

اأ�ساتذة  اأجور  توحيد  بعد  �سيما  التعليم ل  يف جمال 

»اإزاء  والقطاع اخلا�س«. ي�سيف خليفة  العام  القطاع 

اندفاعها  من  حتد  اأن  الدولة  اإىل  ُطلب  ال�سغط  هذا 

ترعى  اأن  وثانياً  اأوًل.  الر�سمي  التعليم  لرعاية 

املجانية  اخلا�سة  املدار�س  فن�ساأت  اخلا�سة  املدار�س 
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لبنان«. به  يتفرد  توجه  وهو 

للبحوث  الرتبوي  املركز  اإح�ساءات  اإىل  بالعودة 

املدار�س  يف  التالميذ  عدد  اأن  يظهر  والإناء، 

يف  التالميذ  عدد  ن�سف  حوايل  هو  املجانية  اخلا�سة 

هذه  تبني  فيما   .)1 رقم  )جدول  الر�سمية  املدار�س 

ل  املجانية  اخلا�سة  املدار�س  عدد  اأن  الإح�ساءات 

لبنان،  يف  املدار�س  عدد  جمموع  من   13% يتجاوز 

مدار�س  و40.5  الر�سمية  للمدار�س   44.2% يقابلها 

ا�سكاليتني:  اإىل طرح  توؤدي  الأرقام  وهذه   
2
خا�سة.

ا�ستيعاب  - على  املجانية  اخلا�سة  املدار�س  قدرة 

جيد  تعليم  وتقدمي  التالميذ  من  الأعداد  هذه 

لهم.

العدد  - هذا  على  بالإنفاق  الدولة  تقوم  ملاذا 

الكبري من التالميذ يف املدار�س اخلا�سة املجانية 

لو  الناحية  لهذه  وفراً  حتدث  اأن  ت�ستطيع  فيما 

التعليمية  املوؤ�س�سات  من  ال�سكل  هذا  األغت 

مدار�سها؟ اإىل  التالميذ  ووجهت 

والعلوم  الرتبية  �سو�سيولوجيا  يف  الأ�ستاذ  يو�سح 

املفكرة،  مع  حديث  يف  الأمني   عدنان  الرتبوية 

اآخر  يف  »ن�ساأت  املجانية  اخلا�سة  املدار�س  اأن 

على  قادرة  الدولة  تكن  مل  وقتها  ال�ستينيات. 

الر�سمي«.  التعليم  على  الكبري  الطلب  اإ�ستيعاب 

اخلا�س،  القطاع  »بادر  احلاجة،  هذه  تدارك  وبهدف 

ثانية  جهة  ومن  الدولة  دعم  على  يح�سل  جهة  فمن 

اإن�ساء  كلفة  من  اأقل  املدار�س  هذه  دعم  كلفة  اإن 

وفقاً  املدار�س،  هذه  اإىل  احلاجة  اأن  غري  مدار�س«. 

اأربع  منذ  مثاًل  فوجدنا  زمن،  منذ  »انتفت  لالأمني، 

وزير  اأ�سدر  وقتها  فارغة،  ر�سمية  ثانويات  �سنوات 

بت�سكريها«. قراراً  الرتبية 

ي�سكل  املجانية،  اخلا�سة  املدار�س  الدولة على  اإنفاق 

مثاًل بارزاً على �سيا�سة الدولة الرتبوية غري احلري�سة 

الر�سمي. التعليم  على 

المحسوبية عّلة 
العلة  لي�س  التعليم  جمال  يف  النفقات  توجيه  كيفية 

اأنه مت حتويل  الوحيدة. فيجد كل من الأمني وخليفة 

ب�سكل  املنافع،  لك�سب  مكان  اإىل  الر�سمية  املدر�سة 

الأ�ساتذة  تعيني  على  الإعتماد  خالل  من  خا�س 

بالتعاقد  »التعيني  اأن  خليفة  يقول  التعاقد.  باأ�سلوب 

اأيدي  بني  الر�سمي  التعليم  و�سع  اإىل  اأدى  الوظيفي 

يذهب  فيما  املخت�سة،  الرتبية  كليات  تعده  مل  من 

يف  اإعدادهم  على  الدولة  تنفق  الذين  الأ�ساتذة 

اخلا�سة«. املدار�س  اإىل  للتعليم  الرتبية  كليات 

يتعلق  ما  يف  �سرورياً  دوراً  تلعب  الرتبية  وكلية 

اأ�سا�سيني:  �سعيدين  على  وذلك  الأ�ساتذة  باعداد 

»ل  املعنى  بهذا  الرتبوية«.  والكفاية  »الإخت�سا�س 

يف  اإجازة  على  الريا�سيات  معلم  يحوز  اأن  يكفي 

اأن ميلك طرائق تعليمها ونقل  الريا�سيات، بل يجب 

للطالب«.  مهاراتها 

الوطني  املركز  اإح�ساءات  مراجعة  من  يالحظ 

املدار�س  يف  املعلمني  عدد  اأن  والإناء  للبحوث 

وهو   ،42686 هو   2016-2015 لعام  الر�سمية 

يف  الأ�ساتذة  عدد  جممل  من   40% حوايل  ي�سكل 

5278 يحملون بكالوريا  لبنان. من بني هوؤلء، فقط 

كلية  من  كفاءة  �سهادة  يحملون  و1236  تعليمية، 

اأي  يحملون  ل   6 بينهم  يوجد  باملقابل،  الرتبية. 

�سهادة و130 اأنهوا تعليمهم املتو�سط فقط. اأما العدد 

من  فهم  الر�سمي  التعليم  يف  الأ�ساتذة  من  الأعلى 

.15826 وعددهم  اجلامعية،  الإجازة  حاملي 

الأمني  يقول  الر�سمي،  التعليم  التعاقد يف  اإىل  بالعودة 

اأنتجه  مبا  بل  ذاته،  التعاقد بحد  لي�ست يف  امل�سكلة  اأن 

يف ظل القوانني ال�سادرة منذ عام 2001. اأولها قانون 

»اإعفاء بع�س الناجحني يف مباراة 1987 لقبول طالب 

�سرطي  من  الكفاءة  �سهادة  لإعداد  الرتبية  كلية  يف 

 2001/344 رقم  القوانني  تلته  وقد  واملباراة«.  ال�سن 

املعلمني  بتعيني  املتعلقة  و2001/442  و2001/386 

يف التعليم الإبتدائي واملتو�سط. وخال�سة هذه القوانني 

وفتحت  والعمر  الرتبوي  الإعداد  �سرط  األغت  اأنها 

يف  الإجازة  يحمل  ل  ومن  الإجازة  اأمام حملة  الباب 

الوقت نف�سه وح�سرت التعيني باملتعاقدين مع اخل�سوع 
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لدورة تدريبية بعد التعيني.

النظام  يؤدي  هل 
التعليمــي في المدارس 

الرســمية الى مزيد من 
الدراسي؟ التسرب 

الر�سمية  املدار�س  اإىل  املعلمني  دخول  بات  هكذا، 

»يتم من خالل عقود ولي�س من خالل  وفقاً لالمني 

اأ�سلوب  يكر�س  ما  وهو  اإعداد.  موؤ�س�سة  من  التخرج 

من  الأ�ساتذة  بعدد  وزيادة  واملح�سوبيات  الو�ساطة 

ال�سيا�سيني.  يدين  املوؤ تنفيع  �سعار  حتت  حاجة  دون 

توؤدي  »اإ�سرابات  �سنوات  ب�سع  بعد  ينتج  ما  وهو 

لدورات  واإخ�ساعهم  املتعاقدين،  هوؤلء  تثبيت  اإىل 

الرتبية«.  كلية  �سكلية يف  اإعداد 

للتعليم  وج  تر الدولة 
الخاص

اأن العوامل الأ�سا�سية  اإذن من جممل ما تقدم  يت�سح 

التي توؤثر على واقع املدر�سة الر�سمية هي الآتية: 

املدار�س  يف  التوظيف  على  ت�سيطر  زبائنية«  »�سيا�سة 

الر�سمية توؤدي اإىل تدهور الثقة بالتعليم الر�سمي.

توجيه الإنفاق يف ق�سايا التعليم لدعم التعليم اخلا�س 

على ح�ساب الر�سمي، وذلك من خالل اأوجه عديدة 

اأبرزها: 

من  - بدًل  املجانية  اخلا�سة  املدار�س  على  الإنفاق 

الر�سمي. التعليم  واقع  حت�سني  يف  الإ�ستثمار 

املوظفني  - اأبناء  لتعليم  منح  على  الإنفاق 

اخلا�سة. املدار�س  يف  والق�ساة  واملعلمني 

الرتبية يف  - ال�ستفادة من كفاءة خريجي كلية  عدم 

التعليم الر�سمي، بعد الإنفاق على تعليمهم وتدريبهم، 

ما يوؤدي اإىل توجههم اإىل التعليم اخلا�س.

المدرسة الرسمية... التوظيف أولى من التعليم
الخصخصةحق التعليم

خا�سة فل�سطينيةخا�سة خا�سة جمانيةر�سمية املدر�سة/ العام الدرا�سي 

2004 -2003348.144141.935455.532--------

2011-2010279.119125.728504.02432.059

2013 - 2012245.299127.846516.62731.977

2016 - 2015314.726142.694546.21435.104

جن�سية التالميذ

العام الدرا�سي

جن�سيات خمتلفةفل�سطينية �سوريةلبنانية 

2011-2010254.03814.5224.6301.448

2013-2012247.72343.5374.7821.309

2016-2015248.80557.9344.7192.202

لور أيوب

قانون  اللبناين  النواب  اأقر جمل�س   2017/8/16 بتاريخ 

»تنظيم ال�سراكة بني القطاعني العام واخلا�س«. واأثار م�سروع 

التعاقد  من  ال�سكل  لهذا  موؤيد  بني  القانون جدًل،  هذا 

ومعار�س له، خالل ال�سنوات الع�سر الفائتة بعد طرحه من 

قبل رئي�س جمل�س الوزراء الأ�سبق فوؤاد ال�سنيورة للمرة 

الأوىل عام 2007. يف الإطار العام، يقوم مفهوم ال�سراكة 

بني القطاع العام واخلا�س على فكرة اأ�سا�سية مفادها توزيع 

املخاطر بني الإدارة والقطاع اخلا�س. وهي بذلك تختلف 

عن اخل�سخ�سة التي يتحمل امل�ستثمر مبوجبها املخاطر على 

عاتقه. كذا تختلف عن ال�سفقات العمومية الأخرى التي 

ل تكون الدولة مبوجبها �سريكة، والتي تتحمل فيه الإدارة 

. من هذا املنطلق، يعترب 
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خماطر امل�سروع واأكالفه منفردًة

قانون ال�سراكة اللبناين، يف اأ�سبابه املوجبة، اأن هذا النوع 

من ي�سكل »حتفيزاً لتوظيف الر�ساميل يف لبنان ولتنظيم 

ظل  يف  وذلك  واخلا�س«.  العام  القطاعني  بني  امل�ساركة 

وجود »اإيداعات كبرية لدى امل�سارف وا�ستعدادات حملية 

من جهته يوؤكد البنك 
 
وخارجية لتنفيذ م�ساريع ومتويلها«.

الدويل على هذه الإيجابيات. اإل اأنه حَذر من هذه العقود 

انت�سارها يف  اإىل  م�سرياً  املرتفعة،  وتكلفتها  اأمدها  ب�سبب 

 .
2
البلدان ذات اقت�سادات اأقل نواً ويف الدول النامية

اإىل ذلك، يرى اإقت�ساديون لبنانيون اأن هذا القانون هو حتّول 

اأ�سا�سي لالقت�ساد اللبناين. لكن اأهميته ل متنع بع�سهم من 

طرح اأ�سئلة عديدة على �سيغة القانون اللبناين ملا يت�سمنه 

من بنود تثري املخاوف من حتوله اإىل باب اإ�سايف لالحتكار 

والف�ساد وهدر املال العام. 

بالقانون  »الشراكة«  يف  تعر
ني للبنا ا

»جمموعة  اأنه  على  ال�سراكة  عقد  القانون  ف 
ّ
يعر

العقود وامللحقات والتعهدات وال�سمانات التي حتكم 

العالقة التعاقدية بني ال�سخ�س العام و�سركة امل�سروع 

الإقت�سادي  اخلبري  يجد  املعنية«.  الأخرى  والأطراف 

العقود  اأنواع  حتديد  »عدم  اأن  عجاقة  جا�سم  الأ�ستاذ 

اخلا�س  القطاع  مع  للمفاو�سات  مفتوحاً  املجال  يرتك 

بقدرة  تتعّلق  الأوىل  ُم�سكلتني:  يخلق  الأمر  وهذا 

الف�ساد«.  بعامل  تتعلق  والثانية  العام  املفاو�س  ومهارة 

واإقت�ساد«  »جمتمع  ق�سم  رئي�س  يرى  الإتاه،  هذا  يف 

اللبناين  القانون  اأن  زبيب  الأخبار حممد  �سحيفة  يف 

وتهيز،  اإن�ساء  واإدارة  و�سيانة  ت�سغيل  امتيازات  »منح 

حتديد  دون  من  امل�ساريع  كل  �سمل  اآخر  مبعنى  اأي 

اخلا�س«.  للقطاع  امل�ساريع  تلك  لتولية  ظروف حمددة 

ويف التاه نف�سه، يجد مدير عام اإدارة املناق�سات جون 

لتكلفة  اأدنى  حد  يو�سع  اأن  »املفرت�س  من  اأنه  عّلية 

امل�ساريع  اأن  ذلك  ال�سراكة،  ت�ستوجب  التي  امل�ساريع 

متدنية الكلفة ل ت�ستوجب ال�سراكة«.

ة
ّ

هش رقابة 
يلغي قانون ال�سراكة الدور الرقابي لإدارة املناق�سات. فهو 

يربط ال�سالحيات التي متار�سها هذه الإدارة عادًة بالن�سبة 

لل�سفقات العامة من مناق�سات وا�ستدراج عرو�س، بجهاز 

ين�سئه القانون هو »املجل�س الأعلى للخ�سخ�سة وال�سراكة«، 

وهو جهاز يراأ�سه رئي�س الوزراء. اإىل ذلك، ين�ّس القانون 

على عدم خ�سوع »�سركة امل�سروع« اإىل رقابة ديوان املحا�سبة 

قانون  اأن  القانون على  ين�س هذا  بند 4(. كما  )املادة 9 

املحا�سبة العمومية ل يطبق على العقود، يف حال اعتماد 

اخلرباء ومكاتب ال�ست�سارات التي يتعاقد معها ال�سخ�س 

العام واملجل�س الأعلى للخ�سخ�سة وال�سراكة، اأنظمة خا�سة 

بها )املادة 15(.

بالن�سبة ملدير عام اإدارة املناق�سات جون عّلية، ي�سكل الإطار 

عليه.  اأ�سا�سياً  القانون ماأخذاً  املن�سو�س عليه يف  الرقابي 

يقول يف هذا املجال اأن »جميع الأنظمة املالية م�ستوحاة من 

قانون املحا�سبة العمومية، ونفقات امل�سروع تلحظ يف موازنة 

الدولة، ما يجعل رقابة ديوان املحا�سبة �سرورية على جلنة 

امل�سروع وعلى ال�سركة اخلا�سة على حد �سواء«. ي�سيف 

علّية اأن املطلوب هو »وحدة الت�سريع عرب تطبيق نظام مايل 

موحد تخ�سع له جميع الإدارات، كذلك الأمر نظام موحد 

للمناق�سات، وذلك بدًل عن و�سع ت�سريعات جديدة ل 

العام«.  الإنفاق  كل  على  املطبقة  الآليات  حتت  تندرج 

ينتهي علّية اإىل القول اأن »ا�ستبعاد دائرة املناق�سات عن هذه 

امل�ساريع هو اأداة اأخرى لتقلي�س دورها«.

الأعلى  »املجل�س  من  مقرب  م�سدر  يربر  ناحيته،  من 

للخ�سخ�سة وال�سراكة«، طلب عدم ذكر اإ�سمه، »ا�ستبعاد 

دائرة املناق�سات من القانون لكونها غري خبرية يف ال�سراكة 

بني القطاعني العام واخلا�س«. وهو اأمر �سهل التفادي براأي 

عّلية »من خالل حتديث اأنظمة الإدارة لتغطية كل اأ�سكال 

العقود التي تربمها الدولة«. 

مزعومة شفافية 
يكر�س قانون ال�سراكة مبداأ ال�سفافية، وهو مبداأ اأ�سا�سي 

و�سروري يف اأي �سفقة عامة، وذلك يف املادة ال�سابعة 

منه. فدفرت ال�سروط ميكن اأن يتم تعديله، ولكن بح�سور 

جميع الأطراف املعنية وال�سركات املهتمة بامل�سروع والتي 

لقراءة  نف�سه، وفقاً  القانون  اأن  اإل  تنظبق عليها �سروطه. 

»للجنة  ال�سماح  خالل  من  املبداأ  هذا  ينتهك  زبيب، 

امل�سروع اإجراء م�ساورات مع ال�سركة اخلا�سة لتعديل دفرت 

ال�سروط«. يف هذا ال�سياق، يحذر زبيب من اأن يتم رفع 

من  املرغوبة  ال�سركات غري  ال�سروط ل�ستبعاد  م�ستوى 

ثم تعديلها على مقا�س �سركة معينة خالل امل�ساورات. 

وبذلك تكون هذه املرونة خطرة اأكرث من اأنها مفيدة«. 

يف هذا املجال يو�سح علّية اأن التفاو�س يحتاج اإىل »وجود 

مبا�سرة  مفاو�سات  بعقد  لالإدارة  ي�سمح  قانوين  م�سوغ 

مع ال�سركة لتبادل اخلربات حتت رقابة ديوان املحا�سبة«، 

التي يجب على الإدارة  املبادئ  قانون يحدد  اأي وجود 

اإلتزامها خالل هذه املفاو�سات حدود التفاو�س.  لكن 

اأنه ل ميكن  يعني  ما  لبنان،  ت�سريع يف  »ل يوجد هكذا 

نظام  تعدل  اأن  قبل  التفاو�س  اأ�سلوب  اعتماد  للدولة 

املناق�سات« وفقاً لعّلية.

العقد؟ مدة 
ت�ساوؤل اآخر يطرحه عّلية، يرتبط مبدة العقد التي ميكن 

اأن متتد حتى 35 عام: »كيف ميكن اأن ي�ستوي التعاقد 

كل  القت�سادية  املعطيات  تغري  ظل  يف  املدة  لهذه 

ت�سمني  عدم  بدوره  عجاقة  ي�ستغرب  �سنوات؟«.   10

القانون »اأي �سروط لإنهاء العقد مع ال�سريك يف القطاع 

من  لكثري  املجال  يفتح  الأمر  »هذا  م�سيفاً  اخلا�س« 

امل�ساكل القانونية«.

مرتفعة  تكلفة 
يحذر زبيب من الدعاية التي ي�سوق لها مبداأ ال�سراكة 

على اأنها �سراكة على املخاطر. اإذ ي�سري اإىل اأن »الدولة 

بالإ�سافة  والأمنية،  ال�سيادية  املخاطر  تتحمل  ما  غالباً 

اإىل املخاطر املالية«. فقد تتحمل »الدولة خماطر ارتفاع 

امل�سرتيات اأي�ساً مثل ارتفاع �سعر النفط«.

التكلفة يف عقود  ارتفاع  ي�سرح زبيب م�ساألة  اإىل ذلك 

التفاوت يف »الفوائد التي ترتتب  ال�سراكة انطالقا من 

على الدولة عند الإ�ستدانة«. فالفوائد على ديون الدولة 

»تكون ن�سبتها منخف�سة اأكرث من تلك التي ترتتب على 

القطاع اخلا�س«. ما يفاقم نتائج هذا التفاوت هو »الوجه 

ما  �سي�ستويف  فالأخري  اخلا�س«.  القطاع  لعمل  الربحي 

امل�ساريع  »كلفة  بالتايل  الدولة،  من  فوائد  من  يتكبده 

تكون عالية«.

إيجابية  ؤية  ر
هذا  بنود  اأغلب  جهة  من  اأكرث  ترف�س  التي  الوقت  يف 

اخل�سخ�سة  جمل�س  من  مقربة  م�سادر  تدافع  القانون، 

وال�سراكة عنه. فهي تعترب اأن القانون اإيجابي يف ظل �سوء 

»م�ساريع  اإىل  تتطلع  وهي  لبنان.  يف  والإدارة  التخطيط 

كبرية مثال اإحياء النقل العام والكهرباء وبناء جممعات 

للوزارات وم�ست�سفيات وغريها«. وهي ترجح جناح ال�سراكة 

بني القطاعني العام واخلا�سف يف لبنان ل�سببني: 

»ال�سيولة املرتفعة لدى امل�سارف والتي من �ساأنها متويل 

امل�ساريع الكبرية«.

»ارتياح القطاع اخلا�س لفكرة ال�سراكة على املخاطر بدًل 

من الراأ�سمال والأرباح«.

اإيجابية  امل�سادر  هذه  تراها  التي  الأمور  من  ذلك،  اىل 

املخت�س بل  الوزير  براأي  »امل�ساريع مل تعد حم�سورة  اأن 

باآراءعدة وزراء ووجهات خمت�سة وفقاً لطبيعة كل م�سروع«. 

وهي ت�سيف اأن »امل�ساورات التي تقوم بها جلنة كل م�سروع 

مع ال�سركة اخلا�سة توؤدي لأخذ هواج�س ال�سركات بعني 

العتبار«. اأخرياً تلفت هذه امل�سادر اإىل »وجود م�ساعي 

لإن�ساء )وحدة ال�سراكة( وهي جهة خمت�سة ت�سم خرباء 

وخمت�سني يف �ستى املجالت، وتكون قادرة على التفاو�س 

مع امل�سارف والقطاع اخلا�س«.

التجربة  مع  مقارنة 
نسية لتو ا

يف نوفمرب 2015 �سدر قانون يتعلق بعقود ال�سراكة بني 

القطاعني العام واخلا�س يف تون�س. مقارنة القانون اللبناين 

فر�سها  التي  القيود  يف  تفاوت  تبني  التون�سي  نظريه  مع 

امل�سرع يف كال القانونني. فالقانون التون�سي يخ�سع عقود 

التي  النظم  اإىل  اأي  الر�سيدة،  احلوكمة  ملبادئ  ال�سراكة 

حتكم العالقات بني اأطراف العقد بهدف حتقيق ال�سفافية 

والعدالة ومكافحة الف�ساد. هذا بالإ�سافة اإىل اأن القانون 

العقود  اإ�سناد  طرق  اإىل  مف�سل  ب�سكل  تطرق  التون�سي 

العام  ال�سخ�س  يتبعها  التي  املعايري  فّند  اإذ  واإجراءاتها، 

لإ�سناد امل�ساريع. اأبرز هذه املعايري »فوز العر�س الأف�سل 

اإقت�سادياً الذي يت�سف باجلودة والنجاعة يف الأداء والقيمة 

لليد  ت�سغيله  ون�سبة  امل�سافة  والقيمة  للم�سروع  اجلملية 

العاملة التون�سية ون�سبة ا�ستعمال املنتوج الوطني وغريها«. 

اإل  ال�سراكة  عقد  تديد  التون�سي  القانون  يتيح  ل  كما 

يف حالة القوة القاهرة، وذلك على خالف قانون تنظيم 

تديد  اإىل  ي�سر  مل  اللبناين  فالقانون  اللبناين.  ال�سراكة 

العقد ول اإىل طرق ف�سخ العقد، ما يعني اأنه ترك الباب 

اأمام التجديد. الالفت اأن القانون التون�سي فّند  مفتوحاً 

اأي�ساً اأحكام نهاية عقد ال�سراكة على خالف اللبناين. يف 

املقابل، ميكن مقاربة القانونني يف �سعيهما اإىل اإجراء عقود 

�سراكة على كافة امل�ساريع دون حتديد حد اأدنى للتكلفة اأو 

نوع معني من امل�ساريع. كما من ناحية اأخرى، يقدم القانون 

ال�سراكة  عقود  على  املبا�سر  التفاو�س  فر�سة  التون�سي 

يف حالت معينة مثل تلك التي تتعلق بالدفاع الوطني 

براءة  �ساحب  اأمام  املجال  يف�سح  اأي�ساً،  العام.  والأمن 

لتنفيذ م�سروع  العام  ال�سخ�س  الإخرتاع للتفاو�س مع 

معني، �سمن تقدمي جدوى اأولية للم�سروع.

قانون »تنظيم 
الشراكة بين 

القطاعين العام 
والخاص«...

باب للهدر   أم للتنمية؟

تدون املقالة بن�سختها  الكاملة مع املراجع على املوقع الإلكرتوين للمفكرة

http://www.legal-agenda.com/article.php?id=1188
http://www.legal-agenda.com/article.php?id=1012


89

العدد 51، أيلول 2017 العدد 51، أيلول 2017
استقالل القضاء استقالل القضاء

نزار صاغية

ال�شيا�شة  بني  العالقات  طبيعة  يدر�س  من 

مليا  يتوقف  اأن  بّد  ال  لبنان،  يف  والق�شاء 

غنّية  جاءت  ال�شنة  فهذه   .2017 �شنة  عند 

�شاأنها  من  التي  والتجارب،  بالتجاذبات 

اإعطاوؤنا فكرة اأو�شح عن طبيعة هذه العالقات 

هذا  اأهمية  من  يزيد  وما  تطورها.  وكيفية 

على  تقت�شر  مل  التطورات  هذه  اأن  هو  االأمر 

بل  الق�شائية،  الهيئات  من  واحد  �شنف 

الق�شاء  جانب  فاإىل  منها:  العديد  �شملت 

العديل حيث �شهدنا اأطول اعتكاف يف تاريخ 

الق�شاء ويف االآن نف�شه اأو�شع تدّخل وتطييف 

القرار  اأعقب  الق�شائية،  للت�شكيالت 

املت�شل   2017/9/22 يف  ال�شادر  الد�شتوري 

بالزيادات ال�شريبية ردود اأفعال �شيا�شية هائلة 

ذلك  اإىل  ي�شاف  املجال.  هذا  يف  دالالتها  يف 

حادثة عزل رئي�س جمل�س �شورى الدولة التي 

االإداري.  الق�شاء  خفايا  بع�س  اأي�شا  ك�شفت 

االأول  حدثني:  �شنتناول  العدد،  هذا  يف 

الق�شائية  الت�شكيالت  �شناعة  بكيفية  ات�شل 

والثاين بالتفاعالت التي اأعقبت �شدور القرار 

الد�شتوري )املحرر(. 

ا�ستقالل  معايري  اأهم  من  اأن  دوليا،  عليه  املتفق  من 

الق�ساء الأ�سا�سية هو عدم جواز نقل القا�سي اإل بر�ساه 

وربط ارتقائه املهني مبعايري مو�سوعية. من يدر�س احلالة 

هذه  فغياب  الراأي.  هذا  موافقة  اإل  ي�سعه  ل  اللبنانية، 

ال�سمانات يف هذا البلد جعل الت�سكيالت واملناقالت 

الق�سائية )فيما بعد الت�سكيالت( الهاج�س الأول للق�ساة 

ويف الوقت نف�سه اإحدى حلبات امل�ساومة والت�سارع بني 

القوى ال�سيا�سية لغاية تعزيز قوة تدخلها يف الق�ساء. ومن 

يتابع ال�سوؤون الق�سائية، يعلم يقينا اأن �سنة 2017 �سهدت 

بالغ الدللة يف هذا امل�سمار، تاذبا بداأ يف �سعي  تاذبا 

اإىل  وانتهى  عنها  ال�سيا�سية  القوى  يد  رفع  اإىل  ق�سائي 

فر�س هيمنتها عليها بالكامل. وفر�س الهيمنة ال�سيا�سية 

غالبا  بحيث  جديدا  لي�س  الق�سائية  الت�سكيالت  على 

املجه�سة  اأو  املنجزة  الت�سكيالت  م�ساريع  ات�سمت  ما 

الأول،  ثالثة:  اأمور  يف  يتمثل  هنا  اجلديد  بالت�سيي�س. 

ب�ساأن  �سرت  كل  يزيل  نحو  على  الهيمنة  هذه  م�سهدية 

تبعية جمل�س الق�ساء الأعلى وانح�سار دوره، الثاين اإ�سهار 

هذه الهيمنة يف نف�س ال�سنة التي �سهدت اأو�سع حراك 

ق�سائي واأطول اعتكاف يف تاريخ الق�ساء، والثالث، وهو 

الأخطر، انخراط طيف كبري من الق�ساة يف املمار�سات 

املعتمدة، مبا فيهم الق�ساة الذين مثلوا لفرتات ناذج عن 

ملزيد  الباب  يفتح  مما  والإ�سالحيني،  امل�ستقلني  الق�ساة 

»جرعة  ت�سمنت  واإن  املمار�سات،  هذه  مع  التطبيع  من 

زائدة« يف ت�سيي�س الق�ساء. و�سنعمد يف هذا املقال اإىل 

تظهري اخلطوات الع�سر التي مت القيام بها والتي نحتت 

امل�سروع الأخري للت�سكيالت ومعها الق�ساء على �سورة 

النظام ال�سيا�سي. 

وقبل امل�سي يف ذلك، يجدر التو�سيح باأن القول بت�سيي�س 

الق�ساء ل يعني بال�سرورة �سوء التعيينات احلا�سلة. وهذا 

ما اأملح اإليه وزير العدل �سليم جري�ساتي يف حديثه اإىل 

النهار حيث اأ�سار اإىل اأن ت�سيي�س الت�سكيالت مل يرتافق 

مع ف�سادها )4 ت�سرين الأول 2017(. اإنا هو يعني اإر�ساء 

– اأو بالأحرى تدعيم وتطوير- �سوابق من �ساأنها اأن توؤدي 

الق�سائي  الأداء  وجعل  الق�ساء  ت�سيي�س  من  مزيد  اإىل 

جزءا من تطور اأداء ال�سلطات ال�سيا�سية، في�سوء ويتح�سن 

بقدر ما ت�سوء اأو تتح�سن ال�سلطات ال�سيا�سية متاما كاأي 

مرفق عام اآخر، ومن دون اأن يكون قادرا يف اأي حني على 

حما�سبة هذه ال�سلطات اأو على ت�سكيل رافعة يف اإ�سالح 

�سوؤون الدولة اأو �سمان حقوق املواطنني.     

آلية  تعديل  مقترح  سقوط 
القضائية التشكيالت 

اأول املعاول امل�ستخدمة يف جمال الت�سكيالت الق�سائية 

يف هذه ال�سنة، متثل يف رد اقرتاح القانون بتعديل اآلّية 

الق�سائي.  التنظيم  قانون  من   5 املادة  وحتديدا  و�سعها 

وكان النائب روبري غامن قّدم هذا املقرتح بالتن�سيق مع 

رئي�س جمل�س الق�ساء الأعلى جان فهد بهدف تكري�س 

الت�سكيالت  م�سروع  ح�سم  يف  املجل�س  هذا  قدرة 

الق�سائية من خالل تريد ال�سلطة التنفيذية من اإمكانية 

تعطيلها. وقد مت رده تبعا لتدخل رئي�س احلكومة �سعد 

احلريري ووزير العدل �سليم جري�ساتي يف الهيئة العامة 

واإذ   ،2017/1/18 بتاريخ  املنعقدة  النيابي  للمجل�س 

طلب احلريري اآنذاك مهلة �سهرين لدر�سه وتقدمي اقرتاح 

بديل، انق�سى اأ�سهر منذ ذلك احلني من دون اأن يبدر 

عن احلكومة اأي موقف بهذا اخل�سو�س. ومع الت�سليم 

على  ي�ستدعي مالحظات جدية  املقرتح  التعديل  باأن 

خلفية امل�سروعية الناق�سة ملجل�س الق�ساء الأعلى املعني 

اإعرا�س  فاإن  التنفيذية،  ال�سلطة  من  اأع�سائه  غالبية  يف 

ل�ستقالل  �سامنة  بدائل  عن  البحث  عن  احلكومة 

وعلى  الق�ساء  ت�سيي�س  على  اإ�سرارا  يعك�س  الق�ساء 

الأقل غياب اأي اإرادة اإ�سالحية يف هذا املجال. 

القضائي األداء  ير  وز
املعول الثاين امل�ستخدم يف هذه ال�سنة متثل يف جماهرة 

مراقبة  يف  ال�سروري  بتدخله  جري�ساتي  العدل  وزير 

الق�سائي.  الأداء  حل�سن  �سمانا  الق�سائي،  العمل 

جري�ساتي  ا�ست�ساغ  حني  اأوّجه،  التوجه  هذا  بلغ  وقد 

جنايات  حمكمة  رئي�س  مع  هاتفية  مكاملة  اإجراء 

منه  طالبا  حجار،  املنعم  عبد  هاين  بالنتداب  بريوت 

باأنها  ال�ستعجال ببت ق�سية جورج الريف مربرا طلبه 

ي�سعها  التي   hot files ال�ساخنة  امللفات  �سمن  من 

يجد  ومل  كثب.  عن  �سخ�سيا  ويتابعها  مكتبه  على 

الوزير حرجا يف �سياق هذه املكاملة يف ا�ستح�سار اإرادة 

بقرب  القا�سي  وتذكري  واحلكومة  اجلمهورية  رئي�سي 

التدخل  هذا  مّيز  وما  الق�سائية.  الت�سكيالت  و�سع 

ت�سجيله  جرى  اأنه  حيث  م�سهديته،  هو  الوزاري 

التلفزة،  �سا�سات  على  بثه  ثم  ومن  وال�سورة  بال�سوت 

بذلك.  علم  به  املت�سل  للقا�سي  يكون  اأن  دون  من 

وقد اأدت م�سهدية هذا التدخل اإىل تظهري وزير العدل 

مظهر احلري�س على ح�سن اأداء الق�ساء والقا�سي مظهر 

القيام  على  حلمله  عليه  ال�سغط  يتعني  الذي  التابع 

لدور  ترويجية  مادة  الزاوية  هذه  من  و�سكلت  مبهامه، 

الوزارة يف ال�ستماع ل�سكايات النا�س ولت�سريع تدخلها 

الق�سائي،  العمل  ال�سيا�سي( يف  )ومن خاللها تدخل 

بخالف القانون الذي يويل هذه املهمة لهيئة التفتي�س 

على  مداخلة  خالل  من  الوزير  ذهب  وقد  الق�سائي. 

برنامج otv اأبعد من ذلك بتاريخ 28 حزيران 2017، 

يف اتاه اإعطاء غطاء نظري لهذه املمار�سات على اأ�سا�س 

مهمة  العدل  بوزير  تنيط  التي  الد�ستور  من   66 املادة 

الإ�سراف على ح�سن �سري امل�سار الق�سائي. »املادة 20 

الق�سائية  الوظيفة  ا�ستقاللية  عن  تتكلم  الد�ستور  من 

مع  �سمريه،  مع  علمه،  مع  القا�سي  يختلي  عندما  اأي 

قلمه، مع فكره، مع حريته، ويخط بيده حكماً ق�سائياً، 

ل يتدخل اأحد. باملقابل، اإذا راأى وزير العدل، يف كل 

جمريات املحاكمة، اأن هنالك ثمة تاأجيال اأو ت�سويفا اأو 

تاأخريا اأو اأعذارا فاإنه يتدخل... وزير العدل »منو �ساهد 

ما �سف�س حاجة«. 

سمح تطيييف المراكز 
القضائية لكل فريق 

سياسي بتعييين قضاة 
مقربين »من طائفته«، 

على أن يحترم حقوق سائر 
الزعماء في تعييين قضاة 

من طوائفهم. 

ونص... موظف  القاضي 
متييز  هدفه  ت�سريعي  خطاب  برز  الت�سعينيات،  خالل 

العامني.  املوظفني  عن  و�سكليا(  )ولو خطابيا  القا�سي 

وقد تكلل هذا اخلطاب يف ف�سل �سل�سلة رتب ورواتب 

نحو  على  هوؤلء،  ورواتب  رتب  �سل�سلة  عن  الق�ساة 

ي�سمح برفع رواتب الق�ساة لتقريبها من رواتب اأع�ساء 

 ،2014 من  وابتداء  والتنفيذية.  الت�سريعية  ال�سلطتني 

برز خطاب نيابي معاك�س متاما. وقد متثل ذلك يف اإ�سرار 

ورواتب  رتب  �سل�سلة  ت�سمني  يف  النواب  من  عدد 

البند  اأهمها  بالق�ساء،  مت�سلة  بنودا  العامني  املوظفني 

الذي يكلف احلكومة اإعادة النظر يف تقدميات �سناديق 

اأن  وبدل  الق�ساة.  تعا�سد  �سندوق  فيها  مبا  التعا�سد، 

ي�ستغل امل�سرع ف�سل ال�سال�سل لريفع رواتب الق�ساة، 

جلاأ اإىل تعديل رواتب موظفني يف الفئتني الأوىل والثانية 

الق�ساة على  رواتب  اأعلى من  بع�سهم  رواتب  لت�سبح 

ترافق  وقد  الق�سائية.  للوظيفة  دونية  نظرة  يعك�س  نحو 

ذلك مع خطاب يتهم الق�ساء بنق�س النتاجية. ورغم 

هذين  على  احتجاجا  �سهرين  قرابة  الق�ساة  اعتكاف 

املم�سيني، ما برحت ال�سلطة ال�سيا�سية على موقفها يف 

هذا ال�ساأن.  

القضائية  القيادات  تهديد 
لي�س  الق�سائية  القيادات  تهديد  متثل يف  الرابع  املعول 

مالحقتها  باإمكانية  اأي�سا  ولكن  مراكزها  بخ�سارة  فقط 

على خلفية تورطها يف اأعمال ف�ساد، ما مل توؤّد الأدوار 

املطلوبة منها يف اإجناز الت�سكيالت الق�سائية. وقد متثل 

الدولة  �سورى  جمل�س  رئي�س  عزل  يف  الأول  التهديد 

خ�سم  يف  �سيا�سي  بقرار  من�سبه  عن  �سادر  �سكري 

ل�سائر  �سمنية  ر�سالة  يعك�س  مبا  الق�سائي،  العتكاف 

امل�سوؤولني الق�سائيني باحتمال عزلهم بالطريقة نف�سها، 

مبربر اأو من دون مربر. وما يزيد من قابلية الأمر للنقد، هو 

اأن وزير العدل عزا يف اإحدى مقابالته التلفزيونية هذا 

راف�ساً  العهد،  نهج  مع  �سخ�سية �سادر  لتعار�س  العزل 

اإعطاء اأّي اأ�سباب موجبة وا�سحة بخالف اأحكام قانون 

يعك�س عمليا  الت�سريح  وهذا  املعلومات.  اإىل  الو�سول 

ت�سّورا بوجوب ملء امل�سوؤوليات الق�سائية الهامة بق�ساة 

متاما  ق�ساته  العهد  فيعني  العهد،  نهج  مع  »من�سجمني« 

كما يعني وزراءه اأو م�ست�ساريه على حد تعبري القا�سي 

اأما التهديد الثاين والذي واإن   .
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�سعب اجلزم ب�سدوره عن جهة �سيا�سية اأو ا�ستخباراتية 

هذا  متثل  وقد  وفعالية.  مبا�سرة  اأكرث  بدا  فاإنه  معينة، 

التهديد يف ت�سريب اأنباء اإىل الإعالم عن تقدمي �سكوى 

جزائية وتاأديبية �سد رئي�س جمل�س الق�ساء الأعلى جان 

فهد، على خلفية دوره يف حمكمة الأوقاف. وقد ترافق 

الإعالن عن هاتني ال�سكويني مع ات�ساع احلديث عن 

قرب تغيري رئي�س جمل�س الق�ساء الأعلى والنائب العام 

التمييزي �سمري حمود. بعد اأيام قليلة من ت�سرب هذه 

الأنباء، عاد جمل�س الق�ساء الأعلى عن قرار العتكاف 

الحتجاجي للق�ساة من دون احل�سول على اأي نتيجة 

مبا�سرة  عن  فوري  �سبه  ب�سكل  الإعالن  ومت  عملية، 

العمل على م�سروع الت�سكيالت الق�سائية.   

فّرق  القضائي:  الحراك  ضرب 
تسد

احتجاجا على النتقا�س من ال�سمانات املالية للق�ساة 

وتاوز  تعا�سدهم  �سندوق  تقدميات  من  وبالأخ�س 

رواتب  والثانية  الأوىل  الفئتني  موظفي  بع�س  رواتب 

العتكاف  الأعلى  الق�ساء  جمل�س  اأعلن  الق�ساة، 

الق�سائي مرتني خالل �سنة 2017. وُي�سار اإىل اأن توجه 

الغ�سب  لول  ليح�سل  كان  ما  املواجهة  اإىل  املجل�س 

العارم يف اأو�ساط الق�ساة ون�سوء راأي عام ق�سائي. وفيما 

ا�ستمر اعتكاف اآذار ب�سعة اأيام، حتول اعتكاف متوز-اآب 

اإىل اأطول اعتكاف يف تاريخ الق�ساء اللبناين. ومبنا�سبة 

بينهم، من  التوا�سل  و�سائل  الق�ساة  طّور  العتكافني، 

خالل جمموعتي وات�ساب واللتني انتهوا اإىل ت�سميتهما 

»نادي ق�ساة لبنان« يف اأوا�سط �سهر اآب. وتبعا لت�سهيل 

عشرة معاول لهدم استقالل القضاء:
التشكيالت القضائية 2017

التوا�سل الإلكرتوين، نّظم الق�ساة عري�ستني: الأوىل مّت 

الإعالن عنها وقد وقعها 352 قا�سيا؛ وقد طالبت بو�سع 

م�سروع قانون يكر�س ا�ستقالل الق�ساء وخ�سو�سا جلهة 

لي�س  بو�سائل  الأعلى  الق�ساء  جمل�س  اأع�ساء  تعيني 

مبداأ عدم  وتكري�س  عليها،  تاأثري  اأي  التنفيذية  لل�سلطة 

جواز نقل القا�سي اإل بر�ساه. اأما العري�سة الثانية والتي 

بقيت �سرية، فقد وقعها قرابة 160 قا�سيا وت�سمنت تعهدا 

من الق�ساة برفع ال�سرية عن ح�ساباتهم امل�سرفية، وذلك 

اإثباتا لنظافة كفهم يف مواجهة حمالت الت�سكيك العام 

الق�ساء  جمل�س  قرر  احلراك،  هذا  قوة  ورغم  بنزاهتهم. 

الق�ساة،  الت�ساور مع  اأحادي، ومن دون  ب�سكل  الأعلى 

لي�سارع  التهديدات  وطاأة  العتكاف حتت  الرجوع عن 

بيانه.  �سبق  كما  الق�سائية  الت�سكيالت  ملف  فتح  اإىل 

وقد اأدى هذا التطّور اإىل قلب مزاج الق�ساة واهتماماتهم 

من  اخل�سية  فحّلت  كامل:  ب�سكل  ت�سامنهم  وم�ستوى 

انتقام ال�سلطة ال�سيا�سية اأو توخي ر�ساها حمل اجلراأة يف 

املطالبة با�ستقالل الق�ساء عنها، والأهم، تراجع الت�سامن 

والتناف�س  الفرقة  من  حال  اإىل  الق�ساة  بني  امل�ستجّد 

لعتالء املنا�سب. وعليه، �سهد املراقبون ما ي�سبه انقالبا 

خالل  ا�ستحالت  بعدما  الق�سائي،  امل�سهد  يف  حقيقيا 

اأيام اأطول حالة اعرتا�سية »دفاعا عن ا�ستقالل الق�ساء« 

يقودها  ور�سة  اإىل  ال�سيا�سية  القوى  مواجهة  وحقوقه يف 

جمل�س الق�ساء الأعلى مبا ي�سبه التماهي مع نف�س هذه 

القوى. كل ذلك يف ظّل انق�سام الق�ساة وا�ستفرادهم.     

القضائية المراكز  تطييف 
الطائفية  العتبارات  نبذ  عن  الإعالن  بخالف 

معهد  اإىل  الدخول  مباريات  يف  الناجحني  اإعالن  يف 

الدرو�س الق�سائية )وهو املدخل الرئي�سي اإىل الق�ساء(، 

�سكلت الطائفية �سمة دائمة يف توزيع املراكز الق�سائية 

اأو  العامة  النيابات  اأو  العليا  املحاكم  كرئا�سة  احل�سا�سة 

ال�سيا�سي  النق�سام  حدة  اأدت  وقد  التحقيق.  دوائر 

التطييف.  دائرة  تو�سيع  اإىل  الطائفي(  الطابع  )ذات 

ومن اأهم ال�سواهد على ذلك، زيادة عالمة ال�سفهي يف 

ما  مع   2014 من  ابتداء  املعهد  اإىل  الدخول  مباريات 

ي�ستتبع ذلك من حتكم اأكرب بالنتائج. ومنها اأي�سا زيادة 

مطردة يف عدد املراكز الق�سائية املحفوظة طائفيا. وهذا 

ما نقروؤه يف عدد من املقالت ال�سحفية املن�سورة والتي 

عزت تاأخر الت�سكيالت الق�سائية اإىل اإ�سرار حركة اأمل 

على زيادة ح�سة الطائفة ال�سيعية يف املراكز الق�سائية يف 

. وبالطبع، التطييف احلا�سل 
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حماكم بريوت وجبل لبنان

على هذا الوجه غالبا ما يرتافق مع اإعطاء زعيم الطائفة 

املراكز  هذه  مللء  املر�سح  القا�سي  ت�سمية  حق  املعنية 

املحفوظة، وذلك من �سمن الق�ساة الأكرث قربا منه.    

   

زعيم  لكل  الثالث:  اللوائح 
عته جما

وبهدف  الت�سكيالت،  و�سع  مبداأ  على  التفاق  بعد 

اأ�س�س  اإر�ساء  على  التوافق  مت  جناحها،  حظوظ  تعزيز 

والقوى  الأعلى  الق�ساء  جمل�س  بني  وثيق  تعاون 

ال�سيا�سية وهي ب�سكل خا�س التيار الوطني احلر وتيار 

اأمل. فعدا عما متثله هذه القوى من  امل�ستقبل وحركة 

ل  الق�سائية  الت�سكيالت  مر�سوم  فاإن  طائفي،  تنوع 

القوى  لهذه  تابعني  ووزراء  روؤ�ساء  بتوقيع  اإل  ي�سدر 

)رئي�س اجلمهورية ووزيري العدل والدفاع الوطني من 

امل�ستقبل  من  احلريري  والرئي�س  احلر  الوطني  التيار 

ذاك  اإذ  التفاق  مت  وقد  اأمل(.  من حركة  املالية  ووزير 

على اأن تتقّدم هذه القوى بثالث لوائح تتناول كل منها 

املراكز الق�سائية املخ�س�سة لطل من الطوائف الكربى 

الثالث )امل�سيحيني، ال�سنة وال�سيعة( التي متثلها. وتبعا 

لذلك، �سكل تطييف املراكز الق�سائية لي�س فقط عامال 

اأ�سا�سيا �سمح لكل فريق �سيا�سي بتعيني ق�ساة مقربني 

منه وفق املعادلت التي اتفق عليها، ولكن اأي�سا اأداة 

لت�سييق احتمالت تنازع الفرق ال�سيا�سية املعنية حول 

يف  ق�ساة  يعني  اأن  زعيم  فلكل  الق�سائية.  التعيينات 

املراكز العائدة لطائفته، وعليه باملقابل اأن يحرتم حقوق �سائر 

الزعماء يف القيام بال�سيء نف�سه، من دون اأّي تدخل. 

حصل انقالب حقيقي في 
المشهد القضائي، بعدما 

استحالت خالل أيام أطول 
حالة اعتراضية ضد القوى 

السياسية إلى ورشة 
يقودها مجلس القضاء 

األعلى في تماٍه تام مع هذه 
القوى نفسها. 

ويكون ملجل�س الق�ساء الأعلى فيما بعد اأن يبدي بع�س 

يتوفر  قد  ما  اللوائح، على خلفية  املالحظات على هذه 

لديه من معلومات حول كفاءة الق�ساة املقرتح تعيينهم اأو 

مناقبيتهم اأو ما قد تفر�سه اآلية الت�سكيالت من �سرورات 

اأو عوائق. ويتما�سى هذا الأمر من حيث املبداأ مع قناعات 

رئي�س جمل�س الق�ساء الأعلى الذي كان �سرح يف وقت 

ل  اأن  الق�ساة  من  كبري  وعدد  »املفكرة«  بح�سور  �سابق 

م�سكلة يف مراعاة طلبات اجلهات ال�سيا�سية اإذا مل يكن 

هنالك مالحظات على الق�ساة املقرتح تعيينهم. اإل اأن 

بع�س الأ�سماء وما ت�سرب من وقائع يوحي باأن املجل�س 

احلالت  يف  حتى  اللوائح  يف  واردة  اأ�سماء  على  وافق 

التي �سابها اإ�سكالت كربى )كاأن يكون القا�سي املعني 

يف مركز عاٍل حمال اإىل املجل�س التاأديبي يف خمالفات 

اأن  اإىل  الإ�سارة  وتدر  عزله(.  ت�ستوجب  قد  خطرية 

ممانعة املجل�س يف الأخذ بالأ�سماء املقرتحة بدت ممكنة 

اأو رمبا واجبة حني تناولت اإحدى اللوائح عر�سا اأ�سماء 

اأوردت  مثال حني  ما ح�سل  وهذا  اأخرى.  طوائف  من 

لئحة التيار الوطني احلر ا�سم قا�سية غري م�سيحية بفعل 

خ�سو�سية معينة، فلم ياأخذ با�سمها اإل بعد نقا�س طويل 

ا�ستن�سبت  واإذ  الوجه.  الت�سمية على هذا  اأحقية  حول 

هذه الالئحة اإبداء الراأي يف تعيني ق�ساة �سيعة ملراكز على 

رف�سوا  الت�سكيالت  على  القيمني  فاإن  التمني،  �سبيل 

اخلذ بهذا الراأي بالكامل جملة وتف�سيال، حر�سا على 

روح التوافق واحرتاما ملقت�سيات املحا�س�سة.     

الزعامة  المداورة:  مبدأ 
للقضاة   وليس  للسياسيين 
يف معر�س دفاعه عن م�سروع الت�سكيالت، اأدىل الوزير 

العامة  النيابات  يف  املداورة  مبداأ  اعتمد  اأنه  جري�ساتي 

ق�سور  كل  يف  املحاكم،  وروؤ�ساء  التحقيق  وق�ساة 

قوى...  مراكز  اأو  جزر  من  يعد  لبنان.«مل  يف  العدل 

ففي  موقعي.  يف  �سعيدا  �ساأمتتع  يقول  لن  واأحدا 

واجلنح  اجلنايات  يف  واجلال�س  الواقف  الق�ساءين 

هديف  كان  ثابتة.  ومبعايري  عالية  بن�سبة  املداورة  حلت 

احليوية  اإعادة  العدل  وزارة  يف  مهامي  ت�سلمي  منذ 

اإل  �سبيال  ذلك  اإىل  اأجد  ومل  الق�سائي  اجل�سم  اإىل 

باملداورة. واأعترب نف�سي اأنني جنحت يف اقرتاحها على 

مبوافقته  وانتهت  وليتي  بداية  منذ  الق�ساء  جمل�س 

يعني  املبداأ  باعتمادها«. وهذا  منه  بتعهد خطي  عليها 

فرتة  من  اأكرث  الق�سائي  املركز  يف  قا�س  يبقى  ل  اأن 

مبعنى  ق�سائية«،  »اإمارة  اإىل  مركزه  لتحول  درءا  معينة 

فرتة  انق�ساء  عند  اآخر  مركز  اإىل  نقله  يتوجب  اأنه 

من  جري�ساتي  به  اأوحى  ما  وبخالف  معينة.  زمنية 

منذ  �سكل  فاإنه  ذاته،  اإىل  املداورة  مبداأ  ن�سبة  خالل 

بدليل  احلر،  الوطني  التيار  خطاب  يف  لزمة  �سنوات 

اإىل  ذهب  قرطباوي  �سكيب  الأ�سبق  العدل  وزير  اأن 

قانون تنظيم  حد ت�سمينه يف م�سودة مقرتحه لتعديل 

املبداأ  بهذا  التم�سك  يجد  ولرمبا  العديل.  الق�ساء 

مربره الأ�سا�سي يف كون التيار الوطني احلر طارئا على 

نظام املحا�س�سة ن�سبيا، مما يجعله بحاجة اإىل تغيريات 

مقربني  لتعيني  والق�سائية  الإدارية  املراكز  يف  وا�سعة 

اأهمية املداورة، ل بد من  منه. ومن دون التقليل من 

اإبداء مالحظتني اثنتني: 

زيادة عدد  موازاة  اأتى يف  املبداأ  الإعالن عن هذا  اأن 

القوى  اأحقية  وتعزيز  للطوائف  املحفوظة  املراكز 

ال�سيا�سية مبلئها، مبعنى اأن املبداأ ينطبق على اأ�سخا�س 

اإمارات  اإىل  مراكزهم  حتويل  عليهم  فيمنع  الق�ساة 

اأو  الطوائف  على  ينطبق  اأن  دون  من  لهم  �سخ�سية 

على القوى التي تعينهم، والتي هي تبقى مطلقة اليد 

لتحويل هذه املراكز اإىل اإمارات تتحكم بها، 

3 أمور ميزت هذه 
التشكيالت: مشهدية 
هيمنة السياسة على 

القضاء، إشهار هذه 
الهيمنة في نفس السنة 
التي شهدت أوسع حراك 

قضائي، والثالث، وهو 
األخطر، انخراط طيف كبير 
من القضاة في الممارسات 

المعتمدة. 

اأن القوانني الناظمة للق�ساء يف الدول الدميقراطية تتبنى 

تخفيف  كعامل  اإنا  كمبداأ  لي�س  اإجمال  »املداورة« 

الأ�سا�سي  املبداأ  اعتماد  تنجم عن  قد  التي  لل�سلبيات 

اإل بر�ساه. في�سمن  الذي هو مبداأ عدم نقل القا�سي 

للقا�سي عدم نقله من مركزه اإل بر�ساه، على اأن ي�سبح 

نقله ممكنا بعد انق�ساء فرتة معينة )مثال: خم�س اأو �سبع 

النقل،  مبداأ  دون  اعتماده من  يتم  اأن  اأما  �سنوات..(. 

اأكرث  اأو�ساع  يف  وجعلهم  للق�ساء  تعرية  يعني  فذلك 

ه�سا�سة.    

القضائية  التشكيالت 
أوسع  سلة  ضمن 

توجه  الإعالم  و�سائل  بع�س  نقلت  تقدم،  ما  كل  اإىل 

بع�س القوى ال�سيا�سية اإىل اإدخال مو�سوع الت�سكيالت 

الق�سائية يف م�ساومات �سيا�سية �سملت الرزمة ال�سريبية 

الأمر  وهذا   .
3
القطع وح�ساب  العامة  املوازنة  وقانون 

ي�سكل موؤ�سرا اإ�سافيا على مقاربة الزعامات ال�سيا�سية 

على  التفاو�س  اأوراق  اإحدى  اأنها  على  للت�سكيالت 

مائدة امل�ساومات الوطنية. 

للقضاة  متزايد  انخراط 
تسييس  ممارسات  في 

القضائية    التعيينات 
للق�ساة  املتزايد  النخراط  يف  متثل  العا�سر  املعول 

فلوائح  الق�سائية.  التعيينات  ت�سيي�س  ممار�سات  يف 

تقت�سر  اأ�سماء، مل  ت�سرب منها من  ما  الأحزاب وفق 

م�ساحات  اأفردت  اإنا  حزبيا،  املندجمني  الق�ساة  على 

ال�ستقاللية  بنزعتهم  حميطهم  يف  ُعرفوا  لق�ساة  هامة 

الق�سائي.  احلراك  يف  وانخراطهم  وكفاءتهم  ونزاهتهم 

القا�سي  تعريف  يف  تو�ّسعا  اخلطوة  هذه  تعك�س  واإذ 

نف�سه  الوقت  فاإنها يف   ،
ّ

�سيا�سي املح�سوب على طرف 

املمار�سات.  التطبيع مع هذه  اأعلى من  تعك�س درجة 

فتتحول هذه املمار�سات من ممار�سات دخيلة )�ساذة( 

مالزمة  »طبيعية«  ممار�سات  اإىل  الق�سائي  النظام  على 

النظام  �سعيد  على  نتائج  من  ذلك  ي�ستتبع  ما  مع  له 

ينتظر  لذلك،  وتبعا  ككّل.  الجتماعي  ال�سيا�سي 

جديرة  ق�سائية  تارب  القادمة  الفرتة  يف  ن�سهد  اأن 

العمل  �سيتحول  جهة،  فمن  والدر�س.  باملراقبة 

اإىل م�ساحة  الق�ساة  العديد من  اإىل  بالن�سبة  الق�سائي 

اأبرزوها يف خطابهم  للتوفيق بني املبادئ التي غالبا ما 

الق�سائي )�سمريهم واأخالقياتهم املهنية( وان�سجامهم 

ال�سطراري امل�ستجّد مع القوى التي كان لها الف�سل 

يف ارتقائهم املهني، ويف غالب الظن م�ساحة للتفاو�س 

�سبه اليومي مع هذه القوى. ومن جهة اأخرى، قد ل 

تكون الأمور اأ�سهل للق�ساة الذين ما يزالون يحفظون 

بفهمهم  عمال  ال�سيا�سية  القوى  اإزاء  معينة  م�سافة 

خماطر  بذلك  متحملني  الق�سائية،  لالأخالقيات 

اأنف�سهم  �سيجدون  والذي  املهني؛  ارتقائهم  تاأخر 

داخل  من  واأحيانا  يومي،  �سبه  ب�سكل  مدعوين  هم 

»طهرانيتهم«  اأو  »كربيائهم«  من  للخروج  عوائلهم، 

ما  اإىل  لالإ�سارة  )القو�سني  الأخالقي«  اأو«تزمتهم 

�سند  عن  البحث  اتاه  يف  نعوت(،  من  يجابهونه  قد 

�سيا�سي. 

يف  كلها  العدلية  ت�سقط  ل  وكي  هوؤلء،  اأجل  من 

يف  بالغة  الأكرث  املوقف  يكون  قد  ال�سيا�سة،  براثن 

هذا الوقت هو اأي خطاب اأو تدبري يرف�س التطبيع مع 

ممار�سات كهذه.    

11  املر�سد املدين ل�ستقاللية الق�ساء و�سفافيته، اإقالة رئي�س �سورى الدولة .

خالفا خلطاب الق�سم: »احلاكم ل ياأتي بق�ساته كما ياأتي بوزرائه وم�ست�ساريه، 

موقع املفكرة القانونية، 8 اآب 2017. 

21 الأخبار 5 ت�سرين الأول..

31 الأخبار، 5 حزيران 2017. و5 ت�سرين الأول 2017..
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املجل�س  اأ�شدر   ،2017/9/22 بتاريخ 

املتميز  قراره  اأع�شائه  باإجماع  الد�شتوري 

وتعديل  باإحداث  املتعلق   45 القانون  باإبطال 

مواد �شريبية لغايات متويل ما عرف ب�شل�شلة 

قانونا،  القرار  اأبطل  والرواتب. وفيما  الرتب 

والالت�شريع.  الت�شريع  من  عقودا  اأدان  فاإنه 

طريقة  بليغ  ب�شكل  اأدان  اأوىل،  جهة  فمن 

طوال  متت  والتي  القوانني  على  الت�شويت 

من   36 للمادة  خالفا  االأيدي  برفع  عقود 

الد�شتور فال يعرف املواطن من �شوت معها 

اإىل  القرار  اأ�شار  وبعدما  �شدها.  �شوت  ومن 

�شكلية  قاعدة  لي�شت  باملناداة  الت�شويت  اأن 

الدميقراطي.  النظام  يف  جوهرية  قاعدة  اإمنا 

اأن الد�شتور ال يجيز  ومن جهة ثانية، اأو�شح 

العمل بالقاعدة االإثني ع�شرية اإال خالل �شهر 

واحد من ال�شنة اجلديدة التي مل ي�شدر قانون 

اآخر  موازنتها بعد. وانطالقا من ذلك، والأن 

فاإن جميع   ،2005 ب�شنة  ات�شل  قانون موازنة 

عمليات االإنفاق واجلباية التي متت ابتداء من 

جميع  واإن  قانونية،  غري  تكون   2006-2-1

بالقاعدة  العمل  بتمديد  ال�شادرة  القوانني 

االإثني ع�شرية اأو بزيادة اعتمادات االحتياطي 

اأخرى  اعتمادات  اأي  بفتح  اأو  موازنتها  على 

تكون غري د�شتورية. ورغم حجم املخالفات 

فاإن  وج�شيمة(،  وا�شحة  )وهي  الد�شتورية 

ال�شيا�شيني عجزوا عن  امل�شوؤولني  العديد من 

الذي  القرار  هذا  مواجهة  يف  غيظهم  كبت 

ذكرهم باأن ثمة قواعد ملزمة وثمة موؤ�ش�شات 

الدميقراطية  تدعي  دولة  اأي  يف  ق�شائية 

)املحرر(. 

     
وسام اللحام

بتاريخ  ال�سادر   5 رقم  الد�ستوري  املجل�س  قرار  ي�سكل 

 45 رقم  القانون  باإبطال  والقا�سي   2017 اأيلول   22

املتعلق باإحداث وتعديل بع�س املواد ال�سريبية لغايات 

متويل ما عرف ب�سل�سلة الرتب والرواتب عالمة فارقة يف 

احلياة الد�ستورية اللبنانية وهو بال �سك اأهم قرار اأ�سدره 

املجل�س الد�ستوري برتكيبته احلالية منذ 2009 وحتى 

من  جمموعة  معاجلة  من  بد  ل  كان  لذلك  اليوم. 

النقاط التي �ست�ساعدنا على فهم تداعيات هذا القرار 

انتظام عمل  على  تاأثريه  ومدى  ال�سيا�سي  نظامنا  على 

املوؤ�س�سات الد�ستورية.

فقط نفسه  سيد  المجلس 
للمفاهيم  العتبار  الد�ستوري  املجل�س  قرار  يعيد 

تاأويلها  من  جعلت  �سيا�سية  طبقة  بوجه  الد�ستورية 

ال�سيا�سية.  املوؤ�س�سات  لعمل  الوحيد  املعيار  للد�ستور 

ملقولة  واعتباطي  مفرط  ا�ستخدام  مع  ذلك  اقرتن  وقد 

النواب  التي تعل من جمل�س  نف�سه«  �سيد  »املجل�س 

ال�سلطة احلاكمة على الد�ستور نف�سه خارج كل قيد اأو 

وازع. ول �سك اأن هذه املقولة هي جمرد ذريعة هدفها 

احلاكمة  الطبقة  مكونات  بني  التوافق  تربير  امل�سمر 

�سيا�سي.  اتفاق  على كل  القانونية  ال�سفة  اإ�سباغ  عرب 

املطلقة  ا�ستن�سابيتها  يف  تكمن  املقولة  هذه  وخطورة 

التي تبلغ حد العتباطية الأمر الذي عرب عنه رئي�س 

املجل�س هو  اأن  اأعلن  بري عندما  نبيه  النواب  جمل�س 

اأن  ي�ستطيع  اأحد  ول  الد�ستورية  القيود  ي�سن  الذي 

يخالف  الدعاء  فهذا  بوجهه.  د�ستوريا  قيدا  ي�سن 

الد�ستوري  القانون  عليها  يقوم  التي  املبادئ  اأب�سط 

املعمول  الربملان«  »�سيادة  نظام  اإىل  لبنان  ينقل  وهو 

للتعريف  وفقا  لد�ستور  وجود  ل  بريطانيا حيث  يف  به 

لأي  الربملان  اأعمال  تخ�سع  ل  اإذ  للد�ساتري  ال�سكلي 

الأمر  لكن  الت�سريعي.  الهرم  راأ�س  حتتل  كونها  رقابة 

هو  الد�ستور  كون  لبنان  يف  الختالف  كل  خمتلف 

ال�سلطة  منحه  الذي  وهو  النواب  جمل�س  اأن�ساأ  الذي 

الت�سريعية ومنعه من ممار�سة اخت�سا�سه الت�سريعي اإل 

يوؤدي  وبالتايل،  الد�ستورية.  املبادئ  احرتام  ظل  يف 

ترك  اإىل  نف�سه  �سيد  املجل�س  ملقولة  ال�سحيح  التف�سري 

الداخلي  نظامها  لو�سع  الت�سريعية  لل�سلطة  احلرية 

ما  وهذا  التنفيذية.  ال�سلطة  من  تدخل  دون  بنف�سها 

على  ن�ست  عندما  الد�ستور  من   43 املادة  يف  ورد 

ول  الداخلي«.   نظامه  ي�سع  اأن  »للمجل�س  التايل: 

ميكن لهذا النظام اأن يت�سمن ما يخالف الد�ستور باأي 

يخ�سع  الداخلي  النظام  اأن  علما  الأحوال  من  حال 

ل  بينما  الد�ستوري  املجل�س  لرقابة  تلقائيا  فرن�سا  يف 

يوجد يف لبنان ن�س ي�سمح بذلك.

الأمور  لو�سع  مهمة  منا�سبة  القرار  هذا  �سكل  وقد 

يتعلق  ل  معلوم،  هو  فكما  الد�ستوري.  ن�سابها  يف 

مدى  مبراقبة  فقط  الد�ستوري  املجل�س  اخت�سا�س 

املادية  الناحية  من  الد�ستور  على  القوانني  انطباق 

ما مع م�سمون  قانون  تعار�س فحوى  اأي �سمان عدم 

هو  بل  الد�ستورية،  القيمة  ذات  واملبادئ  الد�ستور 

ال�سروط  اأي  للقانون  ال�سكلي  البعد  اأي�سا  ي�سمل 

يتم  الذي  فالن�س  و�سدوره.  اإقراره  بكيفية  املتعلقة 

حتى  الد�ستورية  الأ�سول  يحرتم  ل  ب�سكل  اإقراره 

بانعدام  م�سوبا  يعتري  للد�ستور  موافقا  لو كان م�سمونه 

الد�ستورية وواجب الإبطال.

اإقرار  اإىل  النواب عمد  اأن جمل�س  جراء ما تقدم، ومبا 

الأيدي  رفع  بطريقة  الت�سويت  عرب   45 رقم  القانون 

على  تن�س  التي  الد�ستور  من   36 املادة  يخالف  ما 

التايل: »اأما فيما يخت�س بالقوانني عموماً اأو بالقرتاع 

على م�ساألة الثقة فاإن الآراء تعطى دائماً باملناداة على 

الأع�ساء باأ�سمائهم وب�سوت عال« · وملا كان ل يجوز 

هذا  كون  النواب  ملجل�س  الداخلي  بالنظام  التذرع 

الأخري ل يتمتع بقيمة د�ستورية ول يدخل يف الكتلة 

يف  الد�ستوري  املجل�س  اجتهاد  اأقره  كما  الد�ستورية 

وملا  لبنان،  يف  الد�ستوري  املجل�س  وكرره  الفرن�سا 

املا�سي  ن�ساأ يف  باأي عرف  التذرع  اأي�سا ل ميكن  كان 

ي�ستطيع  العرف  كون  الأيدي  برفع  الت�سويت  لت�سويغ 

حال  يف  لكنه  ي�سرحه،  اأو  القانوين  الن�س  يكمل  اأن 

�سكوت هذا الأخري )praeter legem( ل ي�ستطيع 

للن�س  خمالفا  الأ�سكال  من  �سكل  باأي  يكون  اأن 

.)Contra legem( القانوين

وقد ورث لبنان طرق الت�سويت املختلفة )رفع الأيدي، 

اجلمهورية  من  واجللو�س(  القيام  بالأ�سماء،  املناداة 

الثالثة يف فرن�سا. لكن نقطة الختالف اجلوهرية متثلت 

يف اأن القوانني الد�ستورية الفرن�سية ل�سنة 1875 جاءت 

خالية من اأي اإ�سارة لطريقة الت�سويت الواجب اتباعها، 

اأمر حتديدها للنظام الداخلي ملجل�سي ال�سيوخ  مما ترك 

 1926 �سنة  اللبناين  الد�ستور  قام  بينما  والنواب، 

هذا  حول  انه  اأي  للت�سويت  املتبعة  الأ�سول  بتحديد 

اأو  عرف  اأي  على  يتفّوق  د�ستوري  اإىل حكم  الإجراء 

املجل�س  لرقابة  احرتامه  بالتايل  ويخ�سع  داخلي  نظام 

الد�ستوري.

�سرح  بل  ذلك  على  حتليله  يف  املجل�س  يقت�سر  ومل 

املقا�سد التي تكمن يف �سرورة اتباع طريقة الت�سويت 

باملناداة على الأ�سماء اإذ اأكد اأن ذلك من �ساأنه تعزيز 

من  املواطن  يتمكن  بحيث  امل�ساءلة  ومبداأ  ال�سفافية 

مراقبة عمل النواب ومعرفة مواقفهم تاه القوانني التي 

طرحت على ال�سلطة الت�سريعية خالل مدة وليتهم ما 

ي�سمح مبحا�سبتهم يف النتخابات النيابية املقبلة.

يع التشر وأصول  الموازنة 
املجال�س  ت�سنها  التي  القوانني  اأهم  من  املوازنة  تعترب 

يف  ب�سكل جلي  ذلك  ويظهر  الإطالق.  على  النيابية 

تقوم  العامل  د�ساتري  فغالبية  املتبعة.  اخلا�سة  الأ�سول 

مقارنة  املوازنة  لإقرار  تف�سيلية  اأكرث  �سروط  بتحديد 

بالقوانني العادية. وقد �سدرت جمموعة من املقالت 

والكتب التي تطرقت اإىل »د�سرتة« املالية العامة نظرا 

وتبنيها  الد�ستورية  واملجال�س  املحاكم  اجتهاد  لتطور 

باملوازنة  املتعلقة  الد�ستورية  املبادئ  من  ملجموعة 

ح�سرا.

با�ستنباط  الد�ستوري  املجل�س  قرار  يقم  وباحلقيقة، مل 

اأي  النقطة  هذه  يف  ي�سكل  مل  وهو  جديدة  مبادئ 

فعله  ما  جّل  الد�ستوري.  الفقه  اأو  الجتهاد  يف  تطور 

الد�ستورية  القواعد  اأب�سط  على  التاأكيد  هو  املجل�س 

املتعلقة باإقرار املوازنة كمبداأ ال�سنوية اأو ال�سمول. فما 

الد�ستوري  القانون  بديهيات  من  هو  املجل�س  اأعلنه 

مع  مقارنتها  عند  اإل  العيان  اإىل  تظهر  ل  قيمتها  لكن 

ال�سيا�سية  ال�سلطة  ترتكبها  التي  املتمادية  املخالفات 

ب�سقيها التنفيذي والت�سريعي يف هذا املجال ل �سيما 

مع غياب موازنة للدولة اللبنانية منذ �سنة 2005. 

اأبعاد هذا القرار، ل بد من التذكري  وكي نفهم جيدا 

اآخر جل�سة عقدها  النواب يف  رئي�س جمل�س  اأعلنه  مبا 

رده  معر�س  يف  قال  عندما  احلكومة  مل�ساءلة  الربملان 

قطع  قانون  اإقرار  قبل  املوازنة  اإ�سدار  ا�سكالية  على 

ي�ستطيع  احلرف  اخرتع  الذي  »اللبناين  اأن  احل�ساب 

الت�سريح  هذا  مر  لقد  امل�ساألة«.  لهذه  حال  يجد  اأن 

الت�سوية  ملنطق  ت�سيد  باحلقيقة  وهو  الكرام  مرور 

الأحكام  احلائط  بعر�س  ت�سرب  التي  ال�سيا�سية 

اأمني جدا ملقولة املجل�س �سيد  الد�ستورية وهو تطبيق 

الد�ستوري  املجل�س  قرار  جاء  لقد  التحكمية.  نف�سه 

تذكري  عرب  العتباطية  لتلك  حدا  لي�سع  بالفعل 

كتب  تطنب  التي  املبادئ  بتلك  الت�سريعية  ال�سلطة 

املالية العامة والفقه الد�ستوري برتدادها والتي تدر�س 

لطلبة احلقوق يف اجلامعات. 

أغلب حيثيات قرار 
المجلس الدستوري من 

انحراف  لكن  البديهيات. 
النظام السياســي اللبناني 
عن الســكة الدستورية بلغ 

درجــة بات فيها التذكير 
بالمبادئ األولية إنجازا 

وضرورة ملحة.

وما هو جدير بالنتباه اأن املجل�س الد�ستوري �سبق له 

اأن كر�س يف قرار �سابق له رقم 3 تاريخ 2002/7/15 

 83 املادة  من  يتبني  »اأنه  التايل:  فاأعلن  املبادئ  هذه 

املذكورة )من الد�ستور( اأنها تن�س على مبادئ ترعى 

والوحدة  ال�سنوية  وهي  وم�سمونها  املوازنة  اإعداد 

علم  يف  تقليدية  مبادئ  وهي  وال�سيوع  وال�سمولية 

املالية العامة«. لكن الأهم اأن املجل�س اعترب يف القرار 

نف�سه اأنه من امل�سلم به اأي�سا يف املمار�سات الت�سريعية 

ي�سذ  اإنا  وال�سيوع(  )ال�سمول  املذكورين  املبداأين  اأن 

عنهما يف حالت عديدة...« ل بل »اأن اخلروج عنهما 

هو من املمار�سات الدارجة وكثريا ما يربره الواقع...«. 

)تدوين  ال�سمول  مبداأ  كان  اإذا  البحث:  نقطة  وهنا 

النفقات  حقل  يف  ال�سافية  غري  الدولة  نفقات  كل 

حقل  يف  ال�سافية  غري  الدولة  واردات  كل  وتدوين 

بينهما(  اقتطاع  اأو  ح�سم  اأي  اإجراء  دون  الواردات 

لتغطية  معني  اإيراد  تخ�سي�س  )عدم  ال�سيوع  ومبداأ 

نفقة معينة( يقبالن جمموعة كبرية من ال�ستثناءات 

اإطارموازنة واحدة  اإل يف  يتم  اأن  لكن ذلك ل ميكن 

�سنويا. اإقرارها  يتم  موجودة 

وهنا ل بد من مالحظة مهمة كي نفهم منطق القرار 

45 مل يتم لأنه خرق  القانون رقم  فاإبطال  الداخلي. 

به  املت�سلة  املبادئ  و�سائر  فقط  املوازنة  وحدة  مبداأ 

النواب  فمجل�س  عديدة.  ا�ستثناءات  تعرف  والتي 

املالية  ال�سنة  خالل  جديدة  �سرائب  اإقرار  له  يحق 

ومن خارج املوازنة وقد �سبق لهذا الأخري اأن اأقر �سنة 

 379 رقم  كالقانون  منف�سلة  جديدة  �سرائب   2002

يتم  اأن  امل�سافة على  القيمة  ال�سريبة على  اأن�ساأ  الذي 

ال�سريبة  تلك  املحققة من  الواردات  احت�ساب  لحقا 

الأ�سا�سية  امل�سكلة  احل�ساب.  قطع  يف  واإدارجها 

اإقرار جمموعة كبرية من  اإىل  امل�سرتع  تكمن يف جلوء 

القرار  من  ماأخوذة  )الكلمة  »اإطار«  خارج  ال�سرائب 

اأن  علما  هذا  اأ�سال.  املوجودة  غري  املوازنة  حرفيا( 

فيه  املطعون  القانون  اأن  يعترب  مل  الد�ستوري  املجل�س 

تدخل  والأجور  الرواتب  كون  ال�سيوع  مبداأ  يخالف 

هو  القانون  من  والغاية  للدولة  العامة  النفقات  يف 

اإيراد  تخ�سي�س  دون  العامة  النفقات  تلك  تغطية 

معينة. لنفقة  حمدد 

القانون  على  الطوق  الد�ستوري  املجل�س  ويحكم 

يتم  اإذن  اإىل  حتتاج  اجلباية  اأن  بتاأكيده  فيه  املطعون 

بالإنفاق  القبول  ميكن  ول  املوازنة  عرب  �سنويا  تديده 

واحد  �سهر  يف  اإل  ع�سرية  الثنتي  للقاعدة  وفقا 

عليه  درج  ملا  خالفا  الثاين،  كانون  �سهر  هو  فقط 

مبوجبه  ي�سمح  قانون  على  بالت�سويت  النواب  جمل�س 

الثنتي  للقاعدة  وفقا  الإنقاق  فرتة  بتمديد  للحكومة 

املوازنة اجلديدة.  اإقرار  يتم  ع�سرية حتى 

التذكري  يف  فقط  تكمن  ل  التعليل  هذا  قيمة  اإن 

املخالفة  عن  يخرج  لكنه  العامة  املالية  ببديهيات 

الت�سويت  فيها  مت  التي  بالطريقة  املتعلقة  الجرائية 

اإىل  الد�ستوري  املجل�س  عمد  فلو  القانون.  على 

املتعلق  ال�سكلي  العيب  ب�سبب  فقط  القانون  ابطال 

جمل�س  باإمكان  لكان  الأيدي،  برفع  بالت�سويت 

جمددا  عليه  والت�سويت  القانون  ا�ستعادة  النواب 

ت�سريع  اإىل  يوؤدي  ما  بالأ�سماء،  باملناداة  لكن  بحرفيته 

كل املخالفات املتعلقة مببادئ املوازنة.

النص؟ مالءمة  مراقبة  رابعا: 
نف�سه  اأحل  اأنه  الد�ستوري  املجل�س  على  البع�س  عاب 

املادة  اإىل  تطرق  عندما  �سيما  ل  النواب  مكان جمل�س 

الذي  والغمو�س  �سياغتها  طريقة  ب�سبب  واأبطلها   11

يكتنفها. ومن املعلوم فقها واجتهادا اأن كل قانون يحتوي 

وقد  الهدف.  هذا  لتحقيق  و�سائل  وعلى  هدف  على 

الد�ستوري  املجل�س  رقابة  باأن  القول  اإىل  البع�س  ذهب 

تنح�سر يف الغاية التي �سن القانون من اأجلها ول ميكن 

تقدير  حلرية  يعود  ذلك  كون  الو�سائل  ت�سمل  اأن  لها 

يراقب  اأن  الد�ستوري  للمجل�س  ميكن  ل  اإذ  امل�سرتع 

ال�ستن�سابي  تقديره  يفر�س  اأن  اأي  الن�س  مالءمة 

الت�سريعية. ال�سلطة  اإرادة  على 

غري  اأمر  هو  باملطلق  الن�س  مالءمة  رقابة  اأن  �سك  ول 

جائز. لكن املجل�س الد�ستوري الفرن�سي اعترب يف اأكرث 

منها  اأراد  التي  الو�سائل  مالءمة  مراقبة  اأن  له  قرار  من 

القانون حتقيق غاية معينة هو جائز يف حال كانت تلك 

الو�سائل غري منا�سبة ب�سكل �ساطع لبلوغ هذا الهدف. 

فاملجل�س الد�ستوري باإبطاله هذا القانون يقول للم�سرع 

هو  جديدة(  �سرائب  )فر�س  توخاه  الذي  الهدف  اأن 

احرتام  عرب  يكون  ذلك  حتقيق  و�سيلة  لكن  م�سروع 

ولي�س  وباملوازنة  بالت�سويت  املتعلقة  الجرائية  الأ�سول 

يقوم  التي  الأ�س�س  بكل  يطيح  خا�س  قانون  �سّن  عرب 

الت�سريعية  ال�سلطة  فخطاأ  الد�ستوري.  لبنان  نظام  عليها 

هو �ساطع يف تقدير الو�سائل املنا�سبة لبلوغ مرامها املعلن. 

فاملجل�س الد�ستوري ل يحل نف�سه حمل امل�سرتع بل هو 

فقط يف حقيقة الأمر يعيد القرار اإىل هذا الأخري �سريطة 

اتباعه املبادئ الد�ستورية املنا�سبة.

كل تفسير يقوم به 
المجلس بالطرق العادية 

هو تفسير سياسي غير 
ملزم وإال انتفت الحاجة 

للرقابة الدستورية 

يوؤدي  اإذ   11 املادة  ين�سحب على  ال�ساطع  اخلطاأ  وهذا 

ممار�سة  من  الد�ستوري  املجل�س  منع  اإىل  غمو�سها 

يعني  ل  الن�س  فغمو�س  فعال.  ب�سكل  عليها  رقابته 

فقط عدم و�سوحه بل اأي�سا خمالفته ملبداأ فقه القانون 

 )intelligibilité et accessibilité( واإتاحته 

باأنه  الفرن�سي  الد�ستوري  املجل�س  اأعلن  والذي 

 objectif de valeur( هدف ذات قيمة د�ستورية

املعقدة  الن�س  ف�سياغة   .)constitutionnelle

لي�س  القانوين  الفهم  على  ع�سيا  منه  تعل 

املحاكم  قبل  من  اأي�سا  بل  املواطنني  قبل  من  فقط 

بتطبيقه. املخت�سة 

مبداأ  اأي  بتكري�س  الد�ستوري  املجل�س  قرار  يقم  مل 

د�ستوري جديد وهو اأ�سال يكرر مفاهيم د�ستورية تعترب 

انحراف  اأن  الأمر  يف  ما  جّل  لكن  البديهيات.  من 

بلغ  الد�ستورية  ال�سكة  عن  اللبناين  ال�سيا�سي  النظام 

درجة بات فيها التذكري باملبادئ الأولية اإجنازا و�سرورة 

رئي�س جمل�س  فعل  ردة  الأمر يف  هذا  ظهر  وقد  ملحة. 

باتفاق  م�س  هو  القرار  هذا  اأن  اعترب  الذي  النواب 

املنطق  يعك�س  مما  النواب،  جمل�س  وبرئا�سة  الطائف 

�سّيد  املجل�س  موقف:  هكذا  عنه  ي�سدر  الذي  امل�سمر 

نف�سه لتربير حرية رئي�سه باتخاذ ما يحلو له من قرارات 

فننتقل من �سيادة املجل�س على نف�سه اإىل �سيادة رئي�سه 

باأن جمل�س النواب  عليه. وقد كرر رئي�س املجل�س راأيه 

ذلك  اأن  علما  الد�ستور  تف�سري  له  يحق  من  وحده  هو 

غري �سحيح وهو اّدعاء ل ميت ب�سلة للقانون الد�ستوري. 

فكل تف�سري يقوم به املجل�س بالطرق العادية هو تف�سري 

�سيا�سي غري ملزم واإل انتفت احلاجة للرقابة الد�ستورية 

تف�سري  للمجل�س  فيها  يحق  التي  الوحيدة  والطريقة 

اتباع الآلية املتعلقة بتعديل  الد�ستور ب�سكل ملزم هي 

مبطن.  تعديل  على  ينطوي  تف�سري  كل  كون  الد�ستور 

وعندما يقوم جمل�س النواب بتعديل الد�ستور ل يقوم 

ال�سلطة  بو�سفه  بل  الت�سريعية  ال�سلطة  بو�سفه  بذلك 

 pouvoir constituant( املتفرعة  التاأ�سي�سية 

dérivé(. فمجل�س النواب �سيد نف�سه فقط ل غري اإذ 

ل �سيادة يف دولة القانون اإل للد�ستور. وهذا هو فحوى 

در�س يف  اإىل  اأقرب  هو  الذي  الد�ستوري  املجل�س  قرار 

القانون الد�ستوري منه اإىل قرار ق�سائي تقليدي.

سيادة الدستور ال سيادة مجلس النواب
يبية يادات الضر تعليق على قرار الدستوري بشأن إبطال الز

استقالل القضاء استقالل القضاء

المفكرة تقرع باب المجلس 
الدستوري مجّددا: معالجة 

األمالك البحرية غير دستورية 
لتقدم  القانونية  املفكرة  عادت   ،2017/9/11 بتاريخ 

اأمام  مذكرة  اللبناين  ال�ساطئ  ائتالف  مع  بالتن�سيق 

املجل�س الد�ستوري مبنا�سبة الطعن بد�ستورية قانون 45، 

للفت النظر اإىل املخالفات اجل�سيمة يف املادة 11 املت�سلة 

تقدمت  املفكرة  وكانت  البحرية.  املخالفات  مبعاجلة 

على  الد�ستوري  املجل�س  اأمام  مبذكرة   2015 نهاية  يف 

خلفية التمييز بني اجلن�سني، مبنا�سبة الطعن بد�ستورية 

 ،2015 ومتاما كما ح�سل يف  اجلن�سية.  ا�ستعادة  قانون 

�سفهي من  قرار  بوجود  »املفكرة«  الديوان  رئي�س  اأعلم 

اأي مذكرة من مواطنني  ا�ستالم  رئي�س املجل�س بعدم 

اأو منظمات، مقرتحا اأن يتم ن�سرها كما �سبق يف الوكالة 

الوطنية و�سائر و�سائل الإت�سال. ويف ندوة انعقدت يف 5 

ت�سرين الأول 2017، �سرح رئي�س املجل�س الد�ستوري 

ع�سام �سليمان عن انفتاحه لفكرة قبول مذكرات مماثلة 

م�ستقبال. وكانت املذكرة ت�سمنت �سرحا وافيا لالأ�سباب 

التي دفعت املجل�س الد�ستوري الفرن�سي اإىل اختيار هذا 

التوجه منذ بداية ثمانينات القرن املا�سي. ويلحظ اأن 

املجل�س الد�ستوري اأعلن يف قراره ال�سادر يف 22 اأيلول 

2017 اأن املادة 11 من القانون 45 باطلة ملا يعرتيها من 

غمو�س واإبهام.   

المجلس النيابي يكرر 
المخالفات نفسها... بالصراخ

بتاريخ 9 ت�سرين الأول 2017، وبعد �سل�سلة من املواقف 

املت�سنجة ال�سادرة عن كذا مرجع �سيا�سي )ويف مقدمتهم 

رئي�س جمل�س النواب( �سّد القرار الد�ستوري ال�سادر 

الد�ستوري  املجل�س  اتهام  ومنها   ،2017 اأيلول   22 يف 

واتفاق  النيابي  املجل�س  �سالحيات  على  بالتعدي 

باملناداة  ليقر  النواب  جمل�س  عاد  واملراهقة،  الطائف 

)ال�سراخ على حد تعبري رئي�س املجل�س( القانون م�سوبا 

بالعيوب الد�ستورية نف�سها. فقد �سدر القانون خارج اإطار 

املوازنة العامة حيث اأن اآخر موازنة عامة �سودق عليها 

تعود ل�سنة 2005 واأن م�سروع املوازنة العامة املُحال اإىل 

املجل�س النيابي حاليا يت�سل ب�سنة 2017 )ولي�س ب�سنة 

2018 كما يفرت�س الد�ستور( وجاء مبعزل عن قانون قطع 

 
ّ
ليقر النيابي  املجل�س  عاد  ف�سال عن ذلك،  احل�ساب. 

املادة 11 املت�سلة مبعاجلة املخالفات البحرية يف م�سمونها 

الأ�سا�سي بعدما اأجرى عليها تعديالت �سكلية. ومن اأبرز 

املخالفات الد�ستورية التي تعرتيها املادة 11 الآتية: 

ت�سريع املنتجعات املعتدية على نحو يحّول ا�ستثناء اإ�سغال 

الأمالك البحرية اإىل قاعدة وي�ستتبع حرمان املواطنني من 

التمتع بال�ساطئ والبيئة وامللك العام، 

ت�سريع املنتجعات املتعدية من دون و�سع مدة حمددة، 

وذلك وبخالف املادة 89 من الد�ستور التي تفر�س اأن 

ينح�سر ا�ستغالل اأي مورد من موارد الدولة مبدة حمددة، 

اإقرار بدلت زهيدة خالفا ملبداأ امل�ساواة بني املواطنني 

واملادة 15 من الد�ستور التي تفر�س اأن يتّم اأي تنازل عن 

اإ�سغال امللكية العامة لقاء بدل عادل، 

اأي  من  اإعفائهم  خالل  من  احلرب  معتدّي  مكافاأة 

بدل عن ال�سنوات ال�سابقة ل�سنة 1994 وتخ�سي�سهم 

بو�سعيات امتيازية على نحو يعك�س ا�ستمرارية ا�ستقواء 

هوؤلء على الدولة.  

http://74.220.207.224/newsarticle.php?id=1099&folder=legalnews&lang=ar
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ميراي نجم- شكرالله

هيئة  اأع�ساء  احلكومة  عّينت   ،2017 اأيلول   14 بتاريخ 

املحددة  املدة  خالل  النتخابات  على  ال�سراف 

اأ�سهر من �سدور القانون النتخابي اجلديد رقم  بثالثة 

2017/44. وتلعب هذه الهيئة دور املر�سد النتخابي 

الأ�سا�سي يف املرحلة ال�سابقة لالنتخابات، بحيت تقوم 

فتتوىل  و�سبطها.  ومراقبتها  النتخابية  احلملة  بتنظيم 

على  الإعالم  وو�سائل  واملر�سحني  اللوائح  تقيد  مراقبة 

املناف�سة  ترعى  التي  والأنظمة  بالقوانني  اختالفها 

اجلديد  النتخابي  القانون  يف  وردت  وقد  النتخابية. 

دائرة  و�سعت  كما  الهيئة  ت�سكيل  طالت  تعديالت 

عليها   الدميومة  طابع  واأ�سفت  وعززتها،  �سالحياتها 

الداخلية  وزير  مع  م�ستقلة  ب�سورة  الإ�سراف  »لتمار�س 

لهذا  املوجبة  ال�سباب  يف  ورد  ح�سبما  والبلديات«، 

القانون. وحتولت ت�سمية الهيئة من هيئة الإ�سراف على 

احلملة النتخابية اإىل هيئة الإ�سراف على النتخابات، 

مراحل  كافة  على  متتد  اأ�سبحت  مهامها  باأن  يوحي  مما 

حد  اأي  فاإىل  احلال.  لواقع  خالفا  النتخابية  العملية 

ت�ساهم تلك التعديالت يف تاأمني ال�ستقاللية املرجوة 

للهيئة؟ وهل هي كافية ملواجهة التحديات وال�سعوبات 

التي اعرت�ست عملها �سابقاً؟ 

ن�ساأة هيئة الإ�سراف على احلملة النتخابية املتعرثة يف 

ظل قانون النتخاب رقم 2008/25 

مت اإن�ساء »هيئة ال�سراف على احلملة الإنتخابية« لأول 

ة مبوجب قانون النتخابات النيابية رقم 2008/25. 
ّ
مر

يعزز  اذ  مقدامة،  مبادرة  اآنذاك  ا�ستحداثها  واعترب 

العملية  من  وح�سا�سة  هامة  مرحلة  يف  ال�سفافية 

النتخابية  للحملة  تنظيمها  خالل  من  النتخابية، 

والرقابة التي متار�سها على الإنفاق النتخابي والإعالم 

والإعالن النتخابيني. وقد مار�ست الهيئة فعلياً مهامها 

 .2009 عام  النيابية  النتخابات  مبنا�سبة  واحدة  مرة 

الوزراء  جمل�س  يف  متخذ  مبر�سوم  تن�ساأ  موؤقتة  وكانت 

مهامها  وتنتهي  معينة  واحدة  انتخابية  دورة  لأغرا�س 

النيابية  النتخابات  اإمتام  على  اأ�سهر  �ستة  م�سي  بعد 

العامة. 

وكان القانون رقم 2008/25 اأوىل الهيئة مهاّم تنظيمية 

اأجل  من  الردعية  القرارات  بع�س  اتخاذ  و�سالحية 

اأنه من الناحية  اإل  تنظيم احلملة النتخابية ومراقبتها. 

العملية، بقي دورها يف النتخابات ال�سابقة - اأي دورة 

النتخابي  الإنفاق  جداً يف جمايل  2009 - حمدوداً 

ومراقبة الإعالم والإعالن النتخابيني، على الرغم من 

الإجنازات العديدة التي حققتها، كما يتّبني من تقرير 

. لناحية �سبط نفقات 
1
الهيئة النهائي تبعاً لهذه الدورة

احلملة النتخابية اأوًل، واجهت هيئة الإ�سراف عقبات 

النتخابية  احلملة  بداية  تاريخ  حتديد  من  بدءاً  عديدة 

وعدم توحيدها بالن�سبة جلميع املر�سحني نظراً لغمو�س 

فرتة  حتديد  اأن  عن  ف�ساًل  اخل�سو�س.  هذا  يف  الن�س 

وجيزة للحملة، واإن كانت موحدة بني جميع املر�سحني، 

قد ل تفي بالغاية املرجوة )مقارنة بفرن�سا حيث حتت�سب 

النفقات على مدى ال�سنة التي ت�سبق موعد النتخاب(.  

كما اأن عددا من املر�سحني مل يلتزموا باأحكام القانون، 

كاأن يقدموا البيان احل�سابي �سمن مهلة ال�سهر القانونية 

التي تعقب اإجراء النتخابات، ف�ساًل عن  اأن بع�سهم 

رقم  اجلديد  القانون  اأن  ويلحظ  بتاتاً.  تقدميه  متنعوا عن 

2017/44 عالج هذا اخللل الأخري باأن فر�س غرامات 

تاأخري على املتخلفني. كما وقفت ال�سرية امل�سرفية عائقاً 

اأمام الهيئة ب�سكل رئي�سي، بحيث مل يت�سَن للهيئة اإل 

الطالع على »ح�ساب احلملة النتخابية« العائد لكل 

من املر�سحني دون احل�سابات الأخرى. 

إضفاء طابــع الديمومة 
علــى الهيئة من أهم 

التعديــالت التي أدخلها 
قانــون االنتخابات الجديد

اإىل مراقبة الإعالن والإعالم النتخابيني،  بالن�سبة  اأما 

هذا  يف  الهيئة  بذلتها  التي  اجلهود  من  الرغم  وعلى 

اخل�سو�س، فاإن غالبية و�سائل العالم مل تتقيد باأحكام 

القانون ول بقرارات الهيئة وتعاميمها اإل جزئيا خالل 

دورة النتخابات النيابية لعام 2009، ح�سبما ورد يف 

تقريرها النهائي. 

الديمومة  طابع  إضفاء 
على  اإلشراف  هيئة  على 

القانون  بموجب  االنتخابات 
2017/44 رقم 

اأهم  من  الهيئة  على  الدميومة  طابع  اإ�سفاء  يعترب 

اجلديد  النتخابات  قانون  اأدخلها  التي  التعديالت 

�سالحياتها  دائرة  تو�سيع  عن  ف�سال   ،2017/44 رقم 

وتعزيزها. وقد مت ا�ستحداث جهاز اإداري دائم لها يوؤمن 

»ا�ستمرارية ومراكمة العمل واخلربات لديها«، ح�سبما 

. كما مت تعديل طريقة 
2
ورد يف الأ�سباب املوجبة للقانون

الهيئات  ملختلف  متثيال  يوؤمن  ب�سكل  اأع�سائها  تعيني 

ال�سلطة الجرائية يف تعيينهم،  ا�ستن�سابية  وي�سيق من 

تعني  مر�سحني،  ثالثة  نقابة  او  هيئة  كل  تختار  حيث 

اإىل ذلك،  اإ�سافة  الإجرائية ع�سواً.  ال�سلطة  بينهم  من 

اجلندري  التمثيل  مراعاة  وجوب  على  القانون  ن�س 

. ُيعني اأع�ساوؤها مبر�سوم يتخذ يف جمل�س 
3
بني اجلن�سني

والبلديات،  الداخلية  وزير  اقرتاح  على  بناًء  الوزراء 

بحيث تبداأ وليتهم من تاريخ �سدور مر�سوم تعيينهم 

النتخابات  اإمتام  تاريخ  من  اأ�سهر  �ستة  بعد  وتنتهي 

اأع�ساء  تعيني  الوزراء  جمل�س  وعلى  العامة.  النيابية 

الهيئة التالية قبل �سهر من انتهاء ولية الهيئة القائمة، 

هيئة  تعيني  مهامها حلني  مبتابعة  الهيئة  ت�ستمر  اأن  على 

تتمتع  الإ�سراف  هيئة  بذلك  اأ�سبحت  وقد  جديدة. 

بطابع الدميومة. 

اإلشراف  هيئة  مهام  يز  تعز
صالحياتها وتوسيع 

ب�سكل  النتخابات  على  الإ�سراف  هيئة  مهام  ترتكز 

رئي�سي على الرقابة التي تريها على الإنفاق النتخابي 

وتلك التي متار�سها على و�سائل الإعالم والإعالن فيما 

و�سع  وقد   .
4
النتخابيني والإعالن  بالإعالم  يخت�س 

القانون النتخابي رقم 2017/44 دائرة رقابتها لت�سمل 

تقوم  التي   » والدولية  »املحلية  املدين  املجتمع  هيئات 

 .
5
عملها وتنظيم  ومراقبتها،  النتخابات  مواكبة  بدور 

كما اأولها القانون مهمة ن�سر الثقافة النتخابية واإر�ساد 

الناخبني وتعزيز املمار�سة الدميوقراطية بالو�سائل املتاحة 

كافة. اإل اأن القانون اجلديد مل يحدد دقائق ممار�سة تلك 

للهيئة  دورا  يخ�س�س  اأن  اأغفل  كما  الأخرية،  املهمة 

على  الواجب  النتخابية  التثقيفية  الربامج  اإنتاج  يف 

و�سائل العالم املرئي وامل�سموع بثها خالل فرتة احلملة 

75 منه. واأعطى الهيئة  باأحكام املادة  النتخابية عماًل 

�سالحية البت يف �سحة البيان احل�سابي ال�سامل املقدم 

الر�سمية، ورف�سه يف  النتائج  اإعالن  بعد  املر�سحني  من 

كما  للقانون.  خمالفته  اأو  الإنفاق  ل�سقف  تاوزه  حال 

رتب غرامات على املتخلفني عن تقدمي هذا البيان، مما 

تقدمي  المتناع عن  اأو  التاأخر  يحد من حالت  �سوف 

الإعالم  مراقبة  لناحية  اأما  م�ستقباًل.  التقارير  هذه 

والإعالن النتخابيني، فقد وّحد القانون مفهوم و�سائل 

والتي  الهيئة،  لرقابة  اخلا�سعة  والإعالن  الإعالم 

اختلفت  مهما  اللكرتونية  الو�سائل  ت�سمل  اأ�سبحت 

تقنيتها. كما فر�س عقوبات اإ�سافية على انتهاك اأحكام 

املادة 79 منه املتعلقة با�ستطالعات الراأي.

التعديالت ال تزال غير 
كافية لضمان االستقاللية 

التامة للهيئة 

متتد الرقابة التي متار�سها هيئة ال�سراف على النتخابات 

 56 املادة  والتي حددتها  النتخابية،  احلملة  فرتة  على 

باب  فتح  تاريخ  من  تبداأ  باأنها   2017/44 القانون  من 

الإقرتاع.  �سناديق  اإقفال  لدى  وتنتهي  الرت�سيح، 

باب  فتح  تاريخ  يحّدد  اأن  اأغفل  القانون  اأن  اإىل  وي�سار 

. كما يالحظ اأي�ساً تناق�سا بهذا اخل�سو�س مع 
6
الرت�سيح

هذه  بدء  حددت  التي  القانون  من   70 املادة  اأحكام 

باإقفال �سناديق  وانتهائها  الرت�سيح  تقدمي  بتاريخ  الفرتة 

القرتاع بالن�سبة لالأحكام املتعلقة بالإعالم والإعالن 

النتخابيني )الف�سل ال�ساد�س من القانون(. اإل اأن مهام 

الهيئة ل تنح�سر بفرتة احلملة النتخابية، بل متتد اإىل ما 

بعد اإجراء النتخابات، اإذ اأنه يعود لها درا�سة البيانات 

فرتة  خالل  املر�سحون  يقدمها  التي  ال�ساملة  احل�سابية 

الثالثني يوما التي تلي اإعالن النتائج الر�سمية، وتقوم 

بتدقيقها وتف�سل ب�سحتها خالل مهلة ثالثني يوما تلي 

تقدميها، وحتيل قراراتها ب�ساأنها اإىل املجل�س الد�ستوري. 

وقد نظم القانون النتخابي اجلديد كيفية توا�سل الهيئة 

بالنتخابات.  املعنية  الأخرى  الر�سمية  اجلهات  مع 

عند  باأعمالها  تقريراً  تقدم  اأن  الهيئة  على  فاأوجب 

انتهاء وليتها واأن حتيله اإىل كل من رئا�سة اجلمهورية، 

ووزير  الوزراء  جمل�س  ورئا�سة  النواب  جمل�س  رئا�سة 

كما  الد�ستوري.  املجل�س  ورئا�سة  والبلديات  الداخلية 

اىل  الآيلة  قراراتها  الد�ستوري  املجل�س  الهيئة  تودع 

معللة  ال�ساملة  احل�سابية  البيانات  �سحة  يف  الف�سل 

حتيل  كما  للمر�سح.  ال�سامل  احل�سابي  بالبيان  ومرفقة 

�سقف  تاوزوا  الذين  املر�سحني  ملفات  خا�س  ب�سكل 

اأوجب  اأي�ساً. وقد  اإىل هذا املجل�س  الإنفاق النتخابي 

القانون اجلديد على جلان القيد العليا التوا�سل مع هيئة 

النهائي  الهيئة  تقرير  ن�سر  الإ�سراف. كما حلظ وجوب 

يف اجلريدة الر�سمية.

الخاصة  الهيئة  طبيعة 
المحدودة واستقالليتها 

تتمّيز هيئة ال�سراف بطابع خا�س sui generis، كونها 

تنظيمي  بدور  تقوم  وهي  اإداري«.  طابع  ذات  »وحدة 

ورقابي على احلملة النتخابية، فتمار�س مهامها »ب�سورة 

م�ستقلة وبالتن�سيق مع وزير الداخلية والبلديات«، كما 

فهي   .2017/44 القانون  من   9 املادة  يف  حرفياً  ورد 

ي�سرف  الذي  والبلديات  الداخلية  بوزير  اإدارياً  ترتبط 

يح�سر  اأن  له  ويعود  مقرها،  ويحدد  اأعمالها،  على 

الجتماعات  هذه  فيرتاأ�س  ي�ساء،  متى  اجتماعاتها 

اإ�سراف  اأن  اإىل  وي�سار  الت�سويت.  ي�سارك يف  اأن  بدون 

الوزير على اأعمالها يتعلق ب�سكل رئي�سي بتدابري اإدارية 

من   19 املادة  مبوجب  بها  املناطة  باملهام  لها  عالقة  ل 

من  وا�سع  بقدر  الهيئة  تتمتع  لذا  النتخابات.  قانون 

ال�ستقاللية بالن�سبة اإىل هذا الأخري جلهة اأداء اأعمالها، 

 elle a( اأولها �سالحيات �سالحياتها القانون  اأن  اإذ 

la compétence de sa compétence( . فهي 

التي تعد نظامها الداخلي، كما اأن قراراتها نافذة وملزمة 

مبجرد �سدورها، من دون احلاجة اإىل موافقة اأو ت�سديق 

اأو م�ساركة اأحد فيها )ما عدا النظام  اإداري  اأي مرجع 

الداخلي الذي يحتاج اإىل ت�سديق الوزير(. ف�ساًل عن 

ت�سل�سلية  و�ساية  ل�سلطة  تخ�سع  ل  اأنها  ي�سجل  ذلك، 

�سالحية  القانون  خولها  وقد  وظائفي.  تنظيم  لأي  اأو 

اأن  علما  الغاية،  لهذه  تنظيمية  وتعاميم  قرارات  اتخاذ 

بع�س القرارت والتدابري املتخذة منها ذات غاية قمعية 

اأو عقابية ل�سبط املخالفات والتجاوزات التي قد ترافق 

 2017/44 رقم  القانون  عزز  وقد  النتخابية.  احلملة 

قرارات  اتخاذ  �سالحية  اأولها  بحيث  �سالحياتها 

ذات �سفة ق�سائية حني تنظر يف �سحة البيان احل�سابي 

النتخابات.  اإجراء  بعد  املر�سحني  من  املقدم  ال�سامل 

وتخ�سع قرارات هيئة الإ�سراف التي تتمتع بطابع القرار 

الإداري النافذ لال�ستئناف اأمام جمل�س �سورى الدولة 

يف مهلة ثالثة اأيام من تاريخ اإبالغها اأو ن�سرها، على اأن 

اأيام من  الدولة يف مهلة ثالثة  بها جمل�س �سورى  يبت 

تاريخ تقدمي املراجعة. كما �سيق القانون اجلديد اإمكانية 

تعيني اأع�ساء الهيئة من قبل ال�سلطة التنفيذية، من بني 

ينتمي  التي  اجلهات  من  ت�سميهم كل  مر�سحني  ثالثة 

اإىل ذلك،  اإ�سافة  اآنفا.  بينا  اليها خمتلف الأع�ساء كما 

م�سروع  باإعداد  تقوم  الهيئة  اأن  اجلديد  القانون  حلظ 

الوزير،  اقرتاح  على  بناًء  تخ�سي�س،  ويتم  موازنتها 

الداخلية  وزارة  موازنة  يف  ملوازنتها  خا�سة  اعتمادات 

والبلديات . 

كان يستحســن منح 
الهيئة الشــخصية 

المعنوية واالســتقاللية 
الماليــة التامة

ل �سك يف اأن التعديالت التي اأدخلها القانون اجلديد 

اأنها ل  اإل  الهيئة،  ا�ستقاللية  باتاه  متثل خطوة حميدة 

فمن  لها.  التامة  ال�ستقاللية  ل�سمان  كافية  غري  تزال 

جهة اأوىل، مل مينح القانون رئي�سها �سالحية الوزير فيما 

يخت�س ب�سرف العتمادات، وقد بقيت هذه ال�سالحية 

يبقى  ثانية،  جهة  ومن  والبلديات.  الداخلية  وزير  بيد 

من  التعيينات  يف  الأخرية  الكلمة  الإجرائية  لل�سلطة 

الت�سديق  لها  يعود  كما  اإليها.  ترفع  التي  الأ�سماء  بني 

عن  ف�ساًل  الهيئة.  ت�سعه  الذي  الداخلي  النظام  على 

اأن القانون مل ين�س على عدم جواز اإقالة اأع�ساء الهيئة 

الهيئة  اأع�ساء  اإقالة  عدم  مبداأ  اأن  علماً  وليتهم،  طيلة 

لناحية  اأما  اجلوهرية ل�ستقالليتهم.  ال�سمانات  من  هو 

ال�سالحيات، فقد و�سع القانون اجلديد نطاق اخت�سا�س 

لرقابتها  النتخابيني  املراقبني  اأخ�سع  باأن  الهيئة 

واإ�سرافها. اإل اأنه مل مينحها ال�سخ�سية املعنوية، كما اأنه 

على  النتخابية،  العملية  كامل  وتنظيم  اإدارة  يوِلها  مل 

غرار ما هي احلال يف فل�سطني والأردن وتون�س والعديد 

من بلدان اأمريكا الالتينية، حيث تتوىل هيئات م�ستقلة 

تتمتع بال�سخ�سية املعنوية اإدارة العملية النتخابية برمتها 

زالت  فما  لبنان،  يف  اأما  الجرائية.  ال�سلطة  عن  مبناأى 

اإدارة العملية النتخابية وتنظيمها، يف ما عدا الأعمال 

املناطة رقابتها �سراحة بهيئة ال�سراف، يف عهدة وزارة 

الداخلية. 

التي  التعديالت  هذه  جميع  اأن  يتبني  اخلتام،  ويف 

الإ�سراف  هيئة  على  اجلديد  النتخابي  القانون  اأدخلها 

ن�سبية  ا�ستقاللية  �سوى  توؤمن  ل  النتخابات  على 

كامل  الهيئة  تعطى  اأن  املحبذ  من  وكان  للهيئة. 

النتخابية  العملية  اإدارة  تخولها  التي  ال�سالحيات 

كان  كما  النتخاب.  يوم  ويف  التح�سريية  مرحلتيها  يف 

ي�ستح�سن منح الهيئة ال�سخ�سية املعنوية وال�ستقاللية 

اأع�ساء  اإقالة  جواز  عدم  مبداأ  واإقرار  كما  التامة  املالية 

ا�ستثنائية تخ�سع  اإل يف حالت  الهيئة مدى وليتهم، 

ل�سروط �سارمة، بغاية حترير اأع�ساء الهيئة ب�سكل تام من 

قب�سة ال�سلطة الجرائية لهذه الناحية، على غرار ما هي 

احلال بالن�سبة اإىل اأع�ساء املجل�س الد�ستوري مثاًل. كما 

اأن تلك التعديالت لن تكفي براأينا ملواجهة التحديات 

التي تعرت�س عملها. لناحية �سبط الإنفاق النتخابي، 

من �ساأن رفع �سقف النفاق النتخابي بال�سكل الذي مت 

مبوجب القانون اجلديد، والإبقاء على ا�ستثناء التقدميات 

التي  املوؤ�س�سات  اأو  املر�سحون  درج  التي  وامل�ساعدات 

�سنوات  ثالث  عن  يقل  ل  منذ  تقدميها  على  ميلكونها 

النفاق  �سبط  مفعول  تعطيل  املحظورة،  الأعمال  من 

غياب  اأن  ذلك  اإىل  ي�ساف  بعيد.  حد  اإىل  النتخابي 

قانون ينظم مالية الأحزاب ال�سيا�سية ي�سكل عائقاً هاماً 

اأمام الهيئة يف �سبط املقدمات النقدية والعينية املقدمة 

تتوىل  التي  ال�سيا�سية  والتكتالت  الأحزاب  تلك  من 

كان  كما  املر�سحني.  عن  الإنفاق  عملية  جزئياً  اأو  كلياً 

من املفرت�س رفع ال�سرية امل�سرفية عن كامل احل�سابات 

العائدة اإىل املر�سحني واأزواجهم واأ�سولهم وفروعهم. اأما 

جلهة رقابة الإعالم والإعالن النتخابيني، فاإننا ناأمل اأن 

القانون  ال�سق من  التي طالت هذا  التعديالت  ت�ساهم 

يف �سبط فو�سى الإعالم والإعالن والتي كانت �سائدة 

يف الدورات النتخابية ال�سابقة، انا ن�سك يف اأن تكون 

وحدها كافية لذلك.

هيئة االشراف على االنتخابات: 
خطوات ناقصة نحو االستقاللية التامة في ظل قانون االنتخابات الجديد

اللقيس سيلفانا 
من الأ�سماء الالفتة يف جلنة الإ�سراف النتخابي، 

عن  كممثلة  تعيينها  مت  وقد  اللقي�س  �سيلفانا 

حاليا  �سيلفانا  وت�سغل  املدين.  املجتمع  منظمات 

تعزيز  لربامج  التنفيذي  العام  املدير  من�سب 

حقوق الأ�سخا�س ذوي الإعاقة يف تكافوؤ الفر�س 

�ساهمت  وقد  والجتماعي.  القت�سادي  والدمج 

اأبرزها  من  واخلطط،  املرا�سيم  من  عدد  و�سع  يف 

الأماكن  اإىل  الو�سول  ت�سهيل  مر�سوم  اإعداد 

واإعداد  للمعوقني،  القرتاع  مراكز  وتهيز  العامة 

ا�ستعمال  من  اخلا�سة  احلاجات  ذوي  متكن  خطة 

الدويل،  ال�سعيد  على  العامة.  النقل  و�سائل 

من  �ساغطة  دولية  حملة  �سمن  اللقي�س  تعمل 

الدويل.  البنك  لدى  �سيا�سة حماية داجمة  اأجل 

لالأ�سخا�س  العمل  اأرباب  منتدى  يف  ع�سو  وهي 

الدفاع  يف  اأي�ساً  اللقي�س  ن�سطت  كما  املعوقني. 

اللبنانية  الهيئة  اإىل  فان�سمت  املراأة،  حقوق  عن 

مبادرات  لها  وكانت  املراأة،  �سد  العنف  ملناه�سة 

عرفت  ذلك،  اإىل  الن�سوية.  الق�سايا  يف  كثرية 

ف�ساركت  الدميقراطية،  تعزيز  ق�سايا  يف  بن�ساطها 

دميقراطية  لأجل  اللبنانية  »اجلمعية  بتاأ�سي�س 

من  كل  يف  بارزاً   دوراً  ولعبت  الإنتخابات«، 

»حملة  و   »
1
الإنتخابي لالإ�سالح  املدنية  »احلملة 

 .»
2
بلديتي بلدتي  »بلدي 

يف حديث ق�سري مع املفكرة، عرّبت اللقي�س عن 

كممثلة  اأعمل  »لن  اللجنة:  يف  لدورها  روؤيتها 

ذلك  يف  ملا  اخلا�سة،  الإحتياجات  ذوي  لق�سية 

من  دامج«.  جمتمع  اإىل  تطلعاتنا  مع  تناق�س  من 

هنا، فاإن اأي قرار يتخذ يف اللجنة، ل بد اأن »ياأخذ 

على  كان  اإن  املوجود  التنوع  كل  الإعتبار  بعني 

وو�سوًل  امل�سنني  حقوق  اأو  املراأة،  حقوق  �سعيد 

تد  اخلا�سة«.  الإحتاجات  ذوي  حقوق  اإىل 

يف  حتقيقه  الواجب  املركزي  الهدف  اأن  اللقي�س 

وهذا  والدميقراطية«.  »ال�سفافية  هو  النتخابات 

تاأمني  الأوىل،  ركيزتني:  توافر  ي�ستدعي  الأمر 

بالرت�سح  يرغب  من  كل  ليتمكن  اأمثل  فر�س 

اأ�سحاب  هيمنة  عن  بعيداً  �سوته،  اإي�سال  من 

للتلفزيونات.  واإحتكارهم  والأموال  النفوذ 

مواطن،  لكل  �سحيحة  معلومات  تقدمي  والثانية، 

مر�سحاً اأم ناخباً، عن حقوقه ليتمكن من اإي�سال 

للتم�سك  بالدعوة  اللقي�س كالمها  وتختم  �سوته. 

اإىل  للو�سل  الوحيدة  الطريقة  »لأنها  بالن�سال 

ن�ستحقه«.  الذي  لبنان 

11 حتالف لـ 65 جمعية مدنية معنية باإ�سالح الأنظمة الإنتخابية..

21 يف . البلدية  الإنتخابات  يف  اإنطلقت  الإنتخابات  ملراقبة  اأول حملة 

.1998 العام  �سيف 

11  تقرير هيئة ال�سراف على احلملة النتخابية- النتخابات النيابية لدورة 2009..

21 ورد يف ال�سباب املوجبة للقانون النتخابي اجلديد رقم 2017/44 انه قد » اأن�ساأت »هيئة الإ�سراف على النتخابات« وعّززت �سالحياتها لتمار�س الإ�سراف .

ب�سورة م�ستقلة مع وزير الداخلية والبلديات. وقد متَّ اإ�سافة ممثل عن هيئات املجتمع املدين اإىل اأع�ساء هذه الهيئة. كما ا�ستحدث لها جهاز اإداري دائم ل�ستمرارية 

ومراكمة العمل واخلربات«.

31  علماً ان الهيئة احلالية ت�سم ثالث ن�ساء من اأ�سل اأحد ع�سر ع�سو هّن: كارين جعجع، �سيلفانا اللقي�س وواردة اأكمرجي. .

41 تتوىل الهيئة، عماًل باأحكام املادة 19 من قانون النتخابات النيابية رقم 2017/44، املهام وال�سالحيات الآتية:.

11 اإ�سدار القرارات والتعاميم التي تدخل �سمن مهامها ورفع القرتاحات التي تراها منا�سبة اإىل وزير الداخلية والبلديات..

21 تلقي طلبات و�سائل العالم املرئية وامل�سموعة واملقروءة واللكرتونية الراغبة بامل�ساركة يف تغطية عملية القرتاع والفرز وت�سليمها الت�ساريح الالزمة لذلك، وو�سع .

قواعد �سلوك للتغطية الإعالمية.

31 تلقي طلبات و�سائل العالم اخلا�سة املقروءة واملرئية وامل�سموعة الراغبة يف امل�ساركة يف الإعالن النتخابي املدفوع الأجر وفقاً لأحكام هذا القانون..

41 مراقبة تقيد اللوائح واملر�سحني وو�سائل الإعالم على اختالفها بالقوانني والأنظمة التي ترعى املناف�سة النتخابية وفقاً لأحكام هذا القانون..

51 حتديد �سروط واأ�سول القيام بعمليات ا�ستطالع الراأي وكذلك ن�سر اأو بث اأو توزيع النتائج اأثناء احلملة النتخابية ومراقبة التقيد بفرتة ال�سمت النتخابي..

61 ا�ستالم الك�سوفات املالية العائدة للحمالت النتخابية والتدقيق فيها خالل مهلة �سهر من تاريخ اإجراء النتخابات..

71 تلقي طلبات ت�سجيل املفو�سني املاليني عن احلملة النتخابية لكل مر�سح وت�سليمه اإي�ساًل بذلك..

81 ممار�سة الرقابة على النفاق النتخابي وفقاً لأحكام هذا القانون..

91 قبول ودر�س طلبات املراقبني النتخابيني املحليني والدوليني ومنحهم الت�ساريح وو�سع قواعد �سلوك لهم..

ن�سر الثقافة النتخابية واإر�ساد الناخبني وتعزيز املمار�سة الدميقراطية بالو�سائل املتاحة كافة..101

111 تلقي ال�سكاوى يف الق�سايا املتعلقة مبهامها والف�سل بها، ويعود لها اأن تتحرك عفواً عند تثبتها من اأية خمالفة واإجراء املقت�سى ب�ساأنها..

ميكن للهيئة اأن ت�ستعني عند ال�سرورة باأ�سحاب اخلربة امل�سهودة يف الخت�سا�سات املرتبطة بالنتخابات و�سوؤونها..121

51  الفقرة )9( من املادة 19 واملادة 20 من القانون النتخابي رقم 2017/44..

61 علماً ان الفقرة )1( من املادة 46 من القانون 2017/44 حددت تاريخ اقفال باب الرت�سيح ب�ستني يوماً قبل املوعد املحدد لالنتخابات..
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خالل العقد املايض، انخرط عدٌد كبرٌي من الباحثني يف دراسة 

العالقة ما بني الجغرافيا والقانون، يف محاولٍة لتوضيح الروابط 

بني هذين املفهومني اللذين يزدادان تعقيداً. يف الواقع، إن املقارنة 

بني القانون والبيئة العمرانّية أو الطبيعّية قادرٌة عىل أن تغرّي فهمنا 

لكلٍّ منهما، وقد تضع أمامنا أسئلًة جديدًة حول كيفية إنتاج 

املدن، استدامتها، أو تحويل مسارها. 

يف لبنان، غالباً ما أتت النظرة السائدة إىل القانون خاليًة 

من الشّق اإلجتماعّي، تختصرها آلية تأثري الطبقة السياسّية عىل 

التشريع. وكان تأثري ذلك هائالً عىل مسار العمران والتنمية والبيئة. 

وإذا نظرنا إىل املشهد املؤسسايّت، حاضراً وتاريخّياً، نجد إخفاقاً 

كامالً يف التعاطي مع البيئة والعمران. 

شهد القرن العشرون تأسيس العديد من املؤسسات الحديثة 

لتنظيم عمليات البناء يف لبنان. وقد تمت كتابة قانون البناء 

اللبناين الحايل يف العام 1940 عىل الرغم من أن الشكل "الحديث" 

من تشريعات البناء كان معموالً به فعلياً منذ العام 1919. 

وقد ُكتبت النسخة األولّية للقانون الحايل خالل فرتة االنتداب 

الفرنسية، واستندت إىل النموذج الفرنيس. ومنذ ذلك الحني، 

خضع القانون لعدة تنقيحات: 1954 و 1971 و 1983 و 1992 و 2004، 

يف كل مرة، كانت الغاية زيادة عامل االستثمار. 

من ناحية اخرى، بدأ الحديث عن»الخطة الشاملة لإلنماء« 

يف منتصف الخمسينّيات مع إنشاء وزارة التصميم. إاّل أنه تّم إلغاء 

هذه الوزارة يف العام 1977 وإنشاء »مجلس اإلنماء واإلعمار«، 

لتكون مهّمته األساسية وضع الخطة الشاملة لإلنماء. لم توضع 

هذه الخطة إال بعد مرور أكرث من نصف قرٍن من الزمن، وتّم 

اختزالها بـ »الخّطة الشاملة لرتتيب األرايض اللبنانّية«. بقرار من 

مجلس الوزراء رقم 1241 )2001(، ُلزمت »الخطة الشاملة لرتتيب 

األرايض اللبنانية« لطرفني من القطاع الخاص: دار الهندسة 

وايوريف، عىل شكل ائتالف استشاري تحت رعاية مجلس اإلنماء 

واإلعمار. وكان من األهداف األساسية لهذا املشروع، بحسب 

املجلس، العمل عىل تطوير مبدأ اإلنماء )االقتصادي( املتوازن 

للمناطق، وتوزيع للخدمات والتجهيزات، وترشيد استعمال املوارد. 

إال أن هذا املشهد املؤسسايت واملنهجية التي اتبعت فيه، تغاضت 

عن البعد االجتماعي واملقياس البشري واملمارسات القائمة يف 

مجال البناء عىل كافة املستويات، وتداخلت كل هذه العناصر 

مع املصالح الحزبية والسياسية. فقد اختصر هذا النظام األرايض 

اللبنانية يف مكوناتها التقنية واملادية املجردة، وتم تعريف اإلنماء 

عرب عنصره االقتصادي فحسب. كما أنه، عدا عن الغياب التام 

للشفافية، ال يسمح ألي شكل من التشاركية أو االعرتاض.

صدرت هذه الخّطة ضمن مرسوٍم يف العام 2009، ومع ذلك، 

لم يوضع هذا املرسوم موضع التنفيذ. 

اليوم، تقوم »املديريّة العاّمة للتنظيم املديّن« بإصدار تصاميم 

وأنظمة تفصيلية للمدن والبلدات والقرى، كل واحدة عىل حدة، 

من دون رؤية أو توجيه شامل أو سياسة عامة، وعىل حساب 

السكان والبيئة واالقتصاد املحيل. بل عىل عكس ذلك، تقام 

التصاميم عىل أساس حاجات ماليك العقارات ذوي النفوذ، أو 

مصالح الزعامات املحلية. بدالً من أن تشكل التخطيطات أداًة 

ملناقشة املصلحة العامة وأولوياتنا عىل الصعيدين املحيل والوطني، 

تحّولت إىل حّيز للفساد ولتثبيت هيمنة قلٍة من النافذين عىل باقي 

السّكان، وتحّكمهم بإمكانية تواصل الناس مع بيئاتهم الطبيعّية 

واالجتماعّية والثقافّية.

انطالقاً من هذا السياق، يطلق استوديو أشغال عامة بالتعاون 

مع املفكرة القانونية مشروعا بحثّيا تحت عنوان »العمران والقانون 

يف لبنان: األنظمة التوجيهية وتأثريها عىل الحياة اليومية«. 

خالله، سوف ننشر تباعاً سلسلة من املقاالت واملقابالت التي 

تتناول بشكل رئييس تداعيات ممارسة التخطيط والتنظيم، عىل 

تطور البيئة املعمارية، الزراعية والطبيعية. نهدف بذلك اىل تغيري 

املعادلة القائمة عرب إدخال األبعاد االجتماعية واملكانية اىل صياغة 

القوانني واىل الحوار واملشاركة حول اإلنماء والتنظيم والتخطيط 

كیف يتّم العمل على التنظیم 
المدني في لبنان؟ 

يوجد يف لبنان ثالثة مستويات من التصاميم 

واألنظمة املدينية، وهي: 

    الخّطة الشاملة لإلنماء والتي تلّخص 

استعمال األرايض كتصميم توجيهي عام 

عىل مستوى الوطن،

    التصميم والنظام التوجيهي،

    التصميم والنظام التفصييل.

عىل صعيد املستوى األول، بوشر بالحديث عن 

الخطة الشاملة لإلنماء يف منتصف الخمسينات 

من القرن العشرين. وقد أنشئت يف ذلك الوقت 

وزارة التصميم ومجلس التصميم لوضع هذه 

الخطة. بعد حوايل العقدين، ألغيت وزارة 

التصميم يف عام 1977 و أنئش مجلس اإلنماء 

واإلعمار. هذا املجلس لم ينجز مهمته، وكانت 

»وضع الخطة الشاملة لإلنماء«. لكنه عام 2002، 

لّزم مجلس اإلنماء واإلعمار ملؤسسة خاصة 

وضع هذه الخطة. فقدمت األخرية بعد سنتني 

)عام 2004(، بدالً من الخطة الشاملة لإلنماء، 

خطة الستعمال األرايض. العمل الذي قامت 

به الشركة جيد جداً، لكنه ليس خطة شاملة 

لإلنماء، بل مجّرد فصل من فصول هذه 

الخطة. يف كل الحاالت، مجلس الوزراء أقّر 

هذه الخطة الستعمال األرايض عام 2009 وصدر 

املرسوم. لكن ما صدر ال يتعدى كونه مخططاً 

توجيهياً: بالتايل، وليك توضع موضع التنفيذ 

الفعيل، من واجب »املديرية العامة للتنظيم 

املدين« وضع الخرائط التفصيلية واألنظمة 

التفصيلية امللزمة التي سأتكلم عنها والتي 

تشكل املرحلة الثالثة من الخطط. مثال: تقسيم 

بريوت إىل عشر مناطق ولكل منطقة نظامها، 

هذا هو التفصييل. 

قبل الحديث عن المستوييین الثاني 
والثالث، هل يمكن سرد تاريخ 

الخطة الشاملة ووزارة التصمیم؟
وزارة التصميم، عىل مدى 20 سنة )بني عامي 

1955 و1977( لم تكن قادرة عىل وضع هذه 

الخطة. وقد لّخص هذا الوضع أحد وزراء 

التصميم معترباً أّن معّدل حياة الوزارة يف 

لبنان هو 8 أشهر. طبعاً يوجد وزارات عاشت 

سنتني، ووزارات أخرى عاشت بضعة أيام، 

منذ زمن اإلستقالل حتى اآلن، اّنما كمعدل 

عام، هو: ثمانية أشهر. يأيت الوزير بعدها 

ويحتاج لثالثة أشهر لفهم الوزارة. يف آخر الثالثة 

أشهر، يأيت اإلعالم كّل يوم ويصرح »استقالت 

الوزارة... سوف تستقيل الوزارة...« ويبقى من 

الوقت شهرين وهما غري كافيني لوضع الخطة 

اإلنمائية. 

إذاً، تم إلغاء وزارة التصميم يف بداية العام 

1977، يف نهاية حرب السنتني األوىل. وكّنا نعتقد 

وقتها أن الحرب اللبنانية انتهت. وهنا أيضاً 

كانت مفاهيمنا محدودة و"ما منشوف مني 

عم بحّط التخطيط ويرمينا فيه". فاعتربنا أنه 

يجب إلغاء وزارة التصميم وإنشاء جهاز تكون 

مهمته التصميم وُيعطى استقرارا كامال ملدة 5 

سنوات: تتغري الوزارة، تتغري الحكومة، يتغري 

رئيس الجمهورية، ما من مشكلة: املجلس يبقى 

جامداً لخمس سنوات، وهذا بالطبع يكفي 

لوضع الخطة اإلنمائية.

 من جهته كان  الرئيس فؤاد شهاب قد أحضر 

يف بداية العام 1960 مؤسسة فرنسية، مؤسسة 

IRFED لتضع »التصميم الشامل لإلنماء«. بدأت 

يف املرحلة األوىل بالقيام بكل الدراسات املبدئية 

واإلحصاءات الالزمة. وعندما انتهت من ذلك، 

ابتدأت يف املرحلة الثانية وانتهت والية الرئيس 

فؤاد شهاب وانتهى معه املشروع.

هل يمكن أن تزودنا بمعلومات 
إضافیة عن المجلس األعلى 

للتنظیم المدني؟
كان فؤاد شهاب قد وضع أول قانون تنظيم 

مدين يف العام 1962 وأذكر عندها أن من ساعدنا 

يف وضعه كان قاضياً يف مجلس الشورى 

الفرنيس لويس فوجري. وبقي هذا القانون حامالً 

إسمه لفرتة من الزمن: »قانون فوجري«.  وكان 

فوجري أكيداً أن هذا القانون سيكون أكرث تقدماً 

من فرنسا. وأراد فؤاد شهاب إنشاء مجلس 

يتضمن الكفاءات من خارج اإلدارة، أي من 

غري املوظفني. وتّم بالفعل إنشاء هذا املجلس 

مع قانون التنظيم املدين وضّم أفضل مهنديس 

البلد؛ كان اختيار هذا املجلس من أفضل 

الكفاءات الفنية يف البلد، من الذين ال يفكرون 

حتى بكلمة »الرشوة«. 

ثم تّم تعديل قانون التنظيم املدين١، وأدخل 

فيه إدارات ال عالقة لها بهذا الشأن ألسباب 

سياسية. فما لبث أن تحّول إىل جهاز كبري، 

»االختصاص فيه ما بقى موجود». اذاً، املجلس 

األعىل للتنظيم املدين هو مبدئياً عبارة عن 

مجلس يبدي رأيه باألشياء الكربى حسب 

القانون، بالتصاميم، بالقوانني: قانون البناء، 

قانون التنظيم املدين... يبدي رأيه بإنشاء 

العمــــــــــــــــــران 
والقانــــــــــــــــون
في لبنــــــــــــــان:

األنظمة 
التوجیهیة 

وتيأثیرها 
على الحیاة 

الیومیة
الشركات العقارية )سوليدير عىل سبيل املثال(، 

بأعمال الضم والفرز العام التي تقوم بها الدولة 

)وليس فرز األرايض الذي يقوم به األفراد(. 

اإال أنه مع األسف، وبعيداً عن روحيته: »صار 

يشوف مزرعة الدجاج، صار يشوف الكسارة، 

صار يشوف الحدادة...« لذلك، ومن األشياء 

التي أقرتحها هي أن يتّم إعادة تكوين املجلس 

األعىل للتنظيم املدين وفقاً للروحية التي ُبنيت 

يف 1962 ومحاولة إفادة اإلدارة من خربات كبرية. 

ماذا عن المستوى الثاني: التصمیم 
والنظام التوجیهي؟ 

تحدد املادة 7 من قانون التنظيم املدين كيفية 

إصدار التصميم والنظام التوجيهي. والتصميم 

التوجيهي هو الخّطة التي تحدد كيفية 

إستعمال أرايض يف منطقة متجانسة. مثالً 

عكار، من طرابلس للحدود الشمالية، للنهر 

الكبري عبارة عن سهل وهي منطقة زراعية 

طابعها قروي، وهي بهذا املعنى - متجانسة 

من كل النواحي. فبدالً من أن أضع لكل قرية 

تصميم إستعمال أرايض محدود جداً، أقوم 

بوضع تصميم للمنطقة ككّل وأبنّي الخطوط 

الكربى للمشاريع: مثالً أريد أن أقوم بالزراعة يف 

عكار؛ اذاً أريد أن أنئش مناطق زراعية، أو مثالً 

إذا كنت أريد أن أروي عكار، أضع السدود عىل 

األنهر. بالتايل أنا أحتاج إىل دراسات مبدئية وهو 

ما يقدمه لنا التصميم التوجيهي. 

بالنتيجة، التصميم التوجيهي هو، كما تدّل 

عليه تسميته، عبارة عن توجيه، يحدد ما هي 

الخطوط الكربى لخطة إستعمال األرايض ضمن 

املنطقة. 

هل لبنان يقوم بتصميم توجيهي؟ نعم، تّم 

تحضري مشروع تصميم توجيهي وحيد يف 

لبنان، وهو ذلك العائد ملنطقة بريوت املدينية، 

من نهر الدامور جنوباً، لنهر الكلب شماالً، 

من البحر غرباً لخط وهمي يصل لحوايل الـ 400 

مرت فوق سطح البحر. إذاً تم تحضري التصميم 

والنظام التوجيهي لبريوت وضواحيها بني عامي 

1983 و1986، وجاء يف سياق التحضري إلعادة 

اإلعمار بعد الحرب. مع األسف، لم يهتم أحد 

بهذه الخطة التي كانت ممتازة جداً  برأيي. حّتى 

أنه لم يتّم تصديقها من قبل مجلس الوزراء.

وما هي القیمة القانونیة للتصمیم 
التوجیهي؟ 

التصميم التوجيهي ملزم للسلطات العامة.

فإذا لحظ املشروع مثالً أن االوتسرتاد يمّر يف 

هذه املنطقة، عىل وزارة األشغال أن تتقّيد 

به. باملقابل، هذا التصميم غري ملزم لألفراد، 

ذلك أن أي فرد يملك أرضا ما ويريد البناء 

عليها، يكون مسؤوالً فقط عن الحصول عىل 

رخصة بناء، وال عالقة له بالتصميم التوجيهي. 

املواطنون عندما يذهبون إىل التصميم املدين 

يجدون 300 تصميم توجيهي. لكن يف الحقيقة، 

ال يوجد أي تنظيم توجيهي يف لبنان، وليس 

ذلك سوى إستعمال خاطئ يف التعبري القانوين. 

وال يوجد تصميم توجيهي يف أّي منطقة عىل 

الرغم من كرثة التسميات.

هل يعني كالمك أن المواطن الذي 
يملك أرضًا زراعیة ال يكون ملزمًا  

بإبقائها كذلك؟ 
هنا تربز أهمية املرحلة الثالثة من التصميم. 

فاملواطن ملزم بمضمونها عند تنفيذها. 

بالتايل، يمكن للمواطن أال يبقي عقاره زراعياً، 

فقط عندما ال يكون املستوى الثالث )النظام 

التفصييل( قد نفذ. والحال أن الخطة الشاملة 

لإلنماء لحظت املناطق الزراعية، لكن بما أنها 

ليست ملزمة لألفراد، ما من أحد يتقّيد بها. 

 حسنًا... أنك تقول أن النظام 
التوجیهي لیس ملزمًا لألفراد، 

أي إذا اعتبر هذا النظام أنه يوجد 
منطقة زراعیة وكنت أنا مالكها، ال 

أكون ملزمة بأن أبقیها كذلك؟

أبداً. أّما إذا كانت األرض بحسب النظام 

التفصييل املُصّدق مصنفة زراعية، فأنت ملزمة 

التقّيد بها. أما املناطق غري املنظمة )أي حيث ال 

يوجد نظام تفصييل مصدق لها(، ُيطّبق النظام 

العام بقانون البناء، مما يعني أّن البناء فيها 

مسموح، وما من أحد يستطيع أن يقول لك 

بصورة عامة أن هذه األرض زراعية وبالتايل لن 

تحصيل عىل رخصة بناء فيها. ذلك ولو كانت 

عىل التصميم التوجيهي أو يف "الخطة الشاملة 

لرتتيب األرايض الزراعية" منطقة زراعية. يجب 

القيام بالنظام والتصميم التفصييل - أي 

املستوى الثالث - الذي يوضع عىل خرائط يظهر 

عليها التقسيم اىل قطع، وعندها تكون ملزمة 

للجميع، للدولة وللسلطات العامة ولألفراد. 

إذن، ما هو دور المستوى الثالث 
بالتفصیل؟ 

املستوى الثالث من التصاميم هو التصميم 

والنظام التفصييل. وهذا التصميم يوضع عىل 

خرائط تظهر فيها العقارات، ويحّدد شروط 

استعمال العقار، وجهة االستعمال )زراعي، 

صناعي، سكني، سياحي...(، يحّدد شروط 

البناء، يحّدد شروط البيئة، كّل التفاصيل. 

بإمكانك إعتباره السجل العديل للعقار، وهو 

ملزم لألفراد وللجماعات وللدولة. فعىل فرض 

أن البلدية أرادت أن تعّمر دارا بلديا، عليها 

أن تستحصل عىل رخصة بناء وفقاً للنظام 

التفصييل، إذا كان موجوداً. 

ومن يضع هذا النظام التفصیلي؟

التصميم والنظام التوجيهي والتصميم والنظام 

التفصييل، تضعهم املديرية العامة للتنظيم 

املدين، إما بمبادرة منها، أو بطلب من البلديات. 

واألغلبية تم وضعها بمبادرة من اإلدارة، أي 

املديرية العامة للتنظم املدين. 

ونطاق تصميم التنظيم املدين غري ُمحدد بالنطاق 

البلدي، وغري ُمحدد أيضاً بالنطاق العقاري.

فالتنظيم املدين يضع التصميم، يعرضه عىل 

البلدية التي تبدي رأيها باملشروع، ثم يعرض 

عىل املجلس األعىل لللتنظيم املدين، وأخرياً 

يعرض عىل مجلس الوزراء ويصّدق بمرسوم 

بمجلس الوزراء: ويف حال عدم تصديقه، يصبح 

مجّرداً من القيمة، ذلك حتى لو وافق  عليه 

التنظيم املدين أو املجلس األعىل أو البلدية.

وهل تجري األمور على هذا النحو 
ويتم التصديق على المخططات؟

يتّم التصديق يف مجلس الوزراء. لكنه ال يتّم 

وضعه يف األساس للمصلحة الوطنية. بل عىل 

العكس: يكون ملصلحة ماليك األرايض. فعىل 

سبيل املثال: كنت ما أزال يف التنظيم املدين، 

وقمنا بتحضري مشروع تنظيمي لبلدة الهرمل. 

وقبل أن آيت إىل التنظيم املدين، كنت مدير عام 

التجهيز املايئ والكهربايئ وكنت قد حضرت 

مشروع رّي من نهر العايص يف الهرمل.فالحظت 

عىل تصميم بلدة الهرمل، املنطقة الزراعية التي 

سرتتوي من نهر العايص. لقد استطاع مالكو 

األرايض اسرتجاع املشروع من مجلس الوزراء 

بدون تصديق، ألنهم ال يريدون حتى وضع 

كلمة »زراعية«. فكلمة »زراعية« تعني أنه لم 

يعد هنالك من مجال للمضاربات العقارية، أو 

للبناء، أو لالنتشار العمراين: إذاً، استطاعوا، 

عىل الرغم من موافقة التنظيم املدين واملجلس 

األعىل، أن يضغطوا )عرب النفوذ والقنوات التي 

يّوفرها النظام الزعامايت القائم(، واسرتجعوا 

املشروع. 

تصرف ماليك األرايض عىل هذا الوجه وغلبة 

موقفهم إنما يعكس واقعا قوامه أن اإلقتصاد 

اللبناين يقوم عىل القطاع العقاري: بداية 

اإلقتصاد الصحيح هو إزالة العقار، األرض )مش 

عم بحيك عن البناء( من التجارة. األرض ليست 

سلعة تجارية. نحن يف لبنان األرض هي السلعة 

التجارية وهي سبب الكارثة التي نعاين منها... 

نحن نحتاج إىل سياسة عقارية تخرج األرض من 

التجارة واملضاربات.  

شكراً أستاذ محمد عىل وقتك وأفكارك امللهمة 

املصدر:

١ فيما يتعلق 

باملادة األوىل 
التي تحدد 

كيفية تأليف 
املجلس األعىل 
للتنظيم املدين 

وأعضائه، 
تم تعديل 

هذه املادة يف 
السنوات 1989 

و1995 و2000. 

فريق 
»أشغال 

عامة«:

 مونيكا 
بصبوص

عبري 
سقسوق 

نادين 
بكداش

المهنـــــــدس 
محمـد فــــّواز

مدير عام سابق، 
المديرية العامة 
للتنظیم المدني

)١٩٧٣- ١٩٩٣(

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مقابلة
قامت بها الباحثة ناتايل بكداش    

نظمت نقابة املهندسني يف بريوت يف 25 أيلول 2017 مؤتمراً حول أهمية التخطيط االسرتاتيجي والتنمية املستدامة يف لبنان، بهدف تفعيل دور املهندسني الرائد 

يف قضايا الشأن العام. شملت الجلسة األوىل شرح عام لعناصر الخطة الشاملة قدمته الدكتورة وفاء شرف الدين، ثم كلمة الدكتور شربل نحاس التي 

تحدث فيها عن منطلقات الخطة الشاملة وكيفية التعامل الواقعي معها. 

أما الجلسة الثانية فأقيمت بشكل طاولة مستديرة بإدارة الدكتورة منى حرب، شارك فيها كل من وفاء شرف الدين )مجلس اإلنماء واإلعمار( والياس الطول 

)رئيس املجلس األعىل للتنظيم املدين( ومنال مسّلم )مستشارة وزير البيئة( وزياد نصر )مدير عام سكك الحديد( الذين تحدثوا عن مدى اعتمادهم واحرتامهم 

للخطة الشاملة والسياسات التي اتبعتها املؤسسات العامة تجاه هذه الخطة. إضافة، تثنى للمهندس حبيب دبس الذي شارك يف وضع الخطة واملهندسة 

عبري سقسوق الباحثة يف مواضيع بيئية ومدنية أن يطرحا مراقبتهما ألدوار املؤسسات العامة والطموحات ملا قد تحققه هذه الخطة. ختمت الدكتورة منى 

فواز بتوصيات حول الخطة الشاملة وكيفية تطوير العمل عليها.
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حال نجار

اأوائل  يف  االأهلية  احلرب  انتهاء  قرابة 

تدريجيا  بداأت  املا�شي،  القرن  ت�شعينات 

للخدمة  اأجنبيات  عامالت  ا�شتقدام  ظاهرة 

وما  الكفالة«  »نظام  معها  وظهر  املنزلية، 

هذا  من  وانطالقا  انتهاكات.  من  به  ي�شمح 

القانونية  املفكرة  التزام  ومن  املوؤمل  الواقع 

لدر�س  عملها  من  كبري  حيز  بتخ�شي�س 

مت  والق�شاء،  املهم�شة  الفئات  بني  العالقة 

 2013 التعاون مع منظمة العمل الدولية �شنة 

االأجنبيات  املنازل  عامالت  ق�شايا  ملتابعة 

اأمام الق�شاء ب�شكل نتوخاه منتظما وممنهجا. 

فالق�شاء هو املرجع املخّول للبت يف النزاعات 

حياتهم  واقع  يف  االأ�شخا�س  بني  تن�شاأ  التي 

التي  اجلهة  ذلك  على  عالوة  وهو  اليومية، 

اأعمالها  اأرادت وت�شنى لها ن�شر  اذا  بو�شعها، 

ملراجعة  �شاحة  تكون  اأن  عليها  والتعليق 

واملواقف  لالآراء  ومتوا�شلة  ذاتية  جمتمعية 

وال�شلطوية  الظلم  لظواهر  ومعها  امل�شبقة 

للفئات  االأ�شا�شية  احلقوق  من  واالفتئات 

االأ�شعف. وي�شرنا اليوم اأن نعيد اإطالق هذا 

التعاون وفق الروحية نف�شها )املحرر(. 

حني   2012 �سنة  يف  التعليق  مو�سوع  الق�سية  بداأت 

ب�سكوى  العامة  النيابة  لدى  لبنانية  �سيدة  تقدمت 

»فرت«  اأنها  فيها  اّدعت  لديها،  البنغالية  العاملة  �سد 

من عندها منذ اأكرث من ت�سعة اأ�سهر واأنها تاأخرت عن 

اإبالغ ال�سلطات العامة ب�سبب اإجرائها عملية جراحية. 

»الكفيلة«  ا�ستدعاء  مّت  العادة،  يف  يجري  ما  وبخالف 

اأنها  معها  التحقيق  من  فتبني  اأقوالها:  اإىل  لال�ستماع 

اأبرمت عقد ا�ستخدام مع العاملة الأجنبية بعد تنازل 

كفيلتها الأوىل عنها. بعد انتهاء �سالحية اإقامة العاملة 

وبررت  تديدها.  عن  »الكفيلة«  تخلفت  لبنان،  يف 

منزلها  �سغر  بفعل  ا�ستحالة  بوجود  ذلك  »الكفيلة« 

لبناية.  اأر�سي  طابق  يف  ناطور  غرفة  جمرد  هو  الذي 

العام مع  الأمن  اأجراه  الذي  التحقيق  ما ك�سفه  واأهم 

املدعية، هو اأن الإدعاء كاذب مبعنى اأن العاملة كانت 

املدعية  مبعرفة  الغري  لدى  تعمل  املا�سية  الفرتة  طوال 

)ورمبا مل�سلحتها( مما ينفي واقعة الفرار واأنها هي التي مل 

تقم باأي اإجراء لتجديد اإقامتها اأو لإبالغ الأمن العام 

بفعل �سغر منزلها. وعند �سوؤالها فيما اإذا تقا�ست منها 

مبلغا  �سلمتها  العاملة  اأن  الكفيلة  اأفادت  مالية،  مبلغ 

من  لتعود  ال�سفر،  بطاقة  ل�سراء  د.اأ   600 قدره  ماليا 

ثم لتّدعي اأن املبلغ �ُسّدد لت�سوية و�سعها. كما اأجابت 

بالإيجاب عند �سوؤالها اإذا كانت ما تزال حتتفظ بجواز 

�سفرها. وتبعا لذلك، ويف موقف لفت، اّدعت النيابة 

العامة على »املدعية« على خلفية اختالق جرم وافرتاء 

كما  لديها،  العاملة  اإقامة  تديد  عدم  يف  وم�سوؤوليتها 

اّدعت على العاملة على خلفية خمالفة قانون الأجانب 

وتغيري  العمل  وزارة  اإعالم  دون  عملها  نوع  )تغيري 

وعدم  اللبناين  العام  الأمن  اإبالغ  دون  اإقامتها  مكان 

العاملة  بغياب  الدعوى  جرت  وقد  اإقامتها(.  تديد 

اإذا  فيما  يعرف  ول  قط  اأقوالها  اإىل  ي�ستمع  مل  التي 

 ،2017 اأيار   29 وبتاريخ  غادرته.  اأم  لبنان  يف  كانت 

اأ�سدر القا�سي املنفرد اجلزائي يف بريوت حكما باإدانة 

اأن عقوبة  بها. ويلحظ  باجلرائم املدعى  املدعى عليهما 

الكفيلة من جراء اجلرائم املدعى بها حددت مبائة األف 

األف  ثالثمائة  العاملة  عقوبة  بلغت  فيما  لبنانية،  لرية 

لرية لبنانية.

يشكل هذا الحكم 
سابقة هامة لردع أصحاب 

العمل الذين يقدمون ضد 
العامالت شكاوى بالسرقة 

من دون أن يتوفر لديهم 
أدنى دليل،

تلقيها  التي  الأ�سواء  حيث  من  هامة  الق�سية  وهذه 

على خم�س ممار�سات من �ساأنها اإحلاق اأ�سرار كبرية يف 

حقوق العامالت:  

تطور ظاهرة الكفالة 
الوهمية 

على  عامالت  بت�سجيل  الأ�سخا�س  من  عدد  يعمد 

وقد  اآخرين.  اأ�سخا�س  يعملن لدى  اأن  اأ�سمائهم على 

يتم ذلك من باب الت�ساهل مع العاملة ولكن يف اأحيان 

ت�سبح  احلالة،  هذه  ويف  ال�ستغالل.  باب  من  اأخرى 

فيها  تتوفر  قد  ا�ستغالل  رابطة  الوهمية  الكفالة  رابطة 

بالب�سر.  الإتار  اأ�سكال  اأحد  الق�سري،  العمل  �سروط 

تقا�ست  اإذا  عّما  الكفيلة  �سوؤال  اإيجابا  ي�سجل  وفيما 

اأي  املذكورة  الق�سية  يف  نلحظ  ل  اأموال،  العاملة  من 

كرثة  رغم  الرابط  هذا  حقيقة  ل�ستك�ساف  م�سعى 

من  الغاية  بخ�سو�س  »الكفيلة«،  كالم  يف  التناق�سات 

املبلغ امل�سدد اإليها.     

عدم تجديد إقامة العامالت 
رغم بقائهن في لبنان 

الق�سية  هذه  عليها  ت�سيئ  التي  الثانية  املمار�سة 

عدم  العمل  اأ�سحاب  من  عدد  ا�ست�سهال  يف  تكمن 

تفاديا  لبنان،  بقائهن يف  العامالت رغم  اإقامات  تديد 

لالأكالف. ويزيد احتمال ح�سول هذا الأمر يف حالة 

تد  »الكفيلة«  تعد  مل  حال  يف  الوهمية،  الكفالة 

تديد  كلفة  اأن  وجدت  حال  يف  اأو  ذلك  يف  م�سلحة 

الإقامة هي اأكرب من املنافع الناجمة عن ذلك. وغالبا 

ت�سبح  التي  العاملة  اإعالم  دون  من  ذلك  يح�سل  ما 

هذه  متكني  دون  ومن  لبنان،  يف  نظامي  غري  و�سع  يف 

عدم  منها  عدة،  لأ�سباب  بذلك  القيام  من  الأخرية 

حيازتها جلواز �سفرها. وتبعا لذلك، تتعر�س العامالت 

عن  خارجة  لأ�سباب  والرتحيل  واملعاقبة  لالحتجاز 

اإرادتهن، وهي اأ�سباب تقارب حالة القوة القاهرة يف الكثري 

من احلالت. وفيما �سعت املدعية اإىل التحرر من امل�سوؤولية 

اجلزائية الناجمة عن عدم تديد الأوراق من خالل اّدعاء 

فرار العاملة، فاإن اإجراءات التحقيق معها متّيزت اإيجابا يف 

عدم الت�سليم بهذا الدعاء و�سول اإىل اإثبات اأنها وافقت 

متاما على عملها لدى اآخرين واأنها كانت على توا�سل معها، 

واأنها تاليا �سريكة يف جرم عدم تديد الإقامة. ويرجح 

اأن يكون التدقيق يف �سحة الوقائع ح�سل بفعل تاأخر 

واأنه ما كان ليح�سل  الفرار،  املدعية يف تقدمي �سكوى 

غياب  فاإن  ذلك،  عن  ف�سال  اأخرى.  ظروف  يف  مت  لو 

العاملة عن الدعوى حرمها وحرم املحكمة من اإمكانية 

خلفية  على  ال�ساأن،  هذا  يف  م�سوؤوليتها  مدى  مناق�سة 

توفر �سروط القوة القاهرة، ف�سدر بحقها احلكم غيابيا. 

اختالق الجرائم واإلفتراء بحق 
العامالت 

امل�ساألة الثالثة التي ي�سيئ عليها هذا احلكم هي املمار�سة 

اأو�ساط اأ�سحاب العمل با�ست�سهال  املزمنة واملنت�سرة يف 

لتحقيق  العامالت  بحق  جرائم  اختالق  اأو  الفرتاء 

م�سلحة ما، قد تكون التمل�س من موجباتهم تاهها اأو تاه 

ال�سلطات العامة كما �سبق بيانه اأو ا�سرتداد الكفالة املودعة 

منهم لدى م�سرف الإ�سكان. ومن اأكرث هذه الفرتاءات 

اأن  وبال�سرقة، علماً  بالفرار  العاملة  انت�ساراً، الّدعاء على 

املدعية قدمت �سكوى بالفرار فقط يف هذه الق�سية. وهنا 

متّيز عمل النيابة العامة ومن بعدها املحكمة يف احلكم على 

الكفيلة بالفرتاء واختالق جرم الفرار على اأ�سا�س املادة 

402 من قانون عقوبات. ومن هذه الزاوية، ي�سكل هذا 

احلكم �سابقة هامة لردع اأ�سحاب العمل الذين يقدمون 

�سد العامالت �سكاوى بال�سرقة من دون اأن يتوفر لديهم 

هذه.  الفرتاء  لظاهرة  ي�سع حدا  نحو  على  دليل،  اأدنى 

وي�سار اإىل اأنه حتى اللحظة، ورغم كرثة الأحكام املت�سلة 

برد دعاوى ال�سرقة وباإعالن براءة العامالت، فاإننا ل جند 

اأي دعوى افرتاء على هذا الأ�سا�س.   

عدم تناسب العقوبة مع 
خطورة الجرم

تقدم  ما  كل  عن  الكفيلة  على  املقررة  العقوبة  اأن 

املرتكبة  الأفعال  واأمام  لبنانية.  لرية  األف  مائة  هي 

العقوبة  هذه  كانت  اإذا  فيما  الت�ساوؤل  يجدر  اأعاله، 

من  والتي  املرتكبة  املمار�سات  خطورة  مع  تتنا�سب 

من  وحترمها  العامة  ال�سلطات  عمل  تعيق  اأن  �ساأنها 

ت�سع  واأن  لبنان  يف  الأجانب  اأو�ساع  تتبع  اإمكانية 

الإتار  عمليا  ت�سهل  ه�سا�سة  اأو�ساع  يف  العامالت 

اإىل  ت�سل  العقوبة  اأن  يكفي  ذلك،  ولإدراك  بهن. 

الإقامة   �سروط  مبخالفة  يت�سل  فيما  �سنوات  ثالث 

دون  من  هذا  بالإفرتاء.  يت�سل  مبا  اأ�سهر  �ستة  واإىل 

تكون  اأن  ميكن  التي  الأخرى  اجلرائم  اإىل  التطرق 

يف  النق�س  بفعل  مثبتة  غري  بقيت  واإن  ارتكبت 

قابلية  الأمر  يزيد  وما  العاملة.  وغياب  التحقيقات 

لرية  األف  ثالثمائة  قدرها  عقوبة  اإنزال  هو  للنقد 

العاملة.   بحق  لبنانية 

االستمرار في استخدام عبارة 
وب« »فرار« و«هر

مّت ا�ستخدام عبارة »فرار« اأكرث من مرة يف التحقيقات 

التحقيقات  يف  مرات  ت�سع  وردت  فقد  احلكم.  ويف 

هذه  فهم  وي�سعب  احلكم.  واحدة يف  ومرة  الأولية، 

هذه  يف  ففقط  ال�ستعباد:  حالت  خارج  الكلمة 

اأما  فرارا،  عمله  مكان  العامل  ترك  ي�سكل  احلالة، 

ا�ستقالة  الفعل  هذا  في�سكل  العمل،  عالقات  يف 

وعليه،  العامل.  باإرادة  العمل  لعقد  اإنهاء  اأو 

يعك�س  اإنا  الو�سف  هذا  ا�ستخدام  يف  ال�ستمرار 

العمل  عالقات  عمقه  يف  يتخّيل  اجتماعيا  ت�سورا 

نا�س  يعرّب  اأن  ا�ستعباد.  عالقات  اأنها  على  املنزيل 

اأن  لكن  مقلق،  اأمر  هو  الت�سور  هذا  عن  عاديون 

عن  اأو  ر�سمية  اأجهزة  عن  الو�سف  هذا  ي�سدر 

والإعالن  الد�ستور  مقدمة  مع  يتنافى  اأمر  فهو  ق�ساة 

مت�ساوون  النا�س  اأن  وقوامه  فيه،  املذكور  العاملي 

واأحرار. 

املفكرة  م�سوؤولية  من  ح�سراً  هو  الوثيقة  هذه  حمتوى 

الأ�سكال  من  �سكل  باأي  يعك�س  ول  القانونية 

اآراء  اجلهة الداعمة.

بحرية«  »العمل  برنامج  اإطار  يف  املقال  هذا  اإنتاج  مت 

التنمية  ووزارة  الدولية   العمل  منظمة  تنفذه  الذي 

الربيطانية. الدولية 

حكم قضائي يعاقب اختالق »جرم الفرار«
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