
من اأبرز اأحداث 2018 ح�شول االنتخابات الت�شريعية للمرة 

على  االنتخابات  هذه  ح�شلت  وقد   .2009 منذ  االأوىل 

اأ�شا�س قانون انتخاب جديد. وبنتيجة ذلك، متكنت القوى 

ال�شيا�شية املهيمنة على جمل�س النواب )2009-2018( من 

اإعادة تقا�شم املقاعد فيما بينها ب�شكل اأو باآخر، مع ا�شتثناءات 

بقيت جّد حمدودة. وعليه، تبقى وجهة العملية الت�شريعية 

مرتبطة بدرجة كبرية باعتبارات النظام التوافقي، اأي النظام 

القائم على التوافق بني القوى الطائفية احلاكمة اأو ما ي�شح 

عيوب  اأبرز  ومن  "االأقطاب".  اأو  "الزعماء"  نظام  ت�شميته 

تغليب  يف  ال�شيا�شية  لل�شلطة  الفائقة  املرونة  النظام،  هذا 

التوافقات احلا�شلة بني اأعيانها على اأي قاعدة قانونية اأخرى، 

مهما �شَمْت يف الهرمية القانونية، مبا فيها القاعدة الد�شتورية. 

القانونية  املخالفات  تربير  هو  ذلك  عن  خطورة  يقّل  ال  ومبا 

الكربى باعتبارات ال�شيا�شة التي تعني يف عمقها اعتبارات 

املحا�ش�شة. وهذا ما ن�شت�شّفه من اإجابات رئي�س احلكومة على 

االأ�شئلة النيابية املوّجهة اإليه بخ�شو�س التوظيف الع�شوائي 

اأو بخ�شو�س طول التوقيف االحتياطي. فرغم ات�شال هذه 

امل�شائل مبجموعة من القواعد االأ�شا�شية، مل يتواَن احلريري 

عن القول باأنها كلها غري قانونية اإمنا �شيا�شية. وعليه، ي�شبح 

 tلبنان؟ يف  القانون  "ملن  املقال:  هذا  يف  املبحوث  ال�شوؤال 

"ملن  مفاده:  و�شوحا  اأكرث  ل�شوؤال  بعيد  حد  اإىل  مرادفا 

ال�شلطة ال�شيا�شية يف لبنان؟"، طاملا اأن امتالك هذه ال�شلطة 

القانونية.  ال�شوابط  ل من جممل  بالتن�شّ ي�شمح الأ�شحابها 

اإىل ذلك، يك�شف ا�شتعرا�س النتاج الت�شريعي ل�شنة 2018 

اأو  املقر�شة  القوى  تاأثريا يف �شناعته، كانت  القوى  اأكرث  اأن 

املانحة، وذلك من خالل اال�شرتاطات املفرو�شة يف م�شروع 

"�شيدر". فبفعل ذلك، مّت اإقرار قوانني هامة وب�شرعة قيا�شية 

ن�شبيا بهدف اإيجاد اإطار قانوين للم�شاريع، ومكافحة الف�شاد، 

"ت�شريع  ت�شمية  وحتت  احلكومي  الفراغ  ظل  ذلك يف  كل 

ال�شرورة". كما برز تاأثري اأ�شحاب النفوذ االقت�شادي مبا فيهم 

املتعهدين واالأوقاف، يف عدد من القوانني االأخرى، اأبرزها كّم 

من االإعفاءات الواردة يف قانون املوازنة العامة ل�شنة 2018. 

ق�شرا،  واملخفيني  املفقودين  قانون  اإقرار  وبا�شتثناء  باملقابل، 

والطموحات  للمطالب  اأي جناح   2018 �شنة  ي�شجل يف  مل 

منع  اأو  معني  قانون  فر�س  يف  �شواء  االأخرى،  االجتماعية 

البيئة  حول  احلقوقية  احلراكات  تنامي  �شكل  واإن  اإقراره، 

والق�شاء عوامل يوؤمل منها حتقيق مكا�شب م�شتقبال.

مواجهة  يف  القانون  ا�شتخدام  يف  "املفكرة"  جنحت  اأخريا، 

جناحاتها  اأهم  من   .2018 امليادين، يف  من  عدد  �شانعيه يف 

يف هذا املجال، االأحكام ال�شادرة يف حماية احلرية النقابية 

وحرية التعبري ورف�س جترمي املثلية، ف�شال عن احلكم املحوري 

االأمن  تعليمات  باإبطال  الدولة  �شورى  ال�شادر عن جمل�س 

العام بتنظيم دخول ال�شوريني اإىل لبنان واإقامتهم فيه، والتي 

ما برحت احلكومة متقاع�شة عن تطبيقه.

لمن القانون في لبنان 2018؟
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جمتمع  اأّي  على  نف�شه  يفر�س  �شوؤال  القانون؟"  "ملن 

ي�شنع  فمن  فيه.  الدميقراطية  من�شوب  قيا�س  يرغب يف 

القاعدة القانونية مبعناها الوا�شع وما هي �شفته التمثيلية؟ 

وما هي ال�شوابط التي حتكم عمله؟ ومبا ال يقّل اأهمية، 

القاعدة  �شّناع  يف  التاأثري  على  القادرة  القوى  هي  ما 

و�شعها  على  حثهم  اأو  دفعهم  اجتاه  يف  �شواء  القانونية، 

هي  ما  اأخريا،  و)3(  اتخاذها؟  من  منعهم  اأو  ثنيهم  اأو 

املجاالت املتاحة ال�شتخدام القاعدة القانونية يف مواجهة 

�شانعيها؟ 

القاعدة  يصنع  من 
القانونية؟

اأبرز اأحداث 2018 ح�شول االنتخابات الت�شريعية  من 

القوى  متكنت  وبنتيجتها،   .2009 منذ  االأوىل  للمرة 

ال�شيا�شية املهيمنة على جمل�س النواب )2018-2009( 

من اإعادة تقا�شم املقاعد النيابية فيما بينها ب�شكل اأو باآخر، 

مع ا�شتثناءات بقيت جّد حمدودة. وقد اأ�شهم يف هذه 

النتيجة، توّجه وزارة الداخلية اإىل احلّد من �شالحيات 

هيئة االإ�شراف على االنتخابات وباالأخ�س من مواردها، 

على نحو منعها عمليا من فر�س رقابة جدية على اأعمال 

�شرف النفوذ اأو االإنفاق اأو االإعالن االنتخابيني. 

املعرت�شني  النواب  ح�شور  اأثر  من  التقليل  دون  ومن 

العملية  وجهة  تبقى  الربملانيني،  والعمل  اخلطاب  يف 

الت�شريعية، وبخا�شة مبا يت�شل باإقرار القوانني االأكرث تاأثريا 

يف احلياة العامة، مرتبطة بدرجة كبرية باعتبارات النظام 

القوى  بني  التوافق  على  القائم  النظام  اأي  التوافقي، 

الطائفية احلاكمة اأو ما ي�شح ت�شميته نظام "الزعماء" اأو 

vاالأقطاب". وخري دليل على ذلك هي االأ�ش�س التي 

قامت عليها احلكومة املنبثقة عن هذه االنتخابات، والتي 

املفاو�شات  من  اأ�شهر  ت�شعة  قرابة  بعد  اإال  النور   
َ
تر مل 

وامل�شاومات بني القوى احلاكمة، والتي بقيت هي نف�شها 

من بعد االنتخابات كما من قبلها. 

لل�شلطة  الفائقة  املرونة  النظام،  هذا  عيوب  اأبرز  ومن 

اأعيانها  بني  احلا�شلة  التوافقات  تغليب  يف  ال�شيا�شية 

اأخرى، مهما �شَمْت يف الهرمية  اأي قاعدة قانونية  على 

القانونية، مبا فيها القاعدة الد�شتورية. وعليه، وفيما كان 

املوازنة  قانون   
ّ
اأقر قد  ال�شابقة  هيئته  النواب يف  جمل�س 

وحتديدا  للد�شتور  �شريحة  مبخالفة   2018 ل�شنة  العاّمة 

قطع  قانون  باإقرار  ا�شتباقه  تفر�س  التي  منه   87 للمادة 

ح�شاب لل�شنة ال�شابقة، فاإّن املجل�س يف هيئته احلا�شرة 

باملوازنة  اخلا�شة  الد�شتورية  املواد  مبخالفة  و�شمح  عاد 

العمل  للحكومة  يجيز  قانون  اإقرار  خالل  من  العامة 

وفق القاعدة االإثنتي ع�شرية حتى اأيار 2019. ومل يجد 

وزير املالية علي ح�شن اخلليل وال رئي�س احلكومة �شعد 

احلريري حرجا يف مطالبة النواب –الذين �شارعوا اإىل 

املوافقة- باإقرار قانون غري د�شتوري نظرا لل�شرورة. 

املخالفات  تربير  هو  ذلك  عن  خطورة  يقّل  ال  ومبا 

يف  تعني  التي  ال�شيا�شة  باعتبارات  الكربى  القانونية 

من  ن�شت�شّفه  ما  وهذا  املحا�ش�شة.  اعتبارات  عمقها 

املوّجهة  النيابية  االأ�شئلة  على  احلكومة  رئي�س  اإجابات 

قبيل  احلا�شل  الع�شوائي  التوظيف  بخ�شو�س  اإليه 

عن  االمتناع  مقابل  يف  مباراة  دون  ومن  االنتخابات 

طول  بخ�شو�س  اأو  املباريات،  يف  الناجحني  توظيف 

من  ي�شتتبعهما  وما  االحتياطي  والتوقيف  املحاكمات 

فرغم  خطرية.  جد  جرائم  عن  العام  بالعفو  مطالبات 

الد�شتورية  القواعد  من  مبجموعة  امل�شائل  هذه  ات�شال 

باأنها كلها غري  القول  يتواَن احلريري عن  والقانونية، مل 

اإمنا �شيا�شية. وعليه، ي�شبح ال�شوؤال املبحوث يف  قانونية 

هذا املقال: "ملن القانون يف لبنان؟" مرادفا اإىل حد بعيد 

ل�شوؤال اأكرث و�شوحا مفاده: "ملن ال�شلطة ال�شيا�شية يف 

لبنان؟"، طاملا اأن امتالك هذه ال�شلطة ي�شمح الأ�شحابها 

والقانونية  الد�شتورية  ال�شوابط  جممل  من  ل  بالتن�شّ

التي تكون يف اأح�شن االأحوال اإحدى اأوراق التفاو�س 

ي�شتخدمها هذا الفريق اأو ذاك يف امل�شاومات احلا�شلة، 

من دون اأن يجد حرجا يف التخلي عنها متاما مل�شلحة ما 

ينتهي التوافق اإليه.

القانون  �شناعة  على  النظام  هذا  هيمنة  من  يزيد  وما 

اإىل  �شعيها  هو  منه،  امل�شتفيدة  اجلهات  حتديد  وتاليا 

مركزة �شناعة القانون ومعها ال�شلطة فيها. وهذا ما يتاأتى 

الفرعية  اللجنة  بطء  منها  املعطيات:  من  عن جمموعة 

املنبثقة عن جلنة االإدارة والعدل يف در�س م�شروع قانون 

الالمركزية العالق منذ �شنوات لديها، والتاأخري املتعمد 

بحكم  املن�شاأة  الهيئات  من  عدد  تفعيل  اأو  اإر�شاء  يف 

املادة  اقرتاح  يف  ت�شارك  اأن  بها  يفرت�س  والتي  قوانني، 

تنفيذها، ومن  مراقبة  اأو  تنفيذها  اأو  اإنتاجها  اأو  القانونية 

اأهمها الهيئة الوطنية ل�شالمة الغذاء والهيئات الناظمة 

عن  للك�شف  الوطنية  والهيئة  االت�شاالت  اأو  للكهرباء 

م�شائر املفقودين واملخفيني ق�شرا. 

وفيما مت تعيني اأع�شاء الهيئة الوطنية حلقوق االإن�شان يف 

اأيار 2018، فاإن اأع�شاءها مل يدعوا حتى االآن اإىل اأداء 

رغم  رواتبهم،  بتحديد  مر�شوم  ي�شدر  مل  كما  اليمني. 

الهيئة.  يف  الأعمالهم  التفرغ  عليهم  يفر�س  القانون  اأن 

واالأهم، مل يحدد مر�شوم تعيينهم من بينهم، جلنة الوقاية 

من التعذيب.

على  القادرة  القوى 
القاعدة  صّناع  في  التأثير 

القانونية؟ 
نتبني   ،2018 ل�شنة  الت�شريعي  النتاج  ا�شتعرا�س  عند 

القوى  هي  �شناعته،  يف  تاأثريا  القوى  اأكرث  اأن  بو�شوح 

اال�شرتاطات  خالل  من  وذلك  املانحة،  اأو  املقر�شة 

التاأثري هذه  قوة  وتتاأتى  "�شيدر".  املفرو�شة يف م�شروع 

من الفر�شة التي يتيحها هذا امل�شروع للحكومة باقرتا�س 

ما يتجاوز ع�شرة مليارات دوالرا اأمريكيا لتنفيذ م�شاريع 

خدماتية اأو تنموية. فبتاأثري من الدول امل�شاركة يف هذا 

ن�شبيا  قيا�شية  وب�شرعة  هامة  قوانني  اإقرار  مت  امل�شروع، 

املاء  قوانني  منها  للم�شاريع،  قانوين  اإطار  اإيجاد  بهدف 

والهواء ومعاجلة النفايات ال�شلبة، وقوانني ال تقل اأهمية 

الف�شاد  كا�شفي  قانون  ومنها  الف�شاد  مكافحة  بهدف 

قانون  اأو  البرتول  قطاع  يف  ال�شفافية  دعم  قانون  واأي�شا 

تعديل االإجراءات ال�شريبية. والإقرار بع�س هذه القوانني 

دورات  فتح  مت   ،)2018 اأيار  انتخابات  بعد  )وخ�شو�شا 

�شاد  الذي  احلكومي  الفراغ  رغم  للت�شريع  ا�شتثنائية 

طوال 8 اأ�شهر بعد هذه االنتخابات وبخالف االأعراف 

ال�شابقة بعدم عقد جل�شات ت�شريعية بغياب احلكومة. 

وقد مت تربير هذا االأمر متاما كما ح�شل يف �شنوات الفراغ 

الرئا�شي، مبا �شمي "ت�شريع ال�شرورة" الذي هو الت�شريع 

ال�شروري لال�شتجابة ل�شروط م�شروع �شيدر. 

من أبرز عيوب نظام  
الزعماء، المرونة 
الفائقة للسلطة 

السياسية في تغليب 
التوافقات الحاصلة 

بين أعيانها على أي 
قاعدة قانونية أخرى، 

مهما سَمْت.
عليه، يصبح السؤال: 

»لمن القانون في 
لبنان؟« مرادفا إلى حد 

بعيد لسؤال: »لمن 
السلطة السياسية 

في لبنان؟«

من جهته، برز تاأثري اأ�شحاب النفوذ االقت�شادي مبا فيهم 

املتعهدين واالأوقاف، يف عدد من القوانني االأخرى. وقد 

جتلى هذا التاأثري ب�شكل خا�س يف قانون املوازنة العامة 

من  املكلفني  من  العديد  اإعفاء  مت  حيث   ،2018 ل�شنة 

مبداأ  يناق�س  مبا  نف�شها  ال�شريبة  اأو حتى من  الغرامات 

امل�شاواة بني املكلفني وي�شجع على خمالفة القانون، وكل 

اأ�شباب موجبة. كما ا�شتعاد امل�شرع  ذلك من دون اأي 

االأمالك  على  ال�شريبة  احت�شاب  يف  املعتمدة  القواعد 

عقار  كل  عائدات  من  انطالقا  حتت�شب  بحيث  املبنية، 

انح�شار جمال  اإىل  عمليا  يوؤدي  نحو  وعلى  على حدة، 

تطبيق ال�شريبة الت�شاعدية عن مالكي العقارات. كما 

مت ت�شمني املوازنة مادة جتيز ت�شوية خمالفات البناء، واإن 

عاد املجل�س الد�شتوري واأبطل هذه املادة بحجة اأنها من 

فر�شان املوازنة. 

االأخرى  االجتماعية  القوى  تاأثريات  تزال  ما  باملقابل، 

جّد حمدودة. فبا�شتثناء اإقرار قانون املفقودين واملخفيني 

ق�شرا والذي يعك�س جناحا للحراك العام وبخا�شة حلراك 

بو�شع  م�شروطا  ويبقى  عقود  طوال  املفقودين  ذوي 

اآليات �شليمة لنفاذه، مل ي�شجل يف �شنة 2018 اأي جناح 

�شواء يف  االأخرى،  االجتماعية  والطموحات  للمطالب 

فر�س قانون معني اأو منع اإقراره. اإمنا، جتدر االإ�شارة هنا اإىل 

اأن متابعة احلراكات العامة اأظهرت تناميا هاما للحراكات 

احلقوقية يف م�شائل حماية البيئة اأو الدفاع عن ا�شتقالل 

قانون  اقرتاح  وتبني  لبنان  ق�شاة  نادي  )ن�شوء  الق�شاء 

ا�شتقالل الق�شاء و�شفافيته من عدد من الكتل النيابية(، 

موؤ�شرات يوؤمل منها حتقيق مكا�شب معينة يف �شنة 2019 

اأو ما يتبعها.

للقاعدة  استخدام  أي 
إلنصاف  القانونية 

مواجهة  في  أو  بها  المعنيين 
؟ نعيها صا

اأخريا، نت�شاءل عن مدى جناح احلراكات يف ا�شتخدام 

لتعزيز  اأو  ال�شيا�شية  ال�شلطة  ملواجهة  القانونية  القاعدة 

حقوقها. وبالطبع، املجال االأكرث خ�شبا يف هذا املجال هو 

عمل الق�شاء وهيئات الرقابة التقليدية وغري التقليدية، 

يف اخت�شا�شاتها املختلفة. 

الد�شتوري  املجل�س  اإىل  اللجوء  يبقى  املجال،  هذا  يف 

ُمتاحا فقط للنواب )جمموعة من ع�شرة نواب( والروؤ�شاء 

وروؤ�شاء الطوائف مبا يت�شل بقوانني االأحوال ال�شخ�شية 

بالطعن  هوؤالء  حق  ينح�شر  كما  الطوائف.  وحقوق 

ن�شرها  من  يوما   15 وخالل  حديثا،  ال�شادرة  بالقوانني 

املجل�س  اأبواب  تبقى  باملقابل،  الر�شمية.  اجلريدة  يف 

الد�شتوري مو�شدًة يف وجه املواطنني، الذين مُينع عليهم 

نواب  جنح  وفيما  القوانني.  د�شتورية  بعدم  الدفع  اإثارة 

حزب الكتائب يف تكوين جمموعة من 10 نواب للطعن 

يف قانون املوازنة العامة ل�شنة 2018، وا�شلت املفكرة يف 

للقوى  الطعن جهدها لفتح ولو باب �شيق  موازاة هذا 

االجتماعية لولوج املجل�س الد�شتوري، من خالل تقدمي 

مذكرة �شمنتها تقييمها للقانون املطعون فيه. 

اال�شرتاتيجي،  التقا�شي  بفعل  "املفكرة"  وقد حققت 

اأهم  من   .2018 يف  امليادين،  من  عدد  يف  هامة  نتائج 

جناحاتها يف هذا املجال، احلكم ال�شادر يف ق�شية نقابيي 

النقابية  باحلرية  امل�س  اعتبار  اإىل  انتهى  �شبين�س والذي 

جرما جزائيا، واأي�شا احلكم القا�شي بوجوب حماية بل 

ت�شجيع حرية التعبري وبخا�شة حرية ف�شح الف�شاد �شندا 

للمادة 13 من اتفاقية مناه�شة التعذيب واأي�شا احلكمني 

احلا�شلة  املثلية  العالقات  جترمي  برف�س  اال�شتئنافيني 

الدولة  �شورى  جمل�س  اأبطل  كما  اخلا�س.  احليز  يف 

العام  لالأمن  العامة  املديرية  عن  ال�شادرة  التعليمات 

بخ�شو�س دخول ال�شوريني اإىل لبنان واإقامتهم فيه، واإن 

ما برحت احلكومة متقاع�شة عن تطبيقه. باملقابل، تبقى 

التقا�شي اال�شرتاتيجي حمدودة يف جمال �شون  نتائج 

االأمالك العامة وحماية البيئة، واإن يوؤمل ح�شول حتول 

بنتيجة تنامي احلراكات يف هذا املجال. 

التي  الهامة  التجربة  اإىل  النظر  لفت  من  بّد  ال  اأخريا، 

با�شرتها م�شلحة الليطاين يف مالحقة ملوثي النهر اأمام 

الق�شاء، والتي يوؤمل اأن ت�شكل منوذجا يحتذى لتنظيف 

�شائر االأنهار واأي�شا... البحر. 

لمن القانون في لبنان 2018؟
القضاء
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حول  قانون  اقرتاح  �ُشّجل   ،2018 اأيلول   7 بتاريخ 

النيابي.  املجل�س  لدى  و�شفافيته  الق�شاء  ا�شتقالل 

بات  فاإنه  خمتلفة،  كتل  من   ،
1
نواب ت�شعة  وّقعه  واإذ 

يف  الق�شاء  ا�شتقالل  ثقافة  ال�شتعادة  عنوانا  ميثل 

ي�شعب  وفيما  اأعماله.  يف  التدخل  ثقافة  مواجهة 

�شعى  التي  الق�شائية  االإ�شكاالت  جميع  �شرح  هنا 

�شنكتفي  مفا�شله،  وخمتلف  ملعاجلتها  القانون  اقرتاح 

االأعلى  الق�شاء  جمل�س  )تكوين  الأبرزها  بالت�شدي 

العدد  اإىل  االإحالة  مع  الق�شائية(،  والت�شكيالت 

كانون  يف  القانونية"  "املفكرة  ن�شرته  الذي  اخلا�س 

القرتاح  املوجبة  االأ�شباب  اإىل  واأي�شا   2018 الثاين 

القانون املتوفرة على موقع "املفكرة". 

اأن  اإىل  االإ�شارة  جتدر  ذلك،  عر�س  يف  امل�شي  وقبل 

املجل�س  دخل  اأنه  االقرتاح  هذا  ميز  اأبرز  اإحدى 

من  ولي�س  احلقوقية  املنظمات  من  مببادرة  النيابي 

التنفيذية.  ال�شلطة  من  اأو  االأعلى  الق�شاء  جمل�س 

وهو اأمر قلما يح�شل يف املجال الق�شائي وهو يعك�س 

اختالفا يف االأولويات بني املنظمات احلقوقية واملراجع 

والق�شائية.  التنفيذية 

األعلى  القضاء  مجلس 
ذراع  أم  للقضاء  حصن 

داخله؟ للسلطة 
فرتة  خالل  الق�شاء  جمل�س  فكرة  لبنان  اعتمد 

يف  بالفعل  لين�شئه   1934 يف  الفرن�شي  االنتداب 

هذه  وتنبني  الفرن�شية.  بالتجربة  تيمناً  وذلك   ،1939

عن  م�شتقلة  عامة  هيئة  اإن�شاء  وجوب  على  التجربة 

تعيني  باأخرى  اأو  بدرجة  وتتوىل  التنفيذية  ال�شلطة 

اأ�شا�شية  ك�شمانة  املهنية،  م�شاراتهم  واإدارة  الق�شاة 

ما  بخالف  اأنه  اإال  الق�شاء.  ا�شتقالل  �شمانات  من 

التدقيق  فاإن  االأعلى،  الق�شاء  جمل�س  وجود  يفرت�شه 

يف تفا�شيل اآليات تعيني اأع�شاء املجل�س وموا�شفاتهم 

�شاأن  ومن  ال�شيا�شي.  للنظام  امتداد  جمرد  اأنه  يظهر 

هذا االأمر اأن يوّلد لدى اأي مراقب مو�شوعي خماوف 

م�شروعة من اأن يوؤدي املجل�س اأدوارا معاك�شة لالأدوار 

يف  للق�شاة  �شمانة  ي�شكل  اأن  فبدل  منه.  املرجوة 

على  يتحّول  اأن  يخ�شى  ال�شيا�شي،  النظام  مواجهة 

ال�شيا�شي  النظام  مل�شالح  حار�س  اإىل  ذلك  خالف 

اأنه  فيه  ما  اأخطر  ذراع  له،  ذراع  اإىل  الق�شاء،  داخل 

ويغطيها.  ال�شيا�شية  التدخالت  ي�شرع 

وهذا ما يتح�شل من تكوين املجل�س بحيث يتم تعيني 

التنفيذية  ال�شلطة  قبل  من  الع�شرة  اأع�شائه  من   8

حمكمة  يف  املتبقيني  الع�شوين  انتخاب  ينح�شر  فيما 

التمييز ومن بني روؤ�شاء غرفها. ويوؤدي اعتماد الكوتا 

الطائفية 5/5 مكرر اإىل متكني كل من زعماء الطوائف 

من ت�شمية االأ�شخا�س املنتمني اإىل طائفته وفق قاعدة 

ومعها  التعيينات  تعطيل  طائلة  حتت  املحا�ش�شة، 

فرتة  يف  كاريكاتوري  ب�شكل  جتلى  ما  وهذا  املجل�س. 

اأع�شاء جمل�س  تعيني  الدائر حول  ال�شيا�شي  ال�شراع 

 ،2016-2015 كاملة  �شنة  طول  على  االأعلى  الق�شاء 

اأن  احلا�شل  التجاذب  خالل  من  وا�شحا  بدا  حيث 

الطائفي  التوزيع  مع  اآنذاك  تعاملت  ال�شيا�شية  الطبقة 

اأو  ممثلني  لتعيني  لها  �شمانة  اأنه  على  املجل�س  داخل 

اأ�شخا�س يراعون م�شاحلها يف كّل ما يت�شل مبقرراته. 

وما يفاقم من هذا االأمر هو اأن معظم اأع�شاء املجل�س 

)رئي�س  الق�شاء  يف  العليا  املراكز  اأ�شحاب  من  هم 

هيئة  رئي�س  متييزي،  عام  نائب  اأعلى،  ق�شاء  جمل�س 

التفتي�س الق�شائي، 3 من روؤ�شاء غرف التمييز، 2 من 

غرف  روؤ�شاء  من   1 اال�شتئناف،  حماكم  غرف  روؤ�شاء 

العدل(.  وزارة  يف  وحدة  ورئي�س  االبتدائية  املحاكم 

يف  الهرمية  اإحكام  نحو  توجها  االأمر  هذا  ويعك�س 

تهمي�س  من  ي�شتتبعه  ما  مع  الق�شائي،  التنظيم 

التمييزية  الغرف  فيها  مبا  الغرف،  واأع�شاء  مل�شت�شاري 

واال�شتئنافية. وموؤدى ذلك هو تظهري الق�شاء على اأنه 

ال�شلطة  اإىل  �شعيا  للتناف�س  الق�شاة  فيه  ُيدعى  مكان 

ويكون فيه لكبار الق�شاة مكانة اأعلى من م�شت�شاريها، 

التدخل  جماالت  تو�شيع  جلهة  ذلك  ي�شتتبعه  ما  مع 

الق�شاة  اأعمال  الق�شاة يف  الداخلي )اأي تدخل كبار 

االأقل اأقدمية يف الق�شاء(. 

إحدى أبرز ميزات 
هذا االقتراح أنه 

دخل المجلس 
النيابي بمبادرة 

من المنظمات 
الحقوقية وليس 

من مجلس القضاء 
األعلى أو من 

السلطة التنفيذية.
القضائية:  التشكيالت 

المركز  في  المناسب  القاضي 
الستتباع  وصفة  أم  المناسب 

القضاة؟
الت�شكيالت  مر�شوم  �شدر   ،2017 االأول  ت�شرين  يف 

و�شط  الت�شكيالت(  بعد  )فيما  الق�شائية  واملناقالت 

انتقادات كبرية حول ت�شيي�شها وتطييفها على ح�شاب 

املر�شوم  هذا  اأن  اإىل  وُي�شار  والنزاهة.  الكفاءة  معايري 

�شدر بعد �شبع �شنوات تخللها اإجها�س اأكرث من خم�شة 

الق�شاء  جمل�س  اأعّدها  ق�شائية  ت�شكيالت  م�شاريع 

االأعلى الأ�شباب قوامها رف�س اإحدى القوى ال�شيا�شية 

اإ�شكال  عن  االأمر  هذا  ويتاأتى  الآخر.  اأو  ل�شبب  لها 

الذي  الت�شكيالت  م�شروع  اأن  قوامه  اأ�شا�شي  تنظيمي 

ميكن ملجل�س الق�شاء االأعلى وفق القانون اأن يح�شمه، 

بناء على  اإال مبر�شوم  اأع�شائه، ال ي�شدر  7 من  باأكرثية 

اجلمهورية  رئي�س  عليه  ويوقع  العدل،  وزير  اقرتاح 

الوزراء ووزراء العدل واملالية والدفاع.  ورئي�س جمل�س 

الفيتو.  حق  هوؤالء  من  كل  منح  هو  ذلك  وموؤدى 

اإذ ذاك مبثابة �شالح ميكن كال من  وي�شبح حق الفيتو 

ال�شيا�شية  القوى  غالبية  متثل  )التي  ال�شخ�شيات  هذه 

احلاكمة( من فر�س �شروطها على �شانعي الت�شكيالت 

ال�شيا�شية  القوى  هيمنة  من  وتاليا  تعطيلها  طائلة  حتت 

على م�شارها ونتائجها، اأقله فيما يت�شل باملراكز الق�شائية 

الهامة اأو احل�شا�شة. 

الق�شائي  ال�شاأن  يف  ال�شيا�شي  التدّخل  خطورة  ورغم 

جمل�س  فاإن  املناقالت،  م�شاريع  خالل  من  احلا�شل 

الق�شاء االأعلى اجته نحو تعميق التطبيع معه. فبهدف 

اإجناز م�شروع قابل للحياة يف ظّل قواعد تقا�شم ال�شلطة، 

توا�شله  ح�شر  باإمكانه  يعد  مل  اأنه  املجل�س  اأدرك 

بال�شلطة احلاكمة بوزير العدل، اإمنا بات ملزماً بالتوا�شل 

والتفاو�س مبا�شرة مع خمتلف القوى ال�شيا�شية املعنية. 

رئي�س  مبوجبه  يقوم  عرف  اإر�شاء  اإىل  ذلك  اأّدى  وقد 

اآخرين  اأع�شاء  مبعية  اأو  وحده  االأعلى  الق�شاء  جمل�س 

�شروطهم  اإىل  لالإ�شتماع  املعنيني  امل�شوؤولني  بزيارة 

للموافقة على املر�شوم. وعليه، وجد املجل�س نف�َشه ومعه 

واملحا�ش�شات  امل�شاومات  غمار  يف  املناقالت  م�شروع 

ال�شّيا�شية. باملقابل، وعلى العك�س من ذلك متاماً، كانت 

منا�شبة  كل  تكت�شف يف  ال�شيا�شية  والقوى  ال�ّشلطات 

هذا  يف  وامل�شاومة  التدخل  على  وقوتها  قدرتها  تعاظم 

امل�شمار من دون كلفة تذكر على �شعيد م�شداقيتها اأو 

�شعبيتها. وقد اأدى ذلك اإىل فتح �شهّيتها وتعزيز اإقبالها 

مطالب  )اأو  مطالبها  خرجت  بحيث  امل�شاومة،  على 

ح�شا�شة  مراكز  يف  ق�شاة  ت�شمية  اإطار  من  بع�شها( 

وم�شاحلها،  ملكانتها  دعماً  ق�شاة حتقيق(  عامة،  )نيابات 

املحاباة  باب  من  منها  مقربني  ق�شاة  ت�شمية  اإىل  لتمتّد 

وتلبية ملطالبهم كما ح�شل متاما يف ت�شكيالت 2017. 

ي�شيب  الذي  ال�شرر  حجم  على  اإثنان  يختلف  وال 

ال�شيا�شية  امل�شاومات  هذه  ا�شتمرار  جراء  من  الق�شاء 

الق�شائية. فلهذه امل�شاومات اأ�شرار ج�شيمة لي�س فقط 

اأي�شا على �شلوكيات  اإمنا  على تنظيم الق�شاء وفاعليته، 

الق�شاة وا�شتقالليتهم. اخلطر االأكرب يكمن يف الدر�س 

�شواء  مناقالت،  م�شروع  القا�شي مع كل  يتلّقاه  الذي 

هذا  ومفاد  ي�شل.  مل  اأو  خواتيمه  اإىل  امل�شروع  و�شل 

العالقات  خالل  من   
ّ
مير املهني  االإرتقاء  اأن  الدر�س 

العامة، وباالأخ�س العالقات مع االأطراف ال�شيا�شية اأو 

دوائر النفوذ املرتبطة بهم داخل الق�شاء، ورمبا يف حاالت 

معينة من خالل التزّلف واإعالن الوالء لهوؤالء. 

تاأثرياً  اأقّل  دوٌر  القا�شي  اأداء  حل�شن  يكون  باملقابل، 

التي  املنا�شب  يف  تاأثريه  ينح�شر  ورمبا  امل�شار  هذا  يف 

املدعومون منها.  ال�شيا�شية والق�شاة  القوى  تعّف عنها 

فالقا�شي الذي يرف�س اللجوء اإىل االأطراف ال�شيا�شية 

اأن  م�شتقّل  قا�ٍس  ب�شلوكيات  يفرت�س  مبا  لتم�ّشكه 

و�شيكون  و�شعه،  به�شا�شة  النهاية  يف  �شي�شعر  تكون، 

مدعّواً مرة بعد مرة ملزيد من املرونة يف م�شلكه. ف�شال 

مراآة  مبثابة  الق�شائي حوله  املجتمع  �شيكون  عن ذلك، 

)الوا�شل(  الناجح  القا�شي  ت�شورات  تعك�س  كبرية 

)اعتالء(  ارتقاء  ينجح يف  الذي  املدعوم  القا�شي  وهو 

"احلنبلي"  الفا�شل  القا�شي  وت�شورات  املنا�شب، 

الذي يالزم حمله وال يتطّور بفعل ت�شلبه و�شوء تعاطيه 

مع الواقع. وال نخطئ اإذا قلنا اأنه يف هذه احلالة، ي�شبح 

للقا�شي  م�شتمرة  دعوة  مبثابة  باأكمله  املهني  امل�شار 

النافذة،  ال�شيا�شية  القوى  مع  عالقاته  اأوا�شر  لتوثيق 

وتاليا مبثابة تعديل غري معلن ل�شرعة اأخالقيات الق�شاة 

املوؤ�ش�شات  فال  د. 
ّ
وجتر ا�شتقاللية  من  تفرت�شه  وما 

الق�شائية وال القا�شي املعني يجدون عيباً يف اأن يح�شب 

على هذا الطرف اأو ذاك، طاملا اأن هذه املح�شوبية باتت 

جزءا اأ�شا�شيا وطبيعيا من لعبة االإرتقاء املهني.

الهيئات  استقاللية  يز  تعز
وشفافيتها  القضائية 

والخارجية الداخلية 
تكوين  كيفية  على  هامة  تعديالت  االقرتاح  اأدخل 

الهيئات الق�شائية )وهي تباعا جمل�س الق�شاء االأعلى 

الق�شائية(  الدرو�س  ومعهد  الق�شائي  التفتي�س  وهيئة 

و�شالحياتها، �شمانا ال�شتقالليتها: 

فباالإ�شافة اإىل التغيريات املقرتحة ب�شاأن تكوين جمل�س 

املجل�س يف  االقرتاح �شالحيات  االأعلى، عزز  الق�شاء 

جمال الت�شكيالت واملناقالت الق�شائية. كما مت تقنني 

وتخ�شي�شه  االأعلى  الق�شاء  ملجل�س  �شر  اأمانة  اإن�شاء 

مبوازنة م�شتقلة ومبالك خا�س. 

املقرتح  ن�س  الق�شائي،  االإ�شراف  هيئة  اإىل  وبالن�شبة 

مبر�شوم  رئي�شها  يعني  م�شتقلة،  اإدارية  هيئة  على جعلها 

االأعلى  الق�شاء  بناء على مقرتح من جمل�س  حكومي 

على اأن يعني �شائر اأع�شائها من هذا املجل�س. ف�شال عن 

الهيئة يف جوانب عدة،  ا�شتقاللية هذه  تعززت  ذلك، 

اأبرزها اجلانبني املايل واالإداري. 

معهد  اإىل  بالن�شبة  تعززت  نف�شها  اال�شتقاللية 

جعله  على  املقرتح  ين�س  الذي  الق�شائية  الدرو�س 

وباال�شتقاللني  معنوية  ب�شخ�شية  تتمتع  عامة  موؤ�ش�شة 

االإداري واملايل، وتخ�شع لو�شاية وزارة العدل. 

تعزيز  اإىل  االقرتاح  هدف  اأهمية،  يقل  ال  ومبا 

للق�شاء،  الناظمة  للموؤ�ش�شات  الداخلية  ال�شفافية 

هاتني  داخل  اجلماعيني  والتداول  للعمل  تعزيزا 

يف  وال�شخ�شنة  الهرمية  من  احلّد  مع  املوؤ�ش�شتني، 

متييز.  اأو  تع�ّشف  من  يتيحانه  قد  وما  القرارات  اتخاذ 

املوؤ�ش�شات  املقرتح  الن�س  يلزم  ال�شعيد،  هذا  على 

الناظمة للق�شاة كافة بو�شع نظام داخلي اأو ما يوازيه 

)دليل عمل بالن�شبة لهيئة االإ�شراف الق�شائي(. كما 

ت�شمن  املوؤ�ش�شات  لهذه  داخلية  هيكليات  اقرتاح  مت 

وتوزيع  مهامها  تنفيذ  يف  اأع�شائها  جميع  اإ�شراك 

هدف  كما  بينهم.  فيما  تكاملي  ب�شكل  االأعمال 

للموؤ�ش�شات  اخلارجية  ال�شفافية  تعزيز  اإىل  االقرتاح 

على  العام،  الف�شاء  مع  وتوا�شلها  للق�شاء  الناظمة 

ويعزز  ال�شلبية  الفئوية  التوجهات  اإزاء  يح�شنها  نحو 

باأدائها.  العامة  الثقة  من  وتاليا  للم�شاءلة  قابليتها  من 

قوامها  اأ�شا�شية  فكرة  على  االعتبارات  هذه  وتنبني 

اأن الق�شاء �شاأن عام واأن جميع املواطنني واملتقا�شني 

يتم  وعليه،  وحت�شينه.  واأدائه  اإدارته  بح�شن  معنيون 

اأعماله  جداول  بن�شر  االأعلى  الق�شاء  جمل�س  اإلزام 

قبل انعقاد اجلل�شات وقراراته، من باب اإطالع الراأي 

اآرائهم  اإبداء  من  ومتكينهم  عليها  والق�شاة  العام 

بن�شر  للق�شاء  الناظمة  املوؤ�ش�شات  واإلزام  ب�شاأنها، 

اأعمالها،  من  املتفرقة  اجلوانب  تعك�س  دورية  تقارير 

اإىل  الو�شول  حق  قانون  مع  ويتكامل  يتما�شى  مبا 

الق�شاء  جمل�س  تكليف  عن  ف�شال  هذا  املعلومات. 

لتوا�شل  الناظمة  العامة  املبادئ  وثيقة  بو�شع  االأعلى 

االإعالم. مع  الق�شائية  الهيئات 

القضاة استقاللية  ضمانات 
الناظمة  املوؤ�ش�شات  ا�شتقاللية  تعزيز  جانب  اإىل 

ب�شمانات  الق�شاة  املقرتح  الن�س  خ�ش�س  للق�شاء، 

من جبه  متكينهم  بهدف  الأ�شخا�شهم  وحقوق مالزمة 

التدخالت من خارج الق�شاء كما من داخله. 

ب�شمانات  الق�شاة  تعيني  اآليات  اإحاطة  اأبرزها،  ومن 

اأ�شا�س الكفاءة من دون متييز، تكري�س  ح�شولها على 

مبداأ عدم نقل القا�شي اإال بر�شاه ومبداأ امل�شاواة بني 

للعمل  كالندب  التمييزية  املمار�شات  )منع  الق�شاة 

يف االإدارات والتعيني يف جلان لقاء اأجر( ومتكينه من 

امل�شاركة يف اإدارة �شوؤون املحكمة التي يعمل بها من 

خالل اإن�شاء جمعيات عمومية للمحاكم، واالعرتاف 

جماعية،  طلبات  وتقدمي  والتجمع  التعبري  بحريات 

مت�شل  فردي  قرار  باأي  الطعن  من  القا�شي  ومتكني 

املهني.  مب�شاره 

قا�س  لكل  ملف  اإن�شاء  اأي�شا،  ال�شمانات  هذه  ومن 

تطوره  ومدى  اأدائه  حول  مو�شوعية  معطيات  يوفر 

باالطالع  الكامل  احلق  اإعطائه  مع  ال�شخ�شي 

اأعمال  اإحاطة  اأي�شا  ومنها  مالحظاته.  واإبداء  عليه 

يف  التع�شف  دون  حتول  ب�شمانات  واملحا�شبة  التقييم 

ا�شتخدامها. 

القضائية  الطاقات  يز  تعز
يعها توز وحسن  وحفظها 

من  املجال.  هذا  يف  عدة  توجهات  املقرتح  ت�شمن 

اإىل معهد  للدخول  �شنوية  مباراة  تنظيم  اأبرزها، فر�س 

اإىل  التو�شل  اأمل  على  وذلك  الق�شائية،  الدرو�س 

زمنية  فرتة  خالل  الق�شاء،  مالك  يف  ال�شغور  ملء 

اخلربات  من  اال�شتفادة  اإمكانية  فتح  مع  معقولة، 

طويلة االأمد من بني املحامني واأ�شاتذة اجلامعة �شمن 

�شوابط عدة منعا لن�شوء "اخلط الع�شكري" للدخول 

تاأهيل م�شتمر  اأي�شا تنظيم دورات  اإىل الق�شاء. ومنها 

ا�شرتاط  اأي�شا  ومنها  الق�شائيني.  وامل�شاعدين  للق�شاة 

اأو  اآخر  مهني  عمل  باأي  بالقيام  للق�شاة  الرتخي�س 

اأخرى  ق�شائية  غري  اأو  ق�شائية  وظيفة  باأي  تكليفهم 

منعا  وذلك  الأدائهم،  اإيجابي  تقييم  على  بح�شولهم 

االإمناء  مبداأ  وتكري�س  الق�شائية،  الطاقات  لهدر 

املتوازن يف توزيع الق�شاة بني خمتلف املناطق. 

التشاركية  يز  تعز
والشفافية  واالستقاللية 

في  والخارجية  الداخلية 
المحاكم  تنظيم 

على  عمومية  جمعيات  اإن�شاء  املقرتح  الن�س  ت�شّمن 

مع  اال�شتئناف  وحماكم  التمييز  حمكمة  �شعيد 

املت�شلة  ال�شوؤون  يف  وا�شت�شارية  تقريرية  اأدوارا  اإعطائها 

على  ا�شت�شارية  هيئات  اإن�شاء  قّن  كما  املحاكم.  بهذه 

�شالحيات  تكري�س  مع  اال�شتئناف  حماكم  �شعيد 

االأول  الروؤ�شاء  دور  تعزيز  مت  ذلك،  اإىل  لها.  وا�شحة 

ملحاكم اال�شتئناف ومواردهم مبا ي�شمن ا�شتقاللية اأكرب 

ملقررات هذه املحاكم، مبا يت�شل باإدارة �شوؤونها الداخلية 

وتوزيع االأعمال فيها. كما ت�شمن الن�س املقرتح مواد 

الق�شائية،  والدوائر  املحاكم  �شفافية  بتعزيز  خا�شة 

الق�شائية  االأعمال  ونتائج  اإح�شاءات  ن�شر  خالل  من 

ناطقني  ق�شاة  تعيني  اإمكانية  مع  دوريا،  فيها  احلا�شلة 

اإعالميني باإ�شمها.

المتقاضين  حقوق  ضمان 
العام  المرفق  أداء  حسن  في 

ومحاسبة  شكاوى  وتقديم 
القضائية  المخالفات 

املحا�شبة،  واآليات  الق�شاة  اأداء  تعزيز  خ�شو�س  يف 

دور  عزز  كما  الق�شاة.  تقييم  اآليات  االقرتاح  نظم 

تلقي  جمال  يف  الق�شائي  )التفتي�س(  االإ�شراف  هيئة 

اإن�شاء ديوان  ال�شكاوى ومعاجلتها، وبخا�شة من خالل 

ال�شتقبال املواطنني وم�شاعدتهم. وو�شع ن�شو�شا �شمانا 

حتديد  املجال،  هذا  يف  االأحكام  اأبرز  ومن  لل�شفافية. 

على  والتن�شي�س  تف�شيلي  ب�شكل  التاأديبية  االأخطاء 

عقوبات تاأديبية متنا�شبة مع خطورة املخالفات املرتكبة.

التنظيم  بين  التوفيق 
العامة  للنيابة  الهرمي 

القضاة  واستقاللية 
فيها العاملين 

التنظيم  بني  للتوفيق  اأحكاما  املقرتح  الن�س  ت�شمن 

العامة  التعليمات  �شعيد  فعلى  العامة.  للنيابة  الهرمي 

)ال�شيا�شة اجلزائية(، مت ا�شتحداث هيئة م�شرتكة مكونة 

العامني  النواب  التمييزي  العام  النائب  اإىل  ت�شم 

اخلا�شة  التعليمات  وتكون  لو�شعها.  اال�شتئنافيني 

ع�شو  اإىل  توجه  اأن  ويقت�شي  ومعللة  وخطية  قانونية 

النيابة العامة املعني من خالل رئي�شه الت�شل�شلي �شمانا 

لقانونيتها واأن تودع �شورة عنها يف ملف الق�شية املت�شلة 

بها.

اقتراح قانون حول استقالل القضاء وشفافيته:
كيف نغلب ثقافة استقالل القضاء على ثقافة التدخل في أعماله؟

القضاء القضاء

ماذا تضّمن اقتراح القانون لضمان استقاللية مجلس القضاء األعلى؟

الفئات  ملختلف  متوازن  متثيل  �شمان  مع  وانتخابا  تر�شيحا  الق�شاة  فئات  خمتلف  متثيل  �شمان 

خمتلف  يف  العاملون  الق�شاة  فيه  يتمثل   
ّ

انتخابي نظام  اعتماد  خالل  من  ذلك  ويتم  االجتماعية: 

ومن  درجة  لكل  اأع�شاء   3 اأ�شا�س  على  بالت�شاوي  اأوىل(  ودرجة  ا�شتئناف  )متييز،  املحاكم  درجات 

الن�شبي،  النظام  اأ�شا�س  على  االنتخاب  ويتم  وم�شت�شاريها،  الغرف  روؤ�شاء  بني  متييز  اأي  دون 

احلكميني(  )االأع�شاء  منا�شبهم  بحكم  املعينني  االأع�شاء  تعيني  يف  التنفيذية  ال�شلطة  نفوذ  من  احلّد 

التمييزي  العام  والنائب  الق�شائي  التفتي�س  هيئة  ورئي�س  التمييز  حمكمة  رئي�س  وهم   )4( وعددهم 

الق�شاء  جمل�س  من  مقرتحة  قوائم  �شمن  من  هوؤالء  تعيني  يتم  الق�شائية:  الدرو�س  معهد  ورئي�س 

وحتدد  للرت�شيح،  �شفافة  اأ�شول  �شوء  على  اختيارهم  يتم  مر�شحني،  ثالثة  منها  كل  ت�شم  االأعلى 

دميقراطية  اأكرث  تفاعل  اأجواء  وي�شمن  الهرمية  ومن  نفوذهم  من  يحّد  نحو  على  �شنوات  باأربع  واليتهم 

املجل�س،   داخل 

بنتيجة  فيه  اإختالل  ح�شول  حال  يف  الق�شائية  الرتكيبة  اإىل  التوازن  الإعادة  �شامنة  اآلية  اإيجاد 

باأكرثية  ق�شاة   3 تعيني  من  واحلكميني  املنتخبني  املجل�س  اأع�شاء  متكني  خالل  من  االإنتخابات، 

اأي دور يف ذلك، التنفيذية  لل�شلطة  اأن يكون  الثلثني )واحد من كل درجة(، من دون 

قبل  من  وذلك  متفرغني(  جامعيني  واأ�شتاذْين  )حمامينْي  الق�شاة  غري  من  اأع�شاء  اأربعة  انتخاب 

اإدارة  ح�شن  العتبارات  اأكرب  اأهمية  يعطي  اأن  هوؤالء  تعيني  �شاأن  ومن  ميثلونها.  التي  املهنية  الهيئات 

اأدوارا  بهوؤالء  االقرتاح  اأناط  وفيما  الق�شاة.  م�شالح  عن  مبعزل  املتقا�شني  وحقوق  الق�شائي،  املرفق 

للق�شاة،  املهنية  بامل�شارات  يت�شل  فيما  دور  اأي  من  دهم 
ّ
جر فاإنه  الق�شائي،  باملرفق  يت�شل  مبا  هامة 

املجل�س.  اأعمال  يف  الق�شاة  غري  اإ�شراك  جتربة  تطور  وبانتظار  لهوؤالء  حت�شينا 

3 ق�شاة معينني  4 ق�شاة حكميني،  20 )9 ق�شاة منتخبني،  وعليه، يكون عدد اأع�شاء املجل�س املقرتح 

جامعيان(. واأ�شتاذان  وحماميان  واحلكميني  املنتخبني  الق�شاة  من 

ماذا تضّمن اقتراح القانون لضمان استقالل القضاة في سياق تعييينهم؟

تكري�س مبداأ عدم نقل القا�شي اإال بر�شاه مبا يت�شل بق�شاة احلكم، مع اعتماد ا�شتثناءات على هذا املبداأ واإحاطة 

اال�شتثناءات ب�شمانات متنع امل�س بجوهر املبداأ، ومنها تكري�س مبداأ املداورة حيث ي�شبح النقل واجبا على 

القا�شي بعد �شبع �شنوات من اإ�شغاله من�شبا معينا. 

تعزيز ال�شفافية واملعايري املو�شوعية: اعتماد مبداأ االإعالن عن املراكز الق�شائية ال�شاغرة وتقدمي الرت�شيحات مللئها. 

وقد نظم االقرتاح اأ�شول النظر يف هذه الرت�شيحات من قبل هيئات خمت�شة داخل جمل�س الق�شاء االأعلى. 

وبذلك، تتحول عملية التناف�س على هذه املراكز اإىل عملية �شفافة تت�شاوى فيها حظوظ املر�شحني. كما عمد 

الن�س املقرتح اإىل االإعتماد على املعطيات املو�شوعية املوجودة يف ملف كل قا�س، ومنها نتائج التقييم.

ت�شدر الت�شكيالت بقرار من جمل�س الق�شاء االأعلى من دون حاجة الإ�شدار مر�شوم. وال يخرج عن ذلك 

اإال االأع�شاء احلكميون يف جمل�س الق�شاء االأعلى. كما يخرج عنه النواب العامون، املايل واال�شتئنافيون على 

اعتبار اأن هوؤالء ي�شاركون يف �شياغة التعليمات العامة يف املجال اجلزائي، اأي ما يت�شل بتحديد ال�شيا�شة اجلزائية 

للدولة. ويف هذه االأحوال جميعا، يتم تعيني هوؤالء مبر�شوم ي�شدر عن جمل�س الوزراء بناء على اقرتاح وزير 

العدل على اأن يتم من بني االأ�شماء املر�شحة من جمل�س الق�شاء االأعلى )ثالثة لكل مركز(.

سنة 2019، سنة استقالل القضاء
يف اإطار املوؤمتر الذي عقدته "املفكرة القانونية" بال�شراكة مع "كلنا اإرادة" و"االئتالف املدين لدعم 

ا�شتقالل الق�شاء و�شفافيته"، اأعلن رئي�س جلنة االإدارة والعدل جورج عدوان نيته ت�شريع مناق�شة اقرتاح 

ا�شتقالل الق�شاء و�شفافيته معلنا �شنة 2019 �شنة ال�شتقالل الق�شاء يف لبنان. 

يف الوقت نف�شه، ت�شري م�شادر الق�شر اجلمهوري عن نية رئي�س اجلمهورية اإطالق موؤمتر حول اإ�شالح العدالة 

يف لبنان. 
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االأحكام  اأهم  "املفكرة"  ت�شتعيد  �شنة،  كل  يف  كما 

حتقيق  اإىل  اآلت  والتي  ر�شدها،  مت  التي  الق�شائية 

مك�شب حقوقي هام. وقد متيزت هذه ال�شنة مبجموعة 

تفاعل  حال  يف  الق�شاء  فيها  بدا  التي  االأحكام  من 

�شيما  وال  حقوقية،  وحراكات  مطالب  مع  حقيقي 

متيزت  كما  العمال.  وحقوق  التعبري  حرية  ق�شايا  يف 

ق�شايا  يف  الهامة  االأحكام  من  مبجموعة  ال�شنة  هذه 

ت�شويب  مبثابة  بدت  والتي  قانونا،  املهم�شة  الفئات 

ق�شايا  يف  وبخا�شة  امل�شبقة،  االآراء  من  ملجموعة  هاّم 

واملثليني.  ال�شوريني  الالجئني 

االقتصادية  الحقوق   
إنصاف  واالجتماعية: 

حق  وضمان  سبينس  نقابيي 
لتعليم  ا

كانت  بق�شايا  ات�شلت  املجال  هذا  يف  االأحكام  اأبرز 

خالل  االجتماعية  احلراكات  يف  بقوة  حا�شرة 

يف  �شدرا  حكمان  حتديدا  وهي  ال�شابقة،  ال�شنوات 

نقابة عمال �شركة �شبين�س �شد  ق�شايا تظلم موؤ�ش�شي 

ثالث �شدر يف ق�شية  ال�شركة لهم، وحكم  اإدارة  قمع 

االأق�شاط املدر�شية يف املدار�س اخلا�شة. 

حكمان أنصفا مؤسسي نقابة عمال سبينس

رفعها  التي  الق�شايا  يف  حكمان  ال�شنة  هذه  يف  �شدر 

موؤ�ش�شو نقابة عمال �شبين�س �شد ال�شركة منذ 2012. 

ويذكر اأن هذه الق�شايا اأتت تبعا حلراك عمايل وا�شع، 

االأجور  زيادة  بت�شديد  املطالبة  �شكل  بداية  اأخذ 

للعمال  نقابة  باإن�شاء  وانتهى  احلكومة  قررتها  التي 

موؤ�ش�شيها  على  االإنق�شا�س  اإىل  ال�شركة  �شارعت 

التدابري  تدرجت  وقد  وترهيبا.  ترغيبا  �شتى،  بطرق 

)نقلهم  املوؤ�ش�شني  �شد  متييزية  تدابري  من  املتخذة 

وتغيري  اإ�شايف  تعوي�س  اأي  دون  من  بعيدة  فروع  اإىل 

التع�شفي،  ال�شرف  اإىل  و�شوال  ال�شركة(  يف  وظائفهم 

عليه ج�شديا خالل  االعتداء 
ّ
مت  هوؤالء  اأحد  اأن  علما 

اأماكن العمل. وقد و�شعت ال�شركة عمليا  دوامه ويف 

اأمام  الحقا  اإليها  واملنتمني  املوؤ�ش�شني  النقابة  اأع�شاء 

ال�شرف  واإما  النقابة  من  اال�شتقالة  اإما  االآتي:  اخليار 

من العمل. بفعل هذه التدابري القمعية، باتت النقابة 

يف اآخر �شنة 2012 مكونة ح�شرا من عمال مت �شرفهم 

العاملون  االأع�شاء  �شائر  ا�شتقال  بعدما  العمل،  من 

مل  ذلك،  اإزاء  لوظائفهم.  حفظا  منها  ال�شركة  يف 

ال�شركة  �شد  دعاوى  برفع  امل�شروفون  العمال  يكتِف 

اإىل  اأي�شا  جلوؤوا  اإمنا  التحكيمية،  العمل  جمال�س  اأمام 

التنفيذي  ومديرها  ال�شركة  ملحا�شبة  اجلزائي،  الق�شاء 

جزائيا، وذلك اأمال بتح�شني احلرية النقابية. 

بقمع  خا�س  ن�س  اأي  غياب  واأمام  االإطار،  هذا  ويف 

من   329 املادة  اإىل  دعواهم  اأ�شندوا  النقابية،  احلرية 

اأن  �شاأنه  من  فعل  كل  تعاقب  التي  العقوبات  قانون 

من  باحلب�س  املدنية  ممار�شة حقوقه  عن  اللبناين  يعوق 

وباأية  وال�شدة  بالتهديد  اقرتف  اإذا  �شنة  حتى  �شهر 

و�شيلة اأخرى من و�شائل االإكراه املادي اأو املعنوي. 

الق�شية  يف  مميز  حكم  �شدر  العام،  هذا  وخالل 

ترحابا  لقي  وقد   ،2018/12/20 بتاريخ  اجلزائية 

االقت�شادية.  احلقوق  جمال  يف  النا�شطني  من  وا�شعا 

 2018/7/3 بتاريخ   
1
التمييز حمكمة  اأ�شدرت  كما 

موؤ�ش�شي  اأحد  باإن�شاف  اأهمية  يقل  ال  اآخر  قرارا 

ال�شركة )خميرب حب�شي(، بعد تثبيت ح�شول اأعمال 

بالتعبري عن  العمال  والتاأكيد على حرية  بحقه  القمع 

اآرائهم دفاعا عن حقوقهم. 

الحرية النقابية بحمى القانون الجزائي

نقابيو  ي�شجل  كي  �شنوات  �شت  االأمر  احتاج  اإذاً 

يف  االنت�شار  هذا  متثل  جدا.  ثمينا  انت�شارا  �شبين�س 

اجلزائية  املنفردة  القا�شية  عن  ال�شادر  الرائد  احلكم 

والذي   2018/12/20 بتاريخ  �شفري  رىل  بريوت  يف 

رايت  مايكل  لل�شركة  التنفيذي  املدير  باإدانة  انتهى 

قانون  من   329 املادة  اأ�شا�س  على  جزائيا  وال�شركة 

عقوبة  احلكم  وو�شع  اأعاله.  اإليها  امل�شار  العقوبات 

مرتفعة  غرامة  وعقوبة  ال�شركة  مدير  على  �شهر حب�س 

لكل  تعوي�شات  بت�شديد  اإلزامهما  مع  ال�شركة،  على 

من املدعني )وعددهم ثالثة( بقيمة اأربعني مليون لرية 

العمالية.  بالتعوي�شات  لبنانية مع حفظ حقهم 

لي�شت  فالدعوى  فائقة.  اأهمية  احلكم  هذا  ويكت�شي 

بتعوي�شات  اأجري  فيها  يطالب  عادية  عمالية  دعوى 

دعوى  هي  بل  حقوقه.  على  االعتداء  خلفية  على 

احلق  حتريك  اإىل  خاللها  من  االأجري  �شعى  جزائية 

العام يف مواجهة �شاحب العمل، معتربا اأّن االنتهاك 

ينتهي  عليه  اعتداء  ي�شكل  ال  له  �س 
ّ
تعر الذي 

برمته  املجتمع  على  اعتداء  بل  وح�شب،  بتعوي�شات 

احليثيات  اأبرز  ومن  جزائية.  بعقوبة  ينتهي  اأن  يجدر 

االآتية:   اخل�شو�س،  هذا  يف  احلكم  ت�شمنها  التي 

من  هي  لبنان  يف  للعمال  النقابّية  احلرية  اإن  "حيث 

 83 )املواد  الرابع  الباب  �شراحة يف  �شة 
ّ
املكر احلقوق 

�شدوره  منذ  اللبناين  العمل  قانون  من   )106 حتى 

تايخ   7993 رقم  واملر�شوم   ،1946/9/23 بتاريخ 

1952/4/3 املتعلق ب�"اإن�شاء نقابات العمال"، ف�شاًل 

من  ا�شتخال�شها  ميكن  التي  احلريات  من  كونها  عن 

"ب"  )الفقرتان  اللبناين  الد�شتور  مقّدمة  م�شمون 

�شة 
ّ
املكر احلريات  من  الأنها  منه   13 واملادة  و"ج"( 

لبنان  يف  املفعول  ال�شارية  الدولية  االتفاقيات  يف 

وحرية  الراأي  اإبداء  ية 
ّ
حر اإطار  �شمن  تندرج  والأنها 

فاإن  هنا،  من  اجلمعيات،  تاأليف  وحرية  االإجتماع 

عن  اللبناين  العامل  تعويق  اىل  توؤدي  التي  االأفعال 

ممار�شة حقوقه النقابّية، باأي و�شيلة من و�شائل االإكراه 

للمحكمة  تقديرها  يعود  والتي  املعنوي،  اأو  اجل�شدي 

 329 للمادة  �شنداً  يعاقب مرتكبها  بالدعوى،  الناظرة 

اإذا  عّما  النظر  ب�شرف  وذلك  العقوبات،  قانون  من 

جرى �شرف العامل املذكور من عمله اأم ال، وب�شرف 

النظر عّما اإذا كان �شاحب العمل قد اأ�شاء اأو جتاوز يف 

ا�شتعمال حّقه يف �شرفه ..."

اأ�شحاب  خمالفات  باتت  احلكم،  هذا  وبفعل  وعليه، 

العمل عر�شة ملالحقة جزائية كلما منعت العمال من 

اأحدها،  النقابية  )احلرية  اأ�شا�شي  مدين  حق  ممار�شة 

يرتدي  الوجهة،  هذه  ومن  الوحيدة(.  لي�شت  ولكن 

يزيد  ففيما  احلا�شر:  الزمن  م�شاعفة يف  اأهمية  احلكم 

بني  الواقعي  الالتوازن  االقت�شادية  االأزمة  بفعل 

اأن  اأكرث  امللح  من  ي�شبح  والعمال،  العمل  اأ�شحاب 

لهذه  التوازن  بع�س  الإعادة  والق�شاء  القانون  يتدخل 

العالقات.

حرية التعبير دفاعا عن النفس ال تسمح بالصرف

التمييز  حمكمة  اأ�شدرت   ،2018/07/03 بتاريخ 

عمال  نقابة  موؤ�ش�شي  اأحد  �شرف  ق�شية  يف  حكمها 

العليا  �شبين�س خميرب حب�شي. وقد ح�شمت املحكمة 

ن�شاط  خلفية  وعلى  تع�شفا  ال�شرف  ح�شول  واقعة 

االبتدائي  احلكم  نق�شت  بعدما  النقابي،  حب�شي 

ال�شادر  التحكيمي  العمل  جمل�س  عن  ال�شادر 

ال�شركة  القرار  األزم  ذلك،  وبنتيجة  ال�شركة.  مل�شلحة 

عمل  اأ�شهر  ع�شرة  اأجر  ي�شاوي  تعوي�س  بت�شديد 

ف�شاًل  لديها،  العمل  من  تع�شفياً  �شرفه  عن  حلب�شي 

ح�شل  ال�شرف  اأن  اإىل  وي�شار  االإنذار.  تعوي�س  عن 

للنقابة  االأوىل  االنتخابات  موعد  فقط من  يومني  قبل 

ال  النقابة.  جمل�س  يف  ع�شوا  فيها  انتخابه  مت  والتي 

بطبيعتها  هي  باأعمال  ال�شرف  بررت  ال�شركة  اأن  بل 

نقابية، كقيامه بتوزيع منا�شري راأت ال�شركة اأنها م�شيئة 

)وال  ثابتة  غري  بواقعة  تذرعها  عن  ف�شال  ل�شمعتها، 

طلبات  بتزوير  قيامه  قوامها  اإطالقا(  ال�شركة  تعني 

انت�شاب بع�س زمالئه اإىل النقابة.

ومن اأبرز احليثيات التي ت�شمنها قرار حمكمة التمييز 

م�شائل  عر�شت  توزيعها  جرى  "التي  املنا�شري  اأن  هو 

ال�شوء  و�شلطت  وعّمالها  �شبين�س  بني  بالعالقة  تتعلق 

الت�شريح  كعدم  م�شاكل  من  هوؤالء  يواجه  ما  على 

ومعاقبتهم  االإجتماعي  ال�شمان  لدى  البع�س  عن 

 ... تع�شفياً  بع�شهم  وف�شل  لهم  نقابة  اإن�شاء  ب�شبب 

وقد خل�شت املحكمة على �شوء ذلك اإىل القول باأن 

و�شيلة  �شّكلت  بتوزيعها  حب�شي  �شارك  التي  املنا�شري 

و�شعهم  عن  للتعبري  االأجراء...  اإليها  جلاأ  �شلمية 

حرية  حدود  �شمن  وذلك  واملعي�شي  الوظيفي 

ذلك،  من  وانطالقا  قانوناً.  امل�شانة  والراأي  التعبري 

مت�شكت  باأنها  �شبين�س  �شركة  على  املحكمة  اأخذت 

اإجراء  على  فقط  اأيام  ب�شعة  قبل  املنا�شري  بتوزيع 

�شرف  اأجل  من  وحيد  ك�شبب  نقابية  اإنتخابات  اأول 

ويلحظ  ال�شرف".  يف  تع�شفاً  ي�شكل  مما  حب�شي، 

التحكيمي  العمل  جمل�س  عن  ال�شادر  احلكم  اأن 

 ،2017/04/19 بتاريخ  الق�شية  هذه  يف  بريوت  يف 

اأ�شا�س  على  رّد دعوى حب�شي  كان  نق�شه،  مت  والذي 

واإهانات  اإ�شاءات  "ت�شمنت  وزعها  التي  املنا�شري  اأن 

اأجري  ت�شدر عن  اأن  يعقل  ]...[، وال  ال�شركة  ل�شمعة 

يفرت�س اأن يعمل باإخال�س ون�شاط لدى رب عمله".

يف االجتاه نف�شه، اأعابت حمكمة التمييز على ال�شركة 

 74 باملادة  للتذرع  ال�شكلية  بال�شروط  التقيد  عدم 

ارتكب  اأنه  ثبت  اإذا  اأجري  �شرف  تربر  التي   3 فقرة 

ال�شرر  اإحلاق  اإىل  يرمي  مق�شودا  اإهماال  اأو  عمال 

يفرت�س  كان  اأنه  بحيث  املادية،  العمل  رب  مب�شالح 

املخالفة  بهذه  خطيا  العمل  وزارة  تعلم  اأن  بال�شركة 

خالل 3 اأيام من التثبت منها )وهذا ما مل يح�شل(. 

وزارة  اإعالم  عن  التغا�شي  "اأن  املحكمة  راأت  وقد 

اإتخاذ  قبل  لالأجري  املن�شوبة  املخالفات  عن  العمل 

قدمها  التي  احلماية  اإنقا�س  �شاأنه  من  ال�شرف  قرار 

القانون لهذا االأخري عن طريق اإعطاء املرجع االإداري 

ال  كي  اأفعال  من  اإليه  ن�شب  فيما  التحقيق  �شالحية 

وعلى  العمل".  �شاحب  ي�شتن�شبه  ملا  عر�شة  يكون 

حمكمة  اعتربت  احليثيات،  هذه  جممل  اأ�شا�س 

تع�شفيا. ال�شرف  التمييز 

 

األقساط المدرسية

زيادة  ب�شاأن   2018 �شنة  خالل  عدة  قرارات  �شدرت 

هذه  برحت  وما  اخلا�شة.  املدار�س  يف  االأق�شاط 

اإىل  بالنظر  امل�شتعجل  الق�شاء  على  تعر�س  النزاعات 

التحكيمية  املجال�س  ت�شكيل  يف  املتمادي  التاأّخر 

النزاعات  يف  النظر  قانونا  هي  تتوىل  التي  الرتبوية 

وقد  اخلا�شة.  املدار�س  واإدارات  التالمذة  ذوي  بني 

اأ�شدرت قا�شية االأمور امل�شتعجلة كارال �شواح خالل 

يف   2018 اأيلول   24 بتاريخ  مميزا  حكما  العام  هذا 

�شياق االإعرتا�س الذي قدمته اإدارة املدر�شة �شد قرار 

جتميد الزيادة على االأق�شاط ال�شادر �شابقاً عن املرجع 

نف�شه. وقد متيز احلكم بحيثيات عدة: 

االجتماعية  احلقوق  من  احلكم جمموعة  �س 
ّ
كر اأوال، 

الد�شتور  اإىل  باال�شتناد  "مقد�شة"،  اعتربها  والتي 

احلق  هذا  �شاأن  اإعالء  اإىل  جلاأ  وقد  الدولية.  واملواثيق 

متهيدا الإعالن �شّموه على �شائر احلقوق املادية التي قد 

تتذرع بها االإدارة اأو �شواها. وقد برر القرار ذلك على 

اأحلقت  الراهنة  املنازعة  مو�شوع  "الزيادة  اأن  خلفية 

الرتبوية  )املدر�شة(  املعرت�شة  اأ�شرة  مكونات  بكافة 

نتجت  التي  ال�شلبية  نظراً لالنعكا�شات  ال�شرر،  اأفدح 

مبتابعة  التالميذ  حق  تعطيل  حد  اإىل  وو�شلت  عنها 

-2017 الدرا�شي  العام  واإنهاء  العلمي،  حت�شيلهم 

اإحدى  يف  حرفيا  جاء  املجال،  هذا  ويف   ."2018

حيثيات القرار اأن "م�شلحة الطالب وحقهم املقد�س 

واملعاهدات  املواثيق  من  جملة  تكر�شه  بالتعليم 

االإن�شان  حلقوق  العاملي  االإعالن  �شيما  ال  الدولية 

من  الفقرة )ب(  اإليه يف  االإحالة  بعد  اكت�شب  الذي 

الد�شتورية  القاعدة  مكانة  اللبناين،  الد�شتور  مقدمة 

تكون  بالتايل،   .")....( اللبناين  القانوين  النظام  يف 

كل  على  ت�شمو  الطالب  م�شلحة  على  "املحافظة 

اإعتبار". اأو  م�شلحة 

وبخا�شة  القا�شي،  دور  �شراحة  احلكم  �س 
ّ
كر ثانيا، 

احلقوق  حماية  يف  امل�شتعجلة،  االأمور  قا�شي 

يتعني على  اأنه  اعترب  احلكم  اأن  وعدا عن  االأ�شا�شية. 

القا�شي حماية احلقوق "االأجدر" باحلماية الرتباطها 

:2018 لبنان-  في  القضائية  األحكام  أبرز 
نقابيو سبينس يحققون انتصارا ثمينا

هذا  يف  القا�شي  دور  اأن  اعترب  فاإنه  العام،  بالنظام 

اخل�شو�س ي�شبح اأكرث �شرورة واإحلاحا يف ظل الظرف 

تقاع�س  ظل  يف  وخ�شو�شا  املعيو�س  االجتماعي 

االإدارة العامة عن القيام مبوجباتها يف هذا اخل�شو�س 

ما  الرتبوية. وهذا  التحكيمية  املجال�س  ت�شكيل  ومنها 

فيها  جاء  والتي  االآتية  احليثية  يف  كلي  بو�شوح  نقراأه 

منها  يعاين  التي  الدقيقة  االقت�شادية  "الظروف  اأن 

ب�شكل  الطلبة  واأولياء  عام  ب�شكل  اللبناين  ال�شعب 

اأو  اخلا�س  التعليم  م�شلحة  اتخاذ  وعدم   ... خا�س 

موؤقت  اأو  نهائي  قرار  اأي  املخت�س  الرتبوي  املجل�س 

مو�شوع  االأق�شاط  على  الزيادة  مبو�شوع  ال�شاعة  حتى 

املنازعة، حتتم تدخل املحكمة احلا�شرة حماية حلقوق 

االأهايل يف املدر�شة املعرت�شة...". 

ثالثا، اأنه على هدي ما تقدم، تو�شعت القا�شية �شواح 

يف قبول �شفة اأهايل التالميذ يف التدخل يف الدعوى 

اتخذت  التي  املنتخبة  االأهايل  جلنة  جانب  اإىل 

التي  مل�شاحلهم  حماية  وذلك  عنهم،  متباينة  مواقف 

يف  هنا  القرار  ذهب  وقد  لل�شياع.  معر�شة  يعتربونها 

اللي�شيه  م�شابهة  ق�شية  يف  تقرر  كان  ملا  معاك�س  اجتاه 

–حبو�س، واأي�شا خالفا ملا قررت حمكمة اال�شتئناف 

يف بريوت والتي انتهت اإىل ف�شخ هذا احلكم. 

بالحقوق  المتصلة  األحكام 
والسياسية المدنية 

اأغلبها  االأحكام،  من  عدد  ر�شد  مت  املجال،  هذا  يف 

بع�س  ورود  مع  التعبري،  حرية  عنوان  حتت  يندرج 

احلق  خانة  حتت  تندرج  التي  الهامة  االأحكام 

العادلة.  باملحاكمة 

حرية التعبير 

املت�شلة  االأحكام  اأبرزها  االأحكام،  من  عدد  برز  هنا، 

الف�شاد.  عن  الك�شف  حرية  وبخا�شة  التعبري،  بحرية 

امل�شتعجلة توجهات  االأمور  ق�شاة  تابع عدد من  ففيما 

�شابقة لزمالئهم يف اإخ�شاع اأي مطلب لت�شييق حرية 

حمكمة  متّيزت  والتنا�شب،  ال�شرورة  ملبداأي  التعبري 

يف  الفت  بحكم  ال�شنة  هذه  بريوت  يف  املطبوعات 

�شمعة  على  العام  ال�شالح  عن  الدفاع  تغليب  اجتاه 

�شدرت  اأحكام  متيزت  كما  ال�شيا�شيني.  امل�شوؤولني 

نا�شطي  ق�شايا  يف  اجلزائيني  املنفردين  الق�شاة  عن 

احلراك والتي ذهبت اإىل تو�شيع اإطار حرية التعبري يف 

جمال نقد االأداء ال�شيا�شي.

عدالـــة  يســـتقيم  "ال  بيـــروت:  مطبوعـــات 

وقانونـــا إدانـــة مـــن يصـــّوب ويـــدّل علـــى الفســـاد 

بشـــكل موضوعـــي"

حمكمة  ال�شنة  هذه  اأ�شدرت  بيانه،  �شبق  كما 

 حكما بارزا جاء مبثابة حتّول يف 
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املطبوعات يف بريوت

ال�شادر  احلكم  هذا  اآل  وقد  التعبري.  حلرية  مقاربتها 

بتاريخ 2018/12/4، اإىل اإبطال التعقبات �شد اأ�شتاذ 

حما�شر مبادة االآثار يف اجلامعة اللبنانية د. ناجي كرم، 

على خلفية االنتقادات القا�شية التي كان وجهها اإىل 

تلفزيوين،  برنامج  يف  ليون  غابي  ال�شابق  الثقافة  وزير 

فيما  اآنذاك، وباالأخ�ّس  االآثار  اإدارته مللف  ب�شاأن �شوء 

اأمني  الكاتب  ي�شكنه  كان  الذي  املنزل  بهدم  يت�شل 

حكمها  املحكمة  بنت  وقد  الفينيقي.  واملرفاأ  معلوف 

ومفادها  هامة،  داللة  ذات  عبارة  على  الدعوى  برّد 

اإدانة من ي�شّوب ويدّل  "ال ي�شتقيم عدالة وقانونا  اأنه 

ب�شكل مو�شوعي". الف�شاد  على 

وما يزيد من اأهمية هذا احلكم هو اأن ت�شريحات كرم 

بالتخّلف  للوزير  مبا�شرة  اتهامات  ت�شمنت  كانت 

حماية  باإقالته،  املطالبة  اإىل  و�شوال  والف�شاد  واجلهل 

يف  جاء  ما  اأهم  ومن  اللبناين.  الرتاث  من  تبقى  ملا 

هنالك  غباء،  من  "اأكرث  بها:  املدعى  الت�شريحات 

اإجراما  كان  واإذا  م�شيبة،  فهي  غباء  كان  اإذا  اإجرام. 

النتيجة  احلالتني،  يف  اأكرب.  امل�شيبة  الرتاث  بحق 

عن  امل�شوؤولني  يد  على  ويتخرب  يتدمر  تراثنا  ذاتها: 

مع  احلظ  ل�شوء  االأوىل  املرة  لي�شت  "هذه  حمايته"، 

الوزير احلايل )التي يرجع فيها الوزير عن قرار حماية 

ملوقع معني(، املينا الفينيقي كان م�شنف ك�شروا قراره، 

اأن  ويريده  القرارات  وكا�شر  الروماين م�شنف  املدرج 

ليمحو  هو  من  ليون  "الوزير  اخلا�س".  للقطاع  يبيعه 

بريوت"  يف  معلوف  اأمني  اآثار  باأهمية  �شخ�شية  اآثارا 

"مل يعد مب�شتطاعي اإال احلديث عن الف�شاد".

واإىل جانب افرتا�س اأن الدفاع عن االآثار هو دفاع عن 

اإىل هذه  للو�شول  ا�شتندت املحكمة  العامة،  امل�شلحة 

النتيجة على اعتبارات ثالثة:

واأ�شخا�س  ال�شيا�شيني  قبول  يقت�شي  اأنه  االأول، 

طاملا  والنقد،  للم�شاءلة  عر�شة  باأنهم  العام  القانون 

املحكمة  متّيزت  وقد  العام.  ال�شاأن  اإدارة  يتولون  اأنهم 

ال�شهري  كولومباين  قرار  اإىل  باالإحالة  االإطار  هذا  يف 

ال�شادر عن املحكمة االأوروبية حلقوق االإن�شان بتاريخ 

باللغة  منه  وا�شعة  مقاطع  اإيراد  مع   2002/6/25

اعتربت  التي  املقاطع  ومنها  الفرن�شية يف منت احلكم، 

باأعمال  يت�شل  مبا  اأو�شع  يكون  االنتقاد  حق  اأن  فيها 

قبول  جمرد  اأن  الت�شليم  يفرت�س  واأنه  ال�شيا�شيني 

منهم  قبول  عمليا  هو  عامة  م�شوؤوليات  تويل  هوؤالء 

بالتعر�س للنقد. وتتابع املحكمة وفق ما جاء يف املرجع 

يكونوا  اأن  بهوؤالء  يتوجب  اأنه  به  ا�شت�شهدت  الذي 

اأكرث ت�شاحما من �شائر املواطنني يف هذا املجال. ومن 

بال�شرف  "احلق  مفهوم  احلكم  ا�شتعاد  الزاوية،  هذه 

كان  والذي  العامة،  اخلدمة  على  للقيمني  الن�شبي" 

امل�شتعجلة  االأمور  قا�شي  ال�شادر عن  احلكم  عنه  عرب 

بتاريخ  �شهري  اآخر  حكم  يف  معلوف  جاد  بريوت  يف 

.2013/7/16

مت�شما  نقديا  "اأ�شلوبا  انتهج  عليه  املدعى  اأن  الثاين، 

من  انطالقا  العلمية،  والتقنية  واملهنية  باملو�شوعية 

اللبنانية،  اأ�شتاذا حما�شرا مبادة االآثار يف اجلامعة  كونه 

"راح  واأنه  االأ�شا�س"،  هذا  على  ا�شت�شافته  متت  وقد 

دون  الربنامج  مقدمة  اأ�شئلة  على  رّدا  حججه  يعر�س 

ومن  ناب...".  كالم  اأو  �شباب  اأي  عنه  ي�شدر  اأن 

التي  الوقائع  �شحة  �شراحة  املحكمة  تعلن  اأن  دون 

وردت يف ت�شريحات كرم )رمبا من باب الديبلوما�شية 

امل�شروعة(، فاإنها ذهبت �شمنا اإىل تاأكيد ان�شجام هذه 

يف  الثقافة  وزارة  ل�شيا�شات  العام  ال�شياق  مع  الوقائع 

التعامل مع االآثار. وهذا ما يتح�شل من قول املحكمة 

"�شمن  اأتت  ال�شحافية  املقابلة  يف  كرم  اأجوبة  باأن 

تتعر�س  الذي  املرير  للواقع  والتحليل  البحث  �شياق 

كما  وتبديد،  وتفريط  ا�شتهتار  من  لبنان  يف  االآثار  له 

اأمني  الكاتب  والدة  �شقة  هدم  مبو�شوعي  ح�شل 

معلوف، وهدم املرفاأ الفينيقي" ... ال بل اأن املحكمة 

مثل  عبارات  ا�شتعمال  باأن  القول  حّد  اإىل  ذهبت 

"اإجرام بحق الرتاث" و"جهل" و"تفريغ بريوت من 

تعترب  ال  الرتاث"...،  على  و"خطر  الثقايف"  وجهها 

التقييم  �شمن  تندرج  اإمنا  والذم،  القدح  قبيل  من 

املو�شوعي الأداء وزارة الثقافة اأمام واقع مرير تتعر�س 

له االآثارات من وجهة نظر املدعى عليه.

املجتمع(،  م�شالح  عن  الدفاع  هو  )الق�شد  الثالث 

الوحيد  الق�شد  باأن  قناعتها  عن  املحكمة  اأعلنت  هنا 

املجتمع.  م�شلحة  عن  الدفاع  هو  عليه  للمدعى 

عن  نقال  فيها  جاء  حيثية  يف  بو�شوح  نقراأه  ما  وهذا 

الت�شريحات التي اأوردها يف املقابلة املدعى بها تعليقا 

باري�س:  يف  اليوني�شكو  يف  حما�شرة  اإىل  دعوته  على 

رايح  اأنا  الوزير،  اإنتقد  وال  الوزير  �شب  رايح  "اأنا م�س 

دافع عن تراث بالدي. اللبنانيني برا )اأي يف اخلارج( 

بينت  تكون  وعليه،  بي�شري".  عم  �شو  يعرفوا  الزم 

اإىل  باالإ�شاءة  نية  اأي  عليه ال حتدوه  املدعى  اأن  �شمنا 

اإليه  االإ�شاءة  اإىل  العبارات  اأدت  واإن  الوزير �شخ�شيا، 

بالق�شية. نظرا الرتباطه  عر�شا 

القضـــاء المســـتعجل: علـــى الدولـــة تشـــجيع 

الكشـــف عـــن الفســـاد ال معاقبته ســـندا للمادة 

13 مـــن اتفاقيـــة مكافحـــة الفســـاد

القرار  اخل�شو�س،  هذا  يف  الهامة  القرارات  اأول 

يف  بريوت  يف  امل�شتعجلة  االأمور  قا�شية  عن  ال�شادر 

ني�شان   18 بتاريخ  الدّكانة"  �شّكر  �شد  "الدولة  ق�شية 

2018. وقد اآل هذا القرار اإىل قبول اعرتا�س جمعية 

مكافحة  على  تعمل  جمعية  )وهي  الدكانة"  "�شكر 

معلومات  اإزالة  عليها  فر�س  �شابق  قرار  �شد  الف�شاد( 

حول �شبهة ف�شاد يف اأحد م�شاريع "جمل�س اجلنوب" 

مليون   30 يقارب  مبا  الدولة(  اإدارات  اإحدى  )وهو 

معلوماتها  ا�شتمّدت  اجلمعية  وكانت  اأمريكياً.  دوالراأ 

 80 اأبرزها تقرير مف�شل من حوايل  من م�شادر عدة، 

املركزي  التفتي�س  �شفحة �شادر عن مفت�شني يف هيئة 

منذ 2010 يبني حجم املخالفات املرتكبة. ويلحظ اأن 

النيابة  من  اإىل كل  اآنذاك  ر�شل 
ُ
اأ كان  التفتي�س  تقرير 

متابعة  اأي  نعرف  ومل  املحا�شبة،  وديوان  املالية  العامة 

له.

القرارات  من  لعدد  ا�شتكمال  مبثابة  احلكم  جاء  وقد 

امل�شتعجلة  االأمور  ق�شاة  بع�س  عن  ال�شادرة  الرائدة 

االأمور  قا�شي  عن  �شادرة  قرارات  واأبرزها  �شابقا، 

اأثبته  ما  اأهّم  امل�شتعجلة يف بريوت جاد معلوف. ومن 

تتو�شع  املبداأ(  التعبري )التي هي  اأن حرية  احلكم، هو 

متى تعلقت االأخبار مب�شاألة ترتبط بال�شاأن العام وتوؤثر 

املواطنني  حقوق  على  مبا�شرة  غري  اأو  مبا�شرة  ب�شورة 

احلرية  هذه  تغليب  يقت�شي  واأنه  الف�شاد،  اأبرزها  ومن 

على  املحافظة  على  املعلومات  اإىل  الو�شول  وحق 

موقفه  احلكم  اأ�شند  وقد  الق�شايا.  هذه  يف  ال�شمعة 

العهد  من   19 واملادة  الد�شتور  من   13 املادة  على 

 13 واملادة  وال�شيا�شية  املدنية  باحلقوق  اخلا�س  الدويل 

الف�شاد. اتفاقية مكافحة  من 

االإثبات  قاعدة  احلكم  قلب  القواعد،  لهذه  وتبعا 

الن�شر.  ملنع  �شاحلا  امل�شتعجلة  االأمور  قا�شي  العتبار 

اإثباتا  يقدم  اأن  يف  معلومة  ين�شر  من  على  فلي�س 

القضاء القضاء
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ن�شرها،  مبنع  امل�شتعجلة  الدعوى  لرد  �شحتها  على 

واأن  �شحتها،  عدم  يثبت  اأن  منها  املت�شرر  على  بل 

للو�شول  والت�شهري  االإ�شاءة  جمرد  هو  لن�شرها  الدافع 

ال�شماح  اإىل  بالنتيجة  احلكم  خل�س  وقد  مبتغاه.  اإىل 

اأن ممثلي الدولة مل  بن�شر املعلومة جمددا بعدما اعترب 

يقدموا اأي اإثبات من هذا النوع.

وقد مت التاأكيد على هذا التوجه يف حكم اآخر، �شدر 

�شواح  كارال  بريوت  يف  امل�شتعجلة  االأمور  قا�شية  عن 

بتاريخ 2018/7/31 يف اال�شتدعاء املقّدم من موؤ�ش�شة 

التاأكيد  مت  كما  "االأخبار".  جريدة  بوجه  اأوجريو 

امل�شتعجلة يف  االأمور  قا�شية  عليه يف حكم �شدر عن 

جديدة املنت �شتيفاين �شليبا بتاريخ 2019/2/28 يف 

�شد  "االأخبار"  جريدة  من  املقدم  االعرتا�س  �شياق 

ال�شابق.   ال�شحة  لوزير  م�شت�شارة 

عبير صفا توسع إطار النقد السياسي

خالل هذه ال�شنة، اأ�شدرت القا�شية املنفردة اجلزائية يف 

بحق  التعقبات  باإبطال  اأحكام  اأربعة  �شفا  عبري  بريوت 

اأطلقوا  هوؤالء  وكان   .2015 حراك  نا�شطي  من  العديد 

�شعارات �شيا�شية عدة يف اجتاه القوى ال�شيا�شية املهيمنة، 

"طلعت  ال�شعارات،  اأ�شهر هذه  ووزراء. ومن  نواب  من 

ريحتكم" اأو "128 حرامي" )باالإ�شارة اإىل النواب الذين 

يبلغ عددهم 128( وما اإىل ذلك من �شعارات تعرّب عن 

ال�شخط العاّم اإزاء اأداء ال�شلطات العامة. 

اأن  �شفا  القا�شية  راأت  التعقبات،  اإبطال  اإىل  وللو�شول 

احلال  واقع  وليدة  "كانت  االإدعاء  مو�شوع  العبارات 

ال�شائد يف البلد، وقد �شدرت عن املدعى عليه، النا�شط 

اجتماعيا، تعبريا عن اال�شتياء العام، الذي مل يكن خافيا 

على اأحد، يف املرحلة التي كانت فيه اأزمة النفايات تطال 

جميع املناطق اللبنانية ومت�س ب�شحة املواطنني اأجمعني" 

جاءت  كانت  "واإن  حتى  حتقريا  ت�شكل  ال  تاليا  واأنها 

ب�شكل �شريح ومبا�شر خارج اأدبيات التخاطب وحدود 

اأي  جتاه  بها  التحلي  واملفرو�س  الراأي،  اإبداء  يف  اللياقة 

�شخ�س، واإن كان هذا التجاوز يف التعبري ي�شكل يف ظاهره 

م�شا�شا بالكرامة" )احلكم ال�شادر بتاريخ 2018/4/3(. 

منها مل  املق�شود  اأن  املحكمة  ا�شتخل�شت  لذلك،  تبعا 

يكن توجيه االإزدراء اإىل �شخ�س رئي�س احلكومة ال�شابق 

حالة  عن  تعبري  جمرد  بل  وكرامته،  �شرفة  من  والنيل 

ملف  الأزمة  بالن�شبة  البلد  يف  حينها  ال�شائدة  اال�شتياء 

النفايات، مما يعني اأن العن�شر املعنوي يبقى غري متوافر. 

وقد جاء هذا احلكم ليميز بو�شوح بني "جتاوز االأدب" 

و"عدم اللباقة بالتعبري" )واللذين يتوفران وفق القا�شية 

يف الدعوى بدليل اتهام رئي�س احلكومة اآنذاك بالكذب 

وتوفر  �شمري(  وال  اأ�شل  بال  وباأنهما  بالزبالة  واحلكومة 

العن�شر  بغياب  متوفرا  يكون  ال  الذي  اجلرمي  الطابع 

املعنوي اأي اال�شتهداف ال�شخ�شي القائم مبعزل عن اأي 

م�شلحة اجتماعية. 

تباعا  ال�شادرة  االأخرى  الثالثة  االأحكام  ا�شتندت  وقد 

القا�شية  عن  و2018/11/30   ،2018/10/31 بتاريخي 

نف�شها، على حيثيات واعتبارات م�شابهة. 

الحق بالخصوصية

خمالفة  مبوجب  الفتا  تطورا  باخل�شو�شية  احلق  �شهد 

�شدرت عن م�شت�شار منتدب لدى حمكمة ا�شتئناف 

عن   2018/11/14 بتاريخ  �شدرت  املخالفة  بريوت. 

ت�شجيل  على   
ّ
اأ�شر الذي  معلوف،  ربيع  القا�شي 

اأكرثية  مع  اتفاقه  رغم  اخل�شو�س،  هذا  يف  موقف 

املحكمة على النتيجة التي تو�شلت اإليها وهي اإبطال 

عن  وعدا  عليهم.  املدعى  االأ�شخا�س  �شد  التعقبات 

اال�شرتاتيجي  للتقا�شي  كنتيجة  ياأتي  املوقف  هذا  اأن 

لقا�ٍس  موقف  اأّول  فهو  "املفكرة"،  اعتمدته  الذي 

لبناين يرف�س ممار�شة تفتي�س الهواتف التي مل تقرتن 

باإذن من قا�شي التحقيق، �شماناً للحق بحماية احلياة 

التحقيقات  خالل  فيهم  امل�شتبه  وحلقوق  اخلا�شة 

اجلزائية. 

املرتكزة  االأولية  التحقيقات  اإبطال  اإىل  وللو�شول 

على املعلومات الواردة على هاتف املدعى عليه، اأّكد 

بحماية  االن�شان  حّق  اأن  على  بداية  معلوف  القا�شي 

احلقوق  من  هو  مرا�شلته  وخ�شو�شية  اخلا�شة  حياته 

، واأن 
3
االأ�شا�شية املحمية د�شتوريا ويف املواثيق الدولية

�شروط  اللبناين ج�ّشد هذه احلماية عرب و�شع  ع 
ّ
امل�شر

املرا�شالت  خل�شو�شية  اأ�شا�شية  �شمانات  توّفر  قانونية 

�شراحة  عليه  من�شو�شاً  �س 
ّ
التعر يكون  اأن  اأهمها  من 

دون  ومن  ال�شرورة  اإال يف حالة  يتّم  واأال  القانون،  يف 

واأهمية  �س 
ّ
التعر خطورة  بني  التنا�شب  مبداأ  جتاوز 

الغاية املراد حتقيقها من خالله. 

من  فهو  مرتني:  القيا�س  قاعدة  معلوف  طبق  وعليه، 

يخ�شع  الهواتف  تفتي�س  اإجراء  اأن  راأى  اأوىل،  جهة 

القانون  يف  اللبناين  ع 
ّ
امل�شر و�شعها  التي  لل�شمانات 

املخابرات،  �شرية  ب�شون  املتعّلق   1999/140 رقم 

الربقيات  على  االطالع  اإمكانية  ح�شر  اأبرزها  ومن 

ثانية،  جهة  ومن  وحده.  التحقيق  بقا�شي  والر�شائل 

للنتائج  يخ�شع  تع�شفا  للهاتف  تفتي�س  اأي  اأن  راأى 

تتمثل  والتي  االأ�شخا�س  اأو  املنازل  لتفتي�س  نف�شها 

التحقيقات.  ببطالن 

التوقيف االحتياطي وقرينة البراءة 

اأ�شول  قانون  عنها  ر�شح  التي  االإ�شالحات  اأهم  من 

املحاكمات اجلزائية )2001( هو و�شع �شقف للتوقيف 

وعليه،  اجلنايات.  من  وعدد  اجلنح  يف  االحتياطي 

اجلزائية  املحاكمات  اأ�شول  من   108 املادة  باتت 

اجلنح  ق�شايا  يف  عليهم  املدعى  توقيف  �شراحًة  متنع 

واحدة  مرة  للتجديد  القابلة  ال�شهرين  تتجاوز  ملدة 

من  العديد  اجّتهت  وقد  �شريح.  وبقرار  اأق�شى  كحد 

انتهاء مدة التوقيف الق�شوى  املحاكم رغم ذلك بعد 

ك�شرط  مالية  كفالة  فر�س  اإىل  اأ�شهر،  اأربعة  البالغة 

املحاكم، حمكمة  املوقوفني. ومن هذه  �شبيل  الإخالء 

ا�شتئناف اجلنح يف بريوت التي ف�شخت اأكرث من مرة 

املدعى عليه من دون كفالة، رغم  باالإفراج عن  قرارا 

تغرمي  مع  توقيفه،  على  اأ�شهر  اأربعة  من  اأكرث  اإنق�شاء 

ا�شتخدام  يف  يتع�شف  اأنه  خلفية  على  عليه  املدعى 

حق التقا�شي. اإزاء ذلك، وبناء على طلب املتقا�شي 

ال�شاد�شة(  )الغرفة  التمييز  حمكمة  وافقت  املحتجز، 

2018/12/27 على نقل الدعوى على خلفية  بتاريخ 

امل�شروع.  االرتياب 

االأمور  على  املحكمة  اعتمدت  الغاية،  هذه  ولبلوغ 

االآتية: 

من  نقراأه  ما  وهذا  امل�شرع.  باإرادة  االلتزام  االأول، 

حيثيات املحكمة حيث جاء "اأن امل�شرتع اأوىل اأهمية 

حمددة  باتت  التي  االحتياطي  التوقيف  ملدة  كبرية 

من  اجلرائم  يف  حتى  جتاوزها  يجوز  ال  ق�شوى  مبهلة 

املادة  عليها  ن�شت  خا�شة  حاالت  يف  اإال  اجلناية  نوع 

مطلقة  ب�شيغة  "وردت   108 املادة  واأن   ،" 108 ح�شراً

اأحكامها بوجوب دفع كفالة  و�شاملة ومل تقيد تطبيق 

هذه  ن�س  تعطيل  �شاأنه  من  ذلك  بعك�س  القول  واإن 

املادة وبالتايل الغاية املتوخاة من خاللها". 

قرينة  تغليب  اإىل  و�شوال  احلقوق  بني  املوازنة  الثاين، 

الرباءة واحلرية ال�شخ�شية على احلقوق املالية، تفعيال 

اأن  بداية  القرار  اأّكد  واإذ  والتنا�شب.  ال�شرورة  ملبداأي 

قرينة  على  ت�شمو  ال  )املالية(  املدعية  اجلهة  حقوق 

فاإنه عزز موقفه من خالل  الرباءة واحلرية ال�شخ�شية، 

التذكري باأن باالإمكان حماية احلقوق املالية من خالل 

االحتياطي  كاحلجز  كلفة،  اأقل  اأخرى  قانونية  و�شائل 

على اأموال االأ�شخا�س املدعى عليهم،

بتغرمي  اال�شتئناف  حمكمة  قرار  اعتبار  الثالث، 

عنه  باالإفراج  املطالبة  على  الإ�شراره  عليه  املدعى 

يثري  اأن  �شاأنه  من  ت�شرفا   ،108 املادة  تفر�شه  ملا  طبقا 

لديه االرتياب امل�شروع يف حيادها. وعليه، مل تكتِف 

يف   108 املادة  باإلزامية  بالتذكري  التمييز  حمكمة 

ممار�شات  مع  يقطع  مبا  الرباءة  وبقرينة  اخل�شو�س  هذا 

اأي  اإدانة  حّد  اإىل  ذهبت  اإمنا  املحاكم،  من  العديد 

بو�شوح  نقراأه  ما  وهذا  العبارات.  باأق�شى  عنها  خروج 

يثري  التدبري  هذا  اأن  جاء  حيث  احلكم  حيثيات  يف 

ب�شورة  و"يدل  املحكمة  حياد"  يف  وال�شك  "الريبة 

م�شالح  تاأييد  اإىل  وجنوحه)ا(  حتيزه)ا(  على  �شافرة 

اأحد فرقاء الدعوى على ح�شاب باقي االأطراف فيها، 

ور�شالة  ويتنافى  العدالة  ومبادئ  يتعار�س  نحو  على 

املن�شو�س  املهني  ق�شمه  يف  نكثاً  في�شكل  القا�شي 

املر�شوم  العديل  الق�شاء  قانون  من   46 املادة  يف  عليه 

اال�شرتاعي رقم 83/ 150". 

عليهم  للمدعى  مهمة  �شمانة  القرار  هذا  وي�شكل 

يبقون  ما  غالباً  الذين  املحدود  الدخل  وبخا�شة ذوي 

قيمة  دفع  امكانيتهم  عدم  ب�شبب  التوقيف  قيد 

الق�شوى.  التوقيف  انق�شاء مدة  بعد  الكفاالت حتى 

ويوؤدي ا�شتمرار توقيفهم يف هذه احلاالت اإىل اإ�شعاف 

امكانياتهم باحل�شول على حماكمة عادلة. 

والمحاسبة  المساءلة 
الفساد ومكافحة 

جمال  يف  اأعاله  اإليها  امل�شار  االأحكام  اإىل  باالإ�شافة 

حرية التعبري وبخ�شة يف الك�شف عن الف�شاد، اأمكن 

االإ�شارة يف هذا اخل�شو�س اإىل اأمرين: 

 9 بتاريخ  ال�شادر  الدولة  �شورى  جمل�س  قرار  االأول، 

لقي  واإذ  امليكانيك.  مناق�شة  نتائج  باإبطال   2018 متوز 

مناق�شة  نتائج  باإبطال  الدولة  �شورى  جمل�س  قرار 

اإعالم عدة،  و�شائل  قبل  وا�شعا من  ترحيبا  امليكانيك 

املجل�س  قرار  اأن  اإىل  الو�شائل  هذه  بع�س  اأ�شارت 

الدولة  خزينة  يف  وفرا  حقق   2018 متوز   9 يف  ال�شادر 

التي  املبالغ  د.اأ. وهي جمموع  مليون   440 اإىل  ي�شل 

يزيد  مبا  الفائزة  ال�شركة  جيوب  اإىل  �شتتنهي  كانت 

كل  عن  د.اأ  مليون   44 بن�شبة  املنطقي،  ال�شعر  عن 

املادة  اإىل  الدولة  �شورى  ا�شتند  الغاية،  ولهذه  �شنة. 

منح  يجوز  "ال  اأنه  على  تن�س  التي  الد�شتور  من   89

ثروة  موارد  من  مورد  الإ�شتغالل  امتياز  اأو  التزام  اأي 

اأي  اأو  عامة  منفعة  ذات  م�شلحة  اأو  الطبيعية  البلد 

احتكار اإال مبوجب قانون واإىل زمن حمدود". باملقابل، 

اجلهات  من  املثارة  احلجج  ل�شائر  احلكم  يتعر�س  مل 

وجود  منها  ي�شتدّل  والتي  احلكم  الإبطال  املناف�شة 

ف�شاد.  �شبهة 

العامة يف  )النائبة  العامني  النواب  اأحد  توّجه  الثاين، 

نافذين  اأ�شخا�س  اإىل مالحقة  غادة عون(  لبنان  جبل 

غري  "االإثراء  قانون  خلفية  على  نواب(  بينهم  )من 

ا�شتفادتهم  اإىل  بالنظر   ،1999 يف  ال�شادر  امل�شروع" 

لل�شكن  خم�ش�شة  قرو�س  من  م�شروعة  غري  ب�شورة 

ي�شهد  مل  قانون  وهو  املحدودة،  املداخيل  والأ�شحاب 

حتى اللحظة اأي تطبيق. مل يعرف حتى اللحظة ماآل 

هذه املالحقة. 

من  الحد  إلى  اآليلة  األحكام 
االجتماعي التهميش 

بخ�شو�س  الفتة  ق�شائية  بقرارات  ال�شنة  هذه  متيزت 

الالجئني  بداية  وهم  اله�شة،  الفئات  من  فئتني 

ال�شوريني ومن ثم املثليني. 

إبطـــال التعليمـــات بتنظيـــم دخـــول الالجئيـــن 

الســـوريين وإقاماتهـــم 

بتاريخ   
4
الدولة �شورى  جمل�س  عن  القرار  هذا  �شدر 

2018/2/8. اأ�شدر جمل�س �شورى الدولة قراراً اأبطل 

 2015 �شنة  يف  ال�شادرة  العام  االأمن  تعليمات  فيه 

بتنظيم دخول واإقامة املواطنني ال�شوريني. وكان االأمن 

�شندات  لتجديد  ومكلفة  قا�شية  قيودا  فر�س  قد  العام 

فوقع  الالجئني،  مراعاة خ�شو�شيات  دون  من  االإقامة 

على  القادرين  غري  ال�شوريون  املواطنون  �شحيتها 

العودة اإىل �شوريا اأو على مغادرة لبنان اإىل بلد اآخر. 

ال�شوريون  يواجهها  التي  العقبات  اأبرز  ومن 

لال�شتح�شال على اإقامة قانونية: �شعوبة احل�شول على 

لبناين،  كفيل  تاأمني  فر�س  اللجوء،  ل�شفة  بناء  اإقامة 

من  االإخراج  قرارات  واإ�شدار  االإقامة،  تكلفة  ارتفاع 

عن  عجزوا  الذين  ال�شوريني  من  العديد  بحق  البالد 

احل�شول على اإقامة رغم عدم تنفيذ قرارات االإخراج 

وي�شجل  الق�شري.  الرتحيل  ملبداأ عدم  احرتاماً  فعليا، 

اأهمها  عدة،  تعديالت  �شهد  قد   2015 العام  قرار  اأن 

وجتاوزها  االإقامة  ر�شوم  من  الالجئني  من  فئة  اإعفاء 

اإىل  اأّدت  التي  التعليمات  وهي   .2017 �شباط  يف 

االأرا�شي  ال�شوريني  املواطنني  من  العديد  دخول  منع 

اللبنانية واإبقاء حوايل %74 من ال�شوريني املتواجدين 

يف لبنان من دون اإقامة نظامية.

وياأتي هذا القرار يف اإطار الدعوى املقدمة يف العام 2015 

من قبل اأحد الالجئني ال�شوريني اإىل جانب جمعيتي 

االأمن  بتعليمات  للطعن  و"رّواد"  القانونية"  "املفكرة 

العام املتعلقة بتعديل �شروط دخول واإقامة ال�شوريني. 

تقدميها  عند  دعواها  رت 
ّ
بر امل�شتدعية  اجلهة  وكانت 

مع  تعاملها  وكيفية  الدولة  �شيا�شات  لعقلنة  ب�شعيها 

على  والتاأكيد  اللجوء،  اأزمة  عن  النا�شئة  الهواج�س 

كل  بها يف  التم�شك  يقت�شي  التي  القانونية  ال�شوابط 

حني، ومن اأبرزها حق اللجوء املكر�س دولياً واالتفاقية 

التنقل  حرية  ت�شمن  والتي  �شوريا  مع  املوقعة  الدولية 

لالأ�شخا�س بني البلدين. و�شمناً، هدفت الدعوى اإىل 

م�شوؤوليتها يف  والق�شائية  ال�شيا�شية  املوؤ�ش�شات  حتميل 

اأمني  يحتكر جهاز  اأن  الذي ال ميكن  الالجئني  ملف 

حتديد قواعد التعامل معه. 

واأهم ما جاء يف هذا القرار، هو االآتي:

اأن قرارات االأمن العام املتعلقة ب�شروط دخول واإقامة 

االأجانب تخ�شع لرقابة القا�شي االإداري الذي يكون 

ل�شالحياته.  جتاوزها  ثبت  حال  يف  اإبطالها  حق  له 

اإىل  العام  االأمن  ميل  مع  ليقطع  احلكم  اأتى  وبذلك، 

تعود  �شالحيات  ملمار�شة  القانونية  �شالحياته  جتاوز 

للحكومة اأو حتى اأحيانا للمجل�س النيابي. ومن البنّي 

اأن هذه املمار�شات باتت ت�شكل اأحد اأبرز االنزالقات 

املوؤ�ش�شاتية االآيلة اإىل تغليب االعتبارات االأمنية على 

فاالإطار  منهم.  االأجانب  وبخا�شة  االأفراد،  حقوق 

ي�شتند  باالأجانب  يتعّلق  فيما  حاليا  املعتمد  القانوين 

اإدارية �شادرة عن االأمن  ب�شكل وا�شع على تعليمات 

املوؤ�ش�شات  من  فعلية  رقابة  اأي  دون  من  غالبا  العام، 

مثال  التعليمات  هذه  وت�شمل  الق�شائية.  اأو  ال�شيا�شية 

واحتجاز  ال�شمعة  �شيئ  الكفالة  نظام  اإر�شاء  م�شاألة 

مظامل  اإىل  اأدى  )مما  قانوين  �شند  دون  من  االأجانب 

ومنحهم  لبنان  اإىل  دخولهم  �شروط  وتنظيم  باجلملة( 

االأكرث  على  قا�شية  قيوداً  تت�شمن  هي  كما  اإقامات. 

وذوي  املنازل  وعامالت  كالالجئني  منهم  تهمي�شاً 

املمار�شات  لهذه  كان  ما  وبالطبع،  املحدود.  الدخل 

املوؤ�ش�شات  تخّلي  لوال  اإليه،  و�شلت  ما  اإىل  ت�شل  اأن 

ب�شكل  التمييزية  العامة  )النيابة  والق�شائية  ال�شيا�شية 

خا�س( املتمادي عن م�شوؤولياتها يف هذا املجال.

حتديد  يف  م�شوؤوليته  الوزراء  جمل�س  حمل  القرار  اأن 

ذلك  عن  تقاع�س  بعدما  للبنان،  اللجوء  �شيا�شة 

االأمنية  للموؤ�ش�شات  االأمر  تاركا  �شنوات،  �شت  ملدة 

جذرية  اختالفات  اإىل  ذلك  اأّدى  وقد  والبلديات. 

االإدارية  ال�شلطات  واجتاهات  اللجوء  �شيا�شات  يف 

البلديات  بع�س  �شّهلت  حني  ففي  املحلية.  واالأمنية 

اال�شطراري  للجوئهم  نظراً  فيها  ال�شوريني  اإقامة 

املنظمات  ومتويل  ن�شاط  من  املقابل  يف  وا�شتفادت 

واالجتماعية  االقت�شادية  االأو�شاع  لتح�شني  الدولية 

اإجراءات  اإىل فر�س  اأخرى  بلديات  نطاقها، اجتهت  يف 

تقييدية بحق ال�شوريني غالباً ما كانت خمالفة للقوانني 

الق�شاء  يوؤكد  وعليه،  القانونية.  ل�شالحياتها  ومتجاوزة 

اأمنه  وحماية  ل�شيادته  لبنان  ممار�شة  اأن  القرار  هذا  يف 

ممثلة  ال�شيا�شية  ال�شلطة  منحت  التي  للقوانني  تخ�شع 

�شيا�شات  لتحديد  االأ�شا�شي  الدور  الوزراء  مبجل�س 

البالد، كونها اجلهة التي من املفرت�س اأن تخ�شع لي�س 

اأي�شاً. وتدعيما  ال�شيا�شية  القانونية بل  فقط للمحا�شبة 

لهذا االجتاه، رّد جمل�س �شورى الدولة االدعاء باأن ثمة 

بدور احلكومة،  العام  االأمن  قيام  ا�شتثنائية تربر  ظروفا 

طاملا اأن عمل احلكومة مل يكن يوما معطال. 

يف  ال�شوريني  واإقامة  دخول  ل�شروط  تعديل  اأي  اأن 

مع  املوقعة  الدولية  االتفاقيات  يراعي  اأن  يجب  لبنان 

بني  لالأ�شخا�س  التنقل  حرية  ت�شمن  والتي  �شوريا 

البلدين وحرية االإقامة والعمل. 

اإال اأنه وعلى الرغم من اأهمية هذا القرار، فاإن احلكومة 

اأن  علما  تطبيقه،  عن  متقاع�شة  االآن  اإىل  تزال  ما 

ت�شعة  من  اأكرث  خالل  املنحلة  بحكم  كانت  احلكومة 

احلكم.  هذا  �شدور  اأعقبت  التي  الفرتة  من  اأ�شهر 

وتتجه "املفكرة" حاليا اإىل ال�شغط الإعادة تفعيل هذا 

احلكم. 

محاكـــم االســـتئناف تســـتبعد تطبيـــق المـــادة 

534 عقوبـــات أيضـــا: 

جيل الشباب يقنع الجيل الذي سبقه

اجلزائي  املنفرد  القا�شي  اأ�شدر   ،2017/1/26 بتاريخ 

املثليني  جترمي  فيه  ا�شتبعد  قرارا  معلوف  ربيع  املنت  يف 

على اأ�شا�س املادة 534 عقوبات بعدما اعترب اأن ممار�شة 

واأنه ال يجوز معاقبة  املثلية هي حق طبيعي  العالقات 

ممار�شته  �شياق  يف  ارتكبه  فعل  اي  عن  �شخ�س  اأي 

حقا م�شروعا من دون جتاوز. غداة �شدور هذا احلكم، 

معلوف  للقا�شي  املحافظة  الدينية  املراجع  �شت 
ّ
تعر

التزام  ل�شمان  التدخل  الق�شائية  املراجع  من  طالبة 

الق�شاة بن�س املادة 534 عقوبات التي تعاقب املثليني 

اأن  2018، بدا وا�شحا  من دون جتاوز. ومع بداية �شنة 

املقدمة  الدعوى  هي  املنتظرة  الدعاوى  اأهم  اإحدى 

حمكمة  اأمام  العامة  النيابة  قبل  من  احلكم  هذا  �شد 

ا�شتئناف اجلنح يف جديدة املنت. فهل تر�شخ حمكمة 

بقراءة  فتلتزم  املحافظة  اجلهات  ل�شغوط  اال�شتئناف 

احلكم  توجه  ت�شّدق  اأنها  اأم   ،534 للمادة  تقليدية 

يف  تنخرط  ا�شتئناف  حمكمة  اأول  لتكون  االبتدائي 

اإ�شقاط هذه املادة ق�شائيا؟  م�شار 

حمكمة  اأ�شدرت   ،2018/07/12 وبتاريخ 

التي  النتيجة  بت�شديق  باالأكرثية  قرارها   
5
اال�شتئناف

حجج  على  قرارها  اأ�شندت  واإن  احلكم  اإليها  و�شل 

املنت  ا�شتئناف  حمكمة  �شجلت  وبذلك،  خمتلفة. 

 534 املادة  تطبيق  يح�شر  الذي  اخلام�س  احلكم 

�شدر  االأول.  اال�شتئنايف  احلكم  كان  واإن  عقوبات، 

القرار عن حمكمة اال�شتئناف اجلزائية يف جبل لبنان 

كفوري،  رندى  القا�شية  برئا�شة  ع�شرة  الثانية  )الغرفة 

الهيئة  اأع�شاء  باأكرثية  ن�شار(  وبو  زيدان  وامل�شت�شارين 

يف  اأتى  اأنه  وي�شجل  خمالفة.  ن�شار  بو  �شّجل  بعدما 

الرائد الذي  �شد احلكم  املقدم  اال�شتئناف  �شياق 

بتاريخ  معلوف  ربيع  املنفرد  القا�شي  اأ�شدره  كان 

ت�شديق  اإىل  فانتهى  نف�شه،  االجتاه  يف   2017/01/26

عن  ال�شيء  بع�س  تختلف  بحجج  ولو  املذكور  احلكم 

اإليها معلوف. احلجج التي ا�شتند 

ومن اأبرز ما ت�شمنه القرار، حيثيات ثالثة:

الق�شد  عبارة  تف�شري  للقا�شي  اأن  اعترب  اأنه  االأوىل، 

املادة  �شمن  )الواردة  للطبيعة"  خالفا  "املجامعة  من 

534 من قانون العقوبات املدعى بها(، من منطلق اأنها 

من  ال�شابع  الباب  من  الثاين  الف�شل  �شمن  وردت 

لالآداب  التعر�س  هو  عنوانه  والذي  العقوبات  قانون 

هذه  من  امل�شرع  غاية  اأن  مبعنى  العامة.  واالأخالق 

اجلن�شي"  "ال�شذوذ  معاقبة  بال�شرورة  لي�س  العبارة، 

اإمنا اأوال معاقبة التعر�س لالآداب  )العبارة للمحكمة(، 

م�شمون  ذات  مفهوم  هو  الذي  اخلا�شة  واالأخالق 

التطور  �شوء  على  القا�شي حتديده  على  يتعني  متغري، 

من  املحكمة  حتررت  املنطلق،  هذا  ومن  االجتماعي. 

للطبيعة  خالفاً  للمجامعة  القدمي  التقليدي  التف�شري 

العالقات  بال�شرورة  ت�شمل  اأنها  يعترب  كان  والذي 

املثلية.

الن�س  بتف�شري  املحكمة  تكتِف  مل  الثانية،  احليثية 

اأبدت يف قرارها فهماً خا�شاً  اأنها  على هذا النحو. بل 

الن�س  تاأويل  لكيفية  وحتديداً  الق�شائية،  للوظيفة 

القرار حيث جاء  نقروؤه بو�شوح يف  القانوين. وهذا ما 

حرفياً "يجب دوماً تف�شري الن�س وحتديد نطاق تطبيقه 

اأ�شحى  واإال  االإجتماعي(،  )التطور  معه  يتالءم  مبا 

تطبيق الن�س غري مقبول اإن من ناحية املنطق ال�شليم 

العبارة،  هذه  �شوء  وعلى  االإجتماعية".  العدالة  اأم 

الن�س  يف�شر  اأن  دائماً  القا�شي  على  يتعني  اأنه  يتاأتى 

مع  فقط  لي�س  متنا�شباً،  يجعله  الذي  النحو  على 

ومع  ال�شليم  املنطق  مع  اأي�شاً  بل  االجتماعي،  التطور 

الزاوية، بدت حمكمة  العدالة االجتماعية. ومن هذه 

القا�شي  للوظيفة  ت�شوراً  تتبنى  وكاأنها  اال�شتئناف 

يخرج عن الت�شور الذي يجعله خادماً للقانون لينحاز 

وعاماًل  جمتمعه،  يف  رائداً  يجعله  الذي  الت�شور  اإىل 

وبذلك،  القانونية.  منظومته  تطوير  �شبيل  يف  اأ�شا�شياً 

القا�شي  موقف  مع  اال�شتئناف  حمكمة  تلتقي 

هي  القا�شي  وظيفة  اأن  اأعلن  كان  الذي  االبتدائي 

"حماية احلقوق واحلريات".

احليثية الثالثة، انطالقاً مما تقدم، خل�شت املحكمة اإىل 

حتديد م�شمون "التعر�س لالآداب واالأخالق العامة" 

املفهوم  عن  تخرج  التي  "املجامعة  ي�شمل  اأنه  على 

الطبيعية بني رجل وامراأة،  التقليدي للعالقة اجلن�شية 

يف  اأو  م�شمعه  اأو  الغري  من  مراأى  على  ح�شلت  متى 

حمايته".  يجب  قا�شراً  تناولت  متى  اأو  عام  مكان 

بني  املثلية  العالقة  تكون  القراءة،  هذه  وفق  وعليه، 

را�شدين حرة ال يعاقب القانون عليها، اإال اإذا ح�شلت 

يف مكان عام اأو مع قا�شر. 

االجتهاد  دائرة  تتو�شع  اأن  "املفكرة"  اأملت  وفيما 

ق�شاة  و�شمناً  واالإجتماعي،  العلمي  التطور  ملواكبة 

على  اجلن�س  مثليي  مالحقة  فتكف  العامة.  النيابات 

يف  املحمية  االأ�شا�شية  واحلريات  احلقوق  خالف 

تتاأخر  مل  الدولية،  املعاهدات  ويف  اللبناين  الد�شتور 

حمكمة ا�شتئناف بريوت عن ذلك. وهذا ما ن�شت�شفه 

من  وبخا�شة   2018/11/14 بتاريخ  ال�شادر  قرارها  من 

مت  )الذي  معلوف  ربيع  القا�شي  اأبداها  التي  املخالفة 

لي�شبح  جزائي  منفرد  كقا�س  ال�شابق  مركزه  من  نقله 

واأكد  عاد  والتي  اال�شتئناف(  م�شت�شارا لدى حمكمة 

ال  طبيعي،  حق  هي  املثلية  العالقات  ممار�شة  اأن  فيها 

العقوبات  قانون  من   183 للمادة  �شندا  معاقبته  ميكن 

يف  املرتكب  الفعل  جرمية  يعترب  "ال  اأنه  تن�س  التي 

ممار�شة حق دون جتاوز". 

القضاء القضاء
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غيدة فرنجية

“Everyone has three lives: a public 
life, a private life and a secret life.” 
Gabriel García Marquez

 غالبا ما ن�شمعه من رجال االأمن 
ٌ
"اأعِطني تلفونك!" اأمر

ن�شّطر  ما  وغالباً  لبنان.  احلواجز يف  على  اأو  املخافر  يف 

املواقف.  هذه  يف  االعرتا�س  �شعوبة  ب�شبب  لتنفيذه 

�شتجد؟  ماذا  هاتفكم،  يف  ال�شرطة  بحثت  اإذا  لكن 

ال  معارفكم  الأحد  اأو  لكم  �شورا حميمية  �شتجد  هل 

تريدون اأن يراها اأحد؟ هل �شتجد حمادثات ال تريدون 

اأن يقراأها اأو ي�شمعها اأحد؟ األي�س من الطبيعي اإذن اأن 

امكانية االطالع على حمتوى  يتم و�شع �شوابط على 

ما  هذا  خا�شة؟  معلومات  من  تت�شمنه  مبا  الهواتف 

اجلنح  ا�شتئناف  حمكمة  يف  املنتدب  امل�شت�شار  راآه 

االأخذ  رف�س  الذي  معلوف  ربيع  القا�شي  بريوت  يف 

باالأدلة امل�شتخرجة من الهواتف من دون اإذن ق�شائي. 

وقد جاء هذا املوقف يف �شياق خمالفة القا�شي للحكم 

ال�شادر عن هذه املحكمة يف ق�شية ثالثة �شّبان مدعى 

عليهم باإقامة عالقات جن�شية مثلية التي مت ا�شتعرا�س 

تفا�شيلها يف مقال منف�شل. 

واأهمية موقف القا�شي معلوف تكمن يف جانبني: 

"املفكرة  تر�شده  ق�شائي  موقف  اأّول  اأنه  االأّول، 

مل  التي  الهواتف  تفتي�س  ممار�شة  يرف�س  القانونية" 

بحماية  للحق  �شماناً  التحقيق  قا�شي  من  باإذن  تقرتن 

احلياة اخلا�شة وحلقوق امل�شتبه فيهم خالل التحقيقات 

اجلزائية. 

التقا�شي  جناح  على  منوذجاً  يقّدم  اأنه  والثاين، 

�شراكة �شمنية بني حمامني  املبني على  اال�شرتاتيجي 

وق�شاة كو�شيلة لتغيري القواعد وال�شيا�شات التي تعتدي 

املخالفة  هذه  جاءت  فقد  االأ�شا�شية.  احلقوق  على 

الق�شائية  ال�شلطات  حّث  يف  "املفكرة"  جهود  لتكّلل 

للحياة  العدلية  ال�شابطة  �س 
ّ
لتعر �شوابط  و�شع  على 

اخلا�شة، وبخا�شة يف ظل انت�شار ممار�شات التعر�س هذه. 

اإليها  ا�شتند  التي  القانونية  احلجج  يف  البحث  وقبل 

القا�شي معلوف الإر�شاء هذا املوقف، ن�شتعر�س �شريعاً 

"املفكرة"  وجهود  املمار�شات  بهذه  املحيطة  الظروف 

لو�شح حد لها منذ عدة �شنوات.

ممارسة  الهواتف:  تفتيش 
ضوابط أي  دون  من  منتشرة 

"ال يجوز لرجال قوى االأمن الداخلي يف غري احلاالت 

اأن يزعجوا النا�س يف حريتهم  التي ن�س عليها القانون 

ثورة  مع  تعرّث  املبداأ  هذا  اأن  يبدو  لكن   ."1
ال�شخ�شية

اأ�شبحت  بعدما  الذكية  الهواتف  وانت�شار  التكنولوجيا 

اأينما ذهبنا. حتتوي هذه  تنتقل معنا  ال�شخ�شية  حياتنا 

بكل  اخلا�شة  املعلومات  من  هائل  كّم  على  الهواتف 

وم�شّورة(  و�شوتية  )خطية  مرا�شالت  �شكل  على  فرد 

فرد  كل  كان  وفيما  وم�شتندات.  وفيديوهات  و�شور 

ي�شتطيع حماية معلوماته ومرا�شالته اخلا�شة يف املا�شي 

من خالل اإبقائها يف مكان اآمن كاملنزل، اأ�شبحت اليوم 

للقوى  �شّهل  مما  لالإف�شاء،  وعر�شة  متنقلة  وتالياً  رقمية 

االأمنية االطالع عليها. 

قانوناً، ُيعترب االطالع على حمتوى الهواتف "تفتي�شاً"، 

البحث  اإىل  تهدف  التي  التحقيق  اإجراءات  من  اأي 

وامل�شتندات  واالأوراق  كاالأ�شياء  اجلرمية  االأدلة  عن 

التي تدل على وقوع اجلرمية وعلى مرتكبيها. وتخ�شع 

االأ�شخا�س  )كتفتي�س  املختلفة  التفتي�س  اإجراءات 

حتدد  �شارمة  قانونية  قواعد  اإىل  واملرا�شالت(  واملنازل 

ال�شلطة املخّولة باإجرائها )قوى االأمن اأو النيابة العامة اأو 

قا�شي التحقيق( واحلاالت وال�شروط التي ُي�شمح فيها 

اللجوء اإليها، كونها ت�شكل تغوال على احلّيز اخلا�س.

من  اأنواع  عدة  انت�شار  اأظهر  "املفكرة"  ر�شد  لكن 

االأمنية من  القوى  الهواتف من قبل  تفتي�س  ممار�شات 

دون اأي �شوابط قانونية: االأوىل، تفتي�س هواتف امل�شتبه 

اإطار  يف  العدلية  ال�شابطة  قبل  من  جرائم  بارتكابهم 

فيهم  امل�شتبه  تواجد  خالل  )اأي  اجلزائية  التحقيقات 

يف املخافر للتحقيق(، علما اأن بع�شها يح�شل باإذن من 

النيابة العامة وبع�شها االآخر من دون اأي اإذن ق�شائي. 

وحت�شل اأعمال التفتي�س هذه يف اإطار حتقيقات بجرائم 

خمتلفة من حيث طبيعتها وخطورتها، اإذ قد حت�شل يف 

حالتي اجلرمية امل�شهودة وغري امل�شهودة، كما يف حاالت 

ال ترتبط بق�شايا االإرهاب اأو الق�شايا اخلطرية. والثانية، 

املراكز  ويف  االأمنية  احلواجز  على  الهواتف  تفتي�س 

اجلي�س  وخمابرات  )اجلي�س  االأمنية  للقوى  التابعة 

واالأمن  الداخلي  االأمن  وقوى  الع�شكرية  وال�شرطة 

�شنداً  ما  ب�شخ�س  اال�شتباه  لدى  الدولة(  واأمن  العام 

هذا  وطبعاً  �شلوكه.  اأو  اأو جن�شيته  ا�شمه  اأو  �شكله  اإىل 

ق�شائي، وال مربر  اأي حتقيق  اإطار  يخرج عن  التفتي�س 

قانوين له، اإال اأن النيابات العامة ت�شتند اإليه من اأجل 

وقد  قانونيته.  اأمام  التّوقف  دون  جزائية  حتقيقات  فتح 

تتناول هذه املمار�شات املعلومات واملرا�شالت الرقمية 

كافة، ال �شّيما تلك املحفوظة يف اأجهزة احلا�شوب.

وعليه، اأ�شبح اليوم تفتي�س الهواتف من اأ�شهل واأ�شرع 

االأخرى  الو�شائل  مع  مقارنة  االأدلة  جلمع  الو�شائل 

داتا  مثل  مثلها  العدلية،  ال�شابطة  قبل  من  املعتمدة 

االت�شاالت التي هي ت�شكل دلياًل على التوا�شل من 

ما  غالبا  وبالفعل،  م�شمونه.  على  دلياًل  تقّدم  اأن  دون 

والنيابات  العدلية  لل�شابطة  الهواتف  تفتي�س  ي�شمح 

وجيزة،  مدة  خالل  اجلزائية  التحقيقات  باإنهاء  العامة 

اإذ يكتفي املحققون باالطالع على املعلومات املحفوظة 

يف هواتف امل�شتبه فيهم )بعد ال�شغط عليهم لالإف�شاح 

عن كلمة ال�شر( ومواجهتهم بها من اأجل احل�شول على 

اعرتافات واأدلة مادية تكون كافية الإ�شناد اّدعاء النيابة 

ال�شابطة  ت�شتند  املثال،  �شبيل  وعلى  عليها.  العامة 

امل�شتبه  هواتف  تفتي�س  على  العامة  والنيابات  العدلية 

مبيولهم اجلن�شية املثلية من اأجل ا�شتدعاء من يرتا�شل 

اأجل  من  املخدرات  با�شتخدامهم  وامل�شتبه  معهم، 

بل م�شتخدمني  والتجار  املروجني  فقط  لي�س  ا�شتدعاء 

اآخرين. وي�شاهم �شعف املوارد املالية والب�شرية املتوفرة 

لدى ال�شابطة العدلية والنيابات العامة يف انت�شار هذه 

مبا�شرة  ترتبط  التي  الق�شايا  يف  خا�شة  املمار�شات، 

اجلن�شية  االأفعال  يف  كالتحقيقات  اخلا�شة  باحلياة 

بالتزام  احلق  اأن  وفيما  وعليه،  املخدرات.  وا�شتخدام 

ال�شمت هو من اأهم حقوق الدفاع خالل التحقيقات 

اأنف�شنا  جترمي  بعدم  الطبيعي  احلق  اإىل  ا�شتناداً  اجلزائية 

فاإن   ،nemo tenetur se ipsum accusare

نرغب  قد  الذي  ال�شمت  هذا  تك�شر  باتت  هواتفنا 

ناطق  "دليل  اأو  رقيب،  اأي  دون  عنا  نيابة  وتتكلم  به 

با�شم االن�شان" اإذا ا�شتعرنا عبارة الراحل د. م�شطفى 

العوجي. 

املكلفة  العامة  النيابات  لدى  االأمر  يتوقف  وال 

ترتدد  فال  فيهم.  امل�شتبه  على  وباالدعاء  بالتحقيقات 

املحاكم اأي�شاً يف اال�شتناد اإىل املعلومات امل�شتخرجة من 

هواتف امل�شتبه فيهم كدليل الإدانتهم بارتكاب جرمية، 

دون اأن تتحقق من مدى قانونية اإجراء التفتي�س اأ�شا�شاً. 

ن�س  وجود  عدم  من  املمار�شات  هذه  ا�شتفادت  وقد 

قانوين خا�س يتعّلق باأ�شول تفتي�س الهواتف واالطالع 

مت  اجلزائية  املحاكمات  اأ�شول  فقانون  حمتواها.  على 

الذكية.  الهواتف  انت�شار  قبل   2001 العام  يف  و�شعه 

حتديد  يف  القانونية  االإ�شكالية  متثلت  االإطار،  هذا  يف 

النظام القانوين الذي يخ�شع له تفتي�س الهواتف: هل 

اأو  املنازل  اأو  اأ�شول تفتي�س االأ�شخا�س  اإىل  هو يخ�شع 

اأن لكل من هذه االإجراءات اأ�شول  املرا�شالت، علماً 

خمتلفة؟"

لضمان  "المفكرة"  جهود 
القضاء  بالخصوصية:  الحق 

ضوابط  وضع  عن  يمتنع 
الهواتف تفتيش  ألصول 

�س للحياة اخلا�شة من قبل االأجهزة 
ّ
اأمام ا�شتمرار التعر

حقوق  حت�شني  وبهدف  الق�شائية،  وال�شلطات  االأمنية 

قّدمت  اجلزائية،  التحقيقات  خالل  فيهم  امل�شتبه 

العامة  النيابة  اإىل  طلبا   2016 العام  يف  "املفكرة" 

حمود،  �شمري  القا�شي  رئي�شها  بوا�شطة  التمييزية، 

و�شع  يف  �شلطتها  اإىل  ا�شتناداً  املخالفات  هذه  ملعاجلة 

العدلية.  ال�شابطة  اأعمال  ومراقبة  اجلزائية  ال�شيا�شات 

طلبنا منها اإ�شدار تعميماً يو�شح ال�شوابط القانونية التي 

ال�شابطة  لتجاوز  تفادياً  الهواتف  تفتي�س  اأ�شول  ترعى 

مف�شاًل  مقرتحاً  لها  وقّدمنا  �شلطتها.  حدود  العدلية 

لهذه ال�شوابط، ال �شيما وجوب تطبيق اأ�شول االطالع 

اإذناً من قا�شي التحقيق  على املرا�شالت التي تتطلب 

�شرية  ب�شون  املتعلق   1999/140 رقم  للقانون  �شنداً 

هذا  حفظت  التمييزية  العامة  النيابة  لكن  املخابرات. 

الطلب دون اأي جواب خطي. 

ولدى مناق�شة هذا الرف�س ال�شمني مع املحامي العام 

لدى حمكمة التمييز الذي ُكلف بدرا�شة طلبنا، اأعلمنا 

اأن  ميكنها  ال  التمييزية  العامة  النيابة  باأن  االأخري  هذا 

على  االعتماد  �شرورة  ب�شبب  تعميم  هكذا  ت�شدر 

واالأدلة يف  املعلومات  للح�شول على  الهواتف  تفتي�س 

اإ�شدار  رف�شت  اأنها  اإال  واملخدرات.  االإرهاب  ق�شايا 

تعميم مماثل حتى يف اجلرائم االأخرى اأو االأقل خطورة، 

النيابة  تخ�شى  فكاأمنا  لذلك.  مربر  اأي  اإعطاء  دون  من 

العامة اتخاذ اأي خطوة من �شاأنها اإثارة اأي �شك حول 

احلا�شل  التطبيع  عن  اخلروج  اأو  املمار�شة  هذه  قانونية 

معها. 

يف موازاة ذلك، ا�شتمر حمامو "املفكرة" مبطالبة املحاكم 

باإبطال اإجراءات تفتي�س الهواتف املخالفة للقانون  يف 

هذه  اأن  اإال  اال�شرتاتيجي.  التقا�شي  على  عملها  اإطار 

ومن  الرف�س.  اأو  باالإهمال  غالباً  ووجهت  الطلبات 

االأمثلة على ذلك، الطلب الذي مت تقدميه يف اإطار ق�شية 

املنفرد  القا�شي  اأمام  حماكمته  متت   
2
�شوري مواطن 

الع�شكري بتهمة �شتم اجلي�س، بعدما وجدت خمابرات 

فيها  ي�شتكي  خا�شة  مرا�شالت  هاتفه  يف  اجلي�س 

اللبنانية.  الدولة  قبل  من  معاملته  �شوء  من  الأ�شدقائه 

رف�س القا�شي الع�شكري النظر يف هذا الطلب كلياً من 

ممار�شة  ي�شكل  التعليل  اأن عدم  علما  تعليل،  اأي  دون 

املوؤ�شرات  من  ويعّد  الع�شكري  الق�شاء  قانون  يجيزها 

املحاكمات  يف  العادلة  املحاكمة  معايري  انعدام  على 

تفتي�س  مت  حيث   
3
االآغا حمام  ق�شية  ويف  الع�شكرية. 

باالآداب  االإخالل  ب�شبهة  اأوقفوا  �شخ�شاً   28 هواتف 

يف  الناظرة  بريوت  ا�شتئناف  حمكمة  رف�شت  العامة، 

ق�شايا اجلنح )بهيئتها ال�شابقة( النظر يف هذا الطلب يف 

كونه  �شكلياً  ي�شكل دفعاً  اأنه ال  2014 العتبارها  العام 

اإبطال تفتي�س  ال يوجد ن�س قانوين �شريح ين�س على 

الهواتف. 

ومل يلَق هذا الطلب اآذان �شاغية اإال يف املخالفة التي 

ال�شادر  القرار  على  معلوف  ربيع  القا�شي  �شجلها 

يف  اجلديدة(  )بهيئتها  بريوت  ا�شتئناف  حمكمة  عن 

2018/11/14 يف ق�شية ال�شّبان الثالث. وكان قد حكم 

القا�شي املنفرد اجلزائي يف بريوت على هوؤالء بالغرامة 

الإقامة عالقات جن�شية "على خالف الطبيعة" )املادة 

بناء على حمادثات خا�شة  العقوبات(  قانون  534 من 

اإذن  على  احل�شول  دون  هواتفهم  املحققون يف  وجدها 

باإبطال  ق�شائي. ويف حني اكتفت حمكمة اال�شتئناف 

التعقبات بحق ال�شبان لعدم توفر الركن املادي للجرمية 

اأبعد  قانونية االأدلة، ذهب امل�شت�شار معلوف  مبعزل عن 

من ذلك واعترب اأنه كان يتوجب )ف�شاًل عن عدم جترمي 

االأولية  التحقيقات  جممل  اإبطال  املثلية(  العالقات 

ب�شبب املخالفات التي ت�شمنتها، وب�شكل خا�س انتزاع 

دون  هاتفه  وتفتي�س  التعذيب  ال�شبان حتت  اأحد  اإفادة 

احل�شول على اإذن من قا�شي التحقيق.

معلوف:  القاضي  مخالفة 
القانون  تفسير  في  درس 

ية الدستور الحقوق  لحماية 
اأعاله،  اأوردناها  التي  الق�شائية  املواقف  خالف  على 

�شمت  اأمام  االجتهاد  عن  معلوف  القا�شي  يرتّدد  مل 

معلوف:  ربييع  للقاضي  مخالفة 
تفتيش الهواتف يتطلب إذنا من قاضي التحقيق

القانون حول االأ�شول التي ترعى تفتي�س الهواتف، بل 

الت�شريعي  الفراغ  مبلء  ي�شمح  للقوانني  تف�شرياً  قّدم 

امل�شتبه  وحقوق  باخل�شو�شية  احلق  حماية  اأجل  من 
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جمدداً فقّدم  اجلزائية.  التحقيقات  خالل  فيهم 

وُتطّبق  وُتف�ّشر  َتفهم  التي  الق�شائية  للوظيفة  منوذجاً 

القانون على نحو يوازن بني مقت�شيات العدالة اجلزائية 

اأنه  معلوف  القا�شي  اأّكد  االأ�شا�شية.  الفردية  واحلقوق 

يجب اإبطال تفتي�س الهواتف الذي قامت به ال�شابطة 

التحقيق،  قا�شي  من  م�شبق  اإذن  دون  من  العدلية 

وتالياً اأنه ال يجوز ا�شتخدام املعلومات امل�شتخرجة من 

اإىل  وللو�شول  عليهم.  املدعى  اإدانة  اأجل  من  الهاتف 

اللبنانية  للقوانني  تف�شرياً  القا�شي  قّدم  النتيجة،  هذه 

على ثالث مراحل:

تفتيش الهواتف يشـــكل مســـاً بحق دستوري

االن�شان  حق  اأن  على  بالتاأكيد  معلوف  القا�شي  بداأ 

من  هو  مرا�شلته  وخ�شو�شية  اخلا�شة  حياته  بحماية 

املواثيق  ويف  د�شتوريا  املحمية  االأ�شا�شية  احلقوق 

احلماية  هذه  ج�شد  اللبناين  امل�شرتع  واأن   
5
الدولية،

اأ�شا�شية  �شمانات  توفر  قانونية  �شروط  و�شع  عرب 

احرتام  بني  ما  املوازنة  �شمن  املرا�شالت  خل�شو�شية 

بالفعل،  العام.  النظام  على  واحلفاظ  اخل�شو�شية  هذه 

التع�شفي  التدخل  الد�شتوري  احلق  هذا  مينع 

عليه  اأكد  ما  وهو  واملرا�شالت.  اخلا�شة  احلياة  يف 

رقم  للقانون  مراجعته  معر�س   يف 
6
الد�شتوري املجل�س 

املخابرات  ب�شرية  احلق  ب�شون  املتعلق   1999/140

ي�شكل  املرا�شالت  على  االطالع  اأن  اعترب  حيث 

اخلا�شة  احلياة  يف  وتدخاًل  الفردية  للحرية  تعر�شّا 

واالجتهاد  الت�شريع  اأن  عن  ف�شال   .
7
د�شتورياً املحمية 

قانوين  كمبداأ  املرا�شالت  �شرية  مببداأ  ان 
ّ
يقر اللبنانيان 

عام. 

�س لهذا احلق )مثل 
ّ
وي�شتتبع هذه اخلال�شة اأن اأي تعر

يت�شمن عدداً  قانوين  لنظام  الهواتف( يخ�شع  تفتي�س 

القانونية  املبادئ  اإىل  ا�شتناداً  وذلك  ال�شمانات،  من 

واحلريات  احلقوق  على  القيود  تنظم  التي  العامة 

يكون  اأن  ال�شمانات  هذه  اأهم  ومن  الد�شتورية. 

يتم  واأال  القانون،  يف  �شراحة  عليه  من�شو�شاً  �س 
ّ
التعر

التنا�شب  مبداأ  جتاوز  دون  ومن  ال�شرورة  حالة  يف  اإال 

من  حتقيقها  املراد  الغاية  واأهمية  �س 
ّ
التعر خطورة  بني 

خالله.

ــون  ــات قانـ ــع لضمانـ تفتيـــش الهواتـــف يخضـ

ــرات  ــرية المخابـ سـ

تفتي�س  اإجراء  اأن  معلوف  القا�شي  راأى  لذلك،  تبعاً 

ع 
ّ
امل�شر و�شعها  التي  لل�شمانات  يخ�شع  الهواتف 

ب�شون  املتعلق   19998
/140 رقم  القانون  يف  اللبناين 

متنع  ال�شروط  هذه  اأن  معترباً  املخابرات،  �شرية 

وت�شمن  اجلزائية  التحقيقات  خالل  التجاوزات 

النظام  على  واحلفاظ  اخل�شو�شية  احرتام  بني  التوازن 

تطبيق  موقفه حول وجوب  يكون ح�شم  وبهذا  العام. 

اأ�شول تفتي�س املرا�شالت على تفتي�س الهواتف، اأ�شوة 

يف  ق�شائية  �شوابط  و�شعت  اأخرى  دول  باجتهادات 

االأمريكية  املتحدة  الواليات  �شيما  ال  اخل�شو�س،  هذا 

.)2014  ،
9
)رايلي �شد كاليفورنيا

وينّظم  املرا�شالت  �شرية  مبداأ  على  يوؤّكد  القانون  هذا 

وذلك  �شارم،  ب�شكل  عليها  واالطالع  اعرتا�شها  اآلية 

لهذه  ا�شتثناء  ي�شكل  احلق  لهذا  "التعر�س  الأن 

وا�شحة  الأ�شول  وفقا  اإال  يتم  اأن  يجوز  وال  القاعدة 

ويت�شمن  القانون".  عليها  ين�س  حمددة  حاالت  ويف 

القانون اآليتني خمتلفتني العرتا�س املخابرات: االأوىل 

مبوجب قرار ق�شائي يف اإطار التحقيقات اجلزائية )وهو 

�شادر  اإداري  قرار  مبوجب  والثانية  اأدناه(،  �شنف�شله  ما 

الوزراء  جمل�س  مبوافقة  والداخلية  الدفاع  وزيري  عن 

وهي  اخلطرية،  اجلرائم  عن  املعلومات  جمع  بهدف 

اأجل منح االأجهزة االأمنية داتا  امل�شتخدمة من  االآلية 

االت�شاالت.

على  القانون  هذا  فر�شها  التي  االأ�شا�شية  وال�شروط 

اأن  يجب  والتي  املخابرات  باعرتا�س  الق�شائي  القرار 

يخ�شع لها اأي�شاً قرار االطالع على حمتوى الهواتف، 

هي االآتية:

-اأن املرجع التخاذ القرار هو قا�ضي التحقيق، 

اأ�شول  من   102 املادة  اأي�شاً  عليه  توؤكد  ما  وهذا 

اإمكانية االطالع على  التي حت�شر  املحاكمات اجلزائية 

وي�شتتبع  التحقيق وحده.  بقا�شي  والر�شائل  الربقيات 

يتطلب  الهواتف  تفتي�س  اأن  االأّول  اأمران:  ذلك 

ال�شابطة  �شالحيات  �شمن  يدخل  وال  ق�شائياً  اإذناً 

يف  االأ�شخا�س  تفتي�س  �شالحية  لها  التي  العدلية 

. والثاين، اأن اجلهة الق�شائية 
10

بع�س احلاالت املحددة

التي يحق لها االطالع على حمتوى الهواتف لي�شت 

اجلزائية  الدعوى  يف  خ�شم  هي  التي  العامة،  النيابة 

التحقيق  ق�شاة  بل  والت�شل�شلية،  للهرمية  وتخ�شع 

واحليادية.  اال�شتقاللية  ب�شمانات  يتمتعون  الذين 

ال�ضرورة  حاالت  يف  حم�ضور  القرار  -اأن 

التثبت  التحقيق  قا�شي  على  اأنه  مبعنى  الق�ضوى، 

من وجود �شرورة تتعلق بحماية النظام العام اأو غايات 

التحقيق من اأجل اتخاذ قراراً باالطالع على حمتوى 

فيهم.  امل�شتبه  هواتف 

جرم  مالحقة  �ضياق  يف  حم�ضور  القرار  -اأن 

احلرية  من  باحلرمان  القانون  عليه  يعاقب 

التي  اجلرمية  تكون  اأن  اأي  �ضنة،  عن  تقل  ال  ملدة 

�س 
ّ
التعر لتربير  اخلطورة  من  بدرجة  بها  التحقيق  يتم 

اخلا�شة.  للحياة 

ومعلاًل،  خطيًا  يكون  اأن  يجب  القرار  -اأن 

ال�شروط  بجميع  االلتزام  ي�شمن  �شكلي  �شرط  وهو 

الأ�شباب  اخلطي  التعليل  ف�شرط  اأعاله.  املذكورة 

�س 
ّ
التعر من  للحد  �شروري  اأمر  هو  الهواتف  تفتي�س 

للحياة اخلا�شة كونه �شكاًل من اأ�شكال الرقابة الذاتية 

للق�شاة و�شمانة ال�شتخدام التفتي�س كتدبري ا�شتثنائي 

يف حاالت ال�شرورة الق�شوى فقط.

الهواتف  تفتيش  إبطال 
يجوز  لألصول  المخالف 

قانونًا
لالأ�شول  العدلية  ال�شابطة  احرتام  عدم  من  تثبته  بعد 

حمتوى  على  اطلعوا  عندما  اتباعها  الواجب  القانونية 

اأنه  معلوف  القا�شي  راأى  الق�شية،  هذه  يف  الهاتف 

"اإبطال كافة التحقيقات االأولية املرتكزة على  يقت�شي 

املعلومات الواردة على هاتف امل�شتاأنف"، اأي اأنه ال ميكن 

اال�شتناد اإىل االأدلة امل�شتخرجة من الهاتف كدليل �شد 

املدعى عليهم. مل يتوقف القا�شي معلوف اأمام غياب 

الن�س القانوين ال�شريح الذي ي�شمح باالإبطال، واعترب 

اأنه يجوز احلكم ببطالن اإجراء تفتي�س الهواتف ا�شتناداً 

اإىل �شندين قانونيني منف�شلني:

االأّول، هو خمالفة �ضيغة جوهرية طاملا اأن اإجراء 

تفتي�س الهواتف يف هذه الق�شية يخالف �شرطاً جوهرياً 

"ي�شمن حماية  املخابرات(  �شرية  قانون  )اأي �شمانات 

تع�شف  اأي  من  د�شتورياً  امل�شانة  االأفراد  خ�شو�شية 

ياأتي  اأنه  املوقف  واأهمية هذا  التحقيق".  خالل مرحلة 

ا�شتئناف  حمكمة  اتخذته  الذي  املوقف  خالف  على 

حني  االآغا  حمام  ق�شية  يف   2014 العام  يف  بريوت 

رف�شت اإبطال تفتي�س الهواتف لعدم وجود ن�س قانوين 

اأمام  املحكمة  توقفت  بالفعل، يف حني  بذلك.  ي�شمح 

الن�شي(،  )البطالن  ن�س"  دون  من  بطالن  "ال  قاعدة 

جلاأ القا�شي معلوف اإىل نوع اآخر من البطالن )البطالن 

اجلوهري( الذي ي�شمح باإبطال االإجراء يف حال خمالفته 

الأ�شول جوهرية، وهي يف هذه احلالة اإغفال ال�شمانات 

القانونية حلماية احلق الد�شتوري بحماية احلياة اخلا�شة. 

القانوين  الن�ص  على  القيا�ص  هو  والثاين، 

املتعّلق بتفتي�ص املنازل: مل يكتِف القا�شي معلوف 

باال�شتناد اإىل البطالن اجلوهري من اأجل اإبطال تفتي�س 

الهواتف، بل دعم موقفه بن�س قانوين يجيز البطالن يف 

املمكنة  االنتقادات  ي�شتبق  وكاأنه  فبدا  مماثلة.  حاالت 

لتجاوزه قاعدة "ال بطالن دون ن�س". واعترب اأنه يجوز 

 par( قيا�شاً  الهواتف  تفتي�س  اإجراء  ببطالن  احلكم 

يف  عليها  املن�شو�س  البطالن  حالة  على   )analogie

املادة 47 من اأ�شول املحاكمات اجلزائية املتعلقة باإبطال 

هي  والقيا�س  املنازل.  اأو  االأ�شخا�س  تفتي�س  اإجراءات 

قانونية  قاعدة  بتطبيق  ت�شمح  القانون  لتف�شري  و�شيلة 

اأخرى  املنازل( على حالة  )تفتي�س  معّينة  بحالة  تتعلق 

اأّكد �شراحة  امل�شرتع  اأن  ومبا  الهواتف(.  )تفتي�س  مماثلة 

مل  حال  يف  واملنازل  االأ�شخا�س  تفتي�س  اإبطال  على 

ت�شتح�شل ال�شابطة العدلية على اإذن من النيابة العامة، 

للهواتف  تفتي�شها  اإبطال  يجوز  اأنه  قيا�شاً  ي�شتنتج  فاإنه 

الق�شائي  املرجع  من  اإذن  على  ت�شتح�شل  يف حال مل 

�شرية  لقانون  وفقاً  التحقيق  قا�شي  هو  الذي  املخت�س 

اأي�شاً على املادة  اإمكانية القيا�س  اإىل  املخابرات. ون�شري 

على  تن�س  التي  اجلزائية  املحاكمات  اأ�شول  من   105

اإبطال اإجراءات التفتي�س التي يقوم بها قا�شي التحقيق 

خالفاً لالأ�شول. 

القانونية  ال�شوابط  معلوف  القا�شي  اأو�شح  اإذن 

على  تبني  خطوة  وهي  الهواتف،  تفتي�س  ملمار�شات 

يف  احلقوق  عن  الدفاع  معركة  يف  "املفكرة"  جهود 

القاعدة  هذه  اإر�شاء  حني  واإىل  اجلزائية.  العدالة  نظام 

فيهم  امل�شتبه  على  يبقى  اأخرى،  ق�شائية  قرارات  يف 

ال�شوابط  هذه  جتاوز  رف�س  عنهم  املدافعني  واملحامني 

اجلزائية.  التحقيقات  اإطار  يف  الهواتف  تفتي�س  لدى 

فاحلقوق ال مُتنح بل ُتكت�شب بعد معارك طويلة االأمد، 

ت�شكل خمالفة القا�شي معلوف اإحدى اأبرز حمطاتها. 

القضاء القضاء
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امللفات  من  العديد  بّت  ينتظر   ،2019 �شنة  خالل 

الهامة، على ال�شعيد احلقوقي. من اأبرز هذه امللفات، 

التالية:

ملف نقابيي سبينس1

بريوت  يف  اجلنح  ا�شتئناف  حمكمة  تنظر  اأن  يرجح 

اأو ال�شنة القادمة يف اال�شتئناف الذي  يف هذه ال�شنة 

احلكم  �شد  �شبين�س  حمالت  �شاحبة  ال�شركة  قدمته 

الرائد ال�شادر عن القا�شية املنفردة اجلزائية يف بريوت 

�شفري  وكانت   .2018/12/20 بتاريخ  �شفري  رىل 

�شغوط  مبمار�شة  التنفيذي  ومديرها  ال�شركة  اأدانت 

ملنعهم  �شبين�س"  "نقابة عمال  موؤ�ش�شي  على  �شديدة 

من ممار�شة حريتهم النقابية، وذلك �شندا للمادة 329 

عقوبات.

ملف شـــركة الســـبع ضد جورج العيناتي2 

هذا  بداأ  وقد  البيئية".  كفرحزير  "جلنة  رئي�س  وهو 

العيناتي  على  ال�شركة  اّدعت  حني  ف�شوال  امللف 

ت�شببه  وملا  لها  نقده  خلفية  على  والذم،  القدح  بجرم 

الك�شارات غري القانونية املن�شاأة يف املنطقة، من اأ�شرار 

هذه  يف  العيناتي  وميثل  الكورة.  منطقة  يف  ج�شيمة 

يف  املحاكم  اأمام  ميثلون  اأو  مثلوا  الذين  كل  الدعوى 

ال�شالح  عن  دفاعهم  خلفية  على  وذم،  قدح  دعاوى 

الق�شية  هذه  يف  ال�شادر  احلكم  فاإن  وعليه،  العام. 

على  هوؤالء  بت�شجيع  �شواء  هام  مفعول  له  �شيكون 

امل�شي يف دفاعهم، اأم ثنيهم عنه. وما يزيد من اأهمية 

ن�شاطات  اأن  ثبوت  اأوال،  اأمران:  هو  الدعوى  هذه 

ترخي�س  اأي  دون  من  تتم  كانت  املنطقة  يف  املقالع 

يف  والبيئة  الداخلية  وزيرا  عنه  اأعلن  ما  وفق  اإداري 

ر�شوخ  وثانيا،  العمل،  توقيفها عن  بدليل   2019 اآذار 

احلكومة مل�شالح اأ�شحاب الك�شارات واإعطاءها مزيدا 

ق�شرية  فرتة  بعد  ن�شاطها،  ملمار�شة  االإدارية  املهل  من 

املوؤ�ش�شاتية  االآليات  تعطيل  اإىل  يوؤ�شر  مما  توقيفها،  من 

عن معاجلة هذه املع�شلة. 

املطبوعات  حماكم  يف  م�شابهة  عدة  ملفات  ثمة  كما 

حرية  با�شكاليات  تت�شل  والتي  اجلزائي  والق�شاء 

ال�شحفي  قدمه  الذي  االعرتا�س  اأي�شا  منها  التعبري، 

بحقه  غيابيا  ال�شادر  احلكم  �شد  الدين  �شم�س  اآدم 

عن القا�شي املنفرد الع�شكري يف بعبدا.

الطعـــن فـــي مقـــررات الجمعيـــة العموميـــة 

لنقابـــة محامـــي بيـــروت3 بالمصادقـــة علـــى 

2018 حســـابات ســـنة 

املدنية  املحكمة  اأمام  حماميا   29 الطعن  قدم  وقد 

اأمام  حمامني   7 قدمه  ثان  طعن  مبوازاة  االبتدائية 

�شد  االإداري(  )الق�شاء  الدولة  �شورى  جمل�س 

لعدم  الدعوى  لرد  تفاديا  وذلك  نف�شها،  املقررات 

واالجتهاد  الفقه  ت�شارب  اإىل  بالنظر  االخت�شا�س 

مماثلة.  دعاوى  يف  للنظر  املخت�شة  املحكمة  حول 

ويعك�س هذا الطعن، املتميز يف عدد املحامني املوقعني 

اعرتا�شا  �شفوفهم  يف  احلا�شل  املحامني  حراك  عليه، 

على �شيا�شات النقابة. ومن اأهم ما ا�شتند اإليه الطعن 

اأعلن ح�شول امل�شادقة على ح�شابات  النقيب  اأن  هو 

2018 رغم اأن عددا قليال من املحامني رفعوا اأياديهم. 

اأ�شدرت  بعدما  الطعن  هذا  قبول  حظوظ  زادت  وقد 

 2019 اآذار   27 بتاريخ  بريوت  ا�شتئناف  حمكمة 

بامل�شادقة  للنقابة  العمومية  اجلمعية  قرار  باإبطال  قرارا 

مراعاة  تتم  "مل  اأنه  راأت  بعدما   2015 على ح�شابات 

وبكيفية  الت�شويت  بطرق  املتعلقة  النظامية  االأحكام 

يح�شل  مل  اأنه  طاملا  االأيادي  رفع  طريق  عن  ح�شوله 

تعداد لالأع�شاء الذين قاموا برفع اأيديهم ملعرفة ما اإذا 

كانت قد تاأمنت االأكرثية الن�شبية املن�شو�س عليها يف 

املادة 38 من قانون تنظيم مهنة املحاماة". 

ملف سماســـرة العدلية4 

و�شام  املحاميني  ملف  متابعة  على  "املفكرة"  داأبت 

الناظرة  اال�شتئناف  حمكمة  اأمام  وزنة  وماغي  �شعر 

 
5
الق�شية هذه  وكانت  بريوت.  النقابية يف  الق�شايا  يف 

بداأت ف�شوال حني ن�شرت حمطة "اجلديد" يف 2016 

ال�شفلي  "العامل  عنوان  حتت  ا�شتق�شائيا  حتقيقا 

حلقات  يف  ظهر  ما  وملخ�س  لبنان".  يف  للعدالة 

العدل  الكاتب  زارا  املحاميني  اأن  الثالث،  التقرير 

قا�شي  لدى  التدخل  عليه  وعر�شا  ع�شيمي  اأ�شامة 

باالإجتار  �شّده  املرفوعة  الق�شية  يف  الناظر  التحقيق 

بحفظ  القا�شي  اإقناع  عليه  عر�شا  وقد  بالب�شر. 

األف  وخم�شني  مائة  مبلغ  ت�شديدهما  مقابل  الدعوى 

تدخل  بح�شول  ال�شبهة  قوة  ورغم  اأمريكيا.  دوالرا 

حجب  وال�شورة،  بال�شوت  الق�شاء  اأعمال  يف  �شائن 

 االإذن مبالحقة املحاميني 
6
جمل�س نقابة حمامي بريوت

لذلك،  تبعا  املهنة.  مبمار�شة  يّت�شل  الفعل  اأن  بحجة 

عادت النيابة العامة اال�شتئنافية يف بريوت وا�شتاأنفت 

بريوت  ا�شتئناف  حمكمة  اأمام  االإذن  بحجب  القرار 

الدعوى  هذه  وت�شكل  النقابية.  الق�شايا  يف  الناظرة 

الق�شائي،  الف�شاد  اأ�شكال  اأبرز  اأحد  على  �شاهداً 

على  وحتديدا  الق�شائية،  ال�شم�شرة  على  القائم 

طائلة،  اأموال  لقاء  براءة  �شكوك  ببيع  حمامني  قيام 

بالق�شاء  بالثقة  مي�س  ومبا  وظائفهم،  مع  يتعار�س  مبا 

وباملنظومة الق�شائية برمتها. كما اأنها توؤ�شر اإىل اإخالل 

يف عمل نقابة املحامني يف بريوت وخ�شو�شا مبا يت�شل 

اأن  فبدل  مهنتهم.  باآداب  املحامني  التزام  ب�شمان 

تعاجل النقابة اإىل حما�شبة هوؤالء حفاظا على مهنتي 

املحاماة والق�شاء، تراها تغدق عليهم بح�شانة ُوجدت 

لغري الغاية التي ا�شتخدمت فيها يف هذه الق�شية.

ويف بداية 2019، ثارت ف�شيحة كربى حول اال�شتباه 

وكتاب  وق�شاة  حمامني  من  م�شالح  �شبكات  بوجود 

العام  هذا  ي�شهد  اأن  وينتظر  عدل،  و�شما�شرة  حماكم 

هذا  يف  والتاأديبية  الق�شائية  املالحقات  من  جمموعة 

عن  ق�شاة   4 توقيف  مت  اللحظة،  وحتى  اخل�شو�س. 

العمل. 

ملـــف وفاة روال يعقوب7

املقدم  النق�س  ا�شتدعاء  يف  تتمثل  الدعوى  هذه 

حمكمة  عن   2018 يف  ال�شادر   
8
الرباءة حكم  �شد 

البازي املتهم بقتل  اجلنايات يف ال�شمال ل�شالح كرم 

النق�س  با�شتدعاء  تقدم  وقد  يعقوب.  روال  زوجته 

يعقوب.  الراحلة  ووالدة  طرابل�س  يف  العامة  النيابة 

تبعا   2013 �شنة  اإىل  الق�شية  هذه  تفا�شيل  وتعود 

زوجها،  قبل  من  للعنف  تعر�شها  بعد  يعقوب  لوفاة 

وحتديدا  الوفاة،  اأ�شباب  حول  الق�شية  هذه  وتتمحور 

للعنف  تبعا  اأو  خلقية  الأ�شباب  ح�شلت  اإذا  فيما 

حمكمة  اأ�شدرت   ،2019/2/28 وبتاريخ  الزوجي. 

وامل�شت�شارين  احلركة  �شهري  القا�شية  برئا�شة  التمييز 

روال م�شلم وفادي العري�شي قراراً بقبول النق�س على 

خلفية ما اعتربته ت�شويها للوقائع الثابتة يف امللف، ويف 

اأن  وينتظر  معنفا.  لي�س  باأنه  الزوج  و�شف  مقدمتها 

الق�شية  هذه  يف  مربما  حكما  التمييز  حمكمة  ت�شدر 

يف هذا العام. 

المرسوم السّري 

�شليم  الرئي�س  حكومة  عن  ال�شري  املر�شوم  �شدر 

واحلرب  احلكومّية  االإزدواجّية  خ�شّم  يف  احل�ّس 

املر�شوم ال�شتباحة  اآل  وفيما   .1989 العام  االأهلّية يف 

العا�شرة  املنطقة  العاّمة يف  االأمالك  من  وا�شعة  اأجزاء 

اآالف  تخلى عن  بحيث  الرو�شة(  )منطقة  بريوت  من 

اإىل  بريوت  لبلدية  العام  امللك  يف  الداخلة  االأمتار 

�شركة خا�شة من دون اأي بدل، فاإن احلكومة عمدت 

يف  املر�شوم  ن�شر  عدم  �شمح  وقد  ّياً. 
ّ
�شر اإبقائه  اإىل 

على  للحفاظ  االأهلية  "احلملة  ل�  الر�شمية  اجلريدة 

"اخلّط  جمعيتي  خالل  من  بالتقّدم  الرو�شة"  دالية 

رغم  باإبطاله  للمطالبة  بدعوى  و"نحن"  االأخ�شر" 

مهلة  اأن  اأ�شا�س  على  �شدوره،  على  �شنة   25 انق�شاء 

تاريخ  من  ابتداًء  اإال  ت�شري  ال  )�شهرين(  الطعن 

لي�س  فائقة،  اأهميًة  الدعوى  هذه  وتكت�شي  الن�شر. 

من  االأمتار  اآالف  )اإ�شتعادة  املبا�شر  هدفها  جلهة  فقط 

االأمالك العاّمة كما نبنّي اأدناه(، اإمنا اأي�شاً جلهة رمزيتها 

اأكرث من �شعيد: فهي، من جهة، ت�شّكل خطوًة  على 

جهة  ومن  املنهوبة،  العاّمة  االأمالك  ال�شتعادة  اأوىل 

بالبيئة،  بالتمّتع  املواطن  حلّق  االإعتبار  تعيد  اأخرى، 

وحتديداً حلّقه بالولوج اإىل ال�شاطئ. يف �شياق الدعوى 

يف مرحلتها االأوىل اأمام جمل�س �شورى الدولة، طلبت 

اأ�شا�س  على  بريوت  بلدية  اإدخال  امل�شتدعية  اجلهة 

اأكرث من �شنة، قدمت  تاأخري  املالكة للعقار. وبعد  اأنها 

مبلكيتها  فيها  الدعوى مت�شكت  البلدية الئحة يف  هذه 

اإليها.  امل�شلوبة  االأمالك  واإعادة  الدعوى  قبول  طالبة 

طويلة  م�شاحات  اأفردت  بريوت  بلدية  اأن  والالفت 

تقدمي دعوى  البيئية يف  للتاأكيد على �شفة اجلمعيات 

 2002/444 مماثلة، م�شتندة على قانون حماية البيئة 

الدفاع  واجب  مواطن  كل  عاتق  على  و�شع  والذي 

اأ�شدر   ،2018 الثاين  كانون   23 بتاريخ  البيئة.  عن 

النتفاء  الدعوى  برد  قراره  الدولة  �شورى  جمل�س 

�شيقا  تعريفا  اعتمد  بعدما  املبا�شرة،  وامل�شلحة  ال�شفة 

احلكومة  مفو�س  ملطالعة  خالفا  وامل�شلحة،  لل�شفة 

غ�شان �شرحال. والالفت اأن جمل�س �شورى الدولة رد 

طلب اإدخال البلدية، وهي املعنية االأوىل يف الدعوى. 

واإذ عادت اجلهة امل�شتدعية وطلبت اإعادة املحاكمة يف 

الدعوى املذكورة للم�س باأ�شول جوهرية عدة، عادت 

وكيلها  بوا�شطة  امللف  هذا  يف  وقدمت  بريوت  بلدية 

نف�شه قراءة مناق�شة متاما ملا كانت اأدلت به يف الدعوى 

يف مرحلتها االأولية، بحيث طلبت رد الدعوى النتفاء 

وقد  الدعوى.  يف  اإدخالها  بعدم  وارت�شت  ال�شفة 

البلدية من خالل ذلك ا�شتهتارا وعدم جدية  اأبدت 

هو  ذلك  من  واالأ�شواأ  العام.  امللك  حماية  يف  مطلقة 

موقفها  بتغري  التناق�س  هذا  بررت  بريوت  بلدية  اأن 

اأخرى  بدعوى  االأخ�شر"  "اخلط  جمعية  تقدم  بعد 

وقد  باي".  "االإيدن  دعوى  هي  العام،  امللك  حلماية 

الوجه  هذا  على  البلدية  موقف  "املفكرة"  و�شفت 

بعدم امل�شوؤولية والتهريج يف التعاطي يف ال�شاأن العام.

قضيـــة العقـــار الوهمي في المينا9

ال�شرتداد  املقامة  الدعوى  يف  تتمثل  الدعوى  هذه 

اأمام  واملقدمة  املينا  �شاطئ  من  مربع  مرت  األف   30

تقل  ال  )قيمتها  طرابل�س  يف  وال�شم  الفرز  قا�شي 

بلدية  الدعوى  قدمت  وقد  د.اأ(:  مليون  مائة  عن 

هذه  ف�شول  وتعود  االأخ�شر".  "اخلط  وجمعية  املينا 

االأ�شغال  وزير  طلب  حني   ،)2013( اإىل  الق�شية 

الذي  القا�شي  من  العري�شي  غازي  ال�شابق  العامة 

غري  قا�س  )وهو  امليناء  يف  والفرز  ال�شم  على  اأ�شرف 

العامة(،  االأمالك  و�شعية  يف  النظر  يف  البتة  خمت�س 

عاما  ملكا  املقيدة  امل�شاحة  هذه  بنقل  القرار  اتخاذ 

ا�شتجاب  وقد  اخلا�شة.  الورثة  ملكية  اإىل   1935 منذ 

اأن علمت بلدية املينا يف طرابل�س،  القا�شي لطلبه. ما 

القرار.  هذا  على  اعرتا�س  تقدمي  اإىل  بادرت  حتى 

"احلملة  من  ونا�شطون  االأخ�شر"  "اخلط  تقدم  كما 

مع  بالتعاون  باعرتا�س  امليناء"  �شاطئ  حلماية  املدنية 

جتميد  اإىل  االعرتا�شات  اأّدت  القانونية".  "املفكرة 

فيها.  البت  بانتظار  عليه  قيد  اأي  اإجراء  ومنع  العقار 

يو�شف  احلايل  العامة  االأ�شغال  وزير  يعمد  اأن  وبدل 

على  والتاأكيد  الوزارة  عمل  ت�شويب  اإىل  فنيانو�س 

املدعون  تفاجاأ  املذكورة،  للم�شاحة  العامة  امللكية 

الأمالك  حاٍم  من  حتول  بحيث  متاما،  معاك�س  مبوقف 

ا�شتولت عليها. ويلحظ  التي  اإىل حماٍم للجهة  الدولة 

يتعار�شان  وفنيانو�س  العري�شي  الوزيرين  ت�شرف  اأن 

باعتبار  ال�شادرة  املربمة  الق�شائية  االأحكام  مع  متاما 

امل�شاحة ملكا عاما، واأي�شا مع راأي هيئة اال�شت�شارات 

للوزيرين  �شابقة  قرارات  مع  واأي�شا  واأي�شا  والت�شريع 

وكانت  احل�شن.  ريا  واحلالية  م�شقاوي  عمر  ال�شابق 

الوزراء  وم�شاءلة  ملحا�شبة  النواب  دعت  "املفكرة" 

املتورطني يف هذه الق�شية.

قضية اإليدن باي 

املقدمة  الدعاوى  اأ�شهر  من  الدعوى  هذه  تكون  قد 

اأعطيت  التي  الرخ�شة  وهي  بناء،  رخ�شة  الإبطال 

مرتين  تراجع  على  )وهي  البي�شا  الرملة  منطقة  يف 

هذه  وتهدف  البحرية(.  العمومية  االأمالك  من  فقط 

االأخ�شر"  "اخلط  جمعية  بها  تقدمت  التي  الدعوى 

ملدينة  الوحيد  واملتنف�س  ال�شاطئ  على  احلفاظ  اإىل 

بريوت واإبقائه مبناأى عن اخل�شخ�شة. 

قّدم  طويل،  جدل  اأعقاب  ويف   2017 حزيران  يف 

2019 سنة  في  ننتظرها  التي  األحكام 

ثماين  فيه  عدد  تقريرا  تابت  جاد  املهند�شني  نقيب 

اأقيم  امل�شروع  اأن  اأواًل،  االآتية:  واأبرزها  خمالفات 

مبا  اأقيم  اأنه  وثانيا،  البيئي،  االأثر  تقييم  درا�شة  بغياب 

يعترب  والذي  االأرا�شي  ترتيب  مر�شوم  مع  يتعار�س 

اإ�شادة  يجوز  ال  حممية  منطقة  البي�شاء  الرملة  �شاطئ 

اأي بناء عليها، وثالثا، اأن الرخ�شة اأعطيت على اأ�شا�س 

غ�س متثل يف اإبراز اإفادة �شقالت خاطئة، ورابعاً، اأنه مت 

الوحدة  اإزالة  بريوت جلهة  بلدية  معلومات عن  اإخفاء 

اأعمااًل  ت�شمنت  البناء  رخ�شة  اأن  وخام�شاً،  العقارية، 

البحرية،  العامة  االأمالك  و�شمن  العقار  حدود  خارج 

نقيب  تقرير  يف  ثابتة  اأخرى  خمالفات  عن  ف�شال 

املهند�شني وال جمال لتعدادها يف هذا املحل. 

جمل�س  ذهب  واملخالفات،  التقرير  هذا  و�شوح  ورغم 

الرخ�شة  تنفيذ  وقف  طلب  جتاهل  اإىل  الدولة  �شورى 

اجلهة  على  فر�شت  باهظة  باأكالف  خرباء  وتعيني 

وما  لبنانية.  لرية  ماليني   6 وبلغت  وحدها  امل�شتدعية 

اأن جنحت اجلمعية البيئية بتاأمني املبلغ، حتى اأ�شدرت 

الغرفة من تلقاء نف�شها، ومن دون اأن يطلب اإليها اأحد 

جمعية  مكلفة  ثالث  م�شاح  مهند�س  تعيني  ذلك، 

"اخلط االأخ�شر" بت�شديد اأتعاب اإ�شافية بلغت مليون 

خبريا  لتعني  عادت  ثم  لبنانية.  لرية  األف  وخم�شمائة 

بالقيمة  جديدة  ب�شلفة  املدعية  اجلهة  اإلزام  مع  رابعا 

اأول  بطلب  امل�شتدعية  اجلهة  تقدمت  وفيما  نف�شها. 

اأعقاب  اإىل خطورتها، عادت يف  بالنظر  الدعوى  لنقل 

غزال(  )ندمي  الغرفة  اأع�شاء  اأحد  ا�شتقالة  اإعالن 

لنقل  اآخر  طلب  تقدمي  اإىل  جمهولة،  بقيت  الأ�شباب 

انق�شاء  ورغم  امل�شروع.  االرتياب  اإىل  بالنظر  الدعوى 

اأ�شهر عدة، مل ينظر جمل�س الق�شايا يف هذين الطلبني. 

�شورى  جمل�س  اأمام  عالقة  الدعوى  تزال  ما  وعليه، 

الدولة، مبا ي�شكل اإخالال ج�شيما بحق التقا�شي. 

ستوديو فيزيون

النيابة  تقدمت  بعدما  ف�شوال  الق�شية  هذه  بداأت 

تاريخ  يف  فيزيون"  "�شتوديو  على  بادعاء  املالية  العامة 

الهاتف  �شبكات  على  التعدي  بجرائم   2016/9/16

وزير  من  ل�شكوى  تبعا  وذلك  العام  املال  وهدر 

اإىل  ذلك  ويعود  حرب.  بطر�س  ال�شابق  االت�شاالت 

ب�شركة  "اأوجريو"  هيئة  يف  اال�شتثمار  مديرية  ا�شتباه 

التخابر  حركة  بقر�شنة  تقوم  اأنها  فيزيون"  "�شتوديو 

القر�شنة  الناجمة عن هذه  االأرباح  الدويل وقد قدرت 

بداية ب�شتني مليون د.اأ. ويف 5 �شباط 2018، �شدر قرار 

القاعي  من�شور  املنت  يف  اجلزائي  املنفرد  القا�شي  عن 

باإبطال التعقبات بحق �شركة "�شتوديو فيزيون" ورئي�س 

اإدارتها مي�شال غربيال املر.  وكانت "املفكرة"  جمل�س 

بعد  للق�شية  البداية  حمكمة  مقاربة  يف  تغريا  �شجلت 

الق�شائية،  للت�شكيالت  تبعا  بها  الناظر  القا�شي  تغيري 

بحيث عمدت اإىل اإنهاء التحقيقات االأولية لتنتهي اإىل 

رد الدعوى لعدم توفر اأدّلة كافية. وفيما ا�شتاأنفت النيابة 

العامة احلكم املذكور، فاإن الدعوى ما تزال عالقة اأمام 

حمكمة ا�شتئناف اجلنح يف املنت. 

دعاوى تلويث الليطاني

با�شرت  الليطاين،  مبوت  املتكررة  لالإعالنات  تبعا 

وامل�شانع  املعامل  �شد  دعاوى  البقاع  العامة يف  النيابة 

املنفرد اجلزائي يف  القا�شي  اأمام  امللوثة على اختالفها 

البقاع على اأ�شا�س قانون املاء وقانون العقوبات وقانون 

الليطاين" �شفة  "م�شلحة  البيئة. وقد اتخذت  حماية 

اللحظة،  ال�شخ�شي يف هذه الدعاوى. وحتى  االدعاء 

فيما  الدعاوى  هذه  من  ثالث  يف  اأحكام  �شدرت 

املنفردين  القا�شيني  اأمام  عالقة  الدعاوى  �شائر  تبقى 

يف زحلة وبعلبك.

دعـــوى للحصول على تعويض مـــن جراء المس 

بحقوق المعوقين باالقتراع

امل�شاركة  املعوقني يف  االأ�شخا�س  تكري�س حقوق  رغم 

ببيئة  والتمتع  والعامة  ال�شيا�شية  احلياة  يف  الكاملة 

االأ�شخا�س  يزال  ما  بتفعيلها،  املتكررة  والوعود  موؤهلة 

املعوقون يعانون جتاهل حقوقهم هذه يف اال�شتحقاقات 

بني  هوؤالء  يخري  العموم،  ويف  املتعاقبة.  االنتخابية 

التنازل  واإما  الت�شويت  حق  عن  االمتناع  اإما  اأمرين: 

كاأن  الت�شويت،  ملمار�شة حق  كرامتهم  من  �شيء  عن 

الت�شويت.  من  ليتمكنوا  عدة  لطوابق  ُيحملون حماًل 

االأ�شخا�س  حق  انتهاك  مت  يكون  احلالتني،  كلتا  يف 

احلقوق  من  جتريدهم  خالل  من  باملواطنة  املعوقني 

بني  تخيريهم  جراء  من  �شررا  فيتكبدون  ال�شيا�شية 

وكرامتهم.  �شوتهم 

املعوقني  لالأ�شخا�س  اللبناين  "االإحتاد  تقّدم  هنا  من 

ال�شريف،  واأمل  �شعيب  مهى  واملواطنتان   " حركياً

اإىل  تعوي�س  دعاوى  بثالث  "املفكرة"،  مع  بالتعاون 

غياب  عن  الناجت  ال�شرر  عن  الدولة،  �شورى  جمل�س 

جتهيز مراكز االإقرتاع يف انتخابات 2018 النيابية. وقد 

اأنه  اأ�شا�س  على  التعوي�س  مطلب  اإىل  املتقا�شون  جلاأ 

املطلب الوحيد املتوفر لتفعيل هذا احلق، بحيث يعترب 

جمل�س �شورى الدولة اأن القانون مينعه من اإعطاء اأوامر 

العامة.  لالإدارة 

وتتميز املطالب الثالثة بتكاملها: ففيما قدم "االحتاد" 

االأ�شخا�س  جميع  عن  كمدافع  العامة  ب�شفته  �شكواه 

خالل  من  �شعيب  مهى  ال�شيدة  مثلت  املعوقني، 

املعوقني  االأ�شخا�س  جميع  ال�شخ�شية  �شكواها 

ال�شيدة  ومثلت  االنتخاب،  حق  من  حرموا  الذين 

حملهم  مّت  الذين  االأ�شخا�س  جميع  ال�شريف  اأمل 

ومن  احلق.  هذا  ممار�شة  من  لتمكينهم  اإهانتهم  وتاليا 

البنّي اأن هذه الطلبات ال تهدف فقط اإىل �شمان حق 

�شمان  اإىل  نف�شه  االآن  يف  تهدف  هي  بل  االنتخاب، 

يت�شل  ما  يف  وخ�شو�شا  موؤهلة،  ببيئة  املعوقني  حق 

غالبها  يف  هي  التي  االقرتاع  مراكز  اإىل  بالو�شول 

ر�شمية. مدار�س 

شـــكوى زيـــاد عيتانـــي ضـــد الحـــاج وضبـــاط مـــن 

أمـــن الدولـــة

بريوت  يف  التمييزية  العامة  للنيابة  عيتاين  زياد  تقدم 

ب�شكوى �شد كّل من   2018 االأول  20 كانون  بتاريخ 

املقدمة ال�شابقة يف قوى االأمن الداخلي �شوزان احلاج 

برقا�شي  واإيلي  مي�شي  جربان  واملحققني  غب�س  واإيلي 

و�شباط وعنا�شر وحمققني يف جهاز اأمن الدولة الذين 

كانوا موجودين يف التحقيق وكّل من يظهره التحقيق 

�شه لها 
ّ
متورطاً. وقد عر�س فيها اجلرائم التي اأدىل بتعر

وهي تباعا االفرتاء اجلنائي وتاأليف جمعيات االأ�شرار 

للنيل من النا�س وخمالفة املادة 47 وما يليها من قانون 

ال�شجن  داخل  وتعذيب  اجلزائية  املحاكمات  اأ�شول 

والتعدي على احلرية وجرم التهديد والتحقري واإ�شاءة 

ا�شتعمال ال�شلطة واإف�شاء �شرية املعلومات والتحقيقات 

هذه  اإحالة  وبدل  ال�شباط.  من  املتعمد  واالإهمال 

فيها  للتحقيق  اال�شتئنافية  العامة  للنيابة  ال�شكوى 

املدنية  املحاكمات  اأ�شول  قانون  من   15 للمادة  �شندا 

اأثناء  العدلية  ال�شابطة  خمالفات  يف  النظر  تويل  التي 

اإىل  اأحيلت  العديل،  للق�شاء  االأولية  التحقيقات 

الذي مل  بيرت جرمانو�س،  الع�شكري  مفو�س احلكومة 

يقم باأي اإجراء حتى اآخر اآذار 2019. 
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حمركا  الق�شاة  حراك  فيها  �شكل  التي  الدول  هي  كثرية 

فرن�شا  الدول،  هذه  من  ا�شتقاللهم.  والنتزاع  الق�شاء  الإ�شالح 

تتم�شك  لبنان،  ويف  وتون�س.  املغرب  عهدا،  واأحدثها  واإيطاليا 

واأخالقية حتظر  قانونية  قواعد  ثمة  باأن  للق�شاء  الناظمة  الهيئات 

اأبرز  اإن�شاء جمعيات. ومن  اأو  التعبري  ممار�شة حرية  الق�شاة  على 

هذه القواعد، موجب التحفظ وقانون املوظفني الذي مينع اإن�شاء 

الهيئات  هذه  تنبه  كما   .)15 )املادة  مهنية  نقابات  اأو  منظمات 

ب�شكل خا�س من خطورة اإن�شاء جمعيات للق�شاة، مما قد يوؤدي 

اإىل ن�شوء جمعيات طائفية.

وقد �شعت "املفكرة القانونية" ردا على هذه املواقف اإىل تعزيز 

م�شروعية حرية الق�شاة بالتعبري وباإن�شاء جمعيات وحتفيز الق�شاة 

على القيام بذلك. 

ن�شرا  غمرون  و�شامر  �شاغية  نزار  "املفكرة"  موؤ�ش�شا  وكان 

تناول  اجلماعية،  الق�شائية  التحركات  عن  بحثا   2009 يف 

"حلقة  للق�شاء  والوحيدة  االأوىل  اجلمعية  اإن�شاء  ب�شكل خا�س 

العي�س  لها  يت�شّن  مل  والتي   1969 يف  الق�شائية"  الدرا�شات 

1980 و1982. وقد الحظ الكاتبان يف  واأي�شا حتركات  طويال 

 للق�شاء يف 
ّ

م�شتهل درا�شتهما اأن "مراجعة اخلطاب اال�شالحي

زمن ما بعد احلرب تظهر بو�شوح تركيزا على اال�شالحات التي 

دوما  القا�شي  يظهر  فيما  الر�شمّية،  موؤ�ّش�شاتها  اأو  الدولة  ت�شعها 

حمال الإ�شالح يتلّقاه دون اأن يكون له اأّي دور فاعل فيه. والواقع 

كات الق�شائية 
ّ
"التحر اأن هذا التوجه مل يكتِف فقط بتهمي�س 

اجلماعّية" كاآلّية من �شاأنها االإ�شهام يف اإ�شالح الق�شاء، اإمنا اأي�شا 

كات 
ّ
بطم�س ذاكرة الق�شاء بهذا ال�شاأن، وحتديدا مبا يّت�شل بالتحر

الوا�شعة التي �شهدها يف العقود ال�شابقة للطائف". 

عدة  مراحل  ويف  عدة  ق�شاة  من  حماوالت  جرت  لذلك،  تبعا 

باالإعالن  املحاوالت  هذه  تكللت  وقد  للق�شاة.  جمعية  الإن�شاء 

ني�شان   30 بتاريخ  لبنان"  ق�شاة  "نادي  جمعية  تاأ�شي�س  عن 

2018. وقد متكنت هذه اجلمعية من احل�شول على علم وخرب 

بتاريخ 29 كانون الثاين 2019، وذلك على الرغم من املواقف 

الراف�شة ب�شدة لها من قبل جمل�س الق�شاء االأعلى.

اأفعال،  ردود  من  ا�شتتبعه  وما  احلراك  هذا  اأهمية  اإىل  وبالنظر 

كان ال بّد لنا من تخ�شي�س م�شاحة له يف هذا العدد حول �شنة 

هذه  و�شن�شمن  فيها.  والق�شائية  القانونية  وامل�شتجدات   2018

امل�شاحة مالحظات �شريعة حول ثالث مواجهات خا�شها اأع�شاء 

لتاأ�شي�شه،  احلا�شلة  املواجهة  فبعد  ال�شنة.  هذه  خالل  النادي 

تعني على اأع�شاء النادي بذل جهد على جبهتني اأخريني: جبهة 

للت�شدي لتع�شف جمل�س الق�شاء االأعلى ال�شاعي اإىل تقوي�س 

النادي ومعه حق الق�شاة باإن�شاء جمعيات، وجبهة اإثباتا للذات 

واكت�شاب ثقة الراأي العام يف هذا الزمن ال�شعب. 

التأسيسية  المواجهة 
 ،2006 اإىل  جمعية  اإن�شاء  فكرة  ملناق�شة  املحطات  اأول  تعود 

م�شر  ق�شاة  نادي  يف  اال�شتقاليل  التيار  لتحرك  مبا�شر  تاأثري  يف 

تبعا  بعد  فيما  الفكرة  هذه  تعززت  واإذ   .2006-2005 يف 

العامل  يف  توطدت  عدة،  بحثية  وجهود  ق�شائية  الإحباطات 

 2017 يف  للق�شاة  وات�شاب  جمموعات  اإن�شاء  مع  االفرتا�شي 

لتخرج اإىل عامل الواقع يف 2018. ففي الفرتة املمتدة من اآذار 

اعتكافات متكررة،  العدل  2018، �شهدت ق�شور  -2017اآذار 

على  احتجاجا  العدل،  ق�شور  بتاريخ  االأطول  االعتكاف  منها 

الق�شاة،  بحقوق  ماديا  اأو  معنويا  توؤثر  القوانني خمتلفة،  م�شاريع 

قانون  وم�شروع  والرواتب  الرتب  �شل�شلة  قانون  م�شروع  ومنها 

موازنة 2018. 

م�شاحة  الفرتة  هذه  خالل  الوات�شاب  جمموعات  �شكلت  وقد 

اأي�شا  بل  عمومية  جمعيات  اإىل  والتداعي  والتباحث  للتالقي 

الت�شويت  ت�شميته  على  الق�شاة  درج  مبا  معينة  قرارات  حل�شم 

بتاريخ  االأعلى  الق�شاء  جمل�س  اأ�شدر  وفيما  االإلكرتوين. 

2017/5/11 تعميما دعا فيه الق�شاة االن�شحاب من جمموعتي 

الوات�شاب اإلتزاما مبوجب التحفظ، حتت طائلة املالحقة التاأديبية، 

من  املجل�س  �شد  االأول  متردهم  قا�شيا  مائة  جتاوز  ما  خا�س 

هاتني  تفعيل  عاد  وقد  التعميم.  لهذا  االإذعان  رف�شهم  خالل 

اعتكاف  بدء  مع  بقوة  واملداخالت  الع�شوية  جلهة  املجموعتني 

اآب 2017 على وقع م�شروع قانون �شل�شلة الرتب والرواتب. ويف 

اإىل تغيري ت�شمية املجموعتني  اآب، بادر الق�شاة  خ�شم اعتكاف 

من "ق�شاة لبنان" اإىل "نادي ق�شاة لبنان"، بحيث اأذن ذلك 

اإن�شاء  مع  �شابقا  ح�شل  كما  متاما  للق�شاة  افرتا�شي  ناد  بن�شوء 

"نادي ق�شاة املغرب" على �شفحات "الفاي�شبوك". 

وتبعا لرتاجع جمل�س الق�شاء االأعلى عن قرار االعتكاف الذي 

كان اأعلنه يف متوز/ اآب 2017، من دون حتقيق اأي من مطالب 

والتهيوؤ  املبادرة  ا�شتعادة  اإىل  املجموعتني  اأع�شاء  �شعى  الق�شاة، 

قدرة  اكت�شاب  قوامها  اأ�شكال جديدة من االحتجاج،  الإطالق 

التحرك الذاتي مبعزل عن جمل�س الق�شاء االأعلى بل حتى عند 

ب 
ّ
ت�شر فور  فعليا  ذلك  ح�شل  وقد  لرغباته.  خالفا  االقت�شاء 

م�شروع قانون املوازنة العامة ل�شنة 2018 والذي ت�شّمن تخفي�شا 

احلراك  ق�شاة  �شارع  بحيث  الق�شاة،  تعا�شد  �شندوق  لتقدميات 

اإىل اإعالن االعتكاف عن العمل ابتداء من 2018/3/19 من 

م�شبقا  معه  التحاور  اأو  االأعلى  الق�شاء  جمل�س  ا�شتئذان  دون 

ب�شاأنه، ف�شال عن املطالبة باإعفائهم من املهام املناطة بهم يف جلان 

القيد امل�شرفة على االنتخابات النيابية. االأهم من كل ذلك هو 

اأن الق�شاة عقدوا جمعية عمومية وقع خاللها ع�شرات منهم على 

التواقيع  بعد  فيما  لتتوا�شل  للق�شاة،  ناٍد  بتاأ�شي�س  خطي  تعهد 

اإلكرتونيا على هذا التعهد على جمموعتي الوات�شاب. 

الق�شاء  انتهى جمل�س  الوجه،  الق�شاة على هذا  وبفعل ت�شامن 

اإىل  �شعى  كان  بعدما  االعتكاف،  اإىل  االإن�شمام  اإىل  االأعلى 

قبول  على  النيابي  املجل�س  االعتكاف  هذا  حمل  وقد  توقيفه. 

اإبقاء تقدميات �شندوق تعا�شد  الق�شاة، وال �شيما جلهة  مطالب 

الق�شاة على حالها واإقرار ثالث درجات للق�شاة. وفيما اآل ف�شل 

االأعلى  الق�شاء  جمل�س  فعالية  بعدم  الق�شاة  اإ�شعار  اإىل   2017

يف احلفاظ على مكا�شب الق�شاة، جاء هذا االنت�شار ليعزز زخم 

باأهمية الت�شامن فيما بينهم لرت�شيخ حقوقهم  الق�شاة وقناعتهم 

على  مبا�شر  اأثر  النجاح  لهذا  كان  وقد  اآن.  يف  واملعنوية  املادية 

بيان  على  املتو�شطة(  الدرجات  من  )غالبها  قا�شيا   32 توقيع 

تاأ�شي�س جمعية "نادي ق�شاة لبنان" يف اآخر ني�شان 2018. 

وتبني اخلطوات التاأ�شي�شية املبينة هنا على عجل اأن االنت�شار يف 

هذه املواجهة مت على مراحل جنح الق�شاة فيها يف ك�شر جمموعة 

من امل�شلمات والتقاليد الق�شائية الرا�شخة، ويف مقدمتها الفهم 

التقليدي ملوجب التحفظ وحتّكم جمل�س الق�شاء االأعلى باإدارة 

�شوؤون الق�شاء والق�شاة ف�شال عن الهرمية الق�شائية وما يحيط بها 

من هاالت. وقد متثلت هذه املحطات يف ثالث الءات اأو متردات 

يخالف  مبا  الوات�شاب  جمموعتي  من  لالن�شحاب  ال  كربى: 

 ،2017 اأيار   11 التعميم ال�شادر عن جمل�س الق�شاء االأعلى يف 

ال للرتاجع عن قرار االعتكاف مبا يخالف اإرادة جمل�س الق�شاء 

االأعلى والتي عرب عنها يف اجلمعية العمومية املنعقدة يف 19 اآذار 

2018، ال للرتاجع عن قرار تاأ�شي�س النادي. 

وعية  لمشر إثباتا  المواجهة 
النادي

وب�شكل  اأع�شائه  تعني على  النادي،  تاأ�شي�س  لالإعالن عن  تبعا 

انتزاع   2018 اأيلول  يف  املنتخبة  التاأ�شي�شية  هيئته  خا�س 

جمل�س  مواجهة  يف  جمعيات  باإن�شاء  الق�شاة  بحرية  االعرتاف 

الق�شاء االأعلى الراف�س لهذه احلرية. وقد انتهت هذه املواجهة 

بتاأ�شي�س  وخرب  علم  على  بح�شوله  النادي  ل�شالح  اأي�شا  هي 

 جمل�س الق�شاء االأعلى يف م�شاعيه لتجريد 
ّ
اجلمعية، واإن ا�شتمر

النادي من مك�شبه هذا.

ومن اأبرز حمطات هذه املواجهة هي الوثائق ال�شادرة عن جمل�س 

العلم  ت�شليم  عن  الداخلية  وزارة  لثني  �شواء  االأعلى،  الق�شاء 

وزارة  خالل  من  املجل�س  وجهها  )وقد  النادي  ملوؤ�ش�شي  واخلرب 

العدل التي اأدت دور �شاعي الربيد يف غالب االأحيان(، اأو لثني 

رئي�س  على  للرد  اأو  اإليه  االن�شمام  مغبة  من  وحتذيرهم  الق�شاة 

 .
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جلنة االإدارة والعدل جورج عدوان

اأبرز االأ�شباب التي قدمها جمل�س الق�شاء االأعلى  و�شنعدد هنا 

لنزع م�شروعية النادي وهي االآتية: 

وتعزيزه،  الق�شاء  ا�شتقالل  على  ال�شهر  يف  املجل�س  ح�شرية 

وثقة  الق�شاء  وكرامة  الق�شاة  اأخالقيات  تعزيز  على  والعمل 

مت�شلة  اأهدافا  النادي  نظام  ت�شمني  ي�شكل  بحيث  به،  النا�س 

عن  وخروجا  املجل�س  على �شالحيات  تغوال  االعتبارات  بهذه 

النظام العام. وهذه احلجة ال ت�شتقيم على اعتبار اأن ال�شهر على 

ا�شتقالل الق�شاء واأخالقيات الق�شاة هو حق وواجب للق�شاة، 

اأفرادا وجمموعات، واأنه ال ي�شكل اأي تغّول على �شالحيات اأّي 

من املوؤ�ش�شات العامة التي تكون وحدها خمولة التخاذ قرارات 

يف هذا املجال. 

التي  الق�شائية  باالأخالقيات  ملزم  فالقا�شي  التحفظ.  موجب 

كان اأقرها املجل�س يف 2005. وهذه احلجة هي االأخرى مردودة 

بالنظر اإىل الوثائق الدولية ال�شادرة يف هذا امل�شمار والتي ذهبت 

كلها اإىل نق�س التقاليد املهنية املوروثة يف اجتاه تكري�س مبداأ حرية 

الق�شاة يف التعبري وتاأ�شي�س جمعيات على غرار �شائر املواطنني. 

اأن  ا�شرتطت  والتي  العديل  الق�شاء  تنظيم  قانون  44 من  املادة 

الق�شاء  جمل�س  خالل  من  اجلماعية  الق�شاة  مطالب  جميع  متر 

ما يدح�شها  ذاتها  االأخرى حتمل يف  االأعلى. وهذه احلجة هي 

للمطالب  االإلزامي  فاملرور  متاما.  ال�شابقة  احلجج  يدح�س  كما 

االعرتاف  بال�شرورة  يفرت�س  االأعلى  الق�شاء  مبجل�س  اجلماعية 

باأحقيتهم  وتاليا  جماعية،  مطالب  ب�شوغ  الق�شاة  باأحقية 

فيه  مبا  ق�شائي،  �شاأن  باأي  معا  والتفكري  والتباحث  باالجتماع 

ا�شتقاللية الق�شاء واأخالقياته. 

اإن�شاء جمعيات يوؤدي اإىل �شرذمة الق�شاء واإ�شعاف ال�شلطة  اأن 

الق�شائية يف عالقتها مع ال�شلطات االأخرى. وقد جاء حرفيا يف 

موؤمتنون على  والق�شاة  �شلطة،  "الق�شاء  اأن  الوثائق  اإحدى هذه 

هيبة �شلطة وهذه حقيقة ال ين�شجم معها ان�شواء جزء منهم يف 

قانوناً  منوطة  �شالحيات  ممار�شة  منه  الغر�س  مهني  جتّمع  اإطار 

مبجل�س الق�شاء االأعلى". ون�شت�شف من هذه احلجة اأن املجل�س 

با�شم  النطق  احتكار  من  جتريده  اإىل  اجلمعية  توؤدي  اأن  يخ�شى 

ال�شلطة  مفهوم  حتّور  احلجة  هذه  اأن  والواقع  متثيله.  اأو  الق�شاء 

ما  اإىل  وحتّولها  االأعلى  الق�شاء  جمل�س  يف  لتح�شرها  الق�شائية، 

على  واملحافظة  تكرميه  القا�شي  على  يتعني  الذي  ال�شنم  ي�شبه 

لتعزيز  و�شمانة  و�شيلة  املجل�س  يكون  اأن  وبدل  وعليه،  هيبته. 

تنظر  حني  املحكمة  اأو  القا�شي  يف  املتمثلة  الق�شائية  ال�شلطة 

املجل�س  لتقوية  واأداة  و�شيلة  القا�شي  ي�شبح  معينة،  ق�شية  يف 

تعريف  مع  هذه  الق�شاء  جمل�س  قراءة  وتتنافى  �شلطانه.  وتعزيز 

املادة 20 من الد�شتور لل�شلطة الق�شائية التي "تتوالها املحاكم 

الفقه  مع  يتنافى  كما  واخت�شا�شاتها"،  درجاتها  اختالف  على 

االأوروبي الذي يعترب اأن "ال�شلطة الق�شائية" ترتبط ارتباطاً وثيقاً 

اأن  مبعنى  معّينة،  بهيئة  اإختزالها  اإذاً  ميكن  وال  القا�شي،  بوظيفة 

 ،Pouvoir diffus "ال�شلطة الق�شائية" �شلطة غري مركزية 

وكل قا�ٍس اأثناء ممار�شته �شلطته الق�شائية ي�شَكل بذاته "ال�شلطة 

يوؤدي  ما  اأن  اأثبتت  التجربة  فاإن  ف�شال عن ذلك،   .
الق�شائية"2

للبحث  يدفعهم  نحو  على  ا�شتفرادهم  هو  الق�شاء  اإ�شعاف  اإىل 

عن �شمانات �شيا�شية مما ي�شهل ا�شتتباعهم. وهذا ما يوؤمل من 

ت�شامن الق�شاة اأن يعاجله. 

اأّن رف�س حق الق�شاة باإن�شاء جمعيات هو موقف م�شتقر ُيجمع 

بدا  الزاوية،  هذه  ومن  ال�شابق.  واملجل�س  احلايل  املجل�س  عليه 

بوجود  بالتجمع  الق�شاة  بحرية  املجل�س  م�ّس  يربر  وكاأنه  البيان 

احلجة  وهذه  احلرية.  بهذه  بامل�س  ورا�شخ(  ثابت  )اجتهاد  تقليد 

اإن�شاء  اإىل  احلاجة  اأن  طاملا  املجل�س،  �شد  حجة  بالواقع  ت�شكل 

املنتظمة  االعتداء  ممار�شات  تثبت  ما  بقدر  اإحلاحا  تزداد  النادي 

من املجل�س على الق�شاء. 

االإن�شمام  القا�شي  على  حتظر  املوظفني  قانون  من   15 املادة  اأن 

يتم  الذي  امل�شمى  عن  النظر  بغ�ّس  مهنية،  نقابة  اأو  منظمة  اإىل 

اختياره لها. والالفت اأن املجل�س اأثار هذه احلجة يف وقت متاأخر 

الثاين( غري عابئ مبناق�شة جممل مواقفه  من املواجهة )ت�شرين 

العديد من  ا�شتبعاد  اإىل  اآلت  والتي  ال�شابقة يف هذا اخل�شو�س 

مواد قانون املوظفني عن الق�شاة لتعار�شها مع مبداأ ا�شتقاللهم، 

وان�شمام  النادي  متدد  وقف  يف  لف�شله  تبعا  بها  ي�شتنجد  وكاأنه 

املزيد من االأع�شاء اإليه. 

وحقه  م�شروعيته  عن  النادي  اأع�شاء  دافع  املواقف،  هذه  اإزاء 

الق�شاء  مبواقف جمل�س  علنا  التنديد  ومع جتنب  بحذر  بالوجود 

االأعلى اأو حتويل ق�شيتهم اإىل ق�شية عامة، كل ذلك بانتظار تقوية 

هيكلهم الداخلي. وقد جتلت مواقف النادي يف اجتاهات خم�شة: 

بقانون  عمال  وذلك  النادي  تاأ�شي�س  اجراءات  ا�شتكمال 

اجلمعيات الذي يعترب اجلمعية قائمة مبجرد اتفاق موؤ�ش�شيها على 

نظامها، فال ي�شكل ت�شليم العلم واخلرب �شرطا لوجودها اإمنا موجبا 
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انتخب االإطار،  به. ويف هذا  القيام  الداخلية  يتعني على وزارة 

اأع�شاء النادي الهيئة االإدارية االأوىل وعينوا رئي�شة لها، 

اإبراز روؤية جتديدية لالأخالقيات الق�شائية تركز على دور القا�شي 

يف الدفاع عن ا�شتقالله ومبا يناق�س حجج جمل�س الق�شاء االأعلى 

يف هذا اخل�شو�س. وقد بدا هذا االأمر �شديد الو�شوح يف البيان 

املعو�شي  دنيز  ماري  اأع�شائه  اأبرز  اإحدى  بنعي  للنادي  االأول 

ذات  عبارة  ا�شتخدام  خالل  من  وبخا�شة   )2018/7/24(

داللة عالية مفادها اأن الراحلة متتعت ب� "االأخالقيات الق�شائية 

احلقيقية"، وهي عبارة ُتفهم يف هذا املحّل على اأنها نقي�س لي�س 

 :2018 الحقوقية  الحراكات  أهم 
الواقع  إلى  ج  خر لبنان  قضاة  نادي 

فقط "لالأخالقيات الق�شائية الزائفة" )اأي اأخالقيات من يفعل 

عك�س ما يعلن(، اإمنا اأي�شا وخ�شو�شا، "االأخالقيات الق�شائية 

الق�شاء االأعلى ووزارة العدل  التي ما برح جمل�س  التقليدية" 

يعلنان مت�شكهما بها، وهي االأخالقيات التي تبقي القا�شي يف 

اإ�شالح  يف  فاعل  دور  اأي  عليه  وتنكر  والعزلة،  ال�شمت  بوتقة 

"االأخالقيات  اأبرز هذه  اأو الدفاع عن ا�شتقالله. ومن  الق�شاء 

احلقيقية"، حّق الق�شاة بالتجمع والتعبري للدفاع عن كرامتهم 

وا�شتقاللية ال�شلطة الق�شائية. وقد عاد النادي لريد على احلجج 

اأكد  حيث   2018/12/3 يف  اأ�شدره  بيان  يف  بوجهه  املثارة 

االأوىل  باجلمعية  وذكر  دولة،   80 يف  للق�شاة  نواٍد  وجود  على 

يف   )
4
الق�شائية الدرا�شات  )حلقة  لبنان  يف  ق�شاة  اأن�شاأها  التي 

1969. وفيما اأعلن النادي التعريف الذي يراه �شحيحا ملوجب 

مراجعة  اإىل  االأعلى  الق�شاء  جمل�س  يدعو  وكاأنه  بدا  التحفظ، 

ذاتية: فبدل اأن ي�شهر موجب التحفظ يف وجه موؤ�ش�شي النادي 

خالفا للغاية من وجوده، يجدر به على العك�س من ذلك متاما 

اأ�شحاب  دواوين  اإىل  يرتددون  الذين  الق�شاة  بوجه  اإ�شهاره 

النفوذ، ويف مقدمتهم اأع�شاء بارزين يف جمل�س الق�شاء االأعلى.

تعزيز ال�شفة التمثيلية للنادي من خالل حث مزيد من الق�شاة 

النادي ثالث  اأع�شاء  ت�شاعف عدد  وقد  اإليه.  االنت�شاب  على 

جمموع  من   20% ن�شبة  ناهز  بحيث   ،2018 نهاية  يف  مرات 

االأعلى  الق�شاء  داأب جمل�س  التي  التعاميم  رغم كل  الق�شاة، 

بيانه  يف  اأكد  النادي  اأن  والالفت  مواجهته.  اإ�شدارها يف  على 

الفئوية  اآفات  عن  باالبتعاد  التزامه   2018/12/3 يف  ال�شادر 

قائم يف  "خالفاً الأغلبية ما هو  والت�شيي�س على اختالفها. فهو 

لبنان، غري م�شوب بالطائفية والفئوية واملناطقية واحلزبية والتبعية 

ال�شيا�شية ولن يكون". واإذ يرّد هذا االأمر على خماوف ن�شوء 

التحركات  جتارب  مع  يتما�شى  فاإنه  طائفية،  اأو  فئوية  جمعيات 

اجلماعية للق�شاة احلا�شلة يف فرتة ال�شتينيات حتى الثمانينات 

والتي كانت كلها مبثابة مانيف�شتو �شد الطائفية.

من  مت  ما  وهذا  ودولية.  اإقليمية  م�شروعية  ك�شب  على  العمل 

�شم  الذي   "5
العرب الق�شاة  "احتاد  اإىل  ان�شمامه  خالل 

جمموعة من الهياكل النا�شئة يف عدد من الدول العربية، ومن 

خالل تقدمي طلب االنت�شاب لالحتاد الدويل للق�شاة،

من  جمموعة  خالل  من  العام  الراأي  ا�شتمالة  على  العمل 

املواقف وهذا ما �شي�شمح لنا باالنتقال لدر�س حيثيات املواجهة 

الزمن  هذا  يف  العامة  الثقة  لك�شب  املواجهة  وهي  رمبا  االأهم 

ال�شعب. 

النادي  لدور  إثباتا  المواجهة 
الصعب الزمن  في  وتمايزه 

منذ ما قبل تاأ�شي�س النادي، ك�شف موؤ�ش�شوه عن وعي عميق 

حتقيق  ب�شعوبة  نف�شه  االآن  ويف  العامة،  الثقة  اكت�شاب  باأهمية 

الثقة العامة  انهارت-  ذلك يف زمن تراجعت فيه -اإن مل نقل 

بالق�شاء. وقد خرب الق�شاة ذلك ب�شكل خا�س يف حراكهم يف 

2017 حيث مل يلق حراكهم تاأييدا �شعبيا واعترب العديد من 

مكا�شبهم  عن  للدفاع  اإال  يتحركوا  مل  الق�شاة  اأن  االإعالميني 

االعتداءات  زمن  يف  �شفة  ببنت  ينب�شوا  مل  هم  فيما  املالية، 

الكربى على ا�شتقالل الق�شاء كما ح�شل ويح�شل يف م�شاريع 

الت�شكيالت الق�شائية. وقد عاد النادي وا�شت�شعر حاجة الإيالء 

املهني احلا�شل  ال�شراع  ا�شتداد  اهتماما كافيا غداة  االأمر  هذا 

بعد  وبخا�شة  والق�شاة،  املحاماة  ج�شمي  بني   2018 خالل 

طرابل�س  حمامي  نقابة  مقاطعة  فيه  رف�س  بيانا  النادي  اإ�شدار 

حال  يف  مواقفه  بت�شعيد  نيته  معلنا  الق�شاة،  اإحدى  جلل�شات 

هجوما  البيان  هذا  لقي  وقد  النهج.  هذا  على  النقابة  ا�شتمرار 

حمامي  نقيب  اإعالن  مع  اأوجه  بلغ  املحامني،  قبل  من  قا�شيا 

باإن�شاء  الق�شاة  حلرية  راف�شا  موقفا  ال�شدياق  اأندره  بريوت 

جمعيات.  

التي  النادي  اأهداف  يف  وا�شح  ب�شكل  التوجه  هذا  متثل  وقد 

اأكدت على دوره يف الدفاع عن ا�شتقالل الق�شاء ولكن اأي�شا 

ذلك  من  واأهم  قدراتهم.  وتعزيز  الق�شاة  اأخالقيات  تعزيز  يف 

يف  النادي  دور  على  التاأكيد  حّد  اإىل  ذهبت  االأهداف  اأن  هو 

تعزيز  خالل  من  الق�شائية،  للوظيفة  النبيلة  الت�شورات  تعزيز 

فباالإ�شافة  الف�شاد.  ومكافحة  االإن�شان  بحقوق  الق�شاة  التزام 

وتعزيز  الق�شائية  للر�شالة  االأ�شمى  البعد  على  "التاأكيد  اإىل 

ت�شمنت  املجتمع..."،  يف  الفاعل  ودوره  القا�شي  مكانة 

مبادئ  احرتام  على  "ال�شهر  وجوب  على  تاأكيدا  االإهداف 

امل�شاءلة  ثقافة  و"تعزيز  االإن�شان"  وحقوق  والدميقراطية  احلرية 

يف املجتمع وتكري�س دولة القانون وتقدمي االإخبارات بخ�شو�س 

جرائم الف�شاد واالإثراء غري امل�شروع". 

خالل  من  وتف�شيلها  اأهدافه  على  التاأكيد  النادي  اأعاد  وقد 

جمموعة من املواقف، اأبرزها االآتية: 

ال�شرية  لرفع  بكتب  التقدم  الهيئة  اأع�شاء  نية  عن  -االإعالن 

الهيئة ب�شرورة  من  اإمياناً  الر�شمية، وذلك  اإىل اجلهات  امل�شرفية 

ال�شفافية  لتعزيز  االآيلة  االإجراءات  واتخاذ  الف�شاد  مكافحة 

خا�شة لدى املنتمني اإىل ال�شلطات الثالث والعاملني يف اخلدمة 

اأع�شاء  النتخاب  تبعا  ال�شادر   2018/9/25 )بيان  العامة 

الهيئة االإدارية(،

ما  اإىل  فباالإ�شافة  الق�شائية.  للوظيفة  النادي  ت�شور  -اإعالن 

ورد يف اأهدافه، اأعاد النادي يف بيانه ال�شادر يف 2018/12/3 

اأعلنت عنه  الق�شائية الذي كانت  الوظيفة  التاأكيد على ت�شور 

6" يف 1969. فالق�شاء الذي يطمح 
"حلقة الدرا�شات الق�شائية

النادي اإىل اإر�شائه، هو الق�ش�اء امل�ش�تقل )اأف�رادا وموؤ�ش�ش�ات(، 

حاج��ات  عل��ى  باملعرف��ة  )املنفت��ح  العال��م  الق�ش��اء 

جمتمع��ه ومتطلب��ات ع�ش��ره(، الق�ش�اء الالطائف�ي )ال�ذي 

الق�شاء  اأم�را�س جمتمعنا وعلل�ه(،  تق�ف عن�د عتبت�ه جمي�ع 

الق�ش�اء  وحت�رره(،  ومناعت�ه  )بعلم�ه  بالثق�ة  يوح�ي  ال�ذي 

يوؤخ�ذ  حت�ى  �شعيف�ا  عن�ده  الق�وي  يك�ون  )ال�ذي  امله�اب 

وال  حاجة  تعقل�ه  ال  )ال�ذي  املطمئ�ن  الق�ش�اء  من�ه(،  احل�ق 

خوف(، الق�ش�اء املنت�ج )ال�ذي ي�درك اأن الزم�ن ف�ي طليع�ة 

وتط�وره  تفكي�ره  )ف�ي  الع�ش�ري  والق�ش�اء  الع�ش�ر(  قي�م 

وو�ش�ائل عمل�ه( وه�و اأخي�را الق�ش�اء ال�ذي يوفر عدالة ذات 

على  الق�شائية  الوظيفة  تعريف  اأن  البني  ومن  اإن�شاين.  وجه 

ما يجرد  الذي غالبا  الكال�شيكي  التوجه  الوجه يقطع مع  هذا 

القا�شي من امكانية االجتهاد والتفاعل مع الق�شايا االجتماعية 

ليح�شره يف وظيفة "خادم القانون". وقد تعزز هذا الت�شور من 

خالل بيانات اأحدث عهدا اأعلن فيها النادي م�شاندته للق�شايا 

من  التالميذ  اأهايل  معاناة   
7
مقدمتها ويف  والعامة،  االن�شانية 

ت�شديد االأق�شاط املدر�شية، وذلك تبعا الإ�شرام مواطن النار يف 

نف�شه. والالفت اأن النادي اأّكد يف هذا البيان على اأن "الق�شاء 

يبقى  واأنه  واحلقوق"،  احلريات  حامي  و�شيبقى  يزال  وال  كان 

ال�شبل  به  �شاقت  من  بيد  "االأخذ  ب�  ملزما  ذلك  من  انطالقا 

وتعبيدها  الطرق  فتح  االأ�شا�س  واجباته  ومن  الو�شائل،  واأعيته 

اأمام النا�س لي�شلوا اإىل حقوقهم".

-ا�شرتاك النادي يف معركة ا�شتقالل الق�شاء. فباالإ�شافة اإىل ما 

ت�شمنته اأهدافه يف هذا اخل�شو�س، متيز النادي مب�شاركته يف املوؤمتر 

املنعقد يف 17 كانون الثاين 2019 حول اقرتاح قانون ا�شتقالل 

و"كلنا  القانونية"  "املفكرة  نظمته  والذي  و�شفافيته  الق�شاء 

اإرادة" و"االئتالف املدين لدعم ا�شتقالل الق�شاء و�شفافيته" 

وبح�شور نواب عن جممل الكتل ال�شيا�شية. وقد األقت رئي�شة 

والتي  العلنية االأوىل  املوؤمتر كلمته  اأماين �شالمة خالل  النادي 

ا�شتقالل  لتحقيق  اأ�شا�شية  مبادئ  النادي  يعتربه  ما  ت�شمنت 

الق�شاء. 

-االإعالن عن انفتاح النادي على الراأي العام وو�شائل االإعالم 

اإليها. وهذا  التعاون  يد  ومّد  املحامني  ونقابتي  املدين  واملجتمع 

بياناته  من  عدد  يف  اأي�شا  ولكن  النادي  اأهداف  يف  نقراأه  ما 

"تعاون  ف�  و)2018/12/3(.   )2018/9/25( الالحقة 

املحامني والق�شاة برقي، حمتم فيما بينهم الإعالء �شاأن العدالة 

و�شرفاء  �شجعان  وحمامني  ق�شاة  وجود  دون  ت�شتقيم  ال  التي 

وي�شعى  ياأمل  والنادي  املحقة  العامة  الق�شايا  ينا�شرون  واأحرار 

الق�شاة يف تعزيز  اإىل جانب  اإىل زمن ي�شطف فيه املحامون ... 

مبثابة  الدعوة  هذه  بدت  وقد  حقوقهم".  وممار�شة  ا�شتقالليتهم 

حتّتم  والتي  الق�شائية،  للوظيفة  اجلديد  لت�شوره  حتمية  نتيجة 

وجود �شراكة �شمنية بني الق�شاة واملحامني املنا�شرين للق�شايا 

العامة املحقة.

النقابي.  الطابع  ذات  اأو  الفئوية  املواقف  عن  -االبتعاد 

فباالإ�شافة اإىل ما ورد يف اأهدافه، اأعلن النادي يف بيانه ال�شادر 

يف 2018/12/3 اأن انت�شاره ال�شتقالل الق�شاة وحقوقهم، ال 

يتعار�س البتة مع مقت�شيات امل�شاءلة اجلدية واملنتجة لكل قا�س 

يحيد عن ر�شالته الق�شائية. وهذا ما عاد واأكده يف بيانه ال�شادر 

�شم�شرة  اأعمال  ب�شاأن  التحقيقات  اأثر  يف   2019/3/15 يف 

ور�شاوى يف الق�شاء وتورط عدد من الق�شاة فيها، حيث دعا اإىل 

رفع جميع احل�شانات، يف ج�شمي الق�شاء واملحاماة. كما دعا اإىل 

رفع ال�شرية امل�شرفية عن كل متول لل�شاأن العام، اأ�شوة باأع�شاء 

الهيئة االإدارية لنادي ق�شاة لبنان.

  هذه الوثائق �شدرت عن املجل�س بالتواريخ االآتية: 2018/6/14 )وزارة . 1

الداخلية( و2018/9/28 و2018/11/7 )الق�شاة( و2018/10/15 

)جورج عدوان(

2 . La وهذا ما ي�شري اإليه �شراحة املجل�س الد�شتوري االإيطايل. اأنظر 

 nature des conseils supérieurs de la
 magistrature en Europe in Les conseils

 supérieurs de la magistrature en Europe, T. S.

 ,Renoux (sous la dir.), Doc. Française, Paris
 .31 .p ,1999

نادي ق�شاة لبنان ينجح يف انتخاب هيئته االإدارية االأوىل اأماين �شالمة رئي�شة . 3

اأوىل للنادي. املفكرة القانونية، 21 اأيلول 2018

 كتاب "حني جتمع الق�شاة يف لبنان": اإرث حلقة الدرا�شات الق�شائية .4

يحمي نادي ق�شاة لبنان

https://bit.ly/2DpbJ6r
د. عبد اللطيف ال�شنتوف. تاأ�شي�س االحتاد العربي للق�شاة: طموح يف خ�شم . 5

االإكراهات. املفكرة القانونية، 23 اأيلول 2018

 كتاب "حني جتمع الق�شاة يف لبنان". املرجع املذكور اأعاله.. 6

7.   https://bit.ly/2KjUbOg
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جاسم شاهين وحال نجار

احلياة  من  اأ�شا�شيا  جزءا  الربملاين  العمل  ي�شكل 

االأداء،  هذا  اأهمية  ولفهم  معني.  بلد  يف  القانونية 

لنا  ي�شمح  نحو  على  كمّيا،  قيا�شه  اإىل  بداية  �شعينا 

بقيا�س مدى انتظام هذا العمل واإنتاجيته. فاإذا اأجنزنا 

الربملانية  لالأعمال  النوعي  التقييم  على  عملنا  ذلك، 

املجال  ونوع  م�شمونها  ح�شب  ت�شنيفها  خالل  من 

واإبداء مالحظات حول مدى مالءمتها.  بها،  املرتبط 

من  البرلماني  العمل  تقييم 
الكمية الناحية 

فقط  لي�س  تقييم  اإىل  �شن�شعى  اخل�شو�س،  هذا  يف 

للمجل�س  العامة  الهيئة  اأو  للجان  الكمي  النتاج 

اأو  كاأفراد  للنواب  الكمي  النتاج  اأي�شا  اإمنا  النيابي، 

كتل. 

النواب عمل  تقييم 
اإطار عملهم  ما هي االأعمال التي قام بها النواب يف 

ما  الت�شريعية؟  اأو  الرقابية  االأعمال  ما هي  الربملاين؟ 

اللجان؟  اأعمال  يف  للم�شاركة  ح�شورهم  ن�شبة  هي 

اأداء النواب  اأ�شئلة نطرحها هنا مع الرتكيز على  كلها 

اجلدد يف هذا اخل�شو�س.   

العمل الرقابي على السلطة التنفيذية

منها   5 للحكومة،  اأ�شئلة   9 توجيه  مت   2018 العام  يف 

 2018 اأيار  يف  النيابية  االنتخابات  اإجراء  قبل  كانت 

وقد  االإنتخابات،  هذه  اإجراء  بعد  ح�شلت  منها  و4 

قدمت هذه الطلبات االأخرية كّل من جورج عقي�س 

وبوال يعقوبيان و�شامل روكز وزياد حواط. 

المشاركة في اللجان والهيئة العامة

النيابية،  االنتخابات  وبعد   ،2018 متوز   17 بتاريخ 

وفيما  اجلدد.  النيابية  اللجان  اأع�شاء  انتخاب  جرى 

مل ينت�شب 21 نائبا اإىل اأي جلنة، انت�شب 27 نائب اإىل 

جلنة واحدة و61 نائبا اإىل جلنتني، فيما انت�شب 19 نائبا 

جتدر  هذه،  االنت�شاب  ن�شب  ولفهم  جلان.  ثالث  اإىل 

االإ�شارة اإىل االأمور االآتية: 

اأنه  تن�س  للمجل�س  الداخلي  النظام  من   21 املادة  اأن 

جلنتني  من  اأكرث  يف  ع�شواً  النائب  يكون  اأن  يجوز  ال 

اللجان الثالث  اإحدى هذه  الثالثة هي  اإذا كانت  اإال 

وجلنة  والطفل  املراأة  جلنة  االن�شان،  حقوق  جلنة  وهي 

املعلومات. تكنولوجيا 

ال  اأنه  على  تن�س  الداخلي  النظام  من   35 املادة  اأن 

الوزارة وبني وظائف مكتب املجل�س  يجوز اجلمع بني 

وال بني الوزارة وبني رئا�شة اأو ع�شوية اإحدى اللجان. 

من  عدد  انت�شاب  عدم  جزئيا  ي�شرح  االأمر  وهذا 

النواب الأي جلنة )6(، من دون اأن يقدم �شرحا لعدم 

انت�شاب االآخرين )وعددهم 15(. 

الدائمة  النيابية  اللجان  الأع�شاء  االإجمايل  العدد  اأن 

هو 214. وقد مت ملء جميع مراكز الع�شوية فيها. 

بالن�شبة اإىل ح�شور النواب االأع�شاء اجلدد، نلحظ اأن 

نائبا   9،3 بلغ  النواب يف كل اجتماع  متو�شط ح�شور 

لالنتخابات  تبعا  اللجان  عمل  بدء  تاريخ  من  ابتداء 

النيابية احلا�شلة يف اأيار 2018. 

نائب  لكل  االجتماعات  عدد  متو�شط  اأن  نلحظ  كما 

تخطوا  نائبا  اأن59  ن�شجل  وبالتايل  اإجتماعا.   9،5 هو 

اأكرثهم النواب حممد خواجه وحممد  هذا املتو�شط، 

 28( عون  �شليم  يليهما  اإجتماعا(،   29( احلجار 

اإجتماعا(، وعلي خري�س وعلي عمار )26 اإجتماعا(.

املتو�شط  اأقل من هذا  نائبا �شجلوا   48 باملقابل، هناك 

النواب عدنان طرابل�شي،  كليا وهم  تغيب  ومنهم من 

 0( طعمه  ونعمة  بوعا�شي  بيار  امل�شنوق،  نهاد 

اإجتماع(. 

اإجتماع  اأي  يح�شروا  مل  نائبا   21 يوجد  اأنه  ن�شيف 

اإنت�شابهم الأي جلنة. لعدم 

في العام 2018 تم 
توجيه 9 أسئلة 

للحكومة، 5 قبل 
إجراء االنتخابات 

النيابية في أيار 
2018 و 4 بعد إجراء 

هذه االنتخابات.
يعية  التشر المبادرة 

القوانين  اقتراحات  )عدد 
المقدمة(

 108 جمموعه  ما  تقدمي  مت   ،2018 �شنة  يف  اأنه  نلحظ 

يف  النيابية  االنتخابات  قبل   44 منها  قانون،  اقرتاح 

يكون  وعليه،  االنتخابات.  هذه  بعد  و64   2018 اأيار 

0،84 اقرتاح لكل نائب.  متو�شط املبادرة الت�شريعية 

ومن اأهم املالحظات على هذه املبادرة االآتية: 

-اأن 51 اقرتاحا مت تقدميه ب�شيغة املعجل املكرر اأي ما 

يعادل ن�شبة %46 من جمموع االقرتاحات. 

ما  اأي  واحد،  نائب  من  تقدميه  مت  اقرتاحا   68 -اأن 

يعادل ن�شبة %63 من جمموع االقرتاحات.

اأكرث من كتلة  اأو  نائب  89 اقرتاحا مت تقدمية من  -اأن 

واحد اأي ما يعادل %82،5 من جمموع االقرتاحات، 

من  اأكرث  اأو  نائبني  من  تقدميها  مت  اقرتاحات   9 واأن 

مت  اقرتاحات   10 واأن   ،8،5% يعادل  ما  اأي  كتلتني 

تقدميها من نواب ميثلون اأكرث من كتلتني اأي ما يعادل 

من  النواب  بني  التعاون  ن�شتنتج �شعف  وعليه،   .9%

الت�شريعية.  املبادرة  كتل خمتلفة على �شعيد 

نواب  من خم�س  اأكرث  من  تقدميه  مت  اقرتاحا   13 -اأن 

قدمهما  فقط  اقرتاحني  اأن  فيما   ،12% يعادل  ما  اأي 

ع�شرة  اأي  النواب،  من  به  امل�شموح  االأق�شى  احلد 

اأع�شاء. 

-اأن 12 اقرتاحا مت اإقرارها خالل ال�شنة نف�شها، منهم 10 

اقرتاحات معجل مكرر. 

هم  املجال  هذا  يف  ن�شاطا  االأكرث  اجلدد  النواب  -اأن 

العدد  وهو  اإقرتاحا   16 قدمت  يعقوبيان  بوال  النائبة 

االأكرب من االإقرتاحات اأي ما يعادل %25 من جممل 

يليها  للنواب،  احلالية  الوالية  يف  املقدمة  االإقرتاحات 

النائب جورج عقي�س الذي قدم 10 اإقرتاحات اأي ما 

و�شامي  �شعد  فادي  النائبني  يليهما  منها   15% يعادل 

اإقرتاحات اأي ما  اجلميل اللذين تقدم كل منهما ب�6 

يعادل %9 من جممل االإقرتاحات املقدمة. يلحظ اأي�شا 

اأن كال من النواب روال الطب�س جارودي و�شامل روكز 

يعادل  ما  اأي  اإقرتاحات  ب�5  تقدموا  حنك�س  واليا�س 

%7 من جممل االإقرتاحات املقدمة. على �شعيد عدد 

النواب الذين تقدموا منفردين باقرتاحات، فاإن عددهم 

بلغ 15 نائبا فقط، كما بلغ عدد الذين تقدموا مع غريهم 

باقرتاحات 61 نائبا، فيما اأن هنالك 52 نائبا مل ي�شجل 

تقدميهم اأي اقرتاح. 

ن�شاطا هما  االأكرث  الكتلتني  فاإن  الكتل،  -على �شعيد 

"لبنان القوي" و"اجلمهورية القوية" حيث �شدر عن 

كال  فيها  انفردت  اقرتاحات   9 اإليهما  ينتمون  نواب 

منهما، ف�شال عن 7 اقرتاحات م�شرتكة مع كتل اأخرى 

ل�"لبنان القوي" و6 اقرتاحات م�شرتكة ل�"اجلمهورية 

امل�شتقبل"  "كتلة  الثالثة  املرتبة  يف  اأتى  وقد  القوية". 

و4  بها  انفردت  اقرتاحات   8 منها  نواب  قدم  التي 

النائبة  اأن  اأخرى. ويلحظ  اقرتاحات م�شرتكة مع كتل 

ما  اأي  اقرتاحا   16 جمموعة  مبا  تقدمت  يعقوبيان  بوال 

القوي"  لبنان  "كتلة  نواب  به  يعادل جمموع ما تقدم 

ويزيد عن جمموع ما تقدم به نواب من الكتل االأخرى.  

يلحظ اأن نواب بع�س الكتل قدموا اقرتاحات م�شرتكة 

اقرتاحات  قدموا  مما  اأكرث  اأخرى  كتل  من  نواب  مع 

موقعة منهم وحدهم اأو مع نواب من كتلهم. ومن اأبرز 

الكتل يف هذا املجال كتل ا"لتنمية والتحرير" )11/2( 

الوطني"  و"التكتل   )7/0( للمقاومة"  و"الوفاء 

.)6/1(

لغاية  النيابية  اللجان  عمل 
2018 الثاني  ين  تشر شهر  آخر 

خالل �شنة 2018، عقدت اللجان النيابية الدائمة 184 

اجتماعا. ومن اأكرث اللجان ن�شاطا يف هذا امل�شمار: االإدارة 

والعدل التي عقدت 31 اجتماعا واالأ�شغال العامة والنقل 

التي عقدت 29 اجتماعا واملال واملوازنة التي عقدت 27 

اجتماعا وجلنة الدفاع الوطني التي عقدت 19 اجتماعا 

15 اجتماعا وجلنة االقت�شاد  التي عقدت  الرتبية  وجلنة 

10 اجتماعات. فيما اأن 9 جلان عقدت اأقل من ع�شرة 

)املراأة   5 من  اأقل  عقدت  جلان   6 منها  اجتماعات، 

�شوؤون  وريا�شة،  �شباب  بيئة،  و�شياحة،  زراعة  والطفل، 

مهجرين، تكنولوجيا(. 

متت خاللها مناق�شة 27 اقرتاح قانون و64 م�شروع قانون 

و3 مرا�شيم متعلقة باإعادة قانون كان مت اإقراره �شابقا من 

الهيئة العامة، اأي ما جمموعه 94 مقرتحا. 

�شدر  منها  و25   ،76،5% ن�شبته  ما  اأي  منها   72 اأجنز 

بقوانني اأي ما ن�شبته 26،5%.

باملقارنة مع �شنة 2017، ن�شجل املالحظات االآتية:

-نلحظ تراجع االجتماعات بن�شبة %25 عن �شنة 2017. 

نالحظ تراجع يف عدد االجتماعات بالن�شبة لكل اللجان 

واملوازنة  والعدل  االإدارة  جلنة  هما  تبلور  االأكرث  ولكن 

واملال التي تراجعت عدد اجتماعاتها الأكرث من الن�شف. 

الدفاع  جلان  اجتماعات  بعدد  زيادة  ن�شجل  وباملقابل 

ال�شباب  الوطني،  االقت�شاد  الوطنية،  الرتبية  الوطني، 

والريا�شة واخلارجية واملهجرين التي �شجلت زيادة ب�شيطة 

مقارنة مع �شنة 2017. اأما بالن�شبة للجنة ال�شحة العامة 

اجتماع(   13 اإىل   3 )من  مهمة  زيادة  ف�شجلت  والعمل 

بعدد اجتماعاتها. وبالن�شبة للجنة تكنولوجيا املعلومات 

التي كانت غري مفعلة �شنتي 2016 و2017، فقد عقدت 

اأربعة اجتماعات خالل �شنة 2018.

بعد االنتخابات، لم 
ينتسب 21 نائبا إلى 

أي لجنة، انتسب 
27 نائب إلى لجنة 

واحدة و61 نائبا إلى 
لجنتين، و19 نائبا 

إلى ثالث لجان.
-نلحظ تراجعا يف عدد االقرتاحات وم�شاريع القوانني من 

قبل اللجان بن�شبة %25.5 بالن�شبة اإىل �شنة 2017، 

-مت اإجناز مناق�شة 72 مقرتحا يف 2018 ون�شجل هنا زيادة 

%7.5 عن �شنة 2017. 

ن�شجل اأن جلنة ال�شحة العامة والعمل �شجلت زيادة مهمة 

من حيث االجتماعات )13(، عدد املقرتحات املدرو�شة 

 2017 ب�شنة  املنجزة )8( مقارنة  )10( وعدد املقرتحات 

.)0-3-3(

-اأن جمموع املقرتحات التي �شدرت بقوانني �شنة 2018 

تراجعت بن�شبة %28 عن �شنة 2017.

-ن�شبة احل�شور يف اللجان من داخل وخارج اللجنة �شجل 

معدال منخف�شا يف جلنة حقوق االن�شان مقابل ارتفاع يف 

العامة والنقل، جلنة  اآخر منها مثل جلنة اال�شغال  عدد 

االإعالم واالت�شاالت وجلنة الزراعة وال�شياحة،

النواب  ح�شور  عدد  مراجعة  لدى  اأنه  اأي�شا،  -ن�شيف 

اللجان  وخا�شة  جلنة  كل  يف  االأع�شاء  وغري  االأع�شاء 

التي عقدت اأكرث من ع�شرة اإجتماعات، نلحظ اأن جلان 

املال  واالإت�شاالت،  االإعالم  والنقل،  العامة  االأ�شغال 

�شجلت  واالإقت�شاد  ال�شحة  الوطنية،  الرتبية  واملوازنة، 

اإجتذاب عدد كبري للنواب. باملقابل جند اأن الن�شبة تدنت 

يف كل من جلنتي االإدارة والعدل وحقوق االإن�شان.

�شنة  خالل  عقدت  فقد  امل�شرتكة،  للجان  بالن�شبة  اأما 

2018، 15 اجتماعا خالل هذه الفرتة لدرا�شة 16 م�شروعا 

و7 اقرتاحات قوانني ومر�شومي اإعادة قانون. وقد اأجنزت 

11 منها )5 م�شاريع و4 اقرتاحات ومر�شومي اإعادة قانون(. 

2018 سنة  في  النيابي  المجلس  أداء  حول  عامة  اقرتاحات قدمت من نائبني اأو اأكرث من كتل خمتلفةمالحظات  اقرتاحات قدمت من نائب اأو اأكرث من الكتلة نف�ضها

5 11 م�شتقلني

7 9 لبنان القوي

6 9 اجلمهورية القوية

4 8 تيار امل�شتقبل

11 2 التنمية والتحرير

3 4 الكتائب

6 1 التكتل الوطني

7 الوفاء للمقاومة

1 2 اللقاء الدميقراطي

2 كتلة الو�شط امل�شتقل

عدد مقرتحات القوانني عدد االجتماعاتاللجنة

التي مت در�ضها

عدد مقرتحات القوانني 

التي اأجنز در�ضها

عدد املقرتحات التي 

�ضدرت بقوانني

ن�ضبة احل�ضور )اجلاذبية(

55%51 اقرتاحات و7 م�شاريع قوانني10 اقرتاحات و9 م�شاريع قوانني31جلنة االإدارة العدل

78%513 اقرتاحات و18 م�شاريع قوانني5 اقرتاحات و19 م�شروع قانون27جلنة املال واملوازنة

81.5%5اقرتاحني و8 م�شاريع قوانني3 اقرتاحات و8 م�شاريع قوانني29جلنة االأ�شغال العامة والنقل

3 مرا�شيم متعلقة باإعادة قانون من 19جلنة الدفاع الوطني والداخلية

الهيئة العامة و5 م�شاريع قوانني

67%-اأربع م�شاريع قوانني

79.5%--اقرتاح11جلنة االإعالم واالت�شاالت

76%م�شروع قانون3 اقرتاحات وم�شروعي قانون15جلنة الرتبية الوطنية

37%---7جلنة حقوق االإن�شان

37.5%--اقرتاح2جلنة املراأة والطفل

71%---10جلنة االقت�شاد الوطني

100%---1جلنة الزراعة وال�شياحة

67.5%14 م�شروع15 م�شروع8جلنة ال�شوؤون اخلارجية واملغرتبني

75%---1جلنة البيئة

73%6اقرتاحني و6 م�شاريع قوانني4 االقرتاحات و6 م�شاريع قوانني13جلنة ال�شحة العامة والعمل

66.5%---3جلنة ال�شباب والريا�شة

47%---3جلنة �شوؤون املهجرين

66.5%---4جلنة تكنولوجيا املعلومات

184947225جمموع

عدد القوانني الواردة على جدول االعمال عدد اجلل�ضات

1جل�شة 28 اآذار 

26جل�شة 28- 29 اآذار 

29جل�شة 24-25 اأيلول 

39جل�شة 12 ت�شرين الثاين 

95املجموع 

عدد القوانني التي اأقرت عدد القوانني الواردة على جدول االأعمال عدد اجلل�ضات

11جل�شة 28 اآذار 

2611جل�شة 28- 29 اآذار 

2916جل�شة 24-25 اأيلول 

3916جل�شة 12 ت�شرين الثاين 

9544املجموع 

 6 امل�شرتكة  اللجان  عقدت   ،2017 �شنة  يف  اأنه  يلحظ 

قوانني  اقرتاحات  و6  م�شروعا   13 لدرا�شة  اجتماعات، 

واأجنزت منها 4 م�شاريع قوانني فقط.

العامة:  الهيئة  عمل  تقييم 
عـــدد الجلســـات المخصصة لمســـاءلة الســـلطة 

التنفيذية 

مل تعقد يف العام 2018 اأي جل�شة خم�ش�شة مل�شاءلة 

التنفيذية.  ال�شلطة 

يعية التشر الجلسات  عدد 
خالل  ت�شريعية  جل�شات  اأربع  العامة  الهيئة  عقدت 

�شنة 2018، فقد خ�ش�شت جل�شة 28 اآذار للت�شويت 

 24 من  وكل  اآذار   29 اإىل  بالن�شبة  اأما  املوازنة.  على 

2018، فقد خ�ش�شت  و25 اأيلول و12 ت�شرين الثاين 

قانون.   95 على  للت�شويت 

تم تقديم 108 اقتراح 
قانون، منها 44 قبل 

االنتخابات النيابية 
في أيار 2018 و64 

بعد هذه االنتخابات. 
وعليه،  يكون 

متوسط المبادرة 
التشريعية 0,84 

اقتراح لكل نائب. 

عـــدد القوانيـــن التـــي وردت علـــى جـــداول 

أعمـــال الجلســـات 

عدد القوانين التي تم إقرارها 

وبالتايل  اجلل�شات  هذه  خالل  قانون   44 اإقرار  مت 

يف  تراجًعا   2017 ب�شنة  مقارنة  ال�شنة  هذه  �شهدت 

عدد القوانني التي مت اإقرارها والتي بلغت 69 قانونَا.

حجم القوانين التي تم إقرارها 

اأو  التفاقيات  باالن�شمام  املت�شلة  القوانني  بني  منّيز  هنا، 

قانونا   17 عددها  بلغ  وقد  )اخلارجية(  دولية  معاهدات 

والقوانني  القوانني،  جمموع  من   38،5% ن�شبته  ما  اأي 

االأخرى )الداخلية( والتي بلغ عددها 27 قانونا. فبالن�شبة 

اإىل االأوىل، تبقى م�شاهمة جمل�س النواب يف �شنعها جّد 

حمدودة وهي تنح�شر عمليا يف مادة واحدة، هي مادة 

االإجازة للحكومة باإبرام هذه االتفاقية. 

وقد بلغ جمموع عدد املواد الواردة يف قوانني �شنة 2018 

)530( مادة اأي ما يعادل 4،1 مادة لكل نائب. 
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املجل�س   
ّ
اأقر  ،2019/11/12 بتاريخ  املنعقدة  جل�شته  يف 

وقد جاء هذا  ق�شرا.  واملخفيني  املفقودين  قانون  النيابي 

على  احلرب  خالل  ن�شاأت  م�شكلة  على  جوابا  القانون 

خِفي 
ُ
اأ اأو  ُفِقد  والتي   1990-1975 اللبنانية  االأرا�شي 

عددهم  يبقى  الذين  االأ�شخا�س  اآالف  بنتيجتها  ق�شرا 

غري معلوم. ورغم �شخامة هذه امل�شكلة، فاإن ال�شلطات 

ال�شيا�شية مل ت�شاأ تقدمي اأي حّل لها عند انتهاء احلرب، 

بحيث خال قانون العفو من اأي اإ�شارة اإليها. وبالفعل، قد 

جاء قانون العفو غري امل�شروط )االأبي�س( ي�شع من حارب 

مبناأى عن اأي مالحقة ويرتك ال�شحية من دون اأي جرب 

ل�شررها. وو�شل االأمر بخ�شو�س املفقودين اإىل درجة اأكرب 

من اخلطورة، بحيث تعنّي على ال�شحايا يف هذه احلالة، 

يف  طالهم  الذي  االعتداء  اآثار  يتجاوزوا  اأن  فقط  لي�س 

 
ّ
املا�شي، اإمنا اأن ير�شخوا للعي�س حتت وطاأة اعتداء م�شتمر

ومتماٍد، اعتداء عنوانه اإخفاء م�شائر اأحبابهم عنهم وما 

وقد  جالئها.  انتظار  بنتيجة  وتعذيب  اأمل  من  ي�شتتبعه 

�شاد خالل الت�شعينيات خطاب مفاده اأن ال�شلم االأهلي 

ي�شتوجب ن�شيان املا�شي واأن من �شاأن اأي حديث عنه اأن 

ي�شعل حربا اأهلية جديدة. وقد بدا طوال هذه ال�شنوات 

اأن اخليار املّتخذ غداة احلرب متثل لي�س فقط يف طم�س 

ميكن  اأمر  )وهذا  العفو  خالل  من  اجلزائية  امل�شوؤوليات 

والذاكرة  احلقائق  طم�س  يف  �شيء  كل  قبل  اإمنا  فهمه( 

وحقوق ال�شحايا. 

وفيما �شعت حكومة رئي�س الوزراء ال�شابق �شليم احل�س 

يف 1999-2000 اإىل حل امل�شكلة تبعا حلملة "تنذكر َت 

اأعرف"،  اأن  "من حقي  ما تنعاد" والتي حملت �شعار 

روؤ�شاء  من  تعيني جلنة  على  اقت�شرت  املعاجلة  فاإن هذه 

االأجهزة االأمنية انتهت يف �شنة 2000 اإىل و�شع تقرير 

من �شفحتني ون�شف خال�شته اأن هنالك ع�شرات املقابر 

جميع  واأن  فقط(  منها   4 )عددت  لبنان  يف  اجلماعية 

املفقودين خالل احلرب ماتوا. وقد اأو�شت اللجنة باإعالن 

وفاة جميع هوؤالء من دون اأن جتلي م�شري اأّي منهم. وقد 

عّينت فيما بعد جلنتان يف 2001 و2005 مل ت�شفرا عن 

اأي نتيجة تذكر على �شعيد جالء م�شائر املفقودين.  

ابتداء من 2009، غرّي ذوو املفقودين وجهتهم ونهجهم. 

وقد مت ذلك من خالل ا�شتبدال اللجوء اإىل ال�شلطات 

وا�شتبدال  الق�شائية،  ال�شلطات  اإىل  باللجوء  ال�شيا�شية 

والدموع  ال�شور  حامالت  خطاب  اال�شتجداء،  خطاب 

واإىل  باملعرفة.  احلق  اإعالن  اإىل  و�شوال  احلقوق  بخطاب 

جانب هذه امل�شاعي الق�شائية، عملوا على و�شع م�شودة 

م�شروع قانون، وهي امل�شودة التي تطورت لت�شبح قانونا. 

وجتدر االإ�شارة هنا اإىل اأن الق�شاء مّهد من خالل اأحكامه 

لالنت�شار الت�شريعي، بحيث اأن النائبني ال�شابقني غ�شان 

اقرتاحا يف  وقدماها  امل�شودة  تبّنيا  القادري  وزياد  خميرب 

ني�شان 2014 بعد زهاء �شهر ون�شف من �شدور قرار جمل�س 

�شورى الدولة )4 اآذار 2014( باإعالن حق املعرفة لذوي 

املفقودين  ذوو  وا�شل  وقد  ق�شرا.  واملخفيني  املفقودين 

واملخفيني ق�شرا بعد ذلك ن�شالهم لتمرير القانون، وقد بلغ 

اأوّجه يف ظل انتخابات 2018 حيث اأ�شمتهم "املفكرة" 

بعدما قدموا عري�شة موقعة من  الربامج"  "مقتحمي  ب� 

اآالف االأ�شخا�س، من بينهم قادة حرب ونواب، اإىل رئا�شة 

جمل�س النواب، يف اإحياء غري ماألوف لتقليد قدمي. 

ومن اأهم ما ن�س عليه هذا القانون اأنه يكر�س قانونا احلق 

الذي كان كر�شه جمل�س �شورى الدولة ق�شائيا وهو "حق 

ي�شكل  وهو  ق�شرا.  واملخفيني  املفقودين  لذوي  املعرفة" 

من هذه الزاوية وثيقة بالغة االأهمية على اأ�شا�س اإعالن 

احلقوق االأ�شا�شية اأو اإن�شائها. وكان جمل�س �شورى الدولة 

اأبرزها  قد ا�شتنبط هذا احلق من جمموعة من احلقوق، 

حقوق االإن�شان باحلياة واحلياة الكرمية ومبدفن الئق، وحق 

وحق  �شملها،  وجمع  العائلية  االأ�ش�س  باحرتام  العائلة 

الطفل بالرعاية االأ�شرية والعاطفية واحلياة امل�شتقرة، وهي 

�شتها املواثيق وال�شرائع الدولية التي ان�شم اإليها 
ّ
حقوق كر

لبنان. وفيما و�شف جمل�س �شورى الدولة هذا احلق باأنه 

"حق طبيعي"، فاإن جديد هذا القانون هو و�شع اآليات 

كفيلة بتفعيل هذا احلق. ومن اأبرز هذه االآليات، اإن�شاء 

م�شائر  لتحديد  وا�شعة  �شالحيات  ذات  م�شتقلة  هيئة 

املفقودين واملخفيني ق�شرا وو�شع اأ�شول خا�شة للتعرف 

عن هوية اجلثث املدفونة يف املقابر اجلماعية واأي�شا حتميل 

كل �شخ�س يعرف م�شوؤولية االإف�شاح عما يعرفه للهيئة 

امل�شتقلة املن�شاأة مبوجب هذا القانون، حتت طائلة امل�شاءلة 

القانونية. ولزيادة حظوظ هوؤالء بالو�شول اإىل املعرفة، جعل 

القانون الهيئة املن�شاأة هيئة م�شتقلة، من�شاأة من ممثلني عن 

منظمات ذوي املفقودين والنا�شطني احلقوقيني والنقابات 

املهنية )املحاماة والطب( وال تخ�شع الأي و�شاية. وفيما 

من  مبا�شرة  هوؤالء  غالبية  تعيني  امل�شودة جعلت  كانت 

املراجع املختارة، فاإن القانون حّول هذه املراجع اإىل مراجع 

تر�شيح على اأن يرتك ملجل�س الوزراء امكانية التعيني من 

بني من يقدمونه من مر�شحني. 

من هذه الزاوية، جاء القانون مبثابة انعطافة هامة بالن�شبة 

فبعدما  احلرب.  بجرائم  املت�شلة  الت�شريعات  وجهة  اإىل 

بالن�شيان  اأن يعالج خملفات احلرب  اختار م�شرع 1991 

من دون االحتكام اإىل اأدنى �شروط العدالة، اأتى م�شرع 

قانون  اأبقى  واإن  ال�شحايا  مطالب  بع�س  ليحقق   2018

العفو مبا يعك�شه من تنازل عن العدالة اجلزائية قائما. وهو 

االنتقالية  بالعدالة  يعرف  بات  ما  �شمن  يندرج  بذلك 

التي ترتكز على معاجلة ق�شايا ال�شحايا بطريقة اأو باأخرى 

مبناأى عن اعتبارات املحا�شبة. ويذكر اأن ذوي املفقودين 

تركوا  اإمنا  نافذ،  اأي تعوي�س مايل  مل ي�شمنوا م�شودتهم 

االأمر ملر�شوم ي�شدر الحقا عن جمل�س الوزراء. وقد فعلوا 

ذلك تاأكيدا على اأن ما يطلبونه لي�س جرب �شررهم، اإمنا 

باإخفاء  واملتمثل  �شدهم  احلا�شل  االعتداء  وقف  فقط 

م�شائر اأحبابهم عنهم. 

القانون  مناقشات  أهم 
�شهد اإقرار القانون مناق�شات نيابية ا�شتمرت زهاء �شاعة 

ون�شف. وكانت كتلة "لبنان القوي" )ممثلة بالعديد من 

نوابها وهم اآالن عون وجربان با�شيل و�شيمون اأبي رميا 

وحكمت ديب وهاغوب ترزيان وابراهيم كنعان و�شليم 

عون( من اأكرث الكتل تاأييدا له، فيما كانت كتلة "اللقاء 

الدميقراطي" الكتلة الوحيدة الراف�شة ملبدئه واإن عادت 

و�شوتت اإيجابا على بع�س مواده من باب التحدي كما 

نبنّي اأدناه. كما بدا وا�شحا اأن كتلة "التحرير والتنمية"، 

تدّخل  واإن  لالقرتاح  موؤيدة  بري  نبيه  رئي�شها  فيها  مبا 

اجتهت  كما  النقا�س.  يف  وحده  مو�شى  مي�شال  النائب 

كتلتا "الكتائب" و"اجلمهورية القوية" اإىل تاأييد القانون 

اأما كتلة "حزب اهلل" فقد  مع حتفظ على بع�س مواده. 

طلبت ر�شميا اإعادة املقرتح اإىل اللجان امل�شرتكة لدر�شه 

بالنظر اإىل ح�شا�شيته ال�شيا�شية، واإن تدخل اأحد نوابها 

نواف املو�شوي ب�شكل اإيجابي خالل املناق�شات للحوؤول 

دون تقلي�س �شالحيات الهيئة. ومن اأكرث املداخالت قوة 

من حيث رمزيتها، مداخلتا بوال يعقوبيان وندمي اجلمّيل. 

ومن اأبرز املوا�شيع التي مت طرحها، االآتية:

المعرفة، مشروع حرب أهلية؟ 

رغم انق�شاء ثالثة عقود، خرج من بني �شفوف النواب 

اأهلية  م�شروع حرب  يعتربه  اأو  القانون  يعار�س هذا  من 

اأكرم �شهيب الذي  اأبرز هوؤالء، النائب والوزير  جديدة. 

علق على اإقرار القانون بقوله "اليوم اأعتقد اأننا مع االأ�شف 

رّد عليه جمموعة من  االأهلية". وقد  نفتح ملف احلرب 

ون�شع حداً  االأهلية  نغلق جراح احلرب  "نحن  النواب: 

بقوله:  النقا�س  بري  الرئي�س  وقد ختم  االأهايل".  ملعاناة 

هي  منه  الغاية  اأن  املرات  ع�شرات  املح�شر  يف  "�شجل 

من  انتقاماً  ولي�س  املو�شوع  هذا  واإنهاء  االأهايل  طماأنة 

اأحد". ويذكر بوجه خا�س مداخلة النائب ندمي اجلميل 

الذي دعا، بعد اال�شت�شهاد بالتجربة القرب�شية، لتخ�شي�س 

كّل  عليه  يكتب  بريوت  جدران  اأحد  على  كبري  حائط 

اأ�شماء �شحايا احلرب امل�شيحيني وامل�شلمني الأي حزب 

والأي طائفة والأي فرقة اأو منطقة جغرافية انتموا. "يجب 

اأن  جميعنا  ن�شتطيع  حتى  التاريخي  االأمر  بهذا  القيام 

نتخّطى ونبل�شم جروح املا�شي". 

من جهتها، مل تتوج�س كتلة "الوفاء للمقاومة" من املعرفة 

بحد ذاتها، اإمنا راأت بل�شان الناطق با�شمها ابراهيم املو�شوي 

اأن "املو�شوع ينطوي على ح�شا�شية كبرية جداً. نحن ال 

نريد اأن نوؤخر ا�شتحقاقاً اإن�شانياً بهذا امل�شتوى وهذا احلجم، 

اأن  ينبغي  رمبا  وح�شا�شيته  املو�شوع  هذا  ولدقة  اأنه  غري 

تكون االآليات التي تتوخى على معاجلتها هي يف نف�س 

الدقة." وعليه، تقدمت الكتلة باقرتاح اإحالة امل�شروع اإىل 

اللجان امل�شرتكة لتقوم بقراءة اأخرية ثم تقدمه خال�شاً اإىل 

املجل�س". اإال اأن هذا االقرتاح مت رده. 

التشـــكيك في قدرة اآلليـــات المنصوص عليها 

فـــي االقتراح على تحقيـــق المعرفة 

امل�شككون يف قدرة  برز  النقا�س،  اآخر من  على م�شتوى 

االآليات املن�شو�س عليها يف االقرتاح على حتقيق املعرفة. 

من اأبرز هوؤالء النائب جميل ال�شيد الذي راأى اأن تعيني 

جلنة اأمنية يف غالبية اأع�شائها يكون اأكرث جناعة. وقد راأى 

اأن اإيجاد هيئة م�شتقلة اإمنا يوؤدي اإىل تعقيد االأمور، طاملا اأن 

�شعف اإمكاناتها �شيجعلها ت�شحذ معلوماتها من املوؤ�ش�شات 

القائمة. وقد عرب ال�شّيد يف هذا اخل�شو�س، عن نقد اأو�شع 

من  بدال  منها(   15 )اأح�شى  هيئات  اإن�شاء  اإىل  للتوجه 

الوزارات. وعليه، ومع ت�شليمه ب�شرورة القانون وحيويته، 

واملوؤ�ش�شات  اجلي�س  عن  ممثلني  الهيئة  ت�شم  اأن  اقرتح 

االأمنية وين�شم اإليها اأهايل املفقودين والن�شطاء الربملانيون 

يف هذا املو�شوع، جتنيا للت�شبب مبزيد من اخليبة لالأهايل. 

مل ينح�شر الت�شكيك يف قدرة الهيئة اإمنا ذهب البع�س اإىل 

الت�شكيك بقابلية القانون للتنفيذ اأ�شال. وهذا ما عرب عنه 

النائب مروان حمادة الذي ختم قوله باأن "هذا القانون 

ما رح يطبق مني رح يروح يبحب�س". واأي�شا النائب فريد 

هيكل اخلازن الذي ا�شت�شهد بف�شل التجربة اجلزائرية يف 

هذا امل�شمار. 

هيئة مكلفة؟ 

تناول النائب فريد هيكل اخلازن هذا اجلانب. وقد راأى 

اأن هذه الهيئة �شتكلف الدولة �شهريا حوايل 120 مليون 

لرية وباحلد االأدنى مليار ون�شف اأو مليارين لرية بال�شنة. 

وقد راأى اأن هذه الكلفة العالية تتطلب البحث عن اآليات 

اأخرى. وقد وجد هذا التحفظ �شدى لدى عدد من نواب 

امل�شتقبل منهم النواب حممد احلجار ورىل طب�س وهادي 

حبي�س. وقد اقرتح هذان النائبان بديال عن هذه الهيئة، 

"الهيئة الوطنية حلقوق االإن�شان"، فال تتعدد الهيئات وال 

ت�شاعف االعتمادات. يف االجتاه نف�شه، ذهب زميلهما من 

نقل  اقرتاح  اإىل  انتهى  واإن  نف�شها حممد احلجار  الكتلة 

مهام الهيئة اإىل النائب العام التمييزي. الرد االأقوى على 

م�شاألة الكلفة جاء من النائبة بوال يعقوبيان التي راأت اأنه 

من املعيب التحدث عن تبعات مالية. نحن بلد ندفع 17 

مليون د.اأ مع كل �شروق لل�شم�س خدمة دين اإذا دفعنا 

مليون د.اأ بال�شنة ليعرف هوؤالء االأ�شخا�س م�شري اأنا�س 

ينتمون لهم اأعتقد اأن هذا اأقل ما ميكن القيام به جتاههم 

بعد نحو 28 �شنة على انتهاء احلرب االأهلية". 

صالحيات الهيئة 

ا�شكالية �شالحيات الهيئة برزت يف خطاب "اجلمهورية 

النائب  خطاب  يف  وحتديدا  خا�س،  ب�شكل  القوية" 

الذي توىل احلديث با�شمها وهو النائب جورج عقي�س. 

وقد راأى �شرورة اإعادة النظر يف اخت�شا�شاتها، لت�شاربها 

خا�س  ب�شكل  �شّوب  وقد  الق�شاء.  �شالحيات  مع 

وحتريات  حتقيقات  باإجراء  الهيئة  �شالحيات  على 

و"اال�شتماع اإىل اأي م�شتبه لديه معلومات". كما �شوب 

اأو تغيري  اأعمال بناء حفر  اأية  "وقف  ب�  على �شالحيتها 

معامل". وفيما اأيده الرئي�س بري بداية، اعرت�س النائب 

نواف املو�شوي على هذا االقرتاح على اعتبار اأن االأخذ 

املو�شوي:  الهيئة. وقد �شرح  اإىل جتويف عمل  يوؤدي  به 

"نحن عندما ناق�شنا املو�شوع يف جلنة االدارة والعدل، ... 

اأ�شرينا اأن الهيئة با�شتقالليتها هي التي تتوىل هذه املهام 

وال تكون هذه املهام منوطة باأي جهاز اآخر. نحن نعترب اأن 

"هذه  اأردف:  هذه املهام هي قلب هذا االقرتاح". وقد 

اأن جتمد كل  اإذا عرث على رفات  الهيئة لديها �شالحية 

�شيء دون العودة اإىل اأحد. نحن ال نريد ح�شر مهمتها 

نربط  اأن  نريد  ال  الأننا  الق�شائية،  االأجهزة  مع  بالتن�شيق 

عملية التفتي�س باأي عامل اآخر ممكن اأن مياطل اأو يعرقل". 

وقد اأدت مداخلة املو�شوي اإىل حفظ �شالحيات الهيئة 

يف هذا اخل�شو�س. 

المادة 37 تزج الوزراء والنواب في الحبوس؟ 

االأمر االأكرث اإثارة للجدل متثل يف املادة 37 من االقرتاح 

التي تن�س على جترمي االإخفاء الق�شري، وهي املادة التي 

اأ�شالت الكثري من احلرب يف ال�شحافة قبل اجلل�شة ومن 

بعدها. اأول املتحدثني عنها كان نائب "احلزب التقدمي 

 ...  37 "املادة  قال:  الذي  عبداهلل  بالل  اال�شرتاكي" 

تطاول روؤ�شاء ووزراء ونوابا �شابقني. اأمتنى اأن يتم االنتباه 

اإىل هذا املو�شوع". مبعنى اأنه راأى اأنه يف حال اإقرار هذه 

فاإن هوؤالء �شيتعر�شون لل�شجن. وقد طالبت كتلة  املادة 

عقي�س  با�شمها  املتحدث  بل�شان  القوية"  "اجلمهورية 

باإلغاء هذه املادة على اعتبار اأنها تتناق�س مع توجه القانون 

الذي هو تكري�س حق املعرفة لذوي املفقودين. وقد انتهى 

النقا�س اإىل اإبقاء املادة بعدما مت�شك بها نواب كتلة "لبنان 

القوي". الالفت اأن النائب �شهيب عاد واأو�شح من باب 

التحدي اأنه يف حال اجتهت الغالبية اإىل اإقرار القانون، "فاأنا 

مع اأن تبقى املادة 37 وليحا�شب امل�شوؤول كائناً من كان".

والواقع اأن هذه املادة التي مت اإ�شافتها اإىل م�شودة امل�شروع 

امكانية  من  هوؤالء  توج�س  والتي  االأهايل،  قدمه  الذي 

القانون  على  �شيئا  ت�شيف  ال  بفعلها،  بالقانون  االإطاحة 

احلايل الذي يت�شمن ن�شو�شا عقابية للخطف واالحتجاز 

من  العديد  حاالت  يف  للتطبيق  قابلة  ن�شو�س  وهي 

املفقودين، طاملا اأن جرم االحتجاز يعد بطبيعته م�شتمرا وال 

يخ�شع للعفو العام اإال اإذا ثبت انتهاء مفاعيله قبل �شدور 

هذا القانون. مبعنى اأنه يكون باإمكان اأي من االأ�شخا�س 

اأو  العقوبات  قانون  اأ�شا�س  على  باالحتجاز  املالحقني 

اإبطال  اجلديدة   37 املادة  اأ�شا�س  على  الق�شري  االإخفاء 

التعقبات بحقه على اأ�شا�س قانون العفو، يف حال وفقط يف 

حال اأثبت وفاة املخفي ق�شرا قبل �شدور هذا القانون. من 

هذه الزاوية، تظهر املادة 37 على اأنها �شمانة اإ�شافية حلق 

قانون  �شدور  قبل  ق�شوا  )الذين  احلرب  ل�شحايا  املعرفة 

العفو(، اأكرث مما هي باب ملحا�شبة جرائم احلرب. 

من النقا�شات االأخرى التي اأثريت هي و�شع مدة للهيئة 

وقد حددت بخم�س �شنوات. 

القانون تنفيذ  أمام  عوائق 
املخطوفني  اأهايل  "جلنة  تكون  القانون،  اإقرار  مع 

الطويلة  م�شريتها  يف  اإ�شافية  خطوة  خطت  واملفقودين" 

 بهذا ال�شاأن، 
1
التي و�شفتها "املفكرة" يف عددها اخلا�س

باملقاومة االأ�شيلة. اإال اأن ثمة دواع عدة للقلق اإزاء العوائق 

التي قد حتول دون تنفيذه. التحدي االأول يف هذا املجال 

هو املعايري التي �شتو�شع يف تعيني اأع�شاء الهيئة وبالنتيجة 

هويتهم. وال نن�شى طبعا مر�شوم اإن�شاء الهيئة نف�شه والذي 

م�شاألة  جمرد  اللبناين  النظام  ظل  يف  اعتباره  ي�شعب 

اجرائية. 

العام: الحراك  بقوة  قسرا  والمخفييين  المفقودين  قانون  إقرار 
الحرب ضحايا  على  االعتداء  وقف 

تشريعات تشريعات
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 نيسان 2019 نيسان 2019

اإقرار  مّت   ،2018 اأيلول   24 يف  املنعقدة  اجلل�شة  يف 

املجل�س  لع�شوية  الرت�ّشح  مهلة  بتمديد  قانون  م�شروع 

 29 بتاريخ  اأحالت  احلكومة  وكانت  الد�شتوري. 

يهدف  والذي  املذكور،  امل�شروع   2017 االأول  كانون 

املجل�س  لع�شوية  الرت�شيحات  تقدمي  فرتة  متديد  اإىل 

العمل  تاريخ  من  �شهر  مهلة  خالل  الد�شتوري 

بالقانون. 

إن المناصفة 
أصبحت مرادفا 

لتقاسم التعييينات 
بين القوى 

السياسية الحاكمة 
ما يعزز المخاوف 
بشأن اتجاه هذه 

القوى إلى استتباع 
أعضاء المجلس 

الدستوري الجدد.

احلايل  الد�شتوري  املجل�س  اأع�شاء  والية  اأّن  يذكر 

يف  م�شتمرون  وهم   2015 العام  منذ  انتهت  كانت 

لهم  ت�شمح  �شريحة  مادة  مبوجب  اليوم،  عملهم حتى 

ورغم  عنهم.  بدالء  اأع�شاء  تعيني  حني  اإىل  بذلك 

لع�شوية  برت�شيحاتهم  تقدموا  كانوا  مر�شحا   26 اأن 

)قبل  القانونية  املهل  خالل  الد�شتوري  املجل�س 

)جمل�شي  التعيني  �شلطتي  من  اأيا  فاإن  التعديل(، 

جدد.  اأع�شاء  تعيني  اإىل  تبادر  مل  والوزراء(  النواب 

بتقدمي  الأ�شخا�س  لي�شمح  االقرتاح  هذا  جاء  وقد 

على  ال�شابقني،  املر�شحني  اإىل  باالإ�شافة  تر�شيحاتهم 

نحو يو�شع من هام�س االختيار لدى هاتني ال�شلطتني. 

القانون،  مل�شروع  املوجبة  االأ�شباب  اإىل  وبالعودة 

االختيار  هام�س  لتو�شيع  تذرعت  احلكومة  اأن  نلحظ 

�شراحة  جاء  فقد  الطائفي.  بالتوازن  االأوىل  بالدرجة 

 2015 يف  برت�شيحاتهم  تقدموا  الذين  املر�شحني  اأن 

تتوافر  مر�شح  اأي  منهم  لي�س  القانونية،  املهلة  �شمن 

الكاثوليك  الروم  طائفة  من  الع�شوية  �شروط  فيه 

تتمثل  طوائف  من  منهم  املر�شحني  عدد  يقت�شر  اأو 

"يجعل  مما  فقط  باإثنني  املجل�س  يف  ب�شخ�شني  عرفا 

جمل�س  يف  والتعيني  النواب  جمل�س  يف  االنتخاب 

املوجبة  االأ�شباب  متثلت  وعليه،  جمٍد".  غري  الوزراء 

متثيل  لتاأمني  الرت�شيح  باب  فتح  اإعادة  �شرورة  يف 

مر�شحي  بني  اختيار  مروحة  توفري  اأو  الطوائف  بع�س 

االأخرى.  الطوائف 

فقط.  م�شاألتان  النقا�س، طرحت  اأثناء  يف 

"كتلة  من  عقي�س  جورج  النائب  طرحها  -االأوىل 

هذا  على  حتفظه  اأبدى  الذي  القوية"  اجلمهورية 

قائم  د�شتوري  جمل�س  هناك  اليوم  "الأن  امل�شروع 

التعديل  اإرجاء  ونتمنى  النيابية  الطعون  يف  ينظر 

رئي�س  اأجاب  وقد  الطعون".  بهذه  البّت  حني  اإىل 

جمل�س النواب على هذا االأمر بقوله اأن فتح املهلة ال 

مهلة  فتح  على  يقت�شر  القانون  فهذا  االإنتخاب،  يعني 

ح�شول  بال�شرورة  ذلك  يعني  اأن  دون  من  للرت�شيح 

االإنتخاب يف وقت معني. 

يتعني  كان  اإذا  فيما  ات�شلت  فقد  الثانية  امل�شاألة  -اأما 

الباب  يفتح  اأم  قائمة  ال�شابقة  الرت�شيحات  اإبقاء 

تقدمي  باإعادة  �شخ�س  الأي  كما  ال�شابقني  للمر�شحني 

اأيوب  النائب  اأّيد  ال�شدد،  هذا  يف  تر�شيحاتهم. 

للتقدم بطلب  اأمام اجلميع  الباب  فتح  ُيعاد  اأن  حميد 

الطلبات  اأن  على  اأ�شر  بري  الرئي�س  اأّن  اإال  تر�شيح، 

�شارية. تبقى 

فلم  والتعيينات  الرت�شيحات  يف  الطائفية  امل�شاألة  اأما 

ب�شكل عر�شي حيث  اإال  النقا�س  ا�شكال يف  اأي  ترث 

الرت�شيح  باب  كان  اإذا  فيما  النواب  بع�س  ت�شاءل 

مفتوحا فقط للطوائف التي مل يتقدم اأي مر�شح منها 

احلا�شل  االإلتبا�س  ورغم  يريد.  ملن  مفتوحة  اأنها  اأم 

يف االأ�شباب املوجبة يف هذا ال�شدد، فقد جاء الن�س 

يريد.   وا�شحا جلهة فتح باب الرت�شيح ملن 

القانون  هامش  على  مالحظة 
عك�شت  للقانون  املوجبة  االأ�شباب  اأن  الالفت  من 

ففيما  طائفية.  اأعراف  تكري�س  نحو  جديدا  اجتاها 

اإ�شارة  اأي  من  الد�شتوري  املجل�س  اإن�شاء  قانون  يخلو 

االأ�شباب  ترى  معينة،  لطوائف  مقاعد  تخ�شي�س  اإىل 

املخ�ش�شة  املقاعد  عن  احلديث  يف  ت�شهب  املوجبة 

احلا�شلة  الرت�شيحات  اعتبار  اإىل  لت�شل  للطوائف، 

)التي  االجمايل  عددها  اإىل  بالنظر  لي�س  كافية  غري 

من  املر�شحني  عدد  اإىل  بالنظر  ولكن   )26 بلغت 

من  املوجبة  االأ�شباب  ت�شكل  وفيما  معينة.  طوائف 

املعادلة  باعتماد  االأول   
ّ

الر�شمي االإقرار  الزاوية  هذه 

فمن  الد�شتوري،  املجل�س  اأع�شاء  تعيني  يف  الطائفية 

اإلزامية  من  يقوي  اأن  الوجه  هذا  على  ورودها  �شاأن 

االأعراف املعتمدة يف اجتاه حتويلها اإىل ن�شو�س ملزمة، 

منت  مع  تن�شر  باتت  املوجبة  االأ�شباب  اأن  خ�شو�شا 

حق  قانون  مبوجب  الر�شمية  اجلريدة  يف  القوانني 

الو�شول اإىل املعلومات. وما يزيد االأمر قابلية لالنتقاد 

الد�شتورية،  الن�شو�س  مع  العرف  هذا  تعار�س  هو 

اللبناين،  الد�شتور  من  و95   12 املادتني  وبخا�شة 

يف  احلق  لبناين  "لكل  اأن  اأكدت  االأوىل  اأن  حيث 

اإال  االآخر  على  الأحد  ميزة  ال  العامة،  الوظائف  تويل 

ال�شروط  ح�شب  واجلدارة  اال�شتحقاق  حيث  من 

األغت  الثانية  اأن  فيما  القانون"،  عليها  ين�س  التي 

على  واأكدت  الطائفي"  التمثيل  "قاعدة  �شراحة 

الوظائف  يف  والكفاءة  "االخت�شا�س  معايري  اعتماد 

واالأمنية  الع�شكرية  واملوؤ�ش�شات  والق�شاء  العامة 

الوفاق  ملقت�شيات  وفقاً  واملختلطة  العامة  واملوؤ�ش�شات 

ما  ويف  فيها  االأوىل  الفئة  وظائف  با�شتثناء  الوطني 

الفئة االأوىل". يعادل 

طائفية  معادلة  كاأي  املنا�شفة  اأن  القول  النافل  ومن 

القوى  بني  التعيينات  لتقا�شم  مرادفا  اأ�شبحت 

اأبديناها  التي  املخاوف  يعزز  مما  احلاكمة،  ال�شيا�شية 

اأع�شاء  ا�شتتباع  اإىل  ال�شيا�شية  القوى  اجتاه  ب�شاأن 

اجلدد. الد�شتوري  املجل�س 

مرور  بعد  انتهت  الرت�شيحات  مهلة  اأن  اأخريا  يلحظ 

بتاريخ  اأي  الر�شمية  اجلريدة  يف  ن�شره  من  �شهر 

.2018/11/18

ن.�س      

ميريــم مهنا 

اأّقر جمل�س   2018/9/25 بتاريخ  املنعقدة  يف جل�شته 

اإ�شايف  اعتماد  فتح  قانون   ،95 الرقم  حتت  النواب، 

ل.ل.  مليار  مئة  قدره   2018 لعام  العامة  املوازنة  يف 

العامة  املوؤ�ش�شة  االإجتماعية-  ال�شوؤون  وزارة  باب  يف 

لالإ�شكان.

للقانون يعي  التشر المسار 
لبنان  يف  ال�شكنية  القرو�س  اأزمة  اندالع  اإثر  على 

النواب  من  عدد  قّدم   ،2018 -2017اأوائل  اأواخر 

القرو�س  ا�شتمرارية  لتاأمني   
1
قوانني اقرتاحات  اأربعة 

اللبنانية.  امل�شارف  عرب  ال�شكنية 

اإال اأنه وبعد اإبداء مالحظاته حول قانونية االإقرتاحات 

، عمد وزير املالية 
2
خالل اجلل�شة املخ�ش�شة ملناق�شتها

اإىل  خليل  علي ح�شن  االأعمال  ت�شريف  يف حكومة 

 2018 العام  موازنة  يف  اإ�شايف  اعتماد  فتح  اقرتاح 

لالإ�شكان. العامة  املوؤ�ش�شة  ل�شالح 

 بعد ان�شحاب نواب 
ّ
اأقر ومن الالفت اأن هذا القانون 

اجلل�شة  من  وامل�شتقبل  اللبنانية  القوات  كتلتي 

ملناق�شته. �شة  املخ�شّ

إن »الحق بالسكن« 
هو الغائب األكبر من 

القانون، الذي ال يعتبر 
سوى جرعة هزيلة 

إلنعاش السياسة 
القائمة منذ ما بعد 
الحرب األهلية في 

هذا المجال. 

للقانون  العام  اإلطار 
مع اخلروج من احلرب االأهلية اللبنانية وزيادة الطلب 

امل�شارف  لدى  فائ�شة  �شيولة  ووجود  االأبنية،  على 

اأجل  من  الت�شليف  قوامها  �شيا�شة  قامت  اللبنانية، 

امل�شرف  ال�شيا�شة  هذه  راعي  وكان  م�شكن.  اقتناء 

املركزي، خدمًة ل�شيا�شته النقدية القائمة على تثبيت 

 1507.5. عند  الدوالر  مقابل  اللرية  �شرف  �شعر 

با�شتخدام  للم�شارف  املركزي  امل�شرف  ف�شمح  لرية. 

باقتناء  الراغبني  الإقرا�س  االإلزامية  اإحتياطياتها 

م�شكن باللرية اللبنانية مقابل اأن تعيد امل�شارف هذه 

االأموال اإىل امل�شرف املركزي بالدوالر.

ثانياً،  واالإقت�شادية  اأواًل،  النقدية  ال�شيا�شة  وهذه 

احلرب.  بعد  ما  للدولة  االإ�شكنية  ال�شيا�شة  تخت�شر 

نظرة  على  االإ�شكانية  ال�شيا�شة  قامت  اآخر  مبعنى 

اأحادية قوامها الت�شليف من اأجل االإ�شكان. ومل تكن 

تقت�شيه  كانت  ملا  عر�شية  نتيجة  �شوى  ال�شيا�شة  هذه 

امل�شالح االإقت�شادية القائمة ما بعد احلرب )امل�شارف – 

املقاولون العقاريون – ال�شيا�شة النقدية حلاكم م�شرف 

لبنان(، يف نظام حمكوم الأ�شباب تاريخية واجتماعية، 

ب�شمو امللكية العقارية. 

االإ�شكان  العامة  املوؤ�ش�شة  املنظومة، تخّلت  �شمن هذه 

بناء  يف  اأدوارها  عن   –  1996 عام  اأن�شئت  والتي   –

امل�شاكن وت�شجيع االإدخار والت�شليف لل�شكن، وحتّولت 

اخلا�شة.  امل�شارف  جتاه  للمقرت�س  كفيل  د 
ّ
جمر اإىل 

االإ�شكان  موؤ�ش�شة  من  املدعومة  القرو�س  عدد  وو�شل 

اإىل 5000 ملفاً �شنويا يف اخلم�س �شنوات االأخرية.

و�شيا�شة الت�شليف هذه مل متّيز بني ذوي الدخل املحدود 

واملتمّولني الكبار. فاإن كانت معايري الت�شليف من قبل 

موؤ�ش�شة االإ�شكان وا�شحة )جلهة �شقف مدخول الفرد، 

اأي  �شبط  يتم  فلم  اإلخ...(،  وم�شاحتها  ال�شقة  و�شعر 

معيار للت�شليف من قبل امل�شارف. فو�شل ال�شقف اإىل 

حد مليار ومئتي مليون لرية لبنانية. وغياب ال�شقف هذا 

اأدى اإىل االإ�شراع بتجفيف م�شادر القرو�س ال�شكنية. 

اأجل  الت�شليف من  اأن �شيا�شة  الواقع جلياً  ويظهر هذا 

االإ�شكان مل تتجه يوماً نحو تاأمني "احلق بال�شكن" بل 

ارتبطت باأولويات نقدية واقت�شادية اأخرى.

كما ارتّد ت�شّخم الطلب على القرو�س ال�شكنية ت�شّخماً 

بالطلب على الدوالر لدى امل�شرف املركزي. ومع ظهور 

بوادر اأزمة مالية اإثر ت�شّخم عجز ميزان املدفوعات، باتت 

عملية دعم القرو�س ال�شكنية ترتد على م�شرف لبنان 

زيادة يف الطلب على الدوالر. ففي �شبيل احلفاظ على 

ثبات �شعر �شرف اللرية، عمد امل�شرف املركزي ابتداًء 

ا�شتخدام  و�شبط  الدعم  اإيقاف  اإىل   ،2017 العام  من 

امل�شارف الإحتياطها االإلزامي مبوجب التعميم 5003، 

مما اأدى اإىل اإيقاف القرو�س ال�شكنية.

اأي  من  له  وتن�شّ املركزي  امل�شرف  ان�شحاب  ومع 

الدولة  و�شعت  االإ�شكانية،  ال�شيا�شة  يف  له  دور 

�شياق  ويف  النا�س.  مع  مواجهة  يف  ال�شامتة  الغائبة 

اإيقاف  اأحدثها  التي  البلبلة  اآثار  امت�شا�س  حماولة 

على  واملواطنني  املتعهدين  �شفوف  يف  القرو�س  هذه 

بهدف  قانون  اقرتاح  من  اأكرث  تقدمي  مّت  �شواء،  حد 

العامة  املوؤ�ش�شة  من  املمنوحة  القرو�س  فوائد  دعم 

وذكرناها. �شبق  والتي  لال�شكان، 

حول  األساسية  المالحظات 
مالءمته  مدى  ما  النص: 
إجتماعيا؟ أو  يا  دستور

اأبرزها: الن�س،  تعرتي  اأ�شا�شية  اإ�شكاليات  اإن 

أوال: تغييب "الحق بالسكن"

تداعيات  المت�شا�س  اإقراره  توقيت  من  الرغم  على 

ال�شكنية،  للقرو�س  لبنان  م�شرف  دعم  اإيقاف 

الدولة  اإجابات  اإحدى  وكاأنه  اأقّله  اإعالمياً  وتقدميه 

الغائب  بال�شكن" هو  "احلق  فاإن  ال�شكن،  اأزمة  على 

جرعة  �شوى  يعترب  ال  الذي  القانون،  من  االأكرب 

احلرب  بعد  ما  منذ  القائمة  ال�شيا�شة  الإنعا�س  هزيلة 

الدولة  تقم  اأ�شلفنا، مل  املجال. فكما  االأهلية يف هذا 

اإ�شكانية  ل�شيا�شة  اأ�ش�س  اأي  بو�شع  احلرب  بعد  ما 

�شيا�شة  قامت  بل  للجميع.  بال�شكن"  "احلق  تخدم 

اأجل  من  الت�شليف  على  قائمة  التوجه،  اأحادية 

وهذا  نقدية-اإقت�شادية.  ل�شيا�شة  خدمة  ال�شكن، 

ربطت  التي  للقانون  املوجبة  االأ�شباب  يف  نقراأه  ما 

�شريح  وب�شكل  مواربة  اأي  دون  ال�شكنية  القرو�س 

دون  العقاري"  القطاع  "اإنعا�س  ب  ح�شري  و�شبه 

"اأن  نقراأ  كما  بال�شكن".  "احلق  اإىل  اإلتفاتة  اأي 

املوؤ�ش�شة  خالل  من  تعطى  التي  ال�شكنية  القرو�س 

االإقت�شاد  وعجلة  البناء  قطاع  حترك  لالإ�شكان  العامة 

 38 اأكرث من  يف البالد ما ي�شاهم يف حتريك وتن�شيط 

الأكرث  عاملة  يد  من  املحلية  االأ�شواق  يف  عمل  قطاع 

)باطون-حدادة-كهرباء...(  اخت�شا�شات  ع�شرة  من 

اليد  هذه  قبل  من  امل�شتعملة  للمواد  جتاري  وتبادل 

كما   )...( البناء  جتار  ت�شغيل  اإىل  اإ�شافة  العاملة، 

يف  وتثبيتهم  ال�شباب  اأموال  ا�شتقطاب  اإىل  توؤدي 

العملة  دعم  يف  اأي�شاً  ي�شاهم  ما  ووطنهم،  اأر�شهم 

االأ�شباب  اأ�شارت  كما  الهجرة".  من  واحلد  الوطنية 

املوؤ�ش�شة  بها   
ّ
متر التي  احلالية  "االأزمة  اإىل  املوجبة 

مبا�شرة  ب�شورة  تنعك�س  والتي  لالإ�شكان  العامة 

تعر�س  اإىل  توؤدي  اإذ  لبنان،  العقاري يف  القطاع  على 

متعددة  واإفال�شات  مالية  النهيارات  االأبنية  من�شئي 

 )...( القر�س  وطالبي  ال�شقق  مالكي  بني  وخالفات 

باملواطنني  اإ�شالحه  ميكن  ال  �شرر  اإحلاق  عن  ف�شاًل 

احل�شول  اأمل  على  البناء  جتار  مع  بعقود  املرتبطني 

.")...( املوؤ�ش�شة  �شكنية من  قرو�س  على 

موؤ�ش�شة  اإمداد  اإىل  �شوى  القانون  يعمد  مل  وعليه، 

اعتماد  فتح  خالل  من  ل.ل،  مليار  مبائة  االإ�شكان 

2018 يف �شبيل دعمها  اإ�شايف يف املوازنة العامة لعام 

متاماً  وتغيب  ال�شكنية.  القرو�س  من  جديدة  لرزمة 

الأزمة  جزئية  ولو  معاجلة  اأو  خطة  اأي  القانون  عن 

وهو  اأال  واحد  اجتاه  يف  ت�شب  فجميعها  ال�شكن. 

الذي  ال�شكنية  القرو�س  متويل  نظام  ا�شتدامة  تاأمني 

برهن حمدوديته يف تاأمني "احلق بال�شكن" للجميع.

ثانياً: ال اســـتدامة في دعم القروض الســـكنية 

وال آليات تطبيق القانون

دعم  اأن  فيها  اأقر  التي  ال�شيغة  القانون يف  عن  يتاأتى 

اعتماد  فتح  �شيغة  على  جاء  ال�شكنية  القرو�س 

ملوؤ�ش�شة   2018 لعام  العامة  املوازنة  يف  اإ�شايف 

يكون  االإجتماعية(.  ال�شوؤون  وزارة  )باب  االإ�شكان 

واحدة  ل�شنة  الدعم  باإقرار  اكتفى  قد  بذلك  القانون 

ا�شتمرار  �شمان  لكيفية  احللول  تقدمي  دون  من  فقط 

التي قد ت�شل  القرو�س طوال مدتها  الدولة يف دعم 

�شنة. اإىل خم�س ع�شرة 

ذر  عملية  د 
ّ
جمر القانون  اإقرار  الواقع  هذا  ويجعل   

الكتل  باأن  الإيهامهم  املواطنني،  عيون  يف  الرماد 

ال�شكنية  االأزمة  اأمام  م�شوؤوليتها  اتخذت  قد  النيابية 

االأكرثية  جتاهلت  ثانية،  جهة  من  واأنه  امل�شتجدة.كما 

مي�شال  النائب  حتذيرات  القانون  ت 
ّ
اأقر التي  النيابية 

املناق�شات  جل�شات  خالل  حّذر  كان  الذي  معو�س 

قرو�س  تقدمي  عاجزة عن  باتت  امل�شارف  باأن  النيابية 

القرو�س  ن�شبة  جتاوزت  بعدما  اللبنانية  باللرية  �شكنية 

لديها  املودعة  االأموال  جمموع  من  بها  امل�شموح 

هذا  باإجها�س  يهدد  مما   25% وهي  العملة  بهذه 

التي  املرتفعة  الفوائد  ن�شب  واأن  كما  برمته.  القانون 

ذوي  تق�شي  باتت  القرو�س  على  امل�شارف  تفر�شها 

موؤ�ش�شة  قرو�س  من  االإ�شتفادة  من  املحدود  الدخل 

االإ�شكان...

اكتفى القانون بإقرار 
الدعم لسنة واحدة 

فقط من دون تقديم 
الحلول لكيفية 
ضمان استمرار 
الدولة في دعم 

القروض طوال مدتها 
التي قد تصل إلى 

خمس عشرة سنة.
الدعم  ا�شتدامة  توفري  عدم  جلهة  القانون  اإذاً  فيبدو 

غري  منه،  املحدود  الدخل  ذوي  ا�شتفادة  وعدم 

مدرو�س، ال يت�شمن اأي تقدير للكلفة وال اأي اآليات 

. لتطبيقه

ثالثاً: حجم الدعم ال تكفي حاجات السوق

100 مليار لرية   القانون �شوى بدعم ي�شل اإىل 
ّ
مل يقر

ال�شوق.  حاجات  يغطي  ال  زهيد  مبلغ  وهو  لبنانية، 

 3000 حوايل  اإىل  االإ�شكانية  ال�شوق  حجم  فت�شل 

املالية  وزير  اأعطاها  التي  االأرقام  بح�شب  مليار ل.ل. 

علي ح�شن خليل يف جل�شة مناق�شة م�شروع القانون، 

تهيمن دستورية  غير  محاصصة 
الدستوري المجلس  عضوية  على   

السكنية القروض  البطاقة  إلغاء 
الممغنطة:

حين وضعت 
المشرع  الداخلية 

أمام األمر الواقع
بتاريخ 2018/4/13، اأي قبل اأقل من �شهر من موعد 

اإجراء االنتخابات النيابية، �شدر القانون رقم 2018/67 

للبطاقة  واحدة  ملرة  العمل  بتعليق  ق�شى  والذي 

االلكرتونية املمغنطة يف العملية االنتخابية. وكانت املادة 

84 من القانون رقم 44 تاريخ 2017/6/17 )انتخاب 

ت على اأّنه يتوجب على  اأع�شاء جمل�س النواب( ن�شّ

البطاقة  اعتماد  اإىل  االآيلة  االجراءات  اتخاذ  احلكومة 

االإلكرتونية املمغنطة يف العملية االنتخابية املقبلة.

وقد ت�شمنت االأ�شباب املوجبة القرتاح تعديلي معجل 

االإلكرتونية  البطاقة  اإجناز  يف  احلكومة  تاأخر  اأّن  مكرر 

اأّدى  قانون االنتخاب  84 من  للمادة  املمغنطة تطبيقا 

اإىل عدم اإمكانية اإعتمادها يف االنتخابات املقرر اإجراوؤها 

يف ال�شاد�س من �شهر اأيار 2018. اأما الهدف من تقدمي 

اإقرتاح القانون هذا كان ومما ال �شك فيه احلوؤول دون 

تعري�س االإنتخابات التي �شتجرى للطعن على اإعتبار 

اأّن االإبقاء على هذه املادة من دون اإجناز البطاقة املمغنطة 

من �شاأنه تعري�س دورة االإنتخابات للطعن. 

اأّن النواب كانوا اأ�شهبوا يف مناق�شة  ومن اجلدير ذكره 

مدى مالءمة اعتماد هذه البطاقة املمغنطة عند مناق�شة 

وانق�شموا حولها   2017/6/17 تاريخ   44 رقم  القانون 

بني موؤيد ومعار�س. 

فمن جهة، اعترب عدد من النواب اأن اإقرارها يعّد خطوة 

اإنتخابية  بطاقة  فهي  عدة:  زوايا  من  مهمة  اإ�شالحية 

خا�شة ُيربزها �شاحبها يف فرتة االإنتخابات بحيث حتل 

كل  وحتمل  االإقرتاع  مركز  يف  ال�شطب  لوائح  مكان 

املعلومات التي تت�شمنها هذه اللوائح، وتخفف تاليا من 

االأخطاء التي ترد فيها. وهي ُت�شهل يف االآن نف�شه على 

الناخب عملية االإقرتاع يف مكان اإقامته دون االإنتقال 

مما  راأ�شه،  م�شقط  اإليها حيث  ينتمي  التي  الدائرة  اإىل 

يوؤدي بالتايل اإىل رفع ن�شب االإقرتاع ويقلل من الر�شوة 

االإنتخابية بفعل ت�شتت مواقع االإقرتاع. 

وبخالف هوؤالء، عار�س عدد من النواب ويف مقدمتهم 

وزير الداخلية ال�شابق نهاد امل�شنوق اعتماد هذه البطاقة. 

امل�شنوق الذي �شّوَت �شّد اعتماد البطاقة املمغنطة يف 

االإلكرتونية  البطاقة  باأن  ذلك  برر  املقبلة،  االنتخابات 

ة واحدة كّل 4 �شنوات، ورمبا 
ّ
املمغنطة �شت�شتعمل ملر

وبالتايل  كثرية،  بلدان  كما جرى يف  فقط  واحدة  ة 
ّ
ملر

فاإّن االعتمادات التي �شرت�شد لها �شتكون هدراً للمال 

البطاقات  من  النوع  هذا  اإجناز  باأن  �شرح  كما  العام. 

يحتاج اإىل وقت طويل. وقد يكون موقف وزير الداخلية 

ال�شابق يف هذا اخل�شو�س قد اأعاق جتهيز هذه البطاقة، 

مما جعل امل�شرغ اأمام االأمر الوقع لتعليق العمل بها. 

وزارة  كانت  اإذا  فيما  م�شروعا  ال�شوؤال  ي�شبح  واأخرًيا، 

هذه  اإجناز  على  وزيرها  تغيري  بعد  �شتعمل  الداخلية 

من  التي  املقبلة  االإنتخابات  لدورة  متهيدا  البطاقة 

امل�شرع  �شيجد  اأم   2022 العام  اأن جتري يف  املفرت�س 

نف�شه مرة اأخرى بعد �شنتني اأمام اأمر واقع م�شابه.

          ج.�س

ر قّدمه اأربعة نواب من كتلة "امل�شتقبل" هم رىل . 1
ّ
اقرتاح قانون معّجل مكر

طب�س ودميا جمايل و�شامي فتفت وطارق املرعبي يف 2018/7/9

ر قّدمه كل من النائبني قا�شم ها�شم وبوليت . 2
ّ
اقرتاح قانون معّجل مكر

يعقوبيان يف 2018/7/16

ر قّدمه تكّتل "لبنان القوي" يف 2018/8/9 . 3
ّ
 اقرتاح قانون معّجل مكر

ل”تاأمني ا�شتمرارية منح القرو�س ال�شكنية عرب امل�شارف اللبنانية”

واقرتاح قانون قّدمه تكّتل "اجلمهورية القوية" يف 2018/8/27 واأحيل . 4

اإىل جلنتي املال واملوازنة وال�شحة العامة واإىل رئا�شة احلكومة.

 حمزة، "جدل نيابي ب�شاأن القرو�س ال�شكنية يف لبنان : اليوم نبّي�س . 5

وجهنا مع النا�س، وغدا نفكر يف اليا�شة االإ�شكانية، موقع املفكرة القانونية، 
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على  النيابي  املجل�س   
ّ
اأقر  ،2018 اآذار   29 بتاريخ 

 .2018 ل�شنة  العامة  املوازنة  قانون  م�شروع  عجالة 

املجل�س  اإىل  امل�شروع  اأحالت  احلكومة  وكانت 

�شتة  قرابة  بعد  اأي   2018 اآذار   13 بتاريخ  النيابي 

املال  جلنة  در�شته  وقد  الد�شتوري.  املوعد  من  اأ�شهر 

الهيئة  اإىل  يحال  اأن  قبل  اأيام  ت�شعة  خالل  واملوازنة 

قبلما  �شريعة،  ملناق�شات  تبعا  النواب  ليقره  العامة 

ح�شل  كما  ومتاما  االنتخابية.  حلمالتهم  يتفرغوا 

ي�شبقه  اأن  دون  من  املوازنة  اإقرار  مت   ،2017 �شنة  يف 

للمادة  2016، خالفا  ل�شنة  قطع ح�شاب  قانون  اإقرار 

املجل�س  عن  ال�شادر  وللقرار  الد�شتور  من   87

الوحيد  الدافع  بدا  وقد   .2017/5 رقم  الد�شتوري 

يتمثل  دويل  ال�شتحقاق  اال�شتجابة  العجالة،  لهذه 

على  يوجب  والذي  "�شيدر"،  موؤمتر  با�شرتاطات 

عامة  موازنة  يعتمد  اأن  اأخرى،  دولة  اأي  مثل  لبنان 

�شنوية. 

في  اإلشكالية  المواد  ز  أبر
الموازنة

احل�شاب،  قطع  بغياب  املتمثلة  املخالفة  عن  ف�شال 

خمالفات   2018 ل�شنة  العامة  املوازنة  قانون  ت�شّمن 

ال�شريبية  امل�شاواة  مببادئ  امل�ّس  جلهة  ج�شيمة 

خمالفة  على  املواطنني  وحث  االجتماعية  والعدالة 

هذه  اأبرز  ومن  ال�شريبي.  والتهرب  القوانني 

االآتية:  املخالفات، 

تو�شح  فذلكة  اأو  تربيرات  باأي  املوازنة  اإرفاق  -عدم 

تقرير  اأن  كما  املبادئ.  لهذه  الفادح  تعر�شه  اأ�شباب 

�شاأن  ومن  جدا.  مقت�شبا  جاء  واملوازنة"  املال  "جلنة 

هذين االأمرين اأن ي�شعفا �شدقية املوازنة العامة التي 

اأمام  الباب  يفتحا  واأن  لد�شتوريتها  �شرطا  ت�شكل 

التاأويالت. 

والت�شويات  باالإعفاءات  عّجت  العامة  املوازنة  -اأن 

اأ�شابيع  قبل  انتخابية  ر�شاوى  مبثابة  جاءت  والتي 

 .2018 اأيار  النيابية يف  االنتخابات  موعد  عديدة من 

قانون  م�شودة  خالل  من  االعتقاد  هذا  تعزز  وقد 

الكتل  على  العدل  وزارة  وزعته  الذي  العام  العفو 

اآنذاك  احلا�شلة  امل�شاومات  اإطار  يف  ال�شيا�شية 

العفو  مبنح  ال�شيا�شية  االأطراف  من  كال  لتمكني 

خالفا  خا�شة  لغايات  غالبا  معينة،  طائفية  لفئة 

. ومن �شاأن هذه املمار�شات اأن ت�شكل 
1
لل�شالح العام

يف  امل�شمونة  ونزاهتها  االنتخابات  لدميقراطية  ت�شويها 

الدويل  و"العهد  االإن�شان"  العاملي حلقوق  "االإعالن 

ي�شتخدم  بحيث  وال�شيا�شية"،  املدنية  للحقوق 

على  حظوظه  لتعزيز  الدولة  امكانات  النافذ  املر�شح 

املر�شحني  �شائر  وحظوظ  الدولة  م�شالح  ح�شاب 

ممار�شة  يرف�شون  اأو  م�شابه  نفوذ  لهم  لي�س  الذين 

تنتهك  اأن  �شاأنها  من  كما  مماثلة.  لغايات  نفوذهم 

مكافحة  اتفاقية  عليها  تقوم  التي  االأهداف  جممل 

النزاهة وال�شفافية ون�شر  الف�شاد، ويف مقدمتها مبادئ 

هذه  جممل  اأن  املعلوم  ومن  الف�شاد.  مكافحة  ثقافة 

مقدمة  مبوجب  الد�شتورية  القوة  تكت�شب  الوثائق 

الد�شتور.

تماما كما حصل في 
سنة 2017، تم إقرار 
الموازنة من دون أن 

يسبقه إقرار قانون 
قطع حساب لسنة 

2016، خالفا للمادة 
87 من الدستور 

وللقرار الصادر عن 
المجلس الدستوري 

رقم 2017/5

فر�شان  من  العديد  ت�شمنت  العامة  املوازنة  -اأن 

من  املوازنة  يف  زجها  يتم  التي  املواد  اأي  املوازنة، 

�شنفت  وقد  بتنفيذها.  عالقة  اأي  لها  يكون  اأن  دون 

اأوىل  فئة  فئات:  ثالث  �شمن  الفر�شان  "املفكرة" 

تت�شل باالإعفاء من الغرامات اأو اإلغاء ال�شرائب، وفئة 

البلديات  بر�شوم  تت�شل  ن�شو�س  بو�شع  تت�شل  ثانية 

واأ�شخا�س  االجتماعي  لل�شمان  الوطني  وال�شندوق 

ثالثة،  وفئة  الدولة  غري  من  العام  القانون  من  اآخرين 

لها  مبا�شرة  �شلة  ال  واإجرائية  تنظيمية  مب�شائل  تت�شل 

هذه  عن  الناجمة  املخاطر  اأكرب  ومن  العامة.  باملوازنة 

تعديالت جمتزاأة  اإدخال  اإىل  توؤدي  اأنها  هو  املمار�شة 

�شيا�شات  اأو  الت�شريعية  املنظومة  مع  متنا�شقة  وغري 

املال  "جلنة  رئي�س  اأكد  فيما  اأنه  ويلحظ  الدولة. 

للهيئة  العامة  اجلل�شة  يف  كنعان  ابراهيم  واملوازنة" 

قيامها  احلكومة  على  معيبا  االأمر  هذا  على  العامة 

عادت  اللجنة  فاإن  موازنة،  فر�شان  القانون  بت�شمني 

ومنها  بنف�شها،  موازنة  فر�شان  القانون  اإىل  واأ�شافت 

يف  الد�شتوري  املجل�س  )اأبطلهما  و52   14 املادتني 

وهذا  االأ�شا�س(.  هذا  على  اأيار   14 يف  ال�شادر  قراره 

املنحى اإمنا يوؤكد خطورة هذه املمار�شة ومدى التطبيع 

�شبع  اإبطال  اإىل  الد�شتوري  القرار  انتهى  وقد  معها. 

اإبطال  عن  اأعر�س  اأنه  فيما  االأ�شا�س،  هذا  على  مواد 

العامة.  باملوازنة  ربطها  ي�شعب  اأخرى  مواد 

"للحكومة  م�شتهلها  يف  اأجازت  العامة  املوازنة  -اأن 

حدود  و�شمن  الديون،  ا�شتحقاقات  متويل  اإطار  يف 

العجز املقدر يف تنفيذ املوازنة ويف اإنفاق االعتمادات 

االإ�شافية،  واالعتمادات   2018 العام  اإىل  املدورة 

الآجال  اللبنانية  بالعملة  خزينة  �شندات  اإ�شدار 

وذلك  العجز  هذا  لتغطية  وطويلة  ومتو�شطة  ق�شرية 

اأ�شارت  وقد  املالية".  وزير  عن  ت�شدر  بقرارات 

عمليا  اأجازت  الأنها  باطلة  املادة  هذه  -اأن  "املفكرة" 

للحكومة االقرتا�س من دون حتديد �شقف اأو �شروط، 

اأن  حيث  الد�شتور،  من   88 املادة  تفر�شه  ملا  خالفا 

تنفيذ  ي�شله  قد  الذي  العجز  م�شتوى  يعلم  ال  اأحدا 

العامة. املوازنة 

املت�شلة  القانون  من   26 املادة  ت�شمنت  املوزانة  -اأن 

زهيدة،  مبالغ  لقاء  الدخل  �شريبة  خمالفات  بت�شوية 

املكلف  املادة  امل�شاواة. وجتعل هذه  تتعار�س مع مبداأ 

املكتوم واملكلف الذي مل ي�شرح يف اأي من �شنوات 

الت�شوية واخلا�شع ملبلغ مقطوع زهيد يف و�شعية اأف�شل 

خالل  اأعماله  عن  ت�شريحا  قدم  الذي  املكلف  من 

بع�س هذه  اأو خالل  الت�شوية  ت�شملها  التي  ال�شنوات 

اأعماله. ومن �شاأن  ال�شنوات واخلا�شع لن�شبة من رقم 

وخمالفة  ال�شريبي  التهرب  على  ي�شجع  اأن  ذلك 

القانون، مبا يتعار�س مع ثقافة مكافحة الف�شاد.

�شريبة  تطبيق  على  لتن�س  عادت  العامة  املوازنة  اأن 

االأمالك املبنية على االإيرادات ال�شافية ال�شنوية التي 

راأت  وقد  حدة.  على  عقار  كل  من  للمكلف،  تعود 

"املفكرة" اأن هذه املخالفة تتعار�س مع مبداأ امل�شاواة 

الد�شتور  من   7 واملادة  )ج(  الفقرة  يف  املكر�س 

بني  والواجبات  احلقوق  يف  )"امل�شاواة  اللبناين 

املنحى  الأن  تف�شيل"(  اأو  متايز  دون  املواطنني  جميع 

اأ�شا�س  لي�س على  مبوجبها  يتقرر  لل�شريبة  الت�شاعدي 

املالية  املقدرة  وتاليا  منها  املح�شلة  االإيرادات  قيمة 

على  كثرية  ويف حاالت  اأي�شا  اإمنا  وح�شب،  للمكلف 

املكلف.  ميلكها  التي  العقارات  اأ�شا�س عدد 

-اأنه مت ت�شمني املوازنة العامة مادة هجينة )املادة 35( 

ملالك  االإمكانية  "اإعطاء  عنوان  حتت  ن�شت  والتي 

ملالك  "ميكن  االآتي:  على  املخالفات"  ت�شوية  العقار 

املخالفات  ت�شوية  بناء،  خمالفة  عليه  الذي  العقار 

ال  الت�شوية  هذه  اأحكام  حتدد  عقاره.  على  املرتكبة 

دفعها  الواجب  والغرامات  الر�شوم  قيمة  جلهة  �شيما 

قانون  مبوجب  باأحكامها  امل�شمولة  ال�شنوات  وجلهة 

 
ّ
تقر اأنها  الهجينة  املادة  هذه  من  ويت�شح  خا�س". 

من  عقاره،  على  املخالفات  ت�شوية  امكانية  للمالك 

دون اأن حتدد مهلة للقيام بهذه الت�شوية و�شروطها وال 

املخالفات اأو ال�شنوات التي ت�شملها. وهي كّلها اأمور 

دون  من  ي�شدر الحقا  لقانون خا�س  تركت حتديدها 

اأن ت�شع مهلة ل�شدور هذا القانون. حتتمل هذه املادة 

التف�شري  لكن  تف�شري.  من  اأكرث  والهجينة  الغام�شة 

من  خطري  تف�شري  هو  لوجودها  معنى  يعطي  الذي 

)و�شمنا  املخالفة  على  املالكني  ي�شجع  اأن  �شاأنه 

رخ�شة  على  احل�شول  ر�شم  ت�شديد  من  التهرب 

واأن  الحقا،  ت�شويتها  يف  احلق  اكت�شاب  بعد  بناء( 

يحتمل  اإذ  الدولة،  خزينة  على  �شلبي  ب�شكل  يوؤثر 

ر�شم  ت�شديد  عدم  يف  تتمثل  اأو  املخالفة  ترتافق  اأن 

على  الفرقاء  يح�س  واأن  بناء،  رخ�شة  على  احل�شول 

و�شع  دون  للمالك من  اأعطي  احلّق  اأن  طاملا  املخالفة 

املخالفات.  لت�شوية  قانون  الإ�شدار  حمّدد  اأجل 

من  املادة  بهذه  التذرع  حق  للمالك  يكون  وعليه، 

و�شع  عن  امل�شرع  تخلف  مهما  زمني،  �شقف  دون 

اأن  وبالنتيجة  ت�شويتها،  �شروط  بتحديد  خا�س  قانون 

اأي  اتخاذ  من  والتنفيذية  الق�شائية  ال�شلطتني  مينع 

بانتظار  اختالفها،  على  البناء  الإزالة خمالفات  اإجراء 

لت�شويتها. ناظم  قانون  �شدور 

بدا الدافع الوحيد 
لهذه العجالة، 

االستجابة 
الستحقاق دولي 

يتمثل باشتراطات 
مؤتمر »سيدر«، 

والذي يوجب على 
لبنان مثل أي دولة 

أخرى، أن يعتمد 
موازنة عامة سنوية

اأخرى  هجينة  مادة  العامة  املوازنة  ت�شمني  مت  -اأنه 

الوحدة  ملالك  لبنان  يف  دائمة  اإقامة  منح  على  تن�س 

نلحظه  ما  وهذا  اإقامته.  مدة  طيلة  لبنان  يف  ال�شكنية 

الوحدة  مالك  املت�شلة مبنح   49 باملادة  يت�شل  مبا  مثال 

اأن  فيما  ملكيته،  مدة  طيلة  اإقامة  لبنان  يف  ال�شكنية 

روابط  واالأجانب  العرب  املواطنني  من  عدد  لدى 

لبنانية  الزوجة  اأو  االأم  تكون  )اأن  قوة  اأكرث  بلبنان 

مثال( من ملكية ال�شقة وال يحوزون على اإقامة مماثلة. 

ب�شاأن  التاأويالت  اأمام  الباب  املادة  هذه  فتحت  واإذ 

الد�شتور،  مقدمة  من  ط"  "الفقرة  مبخالفة  التوطني 

ما  بفعل  اإعالميا  تداوال  االأكرث  املادة  �شكلت  فاإنها 

تثريه من هواج�س وع�شبية وجتاذبات طائفية. 

ي الدستور الطعن 
بتاريخ 2018/4/24، قدم ع�شرة نواب طعنا على هذا 

اأبرزها غياب قانون  القانون مرتكزين على حجج عدة 

فر�شان  من  العديد  وزّج   2016 ل�شنة  ح�شاب  قطع 

املوازنة داخل املوازنة العامة. كما �شمل الطعن املادة 

معتربا  �شكنية،  وحدة  ملالك  دائمة  اإقامة  مبنح   49

الد�شتور مبنع  ل��"الفقرة ط" من مقدمة  اإياها خمالفة 

التوطني. كما اعترب الطعن اأن التاأخر يف تقدمي م�شروع 

يف  قدرتها  الت�شريعية  ال�شلطة  �شلب  اإىل  اأدى  القانون 

املالية  ال�شيا�شة  ومراقبة  املوازنات  و�شع  على  التاأثري 

واإنفاق املال العام بطريقة فعالة و�شفافة، وحّولها )اأي 

التنفيذية.  ال�شلطة  بيد  اأداة  اإىل  الت�شريعية(  ال�شلطة 

عدم  �شاأن  من  باأن  القول  اإىل  الطعن  خل�س  وقد 

حال  يف  الت�شريعية  ال�شلطة  يجعل  اأن  املهل  احرتام 

يخالف  مبا  الد�شتوري،  بواجبها  القيام  ا�شتنكاف عن 

من  و)د(  )ج(  الفقرتني  وحتديدا  الدميقراطية  مبادئ 

الد�شتور.  مقدمة 

"المفكرة" مذكرة 
"املفكرة" مذكرة حول  قدمت   ،2018 اأيار   9 بتاريخ 

اإىل  االإ�شارة  مع  تقّدم  ما  اأّيدت  الد�شتورية  عدم 

االإ�شارة  جتدر  اأعاله.  ورد  ما  اأبرزها  اأخرى  خمالفات 

اإىل اأن هذه املذكرة هي املذكرة الثالثة من نوعها التي 

مذكرة  قدمت  كانت  اأنها  حيث  "املفكرة"،  تقدمها 

اإعادة اجلن�شية  قانون  الطعن على �شدور  اأوىل مبنا�شبة 

اجلن�شني  بني  التمييز  على  احتجاجا   2015 نهاية  يف 

الطعن  مبنا�شبة  ثانية  ومذكرة  القانون  هذا  يف  الوارد 

الزيادات  بخ�شو�س   2017/45 رقم  القانون  على 

احلا�شلة  املخالفات  معاجلة  على  احتجاجا  ال�شريبية 

على االأمالك البحرية قبل 1994.  وتهدف "املفكرة" 

ت�شمن  ممار�شات  اإر�شاء  اإىل  املذكرات  هذه  تقدمي  من 

املقدمة للمجل�س  الدعاوى  اأو�شع م�شاركة حقوقية يف 

الد�شتوري، مبا يعزز املنظومة احلقوقية برمتها.

ي الدستور المجلس  قرار 
بتاريخ 14-5-2018، اأ�شدر املجل�س الد�شتوري قرارا 

 .2018 ل�شنة  العامة  املوازنة  قانون  يف  مواد   7 باإبطال 

ومن اأهم ما ت�شمنه القرار االآتي: 

ال�شريبة  خمالفات  ت�شوية  ب�شاأن   26 املادة  -اإبطال 

امل�شاواة  مبداأ  مع  تعار�شها  خلفية  على  الدخل  على 

من  ركنني  ي�شكالن  واللذين  االجتماعية،  والعدالة 

"الت�شوية  اأن  القرار  يف  جاء  وقد  اجلمهورية.  اأركان 

التخلف  على  املواطنني  ت�شجيع  �شاأنها  من  ال�شربيية 

الذين  املتوجبة عليهم، وحمل  ال�شرائب  ت�شديد  عن 

على  ال�شريبي  واجبهم  بتاأدية  االلتزام  على  داأبوا 

اأمال  عليهم  املتوجبة  ال�شرائب  ت�شديد  من  التهرب 

ف�شال  واأنها  الحقا"  �شريبي  اإعفاء  قوانني  ب�شدور 

اإىل التفريط باملال العام واإىل زيادة  "توؤدي  عن ذلك 

العجز، يف وقت تزاد فيه ال�شرائب والر�شوم على �شائر 

العجز".  وتخفي�س  املوازنة  تغذية  بحجة  املواطنني 

باملقابل، غ�س املجل�س الد�شتوري الطرف عن العديد 

اإليها  امل�شار  االأخرى  واالإعفاءات  الت�شويات  من 

يت�شل  فيما  امل�شاواة  مببداأ  االإخالل  فيها  مبا  اأعاله، 

�شريبة  من  االإعفاء  اأي�شا  او  املبنية  االأمالك  ب�شريبة 

القيمة امل�شافة يف حاالت معينة وب�شكل رجعي.

املادة  منها  موازنة  فر�شان  منها  اأخرى  مواد  -اإبطال 

35 املت�شلة بت�شويات خمالفات البناء املذكورة اأعاله 

كما  اإليها.  باالإ�شارة  تفردت  "املفكرة"  كانت  والتي 

هذا  على   49 املادة  يبطل  اأن  الد�شتوري  املجل�س  اآثر 

على  اأثرها  ا�شكالية  يف  الدخول  دون  من  االأ�شا�س 

اإليها  اأبرز احلجج التي ا�شتند  اأو عدمه. ومن  التوطني 

قانونا  تعدل  التي  "الن�شو�س  اأن  اخل�شو�س  هذا  يف 

القانون  �شلب  يف  تن�شوي  اأن  ينبغي  اإقراره  �شبق 

املعّدل لكي ي�شهل االطالع عليه وال يجوز اأن تد�ّس 

العامة  املوازنة  "قانون  ف�  العامة"  املوازنة  قانون  يف 

يختلف بطبيعته عن القوانني العادية وال يجوز بالتايل 

تعديل هذه القوانني من �شمنه الأن يف ذلك خروجا 

الت�شريع".  اأ�شول  عن 

فضال عن المخالفة 
المتمثلة بغياب قطع 

الحساب، تضّمن 
قانون الموازنة 

العامة لسنة 2018 
مخالفات جسيمة 

لجهة المّس بمبادئ 
المساواة الضريبية 

والعدالة االجتماعية 
وحث المواطنين 

على مخالفة القوانين 
والتهرب الضريبي.

على  الد�شتوري  املجل�س  تاأكيد  ورغم  -باملقابل، 

لل�شنة  ح�شاب  قطع  قانون  دون  من  املوازنة  اإقرار  اأن 

ف�شل  ومببداأ  بالد�شتور  اإخالال  ي�شكل  ال�شابقة 

واملجل�س  الق�شاء  �شالحيات  على  وتعديا  ال�شلطات 

تنفيذ  كيفية  على  الرقابة  ممار�شة  يف  ودورهما  النيابي 

اإبطال  اأن ميتنع عن  اآثر رغم ذلك  فاإنه  العامة،  املوازنة 

اإىل  بالنظر  االإخالل  لهذا  تبعا  العامة  املوازنة  قانون 

حاجة الدولة اإليها. فكاأنه يقول اأن وجود موازنة عامة 

وجود  عدم  من  خري  امل�شداقية  اإىل  وتنتق�س  عرجاء 

النتيجة،  هذه  اإىل  وللو�شول  اإطالقا.  عامة  موازنة 

فبدل  ماألوف:  غري  تعليال  الد�شتوري  املجل�س  انتهج 

قانون  ل�شحة  �شرطا  احل�شاب  قطع  قانون  يعترب  اأن 

 ،87 املادة  تفرت�س  كما  و�شدقيتها  العامة  املوازنة 

ذهب اإىل منح موجب اإقرار موازنة عامة قيمة د�شتورية 

احل�شاب،  قطع  قانون  اإقرار  قيمة  من  اأعلى  ا�شتثنائية 

على  �شلبية  انعكا�شات  له  موازنة  اإقرار  عدم  اأن  بحيث 

الدولة ويوؤدي اإىل فو�شى املالية العامة. وقد ا�شتنتج من 

ذلك اأنه ال يجوز اإلغاء القانون االأهم لغياب قانون اأقل 

اأهمية. فقطع احل�شاب "و�شع ... من اأجل املوازنة العامة 

جاء  وقد  احل�شاب".  قطع  اأجل  من  املوازنة  تو�شع  ومل 

اأول نقد لهذا املوقف من نائب رئي�س املجل�س الد�شتوري 

وجوب  اإىل  فيها  انتهى  الذي حرر خمالفة  زيادة  طارق 

اأبرز ما  قانون قطع احل�شاب. ومن  القانون لغياب  اإبطال 

جاء يف هذه املخالفة اأن مبداأ امل�شلحة العامة ي�شكل وفق 

االجتهاد الد�شتوري مبداأ ثانويا ومكمال يف غياب الن�س، 

مبعنى اأنه ال يوؤخذ به مع وجود الن�س ال�شريح والوا�شح 

عن  ف�شال  الد�شتور(.  من   87 )املادة  وامللزم  والقاطع 

ذلك، انتقد زيادة ا�شتخدام املجل�س الد�شتوري مفهوم 

فبعدما  العامة.  املوازنة  غياب  لو�شف  ال�شاذة"  "احلالة 

�شجل اأن هذا املفهوم غام�س مل يرد يف العلم واالجتهاد 

الد�شتوريني، راأى اأنه تعبري اآخر عن الظروف اال�شتثنائية 

ال يوؤخذ به مع وجود الن�س وهي غري متوفرة اأ�شال". 

املهل  اأن  الد�شتوري  القرار  ن�س  ذلك،  عن  ف�شال 

العامة  املوازنة  قانون  م�شروع  واإقرار  لتقدمي  الد�شتورية 

ت�شكل مهل حث ولي�س مهل اإ�شقاط. واأن عدم احرتامها 

ال ي�شكل تاليا �شببا الإبطال املوازنة واإن اعترب اأنه ي�شكل 

انتهاكا للد�شتور. 

تحكم  ية  عشر اإلثني  قاعدة 
مجددا لبنان 

النيابية  االنتخابات  بعد  عا�س  لبنان  اأن  املعلوم  من 

من  ال�شيا�شية  ال�شلطات  منع  حكومي  فراغ  ظل  يف 

العامة  املوازنة  قانون  الد�شتورية لو�شع  باملهل  االلتزام 

بتاريخي  النواب  جمل�س  نظر  وعليه،   .2019 ل�شنة 

املكرر  املعجل  القانون  اقرتاح  يف   2019 اآذار  و7   6

الرامي اإىل االإجازة للحكومة باعتماد القاعدة االثني 

املوازنة  قانون  �شدور  تاأخر  خلفية  على  وذلك  ع�شرية 

العامة ل�شنة 2019 ولغاية ح�شوله. وي�شكل اإقرار هذا 

به  2006/717 الذي عملت  لقانون  ا�شتعادة  القانون 

لبنان  بقي  �شنة،   12 طوال  لبنان  يف  العامة  ال�شلطات 

فيها من دون موازنة عامة.

املادة  يتعار�س مع  القانون  اأن هذا  القول  النافل  ومن 

86 من الد�شتور التي تن�س �شراحة: "يف حال عدم 

ت�شديق املوازنة قبل اأول كانون الثاين، ميكن االإنفاق 

على  اجلديدة  ال�شنة  من  الثاين  كانون  �شهر  خالل 

عدد  �شلم  وفيما  ع�شرية".  االإثني  القاعدة  اأ�شا�س 

ال�شيد،  جميل  اخلليل،  اأنور  ومنهم  النواب  من  كبري 

اأ�شامة �شعد، مي�شال �شاهر، علي عمار بعدم د�شتورية 

هذه  احلريري  �شعد  احلكومة  رئي�س  برر  املادة،  هذه 

الدولة  اأجرب  احلكومة  بت�شكيل  التاأخر  باأن  املخالفة 

االجتاه  يف  القاعدة.  هذه  اأ�شا�س  على  ال�شرف  على 

اأكد وزير املال علي ح�شن خليل على �شرورة  نف�شه، 

ال�شرف  اإجازة  اأجل  من  د�شتوري  تعديل  اإجراء 

ال�شرورة  وب�شبب  اأنه  اإال  القاعدة،  هذه  اأ�شا�س  على 

اإ�شطر للعمل بطريقة غري د�شتورية. وقد و�شع جمل�س 

تقييد  اأبرزها  القاعدة،  هذه  على  �شوابط  النواب 

العمل مبهلة زمنية اأق�شاها اآخر �شهر اأيار 2019. 

ن.�س     

الرسم  تعليق 
المقطوع  السنوي 

عن الشركات 
المهن  وأصحاب 

الحرة لثالث سنوات
 ،2018 الثاين  ت�شرين   12 بتاريخ  املنعقدة  جل�شته  يف 

العمل  بوقف  املتعلق  القانون  النواب  جمل�س  اأّقر 

باأحكام املادة 29 من القانون رقم 173 ال�شادر يف 14 

لعام  امللحقة  واملوازنات  العامة  )املوازنة   2000 �شباط 

تاريخ  من  اإعتباًرا  �شنوات  ثالث  ملدة  وذلك   )2000

اأّن املادة 29  اإىل  نفاذ القانون املّقر. وهنا جتدر االإ�شارة 

من القانون املذكور ق�شت يف فقرتها االأوىل اأنه ابتداء 

من العام 2018 يفر�س ر�شم �شنوي مقطوع على كل 

مركز رئي�شي وعلى كل فرع من فروع �شركات االأموال 

ملزاولة عمل  مركز  وعلى كل  االأ�شخا�س  �شركات  اأو 

وال�شناعية  التجارية  واالأعمال  الفردية  املوؤ�ش�شات 

واأ�شحاب املهن احلرة على اأن يفر�س هذا الر�شم لقاء 

ممار�شة اأحد الن�شاطات ال�شناعية اأو التجارية اأو املهنية 

وي�شدد مهما كانت النتائج املالية لهذه الن�شاطات اأي اأنه 

بغ�س النظر عّما اإذا كانت ال�شركة اأو ال�شخ�س املكّلف 

يتقا�شى اأرباحاً اأم يتكّبد خ�شائر �شنويا.

مل يكن تاأجيل فر�س هذا الر�شم هو االأول بل �شدرت 

منذ العام 2000 عدة قوانني )واآخرها القانون رقم 20 

تاريخ 10 �شباط 2017 الذي اأّجل فر�س الر�شم حتى 

العام 2018( مت مبوجبها تاأجيل تطبيق هذا الر�شم وذلك 

نظرا اإىل ما يعرتيه من �شوائب ومعوقات واإعرتا�س وا�شع 

النطاق، خ�شو�شا يف ظل اإ�شتمرار الظروف االإقت�شادية 

الذي  الر�شم  فر�س  تاأجيل  مّت  لذلك،  تبعا  ال�شاغطة. 

كان يفرت�س البدء بفر�شه منذ عام 2000، مرة جديدة. 

تيار  القانون املعجل املكرر املقدم من  وقد بنّي اقرتاح 

امل�شتقبل يف اأ�شبابه املوجبة اأن فر�س هذا الر�شم يخالف 

املبداأ الد�شتوري املتعلق بامل�شاواة يف احلقوق والواجبات 

كما اأنه يتعار�س مع مفهوم العدالة االإجتماعية الأنه مل 

والر�شوم،  ال�شرائب  اإ�شتيفاء  يف  املواطنني  بني  ي�شاِو 

ف�شاًل عن اأنه مل يفرق بني اأ�شحاب الدخل املف�شي 

اإىل اأرباح، اًيا كان حجمها واالأ�شخا�س الذين يتكبدون 

ال�شغوطات  وقع  على  كان  القانون  هذا  اإقرار  خ�شائر. 

التي مار�شتها الهيئات االقت�شادية والنقابات وال�شركات 

للقلق  نظرا  الر�شم وذلك  اإلغاء هذا  اأو  تاأجيل  بهدف 

الذي اأثاره عند اخلا�شعني له وذلك لعدة اأ�شباب اأبرزها 

تلك املتعلقة باالأو�شاع االقت�شادية ال�شعبة التي مير بها 

البلد ب�شكل عام والتي متر بها ال�شركات ب�شكل خا�س.

يلحظ اأن وزير املالية علي ح�شن خليل اعرت�س على 

ال�شيغة االأ�شا�شية القرتاح القانون والتي كانت تهدف 

اإىل اإلغاء الر�شم املقطوع ال�شنوي ولي�س فقط اإىل تاأجيل 

فر�شه، مطالبا اأن يتم تاأجيل دفع الر�شم املقطوع حتى 

يف  الع�شو  رف�شت  واإذ  اإلغائه.  من  بدال   2020 العام 

"كتلة امل�شتقبل" النائبة روال الطب�س على ذلك بحجة 

اأنه "لن يتغري اأي �شيء حتى �شنة 2020 وهذا الر�شم 

توافقية  �شيغة  الت�شويت على  مّت  العدالة"،  يحقق  ال 

لالقرتاح قدمها النائب يا�شني جابر، موؤداها اأّن يوؤجل 

ا�شتحقاق الر�شم ملّدة ثالث �شنوات. جتدون املقالة بن�شختها  الكاملة مع املراجع على املوقع االإلكرتوين للمفكرة

حساب:  قطع  دون  من   2018  – العامة  الموازنة  قانون 
ي الدستور المجلس  حذر  يكسوها  انتخابية  ورشاوى  إعفاءات 

تشريعات تشريعات
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"املفكرة  اأجرتها  مقابالت  ح�شيلة  هو  التعليق  هذا 

مدير  بارود،  حممود  الدكتور  من  كل  مع  القانونية" 

عمل  والذي  واملياه  الطاقة  وزارة  يف  ال�شابق  الو�شاية 

القانون،  و�شع  توّلت  التي  اللجنة  يف  مقرر  ب�شفة 

لنهر  الوطنية  امل�شلحة  مدير  علوية،  �شامي  واملحامي 

م�شاعد  اأ�شتاذ  الريا�شي،  روالن  والدكتور  الليطاين، 

الدرا�شات  ق�شم  بريوت-  يف  االأمريكية  اجلامعة  يف 

حوا،  ح�شام  واملهند�س  العامة،  واالإدارة  ال�شيا�شية 

�شركة �شفاف،  عام  ومدير  املائية  املوارد  اإدارة  خبري يف 

وال�شحايف حبيب معلوف، موؤ�ش�س حزب "البيئة".

�شاركت يف اإعداد هذا التعليق ال�شحافية لور اأيوب من 

فريق "املفكرة القانونية".

للقانون يعي  التشر المسار 
وزارة  يف   2003 العام  يف  املياه  قانون  على  العمل  بداأ 

الطاقة واملياه، على اإثر هبة من ال�شفارة الفرن�شية هدفها 

التنمية  وكالة  تكّفلت  وقد  الت�شريع.  هذا  مثل  اإقرار 

ت�شكلت جلنة  ال�شنة،  تلك  متابعة و�شعه. يف  الفرن�شية 

املياه،  قطاع  يف  واملتخ�ش�شني  القانونيني  اخلرباء  من 

عمدت بني عامي 2003 و2005 اإىل عقد اجتماعات 

لقاءات  اأجرت  كما  الي�شوعية،  اجلامعة  من  خرباء  مع 

مع رجال قانون فرن�شيني، وهم ثالثة عمداء من كليات 

الو�شاية  مدير  بارود،  د.  ينقل  كما  فرن�شية  حقوق 

ال�شابق يف وزارة الطاقة واملياه، الذي عمل ب�شفة مقرر 

يف اللجنة. 

جنز ن�س اأويل يف العام 2005، يرتكز ب�شكل اأ�شا�شي 
ُ
واأ

ال  على النموذج الفرن�شي بح�شب د. ريا�شي، حتديداً 

 schémas directeurs d'aménagement et

اأنظمة  وهي   )de gestion des eaux )SDAGE

 2000 للعام  االأوروبي  للتوجيه  اخلا�شعة  املياه  اإدارة 

.)Directive cadre sur l’eau )DCE

الت�شريعات  غرار  على  بعدئذ  القانون  م�شروع  وُجّمد 

عامي  بني  املتالحقة  ال�شيا�شية  االأزمات  ب�شبب  كافة 

اجلمود  "هذا  اأن  اإىل  بارود  د.  وي�شري  و2009.   2005

2010، حيث  العام  الت�شريعي حتى  العمل  ا�شتمر يف 

اأعيد البحث يف امل�شروع، وخا�شة ب�شبب �شغط اجلهات 

الأكرث  فيه  البحث  "اأعيد  اأنه  اإال  الإ�شداره".  املانحة 

 ،2017 العام  ويف  املرحلة".  تلك  بعد  مرات  ع�شر  من 

تطلب  النواب  جمل�س  اإىل  امل�شروع  احلكومة  اأحالت 

البدء مبناق�شته، واأحيل بالفعل اإىل جلنة االأ�شغال العامة 

والطاقة واملياه.

 قانون املياه حتت الرقم 77 يف 29 اآذار 2018.
ّ
واأقر

للقانون  العام  اإلطار 
�شدر قانون املياه قبل اأ�شبوع واحد من انطالق "املوؤمتر 

 ،CÈDRE "الدويل لدعم التنمية واالإ�شالحات يف لبنان

ويوؤكد  عليه.  العمل  اإنطالق  على  عاماً   15 بعد  اأي 

اخلرباء الذين قابلتهم "املفكرة" اأن اأحد ال�شروط التي 

و�شعت على احلكومة اللبنانية قبل موؤمتر CÈDRE كان 

اإجناز قانوين املوازنة واملياه. ويلتقي ذلك مع تاأكيد بع�س 

موؤمتر  من  املرتقب  التمويل  ثلث  اأن  اخلبرية  االأو�شاط 

بح�شب  يف�شر  ما  املياه.وهذا  قطاع  يف  ي�شب   CÈDRE

دون  من  احلكومة  اأر�شلته  كما  القانون  "اإقرار  بارود  د. 

 اأن القانون "كان يحتاج 
ّ
اإجراء تعديالت اإ�شافية". ويقر

والتعريفات  اللغة  �شعيد  على  التعديالت  لبع�س 

و�شعت  االأوىل  الن�شخة  كون  االأمور  لبع�س  اللبنانية 

باللغة الفرن�شية ومتت ترجمتها، اأي اأن بع�س التعاريف 

حتتاج الإعادة تعديلها لتتوافق مع ال�شيغة اللبنانية". 

وجوزيف  ديب  )حكمت  النواب  بع�س  حدا  ما  وهذا 

عليه  تعديلي  باقرتاح  للتقدم  قباين(  وحممد  معلوف 

ب�شيغة معجل مكرر بعد �شهرين من اإ�شداره اأي يف 21 

وال�شياغة.  بالتعريفات  يت�شل  مبا  وبخا�شة   ،2018 اأيار 

و"ب�شبب  اأنه  لالإقرتاح  املوجبة  االأ�شباب  يف  جاء  وقد 

احلاجة اإىل اإ�شدار قانون املياه قبل انعقاد موؤمتر �شيدر 1، 

والذي حلظ متويل م�شاريع عدة يف قطاع املياه تقدر قيمة 

دوالر،  مليارات   6.3 بنحو  لها  ر�شدت  التي  القرو�س 

املياه على وجه  قانون  كان هناك �شرورة ملحة الإ�شدار 

بتاريخ  انعقدت  التي  الت�شريعية  ال�شرعة". ويف اجلل�شة 

على  التعديل  اقرتاح  مت طرح   2018 الثاين  ت�شرين   12

اللجان،  اإىل  اإعادته  اأنه متت  اإال  اأعمال اجلل�شة،  جدول 

مبادة  اإقراره  طلب  على  النواب  بع�س  اعرت�س  بعدما 

 .
1
وحيدة

حول  األساسية  المالحظات 
مالءمته  مدى  ما  النص: 
اجتماعيا؟ أو  يا  دستور

اإن�شواء  رغم  اأنه على  التاأكيد  الن�س  معاينة  بعد  ميكن 

اإال  )ب-(،  االإيجابية  املبادئ  بع�س  على  املياه  قانون 

اأن االإ�شكاليات التي تعرتيه حمورية واأ�شا�شية يقت�شي 

البدء بعر�شها )اأ-(.

1 -اإلشكاليات األساسية في القانون

اأتى  ما  تقييم  ميكن  ال  اأنه  اإىل  االإ�شارة  بداية  تقت�شي 

به قانون املياه دون التوقف عند املقاربة التي ارتكزت 

عليها اإدارة املوارد املائية منذ تاأ�شي�س الدولة اللبنانية، 

عدد  �شاآلة  جانب  فاإىل  التعليق.  �شيبّينه  ما  وفق 

على  الن�س  ين�شوي  فقط(،  مادة   112( القانون  مواد 

اإ�شكاليات اأ�شا�شية نعمد اإىل تو�شيعها يف ما يلي:

أوالً: غياب رؤية موحدة تحكم قطاع المياه

تذكر االأ�شباب املوجبة لقانون املياه اأن لبنان، منذ اإعالن 

ال�شرق  منطقة  يف  ال�شّباقة  الدول  من  كان  ا�شتقالله 

املياه،  قطاع  تنظيم  تلحظ  ت�شريعات  و�شع  يف  االأو�شط 

االنتداب  �شلطة  اأ�شدرتها  ت�شريعات  من  �شل�شلة  وهي 

الفرن�شي واأخرى منذ عهد احلكم العثماين. وال زالت 

هذه الت�شريعات امل�شتتة حتكم قطاع املياه، منها اأحكام 

املجلة اإبان احلكم العثماين، باالإ�شافة اإىل القرارين 144 

املتعلقني   )1926 اأيار   26( و320   )1925 )10 حزيران 

باالأمالك العمومية واملحافظة عليها ال�شادرين عن �شلطة 

ال�شادرة  العامة  ال�شحية  الفرن�شي، والقواعد  االنتداب 

 30 تاريخ  ل   16 رقم  اال�شرتاعي  املر�شوم  مبوجب 

حزيران 1932. وقد اأ�شيفت اإىل ذلك اأحكام القانونني 

2000/221 )الذي اأن�شاأ املوؤ�ش�شات العامة اال�شتثمارية 

للمياه وال�شرف ال�شحي( و2012/210 )تنظيم معاجلة 

ارتبط  كما  املعباأة(.  ال�شرب  مياه  وبيع  وتعبئة  وتكرير 

العقارية  امللكية  قانون  اأحكام  ببع�س  املياه  قطاع  تنظيم 

)قرار املفو�س ال�شامي 1930/3339(.

يكمن الخطر 
الحقيقي في 

القانون في إعادة 
تكريس الذهنية 

بمقاربة المياه من 
باب الملكية، على 

حساب اعتبارها 
موردًا وثروة وطنية 

م الدولة حق 
ّ

تنظ
التمّتع بها لكل 

المواطنين.

الغايات  اإحدى  اأن  املوجبة  االأ�شباب  اأعلنت  وعليه، 
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الناظمة االأحكام  كل  جمع  هي  القانون،  من  االأوىل 

للقطاع يف ت�شريع واحد و�شامل. اإال اأنه يتبنّي اأن جمع 

هذه االأحكام يف قانون واحد لي�س �شوى �شكلي، ومل 

الت�شريع  م�شادر  تعدد  وهي  الرئي�شية  امل�شكلة  يتخطى 

روؤية  توفري  عن  القانون  فعجز  املياه.  قطاع  تنظم  التي 

واحدة متنا�شقة يتم توحيد هذه االأحكام حولها. ففي 

التي  الذهنية  تكري�س   – رئي�شي  ب�شكل  اأعاد–  حني 

حكمت اإدارة قطاع املياه منذ االإنتداب الفرن�شي وهي 

�شبيل  يف  املائية  املوارد  الإدارة  مقاربة  اأي  تغّيب  ذهنية 

"االإدارة  مبداأ  نف�شه  الوقت  يف  اأقر  العامة،  امل�شلحة 

�شرحه  اإىل  نعود  )والذي  املائية"  للموارد  املتكاملة 

ت�شاركية  نظرة  على  ينبني  مبداأ  وهو  اأدناه(  تف�شياًل 

العامة.  امل�شلحة  تعزيز  �شبيل  يف  املائية  املوارد  الإدارة 

فيظهر القانون متناق�شاً وغري مت�ّشق يف روحّيته. 

ثانياً: مقاربة للموارد المائية تغّيب المصلحة 

العامة

يكمن اخلطر احلقيقي يف قانون املياه بح�شب د. ريا�شي 

هذا  اإدارة  حكمت  التي  الذهنية  تكري�س  اإعادة  يف 

باب  من  املياه  مبقاربة  الفرن�شي،  االإنتداب  منذ  القطاع 

وطنية  وثروة  مورداً  اعتبارها  على ح�شاب  اأواًل،  امللكية 

املواطنني ولالأجيال  بها لكل  التمّتع  الدولة حق  تنّظم 

االآتية، فوق كل اإعتبار. 

فقد اأعاد القانون )املادة 12( تكري�س "احلقوق املكت�شبة 

القرار  �شدور  "قبل  القائمة  تلك  اأي  املياه"،  على 

ح�شب  متار�س  )والتي(  تاريخ 1925/6/10  144/�س 

االأعراف والعادات التي بررت اإقرارها طاملا مل تتعار�س 

مع مقت�شيات االإدارة امل�شتدامة للمياه". مبعنى اآخر، كان 

القرار 1925/144 الذي اأتى لتحديد االأمالك العمومية، 

على  لهم  كان  الذين  لالأ�شخا�س   3 مادته  يف  يعرتف 

حقوق  القرار  حددها  كما  العمومية  االأمالك  ملحقات 

ملكية اأو ت�شرف اأو ا�شتمتاع - مبوجب العادات املتبعة اأو 

�شندات قانونية ونهائية قبل و�شع القرار مو�شع التنفيذ –، 

بحق مكت�شب لهم عليها. ف�"ال ميكن انتزاعها منهم اإذا 

احوجت اإىل ذلك املنفعة العمومية اإال بعد دفع تعوي�س 

 1930/3339 القرار  فوفق  ذلك،  من  واأبعد  عادل". 

املنقولة(،  غري  العينية  واحلقوق  العقارية  امللكية  )نظام 

يكون ملالك العقار يف حال وجود مورد مائي �شمن عقاره، 

. كما متنح املادة االأوىل من 
3
حق الو�شول اإليه والتمتع به

القرار 1926/320 )املحافظة على مياه االأمالك العمومية 

يف  "القيام  منتفع  اأو  مالك  لكّل  احلق  وا�شتعمالها( 

االأمالك اخل�شو�شية، دون رخ�شة، بحفر اآبار غري منفجزة 

ال يتجاوز عمقها 150 مرتاً". وعلى �شبيل املثال مل تعد 

تتخطى م�شافة عمق البئر، التي تعفي من االإ�شتح�شال 

الفرن�شية، ع�شرات االأمتار.  الت�شريعات  على رخ�شة يف 

وهذا ما يف�ّشر التنامي الهائل يف اأعداد االآبار االإرتوازية، 

كل  يف  اآبار   10 اللبنانية  االأرا�شي  على  توجد  حيث 

ملبداأ حماية  تكري�س  اأي  القانون  ويغّيب  مرّبع.  كيلومرت 

بل  مثاًل.   nappes phréatiques  
4
اجلوفية املياه 

يكتفي باال�شرتاط على من يرغب با�شتخراج املياه اجلوفية 

بوا�شطة حفر اآبار ارتوازية اأو باأية و�شيلة اأخرى اال�شتح�شال 

على اإذن اأو ترخي�س م�شبق من وزارة الطاقة واملياه دون 

حتديد ماهية �شروط االإ�شتح�شال عليها )املادة 10(.

اأبعد من ذلك، وبالن�شبة لالآبار غري القانونية – ومعلوم اأن 

اأعدادها اأ�شعاف االآبار القانونية –، يكتفي القانون )املادة 

38( باإلزام اأ�شحابها التقدم اإىل وزارة الطاقة واملياه لت�شوية 

اأو�شاعهم يف مهلة اأق�شاها �شنة من تاريخ نفاذ القانون، دون 

و�شع اأية موجبات مالية اأو غريها عليهم.

احلق   5 املادة  يف  املياه  قانون  �س 
ّ
يكر اأخرى،  جهة  من 

قوته.  من  احلق  هذا  د 
ّ
جتر بعبارات  باملياه،  االأ�شا�شي 

فتن�س املادة على اأنه: "يقر هذا القانون احلق االأ�شا�شي 

لكل اإن�شان يف احل�شول على املياه الالزمة الحتياجاته، 

والتي توؤمن املتطلبات االأ�شا�شية حلياة كرمية، وهذا ما يربر 

اإلزام املنتفعني بدفع بدالت االإ�شرتاك عن ا�شتخدامهم 

للمياه". مبعنى اآخر، يقرتن التمّتع بهذا احلق االأ�شا�شي 

مببداأ دفع بدالت االإ�شرتاك، وهذه �شيغة م�شتغربة جداً 

عند االإقرار بحق اأ�شا�شي. فمن املعلوم اأن لكل اإن�شان 

اأ�شا�شية تكفلها املعاهدات الدولية وعلى الدولة  حقوقاً 

اأكالفها  اإدارة  عن  النظر  بغ�س  �شّكانها،  لكافة  تاأمينها 

والعبء يف حتّملها. وتبتعد هذه القواعد الت�شريعية عن 

المياه النظر اإىل املياه كمورد وثروة وطنية تدخل حقيقة �شمن قانون 

ملكية الدولة العمومية، وتتم اإدارتها يف �شبيل امل�شلحة 

امللكية  املياه،  على  احلقوق  مقاربة  يف  فتغّلب  العامة. 

اخلا�شة على امللكية العامة اأو امل�شلحة العامة.

ثالثاً: الخصخصة واعتماد نموذج تخطاه الزمن

يف  واملو�شوع  ذكرنا،  كما  للقانون  االأويل  الن�س  ارتكز 

اجتاه  يف  ذهب  الذي  الفرن�شي  النموذج  على   ،2005

مركزية اأو�شع يف اإدارة قطاع املياه، واعتماد اخل�شخ�شة 

هذه  يف  واخلا�س  العام  القطاعني  بني  ال�شراكة  اأقّله 

اإال   .))private sector participation االإدارة 

فقد  اليوم.  به  النظر  ُيعاد  هذا  الفرن�شي  النموذج  اأن 

خيار  نحو  تعود  الفرن�شية  الكربى  املدن  معظم  باتت 

اإيالء اإدارة قطاع املياه اإىل البلديات بح�شب د. ريا�شي.

القطاع  اإ�شهام  اأ�شكال   )62 )املادة  املياه  قانون  ويو�ّشع 

اخلا�س منها "امتياز ملنفعة عامة اأو عقد اإجارة اأو عقد 

اأو يكون مو�شوع عقد )ت�شميم، ان�شاء، ا�شتثمار  اإدارة 

وحتويل(، )BOT( و)DBOT( الخ".

اأو  عام  "م�شغل  بتفوي�س  لالإدارة  املادة  اأجازت  كما 

تكون  اأن  على  عقد،  مبوجب  عام  مرفق  اإدارة  خا�س 

اأتعابه يف معظمها مرتبطة بنتائج ا�شتثمار املرفق".

اإبرام  واملياه  الطاقة  "وزارة  تويل   25 املادة  �س 
ّ
وتكر

تتناول   )...( واخلا�س  العام  القطاعني  مع  اتفاقيات 

)...( تنفيذ م�شاريع ا�شتثمارية ملياه البحريات اأو االأنهر 

اأو خزانات املياه اجلوفية و�شائر م�شادر املياه".

يف  احلقيقي  اخلطر  يكمن  ال�شياق،  هذا  ويف  اأنه،  اإال 

د.  بح�شب  املياه  قطاع  تنظيم  يعتمده  الذي  النموذج 

ريا�شي يف املعادلة التي تلتزم دولة طور النمو )كلبنان( 

واإعادة  العام  االإنفاق  يف  التق�شف  قواعد  تطبيق  فيها 

خارجّيني.  ومتويل  م�شاعدات  مقابل  بنيوية،  هيكلة 

اأواًل  ت�شرب  الهيكلة  واإعادة  التق�ّشف  اأن  واالإ�شكالية 

الوظيفة العامة من خالل ا�شرتاط جتميد التوظيف، يف 

�شبيل احلفاظ على قدرة الدولة امل�شتدينة على ت�شديد 

ديونها. وهذه املعادلة مطبقة يف اإدارة قطاع املياه، حيث 

اإىل  للمياه  العامة  املوؤ�ش�شات  وحتديداً  القطاع  يحتاج 

4500 موظفاً ليعمل ب�شكل فّعال، اإال اأن عدد املوظفني 

اليوم ال يتعّدى 1000، يقرتب متو�شطهم العمري من 

ال�60 عاماً. فغياب العن�شر الب�شري الكفوء هو من اأبرز 

اأن القانون مل يقم ب�شيء على  اإال  اإ�شكاليات القطاع، 

.
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هذا ال�شعيد

رابعاً: مندرجات تفتقد إلى الفعالية 

 police de( مراقبة  نظام  يليها  وما   26 املواد  تن�شئ 

التلوث.  من  املائية  املوارد  حماية  بهدف   )l’eau

ولكن يفتقد القانون اإىل اأية اآليات اأو اإمكانيات معطاة 

لوزارة الطاقة يف �شبيل اإىل جانب وزراء ومدراء عامني 

العامة  املوؤ�ش�شات  اإدارة  جمال�س  وروؤ�شاء  خمتلفني 

للمياه، "اأ�شخا�شاً متخ�ش�شني يف هذا املجال [و]ممثلني 

يف  النا�شطة  االأهلية  اجلمعيات  وعن  البلديات  عن 

وجتدر  املائية".  البيئية  االأن�شطة  على  املحافظة  جمال 

م�شودة  تعديل  اإىل  اأدت  التجاذبات  اأن  اإىل  االإ�شارة 

االأخرية  الن�شخة  واأف�شت  الهيئة.  رئا�شة  جلهة  القانون 

الطاقة  وزير  عن  عو�شاً  احلكومة  رئي�س  يراأ�شها  اأن  اإىل 

واملياه الذي يكون نائباً للرئي�س )املادة 14(. ودور الهيئة 

يقت�شر على كوِنه ا�شت�شاريا بحت )املادة 15(.

خامســـاً: تـــرك الباب مشـــّرعاً أمام اســـتراتيجية 

بناء الســـدود

بح�شب د. ريا�شي، ا�شتندت ا�شرتاتيجية قطاع املياه منذ 

تاأ�شي�س الدولة اللبنانية على فكرة بناء ال�شدود. وهذا 

اخليار يجد تف�شريا يف كون اجلهات املانحة غالباً ما يهّمها 

عرب  عليها،  بالربح  تعود  م�شاريع  متويل  االأوىل  بالدرجة 

واال�شرتاتيجيات  واأخ�شائييها....  مهند�شيها  ت�شغيل 

اخلطة  من  واملياه،  الطاقة  وزارة  يف  االأخرية  املتوالية 

مدير  و�شعها  والتي   2000 يف  ت 
ّ
اأقر التي  الع�شرية 

 2012 ا�شرتاتيجية  اإىل  قمري،  فادي  الطاقة  وزارة  عام 

التي و�شعها وزير الطاقة ال�شابق جربان با�شيل، لي�شت 

 وحيداً اأال 
ً
�شوى ا�شتعادة لهذا الفكر الذي يعتمد مبداأ

ال�شدود يف  املياه.وخيار  لتخزين  ال�شدود  ت�شييد  وهو: 

لبنان هو قابل لالنتقاد وفق عدد من اخلرباء الذين مت 

اال�شتماع اإليهم لالأ�شباب االآتية:

رئي�شي  ب�شكل  املكّون  للبنان  اجليولوجية  الطبيعة 

�شخرة  وهي   ،
6
)karstique( كار�شتية  �شخور  من 

وهذه  املياه.  من  الكثري  بطبيعتها  تخّزن  متف�شخة 

اجلوفية  الرثوة  اأهمية  �شبب  هي  اجليولوجية  الطبيعة 

بناء  جدوى  عدم  �شبب  عينه،  الوقت  ويف  اللبنانية، 

عند  احلاجة  هنا  من  للمياه.  نافذة  اأر�س  على  �شدود 

بناء اأي �شّد اإىل عزله باالإ�شمنت مما يوؤدي اإىل اأكالف 

هذه  اللبنانية  االأر�س  طبيعة  تت�شّيب  كما  اإ�شافية. 

ب املياه 
ّ
ب املياه من اأي �شّد ي�شّيد. فمثاًل، تت�شر

ّ
بت�شر

لرت/  400 اإىل   200 بني  يرتاوح  مبا  �شربوح  �شّد  من 

الثانية.

املناخي  للتغرّي  كحّل  ال�شدود  ببناء  التحجج  اأن  كما 

عك�شية،  نتائج  وينتج  البتة  متنا�شب  غري  واجلفاف 

اأن  اإال  االأمطار،  مياه  جتميع  على  ال�شد  ي�شتند  حيث 

اأثر التغرّي املناخي االأول هو اإنح�شار االأمطار. 

بل  مياه،  تخزين  اإىل  بحاجة  لي�س  لبنان  اأن  واالأهم 

توزيع  مع  اجلوفية،  ملياهه  �شليمة  اإدارة  اإىل  بحاجة  هو 

واإ�شالح  م�شاحته،  كل  على  مياه  خلزانات  فعال 

ب�شرية  طاقات  تكوين  على  والعمل  املياه،  �شبكة 

كفوءة. فمخزون لبنان باملياه اجلوفية مهم جداً، اإذ اأن 

يتم  مل  اأنه  )والالفت  هائلة  املياه  بتخزين  لبنان  طاقة 

و�شع درا�شات كافية لتحديد هذه االأرقام اإىل اليوم(. 

ر 
ّ
يت�شر ومل  جوفية.  مياه  خزان   50 من  اأكرث  فيوجد 

والرقعة  التي جّفت  البقاع  )رقعة  منها  �شوى خزانني 

ال�شاحلية التي تداخلت معها املياه املاحلة البحرية(.

اجليولوحية  الطبيعة  مع  املتنا�شب  احلل  اأن  والالفت 

للبنان غري مكلف بتاتاآً، على عك�س "حل ال�شدود". 

قابلة  غري  ال�شدود  طريق  عن  جُتمع  التي  فاملياه 

واإذاً  املعاجلة،  اإىل  حتتاج  بل  مبا�شرة،  لال�شتخدام 

ال�شدود  ببناء  التفكري  اأن  اإ�شافية.ويبقى  اأكالف  اإىل 

املياه، يذهب  اأحادي يف مقاربة قطاع  ينبع عن تفكري 

وال�شاملة  املتكاملة  االإدارة  ملبداأ  املعاك�س  االإجتاه  يف 

يجيب  فال  اأدناه(.  نو�ّشعه  )الذي  املائية  للموارد 

تكوين  وهي  واحدة  اإ�شكالية  على  �شوى  ال�شد  بناء 

هذا  ربط  دون  معّينة،  منطقة  يف  للمياه  كاف  خمزون 

الهدف بروؤية متكاملة. فال بّد من ربط هدف تكوين 

املياه،  ا�شتهالك  ا�شتخدام  برت�شيد  مائي  خمزون 

مواردها  مع  ما  منطقة  تنمية  تنا�شب  مبداأ  وباعتماد 

كي  املائية  املوارد  م�شادر  تعدد  اعتماد  اأو   ،
7
الطبيعية

ال يتم ا�شتنزاف اأحد امل�شادر.

 2 - بعـــض المبـــادئ اإليجابيـــة التـــي يكّرســـها 

القانـــون

الذين  االأخ�شائيني  بع�س  بح�شب  القانون  حّقق 

اأبرزها: "املفكرة" بع�س املكا�شب  قابلتهم 

 

المتكاملـــة،  "اإلدارة  مبـــدأ  تكريـــس  أوالً: 

المائيـــة للمـــوارد  والمســـتدامة"  الشـــاملة 

املياه  قانون  اأهمية  اأن  حوا  وم.  بارود  د.  من  كل  اأكد 

ال�شاملة  املتكاملة،  "االإدارة  مبداأ  تكري�س  يف  تكمن 

وامل�شتدامة" لقطاع املياه.

وي�شري حوا اإىل اأن هذا املبداأ ُيرتجم على م�شتويني:

املوؤثرة على املياه ببع�شها.  اأواًل، ربط جميع القطاعات 

ال�شرف  مياه  تكرير  قطاع  ربط  ذلك  على  مثال  واأبرز 

املياه  ا�شتخدام  بقطاعي  الطاقة  اإنتاج  وقطاع  ال�شحي، 

والري. 

متجزئة  غري  مرتابطة  جغرافية  وحدات  خلق  ثانياً، 

اأ�شحاب  �شمنها  يتعاون  معنّي،  مياه  مورد  حول 

اإدارات  من  املورد  بهذا  املعنيون  املختلفون  امل�شالح 

العامة  املوؤ�ش�شات  اإن�شاء  واأفراد.ولعًل  و�شركات  عامة 

االإ�شتثمارية للمياه االأربعة مبوجب القانون 2000/221، 

من اخلطوات االأوىل نحو تطبيق مبداأ االإدارة املتكاملة 

املوؤ�ش�شات  القانون �شمن هذه  املياه. فقد وّحد  لقطاع 

وجبل  )بقاع-�شمال-جنوب-وبريوت  االأربعة  العامة 

لبنان( موؤ�ش�شات املياه الفرعية التي كانت تعمل قبل 

اإن�شائها وكان ي�شل عددها اإىل حوايل 200، مع االإبقاء 

. اإال اأن االإ�شكالية 
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على امل�شلحة الوطنية لنهر الليطاين

يف  اعتمد  الذي  املعيار  يف  حوا،  بح�شب  هنا  تكمن 

توزيع هذه املوؤ�ش�شات. فتم اعتماد معيار اإداري جغرايف 

املائي  )املحافظات املختلفة( ولي�س معيار تواجد املورد 

الذي تت�شّكل حوله اأطر التعاون بني اأ�شحاب امل�شالح 

املختلفني. ولعّل منوذج اإدارة نهر الليطاين هو االأف�شل 

يف هذا املجال. اأما االإ�شكالية الثانية فهي يف متّتع هذه 

باإدارة  ت�شمح  حقيقية،  مادية  با�شتقاللية  املوؤ�ش�شات 

.
9
فعالة للموارد املائية

 2001/377 القانون  اأتى  املتكاملة،  االإدارة  اجتاه  ويف 

ال�شرف  2000/221 لريبط قطاع  القانون  الذي عّدل 

والري،  ال�شرب  اأي  االأخرى  بالقطاعات  ال�شحي 

املوؤ�ش�شات  اإىل �شالحيات  القطاع  اإدارة هذا  وي�شيف 

العامة االإ�شتثمارية للمياه.

 2000/221 القانون  اأحكام  املياه  قانون  ا�شتعاد 

�شراحة   17 املادة  �شت 
ّ
وكر  .)61 )املادة  وتعديالته 

"تق�شم  اأن:  ت على  مبداأ االإدارة املتكاملة، حيث ن�شّ

اجلمهورية اللبنانية اإىل اأحوا�س ومناطق مائية اأو اإدارية 

ويتم تقييم املوارد املائية لكل منها والتخطيط لتنميتها 

وا�شتخدامها كوحدات قائمة وغري قابلة للتجزئة وتنظم 

على اأ�شا�س مبداأ تكامل اإدارة املوارد املائية مبا يتفق مع 

واملحافظة  واالقت�شادية  االجتماعية  التنمية  توجهات 

على البيئة."

ثانيـــاً: تقديـــم أرضيـــة لمالحقـــة ملّوثـــي الموارد 

المائية

�شالحيات  تو�شيع  القانون يف  من  عّدة  مواد  �شاهمت 

الوطنية  امل�شلحة  ومنها  للمياه  العامة  املوؤ�ش�شات 

وبا�شرت  التلوث.  مكافحة  يف  خا�شة  الليطاين،  لنهر 

"امل�شلحة الوطنية لنهر الليطاين" بالفعل من اال�شتفادة 

 يف هذا املجال.
10

من قانون املياه

للموؤ�ش�شات  ال�شالحية  القانون  من   86 املادة  فتعطي 

البيئية  والنظم  املياه  على حماية  بال�شهر  للمياه  العامة 

املائية، كما املحافظة على االأو�شاط املائية )املادة 87(. 

العامة  اال�شتثمارية  للموؤ�ش�شات   102 املادة  وت�شمح 

العدلية  ال�شابطة  تكليف  نطاقها،  �شمن  كال  للمياه، 

تثبيت املخالفات الأحكام هذا القانون مبوجب حما�شر 

اأبنية  واإىل  حميط  اإىل  "الدخول  خالل  من  �شبط، 

واملوؤ�ش�شات  واال�شتثمارات  واملن�شاآت  التجهيزات 

التجهيزات  كل  على  الك�شف  فيها؛  امل�شكوك 

على كل  احل�شول  وامل�شتودعات؛  واالآالت  واملن�شاآت 

ال�شلة؛  بالتجهيزات والن�شاطات ذات  املتعلقة  الوثائق 

اأخذ العينات واتخاذ التدابري ال�شرورية".

وت�شع املادة 89 على "مالك العقار املجاور ل�شفة )نهر( 

احلياة  واملحافظة على  بال�شفاف  االعتناء  تاأمني ح�شن 

البيئية  النظم  توازن  احرتام  �شمن  واحليوانية  النباتية 

ملالحقة  اأر�شية  بتاأمني  ي�شمح  موجب  وهو  املائية"، 

ملوثي االأنهر، خ�شو�شاً نهر الليطاين.

املهل  ف�ّس  علوية، يف  بح�شب   30 املادة  �شاهمت  كما 

حممد  االأ�شبق  البيئة  وزير  اأعطاها  كان  التي  الطويلة 

اأي  اأو�شاعها  لت�شوية  ال�شناعية  للمن�شاآت  امل�شنوق 

على  املادة  ن�شت  فقد  البيئة.  قانون  باأحكام  للتقيد 

القانون  نفاذ  اأ�شهر فقط من تاريخ   6 املوؤ�ش�شات  اإمهال 

مبا يتفق واأحكامه حتت طائلة  اأو�شاع من�شاآتهم  لت�شوية 

اأن مهل  �شحب الرتاخي�س املمنوحة لهم �شابقاً، علماً 

امل�شنوق كانت ت�شل اإىل العام 2020.

واأعاد القانون تكري�س تطبيق قانون البيئة 2002/444 

.pollueur-payeur "ال �شيما مبداأ "امللوث يدفع

ثالثاً: المكاسب األخرى للقانون

)املادة  الري  مياه  م�شتخدمي  جمعيات  القانون  اأن�شاأ 

"�شخ�شية  القانون  بح�شب  اجلمعيات  ولهذه   ،)78

معنوية م�شتقلة ال تبتغي الربح وهي ذات منفعة عامة”. 

واأهداف  ماهية  القانون  من   82 اإىل   79 املواد  وتو�ّشع 

تلتزم  التي  االأ�شا�شية  املبادئ  كما  اجلمعية،  ن�شاطات 

جمعيات  احتاد  اإن�شاء  اإمكانية   83 املادة  وتلحظ  بها. 

النقل/ �شبكة  اإدارة  "بهدف  الري  مياه  م�شتخدمي 

الري  مياه  توريد  تن�شيق  اأجل  منها، من  اأو جزء  اجلر، 

اإىل جمعيتني للمياه اأو اأكرث". وت�شهم هذه اجلمعيات 

يف اإيجاد اأر�شية تعاون بني اأ�شحاب امل�شالح املختلفني. 

بح�شب  ين�شاأ  قد  احتاد  هكذا  مثل  اأن  بالذكر  واجلدير 

املياه  وزارة  قرار من  مبوجب  "حكماً  اأم  القانون طوعياً 

والطاقة".

)املادة  القانون  ي�شتعيد  ال�شفافية،  تعزيز  �شعيد  على 

ويلزم  وتعديالته   2000/221 القانون  اأحكام   )84

اجلغرايف،  نطاقها  �شمن  كل  للمياه  العامة  املوؤ�ش�شات 

اإعداد تقرير �شنوي عن مرافق املياه التي تخ�شع لنطاقها 

اجلغرايف. كما تفر�س املادة 85 على وزير الطاقة واملياه 

و�شع تقرير عام �شنوياً يتناول اأو�شاع االإدارة امل�شتدامة 

للمياه.

ختاماً، ال بّد من االإ�شارة اإىل اأهمية ا�شت�شدار املرا�شيم 

التطبيقية للقانون، كي ال يبقى حرباً على ورق خ�شو�شاً 

يف م�شاألتي تفعيل مبداأ االإدارة املتكاملة للموارد املائية 

ومالحقة  ملّوثيها.

تشريعات تشريعات

جتدون املقالة بن�شختها  الكاملة مع املراجع على املوقع االإلكرتوين للمفكرة
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اأجرت "املفكرة القانونية" يف �شبيل اإعداد هذا التعليق 

مقابالت مع اأع�شاء ائتالف اإدارة النفايات، كل من زياد 

اأبي �شاكر– مهند�س بيئي، و�شمر خليل – خبرية بيئية، 

ود. جوزيف زعيرت– مهند�س كيميائي. 

للقانون يعي  التشر المسار 
اإدارة  قانون  م�شروع  على  بالعمل  البيئة  وزارة  بداأت 

النفايات يف 2005، وا�شتفادت من جهود م�شت�شار من 

اإحدى دول �شرق اأوروبا )مع العلم اأن بع�س هذه الدول 

بهدف  النفايات  اإدارة  قوانني  تطوير  على  تعمل  كانت 

االإن�شمام اإىل االإحتاد االأوروبي يف الفرتة نف�شها(. وكان 

امل�شروع االأول ع�شرياً ومتكاماًل يت�شّمن حوايل 99 مادة. 

اأحيل م�شروع القانون اإىل جمل�س النواب يف 2012 بعدما 

�شادقت حكومة الرئي�س جنيب ميقاتي عليه. من ثم، �شار 

امل�شروع ببطء �شديد داخل اللجان قبل اأن ت�شادق على 

�شهدت  قد  وكانت  امل�شرتكة.  اللجان  النهائية  امل�شودة 

جل�شة اللجان امل�شرتكة التي عقدت يف 26 متوز 2018 

ان�شحاب النواب �شامي اجلميل واليا�س حنك�س وبوال 

رئي�س  نائب  اللجنة  رئي�س  قرار  على  اعرتا�شاً  يعقوبيان 

املجل�س ايلي الفرزيل اإقفال النقا�س وت�شويت االأع�شاء 

برفع االأيدي، قبل االإ�شتماع اإليهم رغم انتظار اأدوارهم 

الإبداء راأيهم الراف�س للم�شروع العتباره ي�شّهل اعتماد 

. وبعد اإ�شرار على تخفيف عدد مواد القانون 
1
خيار املحارق

 ب�39 مادة فقط، حتت الرقم 80، يف اجلل�شة الت�شريعية 
ّ
اأقر

التي عقدت يف 2018/9/24. ويجدر التذكري هنا باأن 

اأهّم  باإطالق   2015 يف  ت�شببت  كانت  النفايات  ق�شية 

حراك �شعبي يف العقود االأخرية، بعدما عجزت احلكومة 

عن جمعها ومعاجلتها تبعا الإغالق مطمر الناعمة. وقد 

عرفت  والتي  االأزمة  ملعاجلة  احلكومة  خطة  ت�شمنت 

املذكور.  القانون  م�شروع  اإقرار  �شهيب”،  اأكرم  ب�”خطة 

وقد و�شع جمددا على نار �شاخنة تبعا لهذه االأزمة. 

للقانون العام  اإلطار 
النفايات ملف حيوي ا�شتحوذ على مكان وا�شع  اإدارة 

توايل  مع  االأهلية،  احلرب  بعد  ما  العام  النقا�س  يف 

بع�س  وحتميل  بالف�شاد  امللف  ارتباط  وّلدها   
2
اأزمات

ينتجها  التي  النفايات  اأغلبية  ا�شتيعاب  وزر  املناطق 

اخلطط  توالت  امل�شاألة،  اأهمية  من  الرغم  على   .
3
لبنان

احلكومية املختلفة واملتناق�شة )ال �شيما يف 2006 وهي 

اأ�شدرتها وزارة البيئة، و2010 و2015  خطة جيدة جداً 

و2017 من ثم اعتماد دفرت �شروط للمحارق، من ثم ما 

 )
عرف ب�"ملخ�س ال�شيا�شة امل�شتدامة الإدارة النفايات"4

العقدين  مدى  على  النفايات  معاجلة  ملّف  وارتبط 

الف�شاد ما  اأكرب ملفات  اأحد  املن�شرمني مبلف �شوكلني، 

ال�شرارة  النفايات  اأزمة  و�شّكلت   .
5
االأهلية احلرب  بعد 

املُطالب   2015 �شيف  يف  ال�شعبي  احلراك  النطالق 

باحرتام االنتظام العام واملحا�شبة واحلق ببيئة �شليمة. 

حّل  اإقرار  اإىل  واحلاجة  امللف  اأهمية  من  الرغم  على 

�شامل، يوؤكد ائتالف اإدارة النفايات اأن القانون هذا ما 

 لوال مقت�شيات "املوؤمتر الدويل لدعم التنمية 
ّ
كان ليمر

انطلقت  التي   CÈDRE لبنان"  يف  واالإ�شالحات 

اأعماله يف 2018/4/26 يف العا�شمة الفرن�شية باري�س، 

واالإ�شالحات التي �شغط باجتاهها يف هذا املجال.

التي  النيابية  النقاشات  ز  أبر
القانون أثارها 

املتكاملة  االإدارة  قانون  م�شروع  حول  النقا�س  ا�شتغرق 

 ،
6ً
نائبا ال�شاعتني، وتدّخل فيه 19  للنفايات ال�شلبة نحو 

وزراء.  وعدة  احلريري  �شعد  احلكومة  رئي�س  عن  ف�شال 

وعند  اأنه  اإال  عليه،  االعرتا�شات  من  الرغم  وعلى 

نواب  �شوى  له  معار�س  من  هناك  يكن  مل  الت�شويت 

خروج  بعد  كرامة،  في�شل  والنائب  "الكتائب"  حزب 

اأ�شامة �شعد قبل  كل من النائبة بوال يعقوبيان والنائب 

 ،
7
القانون تناولت  التي  املواقف  الت�شويت.واأبرز  بدء 

التام  رف�شها  عن  اأعربت  التي  يعقوبيان  النائبة  موقف 

مل�شروع القانون اإذ اأن فيه "تهاونا وتراخيا كبريين ونواق�س 

ولي�س  املا�شي  القرن  يبدو من  اإذ  اأ�شا�شية،  يف حمالت 

املجل�س  على  املفرو�س  "من  واأنه   ،"2018 للعام  قانون 

اإعادته  مقرتحة  امل�شدر"،  من  الفرز  يفر�س  اأن  النيابي 

اجتاه  ويف  باأخ�شائيني.  واالإ�شتعانة  امل�شرتكة  اللجان  اإىل 

رف�س م�شروع القانون، ذهبت اأي�شاً مداخلة النائب اأ�شامة 

�شعد الذي اعترب اأنه "يت�شمن ثغرات عديدة، )...( قد 

ينتق�س  واأنه  متاماً"،  التطبيق خمتلفاً  ياأتي  اأن  اإىل  توؤدي 

اإىل "التوجهات الوا�شحة وال�شوابط ال�شارمة، ويفّو�س 

عدة جهات لو�شع اخلطط واال�شرتاتيجيات من بلديات 

الوزراء  جمل�س  اإىل  البيئة  وزارة  اإىل  التن�شيق  هيئة  اإىل 

اأن االإ�شكالية  اإىل جمل�س االمناء واالعمار". كما اعترب 

االأ�شا�شية هي يف عدم خ�شوع "الهيئة الوطنية املقرتحة 

)...( للنظام العام للموؤ�ش�شات اأي اأنها تعنّي مبر�شوم من 

البيئة". وت�شاءل عن  بناء القرتاح وزير  الوزراء  جمل�س 

�شبب ذلك معترباً اأن "هذا يعني اأنها هيئة �شيا�شية كاملة 

بل هي خا�شعة  �شفافة  هيئة علمية  ولي�شت  االأو�شاف 

للقرار ال�شيا�شي. وعليه، فاإنه يتم ت�شيي�س امللف وت�شليمه 

�شفافة  غري  اإدارة  هذه  والف�شاد.  للمافيات  اأخرى  مرة 

وغري اأمينة مللف ح�شا�س. وهي هيئة �شيا�شية للمافيات 

ولي�شت هيئة الإدارة النفايات". كما انتقد النائب �شعد 

غياب املنهجية الت�شاركية يف و�شع القانون اإذ "ال نريد اأن 

ن�شمع راأي النا�س". و طلب اإعادة القانون اإىل جلنة البيئة 

اأو اللجان امل�شرتكة ودعوة الهيئات والكفاءات اللبنانية 

النائب  اعترب  جهته،  من  راأيها.  على  للوقوف  املعرت�شة 

جميل ال�شّيد اأن "االعرتا�س الرئي�شي عليه هو يف املادة 

13 التي تن�س على اإن�شاء الهيئة الوطنية الدارة النفايات 

ال�شلبة والتي تعني اأن الدولة حتولت اإىل جمموعة هيئات 

وطنية لال�شتثمار وت�شجيع الف�شاد واالإدارات اخلا�شة".

اأما على املقلب االآخر، اعترب نائب "اللقاء الدميقراطي" 

اأكرم �شهيب، رداً على النائبة يعقوبيان، اأننا "نريد االجتاه 

النظريات  اأ�شا�س  على  ولي�س  الواقع  بح�شب  اليوم 

واملثاليات ولو كنا نتحدث عن �شوي�شرا كنت مع الفرز 

من امل�شدر. اأنا اأوؤكد اأنني �شد املحارق لكن اإذا اليوم مل 

يقر هذا القانون فاإننا �شنذهب اإىل الفراغ ول�شنوات". ويف 

االإجتاه نف�شه، اعترب النائب عن كتلة "الوفاء للمقاومة" 

نقا�س  ودون  اأن"اأف�شل طريقة  ورغم  اأنه  املو�شوي  نواف 

هي الفرز من امل�شدر ثم ت�شبيغ وتدوير وطمر �شحي، ال 

توجد قرية اأو منطقة واحدة يف لبنان تقبل بوجود مطمر 

�شحي لديها"، و"نحن بحاجة اإىل قانون ويجب اأن يقر 

هذا القانون" اإذ اأنه "لن جند قانون-اإطار اأف�شل منه". 

ُيقال  اأن  احلريري  �شعد  املكلف  رئي�س احلكومة  ورف�س 

 Waste to  " لي�شتعمل  الكفاءة  لديه  لي�س  لبنان  اأن 

energy" وهي مدر�شة من مدار�س معاجلة النفايات عرب 

ا�شرتداد الطاقة والتي حاول عّدة نواب اإىل جانب رئي�س 

القانون جلهة معاجلة  يّتخذه  الذي  االإجتاه  ربط  احلكومة 

النفايات بها. كما اعترب اأن احلكومة طلبت من البلديات 

اقرتاح حلول ملو�شوع النفايات يف مقابل تقدمي احلوافز اإال 

اأنه مل ت�شتجب �شوى بلدية اأو بلديتني"، متابعاً اأنه "حتى 

مع املجتمع املدين كل االأفرقاء ياأتون ويقولون اأن هناك 

تف�شلوا  اأف�شل ولكن  هناك حلول  اأف�شل. طبعاً  حلواًل 

وقدموها ما هي ونحن م�شتعدون لل�شري بها".

والالفت كان موقف وزيرة التنمية االإدارية يف حكومة 

ت�شريف االأعمال عناية عز الدين التي ذّكرت اأنه "لدينا 

�شيء ويجب اأن ن�شتغله ونطوره وهنا مل يتم ذكر املعاجلة 

امليكانيكية البيولوجية فلدينا نحو ع�شرة معامل بحاجة 

اإىل التطوير على مبداأ ال�reuse قبل االنتقال اإىل مبداأ 

م�شري  عن  ت�شاءلت  كما  العوادم".  من  الطاقة  اإنتاج 

النفايات الطبية غري املعاجلة يف القانون.

كما كان من الالفت اقرتاح النائب عن كتلة "اجلمهورية 

املدين  للمجتمع  يعطى  "اأن  عقي�س  جورج  القوية" 

على  االإ�شراف  يف  اأكرب  رقابياً  دوراً  البيئية  واجلمعيات 

مادة  اأو  وا�شحة  فقرة  تزاد  بحيث  القانون  هذا  تنفيذ 

على  لالإ�شراف  رقابية  هيئة  باإن�شاء  ت�شمح  م�شتقلة 

املدين". املجتمع  من  اأغلبيتها  وتكون  اال�شرتاتيجيات 

وعند فتح باب النقا�س على مواد م�شروع القانون مادة 

واقرتح  القاعة.  يعقوبيان من  بوال  النائبة  مادة، خرجت 

مبداأ  تقر  التي  التا�شعة  املادة  املو�شوي يف  نواف  النائب 

الالمركزية االإدارية يف االإدارة املتكاملة للنفايات، اإ�شافة 

"اأن ذلك ال يعفي ال�شلطة املركزية من م�شوؤولياتها يف 

اإقرتاحه.كما اأخذ  جمال معاجلة النفايات". ومّت اعتماد 

البند املتعلق مبرجع الو�شاية على الهيئة الوطنية )املادة 

احلكومة  برئا�شة  ربطها  يوؤيد  من  بني  وا�شعاً،  13( جداًل 

)النواب نزيه جنم واأكرم �شهيب( ومن يوؤيد ربطها بوزارة 

البيئة )وزير البيئة طارق اخلطيب(. والالفت اأن النائب 

ر موقفه اإذ "ال ي�شتطيع وزير البيئة اأن يتحمل 
ّ
�شهّيب بر

ولي�س  مذهبياً  طابعاً  غالباً  ياأخذ  اإذ  لوحده.  امللف  هذا 

الت�شويت  عند  اأنه  اإال  جتربته.  م�شتذكراً  طائفياً"  فقط 

على اأن "تكون املرجعية لرئي�س جمل�س الوزراء"، �شقط 

النائب يف  البيئة.و�شّدد  لوزير  الو�شاية  وبقيت  االإقرتاح 

كتلة "الوفاء للمقاومة" ح�شن ف�شل اهلل، اأبعد من هذا 

النقا�س، على �شرورة اإخ�شاع الهيئة اإىل دائرة املناق�شات 

على  بري  الرئي�س  طرح  وعند  املدنية.  اخلدمة  وجمل�س 

الوطنية ملجل�س  الهيئة  التوظيف يف  اإخ�شاع  الت�شويت 

اخلدمة املدنية، �شقط االقرتاح. وحتدث الرئي�س احلريري، 

قائاًل اإنه ال ميانع دور دائرة املناق�شات، ولكن "هناك �شراكة 

بني القطاعني العام واخلا�س، ويف هذا امللف كل امل�شاريع 

�شتكون يف اإطار ال�شراكة بني القطاعني". 

حول  األساسية  المالحظات 
مالءمته  مدى  ما  النص: 
اجتماعيا؟ أو  يا  دستور

القانون  تعرتي  النفايات،  اإدارة  ائتالف  نظر  وجهة  من 

اإ�شكاليات عديدة، التقنية منها )التعريفات واخليارات 

�شعيد  على  واأخرى  النفايات(  معاجلة  يف  املعتمدة 

معاجلة  يف  وال�شالحيات  االإداري  )ال�شق  احلوكمة 

النفايات(.

علـــى صعيـــد الخيـــارات البيئيـــة المكّرســـة فـــي 

معالجـــة النفايات

ميكن على هذا ال�شعيد اإبداء املالحظات االآتية:

غياب التكريس الصريح لهرم إدارة النفايات

�س القانون مبداأ "االإدارة املتكاملة للنفايات املنزلية" 
ّ
يكر

)املادة 2(، م�شرياً اإىل مراحل التخفيف من النفايات، ثم 

اإعادة االإ�شتعمال، والفرز من امل�شدر وما اإىل ذلك. غري 

اأن امل�شكلة االأ�شا�شية على هذا ال�شعيد هي الغمو�س يف 

تكري�س الرتاتبية بني هذه اخلطوات، اأو ما يعرف عاملياً 

اأن  بد  املتكاملة ال  االإدارة  فمبداأ  النفايات.  اإدارة  بهرم 

يقوم على اأولويات وا�شحة تبداأ بالتخفيف قبل االإنتقال 

اإلخ..،  االإ�شتعمال  اإعادة  هي  التي  التالية  اخلطوة  اإىل 

والتي  تف�شياًل  االأقل  التقنيات  اإىل  النهاية  يف  و�شواًل 

تتمثل باحلرق والطمر. 

ويكتفي القانون هنا باالإ�شارة اإىل اأنه "يجب اإعطاء مبادئ 

التخفيف من اإنتاج النفايات ال�شلبة واإعادة اال�شتعمال 

املراحل  من  غريها  على  االأ�شا�شية  االأولوية  والتدوير 

االأخرى من االإدارة املتكاملة للنفايات ال�شلبة يف لبنان 

وذلك بهدف تقليل اآثارها ال�شلبية على البيئة" )املادة 

3(، من دون حتديد وا�شح الأ�شول تطبيق هذه االأولوية 

اأو عواقب عدم تطبيقها. كما ال مينع القانون �شراحة من 

طمر )املادة 24( اأو حرق )املادة 22 ما ي�شري اإليه القانون 

احلراري”(  التفكك  عرب  طاقة  اإىل  النفايات  ب�”حتويل 

النفايات الع�شوية )اأي القابلة للت�شبيخ( والنفايات القابلة 

الإعادة االإ�شتعمال اأو التدوير. والتكري�س ال�شريح لهرم 

اإدارة النفايات هذا هو اأمر �شروري نظراً اإىل تاريخ املعاجلة 

. وغياب 
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التي اعتمدتها االإدارة يف لبنان ما بعد احلرب

الت�شريع ال�شريح يف هذا االإجتاه حمل بع�س النّواب كما 

االإخت�شا�س  اأ�شحاب  وبع�س  النفايات  اإدارة  اإئتالف 

املحارق".  "قانون  القانون  هذا  اعتبار  اإىل  والنا�شطني 

فاعتربت النائبة بوال يعقوبيان اإثر جل�شة اللجان امل�شرتكة 

التي �شادقت على امل�شودة النهائية مل�شروع القانون اأن 

"ما جرى يف اجلل�شة اليوم، لي�س �شوى اإثبات على ف�شاد 

اإدارة هذا  املحارق. ومن معرفتنا لكيفية  املدافعني عن 

امللف �شابقاً، نتاأكد مرة اأخرى اأن التقنيات التي �شتعتمد 

 كمنا 
9
�شتدر اأموااًل طائلة على املنتفعني من هذا امللف".

اأ�شافت ""اأننا منعنا من الكالم، والتوافق بات نا�شجا 

يف م�شاألة اأن ياأتوا مبحرقة ب� 250 مليون دوالر وو�شعها يف 

منطقة الكرنتينا املدور.. وهذه املرة الف�شاد ال ي�شرقنا اإمنا 

. كما اعترب حبيب معلوف، موؤ�ش�س "حزب 
هو قاتل"10

امل�شاريع  تكون  اأن  فر�شت  امل�شالح  "قوة  اأن  البيئة"، 

الكربى  الب�شمة  �شاحبة  هي  الكربى  واال�شتثمارات 

ت�شهيال  عجل  على  اإليه  اأ�شيفت  التي  التعديالت  يف 

خليار احلرق املتخذ يف جمل�س الوزراء منذ عام 2010. 

اأهم  اأحد  اأن  الفكرة املركزية )...( تقول  لذلك، )...( 

خيارات  اّتخاذ  وي�شهل  ي�شمح  اأنه  القانون  هذا  خماطر 

ا�شرتاتيجية ملدة 25 �شنة على االأقل باعتماد تقنية حرق 

 .
النفايات"11

آلية وصالحية تحديد معايير إدارة النفايات

االأخطر على هذا ال�شعيد اأن القانون اأعطى وزارة البيئة 

�شالحية حتديد املعايري واملوا�شفات اخلا�شة بكل مرحلة 

من مراحل اإدارة النفايات ال�شلبة غري اخلطرة وب�شكل 

اأكرث غمو�شاً تلك املتعلقة باإدارة النفايات اخلطرة، وذلك 

بقرار ي�شدر عنها. وير�شح منح هذه ال�شالحية اإىل وزارة 

البيئة عن خطورة جّمة، اإذ اأن لهذه املعايري واملوا�شفات 

االأثر املحوري على البيئة وال�شحة العامة. ومن املفرت�س 

مع  ومتوافقة  ومو�شوعية  علمية  املعايري  هذه  تكون  اأن 

املعايري الف�شلى يف هذا املجال، واأن ت�شدر اأقّله مبر�شوم 

منعاً للرتاجع اأو التالعب بها وفقاً الإرادة الوزير وحده.

على �شعيد اإدارة النفايات ال�شلبة غري اخلطرة هذه املعايري 

واملوا�شفات هي حتديدا االآتية: 

منتجي  على  ُيفر�س  التي  الذاتية  املراقبة  تقارير  -بنود 

عنها  ينتج  التي  املواد  وم�شتوردي  وناقلي  وم�شتخدمي 

اخلدمات،  وموؤمني  املنزلية،  غري  ال�شلبة  النفايات 

.
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وامل�شغلني و�شعها �شهرياً اأو �شنوياً )املادة 15(

-اآلية الك�شوفات امليدانية على هوؤالء )املادة 17(

-معايري و�شروط جمع النفايات ال�شلبة ونقلها )املادة 20(

اإعادة  و�شروط  معايري  اأي   )22 )املادة  املعاجلة  -معايري 

للت�شبيخ  التف�شيلية  وال�شروط  والتدوير،  اال�شتعمال 

و�شروط  ومعايري  الوقود،  واإنتاج  البيولوجي  والتفكك 

حتويل النفايات اإىل طاقة عرب التفكك احلراري.

ال�شلبة  النفايات  لتح�شري  البيئية  وال�شروط  -املعايري 

)املادة 23(

- املعايري وال�شروط البيئية للتخل�س النهائي من النفايات 

ال�شلبة )املادة 24( اأي املوا�شفات الفنية لكل نوع من 

�شروط  فيها  مبا  النفايات،  طمر  و�شروط  ومعايري  املطامر، 

الطبقات العازلة. كما �شمح القانون لوزارة البيئة اتخاذ 

قرار ب� "ا�شتعمال تقنيات حديثة اأخرى الإدارة النفايات 

ال�شلبة" )املادة 22(.

 اأما على �شعيد النفايات اخلطرة فيت�شّمن الن�س تناق�شاً. 

ففيما تن�س املادة 27 الفقرة 2 على حتديد "اأ�شول اإدارة 

جمل�س  يف  تتخذ  مرا�شيم  اأو  مبر�شوم  اخلطرة  النفايات 

الوزراء بناء على اقرتاح وزير البيئة"، ت�شري الفقرة 3 اأنه 

يتوّجب "اإدارة هذه النفايات بطريقة ال ت�شبب اأي �شرر 

على البيئة وتتوافق مع املعايري وال�شروط البيئية املحددة 

مبوجب قرار ي�شدر عن وزير البيئة".

في رفع الحظر عن استيراد النفايات الخطرة

احلظر  رفع  القانون  اأن  هو  االإطالق  على  االأكرث خطورة 

عن ا�شترياد النفايات اخلطرة. ومن املعلوم اأن قرار وزارة 

منه   4 املادة  يف  مينع   1997/5/19 تاريخ   71 رقم  البيئة 

ت املادة 26 اأنه  . فن�شّ
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منعاً باتاً ا�شترياد النفايات اخلطرية

"ال يجوز اأن يتم اأي ا�شترياد اأو ت�شدير للنفايات ال�شلبة 

اخلطرة اإال بعد موافقة وزارة البيئة ووفقا الأحكام )...( 

املادة  هذه  يف  القانون  األغى  اآخر  مبعنى  بازل".  معاهدة 

القرار رقم 1997/71، رافعاً احلظر التام الذي كان القاعدة 

اأن  املعلوم  ومن  اخلطرة.  النفايات  ا�شترياد  ما خ�س  يف 

"معاهدة بازل" تنظم ا�شترياد اأو ت�شدير النفايات اخلطرة 

عرب احلدود، حيث متنع ت�شدير النفايات اخلطرة اإال اإذا 

ملعاجلتها  الالزمة  التحتية  والبنى  التقنيات  غياب  ثبت 

حملياً يف الدولة امل�شدرة، وتوّفرها عند الدولة امل�شيفة، 

وموافقة هذه االأخرية كما جميع الدول التي �شتمر بها 

هذه النفايات. فما هي التقنيات املتوّفرة يف لبنان يف هذا 

املجال والتي تربر رفع احلظر عن االإ�شترياد، خ�شو�شاً اأن 

.
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تاريخ لبنان غري م�شّجع يف هذا املجال؟

في المعيار الكمي للعقوبة

يت�شّمن الن�س مغالطات وا�شعة يف ما خ�س حتديد اجلرائم 

والعقوبات عليها. فقد اعتمد القانون لتحديد نوع اجلرمية 

)خمالفة-جنحة-جناية( معيار كمية النفايات التي يتم 

رميها "يف املياه والرتبة و�شبكات ال�شرف ال�شحي، اأو 

غريها من البنى التحتية واملواقع الطبيعية احل�شا�شة"، مع 

مغالطة حول نوع هذه النفايات. 

ف برمي "ما دون 500 
ّ
-فالفئة االأوىل –املخالفات- تعر

كلغ من النفايات ال�شلبة غري اخلطرة"،

-والفئة الثانية -اجلنح- برمي "ما يوازي اأو يفوق 500 

كلغ من النفايات ال�شلبة غري اخلطرة، و"رمي النفايات 

ال�شلبة ما دون 10 كلغ"، وهل املق�شود يف احلالة الثانية 

النفايات اخلطرة؟

-والفئة الثالثة –اجلنايات- برمي "ما يوازي اأو يفوق 10 

كلغ من النفايات ال�شلبة اخلطرة" 

ويطرح هنا ال�شوؤال: ما هو املنطق وراء اختيار معيار وزن 

النفايات التي يتم رميها - حتديداً عتبات 500 كلغ و10 

كلغ - عو�شاً عن خطورتها ونوعية ال�شرر الذي توّلده، 

علمي.  غري  النفايات  وزن  معيار  اأن  ذكرناه  ما  ظل  يف 

يف  الزئبق  من  واحد  غرام  رمي  يت�شبب  اأن  فممكن 

تلويث بحرية كاملة.

�س القانون مبداأ "امللوث يدفع" 
ّ
على �شعيد مواٍز، يكر

بح�شب  الدفع  امللوث  على  يفر�س  اأنه  اإال   )8 )املادة 

"كمية النفايات ونوعيتها". وهذا املعيار خاطئ جداً يف 

هو  ال�شعيد  هذا  فاالأ�شا�شي على  البيئة،  جمال حماية 

البيئة  النفايات على  توّلده  الذي  واخلطر  ال�شرر  نوعية 

ولي�س كمّيتها. وال بد اإذا يف هذا املجال من حتديد نوعية 

النفايات املق�شودة بح�شب �شررها على البيئة.

في الجـــدوى من خيارات المعالجة التي يقّرها 

القانون اليوم

االأخرية  و�شعت   ،
15
البيئة وزارة  عن  �شادرة  وثيقة  يف 

تعمل،  والتي  املوجودة  النفايات  فرز  ملعامل  خارطة 

الإن�شائها،  املخطط  واملعامل  تعمل،  ال  والتي  واملوجودة 

التي ميكن لكل منها معاجلتها. وتبنّي  النفايات  واأوزان 

على  قادرة  املعامل  اأن جمموع  االأوزان،  هذه  من جمع 

معاجلة 7750 طناً من النفايات يومياً، يف حني اأن االإنتاج 

فيطرح  النفايات.  من  طناً   6555 هو  للبنان  االإجمايل 

"اإئتالف اإدارة النفايات" ال�شوؤال: مل احلاجة اإىل االإتيان 

بتمويل والت�شريع العتماد حل املحارق، يف حني اأن البنية 

التحتية ملعاجلة النفايات بطريقة حتافظ على البيئة وال�شحة 

العامة متوّفرة اليوم؟ وحول خيار اعتماد املحارق، يو�شح 

اإدارة  "اإئتالف  ع�شو  قديح،  ناجي  د.  البيئي  اخلبري 

النفايات"، اأن "املكونات الع�شوية، التي ت�شل ن�شبتها 

اإىل 55 – %60 من جممل النفايات ال�شلبة املنزلية )يف 

لبنان( هي من اأعلى الن�شب يف العامل على االإطالق، 

وهي حتتوي على حوايل %60 ماء. هذا املحتوى العايل 

من املاء يتوافق مع تقنيات اله�شم الالهوائي، ويتعار�س 

كليا مع خيارات احلرق، وكل تقنيات ما يحلو للبع�س 

.
ت�شميته "تفكك حراري"16

ية  اإلدار الخيارات  صعيد  على 
معالجة  في  المكّرسة 

النفايات
في تكريس ضرب صالحيات السلطات المحلية 

 49 اأناط يف مواده  البلديات  قانون  اأن  التذكري  يقت�شي 

. اإال اأنه وعلى 
17
و74 �شالحية اإدارة النفايات بالبلديات

�س االأمر الواقع 
ّ
�شعيد الالمركزية، يبدو اأن القانون قد كر

الذي تاأ�ش�س مع �شركة �شوكلني والذي �شاد ب�شاأن معاجلة 

على  التعدي  وقوامه  ال�شابقني،  العقدين  يف  النفايات 

املركزية  ال�شلطة  وتويل  البلديات  واأموال  �شالحيات 

 .
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معاجلة النفايات خالفاً للقانون

فلئن كر�شت املادة 9 من القانون مبداأ وجوب "اعتماد 

الالمركزية االإدارية يف تطبيق االإدارة املتكاملة للنفايات"، 

فهي اعتربت اأن ذلك يتحقق "من خالل تويّل االإدارات 

املحلية مراحل االإدارة املتكاملة للنفايات ال�شلبة كلياً اأو 

جزئياً"، من دون اأن يوؤدي ذلك اإىل اإعفاء ال�شلطة املركزية 

من حتّمل م�شوؤولياتها يف حال عجزت "ال�شلطات املحلية 

اإجراء  اأي  اعتماد  اإىل  القانون  يعمد  فلم  ذلك".  عن 

حتّمل  على  البلديات  قدرات  بنيان  يعيد  ت�شحيحي، 

م�شوؤولياتها يف هذه املجال، اأي قدراتها الب�شرية والتقنية 

التكميلية  ال�شالحية  تكري�س  اإىل  عمد  بل   ،
19
واملادية

لل�شلطة املركزية يف حال عجز ال�شلطات املحلية، متجاهال 

اأن هذا العجز ينتج عن قلة موارد البلديات وعن �شيا�شات 

.
20

طويلة وممنهجة الإ�شعافها

ت الفقرة الثانية من املادة اأنه "يجب على ال�شلطة 
ّ
كما اأقر

تنفيذ  خالل  من  املوارد  توزيع  كفاءة  �شمان  املركزية 

م�شاريع مركزية حيث تدعو احلاجة".

ت املادة 11 على موجب "كل اإدارة  اأبعد من ذلك، ن�شّ

النفايات  الإدارة  حملي  برنامج  م�شروع  اإعداد  حملية 

ة من قبل 
ّ
 املقر

21
ال�شلبة )...( ووفقا مل�شمون اال�شرتاتيجية

اأق�شاها ثالثة  جمل�س الوزراء )...(، وذلك خالل مهلة 

اإقرار اال�شرتاتيجية )الوطنية(". وحتدد  تاريخ  اأ�شهر من 

املادة 10 اأنه يقت�شي و�شع اال�شرتاتيجية الوطنية خالل 

فرتة ال تزيد عن �شتة اأ�شهر من تاريخ �شدور هذا القانون. 

و�شع  موجب  البلديات  على  الن�س  و�شع  اآخر،  مبعنى 

ا�شرتاتيجيتها املحلية يف مهلة ال تتعدى 9 اأ�شهر من تاريخ 

�شدور القانون، على اأن ُتعترب عاجزة يف حال تخلفها عن 

ذلك، مما يعيد ال�شالحية اإىل ال�شلطة املركزية، متنا�شياً 

هذا  يف  للبلديات  واملادية  الب�شرية  املوارد  �شعف  متاماً 

املجال نتيجة ال�شيا�شات التي �شادت القطاع يف العقدين 

املن�شرمني.

وما يزيد قابلية ال�شك يف مدى اإمكانية تطبيق هذا الن�س، 

هو اأن على وزارة البيئة مراجعة خطط البلديات املختلفة 

يف مهلة 3 اأ�شهر، مع العلم اأنه توجد اأكرث من 1100 بلدية.

القانون  حدد  النفايات،  اإدارة  متويل  م�شادر  جمال  ويف 

)املادة 28( م�شادر خم�شة وهي املوازنة العامة، وموازنات 

االإدارات املحلية، القرو�س والهبات، وال�شندوق الوطني 

القطاع  وا�شتثمارات  فيه(،  بالعمل  البدء  )عند  للبيئة 

اخلا�س يف عملية اإدارة النفايات ال�شلبة. اإال اأن القانون 

مل يحدد اأية اآلية ت�شمح للبلديات با�شرتداد كلفة اإدارة 

ومعاجلة النفايات. وجتدر االإ�شارة اإىل اأنه، وخالل مناق�شة 

كان  الذي  البند29  اإلغاء  مت  العامة،  الهيئة  يف  القانون 

يتيح االإمكانية للبلديات بجباية الر�شوم مبا�شرة ملعاجلة 

اللجان  اأقرتها  القانون كما  م�شروع  ن�شخة  النفايات من 

امل�شرتكة. وكانت هذه املادة ت�شمح للبلديات لهذه الغاية 

بزيادة الر�شم البلدي بن�شية ترتاوح بني 10 و٪100، من 

دون حتديد اأي معيار بح�شب حجم البلدية اأو اأي معيار 

، بحجة و�شع قانون منف�شل ينّظم هذه امل�شاألة.
22

اآخر

في اعتماد فضفاض لمبدأ التشاركية

"منهجية  القانون مبداأ اعتماد  10 من  املادة  اأقرت  فيما 

ت�شاركية" يف و�شع اال�شرتاتيجية الوطنية من قبل وزارة 

قيد  املبداأ جدياً  اآليات لو�شع  اأي  فاإنها مل حتدد  البيئة، 

واملتمتعة  دعوتها  الواجب  اجلهات  كتحديد  التطبيق، 

بال�شفة التمثيلية، واأ�شول الدعوة، والطابع االإ�شت�شاري 

 - اأبداً  القانون  يتطّلع  ومل  املقّدمة.  لالآراء  االإلزامي  اأو 

على غرار ت�شريعات مقارنة اأخرى - اإىل تنظيم م�شاركة 

اجلمعيات غري احلكومية بعملية اإدارة النفايات، مع العلم 

اأن هذه اجلمعيات تقوم اليوم باأدوار رائدة )واإن حمدودة 

املجال،  هذا  يف  الدولة  بغياب  حجمها(  حيث  من 

خ�شو�شاً يف الت�شبيخ واإعادة التدوير.

حصر العديد من الصالحيات بيد وزير البيئة

من  العديد  ح�شر  اإىل  عمد  اأنه  القانون  من  يت�شح 

ال�شالحيات بوزير البيئة – مع العلم اأنه ومبراجعة تاريخ 

الوزراء  من  العديد  اأن  يتبنّي  املن�شب،  هذا  التعيني يف 

املتعاقبني على هذه احلقيبة غري متخ�ش�شني. كما عمد 

تاأليفها  يتم   ،)12 )املادة  تن�شيق  اإن�شاء جلنة  اإىل  القانون 

وحتديد طريقة عملها بقرار ي�شدر عن وزير البيئة. ويبقى 

تكتفي  بحيث  ب�شالحياتها  يتعّلق  ما  يف  مبهماً  الن�س 

الفقرة االأوىل من املادة باالإ�شارة اإىل اأن "هدفها تن�شيق 

�شوؤون قطاع النفايات ال�شلبة".

كما اأن�شاأ الن�س "هيئة وطنية الإدارة النفايات ال�شلبة" 

)املادة 13(، تبدو ب�شالحياتها ن�شخة مطابقة ملجل�س االإمناء 

واالإعمار، اأبرز مهامها اإعداد دفاتر ال�شروط الفنّية واالإدارية 

البيئي  االأثر  تقييم  املركزية ودرا�شات  بامل�شاريع  اخلا�شة 

واالإ�شراف على تنفيذ م�شاريع مركزية. وترتبط هذه الهيئة 

كذلك بوزير البيئة، رغم اجلدل الكبري حول حتديد �شلطة 

الو�شاية على الهيئة. فكانت اللجان امل�شرتكة قد عّدلت 

املادة العا�شرة من الف�شل الثاين )التي اأ�شبحت املادة 13( 

التي كانت تن�ّس على اإن�شاء الهيئة وو�شعها حتت و�شاية 

وزير البيئة، لت�شبح حتت و�شاية جمل�س الوزراء. وكان 

اإئتالف اإدارة النفايات اعرت�س كذلك على م�شروع 

القانون مطالباً ربط هذه الهيئة مبجل�س الوزراء ولي�س 

حني  يف  عملها.  يف  ال�شخ�شنة  لتفادي  البيئة  بوزير 

اجلمعيات  وبع�س  البيئة  وزارة  يف  ال�شائد  الراأي  اأن 

الوزارة  و�شاية  حتت  الهيئة  و�شع  كان  املتخ�ش�شة 

البلديات  بني  ال�شالحيات  لت�شارب  حّد  لو�شع 

مل  كما  واالإعمار.  االإمناء  وجمل�س  خمتلفة  ووزارات 

هذه  تخ�شع  وال  الإن�شائها.  زمنية  مهلة  الن�س  يحدد 

جمل�س  ويعينها  العامة،  املوؤ�ش�شات  لنظام  الهيئة 

الباب  يفتح  مما  البيئة،  وزير  اقرتاح  على  بناًء  الوزراء 

وا�شعاً اأمام املحا�ش�شة يف تكوينها. وقد اأناط القانون 

غري  اأمر  وهو  البيئي،  االأثر  تقييم  دار�شات  و�شع  بها 

بد  فال  النفايات"،  اإدارة  "اإئتالف  بح�شب  مقبول 

ثالثاً،  طرفاً  يكون  اأن  البيئي  االأثر  بدرا�شة  يقوم  ملن 

البيئة. وزارة  بقراراته عن  م�شتقاًل 

لوزير  املعطاة  ال�شالحية  ال�شعيد  هذا  على  واالأخطر 

اإدارة  البيئة وحده وبقرار بتحديد معايري وموا�شفات 

اأعاله.  النفايات غري اخلطرة كما ذكرنا 

         م.م

للنفايات المتكاملة  اإلدارة  قانون 

جتدون املقالة بن�شختها  الكاملة مع املراجع على املوقع االإلكرتوين للمفكرة

تشريعات تشريعات
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اقرتاحات  من  جمموعة  �شمن  القانون  هذا  ياأتي 

القوانني التي مت تقدميها حتت عنوان مكافحة الف�شاد. 

كاقرتاح  اإقرارها  مت  اقرتاحات  املجموعة  هذه  وت�شمل 

اإقراره  مت  الذي  املعلومات  اىل  الو�شول  حق  قانون 

النقا�س،  قيد  تزال  ما  واأخرى   2017/2/20 بتاريخ 

العام  القطاع  يف  الف�شاد  ملكافحة  قانون  اقرتاح  اأبرزها 

تن�شاأ مبوجبه هيئة م�شتقلة ملكافحة  اأن  والذي يفرت�س 

الف�شاد، ف�شال عن اقرتاح قانون بتعديل قانون االإثراء 

قبل  من  االقرتاح  هذا  تقدمي  مت  وكان  امل�شروع.  غري 

عماد  وهم:  النيابية،  الكتل  اأبرز  ممثلي  من  نواب   8

خميرب  وغ�شان  معلوف  وجوزف  عون  واآالن  احلوت 

وعلي  القادري  وزياد  خوري  ووليد  جابر  ويا�شني 

فيا�س، بتاريخ 2010/6/24. وقد اأجنزت العمل عليه 

جلنة االإدارة والعدل يف عام 2015.

أهداف
االأمم  اتفاقية  من   33 املادة  اإىل  االقرتاح  هذا  ي�شتند 

وهو  املبلغني  بحماية  املتعلقة  الف�شاد  ملكافحة  املتحدة 

يهدف اإىل حتقيق االأهداف االآتية: 

حول  معطيات  لديهم  الذين  االأ�شخا�س  -حتفيز 

وذلك  بها  بالبوح  العامة  اخلدمة  يف  ف�شاد  اأعمال 

يتخذ  قد  اإجراء  اأي  من  حمايتهم  �شمان  خالل  من 

مكافاآت  ملنح  املجال  فتح  خالل  من  واأي�شا  بحقهم 

الف�شاد، لكا�شفي  وم�شاعدات 

الوطنية  "الهيئة  اأعطيت  بحيث  املالحقة  -فعالية   

اأدناه  ونعرفها  بعد  تن�شاأ  مل  )التي  الف�شاد"  ملكافحة 

ب�شالحيات  �شبيهة  �شالحيات  بالهيئة(  اخت�شارا 

اإجراء  بعد  العامة  الدعوى  بتحريك  العامة  النيابة 

من  ويوؤمل  املنا�شبة.  والتحقيقات  اال�شتق�شاءات 

كافية  معطيات  املعنية  االأجهزة  لدى  تتوفر  اأن  ذلك 

الف�شاد ومالحقته.  لردع 

هذا مع العلم اأّن القانون ر�شم لذاته حدودا قوامها اأن 

تقت�شر احلماية امل�شمونة على الذين يك�شفون الف�شاد 

هو  القانون  بهذا  املحمي  الك�شف  اأن  مبعنى  للهيئة 

فقط.  الر�شمية  والقنوات  ال�شوابط  �شمن  يتم  الذي 

الف�شاد  بك�شف  يت�شل  مبا  )اأي  ذلك  عدا  فيما  اأما 

على  القانون  اقت�شر  فقد  القنوات(،  هذه  خارج 

تربئ  التي  العقوبات  قانون  من   387 باملادة  التذكري 

الذم  مو�شوع  كان  اإذا  عقاب  اأي  من  الذم  مرتكب 

عمال ذا عالقة بالوظيفة وثبتت �شحته.

مضمون
باأنه  الف�شاد  تعريف  القانون  هذا  ت�شمنه  ما  اأبرز  ومن 

حتقيق  بهدف  العمل  اأو  لل�شلطة  املوظف  "ا�شتغالل 

اأعطى  وقد  قانوناً.  متوجبة  غري  منافع  اأو  مكا�شب 

ي�شمل  للموظف  وا�شعاً  تعريفاً  للموظف  االإقرتاح 

اأو  عامة  خدمة  اأو  عامة  وظيفة  يوؤدي  من  كّل  عملياً 

عمال يوؤّدى ل�شالح ملك عام اأو من�شاأة عامة اأو مرفق 

توالها  �شواء  عامة،  م�شلحة  اأو  عامة  موؤ�ش�شة  اأو  عام 

اأو واقعية".  ب�شورة قانونية 

التدابري  من  منظومة  القانون  اأوجد  ذلك،  اإىل  اإ�شافة 

من  وذلك  الف�شاد  لكا�شف  تقرر  التي  وال�شمانات 

اأجل حتفيزه على ك�شف  اأجل حمايته من جهة ومن 

باحلماية،  يتعلق  ففيما  اأخرى.  جهة  من  الف�شاد 

ل�"الهيئة  اأن  على  القانون  من  اأ  فقرة   8 املادة  ن�شت 

بعد(  تن�شاأ  مل  هيئة  )وهي  الف�شاد"  ملكافحة  الوطنية 

اأن تتّخذ قرار احلماية عفواً اأو بناًء على طلب كا�شف 

القانون ت�شّمن حماية  اأن  اإىل  الف�شاد. وجتدر االإ�شارة 

موظفا  كان  حال  يف  الوظيفية  االأ�شرار  من  الكا�شف 

اأو الأحد  �س للكا�شف 
ّ
واالأ�شرار غري الوظيفية كالتعر

تقّدمه  ب�شبب  لديه،  العاملني  الأحد  اأو  عائلته  اأفراد 

بالك�شف، وما قد يح�شل يف حال تعر�شه ل�شغوطات 

تطلب  اأن  وللهيئة  تهديدات.  اأو  ثاأرية  اإجراءات  اأو 

اّتخاذ  املخت�شة  االأمنية  القوى  اأو  العامة  النيابة  من 

واأحد  الكا�شف  حلماية  املنا�شبة  االأمنية  االإجراءات 

وال�شهود.  اخلرباء  اأو  لديه  والعاملني  عائلته  اأفراد 

والقوى  العامة  النيابة  عاتق  على  االإقرتاح  وي�شع 

االأمنية يف هذه احلالة وجوب االإ�شتجابة لطلب الهيئة 

ا�شتالمه.  فور 

أوجد القانون 
منظومة من التدابير 

والضمانات التي 
تقرر لكاشف الفساد 

وذلك من أجل 
حمايته من جهة 
ومن أجل تحفيزه 

على كشف الفساد 
من جهة أخرى.

الف�شاد،  لكا�شفي  املمنوحة  ال�شمانات  بخ�شو�س  اأما 

القانون يف  اأّقره  الذي  ال�شرية  اإىل جانب  ت�شمل  فهي 

ما يتعلق بهوّية هذا االأخري، اإمكانية منحه مكافاآت اأو 

م�شاعدات يف حال اأدى الك�شف اإىل ح�شول االإدارة 

اأو مكا�شب مادية، مثل حت�شيل الغرامات  على مبالغ 

اأو  خ�شارة  االإدارة  جتنيب  اإىل  اأو  االأموال،  وا�شتعادة 

�شررا ماديا.

كما مت منح كا�شف الف�شاد عذرا خمففا اأو عذرا حمال 

يف بع�س احلاالت. 

والخالف النقاش  مواضيع 
بتاريخ  العامة  الهيئة  يف  القانون  هذا  مناق�شة  متت 

حيث  ال�شرورة  ت�شريع  عنوان  حتت   2018/9/24

يتطلبها  التي  قوانني  اإقرار  اإىل  اجلل�شة  هذه  هدفت 

نائبا   26 اجلل�شة  خالل  حتدث  وقد  �شيدر.  موؤمتر 

وزيري  جانب  اإىل  املالية  ووزير  احلكومة  رئي�س  منهم 

الف�شاد  ملكافحة  والدولة  جري�شاتي  �شليم  العدل 

نقوال تويني. ومن اأبرز نقاط النقا�س بني النواب التي 

دارت خالل اجلل�شة: 

وقفا  يبقى  القانون  هذا  تفعيل  باأن  التذكري  اأوال، 

الف�شاد  مكافحة  قانون  وهو  اآخر  قانون  اإ�شدار  على 

اإن�شاء  اأن يتم مبوجبه  يف القطاع العام والذي يفرت�س 

الف�شاد. وقد ذكر وزير الدولة  الهيئة الوطنية ملكافحة 

واأّم  القوانني  اأّم  هو  القانون  هذا  باأن  الف�شاد  ملكافحة 

الف�شاد.  مكافحة  منظومة 

ثانيا، مدى وجوب االإعالن عن اإ�شم كا�شف الف�شاد، 

يتعني على كا�شف  اأنه  االقرتاح  ن�س  تبني من  بعدما 

عنها  املك�شوف  املعلومات  كتاب  ت�شمني  الف�شاد 

هاتفه.  ورقم  وعنوانه  املهني  ون�شاطه  الكامل  ا�شمه 

اأثار هذه امل�شاألة النائب جميل ال�شيد معلنا منذ  وقد 

"منطلق  من  املالحظات  هذه  يبدي  اأنه  حديثه  بدء 

الف�شاد  كا�شف  فبالنهاية،  كلواء.  ال�شابقة  خربته 

الفا�شد  بيت  خراب  اإىل  يوؤدي  قد  وكالمه  خمرب  هو 

يطلب  فاأن  حياته.  �شتطال  انعكا�شات  اإىل  وتاليا 

فذلك  الكامل  ا�شمه  عن  يك�شف  اأن  الكا�شف  من 

فالك�شف عن  باالإعدام.  تلقائيا  اأنه يحكم عليه  يعني 

عري�شة"  طويلة  "هيئة  اأمام  تداوله  يتم  اال�شم  هذا 

اأيد  فيما  نافعة.  غري  قانونية  حماية  اأي  ت�شبح  بحيث 

اجلميل  و�شامي  عون  االن  منهم  النواب  من  عدد 

فيا�س  النائب علي  نّبه  الطرح،  هذا  ونقوال �شحناوي 

اإىل  يوؤدي  ا�شمه  ك�شف  من  الكا�شف  اإعفاء  اأّن  اإىل 

ال�شرية  واأّن حماية  املد�شو�شة  االإكثار من االإخبارات 

حتظر  التي  منه   6 املادة  مبوجب  القانون  يف  م�شمونة 

دون  من  الكا�شف  ا�شم  عن  االإف�شاح  الهيئة  على 

موافقته امل�شبقة. وقد بدا الفتا مت�شك عدد من نواب 

عن  الكا�شف  اإعالم  ب�شرورة  للمقاومة  الوفاء  كتلة 

عن  الك�شف  باأن  بري  الرئي�س  ت�شريح  واإزاء  ا�شمه. 

املو�شوي  نواف  للخطر، علق  يعر�شه  قد  ال�شاهد  هوية 

كا�شفي  حماية  قانون  القانون  هذا  قلتوا  قائاًل:"انتو 

ف�شله يف حال  يعلن  القانون  اأن  يق�شد  الف�شاد". وهو 

الواقعية  احلماية  من  اأ�شعف  القانونية  احلماية  كانت 

رميا  اأبي  �شيمون  النائب  اأ�شار  الف�شاد. كما  لكا�شفي 

قبل  من  الف�شاد  كا�شف  ف�شح  من  التخوف  اأّن  اإىل 

الهيئة يوؤدي عمليا اإىل الت�شكيك بها قبل تاأليفها وهو 

وقدرته  القانون  هذا  باأ�شا�س  الت�شكيك  �شمنا  يعني 

على حماية كا�شفي الف�شاد فعال. 

وقد انتهى هذا النقا�س اإىل االتفاق على اإبقاء الن�س 

وعنوانه،  ا�شمه  عن  الكا�شف  يعلن  اأن  اأي  هو  كما 

اإجراء  مع  �شريته  احلفاظ على  الهيئة  ت�شمن  اأن  على 

الهيئة ا�شم كا�شف  من  اأن ال ت�شّ تعديل واحد جلهة 

مبوافقته.  اإال  ال�شهود  الف�شاد �شمن الئحة 

الف�شاد  لكا�شف  املمنوحة  احلوافز  فعالية  مدى  ثالثا، 

االقرتاح  من  العا�شرة  باملادة  القانون  هذا  مبوجب 

لكا�شفي  واملخففة  املحلة  االأعذار  تتناول  التي 

اإثنتني: اإىل  امل�شاألة  الف�شاد. وقد تفرعت هذه 

خالل  من  الف�شاد  يف  م�شاركا  الكا�شف  كان  -اإذا 

منفعة  خ�شارة  اإىل  اعرتافه  يوؤدي  فهل  الر�شوة: 

اكت�شبها، مبعنى هل يتوجب عليه التخلي عن املنافع 

العملية  ب�شبب  باأخرى  اأو  بطريقة  عليها  ح�شل  التي 

مثال  ال�شيد  النائب  اأعطى  وقد  عنها؟  ك�شف  التي 

املال  من  مبلغا  دفع  الذي  "ال�شخ�س  ذلك:  عن 

حال  يف  يح�شل  فماذا  اجلي�س.  اإىل  اإبنه  الإدخال 

يطرد  هل  الر�شوة؟  هذه  بت�شديد  قيامه  عن  ك�شف 

حال  يف  اأنه  ال�شيد  راأى  وقد  املوؤ�ش�شة؟".  من  ابنه 

التي  املنفعة  يفقد  اأن  الف�شاد  كا�شف  على  تعني 

�شيثنيه  ذلك  فاإن  الف�شاد،  عملية  من  ا�شتحوذها 

ال  العقوبة  من  فاإعفاوؤه  املعلومات،  عن  الك�شف  عن 

اأيد  وقد  املنفعة.  هذه  على  ُياأمن  مل  اأنه  طاملا  يكفي 

الطرح.  �شامي اجلميل هذا  النائب 

لتحفيز  اأن  النائب االن عون معتربا  باملقابل، عار�شه 

ف�شاد  لكا�شف  يعقل  "فهل  حدود:  الف�شاد  كا�شف 

يبقيه  اأن  به  الت�شريح  ومبجرد  دوالر  مليون  مببلغ 

�شقف  و�شع  وجوب  على  عون  ر  اأ�شّ وقد  معه؟" 

املنفعة واأن يكون  الف�شاد على  معني ملحافظة كا�شف 

لكل  اأن  فيا�س  علي  النائب  اأردف  وقد  م�شروطا. 

بني  املوازنة  مهمتنا  ونحن  و�شلبيات  اأعرا�س  قانون 

االأرجح  على  يق�شد  وهو  وال�شلبيات،  االإيجابيات 

اأن  بد  ال  الف�شاد  ك�شف  على  التحفيز  اأّن  ذلك  من 

ال�شماح  وعدم  الف�شاد  ردع  بوجوب  موازنته  تتم 

الك�شف  مبجرد  باملنفعة  باالحتفاظ  الف�شاد  ملرتكب 

عنه.

اأم  الف�شاد  لعملية  املرتكب  الكا�شف  يعاقب  -هل 

اأن  املالحظة  جتدر  املعاقبة،  م�شاألة  بخ�شو�س  ال؟ 

حمال  عذرا  منه   10 املادة  يف  ت�شمن  املقرتح  الن�س 

الكا�شف  منه  ي�شتفيد  املحل  العذر  خمفًفا.  وعذرا 

اأو  بها  قام  ف�شاد  حالة  تبيان  اإىل  ك�شفه  يوؤدي  الذي 

�شارك فيها مبا�شرة اأو غري مبا�شرة مع ا�شرتداد الدولة 

اإىل ذلك  بادر  العذر حمال يف حال  ويكون  حقوقها. 

حتقيق،  اأو  ا�شتق�شاء  تدابري  جهة  اأي  مبا�شرة  قبل 

القيام  بعد  الك�شف  مت  اإذا  خمففا  العذر  يكون  فيما 

بذلك. واإذ اعترب وزير العدل هذه املادة حمفزة على 

ح�شن  علي  املالية  وزير  دعا  الف�شاد،  عن  الك�شف 

�شاأن  "فمن  املخفف.  بالعذر  االكتفاء  اإىل  خليل 

الف�شاد  يرتكب  �شخ�س  بكل  يوؤدي  اأن  املحل  العذر 

اأن ياأتي ويك�شف ويعفى من املالحقة". اإال اأن وزير 

املحل  العذر  باأن  مت�شك  جري�شاتي  �شليم  العدل 

احلاالت  يف  فقط  ينطبق  اأنه  طاملا  و�شروري،  مالئم 

اأن  مبعنى  م�شبق.  ا�شتق�شاء  اأي  فيها  يجِر  مل  التي 

الفساد:  كاشفي  قانون 
االنتقام؟  من  الخوف  مشاعر  القانونية  الضمانات  تغلب  هل 

مبا مل  املعنية  الهيئات  ويعلم  ياأتي  الف�شاد  املتورط يف 

تكن تعلمه ويف ذلك حتفيز لك�شف الف�شاد.

 وقد جرى نقا�س يف هذا اخل�شو�س حول مدى تورط 

كا�شف الف�شاد به فقد راأى النائب االن عون وجوب 

التمييز بني الرا�شي واملرت�شي بحيث اأن روحية الن�س 

تذهب يف هذا االجتاه مبعنى اأنه يكون االأثر خمتلفا اإذا 

النائب  فا�شد. وقذ ذهب  باالأ�شا�س  ال�شخ�س هو  كان 

فيا�س يف االجتاه نف�شه حيث راأى وجوب التمييز بني 

جمموعة  �شمن  من  به  �شارك  ومن  بالف�شاد  قام  من 

اأن ي�شتفيد من العذر  بحيث يكون فقط لهذا االأخري 

الذي  ال�شيد  النائب  ذهب  نف�شه  االجتاه  ويف  املحل. 

التحقيقات  تبني  املحل مبن  العذر  راأى وجوب ح�شر 

نقا�س  بعد  اأنه  اإال  الف�شاد.  اإىل  مبادرا  يكن  مل  اأنه 

وزير  موقف  تاأييد  اإىل  النواب  غالبية  انتهت  طويل، 

ال  اخلطورة  اأن  وبحجة  التحفيز  الأهمية  نظرا  العدل، 

باملف�شد.  اأي�شا  اإمنا  بالفا�شد  تكمن 

وعليه انتهى النواب اإىل امل�شادقة على اقرتاح القانون 

بعد اجراء تعديالت طفيفة عليه اأهمها عدم ذكر ا�شم 

كا�شف الف�شاد ك�شاهد اإال مبوافقته، اإ�شافة اإىل اإمكانية 

التقدم باملعلومات الكا�شفة للف�شاد بوا�شطة اأية و�شيلة 

مثلما  الو�شيلة خطية  اأن تكون هذه  اإ�شرتاط  من دون 

والعدل.  االإدارة  جلنة  اأقرته  الذي  الن�س  ي�شري  كان 

وقد مت الت�شويت باملناداة بعد ما �شجل النائب جميل 

ال�شيد وحده االعرتا�س على هذا القانون.

مالحظات:
القانون ي�شتدعي عددا من املالحظات: 

الوطنية  الهيئة  اإن�شاء  على  معلقا  يبقى  نفاذه  اأن  اأوال، 

ملكافحة الف�شاد التي ما يزال اإن�شاوؤها ينتظر اإقرار اقرتاح 

القطاع  الف�شاد يف  قانون مكافحة  اقرتاح  اآخر هو  قانون 

اأي�شا  اأن قانون حق الو�شول للمعلومات  العام. ويذكر 

يف  النظر  �شالحية  املوجودة  غري  الهيئة  هذه  اأعطى 

الطعون املقدمة �شد قرارات رف�س اإعطاء املعلومات،

 ثانيا، اإنه ينطبق فقط يف حال مت ك�شف املعلومات التي 

يعتقد اأنها تتعلق بالف�شاد اأمام "الهيئة الوطنية ملكافحة 

الف�شاد". وتبعاً لذلك، هو ُيبقي خارج اإطار هذا القانون 

فئاٍت عدة من كا�شفي الف�شاد، ويف مقدمتهم العاملني 

يدلون  الذين  اأعّم  وب�شكل   ،
ّ

اال�شتق�شائي االإعالم  يف 

مبعلومات عن الف�شاد اأمام مراجع ق�شائّية واإعالمّية، حتى 

 ولو جلاأوا يف موازاة ذلك اأو يف وقت الحق اإىل الهيئة.

ملكافحة  كاٍف  غري  القانون  يبدو  الزاوية،  هذه  ومن 

العقوبات  قانوين  مواد  ظّل  يف  �شّيما  وال  الف�شاد، 

واملطبوعات احلاليني، التي تبقى غري مالئمة. فماذا اإذا 

اأو  اإليها  امل�شّلمة  املعلومات  الوطنّية"  "الهيئة  اأهملت 

تعاملت معها ب�شكل غري جدّي، كما يح�شل حالّيا مع 

العديد من هيئات الرقابة العاملة يف لبنان؟ هل يتعنّي 

اإذ ذاك على كا�شف الف�شاد اأن ي�شمت على اأ�شا�س اأّن 

اأّي ك�شف للف�شاد خارج هذه الهيئة ال يدخل �شمن 

احلماية القانونية؟ ثم، ماذا اإذا ا�شت�شعر كا�شف الف�شاد 

�شرورة الك�شف �شريعاً عن الف�شاد لتنبيه الراأي العاّم 

يتّم  اأن  تفّهم  مُيكن  وفيما  معينة؟  خماطر  وجود  على 

تدابري احلماية  بع�س  لالإ�شتفادة من  الهيئة  اإىل  اللجوء 

كاحل�شول على مكافاآت اأو تعوي�شات، ال ميكن باملقابل 

فهم االأ�شباب التي ت�شرتط اأن يتم اللجوء اإليها ح�شراً. 

الف�شاد  ك�شف  بحاالت  احلماية  يبدو ح�شر  هنا،  ومن 

للهيئة وفقط للهيئة، وكاأنه يبتعد اإىل حّد ما عن الغاية 

التي انوجد القانون من اأجلها. واأكرث ما ُيخ�شى هو اأن 

، على اأن 
ّ

ُيف�شر القانون وفق منطق االإ�شتدالل العك�شي

اأمام مرجع اآخر من دون املرور  اأي ك�شف عن الف�شاد 

القانون  يف  املحّدد  امل�شار  عن  خروجاً  ي�شّكل  بالهيئة 

للن�ّس،  اأّي حماية. يف قراءٍة مماثلة  اإذاً من  وال ي�شتفيد 

ن�شبح اأمام قانون يهدف اإىل تقنني الك�شف عن الف�شاد 

اأكرث مما يهدف اإىل حماية املبادرين اإليه. وقد ي�شل هذا 

التقنني اإىل حدود املنع يف حال مّت اإخ�شاع تعيني اأع�شاء 

الهيئة املراد اإن�شاوؤها لقواعد املحا�ش�شة واملحاباة.

اإ�شقاط  اإمكانية  هو  القانون  هذا  يف  ما  اأخطر  اأن  ثالثا، 

للهيئة  تبني  حال  يف  الف�شاد  لكا�شف  املعطاة  احلماية 

احلا�شل  الوظيفي  ال�شرر  بني  ال�شببية  الرابطة  انتفاء 

لكا�شف الف�شاد وقيام طالب احلماية بك�شفه. ال بل اأن 

ال�شرية  ي�شقط  بحيث  ذلك  من  اأبعد  يذهب  االإقرتاح 

عن هوية الكا�شف واملعلومات التي يديل بها، يف حال 

تبني للهيئة اأن طلب احلماية قد مت افرتاًء اأو عن طريق 

واالإ�شكالية  وقائع.  اأو  م�شتندات  باختالق  او  الغ�س 

 ملواد مماثلة على 
ّ

االأ�شا�شية هنا تتاأّتى من التاأثري ال�شلبي

يف  �شيما  وال  الف�شاد،  ك�شف  يف  االأ�شخا�س  ا�شتعداد 

ظل تراجع من�شوب الثقة باملوؤ�ش�شات العامة.

تعريف  ت�شمني  األغى  القانون  اأن  اأي�شا  يلحظ  رابعا، 

القطاع  يف  احلا�شل  الف�شاد  اإىل  اإ�شارة  اأّي  الف�شاد 

لهذا  تف�شيل  اأّي  من  خال  القانون  اأن  كما  اخلا�ّس. 

التعريف اأو تعداد لالأفعال التي ي�شملها الف�شاد. وفيما 

اأن لهذا االأمر ح�شناته جلهة اإبقاء املجال مفتوحاً للتو�شع 

يف تعريفه، فاإنه يخ�شى يف الوقت نف�شه اأن تف�شر الهيئة 

االإجّتاه  ولرمبا  �شّيق.  ب�شكٍل  الف�شاد  مفهوم  الق�شاء  اأو 

يف  احلا�شل  اخللل  ظل  يف  رجحاناً  االأكرث  هو  الثاين 

وتعدد  الق�شاء،  ا�شتقاللية  و�شعف  ال�شيا�شي،  النظام 

ارتباطاته بامل�شالح ال�شيا�شية.

العامة  بثقة  مرتبطا  يبقى  القانون  هذا  اأن جناح  خام�شا، 

بانتظام العمل املوؤ�ش�شاتي. فال يعقل اأن يجد طريقه اإىل 

التنفيذ ب�شكل وا�شع يف حال غلب اخلوف من االنتقام 

هذا  باإمكان  التي  ال�شمانات  على  رادع(  دون  )من 

القانون اأن يوفرها. 

             ن.�س وج.�س
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الربملان  اأّقر   2018/11/12 بتاريخ  املنعقدة  جل�شته  يف 

من  املقدم  املكرر  املعجل  القانون  اإقرتاح  اللبناين 

واملتعلق  نف�شه  اجلل�شة  تاريخ  يف  حميد  اأيوب  النائب 

قانون  مواد  من  عدد  يف  بنود  وتعديل  بنود  باإ�شافة 

44 ال�شادر يف  االإجراءات ال�شريبية )اأي القانون رقم 

2008/11/11(. وقد اأخذ القانون رقم 106.

االإجراءات  اإ�شتكمال  باب  من  القانون  هذا  اأتى 

الدولية  املقت�شيات  اإىل  لالإن�شياع  لبنان  اإتخذها  التي 

االإرهاب  ومكافحة  ال�شريبية  ال�شفافية  جماالت  يف 

من   2016 واأوائل   2015 اأواخر  يف  االأموال،  وتبيي�س 

خالل رزمة القوانني املالية التي اأقرها الربملان اللبناين. 

من  كل   2015/11/24 بتاريخ  امل�شرع  اأقر  وللتذكري، 

 42 رقم  االأموال عرب احلدود  نقل  الت�شريح عن  قانون 

وقانون تبادل املعلومات ال�شريبية رقم 43 )الذي األغي 

تبيي�س  مكافحة  وقانون   )2016/55 القانون  مبوجب 

441، ويف 2016/10/27 
االأموال ومتويل االإرهاب رقم 

االإجراءات  قانون  مواد  بع�س  عّدل  الذي   60 القانون 

انتقال  اإىل  االإجراءات  هذه  حينها  واأّدت  ال�شريبية. 

به  يقوم  الذي  التقييم  من  الثانية  املرحلة  اإىل  لبنان 

الأغرا�س  املعلومات  وتبادل  لل�شفافية  الدويل  املنتدى 

العام  ، بعدما كان اعترب غري موؤهل لذلك يف 
2
�شريبية

.2012

وبالفعل، ت�شّمنت االأ�شباب املوجبة للقانون 2018/106 

اأّن املطلوب من لبنان يف هذه املرحلة وتالفّيا الإدراجه 

ي�شتمل  اأن  املتعاونة  للدول غري  ال�شوداء  الالئحة  على 

نظامه ال�شريبي على اأحكام �شريبية تتعلق ب� "�شاحب 

احلق االإقت�شادي )beneficial owner( جلهة تعريفه 

وكيفية حتديده واآلية االإ�شراف واملراقبة"، ال�شيما واأّن 

ال�شخ�س  يكون  ال  قد  االإقت�شادي  احلق  "�شاحب 

الذي يظهر للغري يف قيود وم�شتندات املكلف". 

قانون  ليعّدل  موؤخراً   
ّ
املقر القانون  اأتى  وبالفعل 

االإجراءات ال�شريبية معرفاً �شاحب احلق االقت�شادي 

اأو  ميلك  اإقامته،  تكن  اأيا  طبيعي،  �شخ�س  "كل  ك�  ك 

 )Ultimately( النهائية  املح�شلة  يف  فعلياً،  ي�شيطر 

ميار�شه  ن�شاط  على  مبا�شرة،  غري  اأو  مبا�شرة  ب�شورة 

االأرا�شي  على  اآخر  معنوي  اأو  طبيعي  �شخ�س  اأي 

�س القانون اإدراج "اأ�شحاب احلقوق 
ّ
اللبنانية". كما كر

االقت�شادية" كاأحد امل�شامني التي على املكّلف تقدمي 

املعلومات ب�شاأنها.

واإن كانت جميع فقرات القانون 106 تتعّلق بتعديالت 

تتناول مبا�شرة مفهوم "اأ�شحاب احلقوق االقت�شادية"، 

اأتت  منه  الثانية  الفقرة  اأن  جداً  امل�شتغرب  من  اأنه  اإال 

 1 الفقرة  تعديل  اإىل  وعمدت  متاماً  خمتلف  �شياق  يف 

ال�شريبية. ومبقارنة  قانون االإجراءات  23 من  املادة  من 

الن�س القدمي بالن�س املعّدل، يظهر للقارئ اأنه مّت حذف 

املهنة"  ل�شرية  اخلا�شعني  االأ�شخا�س  "ا�شتثناء  عبارة 

من االأ�شخا�س اخلا�شعني ملوجب التعاون مع ال�شلطات 

للقيام  تطلبها  التي  املعلومات  واإعطائها  ال�شريبية 

 .
3
مبهامها

نلحظ  القانون،  مترير  فيه  الذي مت  ال�شياق  اإىل  وبالعودة 

احلقوق  "اأ�شحاب  مفهوم  اإدخال  غطاء  حتت  مّت،  اأنه 

ما  بخالف  وذلك  املهنية،  ية 
ّ
ال�شر اإلغاء  االقت�شادية"، 

اجته اإليه القانون 2016/60. وهنا تقت�شي االإ�شارة اإىل 

اأن حماية ال�شرية املهنية كانت ال�شبب وراء تاأخري اإقرار 

مفهوم  حتديد  بقانون  ُعرف  الذي   ،2016/60 القانون 

االإقامة يف لبنان، والذي كان مطروحاً مع رزمة القوانني 

املالية يف اأواخر 2015، ب�شغط من نقابة املحامني.

وبالعودة إلى 
السياق الذي تم 

فيه تمرير القانون، 
نلحظ أنه تّم، تحت 

غطاء إدخال مفهوم 
»أصحاب الحقوق 

االقتصادية«، إلغاء 
السّرية المهنية، 

وذلك بخالف ما 
اتجه إليه القانون 

.2016/60

القانون  اأ�شبح  الذي  القانون  م�شروع  كان  فللتذكري، 

املالية،  ال�شفافية  تعزيز  اإطار  يف  اأتى  قد   2016/60 رقم 

االإقت�شادي  التعاون  منظمة  ملقت�شيات  واال�شتجابة 

والتنمية OECD. ومبوجب هذه املقت�شيات، برز اجتاهان: 

 ،
االأول، تعديل قانون التجارة واإلغاء "ال�شندات حلامله"4

والثاين، تعديل قانون االإجراءات ال�شريبية لتعزيز اإمكانية 

وزارة املالية من تتّبع هوية اأ�شحاب هذه االأ�شهم وعمليات 

غ عنها عرب اإن�شاء �شجل لهذه االأ�شهم. وقد جرت 
ّ
التفر

ا�شت�شارة نقابة املحامني يف بريوت ب�شاأن امل�شروع الذي 

اأتى  اآنذاك، وقد  القانون رقم 2016/60 املطروح  اأ�شبح 

موقفها حذراً جلهة تو�شيع �شلطة وزارة املالية اال�شتن�شابية 

دون و�شع قيود لها ومنحها امكانية الدخول اإىل �شجالت 

ال�شركات التجارية من جهة اأوىل، و�شرب ال�شرية املهنية 

من جهة ثانية. 

وكان مطروحاً اآنذاك االإبقاء على ال�شرية امل�شرفية كقيد 

ل�شلطة وزارة املالية، واإلغاء ال�شرية املهنية يف هذا ال�شياق. 

ومّت التلويح عندها يف جلنة املال واملوازنة اإىل �شرورة اإقرار 

االإقرتاح كما هو باأ�شرع وقت حتت طائلة و�شع لبنان على 

ال�شريبية"(.  "اجلنات  )اأو  املتعاونة  غري  الدول  الئحة 

وبالفعل حّول م�شروع القانون )الذي اأ�شبح القانون رقم 

ية 
ّ
ال�شر ذكر  دون  العامة  الهيئة  اإىل  حينها   )2016/60

– اأعّده كل من  املهنية. وو�شعت نقابة املحامني تقريراً 

عادل  والدكتور  �شنيعي  واأنطوان  �شاهر  كرمي  املحاميني 

رّحال - اأرفق مب�شروع القانون، ينبه اأواًل من خطورة عدم 

اإدراج ال�شرية املهنية، ويقرتح ثانياً تطوير معيار "االإقامة" 

يف قانون االإجراءات ال�شريبية لتعزيز ال�شيادة ال�شريبية. 

واأدى هذا التقرير اإىل اإ�شقاط م�شروع القانون الذي كان 

املطروحة  املالية  القوانني   مع رزمة 
ّ
يقر الوحيد الذي مل 

والتي مت اإقرارها بتاريخ 2015/11/24، واإعادته اإىل جلنة 

االإدارة والعدل الإعادة در�شه. 

تبني  اإىل  القانون  م�شروع  در�س  اإعادة  اأّدت  وبالفعل، 

القانون رقم 60 الذي عّدل قانون االإجراءات ال�شريبة 

البند   
6
، ومعّدال

5
اإياه "االإقامة" وحمّدداً  مدخاًل مفهوم 

�س 
ّ
1 من املادة 23 من قانون االإجراءات ال�شريبية ليكر

موجب التعاون مع ال�شلطات ال�شريبية وا�شعاً ال�شوابط 

لهذا املوجب، على ال�شكل االآتي: "مع مراعاة اأحكام 

القانون رقم 3 تاريخ 1956/9/3 املتعلق بال�شرية امل�شرفية، 

على كل �شخ�س، با�شتثناء االأ�شخا�س اخلا�شعني ل�شرية 

واملوؤ�ش�شات  الدولة  اإدارات  فيه  مبا  قانون،  مبوجب  املهنة 

وكذلك  كافة  البلديات  واحتادات  والبلديات  العامة 

الهيئات املختلفة يف القطاع اخلا�س والنقابات، التعاون مع 

ال�شلطات ال�شريبية واإعطائها املعلومات التي تطلبها للقيام 

مبهامها )...(".

وما يعزز ال�شعور باأنه متت عملية "تهريب" الإلغاء ال�شرية 

املهنية من القانون 2018/106، عدم دعوة نقابة املحامني 

املذكور  القانون  راأيها يف ن�س  اأخرى الإبداء  اأية جهة  اأو 

يف �شقه املتعلق بعدم مراعاة ال�شرية املهنية. وبالنتيجة، 

يخ�شى اأن تكون وزارة املالية قد منحت �شالحيات وا�شعة 

املحامني  اإىل مكاتب  الدخول  ال�شرائب  مراقبي  تخول 

والطلب اإليهم بتزويدهم باملعلومات التي تكون بحوزتهم، 

وعلى  عملهم  على  تاأثري  من  ذلك  ي�شتتبع  ما  كل  مع 

الثقة املمنوحة لهم من زبائنهم. وما يزيد االأمر خطورة، 

هو عدم ترافق تو�شيع �شالحيات مراقبي ال�شرائب على 

هذا ال�شكل مع ت�شريعات حتيط باأخالقياتهم وت�شع قواعد 

نف�شه  ال�شياق  االإ�شارة يف  لهم. وجتدر  وا�شحة  حما�شبة 

اأن قانون االإجراءات ال�شريبية بات فاقداً الت�شاقه، اإذ مل 

حتذف ال�شرية املهنية من املادة 37 منه.

االأموال  تبيي�س  مكافحة  قانون  تعديل  فاإن  وللتذكري، 

 مع رزمة القوانني املالية يف 
ّ
اأقر  )الذي 

7
ومتويل االإرهاب

2015/11/24( الذي كان بدوره قد و�ّشع دائرة امللزمني 

بالتعاون مع هيئة التحقيق اخلا�شة يف هذا ال�شاأن، �شاماًل 

اأ�شول  "حُتدد  على:  ين�س  بنداً  ت�شّمن  كان  املحامني، 

تطبيق هذه املوجبات )االحرتاز واالإبالغ( مبوجب اآلية 

بعني  تاأخذ  وطرابل�س  بريوت  املحامني يف  نقابتا  ت�شعها 

 5 )املادة  واأنظمتها"  املحاماة  مهنة  خ�شو�شية  االعتبار 

واملادة 7(، يحّمل تالّيا النقابتني م�شوؤولية و�شع ال�شوابط 

قانون  اإىل  االأموال،  تبيي�س  مكافحة  قانون  حتّول  ملنع 

ي�شتبيح مهنة املحامي وا�شتقالليته.

 حينها اإىل االإ�شتفادة على 
8
وكانت "املفكرة" قد دعت

اإىل  عمدت  التي  الفرن�شية  التجربة  من  ال�شعيد  هذا 

و�شع �شوابط وا�شحة ملوجبات املحامي تتما�شى وال�شرية 

عاتق  على  االبالغ  موجب  اأدخل  فرن�شا،  ففي  املهنية. 

املادة  يف  املحامني  ومنهم  ة، 
ّ
احلر املهن  اأ�شحاب  بع�س 

L. 561-3 من قانون النقد واملعامالت املادية، وُو�شعت 

�شوابط وا�شحة له. فمن جهة اأوىل، تعفي املادة املذكورة 

يف الفقرة )II( منها من نطاقه املحامي خالل قيامه مبهمة 

ترتبط باإجراء ق�شائي واأي�شاً عند تقدميه ا�شت�شارة قانونية، 

اإاّل اإذا كان الهدف من هذه االأخرية القيام بعملية تبيي�س 

اأموال اأو متويل اإرهابي. فاإذا يقت�شر موجب املحامي على 

فيها  ينّظم  التي  احلالة  يف  م�شبوهة  عملية  عن  االإبالغ 

 املهنة مطلقاً 
ّ
�شكوكها. ويظّل موجب التزام املحامي ب�شر

الق�شائية،  االجراءات  يف  الدفاع  حقوق  خ�س  ما  يف 

وخالل تقدمي اال�شت�شارة القانونية. وعلى الرغم من حتديد 

الفرن�شيون  املحامون  تلّقفه  �شيق،  ب�شكل  املوجب  هذا 

.
9ً
ب�شكل �شلبي جدا

االأوروبية  "املحكمة  اإىل موقف  هنا  االإ�شارة  بّد من  وال 

توّجه  اإثر  املهنية  بال�شرية  امل�شا�س  االإن�شان" من  حلقوق 

موجب  اأن  الدعوى  يف  اأ�شار  وقد  اإليها.  املحامني  اأحد 

احرتام  ملبداأ  خرقاً  يعترب  عاتقهم  على  امللقى  االإبالغ 

�شمنها  ومن  ال�شرعة(،  من   8 )املادة  اخل�شو�شية 

خا�س  ب�شكل  ينطبق  والذي  املرا�شالت،  خ�شو�شية 

 املهنة، وحقوق الدفاع. واأ�شاف 
ّ
عليهم ب�شبب اأهمية �شر

خرقاً  ُيعترب  االإبالغ  موجب  اأن  املذكورة  الدعوى  يف 

اأنه يف�شي  اإذ  ال�شرعة(  العادلة )املادة 6 من  للمحاكمة 

باملتّهم مما قد يوؤدي  اإف�شاء تفا�شيل تتعلق  اإىل  باملحامي 

واأبدى   .
10
نف�شه جترمي  بعدم  االأخري  هذا  حق  اإفراغ  اإىل 

م�شاعد  اإىل  املحامي  يتحّول  اأن  من  اخل�شية  امل�شتدعي 

ل�شلطات التحقيق، مما يق�شي على عالقة الثقة بينه وبني 

. واعتربت املحكمة اأن موجب االإبالغ واإن كان 
11
املوكل

فعاًل ي�شكل خرقاً ملبداأ احرتام اخل�شو�شية، اإال اأنه �شرعي 

ومكافحة  النظام  حماية   – له  م�شروعة  اأ�شباب  لوجود 

تنا�شب  اأي   – ال�شرورة  مبداأ  مع  ولتما�شيه   ،– اجلرمية 

اخلرق مع الهدف امل�شروع من ورائه. وكان جمل�س �شورى 

 .
12
الدولة الفرن�شي قد ذهب يف االإجتاه نف�شه

 ملوجب االإبالغ هي 
13
مبعنى اآخر، فاإن ال�شوابط املو�شوعة

حتديداً  االإن�شان،  مع حقوق  متما�شياً  جعله  جوهرية يف 

احلق باحرتام اخل�شو�شية وحقوق الدفاع. وهذه ال�شوابط 

هي:

-نطاق املوجب املحدد الذي ال مي�س جوهر مهمة املحامي،

وجوب  بل  مبا�شرًة  ال�شلطات  املحامي  خمابرة  -وعدم 

 لنف�س املوجبات 
ً
املرور بنقيب املحامني، باعتباره خا�شعاأ

املهنية ومنتخباً من قبل املحامني لل�شهر على احرتام هذه 

املوجبات.

مطلقة يف  املهنية  ال�شرية  اإبقاء  اإىل  نظرنا  واإن  هنا،  من 

و�شع  التي  احلالة  يف  حتى  الدفاع،  حقوق  خ�س  ما 

فيها ب�شكل �شريح موجب اإبالغ على عاتق املحامي، 

�شوابط  كاأحد  املهنية  ال�شرية  اإلغاء  خطورة  تتجّلى 

موجب التعاون يف قانون االإجراءات ال�شريبية.

وبالنظر اإىل اخلطورة هذه، يبدو م�شتغرباً جداً ال�شمت 

املحامني  نقابتي  من  كل  عليه  حافظت  الذي  املطبق 

يف بريوت وال�شمال جتاه التعديل القانوين هذا.

            م.م

اأّقر جمل�س   ،2018/9/25 بتاريخ  املنعقدة  يف جل�شته 

النواب اإقرتاح القانون املقدم من النائب يا�شني جابر 

والرامي اإىل تعديل بع�س اأحكام املر�شوم اال�شرتاعي 

رقم 46 ال�شادر يف 24 حزيران 1983 )نظام �شركات 

والذي  �شور(  اأوف   - لبنان  خارج  ن�شاطها  املح�شور 

حمل الرقم 85. 

الممارسة العملية 
أظهرت أن عددا 

كبيرًا من مؤسسي 
هذا النوع من 

الشركات يستقدم 
معه أشخاصًا 

صورييين لتيأسيس 
الشركة، مع ما 
يرافق ذلك من 

إشكاالت قانونية 
وأعباء على 

المستثمرين.

من املعلوم اأن درا�شة تعديل قانون التجارة قائمة منذ 

تعديل  قانون  اإقرتاح  وكان  عاما.  حوايل خم�شة ع�شر 

يف  البحث  على  مطروحاً  �شور  االأوف  �شركات  نظام 

اإقرتاحات  من  رزمة  �شمن  من  الت�شريعية،  اجلل�شة 

القوانني الرامية اإىل تعديل قانون التجارة الربية والتي 

اجلل�شة  يف  الحقا  اإقرارها  مت  وقد  ثمانية.  عددها  بلغ 

.2019/3/7 الت�شريعية املنعقدة يف 

قانون  من  خمتلفة  باأجزاء  املتعّلقة  االإقرتاحات  وهذه 

روبري  الراحل  النائب  اأحدها  قّدم  الرّبية،  التجارة 

اآخر  واقرتاح  يا�شني جابر،  النائب  منها  غامن، وخم�شة 

ال�شابقة  النائبة  واآخر  فا�شل،  روبري  ال�شابق  النائب 

قد  والعدل  االإدارة  جلنة  وكانت  زوين.  جيلربت 

�شيغة  وتقدمي  جميعاً  درا�شتها  فرعية  جلنة  كّلفت 

�شاملة لها. وعقدت هذه اللجنة الفرعية ما يفوق 125 

اأبرزها  خمت�شة  اأو  معنية  جهات  عّدة  مب�شاركة  جل�شة 

امل�شارف  وجمعية  املركزي  وامل�شرف  احلكومة  رئا�شة 

وال�شناعة  التجارة  غرف  واحّتاد  بريوت  وبور�شة 

بريوت  يف  املحامني  ونقابتي  لبنان  يف  والزراعة 

هذه  والعدل  االإدارة  جلنة  ت 
ّ
اأقر وبالفعل  وطرابل�س. 

.20181
االإقرتاحات معّدلة يف 5/9/

االإقرتاحات  هذه  ت�شّمنتها  التي  التوجهات  واأبرز 

مع  متا�شياً  الأمر  واالأ�شهم  حلامله  االأ�شهم  "اإلغاء 

واأحكاماً  النيابي"،  املجل�س  اأقرها  التي  الن�شو�س 

واإي�شاالت  تف�شيلية  اأ�شهم  اإ�شدار  حول  جديدة 

تاأمني  املغفلة  لل�شركات  "ت�شمح  عمومية  اإيداع 

فرتة  خالل  ال�شركة  حتتاجه  قد  الذي  التمويل 

وان�شطار  اندماج  حول  جديدة  واأحكاماً  معّينة"، 

تاأمني  جلهة  االإفال�س  اأحكام  وتعديل  ال�شركات، 

امل�شاواة بني اجلن�شني، واإقرار �شركة ال�شخ�س الواحد 

وتعديل اأحكام املادة 844 موجبات وعقود لتتما�شى 

اأحكام  تعديل  االإقرتاحات  ت�شّمنت  كما  ذلك.  مع 

اإلغاء  تاأمني امل�شاواة بني اجلن�شني، مع  االإفال�س جلهة 

القرينة القائلة باأن االأموال املنقولة وغري املنقولة التي 

بنقود  "م�شرتاة  تعّد  الزواج  اأثناء  الزوجة  اإىل  توؤول 

اإدخالها  ويقت�شي  العك�س  اإثبات  حتى  زوجها" 

بال� يعرف  ما  اأي  التفلي�شة،  موجودات  �شمن 

.présomption mucienne

مّت   ،2018/9/25 يف  املنعقدة  اجلل�شة  واإثر  اأنه،  اإال 

منف�شاًل،  �شور  االأوف-  قانون  اقرتاح  على  الت�شويت 

امل�شرتكة  اللجان  اإىل  التجارة  قانون  اقرتاح  اأعيد  فيما 

وات�شح  فقط".  واحد  �شهر  مهلة  "خالل  ليدر�س 

مل  النواب  غالبية  اأن  الربملانية  املناق�شات  خالل  من 

تعديل  اقرتاحات  م�شمون  على  اإطالع  على  يكونوا 

قانون التجارة منها االقرتاح املذكور. وح�شل لغط اإذ 

مّتت درا�شة اقرتاح تعديل نظام �شركات االأوف-�شور 

يف جلنة االقت�شاد والتجارة، ويف جلنة االإدارة والعدل 

من �شمن رزمة االإقرتاحات املذكورة اأعاله. واأو�شح 

اأن  جابر  يا�شني  والتحرير  التنمية  كتلة  عن  النائب 

قانون  "هناك  وقال:  منف�شلني"،  قانونني  "هناك 

والتجارة،  االقت�شاد  جلنة  عدلته  كما  -�شور  االأوف 

الأن  ف�شلهما  اأمكن  لذا  الربية.  التجارة  قانون  وهناك 

ال عالقة لهما ببع�شهما البع�س".

ونتيجة لذلك وبدل اأن ترتكز مناق�شات النواب على 

م�شمون االإقرتاحات املذكورة، اقت�شرت مداخالتهم 

على وجوب الف�شل اأو عدم الف�شل بني اقرتاح قانون 

واالإقرتاحات  -�شور  االأوف  �شركات  نظام  تعديل 

االأخرى كما عّدلتها جلنة االإدارة والعدل. ففي حني 

)النائب  بينها  الف�شل  ممكن  اأنه  النواب  بع�س  اعترب 

البع�س  اعترب  كنعان(  اإبراهيم  والنائب  جابر  يا�شني 

نواف  )النائب  كّلها  بها  ال�شري  يقت�شي  اأنه  االآخر 

مبناق�شة  البدء  اأو  ال�شمد(  جهاد  والنائب  املو�شوي 

املو�شوع  الأن  حتديداً  الرّبية  التجارة  قانون  اإقرتاح 

التجارة  وقانون  واحد،  ب�شريك  �شركات  باإقرار  يتعّلق 

)وزير  ا�شتثناء.  هو  -�شور  االأوف  ونظام  االأ�شا�س  هو 

العدل يف حكومة ت�شريف االأعمال �شليم جري�شاتي 

والنائبة روال طب�س(.

اأعلن  اقرتاحه،  على  وبناء  طويل،  نقا�س  ختام  ويف 

املتعلق  القانون  اإقرتاح  اإحالة  عن  بري  الرئي�س 

ملهلة  لدرا�شته  امل�شرتكة  اللجان  اإىل  الربية  بالتجارة 

ال�شركات  بنظام  املتعلق  القانون   
ّ
اأقر بينما  �شهر، 

مبادة  �شور"   - "اأوف  لبنان  خارج  ن�شاطها  املح�شور 

وحيدة دون اأي نقا�س يف امل�شمون، غري الذي جرى 

الف�شل بني اقرتاحات  اأو عدم  الف�شل  حول وجوب 

القوانني.  

أبرز تعديل حمله 
القانون هو السماح 

بتيأسيس شركة 
»أوف-شور« بشريك 
واحد. والمستغرب 

هو اإلصرار، على 
تمرير القانون قبل 

البّت بتعديالت 
قانون التجارة الذي 

هو األساس.

بتاأ�شي�س  ال�شماح  هو   85 القانون  حمله  تعديل  اأبرز 

هو  وامل�شتغرب  واحد.  ب�شريك  "اأوف-�شور"  �شركة 

قبل  القانون  مترير  على  النقا�س،  طول  رغم  االإ�شرار، 

االأ�شا�س  هو  الذي  التجارة  قانون  بتعديالت  البّت 

ب�شريك  ال�شركات  اإن�شاء  مبداأ  اإر�شاء  ويقت�شي 

واحد فيه اأواًل، اإذ اأن االأوف-�شور لي�شت �شوى نوع 

هذا  اأن  اإىل  التنويه  ويقت�شي  ال�شركات.  من  خا�س 

يف  جري�شاتي  الوزير  خا�س  ب�شكل  عنه  عرّب  املوقف 

ال�شريك  ل�شركات  وبالن�شبة  اقرتح  حيث  النقا�شات 

املبداأ  اإىل  نعود  اأي  التجارة  قانون  "تعديل  الواحد 

 .
ا�شتثناء"2 هو  الذي  االأوف-�شور  اإىل  ننتقل  ثم  من 

"االأوف-�شور"  �شركات  نظام  اأن  التذكري  واملهّم 

التي  لالأحكام  ال�شركات  هذه  ُيخ�شع   )3 )املادة 

يتعار�س  ال  ما  كل  يف  املغفلة  ال�شركات  لها  تخ�شع 

بع�س  اإىل   85 القانون  تطبيق  فيوؤدي  واأحكامه، 

مبداأ  اإقرار  عدم  مع  خ�شو�شاً  الت�شريعية،  التناق�شات 

مفاعيلها  وتنظيم  الواحد  ال�شخ�س  �شركات  اإن�شاء 

من   79 املادة  فتن�س  التجارة.  قانون  يف  عام  ب�شكل 

قانون التجارة املرتبطة بتاأ�شي�س ال�شركات املغفلة على 

اأنه "ال يجوز اأن يقل عدد املوؤ�ش�شني عن ثالثة". اإال 

اإقرار مبداأ امكانية تكوين �شركة من �شخ�س  اأنه ومع 

واحد مع تعديل قانون التجارة يف 2019/3/7، يكون 

ع قد اأعاد االإت�شاق اإىل القانون التجاري.
ّ
امل�شر

وقد جاء يف اأ�شباب القانون  املوجبة، بعد اإلقاء ال�شوء 

املمار�شة  اأّن  �شور"،  "االأوف  �شركات  اأهمية  على 

موؤ�ش�شي  من  كبرياً  اأن عددا   )...( "اأظهرت  العملية 

اأ�شخا�شاً  معه  ي�شتقدم  ال�شركات  من  النوع  هذا 

من  ذلك  يرافق  ما  مع  ال�شركة،  لتاأ�شي�س  �شوريني 

وذلك  امل�شتثمرين"  على  واأعباء  قانونية  اإ�شكاالت 

قبل  من  ال�شركة  هذه  اإن�شاء  اإمكانية  عدم  ب�شبب 

وبعد  املوجبة،  لالأ�شباب  وفًقا  ودائًما  واحد.  �شريك 

اإىل  اأدت  التي  الالزمة  باالإجراءات  لبنان  قام  اأن 

�شطب ا�شمه عن الالئحة ال�شوداء لتبيي�س االأموال، 

ياأتي التعديل املقرتح من باب "ت�شهيل اإقدام رجال 

االأعمال على اإدارة اأعمالهم يف اخلارج من االأرا�شي 

هذه  ال�شتخدام  خطر  هناك  يكون  اأن  دون  اللبنانية، 

ال�شركات الأعمال وحتويالت مالية م�شبوهة".

اإال اأنه واإن قارّنا التعديل على نظام �شركات "االأوف-

106 الذي عّدل قانون االإجراءات  �شور" مع القانون 

)بتاريخ  �شهرين  حوايل  بعد  قر 
ُ
اأ والذي  ال�شريبية 

2018/11/12(، يت�شح ما يلي:

ال�شريبية  امل�شوؤولية   106 القانون  �شّدد  حني  -يف 

ملزماً  لبنان  يف  والنا�شطة  املوؤ�ش�شة  ال�شركات  على 

احلق  "�شاحب  هوية  عن  املعلومات  باإعطاء  اإياها 

قانون  �شّهل   ،)beneficial owner( االقت�شادي" 

تاأ�شي�س  عملية  "االأوف-�شور"  �شركات  نظام  تعديل 

باالإعفاءات  نظامها  يتمّيز  والتي  ال�شركات  هذه  مثل 

ال�شريبية الوا�شعة التي تتناولها يف البلد التي اأن�شئت 

فيه،

ظاهرة  مكافحة  �شرورة  واإىل  �شبق  ما  اإىل  -وبالنظر 

ب 
ّ
التهر جرائم  الرتكاب  ال�شركات  هذه  مثل  اإن�شاء 

اأن  يخ�شى  االأموال،  تبيي�س  حتى  اأو  ال�شريبي 

من  ال�شركات  هذه  مثل  بتاأ�شي�س  ال�شماح  ي�شحى 

عن  عو�شاً  لل�شورّية،  ت�شهياًل  واحد  �شريك  قبل 

الركون  املوجبة  االأ�شباب  حاولت  كما  منها  اخلروج 

يف  لبنان  اتخذها  التي  االإجراءات  باأن  ملّوحة  اإليه، 

لتبيي�س  ال�شوداء  الالئحة  عن  ا�شمه  �شطب  �شبيل 

االأموال كافية للحوؤول دون ذلك.

             م.م

الضريبية اإلجراءات  قانون  مواد  من  عدد  في  بنود  بتعديل  المتعّلق  شورالقانون  أوف  الشركات   نظام  تعديل  قانون 

جتدر االإ�شارة اإىل اأنه ويف 2018/4/24 اأحالت احلكومة م�شروع قانون . 1

اإىل جمل�س النواب يرمي اإىل تعديل الكتاب اخلام�س من قانون التجارة 

الربية.

 وذهب يف اجتاه م�شابه موقف النائبة روال طب�س عند مناق�شة قانوين التجارة . 2

واالأوف-�شور.
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"املفكرة  اأجرتها  مقابالت  ح�شيلة  هو  التعليق  هذا 

ال�شيدة جوانا هواري-بورجيلي  القانونية" مع كل من 

 Centre للو�شاطة"  املهني  "املركز  موؤ�ش�شة  وهي 

منى  وال�شيدة    professional de médiation

وللتوفيق"  للو�شاطة  اللبناين  "املركز  رئي�شة  وهي  حنا 

 Lebanese center for mediation and

.conciliation

المسار  عن  يخية  تار لمحة 
للقانون يعي  التشر

"املركز  وهو  لبنان  يف  للو�شاطة  مركز  اأول  تاأ�شي�س  مع 

القدي�س  بجامعة  املرتبط   ))CPM للو�شاطة"  املهني 

يو�شف، برزت لدى موؤ�ش�شيه اأهمية العمل على اإ�شدار 

وبالفعل  اأهدافها.  وين�شر  يعزز  الو�شاطة،  حول  قانون 

عمد فريق من املحامني والق�شاة من الو�شطاء العاملني 

 2008 العامني  خالل  العمل،  اإىل  املركز  �شمن 

و2009، على م�شودة قانون م�شتوحى من الت�شريعات 

ال�شيدة  ل�"املفكرة"  اأكدت  كما  والفرن�شية  االأوروبية 

الو�شاطة  قانون  م�شروع  تقدمي  ومت  هواري-بورجيلي. 

الق�شائية ب�شيغته االأولية يف العام 2009 يف عهد وزير 

االأدراج،  يف  القانون  وظّل  جنار.  اإبراهيم  اآنذاك  العدل 

بتقدمي  قامت  وحملّية  دولية  اأخرى  موؤ�ش�شات  اأن  اإال 

تطوير  على  التعاون  اأو  املجال  هذا  يف  اأخرى  م�شاريع 

 International Finance اأبرزها  االأول  امل�شروع 

ويف  كما  الدويل.  بالبنك  املرتبطة   Corporation

�شياق موؤمتر CÈDRE الذي و�شع على احلكومة موجب 

�ُشّكلت جلنة حكومية  الق�شائية،  الو�شاطة  وتطوير  ن�شر 

ت ا�شتوحت بع�س 
ّ
عملت على حترير امل�شودة التي اأقر

موادها من م�شروع قانون 2009 املطّور، وابتعدت عنه 

يف اأخرى، خ�شو�شاً جلهة تكوين الو�شطاء. 

المهل الممنوحة 
من أجل إتمام 

عملية الوساطة غير 
كافية إلجرائها.

وا�شتغرق القانون فرتة تناهز الع�شر �شنوات قبل اإقراره 

اأخرياً يف اجلل�شة الت�شريعية املنعقدة يف 2018/9/24. 

وكان م�شروع القانون الوارد يف املر�شوم رقم 3201 كما 

من   3 رقم  البند  على  واردا  امل�شرتكة،  اللجان  عدلته 

جدول االأعمال. 

للقانون العام  اإلطار 
تكمن اأهمية القانون من جهة يف وظيفة التحكيم الذي 

ال�شلم  وتعزيز  النزاعات،  حّل  و�شائل  اأبرز  من  يعترب 

االإختناق  تخفيف  يف  اأكيد  اأثر  له  كما  االإجتماعي. 

اإىل العدالة ون�شر ال�شبل  الق�شائي ويف تعزيز الو�شول 

البديلة حلّل النزاعات.

الذي   CÈDRE موؤمتر  �شياق  يف  القانون  و�شع  اأن  كما 

كما  الق�شائية  الو�شاطة  وتطوير  ن�شر  �شرورة  ت�شّمن 

ذكرنا، يظهر هدفاً اأكيداً من وراء اإقرار الن�س وهو الرغبة 

اإجراءات املحاكمة وجلم خوف امل�شتثمرين  يف ت�شريع 

ومن  لبنان،  يف  الق�شائية  العملية  بطء  من  اخلارجيني 

و�شع الق�شاء ب�شكل عام. 

ويف  القانون  هذا  اإقرار  اأن  املوجبة  االأ�شباب  يف  فجاء 

هذا التوقيت بالذات ينّم عن رغبة يف مواكبة "التطور 

وتنّوعها  واالجتماعية  االقت�شادية  للمعامالت  امل�شتمر 

يوؤدي  املعامالت  يف  تعقيد  من  ذلك  عن  ينتج  وما 

بالق�شاء،  العاملني  كاهل  واإرهاق  الق�شايا  تراكم  اىل 

املنازعات  ت�شتغرقها  التي  املدة  طول  اإىل  باالإ�شافة 

وغري  التقا�شي  تكاليف  ارتفاع  اإىل  وبالنظر  الق�شائية، 

يف  الثقة  بعدم  انطباعا  املتقا�شني  لدى  يولد  ما  ذلك، 

كثري من االأحيان مما تثمره املنازعة من حّل ال ير�شي 

رغبة الطرفني املتنازعني وال ياأخذ باالعتبار م�شاحلهما 

عن  البحث  ال�شروري  من  اأ�شبح  لذلك،  املتبادلة. 

قانونية  اآليات  وابتكار  النزاعات،  حلل  بديلة  و�شائل 

ب�شكل  خالفاتهم  حّل  من  االأطراف  متّكن  جديدة 

املرونة  لهم  ت�شمن  وبالتايل  وفعال،  وعادل  �شريع 

م�شاركة  و�شمان  ال�شرية  على  واحلفاظ  وال�شرعة 

كما  ملنازعاتهم".  املنا�شبة  احللول  اإيجاد  يف  االأطراف 

اأنه  اإقراره  �شبقت  التي  الربملانية  النقا�شات  يف  جاء 

اأن قام  "ت�شهيل العقود الدولية"، �شيما بعد  ب�  ي�شهم 

لبنان "بالتوقيع على قانون ال�شراكة بني القطاعني العام 

واخلا�س".

التي  النيابية  النقاشات  ز  أبر
القانون أثارها 

الهيئة  اأمام  القانون  هذا  حول  النقا�س  ي�شتغرق  مل 

املداخالت  اقت�شرت  وقد  الوقت.  من  الكثري  العامة 

على ثالثة ع�شرة نائباً )من بينهم وزير املال علي ح�شن 

خليل باالإ�شافة اإىل وزير العدل �شليم جري�شاتي(.

الذي  النائب جورج عقي�س  به  تقّدم  ما  الالفت  ومن 

من  العديد  يحوي  القانون  اأن  بالقول  موقفه  خل�س 

جوانبه،  من  العديد  يف  الغمو�س  جانب  اإىل  الثغرات 

ال�شيما جلهة حتديد مراكز الو�شاطة، وكيفية اإعداد لوائح 

الو�شطاء وكيفية تدريبهم.

حني  ففي  جداًل.   20 املادة  اأثارت  ذلك،  اإىل  اإ�شافة 

ت على اأنه "يجري البت بطلب امل�شادقة بال�شورة  ن�شّ

اعترب  مقطوع،  ر�شم  اإىل  اإخ�شاعه  يعني  مما  الرجائية" 

وزير املالية علي ح�شن خليل اأّن يف ذلك اإعفاء طلب 

الو�شاطة والقرار املتخذ ب�شاأنه من الر�شوم الق�شائية واأن 

"هذا املو�شوع ال مربر له على االإطالق" خ�شو�شاً "اإذا 

عطفناه على املادة 21 )ال يقبل قرار امل�شادقة على اتفاق 

الت�شوية اأيا من طرق الطعن العادية اأو غري العادية( فهل 

كانت  اإذا  بالت�شوية؟  تقوم  اأن  ملزمة  ال�شريبية  االإدارة 

ملزمة فرمبا يكون هذا االأمر باب تهرب �شريبيا". واأيده 

يف ذلك عدد من النواب.

كما  واإقرارها  املادة  على  الت�شويت  من  الرغم  وعلى 

"هذا  جملة  ت�شجل  اأن  على  املالية  وزير  اأ�شر  هي، 

اإتفاق ت�شوية ال يلغي حقوق االإدارة ال�شريبية على كال 

الطرفني"، اإال اأنه مت اإهمال هذا الطلب. 

حول  األساسية  المالحظات 
القانون مضمون 

اللتني  الو�شاطة  يف  اخلبريتني  تاأكيد  من  الرغم  على 

مبثابة  يعترب  القانون  اإقرار  اأن جمرد  "املفكرة"  قابلتهما 

اإجناز وتقدم كبري يف جمال تنظيم ال�شبل البديلة حلل 

االإجتماعية  الفائدة  عن  ف�شاًل  الق�شائية  النزاعات 

الوئام  على  املحافظة  يف  ي�شاهم  كونه  منه  املتوخاة 

اإال  االأطراف،  بني  امل�شتقبلية  العالقات  وا�شتقرار 

اإبداء  ي�شتدعي  ل  مف�شّ ب�شكل  عليه  االإطالع  اأّن 

املالحظات التالية:

القانون لم يضع 
الضمانات الالزمة 

في ما يتعلق 
بمسألة تحديد 
مراكز الوساطة 

المعتمدة من قبل 
وزارة العدل التي 

للفرقاء أو القاضي 
اختيارها.

1 - مهل غير كافية إلتمام الوساطة

اأجل  من  املمنوحة  املهل  اعتبار  على  اخلبريتان  جتمع 

ت  ن�شّ فقد  الإجرائها.  كافية  غري  الو�شاطة  عملية  اإمتام 

اأن تتخطى مدة  اأنه ال يجب  املادة 11 من القانون على 

قرار  تاريخ  من  بدءاً  عمل  يوم   )30( ثالثني  الو�شاطة 

اإىل  املهلة  هذه  متديد  اإمكانية  مع  الق�شائي،  االإحالة 

ثالثني )30( يوم عمل اإ�شايف بقرار من مركز الو�شاطة 

املعتمد وذلك بناء على طلب خطي موقع من االأطراف 

بالنظر  املدة  هذه  انتقاد  قابلية  وتزداد  والو�شيط.  كافة 

اإىل اأن عملية اختيار الو�شيط قد تاأخذ وحدها اأكرث من 

20 يوماً وفقاً للمادة 8. وكان ال بّد من حتديد اأن مدة 

تاريخ  منذ  بال�شريان  تبداأ  الو�شيط  مهمة  اأي  الو�شاطة 

– كما جاء يف م�شروع قانون  "اإبالغ الو�شيط املهمة" 

2009، ولي�س منذ تاريخ االإحالة. وعلى �شبيل املثال، 

اأ�شهر،   3 هي  الفرن�شي  القانون  يف  الو�شاطة  مدة  فاإن 

املدة  اعتماد  اقرتح  قد   2009 االأويل يف  الن�س  وكان 

نف�شها.

صفـــة  كافيـــة الكتســـاب  غيـــر  شـــروط   -  2

ســـيط لو ا

القانون  فيكتفي  للو�شطاء،  االأويل  للتكوين  بالن�شبة 

با�شرتاط اأن يكون "قد اأنهى دورة تدريبية يف معهد اأو 

ال  الو�شاطة  حول  العدل  وزارة  قبل  من  معتمد  مركز 

تقّل عن خم�س واأربعني �شاعة من الدرو�س الوجاهية 

ومن لعب االأدوار يليها تقييم" )املادة 10(، دون حتديد 

هواري- واعتربت  التن�شئة.  هذه  مل�شمون  معيار  اأي 

بورجيلي اأن ذلك غري كاف جلهة اأهمية الوظيفة املناطة 

وكان  االأطراف.  بثقة  يتمتع  اأن  و�شرورة  بالو�شيط، 

على  احل�شول  الو�شيط  األزم  قد   2009 قانون  م�شروع 

�شهادة تكوين ال تقل عن 100 �شاعة، يتخللها تكوين 

الو�شيط  وظيفة  ح�شا�شية  اأن  اإذ  واأخالقي،  عملي 

ت�شتدعي احرتام اأ�شول اأخالقية وا�شحة. 

الوساطة  المعايير لتحديد مراكز  3 -غياب 

المعتمدة

نلحظ اأن هذا القانون مل ي�شع ال�شمانات الالزمة يف ما 

قبل  من  املعتمدة  الو�شاطة  مراكز  مب�شاألة حتديد  يتعلق 

فقد  اختيارها.  القا�شي  اأو  للفرقاء  التي  العدل  وزارة 

اكتفت املادة االأوىل من القانون املذكور بتعريف مركز 

هيئة  اأو  موؤ�ش�شة  اأو  معنوي  �شخ�س  "ك�كل  الو�شاطة 

وزارة  قبل  من  معتمد  اللبنانية،  االأرا�شي  على  تعمل 

الو�شاطة  عملية  اإدارة  مهامه  �شلب  من  ويكون  العدل 

اأو  املعايري  تبدو  وعليه،  الو�شطاء".  وتعيني  الق�شائية 

املوا�شفات التي يجب اإحرتامها من اأجل اأن يتم اإعتماد 

مركز الو�شاطة من قبل وزارة العدل غري كافية، حيث 

تكتفي املادة 10 با�شرتاط اأن يكون كل و�شيط معتمدا 

تعتمد  واأن  الو�شطاء  قائمة  "�شمن  لديها  وم�شجال 

القانون،  بهذا  املرفقة  للو�شيط  املهني  ال�شلوك  قواعد 

كما اأن يكون لديها نظام متكامل للتقييم والتعامل مع 

ال�شكاوى؛ واأن يكون لديها نظام الإعادة النظر بقائمة 

اأن  واأخريا  امل�شتمر  املهني  التطوير  ومتطلبات  الو�شطاء 

كافة  واللوج�شتية  االإدارية  بالت�شهيالت  جمهزة  تكون 

املطلوبة للقيام بعملية الو�شاطة ب�شكل فعال". انطالقاً 

من ذلك، يثور ال�شك حول اآليات مراقبة احرتام هذه 

التي  الو�شاطة  مراكز  قبل  من  وال�شمانات  ال�شروط 

�شتعتمدها وزارة العدل، قبل اأن تقبل اعتماد اإحداها. 

العدل  اأن يعطي وزارة  االآليات  �شاأن غياب هذه  ومن 

فت�شاف  املراكز،  هذه  اختيار  يف  اإ�شتن�شابية  �شلطة 

اأبواب  من  اآخر  كباب  الو�شاطة  مراكز  اعتماد  اإمكانية 

التنفيعات. وما يزيد االأمر قابلية لالإنتقاد هو غياب اأية 

 .
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معايري لتحديد اأتعاب الو�شطاء

م.م وج.�س    

القضائية الوساطة  قانون 

 كان م�شروع قانون 2009 ت�شمن املادة 9 ن�شها: "عند اإنتهاء مهمة . 1

الو�شيط يحدد القا�شي اأو املحكمة التي عينته مقدار اأتعابه النهائية وكيفية 

توزيعها على اأطراف النزاع. ويحق للو�شيط اأما الأطراف النزاع، االإعرتا�س 

على هذا القرار اأمام املرجع الذي اإتخذه يف مهلة ثالثة اأيام من تاريخ 

التبليغ."

لور أيوب 

ت�شهم عوامل عدة يف ارتفاع ن�شبة تلوث الهواء يف لبنان، 

يف  جاء  ما  بح�شب  وال�شناعة،  والطاقة  النقل  اأبرزها 

طلقت 
ُ
اال�شرتاتيجية الوطنية الإدارة نوعية الهواء التي اأ

يف اأواخر العام 2017. 

منظمة  الإر�شادات  لبنان  تخطي  اال�شرتاتيجية  تلحظ 

الغبار  ون�شبة  الهواء  تلوث  ن�شب  يف  العاملية  ال�شحة 

مرة عن احلد   200 اإىل   100 تزيد  والتي  فيه،  املوجودة 

اكتفت  وفيما  املنظمة.  اإر�شادات  بح�شب  فيه  امل�شموح 

حرائق  م�شاألة  على  �شريع  ب�شكل  باملرور  اال�شرتاتيجية 

 2015 العام  خالل  حدتها  ت�شاعدت  والتي  النفايات، 

بعد اإغالق مطمر الناعمة، فاإن منظمة "هيومن رايت�س 

"كاأنك  بعنوان  مف�شل  تقرير  يف  ك�شفت  ووت�س" 

2017، عن  العام  من  االأول  كانون  تتن�شق موتك" يف 

حرائق  عن  الناجتة  باالأمرا�س  االإ�شابات  معدل  ارتفاع 

املدين  الدفاع  لدى  البالغات  ارتفاع  كما  النفايات، 

ما  احلال  مع  مقارنة   330% اإىل  النفايات  حرائق  عن 

2015. هذا االأمر ا�شتدعى �شرخة من  اأزمة العام  قبل 

وزير ال�شحة غ�شان حا�شباين يف 5 �شباط 2018، الذي 

عر�س خالل موؤمتر �شحايف م�شرتك مع "هيومن رايت�س 

ووت�س" املعطيات التي جاءت يف التقرير التي و�شعته 

االأخرية، وطالب احلكومة باتخاذ قرارات �شريعة الأجل 

حا�شباين  ي�شتثِنِِ  ومل  النفايات.  معاجلة  خطة  تنفيذ 

م�شاألة اأخرى، وهي �شرورة ر�شد موازنة اإ�شافية لعالج 

مر�شى ال�شرطانات واالأمرا�س املزمنة. يف ال�شياق نف�شه، 

يذهب تقرير اأعدته وزارة البيئة يف العام 2011، اإىل تبيان 

�شحة  على  �شنوياً  الدولة  تتكبدها  التي  التكلفة  اأن 

املواطنني تالم�س ال� 170 مليون دوالر اأمريكي. 

على  القادرة  الت�شريعات  و�شع  �شرورياً  يغدو  هنا  من 

منعاً  ال�شليمة  ال�شكة  اإىل  امل�شار  واإعادة  الو�شع  تقومي 

بات  الذي  وال�شحي  البيئي  الو�شع  ال�شتكمال تدهور 

ينذر باالإنفجار.

وبالفعل، �شدر قانون حماية نوعية الهواء يف 13 ني�شان 

2018، اإال اأنه ي�شتدعي العديد من املالحظات، اأبرزها 

ب�شاأن فعاليته يف مواجهة تفاقم ال�شرر البيئي وال�شحي.

 ،2018 ني�شان   13 يف  الهواء  نوعية  حماية  قانون  �شدر 

بعدما تنقل بني اللجان النيابية ملدة 18 عاماً منذ طرحه 

للمرة االأوىل يف 2002. وبالتزامن مع مناق�شته يف جمل�س 

النواب، عمدت وزارة البيئة اإىل تفعيل اإثنني من بنوده 

الإدارة  الوطنية  ال�شبكة  اأطلقت  حيث  �شدوره،  قبل 

اال�شرتاتيجية  اأطلقت  2013، كما  الهواء يف عام  نوعية 

الوطنية لر�شد نوعية الهواء يف عام 2017. 

بو�شعها  القانون  �شدور  البيئة  وزارة  اإذاً  ا�شتبقت 

ا�شرتاتيجية ما زالت حتى هذه اللحظة عبارة عن م�شودة 

اأن�شاأت  اأخرى  جهة  من  عليها.  احلكومة  موافقة  تنتظر 

ابتداء  الهواء  نوعية  لر�شد  الوطنية  ال�شبكة  الوزارة 

ر�شد  حمطات  خم�س  رّكزت  حيث   ،2013 العام  من 

اإن�شاء  2017 عرب  الثانية يف  اأطلقت مرحلتها  للهواء، ثم 

10 حمطات اإ�شافية. وا�شتعانت ال�شبكة هنا باملعلومات 

املتوفرة من م�شروع اإحتاد بلديات الفيحاء الذي و�شع يف 

2012 حمطات ر�شد ذات موا�شفات �شبيهة بتلك التي 

و�شعتها وزارة البيئة.

عامل  النقل  التلوث:  مصادر 
ئيسي ر

يوؤكد د. �شربل عفيف – وهو باحث يف كلية العلوم يف 

اجلامعة الي�شوعية �شارك يف اإعداد اال�شرتاتيجية الوطنية 

– اأن ن�شبة بع�س امللوثات يف لبنان تتخطى احلّد االأق�شى 

قاربت  والذي  العاملية  ال�شحة  منظمة  و�شعته  الذي 

فبالن�شبة  االإن�شان.  �شحة  على  وتاأثريه  الهواء  تلوث  فيه 

اإر�شادات  اللبناين  الهواء  ن�شبته يف  للغبارPM ، تتخطى 

منظمة ال�شحة بني  100 اإىل 200 مرة. اأما ثاين اأك�شيد 

النرتوجني NO2 الناجت عن حرائق حمركات ال�شيارات 

اإر�شادات   100% اإىل   10 فيتخطى  الكهرباء  ومولدات 

منظمة ال�شحة العاملية، وفق املناطق. كما يعترب باأن م�شادر 

تلوث الهواء تختلف بني منطقة واأخرى. فُيعد هواء املدن 

اإىل  ب�شبب و�شائل النقل. وُي�شاف  الكربى االأكرث تلوثاً 

ذلك، مولدات الكهرباء ون�شاطات البناء، فيما تتاأثر بريوت 

اأي�شاً بحركة املطار واملرفاأ البحري. وتتناف�س املناطق على 

ن�شب التلوث ب�شبب النقل والطاقة وال�شناعة من جراء 

االنبعاثات الناجتة عن القطاعات الثالثة معاً، مثال منطقة 

�شكا. وي�شري م�شدر من وزارة البيئة اإىل اأن اال�شرتاتيجية 

الوطنية تلحظ م�شاألة النفايات لكن ال تدخل يف تفا�شيلها 

الإدارة  خم�ش�شة  اأخرى  ا�شرتاتيجية  وجود  ب�شبب 

اال�شرتاتيجية  ت�شمنت  واإمنا  البيئة.  وزارة  يف  النفايات 

االأوىل فقرة حتدد االإطار القانوين يف قطاع النفايات املنزلية 

االنبعاثات  عن  الناجتة  التاأثريات  اإن  وي�شيف،  ال�شلبة. 

وكميات  النفايات،  حرائق  عن  ال�شادرة  الكال�شيكية 

االنبعاثات امل�شرطنة هي اأكرب بكثري مما يخرج عن قطاعات 

النقل والطاقة وباقي القطاعات. واأن حرائق النفايات لها 

تاأثري كبري، اإمنا مل يجِر حتى االآن و�شع بحث علمي مف�شل 

لتاأثري حرق النفايات على املياه واملزروعات يف لبنان. 

املدن  يف  للتلوث  االأبرز  امل�شاهم  فتعّد  النقل  و�شائل  اأما 

املزدحمة. يف هذا ال�شدد ت�شري رئي�شة مركز حماية الطبيعة 

يف اجلامعة االأمريكية يف بريوت د. جناة �شليبا اأن حمركات 

لالإنبعاثات  الرئي�شي  امل�شبب  هي  القدمية  النقل  و�شائل 

امللوثة، اإذ اأن هذه ال�شيارات مل ت�شمم كي تراعي ال�شالمة 

البيئية. وتلفت �شليبا اإىل اأنه يبلغ املعدل الو�شطي لعمر 

ال�شيارة يف لبنان نحو 20 �شنة. يوافق د. عفيف على اأن 

ال�شيارات القدمية هي م�شبب للتلوث، اإمنا يرى اأن العدد 

الكبري لل�شيارات هو امل�شبب االأبرز للتلوث، بغ�س النظر 

االإنبعاثات  ن�شبة  اأن  اإىل  وي�شري  ال�شيارة.  موا�شفات  عن 

االأكرب ناجتة عن ا�شتخدام الفرامل ب�شكل متكرر، ما ي�شمح 

باحتكاك اإطارات ال�شيارات باالأر�س م�شبباً انت�شار الغبار، 

م�شجاًل ارتفاع ن�شبة التلوث خالل الزحمة. من هنا تظهر 

اأهمية و�شع خطة للنقل العام كاإحدى و�شائل احلد من 

االأثر ال�شلبي على البيئة.

يف االإجتاه نف�شه، ي�شري التقرير الثالث لوزارة البيئة ال�شادر 

عام 2011 اإىل اأن معّدل ال�شيارات اخلا�شة يف لبنان ي�شاوي 

�شيارة لكل اأربعة اأ�شخا�س، مما يعترب معداًل مرتفعاً. كما 

اأن عدد العربات يف ذلك العام كان يقدر بنحو 1.2 مليون 

. ويحّدد التقرير نف�شه م�شادر التلوث الرئي�شية الناجتة 
1
عربة

عن االأن�شطة االقت�شادية الثالثة: النقل والطاقة وال�شناعة، 

اإ�شافة اإىل الزراعة والبناء واملقالع. ويظهر التقرير اأنه حتى 

انبعاثات  من   59% يف  النقل  قطاع  اأ�شهم   2005 العام 

ثاين  ينبعث  بينما   .28% والطاقة  النيرتوجني،  اأكا�شيد 

اأك�شيد الكربون بن�شبة %39 من معامل الطاقة، و%24 من 

النقل و%16 من البناء.

وي�شري التقرير كذلك اإىل اأن حرب متوز اأدت اإىل نتائج 

عند  بريوت  يف  خ�شو�شاً  النا�س،  �شحة  على  �شيئة 

ق�شف واإحراق خزانات الوقود يف مطار بريوت، اإ�شافة 

عن  الناجتة  احلرائق  الندالع  املتكررة  احلوادث  اإىل 

ويلفت  الغابات.  يف  اخلما�شني  كرياح  طبيعية  م�شادر 

ع�شبياً  منواً  ت�شبب  الهواء  تلوث  اأ�شرار  اأن  اإىل  التقرير 

التنف�شي،  اجلهاز  يف  واأمرا�شا  االأطفال،  عند  �شعيفاً 

وزيارة  الطوارئ  غرف  اإىل  كثريين  دخول  عنها  وينتج 

 170 �شنوياً  اللبنانية  الدولة  ُيكلف  مما  امل�شت�شفى، 

الناجت  اإجمايل  من  باملئة   1.02 يعني  ما  دوالر،  مليون 

املحلي. 

 اأما تقرير "هيومن رايت�س وات�س" ال�شادر يف 1 كانون االأول 

2017، في�شرح تاأثريات حرائق النفايات يف الهواء الطلق 

على �شحة االإن�شان، ويو�شح اأن حرائق النفايات تزيد خطر 

واالأمرا�س  والربو  وال�شرطان،  القلب،  باأمرا�س  االإ�شابة 

اجللية التنف�شية. واأبرز ما جاء يف التقرير اأن حمارق نفايات 

عدة حت�شل جانب املنازل ال�شكنية واملدار�س، واأن معظم 

املكبات حيث يتم احلرق يف الهواء الطلق بانتظام موجودة 

واجلنوب  البقاع  منها  البالد،  يف  املناطق  اأفقر  بع�س  يف 

والنبطية. كما اأن من اأ�شل 941 مكبا مك�شوفاً، منها 617 

للنفايات ال�شلبة، فاإن اأكرث من 150 منها حُترق يف الهواء 

الطلق مبعدل مرة واحدة يف االأ�شبوع على االأقل. ويلفت 

اأن الدفاع املدين اللبناين ا�شتجاب ل� 3612  التقرير اإىل 

بالغ حرق نفايات يف الهواء الطلق منذ بداية االأزمة حتى 

30 يونيو حزيران 2017 يف بريوت وجبل لبنان، و814 يف 

باقي البالد. وفق الدفاع املدين، ارتفع عدد حاالت احلرق 

ثم   2015 يف   330% لبنان  جبل  يف  الطلق  الهواء  يف 

%250 يف 2016.

القانون  أخذ  أين 
الوطنية  باإلستراتيجية 

الهواء؟ نوعية  لرصد 
يوؤكد اخلرباء اأنه غالباً ما ي�شبق الت�شريعات البيئية و�شع 

اخللل  معاجلة  على  قادر  قانون  لو�شع  متّهد  ا�شرتاتيجية، 

الهواء  نوعية  حماية  قانون  حالة  ويف  اأنه  اإال  البيئي. 

ال�شادر حديثاً، يوؤكد موؤ�ش�س حزب البيئة حبيب معلوف 

اال�شرتاتيجية  اإطالق  وبرغم  اأنه  القانونية"،  ل"املفكرة 

من  االإ�شرتاتيجية  هذه  مواكبة  جتر  مل  اإ�شداره،  قبل 

اللجان  يف  درا�شتها  اأثناء  القانون  م�شودة  تعديل  خالل 

النيابية لتتواءم مع نتائجها. اأبعد من ذلك، ي�شري معلوف 

ذاتها،  بحد  تعاين خلاًل  املو�شوعة  االإ�شرتاتيجية  اأن  اإىل 

حيث اأنها عبارة عن جتميع درا�شات ومعطيات اأكرث من 

كونها ا�شرتاتيجية قابلة للتنفيذ. ويحيل معلوف ال�شبب 

تفتقد  وعليه،  املتخ�ش�س.  الب�شري  العن�شر  فقدان  اإىل 

االإ�شرتاتيجية اإىل حتديد االأولويات التي يجب بدء العمل 

على معاجلتها، كما تفتقد اإىل و�شع حل متكامل، فتعجز 

االأخرى  الوزارات  توجيه  على  قادرة  اأداة  تكون  اأن  عن 

املعنية لتغيري �شيا�شاتها مبا يتنا�شب معها. ومثاال على ذلك، 

ال تلحظ اال�شرتاتيجية اأي تعاون مع وزارة االأ�شغال العامة 

والنقل الأجل و�شع خطة نقل اأكرث احرتاماً للبيئة.

القانون تطبيق  في  العبرة 
نوعية  حماية  قانون  ن�س  يف  �شلبيات  وجود  رغم  على 

اآراء  بح�شب  اإيجابياً  اأمراً  الهواء، يبقى وجوده بحد ذاته 

"املفكرة". ولكن  ا�شت�شارتهم  التي  الهواء  تلوث  خرباء 

باإمكانية  رهن  القانون  اأن  معلوف  يرى  ذلك،  من  اأبعد 

تكون  درا�شات  على  العمل  يبداأ  ما  ف"غالباً  تفعيله: 

ممولة، وتنتهي بانتهاء التمويل"، مثل حملة منع التدخني 

يف االأماكن العامة التي انتهت عند نفاذ التمويل، ويبقى 

املنع غري مطبق يف اأماكن عدة. 

يف ال�شياق نف�شه، يقول  د. عفيف،  اأن العربة يف "تطبيق 

التي  والقرارات  التطبيقية  املرا�شيم  القانون ويف حمتوى 

�شتلحق به"، وخ�شو�شاً "باأنه اأو�شى بالعمل على خف�س 

ال�شحة  منظمة  اإر�شادات  مع  لتتوائم  التلوث  معدالت 

وزارة  دور  فّعل  القانون  اأن  اإىل  عفيف  ويلفت  العاملية". 

قبل. ف  ذي  من  اأكرب  ب�شكل  املحلية  واملجال�س  البيئة 

"املادة 18 جتيز ملوظفي وزارة البيئة الك�شف على م�شادر 

التلوث واأخذ عينات من االإنبعاثات، وطلب ال�شجالت 

والوثائق واملعلومات ذات �شلة. فيدما تعطي املادة 31 دوراً 

وللمحافظني  وللقائمقامني  املحلية  واملجال�س  لالإدارات 

منها،  بطلب  اأو  البيئة  وزارة  اإعالم  بعد  تدابري،  باتخاذ 

معينة  حاالت  يف  نهائياً  اأو  موؤقتاً  االآليات  مرور  كمنع 

اأي�شاً  مثاًل يف املناطق املخ�ش�شة لل�شياحية البيئية، ولها 

اأن توقف العمل موؤقتاً مب�شادر التلوث التابعة ملوؤ�ش�شات 

غري م�شنفة".  يف ال�شياق نف�شه، فاإن املوؤ�ش�شات امل�شببة 

لرتخي�س من  اأم�شت حتتاج  وغريه،  م�شانع  للتلوث من 

وزارة البيئة ل�شبط كمية االإنبعاثات. وهو ما يعتربه عفيف 

االإجتار  اإيجاز  ي�شتغرب  اأنه  اإال  االإيجابية،  الفروقات  من 

باالنبعاثات يف املادة نف�شها، والذي مُيثل عملية بيع و�شراء 

للمخ�ش�شات الفائ�شة من كمية االإنبعاثات املرخ�شة من 

وزارة البيئة مل�شدر تلوث معني، موؤكداً اأن دوال كثرية قد 

األغتها. من جهتها ترى االأخ�شائية يف االإدارة البيئية �شمر 

قدرات  ب"�شعف  ي�شطدم  القانون  تطبيق  اأن  خليل 

امللوثات  بع�س  وفح�س  مراقبة  على  الوطنية  املختربات 

، كما و�شعف 
2
الهوائية اخلطرة مثل الديوك�شني والفيوران

التزام  مراقبة  املحلية يف  وال�شلطات  البيئة  وزارة  قدرات 

املوؤ�ش�شات و�شبط املخالفات، ف�شاًل عن احتمال مواجهة 

عقبات مادية لت�شغيل اآليات الر�شد و�شيانتها كما ح�شل 

يف الفرتة ال�شابقة". اإ�شافة اإىل ذلك، تلفت خليل اإىل عدم 

و�شوح القانون من حيث حتديد م�شوؤوليات حماية الهواء، 

وكذلك عدم حلظ القانون مبداأ الت�شارك مع القطاعات 

املختلفة واملجتمع املدين خا�شًة يف و�شع اال�شرتاتيجية 

اإىل  اأ�شارت  الهواء. كما  املحلية حلماية  واخلطط  الوطنية 

الوطنية  اجلردة  �شت�شملها  التي  امللوثات  حتديد  عدم 

لالنبعاثات، كما اأن تواتر حتديث اجلردة غري حمدد. 

تتحدث م�شادر مراقبة لعمل وزارة البيئة عن حمدودية 

اإمكانات االأخرية. واحلال اأن موظفي دائرة نوعية الهواء 

ال يتعدى عددهم الثالثة فيما تو�شي اال�شرتاتيجية ب 

يعترب  ال�شياق،  هذا  االأقل. يف  على  موظفني   7 توظيف 

الوزارات  اإىل  تلجاأ  ال�شيا�شية  القوى  غالبية  اأن  معلوف 

اخلدماتية ويتم اال�شتخفاف بوزارة البيئة، التي ُتعد من 

اأهم الوزارات ن�شبة اإىل دورها يف حماية البيئة التي ترتبط 

ب�شحة االإن�شان وا�شتمرار احلياة والتنمية امل�شتدامة.  

الهواء: نوعية  حماية  قانون 
العالمية؟ الحدود  تخطي  لتلوث  معالجة  أية   

تشريعات تشريعات
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املحا�شرة  يف  جاء  ما  اأبرز  ح�شيلة  هو  التعليق  هذا 

املعامالت  قانون  حول   SMEX جمعية  نظمتها  التي 

)قانون  ال�شخ�شي  الطابع  ذات  والبيانات  االإلكرتونية 

بح�شور   ،2018/11/13 بتاريخ  االلكرتونية(  املعامالت 

م�شودة  �شياغة  يف  �شاركوا  الذين  اخلرباء  من  كل 

اللجان  اأعمال  وواكبوا  املختلفة،  مراحلها  يف  القانون 

النيابية التي اأف�شت اإىل تعديله، د. ليندا قا�شم )اإحدى 

اخلبريات التي �شاركن يف جمموعة اخلرباء االأوىل التي 

قارح  �شربل  ود.  القانون(  م�شودة  و�شع  على  عملت 

بريوت  يف  املحامني  نقابة  يف  املعلوماتية  مركز  )رئي�س 

الن�س(  در�س  الربملانية حيث  اللجان  النقابة يف  وممثل 

تكنولوجيا  جماالت  يف  قانوين  )خبري  اخلوري  وبيار 

وع�شو  امل�شتهلك،  وحماية  واالت�شاالت  املعلومات 

اللجنة النيابية لدرا�شة م�شروع القانون(.

للقانون يعي  التشر المسار 
اأجنزت اأول م�شّودة مل�شروع قانون املعامالت االلكرتونية 

اخلبريين  قبل  من  ال�شخ�شي  الطابع  ذات  والبيانات 

فالريي  واالأ�شتاذة  كتاال  بيار  الربوف�شور  الفرن�شيني 

اأيار  يف  اخلرباء،  من  لبناين  فريق  مب�شاركة  �شيداليان 

وزارة  من  اإطار EcomLeb مببادرة  �شمن   2005

2002( وبدعم مادي  االقت�شاد والتجارة )انطلقت يف 

من املفو�شية االأوروبية.

هذا  "م�شري  اأن  حلظت  قد  القانونية  املفكرة  وكانت 

امل�شروع كان مماثال ملعظم م�شاريع القوانني اللبنانية والتي 

انبنت  التي  االأ�ش�س  و�شرب  ت�شويهها  حّد  اإىل  تعدل 

اللجنة اال�شت�شارية يف  2010، قدمت  اآب  ففي  عليها. 

الربملان اللبناين برئا�شة النائب غنوة جلول ن�شخة معدلة 

عن م�شروع قانون EcomLeb اأثارت ردود اأفعال �شلبية 

1
من قبل منظمات املجتمع املدين والو�شط القانوين".

القانون  م�شروع  ميقاتي  الرئي�س جنيب  ت حكومة 
ّ
واأقر

وامتّدت  النواب،  جمل�س  اإىل  واأحالته   2012 عام 

املناق�شات يف اللجان النيابية املختلفة حول الن�س، بني 

العامة  الهيئة  اإىل  حتويله  تاريخ   ،20182
و  2012 عامي 

واإقراره يف جل�شة 24 اأيلول الت�شريعية حتت الرقم 81. 

فاإذاً، مل يتّم اإقرار القانون بن�شخته االأخرية اإال بعد مرور 

اأفاد  االأوىل. وقد  امل�شودة  �شنة على و�شع   13 اأكرث من 

القانون  م�شروع  م�شار  على  املطلعني  اخلرباء  من  عدد 

"املفكرة" باأن ذلك كان ممكناً بف�شل الزخم الت�شريعي 

 CEDRE الذي �شهده الربملان عام 2018 يف �شياق موؤمتر

واالإ�شالحات التي تعّهدت الدولة اللبنانية القيام بها، 

لت�شجيع الدول املانحة على تقدمي الدعم الالزم. 

للقانون  العام  اإلطار 
اأن  اإذ  املرتقبة،  القوانني  اأكرث  من  القانون  هذا  كان 

الت�شريعات الو�شعية مل تعد متالئمة مع الواقع. فبينما 

دخل التعامل االإلكرتوين ب�شكل وا�شع على العالقات 

قانون  )خ�شو�شاً  القوانني  تكن  مل  والتجارية،  املدنية 

تعالج  العقوبات(  وقانون  املدنية  املحاكمات  اأ�شول 

اأن  قا�شم  ليندا  د.  اأو�شحت  وقد  الورقي.  التعامل  اإال 

اخليار كان اإما العمل على تعديل القوانني القائمة، اأو 

باملجال  يتعّلق  ما  قانون-اإطار جديد يرعى كل  اإ�شدار 

التجارة  اإىل  االإلكرتونية،  الكتابة  من  االإلكرتوين 

اخليار  وكان  اإلخ.  االإلكرتونية  واجلرائم  االإلكرتونية، 

الثاين هو الذي اآلت اإليه جمموعة اخلرباء التي عملت 

على و�شع الن�س االأ�شا�شي. 

م�شروع  على  باب  اإدخال  ارتئي  ثانية،  مرحلة  ويف 

القانون يتعّلق بحماية البيانات ذات الطابع ال�شخ�شي.

 القانون اأحكاماً اأ�شا�شية كان ينتظرها املواطن اللبناين 
ّ
اأقر

الكتابة  اأ�شول  التوايل:  على  هي  اأبواب  ثمانية  يف 

والعقود  والتجارة  االلكرتونية،  بالو�شائل  واالإثبات 

االإلكرتونية، والنقل اإىل اجلمهور بو�شيلة رقمية، واأ�شماء 

ذات  البيانات  وحماية  االإنرتنت،  �شبكة  على  املواقع 

الطابع ال�شخ�شي، واجلرائم املتعلقة باالأنظمة والبيانات 

املعلوماتية والبطاقات امل�شرفية )عّدل هذا الباب قانون 

العقوبات والقواعد االإجرائية(، وتعديالت على قانون 

حماية امل�شتهلك، واأحكاماً ختامية.

في مجال الكتابة والتوقيع اإللكتروني

 وازى الن�س بني امل�شتند الورقي وامل�شتند االإلكرتوين. 

االإلكرتونية  للم�شتندات  الثبوتية  بالقوة  واعرتف 

ومن  مطلقة،  وغري  ن�شبية  قوة  )لها  معّينة  �شروط  وفق 

اإلكرتوين م�شادق عليه كي  بتوقيع  اإقرتانها  ال�شروري 

ي�شبح لها قوة مطلقة(.

والعقود  التجارة  تنظيم  خّص  ما  في  أما 

اإللكترونية، 

القوانني  تكن  مل  اإذ  جديدة  االأحكام  كل  فُتعترب 

االإلكرتونيني.  والتعاقد  التجارة  تنّظم  الو�شعية 

واعُتمدت يف هذا املجال املبادئ االآتية:

-مبداأ "احلياد التقني". وهذا يعني اأن القانون يعرتف 

بكّل الو�شائل مهما كان نوعها.

لكل  االإلكرتوين  باملوقع  مت�شلة  ملزمة  �شروط  -و�شع 

من ينوي التعامل بالتجارة االإلكرتونية.

خا�شعة  اأم�شت  فقد  االإلكرتونية،  للعقود  -بالن�شبة 

ب�شكل  العقود  ترعى  التي  نف�شها  القانونية  للمبادئ 

عام، مع اإ�شافة �شروط خا�شة الإبرام العقد االإلكرتوين 

اإبرام  ومكان  زمان  وحتديد  املفاو�شات  جلهة  خ�شو�شاً 

العقد.

االإلكرتونية،  امل�شرفية  للخدمات  ت�شريعي  اإطار  -و�شع 

كان  مادة  يف  واملتعاملني،  امل�شارف  موجبات  وتو�شيح 

امل�شدر الوحيد لتنظيمها تعاميم م�شرف لبنان.

بالنسبة للنقل إلى الجمهور بوسائل رقمية  

نّظم القانون كل ما يتعّلق بحفظ البيانات وحتديد تلك 

التي يجوز �شبطها و�شالحيات ال�شابطة العدلية. ومن 

من  "الطلب   72 للمادة  وفقاً  لالأخرية  اأن  هنا  الالفت 

اإ�شافية  تقنية  بيانات  حفظ  التقنية  اخلدمات  ُمقّدمي 

ملا هو من�شو�س عليه يف الفقرة االأوىل من هذه املادة" 

دعوى  يف  حتقيق  اإجراءات  اإطار  "يف  ح�شراً  ولكن 

جزائية، وبعد اإعالم املرجع الق�شائي املخت�س". وكانت 

ال�شابطة العدلية قد خا�شت بح�شب اخلرباء املواكبني 

للمناق�شات حول م�شودة القانون معركة تو�شيع البيانات 

التي ميكن �شبطها والطلب من مقّدم البيانات حفظها، 

اإال اأن النقا�س اأف�شى اإىل اإبقاء هذه ال�شالحية يف اإطار 

دعوى قائمة اأي حتت اإ�شراف الق�شاء.

بالنسبة إلى الجرائم المعلوماتية

فقانون العقوبات اليوم ال يلحظها مما كان يف�شي بالق�شاة 

اإىل القيا�س حيث ال يجوز ذلك بالنظر اإىل قاعدة "ال 

جرمية من دون ن�س". من هذا املنطلق، ت�شّمن الن�س 

والبيانات  باالأنظمة  املتعلقة  للجرائم  خم�ش�شاً  باباً 

نظام  اإىل  امل�شروع  غري  الدخول  اأهمها  من  املعلوماتية 

معلوماتي والتعدي على �شالمة نظام معلوماتي اأو على 

معلوماتي.  نظام  اإعاقة  اأو  والت�شوي�س  البيانات  �شالمة 

تعريف  مّت  بحيث  عقوبات   453 املادة  ُعّدلت  كما 

التزوير االإلكرتوين.

كما من اأبرز التعديالت التي اأدخلها هذا الباب )املادة 

118( على قانون العقوبات، تعديل املادة 209 عقوبات 

"الو�شائل  اإليها  لت�شّم  الن�شر  و�شائل  و�ّشعت  بحيث 

باب  من  مرتقباً  التعديل  هذا  وكان  االإلكرتونية". 

جرمية  "ال  العقوبات  قانون  يف  اجلوهري  املبداأ  احرتام 

من دون ن�س"، الإيجاد �شند �شرعي ملالحقة املدّونني 

التوا�شل  و�شفحات  االإلكرتونية  ال�شفحات  على 

عّدلت  كما  والذم.  القدح  جلرائم  �شنداً  االإجتماعي 

اأدناه،  نبّينه  بها، كما �شوف  املتعلقة  االإجرائية  القواعد 

يف املالحظات على الن�س. 

                                                                                       

التي  النيابية  النقاشات  ز  أبر
القانون أثارها 

على الرغم من اأهمية القانون وما تطرق له من م�شامني، 

 79 املادة  مل تتم مناق�شة �شوى مادة وحيدة منه وهي 

املواقع(  اأ�شماء  واإدارة  منح  املخولة  بالهيئة  )املتعلقة 

دون اأي نقطة اأخرى. وللتذكري اأن هذه املادة، املتعلقة 

االإنرتنت  نطاق  اأ�شماء  اإدارة  املخّولة  اجلهة  بتحديد 

)".lb" و".لبنان"( كانت قد ا�شتحوذت على القدر 

وامل�شرتكة  الفرعية  اللجان  يف  النقا�س  من  االأكرب 

النقطة،  لهذه  حل  اإىل  للتو�شل  خ�شي�شاً  واملن�شاأة 

 .
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وكانت العقبة االأبرز اأمام اإقرار القانون

هذه  منح  نظريتني:  بني  تراوح  قد  النقا�س  وكان 

 )LINC( لالإنرتنت"  اللبناين  "للمركز  ال�شالحية 

واالأرقام  لالأ�شماء  االإنرتنت  "هيئة  قبل  من  املعتمدة 

املخ�ش�شة" )ICANN( امل�شوؤولة عن نطاقات االنرتنت 

يف العامل، اأو جلهة حكومية اأخرى. كما ح�شل تباين 

وا�شع حول هوية هذه اجلهة احلكومية )وزارة االقت�شاد، 

التي  "اعتماد منوذج اجلمعية  اأو  وزارة االت�شاالت،  اأو 

االإنرتنت  بعامل  واملعنيني  امل�شلحة  اأ�شحاب  ت�شم كل 

االأخري  النموذج  واعتمد   .
وعام("4 خا�س  قطاع  من 

عر�س  والذي  القانون  مل�شروع  االأخرية  ال�شيغة  يف 

ال�شيغة  ت هذه  ن�شّ فقد  العامة.  الهيئة  اأمام  للمناق�شة 

على اأنه "تن�شاأ مبوجب هذا القانون هيئة ت�شمى "الهيئة 

 .)Registry(  الوطنية الإدارة النطاقات اخلا�شة بلبنان

تتاألف الهيئة من ممثلني عن كل من وزارة االت�شاالت، 

العدل،  وزارة  املالية،  ووزارة  والتجارة  االقت�شاد  وزارة 

الناظمة  الهيئة  االدارية،  التنمية  ل�شوؤون  الدولة  وزير 

والزراعة،  وال�شناعة  التجارة  غرف  احتاد  لالت�شاالت، 

نقابة املحامني، وممثلني عن عدد من اجلمعيات العاملة 

املعنية بهذا القطاع يرتاوح عددها بني ثالثة اأو خم�شة 

على اأن يتم ت�شميتهم من قبل الهيئة املذكورة )...(".

لع�شرة  مداخالت  هناك  فكانت  العامة  الهيئة  يف  اأما 

املادة  ووزراء على �شيغة  نواب  اأ�شخا�س وح�شب بني 

ال�شّيد  جميل  النائب  موقف  كان  هنا  والالفت   .79

األغينا  كلما  الهيئات  من  اأكرثنا  "كلما  اأنه  اأكد  الذي 

بها".  اخلا�شة  والوزارات  الدولة  يف  املوؤ�ش�شاتية  من 

تتبع  اأو  الهيئة جزءاً من وزارة  "اأن تكون هذه  واقرتح 

لوزارة حتى تكون االأمور وا�شحة وحمددة على كامل 

امل�شتويات".   

فطلب  املرعبي  طارق  امل�شتقبل  كتلة  يف  النائب  اأما 

اأما  االت�شاالت".  وزارة  يف  الهيئة  مو�شوع  "ح�شر 

اأنه من املهم "اأن تكون  النائب مي�شال معو�س فاعترب 

اإدارة االأ�شماء متطابقة مع املوا�شفات الدولية"، قا�شداً 

هنا ال�ICANN – وهي الهيئة الدولية التي تتمتع فعلياً 

احلق  متنح  التي  وهي  عاملياً،  املواقع  اأ�شماء  اإدارة  بحق 

بالربط مع �شبكة االإنرتنت واأن "هذا املو�شوع )الهيئة( 

مدى  على  نائباً  �شتني  من  اأكرث  بح�شور  مناق�شته  متت 

اأربع جل�شات" ومتنى ال�شري به.

مبادة  القانون  على  الت�شويت  جرى  اأنه  الالفت  ومن 

وحيدة بناًء على اقرتاح الرئي�س بري، وباملناداة، حيث 

اأن  بري  الرئي�س  يعترب  اأن  قبل  نائباً   55 اأ�شماء  ُتليت 

هذا العدد كاٍف حل�شم التاأييد، اإذ مل يعرت�س اأّي من 

النواب على عدم ذكر ا�شمه.

حول  األساسية  المالحظات 
مالءمته  مدى  ما  النص: 
اجتماعيا؟ أو  يا  دستور

الذي  القانون  ن�س  اإقرار  د 
ّ
اأن جمر اخلرباء على  اأجمع 

اإذ  اإيجابي،  اأمر  كان جد منتظر ومنذ �شنوات عدة هو 

هوؤالء  اأجمع  كما  الحقا.  تعديلها  ميكن  اأر�شية  ي�شع 

واالإثبات  الكتابة  )اأ�شول  جّيدان  االأولني  البابني  اأن 

االإلكرتونية(  والعقود  والتجارة  االلكرتونية،  بالو�شائل 

يف  الواقع  مع  الو�شعية  الت�شريعات  مواءمة  اأجنزا  اإذ 

جماالت حيوية للتعامل بني االأفراد.

العربية  اللغة  اإىل  الرتجمة  رداءة  جانب  واإىل  اأنه  اإال 

لقانون نذكر اأنه و�شع يف الفرن�شية يف ن�شخته االأ�شا�شية 

ب�"على   32 املادة  يف   online كلمة  ترجمت  )مثاًل 

اخلط"(، وعدم �شمولية التعريفات الواردة يف االأحكام 

امل�شطلحات  تعريف  ف�شل  كل  ي�شتعيد  اإذ  التمهيدية 

اخلا�شة به، من دون االإ�شارة اإىل التعريفات التمهيدية.

ال بد من اإبداء املالحظات التالية عليه: 

أ-نص تخطاه تطور التقنيات 

�شياغة  فرتة  بني  ف�شلت  التي  الطويلة  املدة  تركت 

الشخصي الطابع  ذات  والبيانات  االلكترونية  المعامالت  اأي قانون  اإقراره  وتاريخ   2005-2004 اأي  القانون  م�شودة 

2018 اأثرها على الن�س، اإذ ولد وقد تخّطاه تطّور النظام 

خمتلف  بيئي  نظام  اإىل  ينتمي  فالقانون  املعلوماتي. 

ال  هنالك  يكن  مل   ،2004 �شنة  ففي  اليوم.  عن  متاماً 

ذكاء  وال  اإجتماعي،  توا�شل  و�شائل  وال  ذكية،  مدن 

 .Metadata ا�شطناعي، وال جتميع

معه خماطر  يحمل  االإلكرتوين  الواقع  التطور يف  وهذا 

االإجابة  تقدمي  على  قادرة  االأ�شا�شية  امل�شودة  تكن  مل 

الفّعالة عليها، منها مثاًل اأنظمة التج�ّش�س عرب الهند�شة 

االجتماعية القادرة على اخرتاق كّم هائل من املعلومات 

ال�شخ�شية اأو الدقيقة. 

ب-تركيبـــة معّقـــدة للهيئـــة المولجـــة إدارة 

أســـماء المواقـــع الخاصـــة بلبنـــان

�شبكة  على  املواقع  الأ�شماء  املخ�ش�س  الرابع  الباب  يف 

اأي   79 املادة  اإ�شكالية  القارح  اأثار د. �شربل  االإنرتنت، 

تاأليف الهيئة املناطة منح واإدارة اأ�شماء املواقع كما ذكرنا، 
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وزارات  5 عن  ممثلني  من  تكوينها  اأن  اعترب  بحيث 

واحتاد  لالت�شاالت(،  الناظمة  )الهيئة  عامة  وموؤ�ش�شة 

غرف التجارة وال�شناعة والزراعة، ونقابة املحامني، وعدد 

اإىل  ي�شل  القطاع  بهذا  املعنية  العاملة  اجلمعيات  من 

خم�شة تعّينهم الهيئة غري امل�شّكلة بعد، يطرح اإ�شكالية 

�شعوبة ت�شكيلها بالواقع. كما اأ�شار اإىل تعقيد اآلية اتخاذ 

مما  الداخلي  نظامها  غمو�س  واإىل  تر�شيها  التي  القرار 

ُوجدت.  ب�شكل كبري يف حال  عرقلة عملها  اإىل  يوؤدي 

هنا  "ميتة"، ومن  ُولدت  الهيئة  اأن هذه  القارح  واعترب 

هنالك �شبه ا�شتحالة يف تطبيق هذا الباب من القانون. 

البيانـــات ذات  نظـــام حمايـــة  ت-هشاشـــة 

الشـــخصي  الطابـــع 

تكمن امل�شكلة االأ�شا�شية، وفق اإجماع اخلرباء، يف الباب 

�س حلماية البيانات ذات  اخلام�س من القانون اأي املخ�شّ

الطابع ال�شخ�شي. 

ترمي  ت�شريعات  و�شعت  الدول  معظم  اأن  املعلوم  ومن 

ذات  املعلوماتية  البيانات  ا�شتخدام  وتنظيم  حماية  اإىل 

لهذه  التع�ّشفي  لالإ�شتخدام  ملا  ال�شخ�شي،  الطابع 

يات االأ�شخا�س، 
ّ
البيانات من خطورة على حقوق وحر

وحتديداً على حرمة احلياة اخلا�شة. اإال اأنه وباالإمعان يف 

نظام احلماية الذي اأر�شاه القانون، يتبنّي اأن اإ�شكاليات 

اأ�شا�شية وجوهرية تعرتيه، نبّينها يف ما يلي:

- نظـــام حمايـــة غيـــر متّســـق مـــع المعاييـــر 

الفضلـــى

بح�شب خوري، ولد هذا الباب ميتاً اأي�شاً، اإذ هو ي�شتند 

اإىل النظام الذي كان معمواًل به يف فرن�شا يف 2004 اأي 

يف ظل التوجيه االأوروبي ال�شادر عام 1995 والذي مت 

GDPR6 وهو التوجيه 
اإلغاوؤه وا�شتبداله اليوم مبا يعرف ب�

اجلديد الذي مت اإقراره يف 2016 حتت الرقم 168. مبعنى 

اآخر، اإن نظام حماية البيانات ال�شخ�شية الذي مت اإقراره 

 عليه الزمن، وغري مطابق 
ّ
والذي طال انتظاره، هو نظام مر

للمعايري االأوروبية، املوؤ�ش�س لها يف GDPR، والذي ُيعترب 

.
"قانون اخل�شو�شية االأكرث �شمولية يف العامل"7

جميع  ي�شمل   GDPR تطبيق  نطاق  اأن  املعلوم  ومن 

مثل  تعالج  التي  اخلا�س  اأو  العام  القطاع  املنظمات يف 

هذه البيانات، حل�شابها اأو حل�شاب طرف ثالث، طاملا اأن:

االإحتاد  نطاق  �شمن  موجود  اجلغرايف  املنظمة  -مركز 

االأوروبي

-اأو – وهذا ما يهمنا – يف حال كان ن�شاطها يتوجه اإىل 

�شكان االإحتاد االأوروبي. 

ي�شمل  التي  اللبنانية  ال�شركات  جميع  فاإن  هنا،  من 

ن�شاطها االإحتاد االأوروبي ملزمة مبعايري GDPR، واكتفاوؤها 

هنا،  من  لها.  خمالفة  يجعلها  اللبناين  القانون  باحرتام 

من الثابت اأن �شركات القطاع اخلا�س قد طّورت قواعد 

القانون  تتخطى  ال�شخ�شية  البيانات  حلماية  واأنظمة 

القانون  جتعل  مفارقة  وهذه  االإقرار،  حديث  اللبناين 

متاأخراً عن الواقع الذي و�شع لتنظيمه.

هذا  يف  اللبناين  القانون  تعار�س  اأماكن  اأبرز  ومن 

موافقة  مبداأ  هو  االأوروبية،  املعايري  مع  اخل�شو�س 

ال�شخ�س على معاجلة البيانات ذات الطابع ال�شخ�شي 

وال  بو�شوح  املوافقة  القانون  ف 
ّ
ُيعر ف�ال  به.  اخلا�شة 

 92 املادة  اأن  على  اخلرباء  ويتفق  �شحبها.  حق  ي�شون 

تعترب من اأخطر املواد: فهي ال تقر مببداأ اخل�شو�شية، اإمنا 

تربط حق ال�شخ�س يف االإعرتا�س على جتميع البيانات 

ذات الطابع ال�شخ�شي اخلا�شة به ومعاجلتها ب�"اأ�شباب 

م�شروعة" من دون تعريف هذه االأ�شباب. واالأخطر اأن 

هذه املادة حتّظر على ال�شخ�س االإعرتا�س يف حال "كان 

ال�شخ�شي  الطابع  ذات  البيانات  معاجلة  على  وافق  قد 

توقيتها.  اأو  املوافقة،  طريقة  حتديد  دون  به"،  اخلا�شة 

فهل تعترب املوافقة ال�شابقة لدخول القانون حيز التنفيذ 

بنود  من  اال�شتفادة  ال�شخ�س  على  متنع  قائمة  موافقة 

قانون حماية البيانات ال�شخ�شية؟

كما تظهر قواعد جمع البيانات مبهمة بح�شب املادة 87 

التي تكتفي بالن�س على اأنه "جُتّمع البيانات ذات الطابع 

ال�شخ�شي باأمانة والأهداف م�شروعة وحمددة و�شريحة. 

يجب اأن تكون البيانات مالئمة وغري متجاوزة لالأهداف 

املعلنة )...("، دون اأي تعريف لالأهداف "امل�شروعة".

اأما عن اجلهة املخّولة منح الت�شريحات )اأو الرتاخي�س(، 

يف  االأ�شا�شية  �شيغتها  يف  القانون  م�شودة  اأن  يلحظ 

طابع  ذات  م�شتقلة  هيئة  اإن�شاء  اقرتحت  كانت   2004

الوطنية  الهيئة  اأو  فرن�شا  يف   
8

 CNIL�ب �شبيهة  ق�شائي، 

اإال  تون�س.  )PDPNI( يف  ال�شخ�شية  املعطيات  حلماية 

اأنه عندما حتولت امل�شودة اإىل اقرتاح قانون، األغيت هذه 

)املادة  االإقت�شاد  وزارة  اإىل  �شالحياتها  وانتقلت  الهيئة 

95(، واإذاً اإىل ال�شلطة التنفيذية، مما ي�شّذ عن املمار�شات 

الف�شلى يف هذا املجال. وما يزيد االأمر خطورة، هو ترك 

ال�شلطة بيد الوزير كاملة لتحديد معايري الت�شاريح، فال 

989 من القانون اأي معيار اأو �شرط على عاتق 
حتّدد املادة 

الوزارة للموافقة على منح الرتخي�س اأو الت�شريح.

-تحـــّول مبـــدأ حمايـــة البيانـــات الشـــخصية إلى 

استثناء 

اختلفت نظرية حماية البيانات متاما بني 2004 واليوم. 

التفريق  على  قائماً  الفرن�شي  النظام  كان   2004 ففي 

على  يتعني  ففيما  العام.  والقطاع  اخلا�س  القطاع  بني 

هذا  معاجلة  قبل  املعنية  للجهات  ت�شريح  تقدمي  االأول 

اال�شتح�شال  الثاين  على  يتوّجب  البيانات،  من  النوع 

وبعدما  بذلك.  للقيام  اجلهات  هذه  من  ترخي�س  على 

النظام  ا�شتعادت هذا  للن�س قد  االأوىل  الن�شخة  كانت 

الثنائي بني الت�شريح والرتخي�س، عمدت وزارة العدل 

املوجب  اإلغاء  �شبيل  يف  ال�شغط  اإىل  ممثلها  خالل  من 

به.  جنحت  ما  وهذا  العام  القطاع  عاتق  على  املو�شوع 

 94 املادة  ومبوجب  العام،  احلق  اأ�شخا�س  اليوم  فبات 

الفقرة 1، معفيني من طلب اأي ترخي�س ملعاجلة بيانات 

�شالحياته".  نطاق  يف  "كل  �شخ�شي  طابع  ذات 

حماية  خ�س  ما  يف  القانون  يطبق  ال  اآخر،  فبمعنى 

القطاع  على  �شوى  ال�شخ�شي  الطابع  ذات  البيانات 

كلمة  حتذف  اأن  تاليا  املنطقي  من  كان  وفيما  اخلا�س. 

"الرتخي�س" من الن�س مع اإعفاء القطاع العام، فاإنه مت 

فهم  ي�شعب  زائدة  كلمة  لت�شبح  اإبقاوؤها  ذلك  بخالف 

�شبب وجودها. كما جتدر االإ�شارة اإىل اأن القطاع العام ال 

يبقى خا�شعاً �شوى للمادة 4 من قانون احلق بالو�شول 

اإىل املعلومات التي تن�س على اأنه وبالن�شبة للم�شتندات 

اأي  �شخ�شي  طابع  ذات  مبعلومات  املتعلقة  االإدارية 

امللفات ال�شخ�شية والتقارير التقييمية، "يحق ل�شاحب 

ف املادة 
ّ
العالقة دون �شواه الو�شول اإل)يها(". كما تعر

نف�شها امللفات ال�شخ�شية ب� "قيود االأحوال ال�شخ�شية 

املتعلقة  املعلومات  اأنواع  جميع  تت�شمن  التي  وامللفات 

مبا  مبا�شر.  غري  اأو  مبا�شر  نحو  على  الطبيعي  بال�شخ�س 

 )IP address( االنرتنت  بروتوكول  عنوان  ذلك  يف 

اأو  امل�شادر  املتعددة  املعلومات  مقارنة  وذلك عن طريق 

التقاطع فيما بينها".

اإىل جانب اإعفاء القطاع العام من نطاق حماية البيانات، 

تكرث من جهة ثانية احلاالت االإ�شتثنائية التي تعفي من 

موجب التقدم بالت�شريح )اأو طلب الرتخي�س، الذي مل 

يعد مفهوماً( املن�شو�س عنها يف املادة 94 )واملادتني 91 

و92( من القانون، مما يطرح ال�شوؤال عما اإذا كان قد حتّول 

بالفعل مبداأ حماية البيانات ال�شخ�شية اإىل ا�شتثناء. 

وجتدر االإ�شارة هنا اإىل اأن املادة 91 تن�س على اأنه: "مُينع 

اإذا  اأو معاجلتها،  ال�شخ�شي  الطابع  البيانات ذات  جمع 

كانت تك�شف، ب�شورة مبا�شرة اأو غري مبا�شرة، عن احلالة 

لل�شخ�س  اأو احلياة اجلن�شية  الوراثية  الهوية  اأو  ال�شحية 

التوجهات  خوري  بح�شب  املادة  وتتنا�شى  املعني". 

جّد  معلومات  وهي  لالأ�شخا�س،  والدينية  ال�شيا�شية 

ح�شا�شة.

ت�شمح  اإذ  97 خطرية جداً  املادة  اأن  اعترب خوري  كما 

والبلديات  والداخلية  الدفاع  وزارة  منها  عّدة  لوزارات 

ملعاجلة  تراخي�س  منح  ال�شحة  ووزارة  العدل  ووزارة 

بيانات �شخ�شية، دون اأي حتديد دقيق الإطار منح هذه 

الرتاخي�س، مما ي�شكل م�شاً خطرياً مببداأ حماية البيانات 

ال�شخ�شية.

ث-تقويض القانون لحرّية التعبير

اأخرياً، يف الباب ال�شاد�س املخ�ش�س للجرائم املعلوماتية، 

معززاً  الن�شر،  و�شائل  مفهوم  و�ّشع  ع 
ّ
امل�شر اأن  ي�شّجل 

القانون ت�شّمن  اأن  اإال  مبداأ �شرعية اجلرائم كما ذكرنا. 

القانون  فاأدخل  التعبري.  حرية  على  جداً  خطرية  مواّد 

مواّد تنظم �شالحيات النيابة العامة. فاعترب القارح، اأن 

اأطر  من املكا�شب االأ�شا�شية التي حّققها الن�س، و�شع 

اجلرائم  معر�س  يف  العامة  النيابة  ل�شالحيات  وا�شحة 

 126 املادة  ت  فن�شّ العنكبوتية.  ال�شبكة  على  املرتكبة 

خدمات  وقف  تقرير  العامة  "للنيابة  التايل:  على  منه 

اإلكرتونية اأو حجب مواقع اإلكرتونية اأو جتميد ح�شابات 

عليها ب�شورة موؤقتة ملدة اأق�شاها ثالثني يوماً قابلة للتجديد 

هذا  مفعول  ينق�شي  اأن  على  معلل،  بقرار  واحدة  مرة 

االإجراء حكماً بانتهاء املهلة املحددة. لقا�شي التحقيق 

ذلك  تقرير  الدعوى  يف  الناظرة  املخت�شة  للمحكمة  اأو 

الدعوى.  النهائي يف  ب�شورة موؤقتة حلني �شدور احلكم 

كما للمرجع الق�شائي الرجوع عن قراره يف حال توافر 

التحقيق  قا�شي  قرار  يكون  ترّبر ذلك.  ظروف جديدة 

مواقع  حجب  اأو  اإلكرتونية  خدمات  بوقف  واملحكمة 

وفق  للطعن  قاباًل  عليها  ح�شابات  جتميد  اأو  اإلكرتونية 

االأ�شول واملهل املخت�شة بقرار اإخالء ال�شبيل".

العامة  النيابة  لقرار  زمنية  �شوابط  الن�س  و�شع  وعليه، 

بطبيعته، واألزم  بحجب موقع اإلكرتوين، اإذ جعله موؤقتاً 

مركز  رئي�س  واعترب  احلجب.  مهلة  متديد  قرار  تعليل 

باإمكان  "كان  اإذ  اإيجابي  اأن ذلك  املعلوماتية يف النقابة 

الذي  التدبري  اإتخاذ  اجلديد  القانون  قبل  العام  املدعي 

يحلو له، كحجب موقع اأو بو�شت وما اإىل ذلك، واالأخطر 

اأنه كان له يف الوقت ذاته اأن يحفظ امللف. فاأدى ذلك 

عملياً اإىل حجب الكثري من املواقع التجارية نهائياً دون 

من  واالإ�شتفادة  الدفاع  حقوق  ملمار�شة  م�شاحة  اإعطاء 

ملبداأ  خمالفة  ذلك  ويف  العادلة.  املحاكمة  �شمانات 

الف�شل بني �شلطتي املالحقة واحلكم".

اأن من  اإذ  املواد،  اأخطر  املادة قد تكون من  اأن هذه  اإال 

املواقع  على  وال�شغط  التعبري،  حرية  تقوي�س  �شاأنها 

بقرار  الفورية  العقوبة  �شالح  خالل  من  االإلكرتونية 

اأن  النيابة العامة، وقبل اأي حماكمة. والالفت هنا  من 

�شالحيات  من  بكثري  اأو�شع  العامة  النيابة  �شالحيات 

اأن املادة 125 متنح "املحكمة الناظرة  اإذ  قا�شي احلكم، 

خدمات  وقف  النهائي  حكمها  مبوجب  الدعوى  يف 

اإلغاء ح�شابات  اأو  اإلكرتونية اأو حجب مواقع اإلكرتونية 

باالإرهاب  املتعلقة  باجلرائم  تعلقت  "اإذا  عليها" ح�شراً 

ممنوعة  مقامرة  باألعاب  اأو  للقا�شرين  االإباحية  باملواد  اأو 

تبيي�س  اأو  املنّظمة  االإلكرتوين  االإحتيال  بعمليات  اأو 

الداخلي  االأمن  على  الواقعة  اجلرائم  اأو  االأموال 

االأنظمة  �شالمة  على  بالتعدي  املتعلقة  اأو  واخلارجي 

 126 املادة  تبقى  فيما  الفريو�شات"،  كن�شر  املعلوماتية 

يف ظاهرها مفتوحة، ال يح�شر تطبيقها يف اإطار مالحقة 

املادة  هذه  تف�شري  ذلك  من  يخفف  وقد  معينة.  جرائم 

ت�شبقها،  التي  املادة  على  معطوفة  اأنها  على  االأخرية 

من  اأو�شع  العام  املدعي  �شالحيات  تكون  ال  بحيث 

�شالحيات قا�شي التحقيق.

وما يزيد قابلية الن�س لالإنتقاد هو اإنتفاء التربير لتو�شيع 

فقا�شي  املجال.  هذا  يف  العامة  النيابة  �شالحيات 

قانون  بح�شب  املخت�شة  اجلهة  هو  امل�شتعجلة  االأمور 

اأ�شول املحاكمات املدنية التخاذ التدابري امل�شتعجلة اأو 

اأو  احلقوق  على  الوا�شح  التعدي  اإزالة  اإىل  االآيلة  تلك 

االأو�شاع امل�شروعة.

ية  ور الضر المتابعات 
القانون لتنفيذ 

والبيانات  االإلكرتونية  املعامالت  قانون  تنفيذ  يتطّلب 

ذات الطابع ال�شخ�شي اخلطوات التالية:

-اإ�شدار املرا�شيم التطبيقية

-اإن�شاء الهيئة الوطنية الإدارة النطاقات اخلا�شة بلبنان، 

وحتديد نظامها الداخلي واآلية اإتخاذ القرارات فيها.

م.م

جتدون املقالة بن�شختها  الكاملة مع املراجع على املوقع االإلكرتوين للمفكرة

تشريعات تشريعات
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للقانون  يعي  التشر المسار 

قا�شم  النائبني  من  كل   2018/10/25 بتاريخ  تقدم 

مكرر  معّجل  قانون  باقرتاح  �شكرية  والوليد  ها�شم 

تاريخ   2 رقم  القانون  من   38 املادة  تعديل  اإىل  يهدف 

اإذاً  بقانون االإيجارات. مل يحل  املتعلق   2017/2/28

هذا االقرتاح على اأي جلنة للدرا�شة، ولكنه ُو�شع على 

 12 بتاريخ  انعقدت  التي  العامة  الهيئة  اأعمال  جدول 

ت�شرين الثاين 2018، ومت اإقراره يف اجلل�شة نف�شها حتت 

الرقم 111.

للقانون العام  اإلطار 
اأن  القانون،  لهذا  املوجبة  االأ�شباب  مراجعة  من  يتبنّي 

الهدف من اقرتاحه كان "احلفاظ على حالة اال�شتقرار 

االأطراف  ترهق  واإ�شكاليات  اإرباك  يف  الدخول  وعدم 

املعنّية" ب�شبب انتهاء مفعول عقود االيجار غري ال�شكنية 

املعقودة قبل 23 متوز 1992 بتاريخ 2018/12/31 )وهي 

املهلة التي و�شعها قانون االإيجارات ال�شادر عام 2017( 

"يف ظل االأو�شاع االقت�شادية املرتدية وانعكا�شها على 

كل القطاعات" ويف ظل غياب قانون خا�س يرعى هذا 

املو�شوع.

ويلحظ اأن امل�شرع كان و�شع قانونا يف 2014 وعّدله يف 

2017 يوؤدي اإىل حترير االإيجارات القدمية ال�شكنية. 

الطعن  مراجعة  مآل 
بالقانون 

 بتاريخ 2018/12/19 مبراجعة طعن 
1
تقّدم ع�شرة نّواب

القانون  بهذا  العمل  لوقف  الد�شتوري  املجل�س  اأمام 

القانون  د�شتورية  بعدم  الطعن  اأ�شباب  تّت�شل  واإبطاله. 

لالأمكنة  االإيجارات  عقود  مفاعيل  "متديد  بكون 

االإيجارات  قوانني  عليه  داأبت  الذي  ال�شكنية  غري 

على  وتعديا  تع�شفا  ي�شكل  اإمنا  ال�شابقة  اال�شتثنائية 

مبوجب  �شة 
ّ
واملكر املقد�شة  الفردية"  امللكية  حقوق 

املبداأ  وعلى  والعربية  الدولية  واملواثيق  الد�شتور 

اأوىل، وتعار�س  املتالزم القائل بحرّية التعاقد من جهة 

التمديد الق�شري لعقود االإيجارات مع مبداأي العدالة 

بني  والواجبات  احلقوق  يف  وامل�شاواة  االجتماعية 

املواطنني. فقد اأعطت قوانني التمديد "االأف�شلية لفئة 

امل�شتاأجرين من املواطنني على ح�شاب فئة اأخرى هي 

بالغ من جرائها" من  بها �شرر  التي حلق  املالكني  فئة 

الت�شريعي  االأمان  ملبداأي  القانون  وخمالفة  ثانية،  جهة 

املالكني  بني  "العالقة  كون  بالقوانني  الالزمة  والثقة 

ات�شمت  عاما،  �شبعني  من  اأكرث  ومنذ  وامل�شتاأجرين 

بعدم التوازن واالإجحاف والظلم بحق املالكني ب�شبب 

التمديد املتكرر لعقود االإيجارات" من جهة ثالثة.

الطعن  الد�شتوري  املجل�س  رّد   ،2019/1/8 وبتاريخ 

واإن  باأنه  قراره  املجل�س  وعّلل   .2019/1 رقم  بقراره 

�شمن الد�شتور حق امللكية اخلا�شة، وجعلها يف حمى 

لها،  حدودا  و�شع  نف�شه  الوقت  "ويف  اأنه  اإال  القانون، 

االأحوال  العامة يف  املنفعة  الأ�شباب  امللكية  نزع  فاأجاز 

املن�شو�س عليها يف القانون بعد دفع التعوي�س العادل 

للمالك"، كما فر�س على القوانني التي ترعاها احرتام 

املجل�س  ف 
ّ
وعر العام.  واالإنتظام  العامة  امل�شلحة 

حتقيق  اإىل  يهدف  الذي   
2
العام االإنتظام  الد�شتوري 

ال�شلم االإجتماعي مو�شحاً اأن االأخري "ال يقت�شر على 

االأمن مبفهومه التقليدي، امنا االأمن مبختلف اأبعاده، مبا 

ركيزة  هو  الذي  واالإقت�شادي  االجتماعي  البعد  فيها 

فراأى  العام".  لالنتظام  وبالتايل  لالإ�شتقرار،  اأ�شا�شية 

ا�شتثنائية،  "ظروف  حدوث  حال  يف  اأنه  املجل�س 

]ناجمة[ عن اأو�شاع اقت�شادية ومعي�شية ماأزومة، يجب 

اإيجاد توازن يف العالقة بني حق امللكية اخلا�شة الذي 

على  احلفاظ  و�شرورة  اأوىل،  جهة  من  الد�شتور  �شمنه 

االنتظام العام الذي له قيمة د�شتورية، من جهة ثانية، 

واملبادرة الفردية من جهة ثالثة".

لبنان  بها  مير  التي  للظروف  ون�شبة  اأنه،  املجل�س  وراأى 

وتاأّزم،  اقت�شادي  "انكما�س  اإىل  اأدت  التي  واملنطقة 

احلرة،  واملهن  واخلدماتية  التجارية  املوؤ�ش�شات  وتعرّث 

كما اأن الو�شع ال�شيا�شي املاأزوم حال يف ظل الظروف 

و�شع  دون  ال�شعبة،  والنقدية  واملالية  االقت�شادية 

فاإن  ال�شكنية"،  غري  االأماكن  الإيجار  جديد  قانون 

بقانون  العمل  اإىل  واللجوء  التمديد  اإىل  ال�شروع  عدم 

اخلا�شة  االأو�شاع  مراعاة  "دون  والعقود،  املوجبات 

ال  فيها،  والعاملني  ال�شكنية  غري  االأماكن  مل�شتاأجري 

يحقق العدالة يف العالقة التعاقدية، ويقود اإىل فو�شى 

اأنه  اإىل  املجل�س  فانتهى  كارثية".  نتائج  لها  تكون  قد 

"لذلك، وعلى الرغم من غياب االأمان الت�شريعي يف 

هناك  ال�شكنية،  غري  لالأماكن  االإيجارات  قانون  متديد 

ثمة ما يربر هذا التمديد املوؤقت يف الظروف اال�شتثنائية 

الراهنة". 

فمن الالفت اإذاً اعتبار املجل�س الد�شتوري اأن االأو�شاع 

عن  بعيداً  وحدها،  كافية  واالإقت�شادية  االجتماعية 

تدابري  اتخاذ  حتّتم  ظروفاً  لت�شّكل  االأمنية،  االأ�شباب 

ا�شتثنائية، واأنه ويف ما يتعّلق بالت�شريع احلايل، اأن تقييد 

الظروف  مع  متنا�شباً  اأتى  حمله  الذي  امللكية  حق 

اال�شتثنائية. اإال اأنه جتدر االإ�شارة اإىل اأن املجل�س اأو�شح 

تبقى  اأن  الت�شريعات  لهذه  يجب  اأنه  نف�شه  الوقت  يف 

ا�شتثنائية واأنه "ال يجوز اعتماد متديد قانون االإيجارات 

اال�شتثنائي كقاعدة عامة يلجاأ اإليها امل�شرتع تكرارا".

السكنية غير  اإليجارات  تمديد  قانون 
بتاريخ 2018/11/30 �شدر القانون الرامي اإىل االإجازة 

اإىل "موؤ�ش�شة كهرباء لبنان" التعاقد مع "�شركة كهرباء 

باإنتاج  العام  املرفق  ت�شيري  خدمات  لتقدمي  زحلة" 

نطاق  حدود  �شمن  حمدودة  لفرتة  الكهرباء  وتوزيع 

قد  النيابي  املجل�س  وكان  ا�شرتداده.  اجلاري  اإمتيازها 

اأي  2018/11/12 ومن دون  اأّقر يف جل�شته املنعقدة يف 

تعديل اإقرتاح القانون املعجل املكرر املقدم من النائب 

والذي  املو�شوع  هذا  حول  خليل  اأبي  �شيزار  والوزير 

اإ�شرتداد االإمتياز  اإىل  كان يهدف وفقا الأ�شبابه املوجبة 

املمنوح ل�"�شركة كهرباء زحلة" من اأجل توليد الطاقة 

بنهاية  ينتهي  الكهربائية يف مدينة زحلة وقراها والذي 

�شنة  ل�شبعني  اأعطي  كان  امتياز  وهو   ،2018 العام 

املفو�س  وجددها   1910 عام  العثمانيني  اأيام  على  من 

ال�شامي الفرن�شي عام 1923. 

كان الفريق المؤيد 
لالقتراح األساسي 

يستند إلى عدم 
قانونية تمديد 

االمتياز وإلى ارتفاع 
فاتورة الكهرباء في 

زحلة.
القانون  اقرتاح  ا�شتند  الهدف،  هذا  حتقيق  اأجل  من 

رقم  املر�شوم  من   4 املادة  اإىل  جهة  من  املقدم 

لبنان(  كهرباء  م�شلحة  اإن�شاء  )قانون   1964/16878

التي منعت بعد �شدور هذا القانون اإعطاء اأيا كان، اأي 

امتياز اأو رخ�شة اأو اإذن الإنتاج اأو نقل اأو توزيع الطاقة 

من  �شبب  الأي  متديده  اأو  ذلك  جتديد  اأو  الكهربائية، 

االإمتياز  اإىل دفرت �شروط  اأخرى  االأ�شباب، ومن جهة 

وال�شيما املادة 30 منه التي جتيز للحكومة بنهاية املدة 

املحددة لالإمتياز باأن حتل حمل �شاحب االمتياز. من 

القوية"  "اجلمهورية  تكتل  ع�شوي  اأّن  ذكره  اجلدير 

عن  والنائب  املعلوف  وقي�شر  عقي�س  جورج  النائبني 

تقدموا  قد  كانوا  عراجي،  عا�شم  امل�شتقبل"  "تيار 

متديد  اإىل  يرمي  م�شاد  ر 
ّ
مكر معّجل  قانون  باقرتاح 

مّدة امتياز �شركة كهرباء زحلة �شنتني اإ�شافيتني، وفقاً 

لل�شروط واالأحكام الواردة يف عقد االإمتياز املنق�شي، 

اأّنه مل يطرح على  اأّن هذا االإقرتاح مل يقر وحتى  اإال 

الت�شويت. 

ح�شول  دون  من  مير  مل  هذا  القانون  اقرتاح  اإقرار 

من  �شيما  ال  نواب،  عدة  من  ومداخالت  �شجاالت 

نواب ق�شاء زحلة املن�شوين يف كل من تكتل "لبنان 

القوية".  "اجلمهورية  القوي" وتكتل 

فمن جهة اأوىل، كان الفريق املوؤيد لالقرتاح االأ�شا�شي 

ارتفاع  واإىل  االمتياز  متديد  قانونية  عدم  اإىل  ي�شتند 

بو�شوح  عنه  عرب  ما  وهذا  زحلة.  يف  الكهرباء  فاتورة 

�شاعة   24 التغذية  مع  "نحن  �شاهر:  مي�شال  النائب 

يف  ا�شرتاك  األف   65 هناك  مرتفعة.  الفاتورة  ولكن 

 38 وهناك  مربر  دون  لرية  مليار  �شهريا  تكلف  زحلة 

وهذا  حق  وجه  بغري  ال�شركة  عليها  حت�شل  لرية  مليار 

باأن  الفريق  هذا  اأدىل  وقد  احتيال".  ملف  من  اأكرث 

ل�"�شركة كهرباء زحلة"  املمنوح  االإمتياز  عدم جتديد 

بني  ت�شغيل  بعقد  ا�شتبداله  اإمنا  عملها،  نهاية  يعني  ال 

لبنان" وذلك ملدة  "�شركة كهرباء  ال�شركة وبني  هذه 

اأن  على  االأمر  هذا  خليل  اأبي  �شدد  وقد  �شهراً.   24

ذهبنا  اإمنا  التحتية،  ببنيتها  هي  "كما  تبقى  ال�شركة 

اإىل �شكل من اأ�شكال ال�شراكة بني القطاعني اخلا�س 

"�شيدر" الذي  والعام، وهذا يتطابق مع �شروط موؤمتر 

التحتية.  البنية  م�شاريع  متويل  لبنان من خالل  يدعم 

يف  هو  الت�شغيلي،  والعقد  االمتياز  بني  الفرق  اأن  اإال 

وقد  املواطنون".  �شيلم�شها  التي  االأقل  الفاتورة  كلفة 

موقف  ذلك  من  انطالقا  عون  �شليم  النائب  و�شف 

ال  االمتياز  "يريدون  لالقرتاح:  املعار�س  الطرف 

."24/24 الكهرباء 

أدلى هذا الفريق بأن 
عدم تجديد اإلمتياز 
الممنوح للشركة ال 
يعني نهاية عملها، 

إنما استبداله بعقد 
تشغيل بينها وبين 

»كهرباء لبنان« وذلك 
لمدة 24 شهرًا.

ومن جهة ثانية، ا�شتند الفريق �شاحب االقرتاح امل�شاد 

"كهرباء زحلة" جنحت حيث ف�شلت الدولة،  اأن  على 

اأي يف تاأمني الكهرباء 24/24. وهذا ما عرب عنه النائب 

تلتزم  ومل  بالكهرباء  وعدت  "الدولة  املعلوف:  قي�شر 

وكهرباء زحلة وعدت ووفت". وقد برر النائب عراجي 

ان�شمامه لتمديد االمتياز الأنه يخدم لي�س فقط املدينة 

"بل معها 16 بلدة حميطة، ويوؤمن اخلدمة ب�شكل منتظم 

وم�شجلني  لبنانيني  كلهم  عامال   380 وي�شغل  وجدي 

يف ال�شمان االجتماعي". 

واإذ ف�شل الطرفان من التوافق على راأي موحد، عر�س 

اأبي خليل على  نبيه بري االقرتاح املقدم من  الرئي�س 

الت�شويت وجرى الت�شويت عليه ف�شدق. 

اعرت�شوا  الذين  والكتائب  القوات  نواب  عار�شه  وقد 

على  لالإطالع  الكايف  الوقت  منحهم  عدم  على  اأي�ًشا 

هذا  على  يطلعوا  مل  واأنهم  اإقراره  مت  الذي  االإقرتاح 

هذا  ويف  بري.  الرئي�س  من  تالوته  عند  اإال  االإقرتاح 

اأن  ميكن  "ال  عدوان:  جورج  النائب  قال  ال�شدد، 

ن�شوت على اقرتاح لي�س باأيدينا ون�شه غري متداول".

ج.�س

 

24/24 زحلة  كهرباء 

اللبناين  النواب  جمل�س  اأقر   ،2018/9/24 بتاريخ 

طلب   ،3646 رقم  املر�شوم  يف  الوارد  القانون  م�شروع 

املوافقة على اإبرام معاهدة جتارة االأ�شلحة التي و�شعتها 

منظمة االأمم املتحدة لتنظيم هذا القطاع واإدارته. ويلحظ 

اإقرارها يف يف 2013/4/2 من قبل  اأن هذه املعاهدة مت 

الدول  من   154 باأكرثية  املتحدة  لالأمم  العامة  اجلمعية 

االأع�شاء، فيما اعرت�شت عليها ثالث دول، هي �شوريا 

واإيران وكوريا ال�شمالية وامتنعت 23 دولة بينها رو�شيا 

وال�شني وم�شر واإندوني�شيا والهند، عن الت�شويت عليها. 

وقد حازت لغاية تاريخه على توقيع 130 دولة، واأبرمتها 

67 دولة ودخلت حيز التنفيذ اعتبارا من 2014/12/4. 

من اأهم االأ�شباب املوجبة للقانون املذكور، اأن الت�شديق 

على االإتفاقية ياأتي ا�شتكمااًل للمعاهدات واالإتفاقيات 

االأ�شلحة  موا�شيع  تعالج  والتي  ال�شلة،  ذات  ال�شابقة 

اإليها.  ان�شم  اأو  املا�شية  ال�شنوات  لبنان يف  وّقعها  التي 

لكن اأهمية هذا القانون ال تقف عند هذا احلد فاملعاهدة 

االأ�شباب  بح�شب  ودائما  عليها  الت�شديق  املطلوب 

املوجبة للقانون �شوف تخلق اأ�ش�شا وقواعد من ال�شفافية 

يف ن�شاط بيع االأ�شلحة اإ�شافة اإىل توفري امل�شاعدة لدول 

العامل الثالث للتثبت من توجيه االأ�شلحة وبيعها.

اأجل مرور  ت�شفع من  �شابًقا مل  املذكورة  االأ�شباب  كل 

م�شروع القانون هذا ب�شال�شة، بل على العك�س متاما فاإن 

اأثار جداًل وا�شًعا بني النواب الذين  اإقرار هذا امل�شروع 

اإنق�شموا بني موؤيد ومعار�س له. 

بداية النقا�شات كانت مع النائب جميل ال�شيد الذي 

جمدداً  لدرا�شته  اللجان  على  امل�شروع  باإعادة  طالب 

بلبنان.  تتعلق  التي  الزوايا  كل  االإعتبار  بعني  واالأخذ 

وقال: "هذه املعاهدة مل تدر�س من زاوية الو�شع اخلا�س 

للبنان وواقع العداوة مع اإ�شرائيل، الأن نحن و�شعنا غري 

وقعت  املعاهدة  هذه  ا�شرائيل.  مع  احلدود  مع  طبيعي 

التوقيع  وعند   .2014 العام  بداية  يف  ا�شرائيل  عليها 

املتحدة  االأمم  لدى  االإ�شرائيلي  ال�شفري  قال  عليها، 

اأن"اإ�شرائيل وقعت هذه االتفاقية الأنها كانت ال�شريك 

يف ت�شميمها عرب �شنوات من املفاو�شات" واأن "توقيع 

املعاهدة يتما�شى مع امل�شالح الوطنية و�شيا�شة اإ�شرائيل 

ومنع  امل�شروعة  غري  االأ�شلحة  جتارة  حماربة  جمال  يف 

ال�شيد  اللواء  كالم  االإرهابية".  العنا�شر  اإىل  و�شولها 

ا�شتدعى رّداً من النائبة بوال يعقوبيان التي ا�شت�شهدت 

مثل  على  التوقيع  لتربر  الفل�شطينية،  ال�شلطة  بتوقيع 

هذه االإتفاقية مع اإعتبارها اأّن من �شاأن هذه االتفاقية اأن 

ت�شبط ال�شالح الفردي املتفلت يف لبنان. 

لكن ومما ال �شك فيه اأّن اأبرز املداخالت املعار�شة الإقرار 

هذا القانون كانت تلك التي جاءت على ل�شان بع�س 

النائبني حممد  الوفاء للمقاومة" وال�شيما  "كتلة  نواب 

رعد وهو رئي�س الكتلة والنائب نواف املو�شوي. فقد اأ�شار 

االأول اإىل اأّن "هذه املعاهدة �شتدخل يف منظومة القانون 

طرف  قبل  من  ان�شمام  هو  لها  لبنان  وان�شمام  الدويل 

له قدرات غري متكافئة مع قدرات االآخرين، خ�شو�شاً 

اأحد  هي  املعاهدة  هذه  اأن  يعترب  االإ�شرائيلي  العدو  اأن 

االإ�شرائيلي  القومي  االأمن  حتقق  والتي  اإجنازاته  اأهم 

االإرهاب...  ملكافحة  االإ�شرائيلية  ال�شيا�شة  وجتاري 

ولكن كل ما هنالك اأنه ينبغي اأن تنتبه احلكومة، الأن 

اإم�شاكه  لبنان يف حال  بالها وبال  االإ�شرائيلي �شي�شغل 

بهذه الع�شا القانونية، ورمبا يكون ذلك من خالل تقدميه 

مرة �شكوى، ومرة احتجاجا، ومرة اعرتا�شا، ومرة حتقيقا 

ومرة ف�ّس عقوبات... لذلك والأن هذا القانون ت�شتفيد 

نوافق  اأن  ميكننا  ال  نحن  قوي،  ب�شكل  اإ�شرائيل  منه 

من  املعاهدة  فرف�س  املو�شوي  نواف  النائب  اأما  عليه". 

باب التجارب ال�شابقة مع العدو االإ�شرائيلي الذي يوقع 

�شتكون  رمبا  اأنها  باب  ومن  ويخرقها،  االتفاقيات  على 

فاحتة التفاقيات اأخرى اإن وقع عليها لبنان �شيفقد قدرة 

الدفاع عن نف�شه. 

باملقابل، دافع رئي�س جمل�س الوزراء �شعد احلريري عن 

اإقرار هذه املعاهدة بحيث راأى اأّنها "مل�شلحة لبنان بغ�س 

املعاهدة ال  اأًن هذه  اإ�شرائيل" م�شيّفا  تريده  النظر عما 

الدور كدولة  نلعب  اأن  املقاومة. لذلك علينا  توؤثر على 

واأن ندخل بهذه املعاهدة...". 

امل�شروع  اإعادة  فكرة  بري  الرئي�س  طرح  ذلك  بعد 

جرى  ثم  �شقط،  االإقرتاح  اأّن  اإال  لدر�شه  اللجان  اإىل 

من  وا�شحاً  يكن  فلم  القانون  اإقرتاح  على  الت�شويت 

الت�شويت  يكون  اأن  بري  الرئي�س  فطلب  االأيادي.  رفع 

مبناداة االأ�شماء جميعها، االأمر الذي قلما يح�شل عند 

الت�شويت على القوانني. لكن وعند البدء بالت�شويت، 

عمار  علي  للمقاومة"  الوفاء  "كتلة  يف  النائب  طلب 

التحدث بالنظام وقال: "انت�شاراً ل�شيادة لبنان ولدماء 

وانت�شاراً  ال�شهداء والآالم اجلرحى واملعوقني واالأ�شرى 

املقاومني،  ال�شهداء  واأخوات  وزوجات  اأمهات  لدموع 

مثل  الإقرار  ا�شتنكاراً  اجلل�شة  هذه  من  اإن�شحابي  اأعلن 

هذه املعاهدة امل�شوؤومة".

هذا  اأّن  اإال  املذكور.  الفانون  اإقرار  مّت  االأمر،  نهاية  يف 

االإقرار ترافق مع ت�شجيل نواب "كتلة الوفاء للمقاومة" 

االجتماعي"  القومي  ال�شوري  و"احلزب  و"املردة" 

اعرتا�شهم.  ال�شيد  جميل  والنائب  ال�شنية  واملعار�شة 

واإذ امتنع نواب "كتلة التنمية والتحرير" عن الت�شويت، 

انق�شم "تكتل لبنان القوي" بني موؤيد ومعار�س.

املوافقة على  قانون  م�شروع  اأّن  اإىل  اأخريا  االإ�شارة  جتدر 

النيابي  املجل�س  اإىل  احلكومة  من  املر�شل  املعاهدة 

)حكومة الرئي�س متام �شالم( يحمل اإم�شاء كافة الوزراء 

اآنذاك  املرا�شيم  اأن  "حزب اهلل"، علما  وزراء  فيهم  مبن 

يف ظل فراغ �شدة رئا�شة اجلمهورية، ما كانت ت�شدر اإال 

مبوافقة جميع الوزراء عليها.

ج.�س

تمويل 
مشارييع 

للطاقة 
المتجددة

 ،2018 اآذار  28 و29  بتاريخ  املنعقدة  يف جل�شته 

باملوافقة  املتعلق  القانون  النيابي  املجل�س  اأّقر 

اللبنانية  اجلمهورية  بني  قر�س  اتفاقية  اإبرام  على 

 Agence) للتنمية"  الفرن�شية  و"الوكالة 

 (Française de Développement AFD

اخلا�س  القطاع  ا�شتثمارات  متويل  يف  للم�شاهمة 

املتجددة. وكانت  والطاقة  الطاقة  توفري  يف جمال 

االأول  كانون   6 يف  ت 
ّ
اأقر قد  امل�شرتكة  اللجان 

جتدر  وهنا   .2292 رقم  القانون  م�شروع   2017

 29 يف  االإتفاقية  هذه  توقيع  مت  اأنه  اإىل  االإ�شارة 

املمنوح  القر�س  قيمة  وبلغت   2015 حزيران 

مليونا  وثالثون  اأربعة  االإتفاقية  هذه  مبوجب 

ووفقا  اأمريكي.  دوالر  األف  وثالثون  وخم�شة 

اإىل  يهدف  امل�شروع  هذا  فاإّن  املوجبة  لالأ�شباب 

والبيئية  االإقت�شادية  التناف�شية  القدرة  زيادة 

تنفيذ  دعم  خالل  من  اللبناين  لالإقت�شاد 

كما  والبيئة،  الطاقة  جمايل  يف  االإ�شتثمارات 

الطاقة  وتعزيز  الطاقة  كفاءة  حت�شني  اإىل  يهدف 

مالئم  متويل  خالل  من  ال�شركات  يف  املتجددة 

حل  اإىل  والتو�شل  واملدة،  الن�شب  حيث  من 

تاأمني  امل�شتدامة من خالل  الطاقة  لتمويل  ناجع 

اإىل  الالزمة  املهارات  ونقل  الفنية  امل�شاعدة 

القطاع. املحلية يف  الفاعلة  اجلهات 

األسلحة قانون 

تشريعات تشريعات
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سعدى علوه

يف ال�ضنة ال�ضابقة، منحت "املفكرة" مدير اإدارة 

املتميز،  االإداري  �ضفة  علية  جان  املناق�ضات 

االإخالالت  مواجهة  يف  دوره  اإىل  بالنظر 

هذه  يف  املناق�ضات.  من  عدد  يف  احلا�ضلة 

ـلـ  اجلديد  املدير  نحو  اأنظارنا  اجتهت  ال�ضنة، 

)م�ضلحة  الليطاين"  لنهر  الوطنية  "امل�ضلحة 

اأدائه،  يف  متيز  الذي  علوية  �ضامي  الليطاين( 

وعمل بدينامية غري ماألوفة اأخرجت امل�ضلحة 

باإمكانية  االأمل  بع�ص  واأعادت  �ضباتها  من 

اجل�ضع  براثن  من  واإنقاذه  الليطاين  تنظيف 

ال�ضناعي. واأهميته ال تكمن يف ما فعله اأو مل 

يفعله، اإمنا باالأخ�ص يف اأهمية امل�ضوؤولية املناطة 

�ضرايني  �ضريان من  احلياة الأهم  اإعادة  به وهي 

حياة لبنان. يف هذا املقال، حتاول رئي�ضة ق�ضم 

ال�ضحافة �ضعدى علوه هنا ر�ضم الرجل ولكن 

باالأخ�ص اأبرز االأعمال التي متيز بها خالل هذا 

العام )املحرر(.

كارثة  متابعة  على  عملت  ال�شابقة،  ال�شنوات  خالل 

الليطاين من خالل ق�ش�س النا�س التي حتيا على �شفافه 

وما يعانون منه. نحن نتحدث هنا عن املواطنني والنازحني 

%20 من  نحو  وم�شاحته  الليطاين  القاطنني يف حو�س 

م�شاحة لبنان وهم ينتظمون يف اأكرث من 150 قرية وبلدة 

به.  وحياتهم  عي�شهم  م�شادر  ارتبطت  طاملا  ومدينة، 

فالليطاين ينبع من العالق )غرب بعلبك( ليقطع كامل 

مع  الغربي  البقاع  حدود  عند  القرعون  �شد  اإىل  البقاع 

جنوب لبنان و�شور حيث ي�شب يف بحر القا�شمية. 

وفيما تفاعل املجل�س النيابي اإيجابا مع الكارثة من خالل 

و�شع ثالثة قوانني يف �شنة 2016، فاإن هذه القوانني مل 

توؤدِّ الأي تغيري هام على اأر�س الواقع، اأقله حتى منت�شف 

 .2018

االأفق  يف  الحت  ما  تغيري  ح�شول  على  �شواهد  ثمة 

اأ�شتاذ حما�شر �شابق  تبعا ملبا�شرة د. �شامي علوية )وهو 

يف كلية احلقوق والعلوم ال�شيا�شية يف اجلامعة اللبنانية( 

مهامه كمدير ل� "م�شلحة الليطاين" يف اآذار 2018. وقد 

على  االأداء  ويف  العام  اخلطاب  ال�شواهد يف  هذه  جتلت 

حّد �شواء، اأو يف ما ي�شميه الرجل "حربه" لتنظيف النهر 

ومن  احلرب،  هذه  يف  ا�شتعملها  التي  االأ�شلحة  وتنوع 

اأهمها تفعيل اإدارة "م�شلحة الليطاين" واخلربة العلمية 

كبار  املواطنون  راأى  وعليه  والق�شاء.  القانون  وباالأخ�س 

قفلت 
ُ
ال�شناعيني اأمام قو�س املحاكم يف زحلة وبعلبك، واأ

م�شانع كربى بال�شمع االأحمر، فيما اأرغمت اأخرى على 

اأخذ التدابري الالزمة لكف ملوثاتها ال�شناعية عن النهر. 

ولفهم هذا التميز، ال بد من ا�شتعادة �شريعة الأهم جوانب 

كارثة الليطاين. 

الليطاني  كارثة 
العلمية"  للبحوث  الوطني  "املجل�س  فاجاأ   ،2016 يف 

موت  اإعالن  يف  متثل  ماألوف،  غري  باإعالن  اجلميع 

الليطاين وبحرية القرعون. وقد و�شلت معدالت ال�شرطان 

يف احلو�س االأعلى اإىل نحو خم�شة اأ�شعاف املعدل العام 

يف لبنان، واأقفل اأهايل بلدة القرعون القناة 900 بعدما 

ردموها باجلرافات، واأجربوا الدولة على وقف م�شروع ري 

البقاع اجلنوبي، والذي ي�شتفيد منه األفا هكتار.

نتيجة  الليطاين مل يح�شل فجاأة بل هو  وبالطبع، موت 

�شفافه.  على  املرتكبة  اجل�شيمة  للمخالفات  تراكمات 

وكانت بلغت من�شوبا عاليا مع اندالع احلرب اللبنانية يف 

بداية ال�شبعينات، حيث دّبت الفو�شى يف طول البالد 

وعر�شها، لتتفاقم من بعدها. فخالل احلرب، ومتاما كما 

ح�شل بخ�شو�س االأمالك العامة البحرية والنهرية على 

على  كالفطر  التعديات  ت�شاعفت  وعر�شه،  لبنان  طول 

�شفاف الليطاين وروافده املهمة مثل الربدوين والغزيل. 

�شناعات  منه  مقربة  على  ن�شاأت  خطورة،  يقل  ال  ومبا 

التي  ال�شروط  تراِع  مل  الرابعة،  اإىل  االأوىل  الفئة  من 

تن�س عليها القوانني الناظمة. وما ح�شل خالل احلرب 

ا�شتمر وتفاقم يف العقود التي اأعقبتها، والتي ورثت منها 

انهيارا على �شعيد من�شوب نفاذ القانون وحماية امللك 

العام. ويف نهاية 2018، اأح�شت م�شلحة الليطاين 723 

موؤ�ش�شة �شناعية غري مرخ�شة تلوث نهر الليطاين بنفاياتها 

ال�شناعية.

مع امل�شانع، نفذت الدولة اللبنانية �شبكات �شرف �شحي 

لنحو مائة بلدة، و�شلطتها اإىل نهر الليطاين بانتظار اإن�شاء 

حمطات تكرير. ح�شل ذلك يف بداية ت�شعينيات القرن 

املا�شي. ف�شار النهر ي�شتقبل �شنويا نحو 65 مليون مرت 

به  فتكت  التي  وال�شناعية  االآ�شنة  املياه  من  مكعب 

وبنوعية مياهه وقتلته مع اأهله.

اأنها ال متلك حال ل�شرفها  البلديات نف�شها التي تتذرع 

امل�شوؤولية على جمل�س االإمناء واالإعمار  ال�شحي، ملقية 

وتعرثه يف اإ�شتكمال نحو 18 حمطة تكرير بقاعا وجنوباً، ال 

ترتدع عن رمي النفايات ال�شلبة يف مكبات ع�شوائية على 

�شفاف الليطاين. كما نلحظ ت�شاهلها اإزاء قيام منتزهات 

ف مياهها االآ�شنة مبا�شرة يف النهر.
ّ
ومطاعم ت�شر

"م�شلحة  اأن  بدليل  بدلوها،  اأدلت  اأي�شاً  امل�شت�شفيات 

الليطاين" اّدعت موؤخرا على 18 م�شت�شفى ترمي نفاياتها 

الطبية وال�شائلة وفيها دماء واأدوية خطرة اإىل الليطاين، عدا 

عن امل�شالخ والدباغات ومعامل احلجر واملنا�شر.

ي�شاف اإىل كل ذلك اأكرث من 11 األف خيمة لالجئني 

ال�شوريني على �شفاف النهر، يعي�س فيها اأكرث من 60 

األف منهم، يذهب معظم �شرفها ال�شحي اإىل الليطاين 

ومعه نفاياته ال�شلبة والع�شوية. 

االآ�شنة  للمياه  جمرور  اإىل  الليطاين  حتول  هذا،  لكل 

والقاتلة وال�شامة التي تتجمع على �شكل معجونة لزجة 

قاتلة، وانت�شرت االأمرا�س يف اأ�شقاع بلدات حو�شه وبني 

الزراعي  القطاع  الكارثة  هذه  بنتيجة  �شرب  كما  اأهله. 

واالإقت�شادي يف كامل �شهل البقاع. اآنذاك، كان العابرون 

مبحاذاة النهر، وبع�س م�شاريع الليطاين، ي�شادفون الفتات 

ولوحات حتمل ا�شم "امل�شلحة الوطنية لنهر الليطاين". 

ولكن اأين هذه املوؤ�ش�شة من هذه الكارثة؟ لعل الكتب 

التي كانت جتيب بها امل�شلحة تاريخياً على االأ�شئلة التي 

توجه اإليها �شواء من مواطنني اأو اإدارات ت�شي ببع�س ما 

كان يحدث "لي�س لدينا �شالحيات"، هذا ما تخت�شره 

تلك الكتب-االأجوبة.

 63 اأرقام  القوانني  اأجوبتها  بع�س  االأ�شئلة حملت  هذه 

اأقرها جمل�س النواب يف خريف 2016  و64 و65 التي 

لتنظيف نهر الليطاين وبحرية القرعون ومعاجلتهما، وقد 

ا�شت�شدار مرا�شيم تطبيقية ل�شمان  ن�شت على �شرورة 

اإدارة  من  ومتكينها  الليطاين"،  "م�شلحة  �شري  ح�شن 

م�شاريع الليطاين بالتن�شيق مع الوزارات املعنية. ولكن 

جلنة  وت�شكيل  الثالثة  القوانني  اإقرار  على  عامني  وبعد 

وزارية لتطبيقها، جاءت املعطيات املتعلقة بامل�شانع امللوثة 

لنهر الليطاين مبثابة ال�شفعة التي توؤكد اأن االأمور ازدادت 

�شوءا. فقد ارتفعت ن�شبة املوؤ�ش�شات ال�شناعية التي تلوث 

الليطاين والقرعون من 664 موؤ�ش�شة ومعمل يف 2016 

اإىل 723 يف 2018. يف هذه الظروف، اتخذ القرار بتعيني 

د. �شامي علوية. 

الخطاب  في  الحاصل  التمايز 
العام

خ�شم  يف  ح�شل  علوية  ل�شامي  الهام  االأول  الظهور 

هذا اخلراب من خالل و�شائل التوا�شل االجتماعي، 

على  الليطاين"  "م�شلحة  �شفحة  عرب  وحتديدا 

حتمل   .2018 متوز  يف  "تويرت"  ثم  ومن  "فاي�شبوك" 

الوطنية  للم�شلحة  الر�شمية  "ال�شفحة  ا�شم  ال�شفحة 

واالإعالميون  النا�شطون  تفاجاأ  وقد  الليطاين"،  لنهر 

اأيام  مي�س  ومل  اإليها.  لالإن�شمام  اإليهم  موجهة  بدعوة 

مبا  اإعالمية  و�شيلة  اأهم  اإىل  ال�شفحة  حتى حتولت هذه 

املن�شورة  والتغريدات  والت�شريحات  بالليطاين.  يت�شل 

على هذه الو�شائل لي�شت تلك التي متجد االإجنازات اأو 

التي تن�شر اإر�شادات كما ن�شت�شّفه من غالبية االإدارات 

العامة، بل هي ت�شريحات وتغريدات تهدف اإىل تنبيه 

الراأي العام اإىل هذا اخلرق اأو ذاك �شواء ارتكبه م�شنع 

اأو معمل اأو ارتكبته وزارة اأو اإدارة عامة اأو بلدية. واالأهم 

فيديوهات  الو�شائل  بّثت من خالل هذه  امل�شلحة  اأن 

كانت  مهما  النهر،  بحق  احلا�شلة  لالإنتهاكات  و�شورا 

امل�شلحة  ا�شتولدت  وبذلك،  ترتكبها.  التي  اجلهة 

اإعالمها اخلا�س، الذي منح �شائر و�شائل االإعالم مادة 

غنية بلغت اأحياناً ع�شرة تقارير، العديد منها م�شورة. 

كان  العام،  الراأي  يف  تاأثريا  املن�شورات  اأكرث  ومن 

الفيديو املتعلق مبالحقة �شاحب معمل ميموزا امللوث 

بع�س  ت�شامن  على  يرّد  علوية  خرج  يومها،  لليطاين. 

النواب املنطقة مع العمال الذين احتجوا على توقيف 

التنوري ليدعو املتدخلني بالق�شاء للت�شامن مع مر�شى 

الفيديو  ح�شد  النهر.  تلوث  يقتلهم  الذين  ال�شرطان 

خمتلف  على  امل�شاركات  ومئات  م�شاهدة  األف   200

ال�شعبي  ال�شغط  ومع  االجتماعي.  التوا�شل  و�شائل 

امل�شتنكر، اأعيد توقيف التنوري ومل ي�شمح بخروجه اإال 

بعد ت�شديد كفالة مرتفعة وتعهد بت�شوية اأو�شاع املعمل 

وتكرير نفاياته ال�شناعية.  

اأن�شاأ  و"تويرت"،  "فاي�شبوك"  �شفحتي  جانب  اإىل 

علوية جمموعة على "الوات�شاب" �شّم اإليها اإعالميني 

اإىل  باالإ�شافة  الليطاين  بق�شية  مهتمني  و�شحافيني 

نا�شطني. وعليه، يح�شل اأن ت�شلك ر�شالة عند الواحدة 

فجراً اأو حتى ال�شاد�شة �شباحا اأو اأيام ال�شبت اأو االأحد 

الليطاين  تنظيف  ملفات  يف  ح�شل  تطور  عن  تخربك 

يتنّدر  النهر.  ملّفات  اأحد  عن  مهما  تقريرا  تت�شمن  اأو 

ر�شائل  عن  باحلديث  الليطاين  بق�شية  املهتمني  بع�س 

اجلميع  كان  فيما  ال�شنة،  راأ�س  ليلة  علوية  من  وردت 

التقارير  هذه  كل  ير�شل  "من  العيد.  يحيون  خارجا 

اأتابع  اأن  اأرغب  اأنا،  "طبعا  علوية:  ت�شاأل  واالأخبار؟"، 

ق�شية  يف  والنا�شطني  االإعالم  مع  العالقة  �شخ�شيا 

الليطاين"، يجيب.

اإىل ذلك، �شارك علوية يف عدد من احللقات التلفزيونية 

حيث دافع باتزان وهدوء عن قيام امل�شلحة بالدور املناط 

بها، اأال وهو حماية نهر الليطاين وحماولة ا�شتعادته ورد 

املعتدين عليه اإىل اأي جهة انتموا.

الشؤون  إصالح  في  التمايز 
للمصلحة الداخلية 

قادر  عمل  فريق  اإيجاد  يتطلب  املهمة  اإجناح  بالطبع، 

البيت  اإ�شالح  على  علوية  عمل  هنا،  ومن  وفاعل. 

الب�شرية  االإمكانات  توفري  على  وحتديدا  الداخلي 

واملادية ال�شرورية الإجناز املهمة. 

�شديق  لعلوية  كان  امل�شلحة،  اإدارة  ي�شتلم  اأن  قبل 

موظف فيها: "كنت اأفكر اأن وظيفته هي �شغلة الذي ال 

:2018 سنة  في  المتمّيز  اإلداري  علوية،  سامي 
نظيفا عاد  النهر  أن  ابنتي  أخبر  حين  سعيدا  أكون 

الليطاني:  تلويث  قضايا  في  أحكام  ثالثة 
النهر وتأهيل  التلوث  لوقف  تهدف  معتدلة  عقوبات 

التمايز في اإلدارةالتمايز في اإلدارة

�شغلة له". مع الوقت، عرف علوية اأن "امل�شلحة تزخر 

بالكفاءات واأن موظفيها ال ينق�شهم االإلتزام بامل�شلحة 

العامة وال بالهمة على املواظبة الإجناز مهامهم". 

 4 وقيمته  امل�شلحة  يف  املياومني  مبلف  علوية  بداأ 

مياوما   60 "اأوقفنا  �شنويا.  لرية  مليون  و200  مليارات 

�شن  بلغوا   8 وهناك  اأخرى،  اأ�شغال  لديهم  معظمهم 

اإىل  الكلفة  فانخف�شت  مياومني،  زالوا  وما  التقاعد 

ماال  "كان  ال�شنة،  يف  لبنانية  لرية  مليون  و900  مليار 

�شائعا بالزبائنية والتنفيعات". واأخ�شع من بقي لنظام 

الب�شمة لتاأكيد الدوام. ومع املياومني، مت تنظيم اأو�شاع 

على  الوظيفية  وتو�شيفاتهم  االآخرين  امل�شلحة  موظفي 

اإىل  باالإ�شافة  اأجري  متعاقد،  ثابت،  االأربعة:  امل�شتويات 

املياوم. �شمل تنظيم و�شع العاملني مع امل�شلحة، وعلى 

اختالف تو�شيفاتهم، تنظيم عملهم واإنتاجيته من جهة، 

على  واملتوجبة  لهم  املحقة  املتكاملة  احلقوقية  وال�شلة 

امل�شلحة.

اأي�شا، كان ال بد من اإ�شدار علوية تعاميم تتعلق بتنظيم 

االأنظمة  "الفتقاد  نظراً  واإداراتها  امل�شلحة  م�شالح 

"حددنا  يقول،  كما  االإدارية"،  والهيكلية  الداخلية 

اأي�شاً دور الوحدات وامل�شالح واآليات العمل و�شوابطه 

وعلى راأ�شها م�شالح ال�شفقات والرثوة املائية والتجهيز 

الريفي ومعها املواد وال�شيانة".

املكاتب  علوية  اأقفل  العامة،  االأموال  توفري  �شبيل  ويف 

لها ومنها مكاتب طرابل�س و�شتورة  التابعة  املنتجة  غري 

وبئر ح�شن، واأعاد االإعتبار لفكرة احلوكمة التي �شكلت 

و2016/65.  و64،   ،63 القوانني  من  يتجزاأ  ال  جزءا 

وعليه، اأر�شى علوية اأ�ش�شا جديدة للتعامل بني امل�شلحة 

وبني موؤ�ش�شات املياه وجمل�س االإمناء واالإعمار يف اإطار 

تقع  التي  ال�شحي  ال�شرف  تكرير  فقط حمطات  لي�س 

 800 القناة  م�شروع  يف  اأي�شاً  واإمنا  �شالحياته،  �شمن 

الذي يعترب االأكرب واالأهم على نهر الليطاين، بعد �شد 

القرعون.

األداء  في  الحاصل  التمايز 
القضائية والمتابعات 

واملتابعات  امل�شلحة  اأداء  يف  اأي�شا  حلظناه  التمايز 

الق�شائية. وقد متثل ذلك يف جوانب عدة: 

-م�شح االأمالك العامة العائدة مل�شلحة الليطاين،

-�شرب االعتداءات على اختالفها على طول الليطاين،

-حث االإدارات على حتمل م�شوؤولياتها، 

اتخاذ  مع  الق�شاء  اإىل  لليطاين  امللوثة  اجلهات  -اإحالة 

�شفة االدعاء ال�شخ�شي،

-و�شع تقارير دورية عن و�شع الليطاين.

وقد اأّدت ور�شة م�شح جميع اأمالك امل�شلحة وعقاراتها 

قرارات  وتنفيذ  التمليك  �شندات  وا�شت�شدار 

البقاع  يف  اأمالكها  عن  التعديات  ورفع  االإ�شتمالك 

االأو�شط والغربي اإىل ا�شتعادة 105 األف مرت مربع لغاية 

تاريخه )نهاية كانون الثاين 2019(. 

كما خا�س علوية معركته االأ�شا�س على امل�شرح الق�شائي 

251 موؤ�ش�شة �شناعية  ب�  اإخبارا  حيث قدمت امل�شلحة 

املوؤ�ش�شات  مللفات  العامة  النيابة  اإحالة  ولدى  ملوثة. 

ال�شناعية اإىل القا�شي املنفرد اجلزائي يف زحلة حممد 

ال�شخ�شي  االدعاء  �شفة  امل�شلحة  اتخذت  �شرف، 

و15  م�شلخا  و18  ملوثة،  �شناعية  موؤ�ش�شة   106 بحق 

مزرعة لرتبية املوا�شي وثالث جمعيات تهتم مبخيمات 

الالجئني ال�شوريني على الليطاين. وعليه، �شهدنا تواتر 

"املفكرة"  عنها  ن�شرت  والتي  املحاكم  اأمام  اجلل�شات 

وتبعا لهذه  االإلكرتوين.  مراجعات دورية على موقعها 

 .2019 بداية  يف  االأحكام  من  عدد  �شدر  الدعاوى، 

وينتظر اأن تعّج هذه ال�شنة مبزيد من االأحكام. 

كفاءة  الظاهرة؟  نفسر  كيف 
توفر  عند  العمل  أم  ية  إدار

السياسية؟  اإلرادة 
اإدارة  جمل�س  رئا�شة  وظيفة  �شغل  اإىل  علوية  تقدم 

"م�شلحة الليطاين"، تبعا لالإعالن عن �شغورها وقد مت 

التنمية  وزارة  اأمام  املقابالت  من  �شل�شلة  بعد  اختياره 

الذي  الدعم  يخفي  ال  ذلك  رغم  اأنه  اإال  االإدارية. 

يحظى به من رئي�س جمل�س النواب نبيه بري. واإذ ن�شاأله 

عن طبيعة هذه العالقة، يبت�شم ويقول اأنه بعدما جنح يف 

االمتحان بقدراته، تلقى دعما من الرئي�س بري "قال يل 

اإفعل كل ما من �شاأنه تنظيف الليطاين من دون مراعاة 

"الدعم"، كما  هذا  انتمى".  اأي جهة  اإىل  اأي طرف، 

ي�شميه علوية، دفعه للبدء باحلو�س ال�شفلي يف اجلنوب، 

جايي  يقولوا  ما  "حتى  البقاعي  االأعلى  احلو�س  قبل 

بالبقاع وتارك اجلنوب". من �شاأن هذا الدعم  ين�شف 

مدعوم  موظف  امكانية  ت�شاوؤالت حول  طبعا  يولد  اأن 

من اأحد اأعيان ال�شلطة يف الوقوف على م�شافة واحدة 

من اجلميع، اأو يف م�شارعة اأ�شحاب اأعمال داأبوا على 

املخالفة يف كذا جمال بدعم �شيا�شي. 

اجلواب رمبا جنده يف حجم الكارثة وقوة التخاطب العام 

حولها، والذي يعتقد اأنه كان لهما اأثر كبري يف ا�شتيالد 

اإرادة �شيا�شية بتنظيف النهر، وهي االإرادة نف�شها التي 

يف  الثالثة  القوانني  اإقرار  اإىل  النيابي  املجل�س  دفعت 

خريف 2016. بكلمة اأخرى، يبدو اأن القوى ال�شيا�شية 

اأن م�شلحتها  اإعالن فاجعة وفاة النهر  ا�شت�شعرت عند 

االأوىل تكمن يف اإعادة اإحيائه. وجود علوية يف من�شبه 

ومتايزه هما الدليل على ذلك. 

بتاريخ 2 ني�شان 2019، اأ�شدر القا�شي �شرف حكمني، 

اأحكام ق�شائية  الليطاين ثالثة  لي�شبح يف �شجل ملف 

نهائية منذ بداية حماكمة املوؤ�ش�شات ال�شناعية يف �شهر 

ت�شرين االأول 2018. 

اإىل الك�شف امليداين الذي قام  كال احلكمني ا�شتندا 

وال�شناعة  وال�شحة  البيئة  وزارات  من  م�شرتك  وفد  به 

و«امل�شلحة الوطنية لنهر الليطاين« )م�شلحة الليطاين( 

اإ�شارة  على  بناء  وذلك  الق�شائية،  ال�شرطة  مبوؤازرة 

اأن هذا  اإىل  وُي�شار  البقاع.  العام اال�شتئنايف يف  النائب 

الك�شف ح�شل على اإثر اإخبارات تقدمت بها »م�شلحة 

الليطاين« يف اأواخر ال�شيف املا�شي. 

غير  وأجبان  ألبان  معمل 
خص مر

»جذور  واأجبان  األبان  معمل  بحق  �شدر  االأول  احلكم 

من  باإ�شارة  نهائياً  معمله  باإغالق  قام  الذي  تعنايل« 

املياه  اأن  املعمل،  معاينة  من  تبني  وقد  العامة.  النيابة 

اإىل  مبا�شرة  تذهب  عليه  املدعى  معمل  عن  الناجتة 

ال�شرف ال�شحي ومن ثم اإىل نهر الليطاين. وقد ُقّدرت 

معمله  من  تخرج  التي  ال�شناعي  ال�شرف  مياه  كمية 

التحقيق  ليرت. كذا وتبني خالل  اآالف  بحوايل ع�شرة 

الرتاخي�س  على  يحوز  ال  املعمل  �شاحب  اأن  االأويل 

الالزمة لت�شغيل معمله. وبناء على اإ�شارة النيابة العامة 

اأقفل املدعى عليه املعمل وقام  اال�شتئنافية يف البقاع، 

باإخالئه بتاريخ 31 كانون االأول 2018. 

احلكم ا�شتند على مبداأ اأن الن�شاط االقت�شادي يكون 

له االأثر على البيئة اإن مل يراِع املوجبات البيئية، وعلى 

عليه  املدعى  اإدانة  اإىل  ليخل�س  يدفع«،  »امللوث  مبداأ 

املحافظة  قانون  9 و10 من  املادتني  اأ�شا�س  اأ�شا�س  على 

على البيئة رقم 1988/64، واملادتني 58 و59 من قانون 

قانون  من   95 واملادة   ،2002/444 رقم  البيئة  حماية 

املياه ورقم 2018/77 واملادة 748 من قانون العقوبات، 

احلكم  برر  وقد  لرية.  ماليني   6 بغرامة  عليه  واحلكم 

تخفي�س العقوبة باأن املدعى عليه اأوقف التلوث واأزال 

اأ�شبابه. اإ�شافة اإىل ذلك، حدد احلكم قيمة مبلغ مليون 

وذلك  ل�«امل�شلحة«،  عليه  املدعى  يدفعها  لبنانية  لرية 

تعوي�شاً عن العطل وال�شرر الذي اأ�شابها. والالفت اأن 

احلكم األزم املدعى عليه اأن يزرع مئة غر�شة من اأ�شجار 

ال�شنوبر على �شفتي النهر ويف املنطقة املوازية ملعمله. 

معمل باطون 2000 ليرت يومياً من التلوث

احلكم الثاين �شدر بحق معمل خم�ش�س ل�شنع اأحجار 

الباطون، واجلب�س، والربانق والت�شاوين اجلاهزة، وبالط 

االأر�شفة، والديكورات. وقد بنّي ك�شف اخلبري البيئي 

ال�شناعية  للنفايات  معاجلة  وحدة  باإن�شاء  قام  اأنه  عليه 

اخلارجة عن معمله، بعد االإدعاء عليه. كذا بنّي اأن املياه 

األفي  بحوايل  ُقدرت  املذكور  املعمل  من  تخرج  التي 

ترخي�شا  يحمل  باأنه  اأفاد  عليه  املدعى  واأن  يومياً،  ليرت 

التابعة  اخلرباء  للجنة  تقرير  ويف  ال�شناعة.  وزارة  من 

القناة  باإقفال  »قام  اأنه  لوحظ  الليطاين«،  »م�شلحة  ل� 

النظام  واعتمد  الطبيعية،  باملجاري  امل�شنع  ت�شل  التي 

املغلق يف تر�شيد ا�شتخدام املياه«، اأي اأن املياه املعاجلة 

اأ�شبحت قابلة الإعادة اال�شتخدام بح�شب اإفادة منظم 

التقرير اأمام املحكمة. 

وقد انتهى احلكم اإىل نتيجة م�شابهة للحكم االأول، مع 

فارق ب�شيط جلهة اإلزامه بزرع مئتي بدل مئة غر�شة من 

اأ�شجار ال�شنوبر.

وبقايا  دماء  مباشر:  ملوث 
النهر في  حيوانية 

ثالثة  اأ�شدر  �شرف  القا�شي  يكون  ال�شاعة،  حتى 

اأحكام ق�شائية. وفيما تطابقت املواد اجلرمية والعقوبات 

والتعوي�شات املحكوم بها يف احلكمني االأخريين، فاإن 

كانون   31 )تاريخ  �شهرين  قبل  ال�شادر  الثالث  احلكم 

اإىل  عنهما  اختلف  م�شلخ دجاج،  بحق   )2019 االأول 

درجة معينة. فالتلوث الذي تناوله هذا احلكم ح�شل 

ب�شكل مبا�شر على النهر، حيث تذهب املياه غري املعاجلة 

»اإىل ق�شطل ال�شرف ال�شحي الذي ي�شب مبا�شرة يف 

النهر، الذي يبعد 300 مرت عن امل�شلخ«. كذا، وقدرت 

اإىل  ثمانية  بحوايل  امل�شلخ  اخلارجة من  ال�شناعية  املياه 

ع�شرة اآالف ليرت، وتت�شمن »الدماء والبقايا احليوانية«. 

�شنة  ملدة  عليه  املحكوم  حب�س  على  احلكم  ن�س  وقد 

وبخالف  لبنانية.  لرية  مليون  ع�شر  خم�شة  وتغرميه 

احلكمني ال�شادرين يف ني�شان حيث ا�شتبدل القا�شي 

احلكم  يف  القا�شي  ت�شدد  بالغرامة،  احلب�س  عقوبة 

لاللتزام  ك�شمانة  احلب�س  عقوبة  اأبقى  بحيث  املذكور 

باتخاذ تدابري املعاجلة وتنظيف النهر وزرع 300 �شجرة 

ال�شنوبر وتعوي�س امل�شلحة بع�شرة ماليني لرية، بحيث 

يرباأ املحكوم عليه من تنفيذ هذه العقوبة فقط يف حال 

مهلة  �شمن  اخل�شو�س  هذا  يف  عليه  توجب  مبا  القيام 

ثالثة اأ�شهر من تاريخ اكت�شاب احلكم ال�شفة القطعية.

صة خال
لدعم  للق�شاء  وا�شحا  توجهاً  الثالثة  االأحكام  تظهر 

جهود الدولة وبخا�شة »م�شلحة الليطاين« يف تاأهيل نهر 

الليطاين، بدليل تغليب اعتبارات وقف التلوث وتاأهيل 

�شفاف النهر )زرع غر�شات من اأ�شجار ال�شنوبر( على 

اعتبارات املعاقبة بحيث تبقى العقوبات متدنية بالن�شبة 

اإىل خطورة اجلرائم املرتكبة. هذا مع العلم اأن القا�شي 

تكون  ما  بقدر  والعقوبات  التعوي�شات  يف  يت�شاهل 

ال�شرورية  اخلطوات  اّتخذت  قد  عليها  املحكوم  اجلهة 

لوقف التلوث. باملقابل، تراه يت�شدد وفق درجة التلوث 

وباالأخ�ّس يف حال ح�شوله ب�شكل مبا�شر.
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برزت م�شائل البيئة واجلدلية بينها وبني االأمالك العامة 

الفت.  ب�شكل   2018 �شنة  خالل  والتنمية  والعمران 

وبالنظر اإىل عددها وانت�شارها، اأمكن القول من دون اأي 

مبالغة اأن هذا النوع من احلراكات تاأتي اليوم يف املرتبة 

االأوىل على �شلم احلراكات. 

البيئية الحراكات 
من  جمموعة   2018 يف  البيئية  احلراكات  �شملت 

امل�شائل، برز منها ب�شكل خا�ّس احلراك حول النفايات 

للنفايات  املتكاملة  "االإدارة  قانون  اإقرار  بعد  وبخا�شة 

ال�شلبة". كما برزت حراكات ما تزال حمدودة يف عدد 

عن  ف�شال   
2
الريحاين منطقة  اأو   

1
كالكورة املناطق  من 

)والتي  الليطاين  تلوث  ق�شية  الالفتة حول  التطورات 

التوا�شل  و�شائل  ا�شتعلت  كما  على حدة(.  �شتدر�س 

االجتماعي تبعا لن�شر منظمة "غرينبي�س" تقريرا حول 

ب�شكل  جونيه  منطقة  يف  احلا�شل  التلوث  م�شتوى 

 .
3
خا�س

للتلوث  رفضًا  الءات  النفايات، 
الممنهج   الموت  وأشكال 

"حمرقتكم مقربتنا" هو عنوان حراك اأهايل الكرنتينا يف 

31 متوز 2018، وذلك يف اإ�شارة مبا�شرة اإىل حجم االأ�شرار 

اإن�شائها  حال  يف  الكرنتينا  الأهايل  املحرقة  ت�شببها  التي 

واأهمها "امللوثات الهوائية ال�شامة التي تت�شبب باأمرا�س 

والت�شوهات  والرئة  القلب  واأمرا�س  ال�شرطان  مثل  مميتة 

اخللقية". وطرح االإئتالف، واأيد اأهايل املنطقة اأي مبادرة 

اأبنائهم  املحرقة مدافعني عن حقهم وحقوق  اإن�شاء  ملنع 

وقد   .
4
اأوالدنا وم�شتقبل  �شحة  عن  بديل  ال  بال�شحة: 

"اإئتالف  نّظمه  �شحايف  موؤمتر  مع  احلراك  هذا  تزامن 

النائبة  مع  بالتعاون   ،2018 متوز   31 النفايات"، يف  اإدارة 

بوال يعقوبيان، بعنوان "حمرقتكم.. مقربتنا". و�شددت 

الكرنتينا  حمرقة  ت�شييد  اأّن  على  كلمتها  يف  يعقوبيان 

"نكبة بيئية كبرية، وح�شولها ميّهد الأن ت�شبح املحارق 

منت�شرة كالفطر يف كل لبنان، خا�شًة اأّن عدداً كبرياً من 

رجال االأعمال باالإنتظار لعقد ال�شفقات". وحتدثت عن 

"�شرورة اإعالن حالة طوارىء بيئية، والعمل على تعبئة 

حقيقية"، م�شرية اإىل اأن لبنان "بحاجة اإىل حملة توعية 

جداً،  �شهلة  عملية  وهي  امل�شدر،  من  الفرز  بخ�شو�س 

 .
وميكن لكل اللبنانيني القيام بها لينقذوا بلدههم"5

ال للمحارق

مواطنون  حوله  جتّمع  اآخر  عنوان  للمحارق"  "ال 

للتعبري عن معار�شتهم للقانون، وكان ل�"اإئتالف اإدارة 

�شباط   11 بتاريخ  اإطالقه  يف  اأ�شا�شي  دور  النفايات" 

2018، وقد انطوى على مطالب خمتلفة بح�شب جهة 

االإخت�شا�س، وهي كاالآتي: مطالبة بلدية بريوت بوقف 

عرب  ب�شفافية  والعمل  الفرز  واعتماد  املحارق  مناق�شة 

وااللتزام  تتخذها  التي  بالقرارات  املواطنني  اإ�شراك 

نطاق  �شمن  ال�شلبة  النفايات  اإدارة  تنظيم  يف  بدورها 

عملها من جمع النفايات ونقلها، وتوعية املواطنني على 

الفرز وتاأمني البنى التحتية الالزمة لذلك. كما مطالبة 

يراقب  واأن  الت�شريعي  بدوره  يلتزم  اأن  النواب  جمل�س 

عمل احلكومة ويحا�شبها على اأدائها، خ�شو�شاً يف ملف 

بالقوانني  تلتزم  اأن  احلكومة  مطالبة  اأخرياً  النفايات. 

التي تلزم البلديات اأخذ راأي وزارة البيئة يف ملف اإدارة 

النفايات، واأن يتوقف عن متكني البلديات من التهرب 

من رقابة وزارة البيئة، واأن يوقف امل�شاريع التي اأظهرت 

يف درا�شات االأثر البيئي اأنها ال ت�شتويف ال�شروط كحالة 

.
6
م�شروع املحارق الذي مل توافق عليه وزارة البيئة

منا�شبات  عّدة  يف  مدينتي"  "بريوت  حّذرت  بدورها 

عن رف�شها خليار املحارق كحّل للتخل�س من النفايات 

"حل  اأن  البيان  يف  وجاء  بريوت.  مدينة  يف  ال�شلبة 

النفايات يف لبنان يكمن يف خطة �شاملة تبداأ  م�شكلة 

اإعادة  على  االعتماد  مع  اال�شتهالك  من  بالتخفيف 

اعتماد  على  يرتكز  وال  البيولوجية  واملعاجلة  التدوير 

حمارق للتخل�س من النفايات، ال �شيما يف غياب االأطر 

 .
املوؤ�ش�شاتية والت�شريعية ل�شبط عمل املحارق"7

المكبات البحرية: برج حمود 

اأزمة  تتفاعل  تزال  ال  اأي�شاً،  النفايات  ق�شية  �شياق  يف 

املكبات وردم البحر. يف هذا ال�شياق، اعت�شم �شيادو 

 2018/5/24 بتاريخ  حمود  برج  منطقة  يف  االأ�شماك 

وقطعوا  البحرية  –الدورة-الطريق  املينا  منعطف  عند 

الطريق على ال�شيارات اإعرتا�شاً على اإن�شاء مطمر برج 

حمود على نحو ع�شوائي ق�شى على احلياة البحرية يف 

وبات  عائلة،   150 من  اأكرث  منها  تعتا�س  التي  املنطقة 

.
8
ال�شيد يف غالبه نفايات

المكبات البحرية: طرابلس 

وي�شجل يف هذا االإطار عدد من احلراكات، التي جاءت 

على خلفية تفاقم االأ�شرار الناجتة عن مكب طرابل�س 

والذي تو�شعت م�شاحته لتبلغ 60 األف مرت مربع. 

التحقيق يف  قا�شي  قّدمه  الذي  االإخبار  اأبرزها،  ومن 

لدى  طرابل�شياً  مواطناً  ب�شفته  عبيد  جناح  ال�شمال 

بتاريخ  ال�شمايل  لبنان  يف  االإ�شتئنافية  العامة  النيابة 

اتخاذ  اإخباره  يف  عبيد  طلب  وقد   .2018 ني�شان   19

كارثة  مو�شوع  يف  للتحقيق  ال�شرورية  اخلطوات 

ومالحقة  طرابل�س  مدينة  يف  املتفاقمة  النفايات 

 .
9
بها املت�شببني 

الدكتور  و�شع  االإخبار،  هذا  على  �شهر  نحو  وبعد 

تقريراً  اأي�شاً،  طرابل�س  اأبناء  اأحد  وهو  احل�شن،  يحيي 

البيئي يف  العام  وبيئيا بني يدي املدعي  علمياً �شحيا 

التقرير  ت�شمن  وقد  با�شيل.  غ�شان  القا�شي  ال�شمال 

يف  االأمريكية  "اجلامعة  اأجرته  علمي  بحث  نتائج 

نفايات  ملكب  القاتل  ال�شحي  االأثر  حول  بريوت" 

 .
10

طرابل�س على �شحة �شكانها

باملكب  منددة  اإعت�شامات  عّدة  ح�شلت  ذلك  اإىل 

تفكك  معمل  اإن�شاء  لناحية  �شواء  املقرتحة  واحللول 

حراري اأو مطمر جديد، وقد دعا اإليها نا�شطون بيئيون 

11
ومنظمات �شبابية حزبية على حّد �شواء.

المكبات البحرية: صيدا 

يف  البيئية  الق�شايا  متابعة  هيئة  ا�شتكملت  جهتها  من 

اإثر  الت�شعيد   2018 �شنة  يف  واختارت  حراكها  �شيدا 

عقد البلدية اإتفاقية ا�شترياد نفايات من بريوت واإنبعاث 

الروائح الكريهة يف اأرجاء املدينة ب�شبب تكد�شها. من 

وجهة نظر الهيئة "املدينة لي�شت )بزن�س( نفايات، نحن 

نراها برتاثها ونراها اأي�شاً مدينة حتتوي م�شاحات زراعية 

كاالآتي:  كانت  ال�شدد  بهذا  الهيئة  مطالب  تاريخياً". 

ت�شحيح م�شار املعمل، ولي�س اإقفاله )1(، وقف ا�شترياد 

النفايات من خارج املدينة )2(، عدم حتويل املعمل اإىل 

جمموعة معامل على طول �شاطئ �شيدا )3(، اإ�شتمالك 

بلدية �شيدا لالأر�س املردومة من املعمل، وبناء م�شاريع 

ت�شتفيد منها �شيدا عليها )4(. فوجود املعمل بالن�شبة 

من  االأداء  ن�شحح  اأن  يجب  لكن  جداً،  "مهم  للهيئة 

اإلتزم به ال�شركة  خالل مطابقة الواقع مع العقد الذي 

.
امل�شغلة للمعمل"12

الموت مناطق 
 2018 "املفكرة" يف حزيران  اأ�شدرت  يف هذا االإطار، 

عددا خا�شا حتت عنوان "مناطق املوت، �شوؤاله املحوري 

" با�شم اأي نظام، با�شم اأي �شلطة، ت�شتبيحون حيوات 

االأبرياء؟" يبنّي هذا العدد اأن "املوت" من زاوية نظام 

اقت�شادي  منّو  عوار�س  فقط  "لي�س  لبنان  يف  احلكم 

:2018 في  األقوى  الحراكات 
العامة واألمالك  والعمران  البيئة  حول  حراكات 

حراكات حقوقيةحراكات حقوقية

عمل  فر�س  وخلق  االإ�شتثمارات  جذب  اإىل  يهدف 

موؤداه  �شيا�شياً  عمال  اإمنا  البيئة،  ح�شاب  على  جديدة 

متكني االأزالم واالأتباع والزبائن بالقيام بكل ما يرغبون 

به، مهما كان �شارا، من دون عقاب اأو مالحقة، حفاظا 

باالإ�شافة  العدد  هذا  تطرق  )واأ�شواتهم(.  والئهم  على 

اىل اأثر التنظيم املدين يف تعري�س حياة ال�شكان ملخاطر 

التلوث، اإىل ق�شايا مطامر النفايات يف خمتلف املناطق 

اللبنانية وحمارقها وتلويثها للمياه انهاراً وبحراً، وتلويثها 

ال�شامة  النفايات  ق�شية  بدايات  وّثق  كذا  للمزروعات، 

اأخرى  اأ�شباب  على  ال�شوء  األقى  كما  حمود.  برج  يف 

خميمات  يف  الكهرباء  �شبكات  مثل  للموت  ممنهجة 

اأرا�شي  يف  املرتوكة  واالألغام  الفل�شطيني،  اللجوء 

 وقد ن�شرت "املفكرة" رفقا بهذا العدد عددا 
13
عر�شال. 

من الفيديوهات التي لقيت انت�شارا وا�شعا. 

عامة أمالك 
عام  خالل  برز  البحرية،  العامة  االأمالك  �شعيد  على 

2018 اجّتاه وا�شع لرفع دعاوى ق�شائية، يف �شعي ملواجهة 

املرا�شيم  اأو  البحرية  العامة  االأمالك  على  التعديات 

احلكومية االآيلة اإىل منح الرتاخي�س باإ�شغال مزيد منها. 

ومن اأبرز املرا�شيم التي بادرت جمعيات بيئية للطعن بها 

واللذين  والدامور  الذوق  مبنطقتي  املت�شالن  املر�شومان 

منحا حق اإ�شغال ما يزيد عن 140000 مرتا مربعا. 

"العقار  ق�شية  العام،  هذا  يف  املثارة  الق�شايا  اأبرز  ومن 

الوهمي" يف مدينة امليناء – طرابل�س. يف هذا ال�شياق قام 

عدد من النا�شطني والنا�شطات، ال�شبان وال�شابات االأمهات 

ب�"�شريان" picnic وداعي  الق�شاء  واالأطفال  واالآباء 

املتنازع  الوهمي  بالعقار  املعروفة  النقطة  ال�شيف  لف�شل 

عليها اأمام بتاريخ 29 اأيلول 2018. جاء الن�شاط تذكرياً 

باالإعرتا�س الذي تقدمت به بداية بلدية امليناء، توؤازرها 

جمعية "اخلط االأخ�شر" و"احلملة املدنية حلماية �شاطئ 

امليناء" بالتعاون مع "املفكرة القانونية"، �شد القرار االآيل 

اإىل متليك اآل �شبطيني عقارا م�شاحته 29،393 م2 من 

�شمن االأمالك اخلا�شة، وذلك خالفاً للقانون وللقرارات 

الق�شائية واالإدارية ال�شابقة. وما يزال االعرتا�س عالقا اأمام 

.
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الق�شاء

العام  اخلطاب  ا�شتمرار  ن�شجل  االأمر،  هذا  جانب  واإىل 

املقامة  الدعوى  ت�شتمر  ففيما  باي.  االإيدن  ق�شية  حول 

باي،  اإيدن  ت�شمية النكا�شرت  يحمل  الذي  املنتجع  �شد 

بها  الناظرة  الغرفة  من  الدعوى  بنقل  طلبني  تقدمي  مّت 

ال�شكوك  ت�شاعفت  وقد  الدولة.  �شورى  جمل�س  لدى 

بحيث  املنتجع،  هذا  يخ�س  فيما  الف�شاد  �شبهات  حول 

بريوت  بلدية  اأن  رغم  كفندق  ا�شتثماره  اأ�شحابه  اأمكن 

كانت رف�شت منحه رخ�شة اإ�شغال. ومن اأهم احلراكات 

احلا�شلة حوله يف هذه ال�شنة االعت�شام الذي دعت اإليه 

جمعية "نحن" احتجاجا على افتتاحه، وذلك بتاريخ 11 

حزيران 2018، بالتعاون مع "اإئتالف ال�شاطئ اللبناين" 

وعدد من اجلمعيات احلقوقية والثقافية والبيئية، والذي 

"زّفة  عنوان  حتت  بريوت  بلدية  مبنى  مقابل  ح�شل 

الرّي�س". وكان الهدف من الّتظاهرة هو حتميل م�شوؤولية 

امل�شنوق،  ")نهاد(  للّثالثي  باي"  "اإيدن  م�شروع  مترير 

)زياد( �شبيب، )جمال( عيتاين"، تبعاً الأدوارهم يف مترير 

هذا امل�شروع الذي �شابه خمالفات كثرية تثبتت منها نقابة 

مهند�شي بريوت. كما طالبت اجلمعية رئي�س اجلمهورية 

العماد مي�شال عون ورئي�س احلكومة �شعد احلريري اإقالة 

زياد �شبيب "الأنه مل يقم بدوره بحماية االأمالك العامة 

  .
البحرية"15

من  يراجع  م�شّورا  فيديو  "املفكرة"  ن�شرت  جهتها  من 

خالله ق�شية م�شروع "االإيدن باي" واملخالفات املرتكبة 

فيه وامل�شار الق�شائي للمراجعات املقدمة ب�شدده وما اآلت 

اإليه. الفيديو املن�شور بتاريخ 6 كانون االأول 2018 حتت 

املقامة  باي والدعوى  "خمالفات م�شروع االإيدن  عنوان 

�شده" اأتى يف اإثر طوفان الطريق املحاذي للمنتجع مبياه 

باالإ�شمنت  التمديدات  اإغالق  نتيجة  ال�شحي  ال�شرف 

من قبل املنتجع.

املدافع  ته من احلراك  اإىل ذلك كان حلر�س بريوت ح�شّ

عن االأمالك العامة، وذلك اإثر اأعمال حفر وقطع اأ�شجار 

ح�شلت فيه خالل �شهر اأيلول. فنّظمت جمعية "نحن" 

ا بتاريخ  ا �شحافيًّ
ً
واأهايل املباين املحيطة بحر�س بريوت موؤمتر

اأمام احلر�س وذلك احتجاًجا على  2018 من  اأيلول   13

قطع اأ�شجار �شنوبر احلر�س وجرف جزٍء من اأر�شه وق�شمها 

ما  م�شوؤولية  اجلمعية  وحّملت  �شرعّية.  غري  مباٍن  الإقامة 

يح�شل لوزير الداخلية نهاد امل�شنوق كونه "ال يعري لالأمر 

البلدي  واملجل�س  بريوت  ملحافظ  وكذلك  اأهمية،  اأّي 

.
مطالبّة اإتخاذ اإجراءات اأكرث جدية لوقف التعدي"16

والتصاميم  العمران 
جيهية   لتو ا

االإجناز يف هذا ال�شدد متثل كما �شبق بيانه يف نتاج �شتديو 

"اأ�شغال عامة" خالل عام 2018، من خالل عمله على 

حتليل الت�شاميم التوجيهية للمناطق. الهدف من امل�شروع 

اأبعادها، يف ظل  هو االإ�شاءة على احلق باملدينة مبختلف 

الت�شاميم  باأهمية  االجتماعيني  والوعي  املعرفة  غياب 

التوجيهية واأثرها على حياة النا�س اليومية. ولهذه الغاية، 

عمل �شتديو "اأ�شغال عامة" بالتعاون مع "املفكرة" على 

درا�شة االإطار القانوين القائم، يف 15 مدينة وبلدة يف لبنان، 

الت�شاميم  لبنان:  يف  والقانون  "العمران  م�شروع  �شمن 
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التوجيهية وتاأثريها على احلياة" يف املناطق التي ت�شملها.

اأّن النظرة ال�شائدة  انطلق هذا العمل البحثي من واقع 

اأبعادها  من  خاليًة  اأتت  لطاملا  لبنان  يف  القانون  اإىل 

ال�شيا�شّية  الطبقة  تاأثري  اآلية  تخت�شرها  االإجتماعّية، 

على  هائل  تاأثري  له  كان  الذي  االأمر  الت�شريع.  على 

العمران والتنمية والبيئة. هذا االأمر يكلله م�شار  م�شار 

الكامل  االإخفاق  �شمته  وتاريخي،  حا�شر   ،
ّ

موؤ�ش�شاتي

عقود  مدى  فعلى  والعمران.  البيئة  مع  التعاطي  يف 

ال�شكنّية،  احلقوق  يف  تدهوراً  لبنان  �شهد  عديدة، 

واإقفااًل ل�شواطئه اأمام العموم، وغياباً خلطٍة للنقل العام، 

ناهيك عن حدوٍد وحواجز متزايدة بني املناطق وحول 

من  واخل�شراء  املفتوحة  امل�شاحات  واختفاء  االأحياء، 

ال�شيا�شات  اأّدت  حيث  يوم،  بعد  يوماً  ال�شكان  حياة 

املدينية ال�شابقة واحلالّية اإىل تعطيل حياة النا�س اليومية، 

وتقلي�س   ،
ّ

والبيئي العمرايّن  حميطهم  مالمح  وت�شويه 

فيهم  توؤثر  التي  القرارات  يف  امل�شاركة  على  قدراتهم 

احلقوق:  كامل  انتهاك  يتم  بالنتيجة،  مبا�شر.  ب�شكل 

يف ال�شحة، يف احلياة الكرمية، يف ال�شكن، ويف التنمية. 

وقد اأ�شهمت هذه الت�شاميم التوجيهية بالتايل يف اإزاحة 

خميلة النا�س، ون�شيج االأماكن، و�شبل العي�س، واأحياناً 

اإزاحة اأحياء باأكملها.

"اأ�شغال  �شتديو  اأنتج  املجال،  هذا  الأبحاثه يف  وتكليال 

عامة" من�شورا حتت عنوان "اإنتاج الالم�شاواة يف تنظيم 

.
االأرا�شي اللبناين"18

الــــــــــــــــحراك الــــــــــــــــحقوقي في  لبنان 2018
احلياة القانونية يف لبنان، تخ�ش�س "املفكرة" جزءا هاما 

من عملها لر�شد احلراكات احلقوقية وتوثيقها يف لبنان. 

ولهذا الر�شد، اأهداف عدة. 

-اأوال، اأنه ي�شكل �شرطا لالإحاطة باحلياة القانونية يف لبنان، 

ال�شلطات  تنتجه  ما  على  احلياة  هذه  تقت�شر  ال  بحيث 

واملوؤ�ش�شات العامة، اإمنا ت�شمل اأي�شا احلراكات واملطالب 

االجتماعية، ومنها ما تعرب عنه املنظمات احلقوقية والعديد 

من الفئات االجتماعية. والر�شد ي�شمن من هذه الناحية 

قيا�س درجة الوعي اأو االهتمام االجتماعي بحق معني 

يف فرتة معينة، 

عنها  تعرّب  التي  االأولويات  مبقارنة  ي�شمح  اأنه  -ثانيا، 

واملوؤ�ش�شات  ال�شلطات  باأولويات  االجتماعية  احلراكات 

اأنها تتباين فيما  اأم  العامة. فهل تت�شابه هذه االأولويات 

اأن  ذاك  اإذ  ميكن  درو�س  اأي  التباين،  حال  ويف  بينها؟ 

ن�شتنتجها على �شعيد احلياة الدميقراطية ككل، وبخا�شة 

على �شعيد الت�شاركية و�شحة التمثيل االنتخابي؟  

ثالثا، اأنه ي�شمح مبقارنة اأولويات هذه املرحلة مبراحل اأخرى 

اأخرى  جمتمعات  باأولويات  اأي�شا  اأو  لبنان،  تاريخ  من 

وبخا�شة يف املنطقة التي نعي�س فيها. وتتميز احلراكات 

االجتماعية، لي�س فقط يف عناوينها واملطالب التي تر�شح 

بالو�شائل  اأي�شا  ولكن  اأولويات،  من  تعك�شه  وما  عنها 

اأهدافها. ومن هنا،  امل�شتخدمة ومدى جناحها يف حتقيق 

ارتاأينا اأن نق�شم هذا التقرير اإىل ثالثة اأجزاء. يتناول اجلزء 

االأول عناوين احلراك احلقوقي، فيما يتناول اجلزء الثاين 

الو�شائل التى ا�شتخدمتها اجلمعيات واملنظمات احلقوقية 

يت�شمن  فهو  التقرير،  االأخري من  اجلزء  اأما  يف حراكها. 

النتائج التي و�شلت اإليها هذه احلراكات.  وقبل امل�شي 

يف عر�س نتائج هذه التحقيقات، ن�شري اإىل اأَنّ هذا التقرير 

وجعله  ا�شتكماله  على  "املفكرة"  و�شتعمل  نهائي  غري 

اأكرث �شمولية للعمل واحلراك احلقوقي يف لبنان على �شوء 

املالحظات  اأو  الحقا  عليها  نح�شل  قد  التي  املعطيات 

التي قد نتلقاها من االأ�شخا�س املعنيني.

مضامين الحراكات الحقوقية، 2018

�شهدت �شنة 2018 حراكات عدة. وفيما ارتبط بع�شها 

النيابية، احلا�شلة للمرة االأوىل بعد  مبواكبة االنتخابات 

املفكرة  اأ�شمته  ما  )وهذا  منها  اال�شتفادة  اأو   ،2009

"مقتحمو االنتخابات"(، جاء بع�شها من قبيل احلراك 

امللحة، كما  النا�شئ عن احلاجات االجتماعية  الذاتي 

ا�شتقالل  اأو  والعمران  بالبيئة  املت�شلة  املطالب  هي 

الق�شاء. كما برزت عدد من احلراكات املهنية على نحو 

ويف  القانونية،  املهن  اأو�شاط  يف  �شيما  وال  ماألوف  غري 

واملحامون  ناد  اإن�شاء  يف  جنحوا  الذين  الق�شاة  مقدمتها 

الذين با�شروا حراكا غري اعتيادي يف مواجهة نقابتهم. 

م�شامني  ت�شنيف  اإىل  �شعينا  االأولويات،  هذه  ولفهم 

احلراكات معيار على اأ�شا�س نوع احلق مو�شوع احلراك، 

التي  احلقوق  اأنواع  با�شتخال�س  لنا  ي�شمح  نحو  على 

حظيت باالهتمام االأو�شع يف هذه احلراكات. 

جتدون املقالة بن�شختها  الكاملة مع املراجع على املوقع االإلكرتوين للمفكرة
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متيزت هذه ال�شنة باإطالق حملة "�شد القمع". ورغم 

ح�شور احلق بالو�شول اإىل املعلومات ومكافحة الف�شاد 

حراك  نا�شطي  حماكمة  وا�شتمرار  العام  اخلطاب  يف 

2015، فاإن هذه احلملة مل ترتبط ب�شكل اأ�شا�شي بق�شايا 

ف�شح ف�شاد. كما يلحظ اأن قمع حرية التعبري ا�شتهدف 

ال  املهم�شة،  الفئات  بحقوق  املتعلقة  التحركات  اأي�شا 

ما  هذا  واملثليني.  املهاجرات  العامالت  حقوق  �شيما 

�شنحاول عر�شه تباعا.

"#ضد_القمع"

عنوان  حتت  جاء  ال�شنة  هذه  يف  بروزا  االأكرث  التحرك 

امتالأت   2018 متوز   24 بتاريخ  القمع".  "�شد 

باأ�شخا�س  بريوت،  مدينة  و�شط  ق�شري،  �شمري  �شاحة 

ومالحقة  القمع  ل�شيا�شة  رف�شهم  عن  للتعبري  جتّمعوا 

النا�شطني على خلفية اإبداء راأيهم عرب مواقع التوا�شل 

االإجتماعي. 

الوا�شع  التفاعل  اإثر  يف  وجاء  حا�شداً،  كان  التحرك 

ها�شتاغ  اإطالق  مع  االإجتماعي  التوا�شل  مواقع  على 

#�شد_القمع قبل اأيام من الوقفة االإحتجاجية، والتي 

مكافحة  "مكتب  مالحقات  اأ�شا�شي  ب�شكل  تناولت 

جرائم املعلوماتية" التابع للمديرية العامة لقوى االأمن 

الداخلي، لنا�شطني و�شحافيني على خلفية من�شورات 

لهم على و�شائل التوا�شل االإجتماعي، تنتقد خمتلف 

جوانب احلياة ال�شيا�شية والدينية واالإقت�شادية يف لبنان. 

واحلال اأن املحّفز االأ�شا�شي للحراك هو اأن الت�شريحات 

املن�شورات  تت�شمن  وال  التعبري  حرية  �شمن  تدخل 

وجهة  من  يعني  االأمر  وهذا  حتقري.  اأو  ذم  اأو  قدح  اأي 

يقومان  العامة(  )والنيابة  "املكتب"  اأن  املنظمني  نظر 

حراك  يعرت�س  كذا  تع�شفياً.  االأ�شخا�س  باإ�شتدعاء 

"�شد القمع" على االإجراء الذي يفر�شه املكتب على 

االأ�شخا�س الذين ي�شتدعيهم واملتمثل بالتعهد للرموز 

 .
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ال�شيا�شية والدينية

ترتبط  القمع" جاءت عامة،  "�شد  اإذن، خلفية حراك 

ها�شتاغ  اإنطالق  وقبل  اإطالقه.  على  بالتعبري  باحلق 

االإجتماعي  التوا�شل  و�شائل  كانت  القمع"،  "�شد 

�شجت بني معرت�س ومدافع، على �شتاتو�شات متعلقة 

�شتاتو�س  �شيما  ال  خا�س،  ب�شكل  الدينية  باملعتقدات 

العام يف  النائب  األزمته  والذي  �شربل خوري،  لل�شاب 

على  ح�شابه  باإقفال  عون  غادة  القا�شية  لبنان  جبل 

"فاي�شبوك" ل�شهر كامل، واآخر لرئي�س "املركز اللبناين 

حلقوق االن�شان" وديع االأ�شمر الذي متّكن من حتويل 

املوقوفني  حقوق  عن  للدفاع  فر�شة  اإىل  اإ�شتدعائه 

املحددة باملادة 47 من اأ�شول حماكمات جزائية، راف�شاً 

االإجابة على اأي �شوؤال وجه اإليه ب�شبب عدم ال�شماح 

به  امل�شتبه  حلق  وتكري�شا  التحقيقات  بح�شور  ملحاميه 

بال�شمت. 

ناشطو حراك 2015 أمام القضاء

�شيف  حراك  نا�شطي  حماكمة   2018 يف  ا�شتمرت 

منا�شبة  املحاكمات  هذه  ا�شتمرار  �شكل  وقد   .2015

بالن�شبة لوكالء هوؤالء ليوثقوا خطاباً مدافعاً عن حرية 

االإنتخابات  اإلغاء  زمن  يف  والتعبري  عموماً  التعبري 

خ�شو�شاً، يف حما�شر ا�شتجوابهم. 

املنفردة  القا�شية  برز خالل اال�شتجواب من قبل  فقد 

اجلزائية يف بريوت عبري �شفا مت�شك النا�شطات بتدوين 

بطبيعته  هو  اأن حتركهن  موؤداه  �شيا�شي  موقف حقوقي 

يكن  مل  ولو  واأنه  بالتعبري،  احلق  اإطار  �شمن  يدخل 

كذلك، فال بد من اأن يو�شع يف هذا ال�شياق يف مرحلة 

اأن  كذا  باالإقرتاع،  حقه  من  فيها  جمردا  املواطن  كان 

وهي  مالحقاتها  يف  اإ�شتن�شابية  العامة  النيابات  بع�س 

اآرائهم  على خلفية   )2015( احلراك  نا�شطي  ت�شتهدف 

عن  حمامون  اإ�شتند  ذلك  املعار�شة".اإىل  ال�شيا�شية 

املدعى عليهم اإىل املادة 13 من الد�شتور، واملادة 19 من 

االإعالن العاملي حلقوق االن�شان، اللتني تكفالن احلق 

بالتعبري احلر، ليوؤكد اأن هذه احلرية تبقى القاعدة العامة 

اإ�شتثنائية  حدود  وهي  القانون  اإال  "يحدها  ال  التي 

 .
وا�شتثنائية"2 �شيقة  ب�شورة  اإطارها  يحدد  اأن  يقت�شي 

وقد انتهت حماكمات عدة لنا�شطي �شيف 2015 اإىل 

اأحكام بكف التعقبات. وهذا ما �شنعود اإليه يف �شياق 

الق�شائية  االأحكام  واأبرز  احلقوقية  احلراكات  نتائج 

 .
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ال�شادرة يف هذا العام

الفساد  كاشفي  مالحقات 
خالل هذه ال�شنة، برزت اأي�شا مالحقات عدة تناولت 

منظمات اأو اأ�شخا�شا من مواقع خمتلفة. وما يجمع بني 

بنتيجة  لها  تعر�شوا  هوؤالء  اأن  هو  املالحقات  هذه 

الف�شاد. مواقع  اأحد  عن  ك�شفهم 

حممد  ال�شحايف  ا�شتدعاء  احلاالت،  هذه  اأبرز  ومن 

باالإ�شافة  خليفة،  ع�شام  املتقاعد  واالأ�شتاذ  زبيب، 

"مكتب  اأمام  بزي  عماد  النا�شط  اإ�شتدعاء  اإىل 

اإثر دعوته الإ�شتخدام  مكافحة جرائم املعلوماتية" يف 

باي"،  "اإيدن  منتجع  موقع  على   review ال�  تقنية 

املخالفات  الإظهار  "فاي�شبوك"  على  وح�شابه 

.
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بزيارته للمهتمني  قبله  من  املرتكبة 

الدعوى  خلفية  على  ح�شلت  خليفة  مالحقة 

يف  اللبنانية،  اجلامعة  رئا�شة  من  �شده  املرفوعة 

رئي�س  ا�شتغالل  عن  فيه  حتدث  �شحايف  موؤمتر  اإثر 

اجلامعة  يف  اآخرين  وعمداء  اأيوب  فوؤاد  اجلامعة 

حول  اأ�شئلة  �شل�شلة  طرح  كما  لنفوذهم.  اللبنانية 

اللبنانية،  اجلامعة  يطال  الذي  بالف�شاد  متعلقة  ق�شايا 

وقد  ل�شهادته.  اأيوب  بتزوير  املتعلق  اجلانب  وحتديداً 

احلا�شل  ا�شتدعاءه  خليفة  مع  املت�شامنون  ا�شتنكر 

2018 متمنني على الق�شاء ا�شتدعاء  26 متوز  بتاريخ 

مبا  عنها،  �ُشئل  التي  امللفات  يف  معه  للتحقيق  اأيوب 

 .
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اللبنانية اجلامعة  م�شلحة  يحقق 

كانون   22 بتاريخ  االأوىل  للمرة  مثل  فقد  زبيب  اأما 

اإثر  اجلزائي  املنفرد  القا�شي  اأمام   2018 الثاين 

وزير  قبل  من  �شده  املرفوعة  الدعوى  حتريك  اإعادة 

ن�شر �شورة عن �شيك  اإثر  امل�شنوق يف  نهاد  الداخلية 

اإياه  رابطاً  املدينة  بنك  عن  �شادر  للم�شنوق  يعود 

على  يالحق  وهو  املذكور،  امل�شرف  اإفال�س  بق�شية 

.
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والتحقري والذم  القدح  بتهم  االأ�شا�س  هذا 

استدعاء  حول  اعتصام 
نافذين إعالميين 

يف هذه ال�شنة اأي�شا، مت اعت�شام اأمام ق�شر عدل بعبدا 

بتاريخ 4 كانون الثاين، على خلفية اإ�شتدعاء االإعالمي 

مار�شيل غامن اأمام قا�شي التحقيق يف جبل لبنان، على 

اإ�شت�شافهما  خلفية ما اأدىل به �شحافيان �شعوديان كان 

يف 2017 بعد احتجاز رئي�س الوزراء �شعد احلريري يف 

نعتا رئي�س اجلمهورية  ال�شعودية. وكان هذان ال�شيفان 

ووزير  بري  نبيه  النواب  جمل�س  ورئي�س  عون  مي�شال 

االإرهاب"  يف  "�شركاء  باأنهم  با�شيل  جربان  اخلارجية 

ب�شبب موقفهم من "حزب اهلل". 

�شهدت  التي  االأخرى  املالحقات  حال  وبخالف 

الفتاً.  ت�شامناً  غامن  ا�شتدعاء  ا�شتتبع  خجوال،  تفاعال 

من  كبري  عدد  الت�شامني  االعت�شام  اإىل  ان�شم  فقد 

من  وعدد  اللبنانية  املحطات  خمتلف  من  االإعالميني 

ملحم  االإعالم  وزير  عن  ف�شال  واملحامني،  ال�شيا�شيني 

الريا�شي. وكان من البنّي اأن كان ملوقع غامن االإعالمي 

ال�شدارة، على  موقع  اإىل  الق�شية  دفع  دور جوهري يف 

نحو طغا على �شعاري حرية االإعالم وا�شتقاللية الق�شاء 

.
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اللذين رفعا يف االعت�شام 

التعليم وال�شكن حّقان اأ�شا�شّيان ي�شتمر احلراك املتعلق 

اإال  التوايل،  على  ال�شنوات  من  لعدد  بالتفاعل  بهما 

اأن تبدالت اأ�شابت اخلطاب املتعلق بهما يف اإثر تبدل 

عوامل اأ�شا�شية.

أين  الخاص:  التعليم 
التربوية؟ المجالس 

يف  االأق�شاط  رفع  رف�س  حلراك  البارز  ال�شعود  بعد 

على  حتّول  برز   ،2017 عام  خالل  اخلا�شة  املدار�س 

التحكيم  جمال�س  ت�شكيل  باجتاه  الدفع  نحو  اخلطاب 

ووزارة  التالميذ  اأهايل  جلان  دور  وتفعيل  الرتبوية 

تفاقم  وقد  املدار�س.  هذه  موازنات  مراقبة  يف  الرتبية 

ربط  اإىل  املدار�س  اإدارات  �شعي  اإثر  يف  النقا�س  هذا 

االأ�شاتذة  بت�شديد  االأق�شاط  على  الزيادات  اإقرار 

الزيادات املقررة على اأجورهم تبعا لقانون 2017/46 

هذا  ولد  وقد  والرواتب.  الرتب  ب�شل�شلة  املتعلق 

واجل�شم  التالميذ  ذوي  بني  امل�شالح  يف  تنازعا  الربط 

التعليمي. 

مدار�س  ق�شية  ب�شكل خا�ّس  برزت  ال�شياق،  هذا  يف 

  .
1
لبنان يف  الفرن�شية  العلمانية  للبعثة  التابعة  اللي�شيه 

فقد جلاأ عدد من جلان اأهايل الطالب يف هذه املدار�س 

اإىل تطوير اأدوات عملهم، ومن بينها اللجوء اإىل الق�شاء 

التي  الرتبوية،  التحكيم  جمال�س  اإىل  خا�س  وب�شكل 

اأع�شائها،  اكتمال  لعدم  مفعل  غري  غالبها  اأن  ات�شح 

واإىل الق�شاء امل�شتعجل تبعا لتعطيل العديد من هذه 

املجال�س. 

من هنا بداأ اخلطاب املتعلق بالتعليم اخلا�س، يت�شمن 

على  املجال�س،  هذه  ت�شكيل  �شرورة  اإىل  اإلتفاتات 

عنوان  اإىل  يتحول  مل  التطور  هذا  اأن  من  الرغم 

حراك  يتطرق  مل  ذلك،  اإىل  بعد.  للحراك  اأ�شا�شي 

االأهايل يف املدار�س اخلا�شة لل�شنة الثانية على التوايل 

لناحية  الدولة  اأو م�شوؤولية  الر�شمية  املدر�شة  اإىل واقع 

تاأمني احلق بالتعليم اجليد. وهذا اأمر �شن�شهد ح�شوله 

املواطن  انتحار  بعد  وحتديدا   2019 العام  بدايات  يف 

، لكن هذه هي م�شاألة اأخرى ندر�شها يف 
2
جورج زريق

�شياق حراكات 2019 الحقا.

بالمأوى  الحق  السكن: 
اأزمة   2018 عام  �شهد  بال�شكن،  احلق  �شعيد  على 

الناجتة عن  االأزمة  اإىل  ت�شاف  املجال،  هذا  جديدة يف 

اإقرار قانون االإيجارات اجلديد عام 2014، متّثلت بتوقف 

تعهدات قرو�س االإ�شكان يف لبنان بدءاً من اآذار 2018، 

االأمر الذي �شكل �شدمة لدى املتعهدين واأي�شا لدى 

يف  يرى  الذي  اللبناين  ال�شباب  من  وا�شعة  �شريحة 

وتاأ�شي�س  ل�شراء منزل  الوحيد  املنفذ  قرو�س االإ�شكان 

االإدارة-املدير  رئي�س جمل�س  عاد  وقد  لبنان.  حياة يف 

املهند�س روين حلود  لالإ�شكان  العامة  للموؤ�ش�شة  العام 

امل�شلحة  رئي�س  اإىل  فيها  توجه  داخلية  مذكرة  واأ�شدر 

اأي  قبول  "وقف  طالباً  املوؤ�ش�شة  يف  والقانونية  االإدارية 

االإثنني  نهار  من  اإعتباراً  جديد  �شكني  قر�س  طلب 

. وقد اأتت 
اإ�شعار اآخر"3 الواقع يف 2018/7/9 وحتى 

حترير  عن  الناجمة  ال�شكن  اأزمة  لتفاقم  االأزمة  هذه 

يف  عدة  حراكات  �شهدت  والتي  القدمية  االإيجارات 

ال�شنوات ال�شابقة. 

احلزب  يف  ال�شباب"  "فرع  دعا  ال�شياق،  هذا  يف 

الدميقراطي"  ال�شباب  و"احتاد  اللبناين  ال�شيوعي 

يف  املركزي  امل�شرف  مبنى  اأمام  اإحتجاجية  وقفة  اإىل 

االإنتخابي  الربنامج  ت�شمن  وقد  العا�شمة بريوت. هذا 

للحزب ال�شيوعي، يف �شياق اإنخراطه يف انتخابات عام 

اإىل  تطرقت  بال�شكن،  باحلق  تتعلق  اإلتزامات   ،2018

واال�شتقرار  احلقوق  يوؤمن  عادل  اإيجارات  قانون  و�شع 

اأي�شاً  املالكني.  �شغار  حقوق  ويحفظ  للم�شتاأجرين 

جديدة  اإ�شكانية  �شيا�شة  و�شع  احلزب  م�شروع  ت�شمن 

يف  باأ�شعار  �شعبية  م�شاكن  واإن�شاء  ال�شكن،  اأزمة  حلل 

اجلدد  واخلريجني  وال�شباب  الفقرية  الطبقات  متناول 

الرثوات  فر�س �شرائب على  واالأرياف، كذا  املدن  يف 

ت�شاهم يف منع  االأ�شعار  املرتفعة  العقارات  املكّد�شة يف 

 .
4
التاأجريية ال�شوق  حتريك  ويف  العقارية  امل�شاربات 

اأحد  الدميقراطي"،  ال�شباب  "احتاد  موقف  وي�شرح 

"التحرك  ل�ل�"املفكرة:  بح�شون  ب�شار  الوقفة  منظمي 

التي  لبنان  م�شرف  �شيا�شة  معار�شة  عن  للتعبري  جاء 

و30   20 ل�  ت�شتمر  االأمد  طويلة  بقرو�س  النا�س  تربط 

عام، والتي تعطي امل�شارف اإمتيازات وحتمي م�شاحلها 

ي�شيف  بال�شكن".  املواطنني  حقوق  ح�شاب  على 

باالإ�شافة  التحرك،  هذا  من  اأردناه  "ما  اأن  بح�شون 

متكامل  نظام  اأزمة  االأزمة هي  االإ�شاءة على كون  اإىل 

اأن  اأردنا  فقط،  القرو�س  اأموال  نفاذ  اأزمة  ولي�شت 

خالل  ومن  لناحية  بدورها  بالقيام  الدولة  نطالب 

املواطنني،  لكل  ال�شكن  توؤمن  اإ�شكانية  �شيا�شة  و�شع 

وتطوير  للمناطق  متوازن  اإمناء  من  االأمر  يحتاجه  ما  مع 

م�شاكن  اإن�شاء  اإىل  باالإ�شافة  املدن،  واإىل  من  عام  نقل 

�شعبية ميكن اإ�شتئجارها باأ�شعار منخف�شة وال دليل على 

اإمكانية حتقيق هذا االأمر اأكرث من جتربة ال�شكن  مدى 

اجلامعي التابع للجامعة اللبنانية، اأي�شاً من خالل قانون 

الفخمة  العقارات  واإقرار �شرائب عن  اإيجارات عادل، 

غري املوؤجرة، وما اأكرثها".

من  السكن  المأوى:  من  أبعد 
بالمدينة الحق  منظور 

بال�شكن  احلق  مناق�شة  �شعيد  على  الالفت  التطور 

اأعمال  يف  يربز   ،2018 لعام  اإطاره  يف  الدولة  ودور 

�شتديو "اأ�شغال عامة" الذي تناول "ال�شكن الالئق" 

على  واأثرها  التوجيهية  للت�شاميم  درا�شته  �شياق  يف 

�شتديو  فقام  لبنان.  ال�شّكان يف  ال�شكن وحياة  ظروف 

"اأ�شغال عامة" بالتعاون مع "املفكرة القانونية" بدرا�شة 

االإطار القانوين القائم، والنظر ب�شكل نقدّي يف خرائط 

يف  التوجيهية(  الت�شاميم  )اأي  االأرا�شي  ا�شتخدامات 

"العمران  م�شروع  �شمن  لبنان،  يف  وبلدة  مدينة   15

على  وتاأثريها  التوجيهية  الت�شاميم  لبنان:  والقانون يف 

، ليبني كيف مت "تطوير ت�شاميم توجيهية على 
احلياة"5

هم  فيهم  املرغوب  غري  ال�شكان  حيث  طبقية  اأ�ش�س 

اأو  ال�شكن  تكاليف  حتّمل  على  القادرين  غري  اأولئك 

الدخول اإىل هذه امل�شاريع اجلديدة". 

من  بال�شكن  املتعلق  اخلطاب  امل�شروع،  ي�شتعيد 

الروؤية  اإىل  العقارية  ال�شوق  وم�شالح  امللكية  منطق 

م�شوؤولياتها  الدولة  تتحّمل  حيث  احلقوقية  املجتمعية 

لناحية حماية احلقوق  �شيما  اإلتزاماتها، ال  من  اإنطالقاً 

الدولية  املعاهدات  يف  املكر�شة  االأ�شا�شية  واملبادئ 

يلقي  ال�شياق  هذا  يف  لبنان.  من  وامل�شدقة  املوقعة 

"اأ�شغال عامة" ال�شوء على امل�شادر االأ�شا�شية  �شتديو 

الدويل  "العهد  حتديداً  اللبنانية،  الدولة  الإلتزامات 

اخلا�س باحلقوق االإقت�شادية واالإجتماعية" الذي ن�س 

له  كاٍف  معي�شي  م�شتوى  يف  �شخ�س  كل  حق  على 

مالئم  مب�شكن  التمتع  يف  احلق  �شمنه  ومن  والأ�شرته، 

املخاطر  خمتلف  من  وحممياً  لل�شكن  �شاحلاً  يكون 

ت�شميم  على  بنيوياً  موؤمتنة  الدولة  تعترب  ال�شحة.  على 

و�شع  يف  دورها  خالل  من  اللبنانية  االأرا�شي  وتنظيم 

ت�شاميم واأنظمة توجيهية وتف�شيلية لالأرا�شي يف لبنان، 

و�شائر  املدين  للتنظيم  االأعلى  املجل�س  اإ�شراف  حتت 

االإدارات املعنية. وتكمن وظيفة الدولة هذه حتديداً يف 

ر�شم النطاق العام لرتتيب وحتديد القواعد واالجتاهات 

اإمتداد  االأخ�س  وعلى  ما  منطقة  لتنظيم  االأ�شا�شية 

املناطق ال�شكانية والتوازن الذي يتوجب املحافظة عليه 

بينها وبني مناطق امتداد العمران ال�شناعي والتجاري 

الزراعية  والن�شاطات  الطبيعية  املواقع  على  واملحافظة 

6
وكل ذلك على �شوء امل�شلحة العامة.

االأولويات  م�شروعه  يف  عامة"  "اأ�شغال  �شتديو  اأبرَز 

الواجب معاجلتها يف املخططات التوجيهية، لتاأمني حق 

ال�شكن باملعايري احلقوقية، التي جتعل "جغرافيا العي�س 

اليومي" مالئمة. وال يقت�شر ذلك على اإتاحة الو�شول 

اإىل احلق بال�شكن مبعنى املاأوى، بل يت�شل اأي�شاً بالطرق 

واملناطق ال�شناعية واإعادة االإعمار.

متوز  �شهر  عامة" خالل  "اأ�شغال  �شتديو  اأطلق يف  وقد 

2018 م�شابقة حتت عنوان "فّكر اإ�شكان" بالتعاون مع 

للم�شتوطنات  املتحّدة  االأمم  وبرنامج  املُهند�شني  نقابة 

وهي  لالإ�شكان.  العامة  املوؤ�ش�شة  وبرعاية  الب�شرية، 

واملوؤ�ش�شات  ة  املخت�شّ املهن  "اأ�شحاب  ت�شتهدف 

لال�شتعانة  العليا  الدرا�شات  وتالمذة  االأكادميية 

مقرتحات  تقدمي  يف  املتنوعة  وخلفياتهم  بخرباتهم 

التوجيهية  اللجنة  و�شعتها  التي  املعايري  مع  تتجاوب 

للم�شروع". ومن اأبرز هذه املعايري وجود خمطط مدن اأو 

خبري ح�شري داخل كل فريق ُم�شارك. وقد مت اختيار 

الفائزين يف كانون االأول 2018. 

وإجتماعية  إقتصادية  حقوق 

جتدون املقالة بن�شختها  الكاملة مع املراجع على املوقع االإلكرتوين للمفكرة

جتدون املقالة بن�شختها  الكاملة مع املراجع على املوقع االإلكرتوين للمفكرة

مبادئ المحاكمة العادلة وحقوق الموقوفين

�شهدت �شنة 2018 تطورات الفتة على �شعيد مبادئ املحاكمة العادلة، على خلفية التحوالت احلا�شلة يف ملف املمثل زياد عيتاين والتي بينت حجم املخالفات اجل�شيمة املرتكبة بحقه من قبل االأجهزة االأمنية ولكن اأي�شا بع�س 

و�شائل االإعالم. وقد فجرت هذه الق�شية و�شواها من الق�شايا حراكات تنديد واحتجاج �شد هذه التجاوزات على و�شائل التوا�شل االجتماعي.

ق�شية اأخرى انتهكت فيها قرينة الرباءة ب�شكل م�شابه متاما ملا ح�شل مع عيتاين وذلك بعد اأ�شهر قليلة. فقد مّت توقيف �شاب بتاريخ 18 ت�شرين االأول على خلفية اإجرائه عمليات و�شم )تاتو( وهو يحمل فريو�س نق�س املناعة 

املكت�شبة )HIV(، وذلك بناء على كتاب معلومات حمرره جمهول. بعد توقيف اإ�شتمر 18 يوما، وت�شريب للتحقيقات مع تفا�شيل متعلقة مبيول ال�شاب اجلن�شية وجن�شيته وتفا�شيل تبني هويته، قررت الهيئة االتهامية ف�شخ قرار 

قا�شي التحقيق باإ�شدار مذكرة توقيف بتاريخ 1 ت�شرين الثاين، بعد اإطالعها على امللف. وجاء يف قرار الهيئة اأنه "بالنظر اإىل ماهية االأفعال املن�شوبة للمدعى عليه، وحالة التحقيق الراهنة التي مل تثبت حتى تاريخه حتقق اإ�شابات 

مر�شية نتيجة االأفعال االأخرية، ترى الهيئة مبا لها من �شلطة تقديرية اأن القرار امل�شتاأنف غري واقع يف موقعه القانوين ال�شليم ويقت�شي ف�شخه وتاليا ترك املدعى عليه". 

هذه الق�شية القت تفاعاًل حقوقياً �شريعاً ووا�شعاً. ففيما اأ�شدرت "�شبكة اجلمعيات العاملة يف ال�شيدا يف لبنان" بياناً طابعه توعوي حول التعاي�س مع مر�س نق�س املناعة، وب�شكل خا�س التاأكيد اأنه لي�س تهمة وال جرمية تتم 

املالحقة على اأ�شا�شها، واأنه ال مينع حامله من العمل يف اأي مهنة، ن�شرت "املفكرة" مقاال بّينت فيه املخالفات القانونية1 واالإعالمية2 يف الق�شية. 

حرية التعبير: القمع أبعد من الحراك المناهض له

حراكات حقوقيةحراكات حقوقية
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احلراك احلقوقي لالأ�شخا�س املهم�شني اأو حول حقوقهم 

اأي�شا احتل مكانة يف امل�شهد العام. ومن اأبرز احلراكات 

واالأ�شخا�س  املفقودين  ذوي  حراك  االإطار،  هذا  يف 

الربامج  مقتحمو  "املفكرة"  اأ�شمتهم  )وقد  املعوقني 

االنتخابية( ف�شال عن احلراكات احلا�شلة حول حقوق 

املثليني وحقوق املهاجرين االأجانب. 

الحرب  مفقودي  أهالي 
بالمعرفة  الحق  األهلية: 

عام  املفقودين خالل  اأهايل  �شهده حراك  الذي  التطّور 

بدورهم  الذين  االأهايل  خطاب  على  انعك�س   ،2018

يف  املف�شلية  االإ�شتحقاقات  كل  مع  بالتفاعل  ا�شتمروا 

الدولة. مبنا�شبة االإنتخابات و�شدور لوائح ال�شطب، عقد 

اأيام من  مقربة  االأهلية وعلى  االأهايل يف ذكرى احلرب 

املر�شحني.  موؤمتراً، ح�شره ع�شرات  املذكور  االإ�شتحقاق 

الأهايل  بيولوجية  عينات  بحفظ  مطالبهم  االأهايل  كرر 

املفقودين واملخفيني ق�شرياً للتعرف على م�شائرهم اأحياء 

اأمواتا، وهو ما يتطلب قراراً من جمل�س الوزراء  اأم  كانوا 

تلتزم بتطبيقه وزارة الداخلية، من جهة. ومن جهة ثانية 

اإن�شاء هيئة وطنية م�شتقلة، مهمتها الك�شف عن م�شري 

املفقودين واملخفيني ق�شرياً، تتمتع بال�شالحيات الالزمة 

اإقرار  تنفيذه  يتطلب  ال�شق  وهذا  املهمة.  هذه  لتنفيذ 

اقرتاح القانون العالق يف جمل�س النواب. 

ذوو  انطلق  االإنتخابات،  اإ�شتحقاق  مع  الربط  عن  اأما 

املفقودين من وجود اأ�شماء املفقودين على لوائح ال�شطب 

عابرة  الئحة  لبنان:  كل  يف  املفقودين  "الئحة  ليعلنوا 

اأنهم  املفقودين  اأهايل  اأعلن  وقد  واملناطق".   للطوائف 

"كاأفراد لن نتخلف عن ممار�شة حقنا الدميقراطي باالقرتاع، 

لكننا لن نتنكر ملفقودينا، لن نخون اأحبتنا، لن نن�شاهم، 

لن نبيعهم ولن نف�شل اأحداً عليهم، ولن نقاي�س"، يف 

اإ�شارة اإىل اإرتباط خياراتهم ب�شمان حقهم باملعرفة، حيث 

ع م�شوؤول عن �شن قوانني مل�شلحة النا�س". 
ّ
اأن "امل�شر

اأهايل  عري�شة  ت�شجيل  مت  احلراك  هذا  مع  بالتوازي 

املفقودين والتي مت اإطالقها منذ عام 2017 لدى جمل�س 

، يف م�شعى منهم الإقرار م�شروع القانون املتعلق 
1
النواب

  .
2
بحقهم باملعرفة

 جمل�س 
ّ
اأقر بعدما  ثمينا  انت�شارا  احلراك  وقد حقق هذا 

واملخفيني  املفقودين  االأ�شخا�س  قانون  اقرتاح  النواب 

اأكد  ذلك  اإىل   .2018 الثاين  ت�شرين   13 بتاريخ  ق�شريا 

اإمنا هي  نهاية حراكهم،  القانون لي�س  اأن �شدور  االأهايل 

مرحلة مف�شلية مهمة، معلنني عن تطلعاتهم امل�شتقبلية، 

ت�شرع  لكي  املنتظرة  احلكومة  على  ال�شغط  اأبرزها 

بت�شكيل  بدءاً  القانون  هذا  اأحكام  لتنفيذ  االإجراءات 

الهيئة الوطنية.

المعوقين األشخاص  حراك 
يف  حركيا"  املعوقني  "احتاد  اأطلق   ،2018/4/7 بتاريخ 

"حقي"  �شابقاً( حملة  اللبنانيني  املقعدين  )احتاد  لبنان 

احلملة  واكبت   .2005 العام  منذ  بها  بداأ  كان  التي 

بحق  االنتهاكات  ر�شد  بهدف  النيابية  االنتخابات 

االأ�شخا�س املعوقني، وا�شتمرار حرمان هوؤالء االأ�شخا�س 

تبعاً  بكرامة،  االقرتاع  بينها  ومن  حقوقهم  اأب�شط  من 

وقد  �شنة.   18 منذ  ال�شادر   2000/220 رقم  للقانون 

�شملت احلملة اأي�شاً امل�شنني والن�شاء احلوامل ومر�شى 

مب�شهد  املعوقني  مع  املعنيني  وال�شكر،  وال�شغط  القلب 

يرتكون  حيث  االأكتاف  على  املحمولني  االأ�شخا�س 

مل�شائرهم بعد اإدالئهم باأ�شواتهم.

وفيما �شّكلت االإنتخابات النيابية منا�شبة لتكرار املعوقني 

مطالبهم، فاإن حراكهم رّكز مبنا�شبة االنتخابات ومن بعدها 

على م�شاألة تهيئة مراكز االقرتاع، بحيث ي�شمن حقهم 

باال�شرتاك بالعملية االنتخابية مثل بقية املواطنني من دون 

�شغوط. 

هذا اخلطاب عرّبت عنه حملة "حقي" من خالل عّدة 

حتركات نّظمت خالل العام. فبتاريخ 19 ني�شان 2018، اأي 

قبل اأقل من �شهر على االإنتخابات النيابية، نّفذت هذه 

احلملة اإعت�شاماً يف �شاحة ريا�س ال�شلح، احتجاجا على 

عدم جتهيز مراكز االقرتاع لت�شهيل االقرتاع للمواطنني 

ذوي احلاجات اخلا�شة، ولتاأكيد حق املواطن املعوق يف 

امل�شاركة يف احلياة العامة وكذلك يف االنتخابات النيابية 

تر�شحا واقرتاعا بكل ا�شتقاللية. و�شدر عن احلملة يف هذا 

ال�شياق بيان اأّكد على حق املواطن املعوق يف امل�شاركة 

يف احلياة العامة وكذلك يف االنتخابات النيابية تر�شحا 

 .
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واقرتاعا، متهما احلكومة اللبنانية بالتق�شري واملماطلة

اإىل ذلك حر�شت رئي�شة "اإحتاد املعوقني حركياً" �شيلفانا 

اللقي�س على اإبراز اأهمية هذه احلقوق واأولويتها يف ن�س 

وقد  االإنتخابات.  على  االإ�شراف  هيئة  من  ا�شتقالتها 

انتقدت يف خطابها الهيئة على خلفية اأنها اأعلنت نف�شها 

غري معنية بت�شحيح اأوجه اخللل التي مت�س �شرائح وا�شعة 

من الناخبني ويف طليعتهم االأ�شخا�س من ذوي االإعاقة، 

متقاع�شة  برحت  ما  التي  الداخلية  لوزارة  االأمر  تاركة 

عن اتخاذ اأي خطوات يف هذا اخل�شو�س. وقد رف�شت 

اللقي�س بالنتيجة اأن تكون م�شاركتها يف الهيئة بدياًل عن 

حاجبا  اأو  االإنتخابات  يف  املعوقني  االأ�شخا�س  م�شاركة 

لعدم م�شاركتهم فيها. 

االأهم هو تواجد حملة "حقي" بكرثة يف مراكز االقرتاع 

على نحو اأدى اإىل فر�س ا�شكالية حق املعوقني باالقرتاع. 

جرى  حديثا  خا�س  ب�شكل  التلفزة  قنوات  نقلت  وقد 

اأحد  اأمام  احلريري  �شعد  احلكومة  ورئي�س  اللقي�س  بني 

بال�  امل�شنوق  علينا  "كذب  )اللقي�س(  االقرتاع.  مراكز 

2016 قال اأنه �شيجهز اأماكن االإقرتاع، ونحن قّدمنا خطة 

لتجهيز املراكز ولتكييف بطاقة االنتخابات والإدخال لغة 

مبوازنة  بند  اإقرار  تعلن  اأن  هو  مطلب  لدينا  نحن  ال�شم، 

الدولة لتجهيز مراكز االإقرتاع. نحن ل�شنا كرا�شي بل ب�شر 

قاعدين على الكرا�شي. امل�شنوق الزم يتحا�شب". وقد 

تفاعل احلريري مع هذه املداخلة بوعد اأن يتمكن املعوقني 

من امل�شاركة باالنتخاب بكرامتهم واأنه �شيدرج هذا البند 

�شمن املوازنة. 

الميم  فئات 
على الرغم من كل الت�شييق الذي تعر�شت له املنظمات 

املنا�شرة لق�شايا جمتمع امليم، وعرقلة الن�شاطات واملوؤمترات 

، متكنت جمعية "حلم" من عقد موؤمتر 
4
املتعلقة بحقوقهم

رهاب  ملناه�شة  العاملي  "اليوم  فعاليات  �شمن  �شحايف 

واقع  حول  املوؤمتر  متحور  وقد  اجلندري"،  والعبور  املثلية 

تعر�س االأ�شخا�س الأ�شواأ اأ�شكال القمع ب�شبب ميولهم 

اجلن�شية اإ�شكالية اأ�شا�شية تناولتها اجلمعيات امل�شاركة يف 

الفعالية من جوانبها كافة. 

ال�شنة  موؤمترها  األغت  كانت  "حلم"  جمعية  اأن  ويذكر 

ال�شابقة تبعا لتهديدات �شادرة عن جهاٍت دينية طالت 

"حلم"،  مقّدمها  ويف  ميم  ملوؤمتر  املنظمة  اجلمعيات 

فاإ�شطرت االأخرية اإىل تغيري مكان اإنعقاد املوؤمتر من مرتو 

ف�شاء  اإىل  مبا�شرًة،  التهديدات  و�شلته  الذي  املدينة، 

 .
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اآمنة م�شاحة  باعتبارها  االجتماعي  التوا�شل  و�شائل 

ومن الالفت اأن تو�شيات املوؤمتر مل تتجه فقط اإىل اإلغاء 

تكري�س  اإىل  اأي�شا  اإمنا  العقوبات،  قانون  من   534 املادة 

دور الق�شاء ومكانته يف تف�شري القوانني وتطويرها وحماية 

املادة  تطبيق  ا�شتبعاد  يف  وحتديدا  واحلريات،  احلقوق 

املذكورة على جمتمع امليم، على غرار ما فعله بع�س الق�شاة 

يف ال�شنوات االأخرية. وقد �شهد هذا املطلب تطورا هاما 

هذه ال�شنة من خالل ان�شمام حمكمة ا�شتئناف اجلنح 

يف جديدة املنت اإىل جمموعة الق�شاة الذين راأوا وجوب 

 .
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ح�شر تطبيق املادة 534 عقوبات عن املثليني

مرآة  في  الكفالة  نظام 
المهاجرات العامالت 

امل�شرية  يف  متثل  اخل�شو�س  هذا  يف  االأبرز  احلدث 

 للعامالت املهاجرات، وكانت بتاريخ 
7
ال�شنوية التا�شعة

عنوان  حتت  العمال  عيد  مبنا�شبة   ،2018 حزيران   24

"نظام الكفالة قاتل". هذا باالإ�شافة اإىل وقفة ت�شامنية 

اأمام م�شغل  اإليها جمموعة من النا�شطات/ين  تداعى 

الإبداء  ليلي�شا،  لين�شا  املهاجرة  االأثيوبية  العاملة  كفيلة 

الدعم والت�شامن مع موقف العاملة يف مواجهة �شكوك 

عنه  اأعلنت  للرتاجع عما  ال�شغوط  ملزيد من  �شها 
ّ
بتعر

من  قفزت  قد  لين�شا  وكانت  الكفالء.  قبل  من  �شابقاً 

.
8
�س له

ّ
�شرفة املبنى هرباً من العنف امل�شتمر الذي تتعر

ب�شكل عام، متحور اخلطاب املت�شل بحقوق العامالت 

املهاجرات حول: 

-اإلغاء نظام الكفالة وا�شتبداله بنظام هجرة عادل ي�شمح 

للعاملة باملجيء اإىل لبنان بكامل احرتام وباإرادتها وفقا 

من  مع  قرار  اتخاذ  من  متكنها  حمددة  دخول  لتاأ�شرية 

هذه  تكون  واأن  العمل،  �شروط  هي  وما  العمل  تريد 

ال�شروط مكتوبة بلغة تفهمها، واإن كانت تريد اأن تعمل 

داخل املنزل اأو خارجه، واأن يكون لديها اخليار ال اأن 

ُترتك مل�شريها وللحظ باأن تعمل لدى �شخ�س جيد اأم 

ال، ومينحها عطلتها اال�شبوعية اأو يحرمها منها. 

اأم  لبنانيات  املنزليات  العامالت  �شمل  يتم  -اأن 

باأب�شط  يتمتعن  واأن  اللبناين  العمل  بقانون  اأجنبيات 

احلقوق التي ين�س عليها قانون العمل من عدد حمدد 

وال�شنوية،  االأ�شبوعية  العطلة  اإىل  العمل  ل�شاعات 

وعطلة االأمومة وغريها.

-اأن ي�شدق لبنان اإتفاقية منظمة العمل الدولية الرقم 

لالعتقال  حد  و�شع  كما  بروحيتها،  والعمل   189

من  بالعديد  املليئة  العام  االأمن  نظارات  يف  التع�شفي 

العمال الذين ال اأحد ي�شاأل عنهم واملعاملة �شيئة، واأن 

اأن  اإال  االحتجاز،  مراكز  يف  االأمور  بع�س  حت�شني  يتم 

.
النظام القائم ال يزال كما هو"9

يف  �شجت  االجتماعي  التوا�شل  �شبكات  اأن  يذكر 

املنازل،  بعامالت  مت�شلة  منا�شبة  من  اأكرث  يف  لبنان 
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�شاميال الكينية  العاملة  وق�شية   

10
لين�شا ق�شية  اأبرزها 

و�شدر عدد من البيانات ونظمت وقفات احتجاجية.

المهمشة الفئات 

جتدون املقالة بن�شختها  الكاملة مع املراجع على املوقع االإلكرتوين للمفكرة

ت�شتمر احلراكات حول م�شائل االأحوال ال�شخ�شية يف 

2018. وحتت هذا العنوان، برزت ب�شكل خا�س كما 

ق�شية  وبخا�شة  االأطفال،  ح�شانة  م�شاألة  عام  كل  يف 

انتزاع االأطفال من اأمهاتهن بقرارات �شرعية اأو ق�شية 

بقرارات  اأوالدهن  بت�شليم  توقيف االأمهات الإلزامهن 

احلراكات  برزت  كما  املدنية.  التنفيذ  دوائر  من 

املراأة.  �شد  العنف  ومبكافحة  باجلن�شية  باحلق  املطالبة 

باملقابل، تراجع ح�شور م�شاألة زواج القا�شرات بعدما 

كانت بداأت ال�شنة بتطور هام يف �شياق درا�شة اقرتاح 

القانون اخلا�س بزواج القا�شرا�ت داخل جلنة االإدارة 

والعدل. 

األطفال  حضانة 
برزت خالل هذه ال�شنة حالتان: 

من  قراراً  واجهت  التي  من�شور  مي�شا  حالة  االأوىل، 

املحكمة ال�شرعية ال�شنية يق�شي بانتزاع ابنها البالغ من 

االأمنية  القوى  بوا�شطة  "فار�س"  �شنوات  ت�شع  العمر 

الدميوقراطي"  الن�شائي  "التجمع  اأطلق  .وقد 
1
منها

موؤمتر  يف  بالقوة"،  "م�س  بعنوان  حملة  معها  ت�شامنا 

ق�شية  خلفية  على  ال�شحافة،  نقابة  يف  عقده  �شحايف 

اإىل  فار�س �شيداين  الطفل  ت�شليم  تنفيذ حكم  طريقة 

ابنها  "واقعة  اأن  املوؤمتر  خالل  من�شور  وقالت  والده. 

�شيما  وال  املحقة  الق�شايا  مع  الدولة  تعاطي  ت 
ّ
عر

اأن  اإىل  م�شرية  والن�شاء"،  باالطفال  املتعلقة  الق�شايا 

اأ�شلوب  هو  االأمنية  القوى  بوا�شطة  الطفل  "ت�شليم 

هناك  دام  ما  ذلك،  غري  يكون  اأن  ميكن  وال  عنفي 

وراأ�س طفل". م�شد�س  بني  �شنتيمرتات   10 من   اأقل 

حتقيقها  على  تعمل  اأهداف  "ثالثة  حددت  كما 

عمل  ور�شة  اإطالق  ابنها،  ح�شانة  ا�شرتجاع  وهي: 

املجتمع  وهيئات  واملدنية  الروحية  املحاكم  بني  وطنية 

2
فار�س". "قانون  ا�شم  حتت  قانون  واإطالق   املدين 

التي  ريتا �شقري  الثانية فكانت ق�شية االأم  الق�شية  اأما 

اأخذت حيزاً وا�شعاً من التفاعل واالإهتمام، واأطلقت 

بت�شليم  واإلزامها  بتوقيفها  قرار  �شدور  خلفية  على 

اأبعاداً  ريتا  مع  الت�شامني  اخلطاب  حمل  وقد  اإبنها. 

اأبرزها:  عديدة، 

-رف�س "جترمي" ح�شانة االأم الأبنائها

للرجل يف ق�شايا  "اإنحياز" املحكمة اجلعفرية  -اإنتقاد 

احل�شانة 

-رف�س اإ�شتخدام القوة لتجريد االأم من احل�شانة 

لعمر  بالفتاة  اأ�شوة  لل�شبي  احل�شانة  �شن  تعديل   -

ال�شبع �شنوات على اأن ُينظر بعدها يف م�شلحة الطفل 

واإجتماعية نف�شية  اأخ�شائية  عرب 

-تق�شري اأمد املحاكمات الطويلة وتفعيل دور التفتي�س 

ال�شرعية يف املحاكم 

بحيث  ومدونة  وا�شحة  قوانني  �شن  على  العمل   -

ميكن االطالع عليها

-العمل على اإلغاء املواد 998 و845 من قانون اأ�شول 

املحاكمات املدنية.    

جنسيتها  منح  حق  لألم 
ئها بنا أل

الربامج  يقتحمن  اأن  اللبنانيات  االأمهات  قررت 

املهم�شة  الفئات  من  اأخريني  بفئتني  اأ�شوة  االنتخابية 

وقد  املفقوودين(.  وذوي  املعوقني  )االأ�شخا�س 

النيابية  االنتخابات  يف  اأمرهن  االأمهات  ح�شمت 

لهن  ي�شمن  ملن  اإال  اأ�شواتهن  منح  عدم  لناحية 

مبنح  احلق  واأهمها  احلقوق  يف  الرجل  مع  م�شاواتهن 

هذا  بدا  وقد  متييز.  اأو  �شرط  دون  الأوالدهن  اجلن�شية 

نفذتهما  اللذين  االعت�شامني  خالل  وا�شحاً  اخليار 

و"جن�شيتي  والأ�شرتي"  يل  حق  "جن�شيتي  حملتي 

مبنا�شبة   ،2018 اآذار  و18   16 بتاريخي  تباعا  كرامتي" 

عيد االأم.

المرأة ضد  العنف 
ا�شتعيد  الن�شاء،  حقوق  بانتهاك  مت�شل  �شياق  يف 

وقد  الن�شاء.  �شد  االأ�شري  بالعنف  املتعلق  اخلطاب 

متحور حول اإدخال تعديالت على قانون حماية املراأة 

منظمة  من  مببادرة  العنف،  من  االأ�شرة  اأفراد  وباقي 

م�شودة  اأطلقت  قد  اجلمعية  كانت  وبعدما  "كفى". 

 2017 ني�شان   7 بتاريخ  القانون  تعديل  م�شروع 

تثمر  فاإن هذه اخلطوة مل   ،
3
العدل وزارة  بالتعاون مع 

اإىل عر�س  "كفى"  ب�  نتائجاً كما يظهر جلياً، ما حدا 

امل�شودة على نواب، ليتم تبنيها من قبل 10 نواب يف 

"اليوم  النواب مبنا�شبة  موؤمتر �شحايف عقد يف جمل�س 

 26 بتاريخ  الن�شاء"  �شد  العنف  ملناه�شة  العاملي 

 .2018 الثاين  ت�شرين 

هذا  يف  تطورا  �شهدت  يعقوب  روال  ق�شية  وكانت 

امل�شمار من خالل حكم اجلنايات ال�شادر باالأكرثية 

اإىل  انتهى  والذي   2018 اأول  ت�شرين   30 بتاريخ 

اإعالن عدم م�شوؤولية زوجها عن وفاتها. وقد �شارعت 

القرار  ثغرات  فيه  بّينت  بيان  اإ�شدار  اإىل  "كفى" 

من  اأهملته  وما  املحكمة  اإليه  ا�شتندت  ما  لناحية 

تفاعلت  ما  و�شرعان   .
4
والدالئل ال�شهود  �شهادات 

وبادر  امل�شتجدات،  هذه  مع  التمييزية  العامة  النيابة 

العامة  النيابة  من  الطلب  اإىل  حّمود  �شمري  القا�شي 

 .
5
احلكم متييز  ال�شمال  يف  االإ�شتئنافية 

األسرة قضايا  حول  حراكات 

جتدون املقالة بن�شختها  الكاملة مع املراجع على املوقع االإلكرتوين للمفكرة

والق�شاء  الف�شاد  مبحا�شبة  املطالب  اخلطاب  بقي  نظرياً 

يبدو  االأبرز. حيث  العنوان   ،2018 عام  عليه، خالل 

ال�شلطة  وهدف  مطلب  هو  الف�شاد  حماربة  اأن  الفتاً 

الف�شاد  مفهوم  جعل  ما  �شواء،  حٍد  على  ومعار�شتها 

اأبرز  ومن  اأوجه.  وحّمال  ف�شفا�شاً  العام  اخلطاب  يف 

مب�شروع  املتعلق  احلراك  املجال،  هذا  يف  احلراكات 

االإيدن باي )�شابق الذكر(، حيث مت اإتهام االأ�شخا�س 

اأهمية  التقليل من  بالف�شاد. ومن دون  امل�شوؤولني عنه 

لل�شنوات  بالن�شبة  متايزا  االأكرث  احلراك  فاإن  تقدم،  ما 

ويف  املهنية،  النقابات  �شعيد  على  ح�شل  ال�شابقة، 

مقدمتها نقابتي املحامني واالأطباء يف بريوت. 

المحامين:  نقابة 
شبهة  لدرء  الشفافية 

الفساد 
داخل  جرى  املجال،  هذا  يف  االأبرز  النقابي  التحرك 

نقابة املحامني يف بريوت ابتداء من �شهر ني�شان 2018. 

بتعديل  علما  املحامون  اأخذ  بعدما  احلراك  اإنطلق 

ال�شندوق  خدمات  من  لال�شتفادة  املالية  ال�شروط 

اإدارة  عقد  جتديد  مت  بعدما  للمحامني،  اال�شت�شفائي 

 .)Medgulf( مدغلف   �شركة  مع  ال�شندوق  هذا 

الع�شرين  قارب  عجز  ح�شول  عن  اأنباء  �شرت  وقد 

ال�شركة،  اإدارة  �شوء  نتيجة  اأمريكيا  دوالرا  مليون 

النقيب  برر  وقد  معها.  التعاقد  يف  ف�شاد  واحتمال 

متويل  بوجوب  اال�شرتاكات  زيادة  ال�شدياق  اأندريه 

ا�شتند  وقد  اال�شت�شفائي.  ال�شندوق  موازنة  العجز يف 

�شوؤال:  حموره  اأ�شا�شي  �شعار  على  املحامني  حراك 

كانوا  اإذا  النا�س  حقوق  عن  املحامني  يدافع  "كيف 

 ."1
عاجزين عن الدفاع عن حقوقهم؟

اآذار  ويف   2017 يف  احلا�شل  الق�شائي  باحلراك  وتيمنا 

لهوؤالء،  مكا�شب  حتقيق  اإىل  انتهى  والذي   2018

اأخذت جمموعة من املحامني مبادرة باإن�شاء جمموعة 

اأ�شماوؤها  تبدلت  الفاي�شبوك  على  و�شفحة  وات�شاب 

خالل ال�شنة لت�شتقر على ت�شمية "نادي احلقوقيني". 

نادي  وت�شمية  الت�شمية  هذه  بني  ال�شبه  يخفى  وال 

من  جمموعة  اإىل  املحامون  تداعى  وقد  الق�شاة. 

اإىل  وانتهوا  املحامني  نقابة  التن�شيقية يف  االجتماعات 

  .
2
اإن�شاء جلنة متابعة

ب�  اأمكن ت�شميته  اأهم مطالب هذا احلراك، الذي  من 

اأمران:  ال�شفافية"،  "معركة 

التاأمني،  �شركة  مع  املوقع  االإدارة  عقد  ن�شر  -وجوب 

عمال  وذلك  به،  راأيهم  اإبداء  من  للمحامني  متكينا 

املطلب  هذا  "املفكرة"  دعمت  وقد  ال�شفافية.  مببداأ 

من خالل توجيه كتاب اإىل نقابة املحامني يف بريوت 

تطلب فيه منها ن�شر هذا العقد عمال بقانون الو�شول 

 .
3
اإىل املعلومات

للمحامني  عادية  غري  عمومية  جمعية  عقد  -وجوب 

لهذه  عري�شة  حترير  مت  وقد  ال�شاأن.  بهذا  للتباحث 

ال�شدياق  اأندره  املحامني  نقيب  تذرع  وبعدما  الغاية. 

ب�شركة  خا�شة  مبعلومات  الرتباطه  �شري  العقد  باأن 

التاأمني، �شلم ن�شخا عن العقد لعدد من النقباء واأمناء 

ال�شر ال�شابقني بعد توقيعهم على تعهد بعدم االإف�شاء 

عنه وبعد فرتة ن�شر هذا العقد. ويلحظ اأن اأحد اأع�شاء 

جمل�س  من  ا�شتقال  عازوري  زاهر  النقابة  جمل�س 

احتجاجا   
4
املحامني حراك  اإىل  ثم  من  لين�شم  النقابة 

من  االأهم  النقابة.  �شوؤون  اإدارة  يف  الال�شفافية  على 

ذلك هو احلراك احلا�شل فيما بعد من خالل املبادرة 

التي �شارك فيها ع�شرات املحامني يف االإدعاء الإبطال 

بت�شديق ح�شاباتها  للنقابة  العمومية  مقررات اجلمعية 

اأن  اأ�شا�س  على  اال�شت�شفائي  ال�شندوق  وح�شابات 

   .
5
اأتت مناق�شة متاما للواقع النتيجة املعلنة )امل�شادقة( 

لم  حراك  األطباء:  نقابة 
يكتمل

قبل  من  اإخبار  تقدمي  مّت  االأطباء،  نقابة  �شعيد  على 

االإدارية  املديرة  �شد  "امل�شتقلني"  االأطباء  من  عدد 

يف النقابة ندين حداد، بجرم التزوير وا�شاءة االأمانة. 

ت�شبط  التي  االأوىل  املايل  الف�شاد  ق�شية  لي�شت  هذه 

املرة  هذه  ال�شكوى  اأوراق  اأن  اإال   .
6
االطباء نقابة  يف 

رجا  القا�شي  اال�شتئنايف  العام  النائب  لدى  حفظت 

متابعتها  خالل  "املفكرة"  معلومات  وفق  حمو�س. 

اإىل  ال�شكوى  اأدى حفظ  وتوجهاته،  احلراك  ملجريات 

تراجعهم  الإعالن  النقابة  داخل  االأحزاب  م�شارعة 

بالف�شاد فيها.  باأي حراك مندد  عن االإنخراط 

نهاية  مع  االأطباء  حراك  تطور  ذلك،  من  الرغم  على 

لقرار  معاً   - املطلبي  "احلراك  جلنة  تاأليف  اإىل  العام 

من  عدد  نّفذه  اإعت�شام  اإىل  دعت  والتي  واحد"، 

"بيت  اأمام   2018 االأول  كانون    18 بتاريخ  االأطباء 

املعا�س  بتح�شني  للُمطالبة  بريوت،  يف  الطبيب" 

واحتجاجاً  لالأطباء،  ال�شحي  وال�شمان  التقاعدي 

 .
7
النقابة على الهدر والف�شاد واغت�شاب قرار جمل�س 

الفساد  حول  مهنية  حراكات 

جتدون املقالة بن�شختها  الكاملة مع املراجع على املوقع االإلكرتوين للمفكرة

حراكات حقوقيةحراكات حقوقية
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جويل بطرس ونزار صاغية

من  مبزيج   "1
كوليت طلت  "وما  م�شرحية  من  نخرج 

قا�شرا  يزال  ما  نظام  �شد  غ�شب  م�شاعر  امل�شاعر: 

نف�شه  االآن  ويف  العادلة،  املحاكمة  عدالة  �شمان  عن 

م�شاعر اإعجاب مببادرة اإحدى اأبرز �شحايا هذا النظام 

باأناقته، عمل  اإىل عمل فني متميز  اإىل حتويل معاناتها 

وكان  العادلة.  املحاكمة  باأهمية  الوعي  يعزز  اأن  يوؤمل 

بتهمة  �س ملالحقة 
ّ
تعر زياد عيتاين قد  امل�شرحية  بطل 

العمالة الإ�شرائيل، مما اأدى اإىل توقيفه الأكرث من ثالثة 

ات�شال  اأي  دون  من  منها  كبريا  ق�شما  )ق�شى  اأ�شهر 

باخلارج( وتعذيبه وت�شريب التحقيقات ال�شرية معه مبا 

ليتبنّي  االإعالم،  و�شائل  اإىل  م�شيئة  فيها من معطيات 

ملالحقته  �شنداً  �شكلت  التي  املعلومات  اأن  ثم  من 

قبل  من  ال�شخ�شي  االنتقام  باب  من  تلفيقها،  مت  قد 

�شابطة رفيعة امل�شتوى يف قوى االأمن الداخلي. 

دون  من  تفا�شيلها  يف  الق�شية  هذه  �شّكلت  وقد 

واالأمن  االإعالم  املهنية يف  فا�شحاً النهيار  مثااًل  ريب 

 ،
2
�شامال اأردناه  الذي  التقرير  هذا  وياأتي  والق�شاء. 

زياد  املمثل  مالحقة  �شابت  التي  املخالفات  ليوثق 

عيتاين على اختالفها: وُيراد منه لي�س فقط اأن يوّثق 

املخالفات احلا�شلة يف ق�شية واحدة، اإمنا اأي�شا اأن يظّهر 

العميقة  اخللل  جوانب  املخالفات  هذه  خالل  من 

لي�س  والتي  اللبنانية  املنظومة  يف  متاأ�شلة(  )وبع�شها 

عيتاين  ق�شية  اإليه  و�شلت  ما  نفهم  اأن  املمكن  من 

وتظهريها  اجلوانب  هذه  ا�شتنباط  ويرتدي  دونها.  من 

االإ�شالحية  اخلطوات  ال�شت�شراف  اأ�شا�شية  اأهمية 

ال�شرورية ملنع تكرار ما ح�شل. 

ال  عيتاين  ق�شية  فجاجة  باأن  القول  اإىل  هنا  ون�شارع 

ر�شما  االأ�شح  على  اإمنا  معزولة،  ق�شية  منها  جتعل 

كاريكاتوريا لنظام ما لبث بفعل عيوبه، ي�شبب مظامل 

كثرية م�شابهة يف هذا اجلانب اأو ذاك للمظامل املرتكبة 

عن  الغالب  يف  �شحاياها  يعجز  مظامل  عيتاين،  بحق 

ت�شنى  ما  غرار  على  عنها  الك�شف  حتى  اأو  مقاومتها 

لهذا االأخري اأن يفعله. 

شعبية  محاكمة  البداية: 
غيابيا واسعة... 

الرواية بلسان عيتاني 

جديدة،  م�شرحية  على  التمرين  عيتاين  اأنهى  اإذ 

داخل  اإىل  بالقوة  و�شحباه  عليه  هجما  ب�شابني  فوجئ 

ما  وفق  فيميه"  اأ�شود  "راجن  الدفع  رباعية  �شيارة 

اإياه عيتاين يف مقابلة خا�شة معه. قال عيتاين  اأخربنا 

وع�شب  و�شدره  وجهه  على  "�شربه  اأحدهما  اأن 

"غرفة جمهزة  ب�  و�شفه  ما  اإىل  عيتاين  اقتيد  عينيه". 

من  وتتدىل  باالأ�شود  بكاملها  مدهونة  للتعذيب"، 

حماكمة  خالل  و�شيثبت  معدنية.  خّطافات  جدرانها 

متت  التي  الغرفة  هذه  وجود  الحقا  له  التهمة  تلفيق 

 6 اأن  عيتاين  قال  كما   .
3
ال�شوداء بالغرفة  ت�شميتها 

اأحدهم  اتهمه  موجودين،  كانوا  مدنية  مبالب�س  رجال 

اإ�شرائيل" ولكمه على وجهه.  "بالتعامل مع 

و�شوله  بعد  االأوىل  اخلم�س  الدقائق  اأن  عيتاين  يعترب 

نف�شه.  يف  الرعب  باإثارة  كفيلة  كانت  املبنى  اإىل 

حطوين  ال�س....  اأخو  يا  عميل  يا  قالويل  "دغري 

االأذية  باإحلاق  هددوه  هيي..."  �شو  عرفت  ما  باأو�شة 

رايت�س  "هيومن  منظمة  ونقلت  وزوجته.  باإبنته 

ووت�س" عن عيتاين باأن املحققني قالوا له "عليك اأن 

يف  موجود  التعذيب  اأن  تفهم  اأن  يجب  الأنه  تتكلم 

."4
البلدان جميع 

عرب  حمادثاته   A4 اأوراق  على  طبعوا  قد  وكانوا 

جامي�شيون"  "نيلي  مع  "فاي�شبوك"  على  االإنبوك�س 

هناك  وكان  فيانفي".  "كوليت  اأ�شبحت الحقاً  التي 

الدولة".  "اأمن  عليه  كتب  حتته،  و�شع  وملف  �شرير 

كان  "خطفه"  الذي  اجلهاز  اأن  عيتاين  اأدرك  حينها 

ويف  ثابت  كر�شي  على  و�شعوين  "ثم  الدولة.  اأمن 

يداي الكلب�شة. عندها اأيقنت اأنني يف ورطة كبرية". 

ملف  معهم  كان  الذين  الرجال،  اأن  عيتاين  قال 

نحو  معه  حققوا  الدولة"،  "اأمن  عليه  مكتوب 

قال  ثم  اإ�شرائيل.  مع  اأو ثالث حول عالقته  �شاعتني 

�شيغيب  باأنه  ليخربها  بزوجته  يت�شل  اأن  اأحدهم  له 

�شاألوه  باالأ�شئلة.  بعدها  عليه  وانهالوا  اأيام.   10 ملدة 

حممد  الداخلية  وزير  م�شت�شار  بركات،  حممد  عن 

امل�شنوق ثم عن ح�شن مراد، اإبن النائب عبد الرحيم 

عيتاين  قرر  وقد  اأ�شدقائه.  اأقرب  ب�شفتهم  مراد، 

حماية لنف�شه اأن يديل مبعطيات ال ت�شدق، على نحو 

اإثبات  من  نف�شه  الوقت  يف  وميكنه  التعذيب  يجنبه 

ق�شة  اخرتع  وعليه،  املعطيات.  هذه  �شدقية  عدم 

الفيديوهات اجلن�شية، واأعطى املحققني عنوان �شفارة 

لبنان يف اإ�شطنبول كعنوان التقى فيه املدعوة كوليت. 

اأرادوا  جديدة.  �شغط  بورقة  ا�شتعانوا  اجلمعة  "يوم 

علموا  بعدما  عني  تخّلى  اجلميع  اأن  يل  يظهروا  اأن 

كان  الذي  ال�شتايت�س  اأروين  اإيل.  املوجهة  بالتهمة 

كتبه �شديقي يحيى جابر وهو يعرب عن �شخطه �شدي 

على  والنا�شطني  االأ�شدقاء  بع�س  كتبه  ما  ثم  )تفو(، 

اإحباطي  ذلك  خالل  من  اأرادوا  وقد  "فاي�شبوك". 

اأنهم  كما  اأحد.  عني  يدافع  لن  باأنه  واإعالمي 

رح  معنا،  بتم�شي  ما  "اإذا  يل  قالوا  ابتزازي.  حاولوا 

اأحد  اأن  حتى  ال�شابقة(".  )زوجته  ماجدولني  تّورط 

املحققني هدده بحرق منزل اأهله. 

املحكمة  لدى  احلكومة  مفو�س  عيتاين  قابل 

 25 ال�شبت  يوم  جرمانو�س  بيرت  القا�شي  الع�شكرية 

اأول فرا�س عويدات  الثاين يف مكتب املالزم  ت�شرين 

ف 
ّ
يعر مل  حمتجزاً.  كان  حيث  ال�شوديكو،  يف 

يكون.  من  عيتاين  يعلم  ومل  نف�شه  عن  جرمانو�س 

ومل  املقابلة  وقت  طوال  بكتفه  مي�شك  ال�شابط  كان 

اإفادته.  اإعادة  منه  طلب  تركه.  منه  القا�شي  يطلب 

فقرر عيتاين اإعطاءه رواية خمتلفة عن االأوىل. "قلت 

"غروري  هو  كوليت  مع  "للتعامل"  دفعني  ما  اأن  له 

انتهاء  بعد  حم�شر  على  يوقع  مل  اأنه  كما  كمثقف". 

التحقيق مع جرمانو�س. 

الثاين  املحقق  قرر  التحقيق،  غرفة  اإىل  عودته  وبعد 

جربان مي�شي )املعروف ب� "غابي"( اأن يثري مو�شوع 

ال�شكرين �شوت. وكان عيتاين اأخذ يف 2017 �شكرين 

املقّدمة  اأبدتها  )اإعجاب(  اليك  عالمة  عن  �شوت 

احلاج على تعليق للمخرج �شربل خليل اعترب م�شيئا 

للمراأة ال�شعودية. وفيما عادت احلاج وحذفت عالمة 

االإخباري  نيوز"  "اأيوب  موقع  اأعاد  هذه،  االإعجاب 

كرئي�شة  من�شبها  من  احلاج  اإقالة  اإىل  اأدى  مما  ن�شرها، 

اأن  ملكتب مكافحة جرائم املعلوماتية. ويخربنا عيتاين 

كوليت  "باأن  يعرتف  اأن  منه  طلب  "غابي"  املحقق 

جنحت  الأنها  احلاج  �شوزان  على  الق�شاء  منه  طلبت 

االإ�شرائيلية".  ال�شبكات  مبكافحة 

اإلعالم ينقل 
التحقيقات كما 

وردت من دون 
تحقيق كأنما 

وسائل اإلعالم مجرد 
علبة بريد يضع فيها 

الجهاز األمني ما 
يشاء.

غرفة  �شحافيون  دخل  جهنميا".  نهارا  كان  "االأحد 

يبداأوا  اأن  قبل  طبعاً  "هذا  اجلل�شة،  وتابعوا  التحقيق 

بني  م�شادة  ح�شلت  خروجهم،  بعد  بتعذيبي". 

التوقيع  يرف�س  اأنه  له  وقال  الثاين  واملحقق  عيتاين 

اإىل  االنتقال  قرروا  "عندها  التحقيق.  حم�شر  على 

التعذيب. تخيلوا اأن اأحد اجلريان ات�شل مبحمد اأمني 

ووا�شل  قتل  ياكل  عم  زياد،  "حلقوا  له  وقال  عيتاين 

�شراخه  اجلريان  �شمع  عيتاين،  ح�شب  لعنا".  �شوته 

حوايل  تعذيبي  يف  "ا�شتمروا  ال�شرب.  �شدة  من 

عدا  ما  بجنازير  ربطوين  كرباج،  "تعليق،  �شاعة؛   22

اأ�شرا�س".   3 ك�شرويل  يلبطوين.  و�شاروا  را�شي 

"فرجاين  رئي�شي.  ب�شكل  املهمة  تّوىل  اأول  املالزم 

�شور عيد لني )اإبنته( وقللي "مب�شوط عم تعّيد بالك 

لبع�س  وعيي  وفقدت  و�شرخت  بكيت  ال�س...". 

خالل  من  اغت�شابي  حاولوا  اأنهم  "حتى  الوقت. 

لربنامج  عيتاين  واأ�شاف  موؤخرتي".  يف  ع�شا  اإدخال 

قناة  على  هيك"  "اأنا 

"اجلديد": "بعد ال�شرب مت تقييدي من قدماي اإىل 

رقبتي. بالتايل اإذا ما اأردت اأن اأ�شري اأفقد توازين الأنه 

ي�شربني  اأقع  وكلما  ج�شدي،  على  ثقل  هنالك  بات 

 ."5
اأحدهم كي اأعود واأقف

على  التوقيع  على  عيتاين  اإجبار  املحققون  اأراد 

وقع  كوليت.  من  االأموال  تلقى  باأنه   
ّ
يقر واأن  املح�شر 

قيد  عيتاين  بقي 
ُ
واأ تعذيبه.  عن  فتوقفوا  االإثنني  يوم 

االحتجاز يف مركز مديرية اأمن الدولة 6 اأيام.

رواج التسريبات االعالمية 

تال  الذي  اليوم  ومنذ  االأولية  التحقيقات  هذه  طوال 

اإعالم  لو�شائل  االأخبار  ت�شريب  كان  عيتاين،  توقيف 

 24 وبتاريخ  و�شاق.  قدم  على  قائما  ون�شرها  متفرقة 

العامة  للمديرية   
6
االأول البيان  �شدر  الثاين،  ت�شرين 

ن�شر  من  �شاعات  بعد  الق�شية،  حول  الدولة  الأمن 

ال�شحايف ر�شوان مرت�شى اأول مقال له عن الق�شية يف 

"االإجناز"  العملية  البيان  و�شف  "االأخبار".  جريدة 

امل�شاد"  التج�ش�س  جمال  يف  اإ�شتباقية  "نوعية  باأنها 

واال�شتق�شاءات  واملتابعة  "الر�شد  نتيجة  اأتت  وباأنها 

اجلرم  "تثبيت  ا�شتطاعت  واأنها  �شهور"  مدار  على 

البيان  اإذاً  زياد عيتاين". ح�شم  به  امل�شتبه  فعلياً على 

فقط  هدفها  التحقيقات  واأن  عيتاين عميل  اأن  االأول 

ك�شف املوؤامرة التي كان يتّم التح�شري لها من خالل 

�شيا�شتني  �شخ�شيتني  عن  مو�شعة  "معلومات  تزويده 

اغتيالهما.  االإ�شرائيلية  املخابرات  تنوي  بارزتني" 

وزير  هما  ال�شخ�شيتني  هاتني  اأن  تبنّي  ما  و�شرعان 

الرحيم  والنائب عبد  امل�شنوق  نهاد  ال�شابق  الداخلية 

ات�شاالت  وتلقيا  اخلرب  ال�شخ�شان  هذان  اأكد  مراد. 

هناأوا  الذين  الثالثة  الروؤ�شاء  من  ب�شالمتهما  مهنئة 

كان  خطري  خمطط  من  بنجاتهم  اأي�شاً  اللبنانيني 

حت�شري  اإىل  التلميح  جانب  واإىل  البالد.  ي�شتهدف 

هذا  اأن  اإىل  البيان  اأ�شار  اغتيال،  ملحاوالت  عيتاين 

متّهد  لبنانية  نواة  تاأ�شي�س  "على  يعمل  كان  االأخري 

للفكر  والرتويج  اإ�شرائيل،  مع  التطبيع  مبداأ  لتمرير 

املثقفني". ال�شهيوين بني 

واأعّد تلفزيون "امل�شتقبل" تقريرا عن "حماولة اغتيال 

"حت�شر  كانت  اأنها  واعترب  جناته  على  فهناأه  امل�شنوق" 

لبنانية  فتنة  الإ�شعال  االإ�شرائيلي  العدو  اأروقة  يف 

 ."7
داخلية، كلف بها الفنان امل�شرحي زياد عيتاين

خا�شة  املحلية،  التلفزيونات  بني  ال�شباق  بداأ  عندها 

ت�شرين   27 يف  االإثنني"  "برامج  ب�  ي�شّمى  ما  بني 

جزءاً  كركي  رميا  االإعالمية  خ�ش�شت   .2017 الثاين 

"اجلديد"  قناة  على   "8
"للن�شر برناجمها  حلقة  من 

عيتاين.  ق�شية  يف  التحقيق  تفا�شيل  عن  للك�شف 

معلوف  االإعالمي جو  كان  "للن�شر"،  عر�س  ومبوازاة 

يقراأ  "ال.بي.�شي"  �شا�شة  على   "9
احلرية "هوا  عرب 

حما�شر  دقيقة   20 وحلوايل  الهواء  على  مبا�شرة 

وا�شحا  زمنيا  ت�شل�شال  و�شع  عيتاين.  مع  التحقيق 

االإ�شرائيلية  بال�شابطة  عيتاين  جمعت  التي  للعالقة 

اللبنانّي: للنظام  كاريكاتوري  رسم  عيتاني،  قضية 
العادلة المحاكمة  مذبح  على  رقصنا  هكذا 

القضاءالقضاء

2015 وكانت هذه االأخرية  كوليت فيانفي منذ العام 

قد حظيت اأي�شاً بر�شم ت�شبيهي عر�شته كل من "ال.

و"اجلديد".  بي.�شي." 

جو  اأن  اإىل  "املفكرة"  مع  مقابلته  يف  عيتاين  وي�شري 

معلوف ورميا كركي قراأوا املحا�شر مبا�شرة على الهواء، 

على  يوقع  مل  وهو  معه،  م�شتمرا  التحقيق  كان  فيما 

يقومون  املحققون  "كان  التايل.  اليوم  يف  اإال  املح�شر 

التحقيق معي".  اأثناء  بتح�شري حلقتي الربنامج 

هذا  اأن  بة 
ّ
امل�شر املعلومات  نقلوا  الذين  جميع  اعترب 

املحامي  طبيعي.  االأمر  باأن  االأقل  على  اأو  واجبهم 

"العني  اأبو فا�شل راأى يف مقابلته مع برنامج  جوزيف 

10" عرب "اجلديد" اأن من حقه نقل ما ورده من 
بالعني

الق�شاء،  عهدة  يف  اأ�شبح  امللف  اأن  بحجة  معلومات 

التحقيق  قا�شي  اأمام  عالقا  يزال  ما  كان  اأنه  علما 

لل�شرية.  اأعماله  الذي تخ�شع  الع�شكري، 

الهائلة  املعلومات  العام ب�شكل كبري مع  الراأي  تفاعل 

التي كانت ترده من كل حدب و�شوب. وقد ا�شطر 

 ال�شيما 
11
ثانيا بيانا  اإ�شدار  اإىل  تبعا لذلك  الدولة  اأمن 

اأن عيتاين كان قد غرّي كّل ما اأدىل به يف اإفادته االأوىل. 

اليوم  يف   ،2017 الثاين  ت�شرين   28 يف  البيان  �شدر 

الع�شكري.  الق�شاء  اإىل  فيه  عيتاين  حتويل  مّت  الذي 

يف  و"�شبط  عيتاين  منزل  داهم  اجلهاز  اأن  ك�شف 

اأربعة  اإىل  باالإ�شافة  املخّدرات،  من  كمّية  نومه  غرفة 

تبنّي  خلوّية،  اأجهزة  وخم�شة  اإلكرتونّية،  حوا�شيب 

ومتنى  ية. 
ّ
ال�شر الداتا  فيها  يخّزن  اأّنه  التحقيقات  يف 

البيان يف اخلتام على و�شائل االإعالم اأن حت�شل على 

يف  والتوجيه  االعالم  ق�شم  من  "مبا�شرة  معلوماتها 

املديرية العامة، حفاظاً على الدقة وال�شدقية، وحر�شاً 

�شمعة  وعلى  التحقيقات  نتائج  ا�شتباق  عدم  على 

جميع الذين وردت اأ�شماوؤهم يف التحقيق". 

اأي  ي�شدر  مل  اأنه  اإىل  ال�شدد  هذا  يف  ن�شري  ختاما، 

موقف عن النيابة العامة التمييزية اأو مفو�س احلكومة 

جرمانو�س  بيرت  القا�شي  الع�شكرية  املحكمة  لدى 

الق�شية.  حول 

ومعهم  املعنيني  معظم  تبني  من  الرغم  وعلى  لكن 

اأن  اإال  االإعالم،  نقلها  التي  للرواية  العام  الراأي 

ال�شلوك التطبيعي لهذا االأخري مع الت�شريبات االأمنية 

مل ي�شلم من االإنتقادات، واإن بقيت هذه االإنتقادات 

حمدودة. ومن اأبرز هذه االنتقادات، مقالني لل�شحايف 

القانوين  "املدن"12"واخلبري  جريدة  يف  الربيع  منري 

 ف�شال عن  برنامج "بال 
13

عمر ن�شابة يف جريدة االأخبار

 .
"امل�شتقبل"14 طول �شرية" على �شا�شة 

وعليه، واإذا و�شعنا جانبا هذه االنتقادات التي بقيت 

الرجل تعر�س ملحاكمة  اأن  قلنا  اإذا  نبالغ  حمدودة، ال 

.in abstentia �شعبية وا�شعة غيابيا 

التحقيق  قاضي  انتهى  كيف 
عيتاني؟  محاكمة  منع  إلى 

بتاريخ  عيتاين  نقل  مّت  الق�شية،  جمريات  اإىل  وبالعودة 

متهيدا  الع�شكرية  املحكمة  اإىل  الثاين  ت�شرين   28

تعني  اأنه  اإال  الع�شكري.  التحقيق  قا�شي  اأمام  ملثوله 

اأمام  االأوىل  للمرة  للمثول  اأيام  ثالثة  ينتظر  اأن  عليه 

هذا االأخري، ق�شاها يف احلب�س االنفرادي. 

يوم  التحقيق  قا�شي  اأمام  االأوىل  للمرة  عيتاين  مثل 

اأيام  ثالثة  بعد  اأي  االأول،  كانون   1 يف  الواقع  اجلمعة 

اإىل  دخويل  "فور  الع�شكرية.  املحكمة  اإىل  نقله  من 

بتعذبوين  "كيف  له  وقلت  بال�شراخ  بداأت  مكتبه، 

ال  كانت  التعذيب  اآثار  الأن  يداي  واأريته  هيك؟" 

تزال وا�شحة عليهما. قلت له: "اأنا بريء، مظلوم وقد 

وفق  وطلب  االدعاءات  القا�شي  �شّجل  �شربوين". 

يف  يحقق  مل  الطبيب  لكن  له،  طبيا  فح�شا  عيتاين 

اإدعاء التعذيب اإمنا فح�شه فقط من الناحية ال�شحية. 

وقد  معه،  عيتاين  حمامي  ح�شر  اجلل�شة،  هذه  خالل 

فلم  موكله.  ومقابلة  امللف  على  لالطالع  ا�شتمهل 

يح�شل اأي حتقيق يف خ�شو�س الق�شية بحد ذاتها. 

اأنه بقي يف زنزانة املحكمة  بعد اجلل�شة، يروي عيتاين 

الع�شكرية 27 يوما مل يتمكن خاللها من لقاء اأيا من 

انتهاء  بعد  اإال  ذلك  يح�شل  ومل  حماميه،  اأو  معارفه 

اجلل�شة  )وهي  التحقيق  قا�شي  اأمام  ا�شتجوابه  جل�شة 

الثانية( والتي ح�شلت بتاريخ 18 كانون االأول. 

خالل اجلل�شة الثانية التي ا�شتمرت حوايل 3 �شاعات 

اأخرب  اأنه  عيتاين  يروي  احلاج،  �شليبا  بح�شور حماميه 

لي�شت  واأنها  كوليت  �شخ�شية  "اخرتع  اأنه  القا�شي 

عندها  والتعذيب".  التهديد  وطاأة  حتت  موجودة 

حلظة  منذ  معي  ح�شل  ما  �شرد  القا�شي  مني  طلب 

التعذيب.  فيه  مبا  �شيء  بكل  "اأخربته  "خطفي". 

و�شفته  عندما  الدولة  اأمن  التعر�س جلهاز  من  منعني 

 ."Beau Rivage 2"�ب

�شقيقته  مبقابلة  لعيتاين  �شمح  اجلل�شة،  هذه  بعد 

وزوجته للمرة االأوىل يف 25 كانون االأول، اأي بعد �شهر 

هي  احلاج  �شوزان  اأن  لهما  قال  توقيفه.  على  ويومني 

اأحد  مع  التوا�شل  منهم  وطلب  الق�شية  لفقت  التي 

"مّت ذلك فقط عرب فتحة  االعالميني )فداء عيتاين(. 

يتمكن  مل  اإنه  وقال  ع�شكريني  وبح�شور  الباب  يف 

 ،"15
انفراد على  اأ�شرته  اأو  حماميه  مقابلة  من  مرة  وال 

رايت�س  "هيومن  ملنظمة  عيتاين  ح 
ّ
�شر ما  ح�شب 

وبقي  روميه  �شجن  اإىل  عيتاين  نقل  بعدئذ،  ووت�س". 

"املحكومني"  مبنى  يف  و�شع  يوما.   31 حوايل  هناك 

باجلرائم  واملحكومني  املتهمني  جميع  ي�شم  الذي 

مدة  طوال  خائفا  بقي  اأنه  عيتاين  ويك�شف  اخلطرة. 

تكون  قد  اعتداء  حماولة  اأي  من  روميه  يف  وجوده 

مدبرة.

كانوا  بعدما  عيتاين   
16

عموما االإعالم  ن�شي  وفيما 

�شنفوه �شمن العمالء، ن�شر ال�شحايف ف. عيتاين يف 

كانون  يف  مدونته  على  متتالية  )حلقات(  مقاالت   3

الثاين و�شباط 2018 ما كان ح�شل عليه من معطيات 

حتت  باعرتافاته  اأدىل  اأنه  ومفادها  عيتاين  زوجة  من 

وطاأة التعذيب، واأن التهمة لفقت له من قبل املقدمة 

تلك  خطورة  من  الرغم  وعلى  منه.  انتقاما  احلاج 

املعلومات التي ن�شرها ف. عيتاين، مل يتفاعل الراأي 

جوانبها  كل  يف  �شريالية  فالق�شية  بداية.  معها  العام 

اإ�شعاف  يف  �شاهم  رافقها  الذي  االإعالمي  وال�شخ 

عيتاين.  فر�شية 

بتاريخ 6 �شباط 2018، مثل عيتاين للمرة الثالثة اأمام 

يف  التو�شيع  قرر  الذي  الع�شكري،  التحقيق  قا�شي 

التحقيق واإحالة امللف اإىل فرع املعلومات. 

يف  املعلومات  �شعبة  مقر  اإىل  فعليا  عيتاين  نقل  وقد 

26 �شباط وبقي هناك حوايل اأ�شبوعني. وتاأكد هوؤالء 

اأقواله بعدما اكت�شفوا ح�شول قر�شنة على  من �شحة 

طلب  على  بناء  غب�س،  اإيلي  املدعو  قبل  من  ح�شابه 

املقدمة �شوزان احلاج. مت توقيف هذين االأخريين ليتم 

باملقابل،  العمالة.  تلفيق  بتهمة  االدعاء عليهما الحقا 

اأبو غيدا  2018 واأقفل  اآذار   13 اأطلق �شراح عيتاين يف 

الق�شية �شده يف 29 اأيار 2018 بعدما اأ�شدر قرارا مبنع 

املحاكمة عنه واتهم غب�س واحلاج بتلفيق التهمة له.

في  التهمة  تلفيق  قضية 
العام الفضاء 

كبريا  �شجيجا  بالعمالة  عيتاين  اتهام  اأثار  ما  بقدر 

الرواية  ظهور  عند  ح�شل  كذلك  العام،  الف�شاء  يف 
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ا�شتثمار  اإىل  اجلهات  بع�س  �شعت  وفيما  املناق�شة. 

اأ�شوات  خرجت  انتخابيا،  وبخا�شة  �شيا�شيا  الق�شية 

التوا�شل  مواقع  على  كثرية  ولكن  االإعالم  يف  قليلة 

االجتماعي توؤكد وجود موؤامرة )اأو على االأقل �شبهة 

عيتاين ال�شتمالة  تربئة  اإىل  اأدت  موؤامرة(  على وجود 

من  هامة  ن�شبة  ي�شكلون  الذين  العائلة  هذه  اأبناء 

ناخبي الدائرة الثانية يف بريوت. وقد اأدى هذا البازار 

الق�شية  من  احلقوقية  اجلوانب  على  الت�شوي�س  اإىل 

كبري.  ب�شكل 

االستثمار السياسي

يف  املركزي  ال�شخ�س  ال�شيا�شي  اال�شتثمار  ا�شتهّل 

الذي  امل�شنوق،  نهاد  الداخلية  وزير  اخل�شو�س  هذا 

"تويرت" مهنئاً عيتاين برباءته  د على �شفحته على 
ّ
غر

م�شتبقاً بالتايل نتائج التحقيقات لدى فرع املعلومات. 

املزايدة  �شبيل  على  ذهب  امل�شنوق  اأن  بل  ال 

عيتاين.  من  باالإعتذار  اللبنانيني  مطالبة  حّد  اإىل 

الرباءة  عيتاين.  زياد  من  يعتذرون  اللبنانيني  "كل 

الثابتة  احلقيقة  هو  وبوطنيته  به  الفخر  كافية،  لي�شت 

االأ�شيل  "البريوتي  باأنه  عيتاين  وو�شف  الوحيدة". 

يوماً  وبريوتيته  عروبته  عن  يتخّل  مل  الذي  العربي 

 ."17
واحداً

وهذا  التغريدتني.  كال  يف  وا�شحا  االبتذال  بدا  وقد 

اأبرزها  عليهما،  التعليقات  من  العديد  اإليه  اأ�شارت  ما 

من  اأول  كان  امل�شنوق  باأن  ذكرت  التي  التعليقات 

من  لنجاته  التهاين  وتقبل  الدولة  اأمن  رواية  تبنى 

االإغتيال.  حماولة 

عن  االإفراج  يوم  يف  اأوّجه  اال�شتثمار  هذا  بلغ  وقد 

ظهور  حلظة  مبا�شرة  التلفزيونات  نقلت  عيتاين. 

وحلقته  املعلومات  فرع  مقر  خارج  مرة  الأول  عيتاين 

اإىل ال�شرايا احلكومي حيث قام بزيارة رئي�س احلكومة 

�شعد احلريري قبل التوجه اإىل منزله يف طريق اجلديدة 

ال�شتثمار  �شعوا  الذين  بال�شيا�شيني  غ�ّس  الذي 

الوزير  كان  وكما  اإنتخابية.  مكا�شب  لتحقيق  الق�شية 

امل�شنوق اأول الوافدين اإىل منزله. 

لحجـــب  السياســـي  االســـتثمار  اســـتغالل 

المســـؤوليات والجوانـــب الحقوقية من قضية 

ــي عيتانـ

مبراجعة اخلطاب العام، نتبني اأن وقاحة هذا اال�شتثمار 

و�شل  مبا  للت�شكيك  خ�شبة  مادة  �شكلت  ال�شيا�شي 

اأنها  على  عيتاين  تربئة  �شورت  بحيث  التحقيق،  اإليه 

انتخابية.  مكا�شب  حتقيق  منه  يراد  �شيا�شي  عمل 

من  التخفيف  اإىل  عموما  اخلطاب  هذا  اأدى  وفيما 

ذهبوا  البع�س  فاإن  عيتاين،  مع  العام  الراأي  تعاطف 

اختالق  قوامها  موؤامرة  وجود  على  التاأكيد  حد  اإىل 

رواية التلفيق بهدف تبيي�س ملف عيتاين. وقد متاهى 

هذا اخلطاب عموما مع امل�شاعي اإىل احلفاظ على هيبة 

جهاز اأمن الدولة ب�شكل خا�س. 

النائب  املواقف يف هذا اخل�شو�س، موقف  اأبرز  ولعل 

"رح  الداخلية:  وزير  على  رده  �شياق  يف  اأ�شود  زياد 

�شالم  يا   … وحماية  بغطاء  الأنك عميل  منك  نعتذر 

على العمالء الكال�س… دخلكم العميل بال حماية 

ب�س  حماية  تاكلها…بال  بدك   sorry منقلو  �شو 

ليعود  تغريدته  اأ�شود  حما  اأن  لبث  ما  لكن   ."18
هك

تهياأ  حني  لعيتاين  االتهامية  النغمة  هذه  اإىل  جمددا 

هذا االأخري الإطالق عمله امل�شرحي يف ت�شرين الثاين 

  .2018

وبتاريخ 3 اآذار، حّل جوزيف اأبو فا�شل جمدداً ك�شيف 

"احلدث  برنامج  يف  ال�شبع  نان�شي  االإعالمية  على 

الق�شية  خطورة  ت�شخيف  فا�شل  اأبو  حاول  اليوم". 

وال�شيا�شي.  الطائفي  ال�شراع  اإطار  يف  و�شعها  بحيث 

راأى اأن وزير الداخلية، مدعي عام التمييز، مدير عام 

اأرادوا  املعلومات  فرع  ورئي�س  الداخلي  االأمن  قوى 

واملتهم  ال�شنية  الطائفة  من  الأنهم  التحقيق  ا�شتالم 

النيابية.  االنتخابات  ا�شتباق  اأرادوا  والأنهم  �شني 

 اأبو فا�شل على اأنه على الرغم من اتهام احلاج 
ّ
واأ�شر

اأمن  لدى  معلومات ودالئل  هناك  فاإن  امللف،  بفربكة 

تعامل،  هناك  "االأ�شا�س  عيتاين.  تورط  توؤكد  الدولة 

كيف  اأدري  �شيء...ال  كل  هناك  ات�شال،  هناك 

الرئي�س  ات�شل  كان  بريئا،  كان  لو  بريئا.  اأ�شبح  فجاأة 

كل  اإىل  حتتاج  ال  وخرج.  غيدا  اأبو  بريا�س  احلريري 

."19
هذه "الربمة

وقد اكت�شب هذا الت�شكيك منًحى جديدا من خالل 

التحقيق  قا�شي  اأعمال  حول  كثيف  �شباب  اإلقاء 

الع�شكري. وقد كان اخلطاب االأكرث و�شوحا يف هذا 

العربي  التوحيد  حزب  رئي�س  خطاب  هو  اخل�شو�س 

مبهاترة  و�شفه  ميكن  فيما  دخل  الذي  وهاب  وئام 

برنامج  خالل  وذلك  املذكور،  القا�شي  مع  �شخ�شية 

اعترب  وقد   .2018 اآذار   4 يف  �شاعة"  يف  "االأ�شبوع 

اأن يدخل  الرجل بريء يجب  اأن  اإذا �شح  اأنه  وهاب 

 ."20
مكانه ريا�س اأبو غيدا

الخطـــاب الرســـمي: تبرئـــة عيتانـــي مـــن دون 

المـــّس بهيبـــة أمـــن الدولـــة

اإىل جانب اخلطابني ال�شابقني، برز خطاب �شيا�شي ثالث، 

التاأكيد  الدولة، يف موازاة  اأمن  قوامه احلفاظ على هيبة 

مبثابة  اخلطاب  هذا  بدا  ما  و�شرعان  عيتاين.  براءة  على 

اجلمهورية  رئي�س  عليه  اتفق  الذي  الر�شمي،  اخلطاب 

اإىل  عمليا  يوؤدي  خطاب  وهو  الوزراء.  جمل�س  ورئي�س 

اأمن  م�شوؤولية  وباالأخ�س  امل�شوؤولية،  اعتبارات  حجب 

الدولة. 

وجهها  التي  الدعوة  االإطار،  هذا  يف  املواقف  اأبرز  ومن 

التجاذب  من  الق�شية  �شحب  "اإىل  اآذار   3 احلريري يف 

ال�شيا�شي واالإعالمي، والتوقف عن ا�شتغاللها الأغرا�س 

21". كما 
ت�شيئ اإىل دور الق�شاء واالأجهزة االأمنية املخت�شة

الدولة.  رف�س احلريري حتميل م�شوؤولية ما جرى الأمن 

املطاف،  "باآخر  اأنه  ا�شتقباله عيتاين ووالدته  وراأى عند 

االأخطاء  بع�س  اأن  العدالة، وال �شك يف  الق�شاء حقق 

ارتكبت، ولكن الدولة واأجهزتها قامت بواجباتها وكانت 

قام  اجلهاز  وهذا  اإىل جهاز،  وردت  قد  معلومات خاطئة 

 ،"22
بعمله ولكن مّت التالعب باملعلومات التي وردت اإليه

الغيا بالتايل اأي اإمكانية ملحا�شبة جهاز اأمن الدولة. 

للق�شر  االإعالمي  املكتب  اأ�شدر  ذلك،  عن  ف�شال 

بعدما  االإعالم  و�شائل  اأداء  فيه  انتقد  بياناً  اجلمهوري 

كان التزم ال�شمت جتاه الت�شريبات التي رافقت توقيف 

اإبقاء امللفات التي  عيتاين. و�شدد البيان على "�شرورة 

ا�شتغالل الأي  اأي  بعيدة من  عليها،  يده  الق�شاء  و�شع 

."23
هدف كان

الخطاب اإلعالمي

االإعالميني  قبل  من  ذاتية  مراجعة  انتظر  من 

امل�شرتكني يف اإدانة عيتاين �شرعان ما خاب اأمله. على 

العك�س من ذلك، مل يجد هوؤالء اأي حرج يف الظهور 

جمددا يف و�شائل االإعالم، لتحميل �شواهم )الق�شاء 

قاموا  ما  اأن  على  والتاأكيد  امل�شوؤولية  خا�س(  ب�شكل 

املهني،  ال�شحايف  العمل  اإطار  يف  ويندرج  بديهي  به 

اإبقاء عيتاين يف دائرة  اإىل  اأن بع�شهم ذهب حتى  بل 

االتهام. وحده رئي�س حترير "االأخبار" اإبراهيم االأمني 

اعرتف اأن الق�شية �شكلت در�شا مهما لالإعالم داعياً 

ب�شكل  ال�شحايف  بال�شبق  الهو�س  عن  للتخلي  اإياه 

ندقق  واأن  كثرياً،  "نتحّفظ  اأن  يجب  اأنه  وراأى   .
ّ

كلي

اأو  دقته  ومدى  م�شدرها،  عن  مبعزل  معلومة  كل  يف 

املهنية  تبعاته  له  قا�ٍس،  در�س،  وهو  ِفّيته. 
َ
ِحر اأو  �شدقه 

."24
واأكرث

الخطاب الحقوقي

هذه  فاإن  حقوقية،  اأبعاد  من  الق�شية  حتتمله  ما  رغم 

الر�شمية  ال�شيا�شة  بفعل  هام�شية  بقيت  االأبعاد 

عن  ف�شال  االأمنية،  االأجهزة  م�شوؤولية  حجب  يف 

وما  االإعالمية.  واملجامالت  ال�شيا�شية  التجاذبات 

طغا  والتي  نف�شها  االإفراج  حلظة  هو  ذلك  من  فاقم 

احلا�شل،  التطور  ومبعاينة  ال�شيا�شي.  اال�شتثمار  عليها 

ما  ب�شكل  ارتبط  اخلطاب  هذا  تطور  اأن  القول  اأمكن 

لها  تعر�شت  التي  املظامل  ملواجهة  ال�شحية  بجهوزية 

بحيث  املوؤامرة،  ونظرية  ال�شيا�شي  اال�شتغالل  وتراجع 

على  تدريجي،  ب�شكل  ين�شج  وكاأنه  اخلطاب  هذا  بدا 

نحو يوؤمل معه اأن ت�شبح عناوينه هي العناوين االأ�شا�شية 

لهذه الق�شية. 

التي  ال�شدد، هي اخلطوة  االأهم يف هذا  ولعل اخلطوة 

"وما  امل�شرحي  بالعر�س  ومتثلت  نف�شه  عيتاين  بها  قام 

الذكرى  مع  تزامنا  اإطالقه  مت  والذي  كوليت"،  طلت 

االأول  ت�شرين   23 يف  عيتاين  لتوقيف  االأوىل  ال�شنوية 

ال�شوء  ت�شليط  من  امل�شرحية  متّكنت  وقد   .2018

حجم  اإبراز  خالل  من  العادلة  املحاكمة  اأهمية  على 

االنتهاكات الفا�شحة التي تعر�س لها بطل امل�شرحية، 

�شواء من القوى االأمنية اأو من االإعالم. 

امل�شرحيات  عر�س  على  االأمني  الرقيب  اأن  والالفت 

الرتخي�س  اأعطى  العام(  لالأمن  العامة  املديرية  )وهو 

من  حتمله  ما  رغم  اإ�شكال،  اأي  دون  من  بعر�شها 

واتهامات  الدولة  اأمن  هو  اآخر  اأمني  بجهاز  ت�شكيك 

املوقف  وهذا  تعذيب.  اأعمال  بارتكاب  له  مبا�شرة 

ال�شابقة  الرقابة  اأعمال  من  العديد  مع  يتعار�س  الذي 

جماالت  اأهم  اأحد  االأجهزة  هذه  هيبة  �شكلت  حيث 

التي  املعاناة  مع  وا�شحا  تعاطفا  يعك�س  اإمنا   ،
25

احلماية

 وم�شاهمة يف ترميم هذا ال�شرر. 
26

تكبدتها ال�شحية

"اأخريا، ي�شجل اأن عيتاين تقّدم للنيابة العامة التمييزية 

يف بريوت بتاريخ 20 كانون االأول 2018 ب�شكوى �شد 

جربان  واملحققني  غب�س  واإيلي  احلاج  املقدمة  من  كّل 

مي�س واإيلي برقا�شي و�شباط وعنا�شر وحمققني يف جهاز 

اأمن الدولة الذين كانوا موجودين يف التحقيق وكّل من 

التي  اجلرائم  فيها  وقد عر�س  متورطاً.  التحقيق  يظهره 

وتاأليف  اجلنائي  االفرتاء  تباعا  وهي  لها  �شه 
ّ
بتعر اأدىل 

جمعيات االأ�شرار للنيل من النا�س وخمالفة املادة 47 

وما يليها من قانون اأ�شول املحاكمات اجلزائية وتعذيب 

التهديد  وجرم  احلرية  على  والتعدي  ال�شجن  داخل 

�شرية  واإف�شاء  ال�شلطة  ا�شتعمال  واإ�شاءة  والتحقري 

املعلومات والتحقيقات واالإهمال املتعمد من ال�شباط. 

وقد �شهدت هذه ال�شكوى تطورين �شلبيني: 

االأول، اأن النائب العام التمييزي اكتفى باإحالتها كما 

جرمانو�س،  بيرت  الع�شكري  احلكومة  مفو�س  اإىل  هي 

اأ�شول  قانون  15 من  للمادة  اأي حتقيق خالفا  من دون 

املحاكمات اجلزائية التي جتعل املحاكم العدلية �شاحبة 

يف  العدلية  ال�شابطة  خمالفات  يف  للنظر  االخت�شا�س 

�شياق التحقيقات االأولية. 

اكتفى  اإمنا  حتقيق  اأي  يجِر  مل  جرمانو�س  اأن  الثاين، 

باإحالة ال�شكوى اإىل املحكمة الع�شكرية الدائمة، لت�شم 

اإىل دعوى تلفيق التهمة املقامة �شد غب�س واحلاج. وقد 

اأعاد رئي�س املحكمة الع�شكرية ال�شكوى اإليه الحقا. 

ياد  ز قضية  تخبرنا  ماذا 
؟ ني عيتا

كاريكاتور  مبثابة  الق�شية  هذه  تبدو  بيانه،  �شبق  كما 

ومن  اجلزائية.  املالحقات  اأو�شاع  عن  الداللة  �شديد 

اأبرز الدرو�س التي يجدر ت�شجيلها، االآتية: 

تراجـــع القيـــم المهنيـــة فـــي اإلعـــالم والقضـــاء 

واألمـــن 

من اأهّم ال�شواهد على تراجع هذه القيم، االآتية:

مريعا  خطاأ  ارتكبت  االإعالم  و�شائل  بع�س  اأن  اأّوال، 

االأولية  التحقيقات  تفا�شيل  ن�شر  اإىل  �شارعت  حني 

اأي حتفظ جلهة كونها  اإبداء  زياد عيتاين، من دون  مع 

حتقيقات اأولية قد تكون بعيدة كل البعد عن احلقيقة، 

االأمر  يزيد  وما  الرباءة.  لقرينة  ج�شيم  انتهاك  ويف 

ج�شامة هو غياب اأي م�شلحة عامة من �شاأنها اأن تربر 

هذا الن�شر مبا رافقه من ت�شهري وف�شح للخ�شو�شيات، 

ارتكب  يكون  اأن  يرجح  الدولة  اأمن  جهاز  اأن  ثانيا، 

وت�شريب  التعذيب  من  ابتداء  ج�شيمة،  اأخطاء 

جتاوزت  الآماد  واالحتجاز  والتهديد  التحقيقات 

التمديد  تقبل  �شاعة   48( قانونا  بها  امل�شموح  الفرتة 

املرتكبة  الفنية  مرة واحدة(، هذا ف�شال عن االأخطاء 

اال�شتجواب  يف  اأو  اإليه  امل�شلمة  الوثائق  تقييم  يف 

هو  اجلهاز  هذا  م�شوؤولية  من  يفاقم  وما  والتحقيق. 

بوجود  الع�شكرية  املحكمة  اأمام  احلا�شل  االإقرار 

هذه  اأن  على  قوية  اأدلة  وثمة  ال�شوداء".  "الغرفة 

جهاز،  اأخطاء  بل  فردية  اأخطاء  ت�شكل  ال  االأخطاء 

بدليل اأن املديرية العامة الأمن الدولة اأ�شدرت بيانني 

املعلومات،  من  العديد  وك�شفا  باالإجناز  العملية  �شمّيا 

التعذيب  فيها  جرى  التي  ال�شوداء"  "الغرفة  واأن 

به  اأقر  ح�شبما  الدولة  اأمن  مركز  يف  وجودها  ثبت 

العديد  اأن  كما  الع�شكرية.  املحكمة  اأمام  عنا�شره 

من االإعالميني رجحوا اأن تكون الت�شريبات ح�شلت 

اأ�شمته  مبا  لدوره  الرتويج  بهدف  الدولة  اأمن  قبل  من 

"املفكرة" ب� "االأمن الدمياغوجي".

انزالقات فادحة على  اأن الق�شاء بدوره ارتكب  ثالثا، 

احلكومة  مفو�س  ارتكب  فقد  الدعوى.  هذه  �شعيد 

لزم  حني  مريعا  خطاأ  جرمانو�س  بيرت  الع�شكري 

ال�شمت اإزاء ت�شريب التحقيقات االأولية، فلم يتحرك 

هذه  اأن  علما  لوقفها،  حتى  وال  الفاعلني  ملحا�شبة  ال 

حتى  اأنه  كما  وا�شحة.  جرائم  ت�شكل  الت�شريبات 

افت�شاح  على  �شنة  مرور  بعد  )اأي   2019 اآذار  نهاية 

على  مالحقة،  اأو  حتقيق  باأي  يقم  مل  االأخطاء( 

اخل�شو�س.  هذا  ب�شكوى يف  عيتاين  تقدم  من  الرغم 

موقعها  من  التمييزية  العامة  النيابة  تتحمل  وبالطبع، 

الهرمي، جزءا من امل�شوؤولية يف هذا االإطار، وال �شيما 

اإىل  اإليها  املقدمة  واأحالت �شكوى عيتاين  اأنها عادت 

من   15 للمادة  خالفا  الع�شكري،  احلكومة  مفو�س 

قانون اأ�شول املحاكمات اجلزائية التي متنح اخت�شا�س 

التحقيقات  يف  العدلية  ال�شابطة  اأخطاء  يف  النظر 

االأولية للمحاكم العدلية ولي�س للمحاكم الع�شكرية. 

دقيقة  اأجوبة  اإىل  حتتاج  اأ�شئلة  ثمة  ذلك،  عن  ف�شال 

التحقيق  قا�شي  قبل  من  امللف  اإدارة  كيفية  حول 

مع  تعامله  كيفية  جلهة  غيدا،  اأبو  ريا�س  الع�شكري 

عيتاين  عزل  مع  اأو  للتعذيب  بتعر�شه  عيتاين  ادعاء 

لفرتة طويلة مع منع زيارته، من اأي كان مبا فيهم ذويه 

وحماميه.

المجاملة بدال عن المحاسبة

االأمر الثاين الذي نتعلمه من ق�شية عيتاين وهو مالزم 

التعامل  يف  املجاملة  �شواد  هو  املهنية،  القيم  لرتاجع 

ينقل  فاالإعالم  واملوؤ�ش�شات.  االأجهزة  خمتلف  بني 

و�شائل  كاأمنا  حتقيق  دون  من  وردت  كما  التحقيقات 

ما  االأمني  اجلهاز  فيها  ي�شع  بريد  علبة  جمرد  االإعالم 

على  جارية  الت�شريبات  يرتك  الق�شاء  اأن  كما  ي�شاء. 

للتدخل،  اأي حاجة  ي�شت�شعر  اأن  و�شاق من دون  قدم 

متنا�شيا اأن هذه التحقيقات جتري قانونا باإ�شرافه وحتت 

م�شوؤوليته. 

الرقابي  الدور  عن  التخلي  عن  املجاملة  تتاأتى  وال 

اأدوار  عن  التخلي  على  تن�شحب  هي  بل  وح�شب، 

رغم  مالحقة  اأي  غياب  بدليل  وامل�شاءلة  املحا�شبة 

التجاوزات  انف�شاح  على  ال�شنة  عن  يزيد  ما  انق�شاء 

احلا�شلة يف التحقيقات االأولية. وعليه، وبدل اأن ي�شع 

الدولة،  اأمن  جتاوزات  على  يديهما  والق�شاء  االإعالم 

ُتبذل على العك�س من ذلك جهود كبرية للت�شرت على 

الت�شريحات  من  ن�شت�شفه  ما  وفق  التجاوزات،  هذه 

املتالحقة بعد افت�شاح حادثة تلفيق تهمة العمالة. 

وبالطبع من �شاأن هذا الواقع اأن ميهد ملزيد من االنهيار 

ح�شل.  ما  لتكرار  واأقله  املهنية  القيم  �شعيد  على 

االأمني  �شنة، عاد اجلهاز  اأقل من  وبالفعل، يف غ�شون 

نف�شه وبع�س االإعالميني اأنف�شهم ليكرروا الفعل نف�شه 
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يف ما عرف بق�شية �شانع االأو�شام

نق�س املناعة. 

تظهر قضية عيتاني 
هشاشة مضاعفة 

لألشخاص المشتبه 
بهم بارتكاب أفعال 

تثير فوبيا لدى الرأي 
العام كما هي أفعال 

العمالة.
ــة  ــد المحاكمـ ــى صعيـ ــيمة علـ ــات جسـ مخالفـ

ــة  العادلـ

تخربنا الق�شية عالوة على ذلك عن ارتكاب خمالفات 

قرينة  وانتهاك  العادلة  املحاكمة  �شعيد  على  ج�شيمة 

الرباءة. ويتح�شل ذلك من التجاوزات احلا�شلة خالل 

التحقيقات االأولية واأهمها االآتية: 

-تعذيب معنوي ومادي، 

-ت�شريب حتقيقات اأولية على نحو اأ�شر ب�شمعة عيتاين 

�شررا بليغا،

منع عيتاين من االت�شال بذويه اأو مبحاميه خالفا للمادة 

47 من قانون اأ�شول املحاكمات اجلزائية، 

اأمن  لدى  االأويل  التحقيق  قيد  موقوفا  عيتاين  -اإبقاء 

الدولة طوال 6 اأيام مبا يتجاوز مدة التحقيقات االأولية 

امل�شموح بها وهي 48 �شاعة قابلة للتمديد مرة واحدة، 

-اإبقاء عيتاين يف االنفرادي طوال فرتة �شهر ومنعه من 

التوا�شل مع ذويه وحماميه، 

غيدا  اأبو  ريا�س  الع�شكري  التحقيق  قا�شي  -غ�س 

الطرف عن واقعة التعذيب الظاهرة على ج�شد عيتاين 

اتفاقية  والتي عرب عنها منذ لقائه االأول به، مبا يناق�س 

مناه�شة التعذيب وواجبات القا�شي يف حماية حقوق 

امل�شتبه بهم كما �شائر املتقا�شني، 

املحكمة  اأمام  عيتاين  تهمة  ملفقي  حماكمة  -واأخريا، 

اأن  الع�شكرية املكونة يف غالبيتها من �شباط، من دون 

�شاأن هذا  املحاكمة. ومن  يتمثل يف  اأن  لعيتاين  يكون 

للحكم  اأو  العقاب  من  هوؤالء  الإفالت  ميهد  اأن  االأمر 

واأن  اجلرم،  خطورة  مع  متنا�شبة  غري  بعقوبات  عليهم 

يهدد حق عيتاين باحل�شول على تعوي�س عن االأ�شرار 

اجل�شيمة التي اأ�شابته. 

ــة  ــات ونقـــض قرينـ ــدا للمخالفـ ــا تمهيـ الفوبيـ

البـــراءة

ه�شا�شة  عيتاين  ق�شية  تظهر  تقدم،  ما  اإىل  باالإ�شافة 

تثري  اأفعال  بارتكاب  بهم  امل�شتبه  لالأ�شخا�س  م�شاعفة 

االأمر  العمالة.  اأفعال  هي  كما  العام  الراأي  لدى  فوبيا 

نف�شه نتبينه يف الق�شايا التي يكون فيها امل�شتبه به من 

الفئات اله�شة املعر�شة للمواقف امل�شبقة )الفوبيا( مثل 

الالجئني اأو املثليني اأو متعاطي املخدرات ... اإلخ. ففي 

هذه احلاالت، ت�شّهل االأحكام امل�شبقة والفوبيا ارتكاب 

االنتهاكات فيما ي�شكل الدفاع عن هوؤالء االأ�شخا�س 

اأو االعرتا�س على االنتهاكات املرتكبة �شدهم اأعماال 

غري �شعبية اإن مل نقل اأعماال مرفو�شة اجتماعيا. 

قصـــور اجتماعـــي عـــن اســـتثمار المظالـــم لبناء 

منظومـــة حقوقية

ف�شائح  تنتهي  حيث  عدة  دول  يف  يجري  ما  بخالف 

كهذه اإىل ا�شطراب �شمريي وا�شع واإ�شالحات بنيوية 

العام  الراأي  جتاوز  ما  �شرعان  م�شتقبال،  لتكرارها  منعا 

املهاترات  اإغراقها يف  مت  بعدما  عيتاين  �شدمة  اللبناين 

من  فاعلة  مب�شاهمة  ذلك  مّت  وقد  والطائفية.  ال�شيا�شوية 

الوزراء  رئي�س جمل�س  مقدمتهم  �شيا�شيني، يف  اأطراف 

اإىل  �شعوا  الذين  امل�شنوق،  اآنذاك  الداخلية  ووزير 

ا�شتثمار االإفراج عن عيتاين لتحقيق مكا�شب انتخابية. 

على  الت�شرت  اإىل  �شعوا  الذين  االأطراف  بفعل  مت  كما 

م�شاعي  هوؤالء  ا�شتغّل  وقد  الدولة،  اأمن  جهاز  اأخطاء 

اال�شتثمار ال�شيا�شي للق�شية الّدعاء وجود موؤامرة اأدت 

اأنه �شحية. ومل  اإىل قلب احلقائق وت�شوير عميل على 

يرتدد بع�س املتحدثني يف االإعالم عن الت�شوي�س على 

الق�شية واإغراقها يف لعبة التطييف والت�شيي�س على نحو 

يف  الالفت  ومن  حولها.  �شمريي  ا�شطراب  اأي  يبّدد 

واإعالميون  �شيا�شيون  �شنه  الذي  الهجوم  االإطار  هذا 

ووزير العدل نف�شه على القا�شي ريا�س اأبو غيدا بعدما 

جتراأ على تو�شيح بع�س احلقائق يف امللف الذي هو يف 

عهدته، فيما اأن هوؤالء مل يتفوهوا بكلمة اإزاء الت�شريبات 

االإعالمية مللف التحقيقات االأولية. بل اأن اأحدهم كان 

يدفعنا  اأن  التحقيقات. وعليه، وبدل  ي�شربون هذه  ممن 

انهيار القيم املهنية اإىل فتح ور�شة اإ�شالحية وا�شعة، فاإذا 

بنا نعترب هذا االنهيار قدرا ونتيجة طبيعية للتطييف على 

وال  عيتاين.  برباءة  الت�شليم  عن  عاجزين  يجعلنا  نحو 

نبالغ اإذا قلنا اأن هذا الت�شوي�س احلا�شل يف هذه الق�شية 

اأدى اإىل تفتيت الراأي العام حولها وبالنتيجة اإ�شعاف 

التعاطف مع عيتاين اإىل درجة كبرية. 

ال تعويض للضحية

االأمر االأخري الذي تعلمنا اإياه هذه الق�شية، وهي اأي�شا 

مالزمة لكل ما تقدم، هو اإعرا�س الدولة عن منح اأي 

العديد  تورط  رغم  لعيتاين،  مادي  اأو  معنوي  تعوي�س 

من اأجهزتها يف الت�شبب ب�شرره. وهكذا، كان عليه اأن 

يتحمل وحده ال�شرر الناجت عن توقيفه طوال 109 يوما 

رافقت  والتي  �شده  املرتكبة  اجل�شيمة  واالعتداءات 

العام( يف  )االأمن  الرقابة  ت�شامح  ويبدو  التوقيف.  هذا 

اللفتة الر�شمية الوحيدة  اإجازة عر�س م�شرحيته  منحه 

جتاهه وهي لفتة ال تزيد �شيئا عما جتيزه له حرية التعبري 

بف�شح  احلق  تفرت�س حكما  والتي  د�شتوريا،  امل�شمونة 

الظلم واالعرتا�س عليه. 

جتدون املقالة بن�شختها  الكاملة مع املراجع على املوقع االإلكرتوين للمفكرة

القضاءالقضاء
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جميل معّوض

يف اأيار 2018، توجه اللبنانيات واللبنانيون اإىل �شناديق 

على  جديد،  نيابي  جمل�س  اختيار  اأجل  من  االقرتاع 

اأ�شا�س قانون انتخابي هجني يجمع بني النظام الن�شبي 

الربح  وح�شابات  االأرقام  لعبة  عن  بعيداً  واالأكرثي. 

واخل�شارة، ميكن اعتبار االنتخابات النيابية للعام 2018 

انتخابات موؤ�ش�شة ملرحلة ما بعد اال�شتقطاب احلاد بني 

رئي�س  اغتيال  بعد  ما  مرحلة  اآذار،  و14  اآذار   8 فريقي 

عك�س  وعلى  احلريري.  رفيق  حينها  االأ�شبق  احلكومة 

)بني  الطائف  بعد  ما  مرحلة  �شابقاتها يف  بها  متيزت  ما 

اأو موؤيد لها، وبني معار�س ل�شالح حزب  معاٍد ل�شوريا 

اهلل اأو مدافع عنه(، غابت هذه املرة العناوين ال�شيا�شية 

العري�شة يف انتخابات 2018. هذا الغياب لي�س وليدة 

احلياة  تفريغ  من  �شنوات  لرتاكم  نتيجة  اإمنا  اللحظة، 

يف  احلاكمة  النخب  وجناح  م�شمونها  من  ال�شيا�شية 

التحكم باخلطاب العام ومقومات ال�شلطة. 

اأجريت االنتخابات االأخرية بعد متديد الربملان لواليته 

العام  �شيف  حراك  وبعد   ،(2017  ،2014  ،2013)

2015 حيث وللمرة االأوىل وّجه اآالف املحتجني اأ�شابع 

االتهام اإىل النخب ال�شيا�شية احلاكمة مبا�شرة وحّملوها 

اإلقاء  لبنان، من دون  اإليه  الو�شع الذي و�شل  اأ�شباب 

لبنان  منها  يعاين  التي  االأعطاب  م�شوؤولية  املرة  هذه 

مقابل ذلك،  االإقليمية.  والتدخالت  ال�شيا�شات  على 

اجتمع عدد كبري من قوى االعرتا�س يف لوائح انتخابية 

التغيري  اأن  مفادها  قناعة  من  انطالقاً  الدوائر  يف جميع 

ممكن واأن الفر�شة �شانحة. 

االنتخابي  اال�شتحقاق  �شياق  اأن  االأوىل،  للوهلة  بدا 

وقوى  جهة،  من  احلكم  قوى  بني  مناف�شة  ي�شهد 

االنتخابات  نتائج  اأن  اال  اأخرى.  جهة  من  االعرتا�س 

جاءت لتعيد ت�شّكل نف�س القوى احلاكمة، مع تثبيت 

الطائف،  بعد  ما  فرتة  ترت�شخ يف  راحت  لقواعد حكم 

النائب  دور  يهّم�س  الذي  االأقطاب  نظام  تبلور  منها 

كتلة  يف  ع�شو  ملجرد  تدريجي  ب�شكل  ويحوله  ويكبله 

نيابية اأو تكتل �شيا�شي، ونفي لفعل املعار�شة واملواالة، 

اإ�شافة اإىل تبني معايري انتقائية ملبداأ امل�شاءلة واملحا�شبة. 

النخب  ا�شتمرارية  تاأمني  ت�شاهم يف  القواعد  هذه  كل 

احلاكمة يف احلكم، على ح�شاب املوؤ�ش�شات التمثيلية. 

باب  من  ونتائجها  االنتخابات  هذه  مّيز  الذي  فما 

املمار�شة ال�شيا�شية، والنظام والدولة؟  

في  والخطاب  السياسة 
الطائفي"  "الخجل  لبنان: 

السياسية  و"الوقاحة" 

يف قراءة عامة للخطاب ال�شيا�شي يف ال�شنوات االأخرية، 

وموؤ�ش�شاتها  الدولة  اأعطاب  باأن  اال�شتنتاج  ميكن 

وحما�ش�شة  ف�شاد  م�شاألة  تعد  مل  لبنان  يف  الر�شمية 

ح�شراً. يف الواقع لقد تخّطتها لت�شمل بعداً يكاد ي�شبح 

ن�شّميه  ال�شيا�شية  الثقافة  مكونات  من  اأ�شا�شياً  مكوناً 

االآخرين".  لوم  و�شيا�شة  ال�شيا�شية  "الوقاحة  ب�  هنا 

اأما مو�شوع املحا�ش�شة والف�شاد وعلى اأهميته، في�شبح 

حتليل  يف  الظاهرة.  لهذه  وامللمو�شة  املرئية  النتائج  من 

الطوائف  وعالقة  اللبناين  ال�شيا�شي  النظام  لت�شكل 

بالدولة، يقول املوؤّرخ اأحمد بي�شون باأن الطوائف متيزت 

وعلى  بحيث  الطائفي"،  "اخلجل  من  بنوع  تاريخياً 

من  جزءاً  باإزاحة  ارت�شت  ال�شيا�شية،  ممار�شاتها  نقي�س 

الدولة  الدولة.  وجود  اأجل  من  مكاناً  لترتك  هويتها، 

لكن  الطوائف،  قبل  من  ممنوحة  ف�شحة  هي  اإذاً  هذه 

اخلجل  كان  واإذا  اليوم،  اأما   .
1
قبلها من  "ممحوة"  اأي�شَا 

غياب  اأن  اإال  ما،  حد  اإىل  موجوداً  زال  ما  الطائفي 

احلياء ال�شيا�شي، اأي الوقاحة، اأ�شبح مكوناً من اآليات 

حكم الدولة واإدارة ال�شاأن العام. فاجلميع يترّباأ مما اآلت 

اقت�شادياً  احلرب،  بعد  ما  فرتة  يف  البالد  اأو�شاع  اإليه 

وكمكّمل  املقابل،  يف  و�شيا�شياً.  وبيئياً  واجتماعياً 

اأ�شا�شي لهذه الوقاحة، ي�شار اإىل لوم االآخرين وحتميلهم 

امل�شوؤولية عن الو�شع القائم. كل هذا واجلميع يت�شارك 

اإذاً،  والتفاهمات.  الت�شويات  قاعدة  على  احلكم، غالباً 

ال  ال�شلطة:  يف  موقعها  احلاكمة  النخب  حت�شن  هكذا 

اأحد م�شوؤول عن االأزمات، واجلميع اإ�شالحيون. وهذا 

هذه  بلغت  االنتخابات، حيث  يف  و�شوحاً  انعك�س  ما 

الوقاحة ذروتها: تناف�س اجلميع، وفاز اجلميع. مل يخ�شر 

اأحد. 

إن غياب الحياء 
السياسي، أي 

الوقاحة، أصبح 
مكونًا من آليات 

حكم الدولة وإدارة 
الشأن العام.

و"المعارضة"  انتصر  النظام 
تخسر...   لم 

اإن اأقل ما يفاجئ بهذه االنتخابات هو اأن اجلميع فاز. 

من  �شادت  التي  مغلوب"  وال  غالب  "ال  فمعادلة 

خالل املمار�شة ال�شيا�شية يف لبنان، مل تكن تنعك�س 

فرتة  وخ�شو�شاً يف  تاريخياً  بحيث  بال�شرورة،  انتخابياً 

نتائج  تفرز  االنتخابات  كانت  االأهلية،  احلرب  قبل  ما 

معادلة  ومعار�شة.  �شلطة  قوى  اأ�شا�شها  على  تت�شّكل 

اأما  ما.  باأزمة  ملحقة  كانت  مغلوب"  وال  غالب  "ال 

للحكم  مكوناً  املعادلة  هذه  فاأ�شبحت  الطائف،  بعد 

 2018 انتخابات  ظهرت  وبالتايل،  ومكوناته.  مبقوماته 

وتوزيع  االأدوار  لتوزيع  لعبة  اأنها  على  فا�شح  ب�شكل 

احل�ش�س مع احتمال �شئيل بالفوز اأو باخل�شارة مبقعد 

هنا اأو هناك. 

النخب  قدرة  اإال  تعك�س  ال  الظاهرة  هذه  فعلياً، 

ال�شمني  اأو  املعلن  التفاهم  على  احلرب  بعد  احلاكمة 

 2018 انتخابات  يف  ي�شجل  مل  البع�س.  بع�شها  بني 

احلاكمة،  النخب  خارج  من  للوائح  ملفت  خرق  اأي 

التحكم  على  قدرتها  من  �شلطتها  ت�شتمد  والتي 

الطائفية، واالقت�شاد.  بعنا�شر ثالثة: االأمن، 

تفريغ  منها  �شاهمت يف ذلك،  الواقع  عوامل عدة يف 

لبنان  يف  حقيقية  معار�شة  لقيام  املطلوبة  املقومات 

 diffused(  "2
ناعمة "�شلطوية  تر�شخ  مببداأ  عماًل 

العلوم  دكتور  عبارة  authoritarianism(بح�شب 

من  بد  ال  ال�شياق،  هذا  ويف  اخلازن.  فريد  ال�شيا�شية 

ا�شتح�شار انتخابات العام 2000، على اأنها انتخابات 

على  امل�شرف  احلكومة  رئي�س  �شقوط  �شهدت 

اتخذت  معار�شة  اأمام  احل�س(  )�شليم  االنتخابات 

طابعاً طائفياً )مممثلة بالرئي�س االأ�شبق رفيق احلريري(. 

كما فاز اأي�شاً كل من بيار اجلميل )الكتائب( ون�شيب 

حلود واألبري خميرب والذين يح�شبون معار�شة �شيا�شية 

�شد الوجود ال�شوري يف لبنان. انتخابات 2005 اأدت 

ال�شوري،  للنظام  املوالني  اأبرز  اأحد  �شقوط  اإىل  اأي�شاً 

الوقت  يف  لكن  ال�شمال.  يف  فرجنية  �شليمان  وهو 

عينه، متيزت انتخابات 2005 والتي �شّورت على اأنها 

بني  الرباعي  بالتحالف  الثاين  اال�شتقالل  انتخابات 

اأطراف �شيا�شية كانت نف�شها متخا�شمة يف ال�شيا�شية 

وامل�شتقبل(.  اال�شرتاكي  مع  واأمل  اهلل  )حزب 

مدخل  اإىل  تدريجياً  االنتخابات  حتولت  اآخر،  مبعنى 

والتي  متنوعة  �شيا�شية  حياة  غياب  ليوؤكد  اأ�شا�شي 

لتفرز  خمتلفة  قوى  فيها  تتناف�س  اأن  املفرت�س  من 

اأ�شبحت  الحقاً قوى حكم وقوى معار�شة. وبالتايل، 

فوز  نحو  تتجه  اآلية  لبنان  يف  النيابية  االنتخابات 

لها  ميكن  لقوى  مقلق  ا�شمحالل  مقابل  يف  اجلميع 

املجل�س  داخل  من  فعالة  معار�شة  قوى  ت�شكل  اأن 

النيابي. وهنا مالحظة مهمة اإذ مل يكن يف انتخابات 

النظر  بغ�س  ال�شيا�شي،  باملعنى  معار�شة  من   2018

االأ�شوات  بع�س  با�شتثناء  ال،  اأم  �شوابتيها  عن 

االإيراين يف  والتدخل  اهلل  املتفرقة �شد �شالح حزب 

جبيل  يف  �شعيد  فار�س  مثاًل  منهم  اللبنانية،  ال�شوؤون 

اأو  ب�شكل  هم  هوؤالء  طرابل�س.  يف  ريفي  واأ�شرف 

وخيارات  للنظام  ال�شيا�شية  للممار�شة  معار�شة  باآخر 

�شيا�شية  معار�شة  كونهم  من  اأكرث  احلاكمة،  النخب 

للنظام، ب�شقيه الطائفي واالقت�شادي. طبعاً اإىل جانب 

قوى االعرتا�س املدين والتي مل ت�شتطع اأن تكّون لها 

اأظهرت النتائج  هوية قائمة بحد ذاتها ال انتخاباً، كما 

�شيا�شية  قوة  عنها  ينتج  مل  اإذ  �شيا�شياً،  وال  الر�شمية، 

اإىل  االإ�شارة  من  بد  ال  االنتخابي.  اال�شتحقاق  غداة 

فيه  �شاهمت  والذي  يعقوبيان،  بوليت  النائب  فوز 

والدائرة  االنتخابي  القانون  تركيبة  منها  عدة  عوامل 

انتخابياً  حا�شاًل  تتطلب  والتي  فيها  تر�شحت  التي 

اإىل  دخلت  يعقوبيان  النائب  اأن  اإال  ما.  نوعاً  �شغرياً 

لي�س  اأمنتها  التي  �شهرتها  باب  من  ال�شيا�شي  العمل 

 - "املدين  اأو  امليداين  ال�شيا�شي  العمل  باب  من 

اململوك  اللبناين  االإعالم  خالل  من  اإمنا  املعار�س"، 

�شروطه  حتدد  التي  وهي  احلاكمة  النخب  من  اأ�شاًل 

وحدوده واأبعاده. 

ما يدعو اإىل الت�شاوؤل هنا، هو مقدرة النخب احلاكمة 

اأو املجتمع  الدولة  لي�س فقط على موارد  ال�شيطرة  يف 

والخسارة الربح  حسابات  من  أبعد   :2018 انتخابات 
لبنان في  السياسية  يمة   هز

االنتخابات النيابيةاالنتخابات النيابية

على  خ�شو�شاً  اإمنا  توزيعية-ريعية،  اآليات  خالل  من 

حتديد  اإىل  ي�شار  اأ�شا�شه  على  الذي  العام  اخلطاب 

�شروط التناف�س ال�شيا�شي وحدوده اأو انعدامه اأي�شاً. 

ظهرت انتخابات 
2018 بشكل فاضح 

على أنها لعبة 
لتوزييع األدوار 

وتوزييع الحصص 
مع احتمال ضئيل 

بالفوز أو بالخسارة 
بمقعد هنا أو هناك.

هدنة   :2018 انتخابات 
يعني  "كلنا  المحاربين، 

" كلنا
بعد  اأتت   ،2018 انتخابات  باأن  الت�شديد  من  بد  ال 

 
ّ
مر التي  االأزمة  2015. وهذه  النفايات يف �شيف  اأزمة 

بعد  ما  نوعها يف حكومات  من  االأوىل  هي  النظام  بها 

ال�شارع،  احتجاجات  فقط  لي�س  معاملها  اأبرز  الطائف. 

اإمنا تزعزع قاعدة تقا�شم املغامن التي ميزت اإدارة �شوؤون 

الدولة واخلدمات العامة. 

"كّلن  �شعار  هو  ال�شعبي  احلراك  به  اأتى  ما  اأبرز  لعل 

يعني كّلن"، �شعار الذي رفع من اأجل حتميل امل�شوؤولية 

بالرغم من  اللبناين.  ال�شيا�شي  النظام  الكاملة الأركان 

اأن هذا ال�شعار هو االأهم يف فرتة ما بعد الطائف، لكنه 

االأخطر اأي�شَا اإذ �شّكل يف اآن احلل واملاأزق. احلل، الأنه 

ظهرت قوى اعرتا�شية تقول باأن اأركان النظام يت�شاركون 

اآليات ا�شتغاله االأمنية، الطائفية واالقت�شادية وهم من 

يذكرنا  ما  وهذا  املرتاكمة.  االأزمة  اإىل  البلد  اأو�شل 

احلرب   
ّ

�شني اأواخر  يف  والنقابي  املجتمعي  باحلراك 

اإ�شعاف  يف  �شاهم  الأنه  املاأزق،  باإنهائها.  طالب  والذي 

على حتميل  دائماً  تتفق  والتي ال  االعرتا�شية،  القوى 

امل�شوؤولية ب�شكل متواٍز للجميع. يف احلقيقة، النتائج غري 

املق�شودة لهذا ال�شعار متثلت بقدرة اأركان النظام على 

يعني  "كلنا  مبقولة  والت�شرف  مل�شلحتهم  ال�شعار  قلب 

اأزمة  مقاربة  املعلن يف  بالتن�شيق غري  هذا  كلنا". جتلى 

االأدوار من  يتقا�شم  بدا وكاأن اجلميع  النفايات، حيت 

اأجل اخلروج من املاأزق. ويبدو كذلك باأن "كلنا يعني 

كلنا" ظهرت جلياً يف االنتخابات، بحيث اتفق اجلميع 

على عدم االختالف، وتقطيع اال�شتحقاق باأقل خ�شائر 

اأن ت�شكل  مبواجهة قوى مدنية كادت  اأي�شاً  رمبا  ممكنة، 

�شل�شة  ن�شبياً. ففي حني كانت االنتخابات  ولو  خطراً، 

جداً، اإال اأن التناف�س املرن انتهى وا�شتّدت مفاعيله يف 

احلكومة،  ت�شكيل  لدى  اأي  االنتخابات  بعد  ما  حلظة 

حيث تناف�س اجلميع على الوزارات وحاربوا من اأجلها. 

اأجل  الدولة لهوؤالء من  اأهمية دور  وهذا ما يدل على 

ال�شيطرة على املوارد. 

وابتهاج  النائب  دور  قطوب 
األقطاب 

الدولة  بني  كو�شيط  النائب  دور  تر�شخ  تاريخياً، 

املحلي  ال�شعيد  على  و"زبائنه"  جهة  من  وموؤ�ش�شاتها 

واإىل  اللبناين  الت�شور  يف  فالنائب،  اأخرى.  جهة  من 

نائب عن  اأي�شاً  نائباً عن مقعد طائفي، هو  جانب كونه 

منطقة معينة. فالنخب الربملانية ما قبل احلرب االأهلية 

ونخباً  املال،  براأ�س  مبا�شرة  مت�شلة  مركزية  نخباً  كانت 

ال�شيا�شي ومالكي  التقليد  متثل  ما  االأطراف، عادة  يف 

على  احلرب  اأمراء  دخول  ومع  احلرب  بعد  االأرا�شي. 

احلياة  اجتهت  اجلدد،  االأموال  روؤ�شاء  ومعهم  ال�شلطة 

العام  بعد  ما  مرحلة  يف  لبنان، خ�شو�شاً  يف  ال�شيا�شية 

ال�شيا�شية،  االأقطاب  لدور  كبرياً  تطوراً  لت�شهد   ،2005

عون،  )مي�شال  االأول  ال�شف  بقيادات  ي�شمى  ما  اأي 

نبيه بري، �شعد احلريري، �شمري جعجع، وليد جنبالط 

وال�شيد ح�شن ن�شر اهلل(، وهم من ميثلون الطوائف، اأو 

ونيابياً  وزارياً  تتمثل  القيادات  متثيلها. هذه  من يدعون 

من خالل ما ي�شمى بقيادة ال�شف الثاين، اأي املقربني 

اأو  اأ�شهار...(،  اأو  )اأبناء،  الدم  ب�شفة  االأقطاب  من 

زمالء...(.  اأ�شدقاء،  احلزب،  )اأع�شاء يف  الوفاء  ب�شفة 

الطوائف  متثيل  احتكار  اإىل جانب  التطور  يعك�س هذا 

االن�شطار  تبخر  بحيث  جمتمعياً  تطوراً  باالأقطاب، 

كما  ظاهراً  يعد  ومل  واملدينة  الريف  بني  املجتمعي 

النائب  دور  على  �شلباً  توؤثر  الرتكيبة  هذه  ال�شابق.  يف 

املنتخب. يظهر النائب حالياً وكاأنه جزٌء مكّون من كتلة 

�شيا�شي معني.  لقطب  احلال  بطبيعة  بدورها  تتبع  اأكرب 

بعلبك-الهرمل  نائب  وهذا ما حدث مثاًل، حني �شم 

حجز  اأجل  من  فرجنيه  �شليمان  كتلة  اإىل  رحمة  اإميل 

مقعد لهذا االأخري على طاولة احلوار الوطني يف العام 

2009. غداة انتخابات 2018، كان يكفي اأن يجتمع 6 

نواب من الطائفة ال�شنية مل يرت�شحوا على اأ�شا�س اأنهم 

من فريق واحد، من اأجل نزع �شفة ممثل ال�شنة يف لبنان 

عن الرئي�س �شعد احلريري، ويطالبون مبعقد وزاري. 

مثاًل  منها  النائب،  دور  اأفول  اإىل  ت�شري  عديدة  اأمثلة 

القرار املتخذ من قبل حزب اهلل بتجميد لي�س ع�شوية 

كاملة،  ل�شنة  نيابته،  بل  ال  احلزب،  يف  املو�شوي  نواف 

وهو قد تغيب فعلياً عن اجلل�شات النيابية االأخرية. ويف 

هذا مثل �شارخ على اأن النائب مرهون بقرار االأقطاب 

من  يظهر  اآخر،  مثل  النا�س.  عن  بوكالته  منه  اأكرث 

يف  اأكان  جنبالط  وليد  للنائب  الكبري  الن�شاط  خالل 

املفاو�شات لت�شكيل احلكومة، مما يظهر جنله تيمور وهو 

نائب منتخب وكاأن ال دور كبري له يف حتديد التوجهات 

الكبرية للكتلة النيابية التي يراأ�شها. اأما املثل ال�شارخ 

وقعوا  قد  الوزراء  بع�س  اأن  يف  متثل  الذي  وهو  االآخر، 

الذين  التكتل  قبل  من  ت�شميتهم  فبل  ا�شتقاالتهم 

النواب  قبل  من  لوزير  الثقة  متنح  فكيف  ميثلونه. 

املنتخبني، وهو اأ�شاًل و�شع نف�شه بت�شرف التكتل قبل 

اأن ي�شع نف�شه بت�شرف املجل�س؟ 

النائب،  دور  تاآكل  جانب  واإىل  هذا،  االأقطاب  نظام 

يهم�س املوؤ�ش�شات ويجعل اجتماعات وقرارات الكتل 

يف  املناق�شات  من  واأهم  اأفعل  بها،  املرتبطة  النيابية 

للمجل�س  �شريح  تهمي�س  ذلك  ويف  النيابي.  املجل�س 

املتخذة  القرارات  اإقرار  يف  لدوره  واخت�شار  النيابي 

خالل  من  النظام  هذا  معامل  اأول  ظهرت  خارجه. 

�شكاًل  اأخذ  االآن  وهو  الت�شعينيات،  يف  "الرتويكا" 

فاحلياة  وبالتايل،  االأقطاب.  نظام  خالل  من  متطوراً 

اإىل حد كبري  الت�شريعية مرهونة  احلياة  وتبعاً  ال�شيا�شية 

على  اتفاقهم  اأو  الت�شوية،  على  االأقطاب  اتفاق  مبدى 

االختالف.  

نظام األقطاب 
هذا، وإلى جانب 

تيآكل دور النائب، 
يهمش المؤسسات 

ويجعل اجتماعات 
وقرارات الكتل 

النيابية المرتبطة 
بها، أفعل وأهم 

من المناقشات في 
المجلس النيابي.

معارضة  أم  سياسية  معارضة 
آنية؟ 

فيه  متثل  برملاناً  اأنتجت  النيابية  اأن االنتخابات  يف حني 

اجلميع، ت�شكلت احلكومة على اأ�شا�س اأنها متثل اجلميع 

اأي�شاً. بعد اأقل من �شنة على عمر الربملان، يالحظ باأن 

االأ�شوات املعار�شة يف املجل�س ميكن تق�شيمها اإىل ثالثة 

العام  اخلطاب  ما  اإىل حد  ميثل  معار�س  �شوت  اأنواع: 

يعقوبيان،  بوليت  النائب  خالل  من  املدين  للمجتمع 

اجلميل،  )�شامي  الثالث  الكتائب  نواب  اأي�شاً  ولكن 

اإليا�س حنك�س، ندمي اجلميل( والذين حجبوا الثقة عن 

املعار�شة  هذه  لكن  �شعد.  اأ�شامة  اإىل  اإ�شافة  احلكومة، 

مل تتبلور حتى االآن على اأنها معار�شة للنظام ال�شيا�شي 

وال�شرقات  الف�شاد  على  احتجاج  هي  ما  بقدر  القائم 

بال�شيا�شات  هوؤالء  راأي  نعرف  ال  فمثاًل،  واملحارق. 

االقت�شادية ما بعد احلرب والتي كانت هند�شتها قائمة 

على اأ�شا�س نيو-ليربايل، ير�شخ مفهوم الدولة ال�شعيفة 

مبعار�شة  تتمثل  ثانية  معار�شة  اخل�شخ�شة.  ل�شالح 

قرار  عن  اإمنا  تكتل  عن  تنتج  ال  والتي  ال�شيد  جميل 

�شخ�شي حتى االآن يظهر باأنه معاٍد للحريرية ال�شيا�شية، 

نظراً خلالفات مرتبطة باملحكمة الدولية. 

النظام  على  بجديدة  لي�شت  ثالث،  نوع  من  معار�شة 

مرحلة  حماكمة  قررت  اأنها  يبدو  اللبناين،  ال�شيا�شي 

االهتمام  اأ�شابع  توجيه  خالل  من  ال�شيا�شية  احلريرية 

املعار�شة  هذه  ال�شنيورة.  فوؤاد  االأ�شبق  الرئي�س  اإىل 

لي�شت اإطالقاً معار�شة للنظام، اأو احلكومة، اإمنا معار�شة 

انتقائية، الأن من يقود هذه احلملة )حزب اهلل( يتمثل 

باحلكومة من خالل وزراء، لكن اأي�شاً قد اأعطى الثقة 

حتى  وا�شحاً  لي�س  احلريري.  �شعد  برئا�شة  وهي  لها 

االآن اإىل اأين �شتتجه هذه احلملة. لكن وعماًل مبقومات 

النظام املذكورة اأعاله، هنالك اعتقاد باأن هذه املعار�شة 

اإىل  التوجه  اأجل  من  ما  �شغط  و�شع  اإىل  تهدف  اإمنا 

جديد.  نوع  من  ت�شويات  عنها  ينتج  معينة  مفاو�شات 

اإثبات  �شيا�شية، حتى  منها  اأكرث  اآنية  اإذاً، هي معار�شة 

العك�س. 

قوى  من  االنتخابات  يف  خ�شروا  ممن  االآخرون  اأما 

اأن  �شيا�شية ميكن  ي�شكلوا جبهة  فلم  اعرتا�شية مدنية، 

معار�شة  ت�شكيل  يف  وت�شاهم  النيابي  املجل�س  تعار�س 

لي�س  تطوير  يتطلب  ما  هذا  طبعاً  حقيقية.  جمتمعية 

لوالدته  مقومات  ال  �شيا�شياً،  حتالفاً  اإمنا  انتخابياً  حتالفاً 

حتى االآن. 

صة  خال
ي�شود حالياً يف لبنان جوٌّ عاّم يتمثل بانعطاف �شيا�شي 

ملوؤمتر  نتيجة  ذلك  ياأتي  رمبا  الف�شاد.  مكافحة  باجتاه 

املانحة  الدولية  اجلهات  و�شعت  حيث  "�شيدر" 

�شروطاً لوقف الهدر ك�شرط لتقدمي امل�شاعدة للحكومة 

اللبنانية. لكن هنالك حماذير كبرية من هذا االنعطاف 

الذي لي�س بجديد اأ�شاًل يف تاريخ لبنان. ففرتة ما بعد 

الطائف لطاملا �شهدت خطاباً مكافحاً وفا�شحاً للف�شاد، 

كان رائده يف حلظة ما النائب االأ�شبق جناح واكيم الذي 

بالن�شبة  االأمر  كذلك  ال�شود"،  "االأيادي  كتاب  ن�شر 

اإىل املوجة التي اأتت مع حكومة �شليم احل�س )1998-

التق�شف  �شيا�شات  تبني  حاولت  والتي   )2000

االقت�شادي، والتطهري االإداري.  

التي  الربملان  وتركيبة   2018 انتخابات  نتائج  اأن  بيد 

ملكافحة  خ�شبة  اأر�شاً  بال�شرورة  ت�شكل  ال  اأنتجتها 

فعالة  معار�شة  هنالك  لي�س  ب�شيط:  ال�شبب  الف�شاد. 

النخب  زالت  ما  عملياً  النظام.  خارج  من  االآن  حتى 

عناوينه،  على  وتهيمن  العام  اخلطاب  حتتكر  احلاكمة 

من  فبالرغم  الف�شاد.  مكافحة  م�شروع  احلالة  هذه  يف 

ظاهرها  قوانني  م�شاريع  من  للعديد  النواب  تقدمي 

رفع  اأو  امل�شرفية،  ال�شرية  رفع  م�شاريع  منها  اإ�شالحي 

اإىل  وحتوليها  النيابية  اللجان  اجتماعات  عن  ال�شرية 

علنية، اأو م�شروع قانون ا�شتقالل الق�شاء �شفافيته، اإال 

و�شّن  العامة  ال�شيا�شات  ر�شم  يف  اللبنانية  التجربة  اأن 

النظام على حتوير  قدرة  بالدرو�س حول  مليئة  القوانني 

ما  وهذا  م�شمونها.  ومن  معناها  من  وتفريغها  القوانني 

عدم  اأجل  من  املجتمع  قوى  من  كبرياً  جهداً  يتطلب 

فاإذا  رقيب.  اأو  دون ح�شيب  من  النيابي  املجل�س  ترك 

خ�شرت قوى االعرتا�س االنتخابات النيابية، ال يجب 

اأن تخ�شر حيويتها يف مراقبة الربملان.

جتدون املقالة بن�شختها  الكاملة مع املراجع على املوقع االإلكرتوين للمفكرة



 نيسان 2019

أيـــــــــــــــــــــــــــار

أيلـــــــــــــــــــول

كانـــــــــــــــــــــون الثاني     شبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاط

     حزيــــــــــــــــــــــــــــران

تشـــــــــــــرين األول

     نيــــــــــــــــــــــــــــــــــــسـان

آب

كانـــــــــــــــــون األول

حراك حكم قانون

آذار

تمـــــــــــــــــــــــــــوز

تشـــــــــــــرين الثاني

وقفة  تضامنا مع الصحافي مارسيل غانم أمام محكمة بعبدا على 
خلفية إساءة ضيفه لرئيس الجمهورية.  04/01/2018

وقفة تضامنا مع الصحافي محمد الزبيب أمام محكمة بيروت 
على خلفية نشر وثائق تخص وزير الداخلية. 22/01/2018

إعتصام "8 مش عدد" إعتراضاً على نهج التعامل مع جرائم 
العنف األسري 27/01/2018

قرار قضائي بكف التعقبات بحق شركة ستديو فيزون .05/02/2018

تحرك"زفة الّريس" إحتجاجاً على إفتتاح منتجع "اإليدن باي" أمام 
بلدية بيروت. 11/06/2018

حكم محكمة جنايات طرابلس بتبرئة زوج روال يعقوب من مقتلها.
30/10/2018

قرار المجلس الدستوري بشأن الطعن على قانون الموازنة العامة 
لسنة 2018. 14/05/2018

تسجيل اقتراح القانون حول استقاللية القضاء العدلي وشفافيته لدى 
قلم مجلس النواب.06/09/2018

مؤتمر صحافي في أسبوع الفخر لمناهضة رهاب المثلية الجنسية .
17/05/2018

الطعن في مرسومي إشغال األمالك البحرية في ذوق مصبح والناعمة.

10/09/2018

إعتصام صيادي السمك في منطقة برج حمود إعتراضاً على طمر 
النفايات في البحر. 24/05/2018

وقفة ومؤتمر صحفي أمام حرش بيروت إحتجاجاً على قطع أشجار 
الصنوبر وجرف جزء منه. 13/09/2018

إطالق مبادرة "غربال" وتقريرها األول حول الحق بالوصول إلى 
المعلومات. 18/09/2018

حكم بارز في قضايا األقساط المدرسية. 
24/09/2018

إقرار 16 قانون أبرزها، قانون دعم الشفافية في قطاع البترول وقانون 
حماية كاشفي الفساد  وقانون المعامالت االلكترونية وقانون اإلدارة 

المتكاملة للنفايات الصلبة. 24-25/09/2018

نشاط تذكيري بقضية "العقار الوهمي" في منطقة الميناء- 
طرابلس. 29/09/2018

حكم بإنصاف أحد نقابيي عمال سبينس. 03/07/2018

إخالء سبيل الممثل زياد عيتاني بعد اكتشاف فبركة ملف العمالة له.
13/03/2018 

حكم مجلس شورى الدولة بإبطال مناقصة الميكانيك. 09/07/2018

أول جلسات محاكمة ملوثي الليطاني. 
06/11/2018

قرار قضائي بإبطال التعقبات بحق أحد ناشطي الحراك بسبب توجيه 
"عبارات وكلمات نابية" إلى رئيس الحكومة السابق. 3/04/2018

مسيرة  من بلدية بيروت إلى مقر وزارة البيئة في وسط المدينة، 
تعبيراً عن رفض خيار المحارق. 29/08/2018

حكم قضائي بحق المتهم بقتل روي حاموش.
04/12/2018

حكم قضائي بإبطال التعقبات ضد د. ناجي كرم على خلفية دفاعه 
عن اآلثار. 04/12/2018

األشخاص المعوقون يتقدمون بطلبات تعويض إلى وزارة الداخلية 
الضرر الناتج عن غياب تجهيز مراكز اإلقتراع. 06/12/2018

وقفة احتجاجية نظّمها أطباء أمام »بيت الطبيب« في بيروت 
احتجاجاً على الهدر والفساد. 18/12/2018

حكم قضائي بإدانة سبينس ومديرها التنفيذي لتعرضهما للحرية 
النقابية لعمال الشركة. 20/12/2018

نقل دعوى لالرتياب المشروع لعدم التزام محكمة الجنايات بالحد 
األقصى للتوقيف االحتياطي. 27/12/2018

حكم مجلس شورى الدولة بإبطال تعديل شروط دخول وإقامة السوريين 
في لبنان . 08/02/20

المسيرة السنوية للعامالت المهاجرات
 تحت عنوان: نظام الكفالة قاتل. 24/06/2018

قرار قضائي بإبطال التعقبات ضّد ناشطي الحراك بسبب كتابة عبارات 
مثل "ال لزيادة الضرائب - ما رح ندفع" .  31/10/2018

بدء اعتكاف القضاة الذي استمر شهرين . 19/03/2018
 

ندوة نيابية  لمناقشة اقتراح قانون استقالل القضاء وشفافيته.
10/07/2018

إقرار16 قانون أبرزها، قانون المفقودين والمخفيين قسرا .
12/11/2018

بدء حراك محامي بيروت على خلفية العجز الحاصل في "الصندوق 
االستشفائي". 05/04/2018

وقفة احتجاجية الئتالف إدارة النفايات أمام السراي الحكومي "ال للمحارق".
 11/02/2018

قانون المتعلق بالموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2018
28/03/2018

حكم استئناف المتن بعدم جواز تجريم العالقات المثلية. 12/07/2018

حكم الستئناف بيروت برفض معاقبة المثلية خارج حاالت الجرم المشهود 

ومخالفة تؤكد أن المثلية حق طبيعي وعدم جواز االستناد إلى أدلة مستخرجة 

من الهواتف النقالة من دون إشراف قاضي تحقيق. 14/11/2018

حكم قضائي بقبول اعتراض جمعية سكر الدكانة على األمر بازالة تقرير عن 
شبهة فساد مجلس الجنوب. 18/04/2018

إقرار 11  قانون أبرزها، قانون تعديلي لقانون انتخاب أعضاء مجلس النواب 
فضال عن قانوني حماية نوعية الهواء والمياه. 28-29/03/2018

اعتصام للمحامين إحتجاجاً على تدهور أوضاع قصور العدل. 13/07/2018

إعتصام حملة "حقي" احتجاجا على عدم تجهيز مراكز االقتراع للمواطنين 
ذوي الحاجات الخاصة. 19/04/2018

مؤتمر صحفي في البرلمان بشأن اقتراح تعديل قانون العنف األسري.
26/11/2018

وقفة تضامنا  مع د. عصام خليفة على خلفية كشفه شبهة فساد في 
الجامعة اللبنانية. 26/07/2018 

قراران قضائيان بإبطال التعقبات الالحقة في حق اثنين من ناشطي 
الحراك. 30/11/2018

حكم المحكمة الجعفرية بمنع أب متحرش من رؤية ابنتيه. 
30/07/2018

قرار قضائي برفض طلب أوجيرو في منع نشر تحقيقات بشأن أدائها.
31/07/2018

مسيرة في الكارنتينا تحت عنوان "محرقتكم مقبرتنا". 31/07/2018

اإلعالن عن تأسيس "نادي قضاة لبنان". 30/04/2018

تقدم قاضي التحقيق في الشمال جناح عبيد بإخبار للنيابة العامة في 
طرابلس، في موضوع مكب النفايات. 19/04/2018

مؤتمر صحفي لإلعالن عن مسودة مشروع قانون تعديل قانون القضاء 
العدلي.  29/03/2018

إعتصام تحت عنوان "#ضد_القمع" وسط بيروت. 24/07/2018


