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املجل�س  على  �سيكون  املقبلة،  الأيام  غ�سون  يف 

اإ�ستعادة  قانون  ب�ساأن  قراره  ي�سدر  اأن  الد�ستوري 

لأبناء  اجلن�سية  منح  اإىل  الآيل  القانون  وهو  اجلن�سية. 

املغرتبني وفروعهم. احلدث تاريخي: فقد احتاج الأمر 

اأن  اأخرياً  له  ليت�سّنى  املجل�س،  اإن�ساء هذا  عقدين منذ 

يف  وحتديداً  املراأة،  �سّد  التمييز  ق�سايا  اإحدى  يف  ينظر 

مدى د�ستورّية التمييز �سّدها يف م�ساألة نقل اجلن�سية. 

كانت  اأياً   ، مدوٍّ مفعوٌل  هذا  لقراره  �سيكون  وبالطبع، 

وجهة احلكم. 

تاأ�سي�سياً يف  �سي�سكل منعطفاً  املراأة  ل�سالح  فاأن يحكم 

اإجتاه اإن�سافها والإعرتاف بها ك�سريك كامل يف املجتمع 

اللبنايّن. ولهذا تبعات عميقة على تركيبة هذا املجتمع 

وديناميته، تظهر من خاللها قوة املنظومة احلقوقية ومن 

�سمنها املجل�س الد�ستوري يف حتديد م�ساره اأو ت�سويبه. 

لواقع  ا�ستمراراً  اأن يحكم �سّدها، فذلك �سي�سكل  اأما 

العاملي، ول  العاّم  التوّجه  مع  تناق�س  بات يف  �سيا�سي 

نبالغ اإذا قلنا مع توّجه التاريخ. وبالطبع، ل ُي�ستبعد اأن 

ينق�سم اأع�ساء املجل�س بني اأكرثية واأقلية يف هذا الجتاه 

هذا  يزيد  وما  منا�سباً.  منهم  كل  يراه  ما  وفق  ذاك،  اأو 

ال�ستحقاق اأهمّية، هو اأّن جممل احلجج التي تقّدمها 

ال�سلطة احلاكمة عادًة لتربير التمييز يف جمال اجلن�سية 

التمييز  على  بعيد  من  ول  قريب  من  ل  تنطبق  ل 

احلا�سل يف هذا القانون. فاخلوف من التوطني ل حمّل 

ال�ستفادة  من  ي�ستثني  اأنه  طاملا  القانون  هذا  يف  له 

عن  منف�سلة  دولة  جن�سّية  اأ�سولهم  اختار  الذين  منه، 

ال�ّسلطنة العثمانية. وكذلك الأمر ب�ساأن اعتبار التوازن 

اأ�سول  من  املتحّدرون  يكون  اأن  يعتقد  طاملا  الطائفي 

الفئات  من  هم  الإغرتاب  بالد  واملوجودون يف  لبنانية 

الإجتماعية نف�سها، مبعزل عن جن�س ا�سلهم اللبناين. 

وبعبارة اأخرى، املطروح اليوم اأمام املجل�س الد�ستورّي 

وهي  لب�س  اأّي  دون  من  املراأة  �سّد  التمييز  م�ساألة  هو 

م�ساألة ُتعار�س حكماً الد�ستور من األف جانب وجانب. 

كان  وقت  يف  الق�سّية  هذه  ُتطرح  اأن  ال�سدفة  وت�ساء 

رئي�س وزراء لبنان متام �سالم يعلن فيه اأن دولته ل حترتم 

نف�سها، تربيراً لت�سدير النفايات اإىل اخلارج. فهل ي�ستفيد 

�س 
ّ
ليكر اأمامه  املتاحة  الفر�سة  من  الد�ستوري  املجل�س 

قيم امل�ساواة والحرتام املتبادل، ليعيد للمجتمع احرتام 

يتوىّل  اأم  لن�سفه(،  ن�سفه  بالأحرى  )اأو  لبع�سه  بع�سه 

غزل لبا�س جديد للذكورية والت�سلط ؟ 
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الهشاشة والتهجير  في بيروت
منــــى خــــــشن

املفكرة  جملة  من   32 العدد  يف  ال�سادر  مقاله  يف 

مو�سوع  اأمور عدة  �ساغية �سمن  نزار  تناول  القانونية، 

�سناعة ه�سا�سة املواطن اللبناين يف ظل نظام املقامات 

احلقوق  حتجيم  عن  فتحدث   .
1
ال�سيا�سية الزعامات  اأو 

الإجتماعي  ال�سمان  خدمات  وتراجع  الإجتماعية 

واإهمال املدار�س الر�سمية وغياب الدور الفاعل لوزارة 

واملراهنة  املواطن  حرمان  عن  حتدث  كذلك  ال�سحة. 

ه�سة  حالة  يف  وو�سعه  تاأطريه  باب  من  حاجته  على 

اأريد  اأحياناً.  القانون  خارج  ودفعه  اإ�ستتباعه  ت�سهل 

اآخر  ُبعداً  �سيف 
ُ
واأ النقا�س  هذا  يف  هنا  اأتو�سع  اأن 

املواطن  تهجري  يف  يتجلى  لبنان  يف  اله�سا�سة  ل�سناعة 

ولبلورة هذا  وا�ستتباعه.  تاأطريه  واإ�ستبعاده، ف�ساًل عن 

العقاري  التطوير  مو�سوع  اىل  اأتطرق  �سوف  اجلدال 

معظم  ت�سهدها  التي  وال�سكانية  املادية  والتغريات 

اأحياء بريوت. 

فكما هو معلوم، اأدى التدفق الهائل لالأموال اخلارجية 

قوانني  بتعديل  م�سحوباً  املا�سي،  العقد  يف  لبنان  اىل 

بريوت  حتويل  اإىل  الإ�ستثمار،  عوامل  وزيادة  البناء 

من  الكثري  بنيت  فقد  اإعمار.  اإعادة  ور�سة  اىل  برمتها 

املباين الفخمة والأبراج ال�ساهقة اجلديدة على اأنقا�س 

مباٍن كائنة ُهدمت لإف�ساح املجال للمطورين العقاريني 

لل�سروع مب�ساريع عمرانية حديثة ومربحة على ح�ساب 

اأمناط  على  والق�ساء  القائم  احل�سري  الن�سيج  حمو 

احلياة الإجتماعية والإقت�سادية املاألوفة. وكرُث يف الآونة 

منازلهم  من  ال�سكان  تهجري  عن  احلديث  الأخرية 

امل�ستاأجرين  حراك  �سياق  يف  خا�سة  ومناطقهم، 

الذي  امل�ستحدث  الإيجار  لقانون  الراف�س  القدامى 

العقود  على  )ال�سارية  الإيجارات  �سبط  قيود  ُيلغي 

1992( لريفعها تدريجياً  القدمية التي وقعت قبل متوز 

ي�سّهل  اأن  الأمر  هذا  �ساأن  ومن  ال�سوق.  �سعر  اىل 

يقطنونها  كانوا  التي  املباين  وهدم  �سكانها  طرد  عملّية 

اأكرث  اإجتماعية  فئة  ت�ستهدف  اأخرى  مببان  وا�ستبدالها 

قدرة من الناحية املادية. وقد حتدث البع�س عن تواطوؤ 

املالك القدمي مع املطّور العقاري بهدف طرد امل�ستاأجر 

الإيجارات  بدلت  اأن  علماً  منه،  والإنتقام  القدمي 

القدمية بقيت، رغم الزيادات املتتالية، �سديدة التديّن 

تلك  )اأي  اجلديدة  الإيجارات  بدلت  مع  مقارنة 

اخلا�سعة لعقود وقعت بعد متوز 1992(. 

اىل  اأدى  قد  القدمي  الإيجار  قانون  اأن  فيه  �سك  ل  مما 

وغري  منها  املبا�سر  الق�سرية،  الإخالءات  حدوث 

والتعديل  القدامى.  امل�ستاأجرين  بع�س  بحق  املبا�سر، 

على  الآخر  البع�س  باإلقاء  يهدد  القانون  لهذا  اجلديد 

البديلة  ال�سرتاجتيات  غياب  اإىل  نظرا  الطريق  قارعة 

املنخف�س.  الدخل  لفئات  الالئق  ال�سكن  لتوفري 

�سرخاً  تر�سم  التي  التف�سريات  تبقى  هذا،  ورغم 

جمتزاأة  تف�سريات  قدمي  وم�ستاأجر  قدمي  مالك  بني 

جميع  فلي�س  الواقع.  عن  كاملة  ب�سورة  تفي  ل 

جميع  ولي�س  متواطئني  القدمية  العقارات  اأ�سحاب 

�سحيح.  والعك�س  �سحايا.  القدامى  امل�ستاأجرين 

بحق  اأجحفوا  ُملك  اأ�سحاب  عن  اأمثلة  هناك  فمثلما 

هناك  اليهم،  اأ�ساءوا  اأو  مللكهم  القدامى  امل�ستاأجرين 

من  وا�ستفادوا  ا�ستغلوا  قدامى  م�ستاأجرين  عن  اأمثلة 

التوّقف  املهّم  ومن   .
2
لهم بالأ�سا�س  يّعد  مل  قانون 

النتهاكات  اإىل  توؤّدي  التي  اجلذرّية  الأ�سباب  عند 

تعزى  اأن  ميكن  اأ�سباب  وهي  الإ�ستغاللية،  والنزعات 

ظل  ففي  اللبناين.  املواطن  ه�سا�سة  اإىل  كبري  ب�سكل 

اللبنانية  الدولة  وتق�سري  املهيمن  النيوليربايل  النظام 

وغريه  املي�سر  الإ�سكان  قطاع  يف  م�سوؤوليتها  حتمل  يف 

الكثري  اأ�سحى  الأخرى،  الإجتماعية  القطاعات  من 

من  كانوا  �سواء  واملحدود،  املتو�سط  الدخل  ذوي  من 

بو�سع  اجلدد،  اأو  القدامى  امل�ستاأجرين  اأو  املالكني 

اأ�سعار  اإرتفاع  اىل  فنظراً  والقلق.  اخلوف  يذّيله  ه�ّس 

�سعباً  ال�سكن  اإىل  الو�سول  اأ�سبح  والبناء،  العقارات 

اىل  ونظراً  منزل.  اإ�ستئجار  اأو  ب�سراء  يرغب  ملن  للغاية 

التعليم  وكلفة  الغذائية  املواد  لأ�سعار  الهائل  الإرتفاع 

والرعاية ال�سحية اخلا�سة، كرثت ال�سغوط املالية على 

الكثري من الأ�سر، خ�سو�ساً مع احلاجة اىل دفع »فواتري 

مزدوجة« للكهرباء واملياه مللء الفجوة يف توفري القطاع 

العام لهذه اخلدمات. وفاقم انعدام الأمن الجتماعي 

وغياب �سمانات البطالة وال�سيخوخة ه�سا�سة الأغلبية 

ال�سورية  الأزمة  فاقمت  كذلك  النا�س.  من  ال�ساحقة 

فر�س  املناف�سة على  اىل  نظراً  للبع�س  املعي�سي  الو�سع 

العمل يف الوظائف املو�سمية وغري الر�سمية.

وقد �سّكل اإقبال كربى ال�سركات العقارية على �سراء 

بالن�سبة  وخ�سارة  للبع�س  فر�سة  وتطويرها  الأرا�سي 

وخ�سارة  فر�سة  )اأي  معاً  الإثنني  اأو  اآخرين،  اإىل 

والإنق�سامات  التناق�سات  اىل  نظراً  الوقت(  بنف�س 

�سمن  واأحياناً  الواحدة  العائلة  اأفراد  بني  الداخلية 

طفرة  اأتت  فقد  الواحد.  ال�سخ�س  وت�سرفات  م�ساعر 

العقاريني  املطورين  بني  املربحة  ال�سراكة  ووعود  البناء 

اأ�سحاب  من  املتو�سط  اأو  املحدود  الدخل  وذوي 

اإن  النظر  بغ�ّس  للتطوير،  القابلة  العقارية  املمتلكات 

من  اأو  ملكهم  يف  املقيمني  ال�سكان  عداد  من  كانوا 

عداد املالكني القدامى ملباٍن �سكنية اأو جتارية خا�سعة 

لتح�سني  واأكيدة  فعالة  القدمي، كطريقة  لقانون اليجار 

الإجتماعي  الأمان  اىل  والو�سول  املعي�سية  اأحوالهم 

اأحد  املرجو. فبح�سب الإ�ستطالعات امليدانية، ما من 

اأو  وعقاراتهم  بيوتهم  بيع   على  املالكني  �سغار  يجرب 

ال�سديد  بع�سهم  تعلق  فرغم  مناطقهم.  من  الإنتقال 

هم  فيها،  ترعرعوا  التي  ال�سكنية  والأحياء  مبنازلهم 

ي�سمن  وما  مل�سلحتهم  هو  ما  يفعلون  املطاف  نهاية  يف 

واملر�س.  والعجز  العوز  هاج�س  ويقيهم  بالهم  راحة 

الأمر عينه ينطبق على بع�س امل�ستاأجرين القدامى يف 

مرحلة ما قبل التعديل الأخري على قانون الإيجارات. 

فقد �سكل بدل الإخالء )الذي و�سل اأحياناً اإىل 40 

للح�سول  فر�سة  اإليهم  بالن�سبة  املاأجور(  بيع  قيمة  من 

على ال�سيولة لتي�سري اأمورهم. 

بالتايل، ميكننا القول اأن قرارات هوؤلء مبغادرة منازلهم 

ومناطقهم، واإن بدت يف الظاهر طوعية، تاأتي باأغلبيتها 

نتيجة ه�سا�ستهم وخماوفهم واإحتياجاتهم وطموحاتهم 

فيه  الإجتماعية   احلماية  �سمانات  زالت  ل  بلد  يف 

والرغبة  ال�سيولة  اإىل  فاحلاجة  كافية.  وغري  حمدودة 

اأنف�سهم  ولتح�سني  لأولدهم  اأف�سل  م�ستقبل  يف 

التي  الأ�سباب  اأهم  اأحد  هي  واملحن  امل�ساعب  بوجه 

وحميطهم  ما�سيهم  عن  بالإن�سالخ  قبولهم  تف�سر 

نعزو  اأن  مُيكن  وهكذا،  اأخرى.  مناطق  اإىل  والنتقال 

ال�سيا�سات  اإىل  اجلغرايف  لنتقالهم  الرئي�سي  ال�سبب 

الإجتماعية القائمة )ال�سيا�سات الإ�سكانية، �سيا�سات 

الرعاية ال�سحية، �سيا�سات التعليم املجاين، و�سمانات 

ال�سلة  ذات  وال�سيا�سات  والبطالة(،  ال�سيخوخة 

وال�سيا�سات  احل�سري  والتطوير  التخطيط  )�سيا�سات 

�سبل  وت�سيق  ه�سا�ستهم  تعزز  التي  ال�سرائبية(، 

موقعهم  على  املفاو�سة  على  وجتربهم  عليهم   العي�س 

اجلغرايف وبيعه ملن يقدم العر�س الأف�سل. 

للم�ستاأجرين  الق�سري  التهجري  الأمر على  يقت�سر  ول 

الطوعي  والتهجري  )القدامى واجلدد منهم(،  الكائنني 

ل�سغار  املادية  والإغراءات  بال�سغوطات  املفعم 

فال�سيا�سات  القدامى.  امل�ستاأجرين  وبع�س  املالكني 

الإرتفاعات  من  حتّد  التي  الروادع  وغياب  القائمة 

التهجري  اأي�ساً  تعزز  والبناء،  العقارات  اجلنونية لأ�سعار 

من  واملتو�سط  املتدين  الدخل  لفئات   
4

الإ�ستبعادي 

بال�سراء  الراغبني  اأي  ما،  ملنطقة  الإحتمالني  ال�سكان 

الأ�سعار  كانت  لو  املنطقة  هذه  يف  الإ�ستئجار  اأو 

قدراتهم  مع  تتنا�سب  ال�سرائية  والت�سهيالت  فيها 

الكثريون من   
ّ
املادية. وب�سبب هذا، ي�سطر واأو�ساعهم 

املوقع  ميزة  عن  التنازل  على  الفئات  لهذه  املنتميني 

معينة  مبناطق  بالعي�س  وُيحكمون  اليه  يطمحون  الذي 

اأو�ساعهم املادية  واإن كانت هذه املناطق  تتنا�سب مع 

غري مثالية وبعيدة ن�سبياً عن اأماكن عملهم.

التي  وحدها  هي  العقارية  ال�سواق  اأن  يعني  ل  هذا 

ل  هذا  كما  للنا�س.  ال�سكنية  اخليارات  يف  تتحكم 

قلب  بني  وا�سحة  حدوداً  نر�سم  اأن  باإمكاننا  اأنه  يعني 

فالإنتماءات  طبقي.  اأ�سا�س  على  واأطرافها  املدينة 

الدينية الطائفية هي حتماً عامل مهّم يف اإعادة تكوين 

وتوطد  لبنان.  يف  واملكانية  الإجتماعية  الهيكلية 

�سيا�سات �سناعة اله�سا�سة هذه الإنتماءات من خالل 

الطائفية  الع�سبية  تعّزز  و�سعبية  �سيا�سية  خطابات 

من  الكثري  قرارات  يف  وت�ساهم  »الآخر«  من  واخلوف 

5
اللبنانيني حول اأمكنة �سكنهم. 

خالل  من  اآخر  منًحى  التهجري  عن  احلديث  وياأخذ 

�سيا�سات  ربط  على  اللبنانيني  من  الكثري  اإ�سرار 

والهجرة  الطوعية  الهجرة  ب�سيا�سات  اله�سا�سة  �سناعة 

الق�سرية. ففي غمرة حديثهم عن التهجري الناجم عن 

فورة البناء وارتفاع اأ�سعار العقارات والإيجارات، يلجاأ 

الإجتماعية  احلقائق  مقارنة  اإىل  ب�سكل لفت  البع�س 

من لبنان مع »الدول املتقدمة«، وي�ستفي�سون باحلديث 

الدول  هذه  اإحدى  اإىل  هاجروا  الذين  اأقرانهم  عن 

كافة  على  وبالتايل  الأجنبية«  »اجلن�سية  على  وح�سلوا 

للعي�س  اإليها  يحتاجون  التي  الإجتماعية  ال�سمانات 

الكرمي. ومن ناحية ثانية، يدفع عدم الأمان الإجتماعي 

ومظاهر الالم�ساواة وال�سعور العام بالإحباط، جراء قلة 

العامة  الإدارات  امل�ست�سري يف  والف�ساد  العمل  فر�س 

من  بالكثري  البالد،  موارد  يف  القليلة  النخبة  وحتّكم 

اللبنانيني اإىل الإعتقاد باأن هناك خطة تاآمرية لتهجريهم 

اجلماعي من لبنان.

ال�سرعية  وغري  ال�سرعية  املختلفة،  باأ�سكالها  والهجرة،   

منها، هي بال اأدنى �سك اإحدى عواقب �سيا�سات �سناعة 

اله�سا�سة يف لبنان وحلم وهاج�س الكثري من اللبنانيني 

خا�سة ال�سباب. ومنهم من مل يرتدد عن اإرتياد »قوارب 

املوت« بحثاً عن م�ستقبل اأف�سل ورف�ساً لواقع األيم. فهل 

هجرتهم وتهجريهم واغرتابهم هو احلل؟

جتدون املقالة يف ن�سختها الكاملة مع املراجع على املوقع الإلكرتوين للمفكرة

ال�سورة من اأر�سيف املفّكرة
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العدد 34، كانون األول/ ديسمبر 2015

بعد عقدين من إنشائه،
 أبواب المجلس الدستوري تنفتح أمام قضايا المرأة

يف عددها 33، انتقدت املفكرة القانونية ب�سدة القانون 

بتمكني  واخلا�ّس   2015-11-24 يف  ال�سادر   41 رقم 

دون  من  اجلن�سية  ا�ستعادة  من  الأ�سل  لبنانّيي  بع�س 

. وقد تركزت انتقاداتها على اأمور ثالثة: 
1
الإلتزام بالعودة

اأنه يقر باأحقية اأ�سخا�س من اأ�سول لبنانية باحل�سول على 

اجلن�سية، من دون اإثبات اأي رابط بلبنان، 

الفرقاء  بني  التناف�سي  ال�سباق  اأمام  الباب  يفتح  اأنه 

ال�سيا�سيني لزيادة اأعداد اللبنانيني من طوائفهم. فن�سهد 

حمالت جتني�س »طائفي« يف دول عدة،

تنح�سر  بحيث  اجلن�سني،  بني  التمييز  على  بني  اأنه 

لبنانية  اأ�سول  اآباء ذات  باملتحدرين من  منه  الإ�ستفادة 

اإىل  اإ�سارات  ثالث  القانون  ت�سمن  وبالفعل،  وحدهم. 

متييزاً  الذكور(  اأقاربه  اأو  الذكور  اأ�سوله  )اأحد  »الذكور« 

اأبيه( متييزاً عن  اإىل »الأب« )من  عن الإناث واإ�سارتني 

من  موقفها  املكلفة  الوزارية  اللجنة  بنت  وفيما  الأم. 

التوازن  اللبنانيات مبنح جن�سيتهن على اعتبارات  حق 

الدميغرايّف ومنع التوطني، فجاء مت�سكها بالتمييز الذكورّي 

ظرفياً ولي�س مبدئياً، بدا اأ�سحاب الإقرتاح على خالف 

ذلك متاماً وكاأنهم يقاربون هذا التمييز كغاية بحّد ذاته. 

فالتذّرع مبنع التوطني ل ي�ستقيم يف ظّل ا�ستثناء لبنانيي 

الأ�سل الذين اختاروا جن�سية دولة منف�سلة عن ال�سلطنة 

العثمانية. والأمر نف�سه ينطبق على التوازن الدميغرايف، 

الأ�سل  لبنانّيي  من  املتحّدرون  يكون  اأن  يعتقد  طاملا 

الإجتماعية  الفئة  نف�س  الإغرتاب من  بالد  الذكور يف 

لبنانّيي  للمتحدرين من  الطائفي(  الإنتماء  )من حيث 

الأ�سل الإناث. 

وتبعاً حل�سر اإمكانية تقدمي مراجعة د�ستورية �سد القوانني 

مبرجعّيات �سيا�سّية )رئي�سي اجلمهورية والوزراء وع�سرة 

الطعن  املواطنني  لأّي من  قانوناً  النواب(، ل يجوز  من 

يف  للحال  خالفا  وذلك  املذكور  القانون  يف  د�ستورياً 

بالتعبري  الأمر  بداية  يف  الكتفاء  مت  وعليه،  عدة.  دول 

وقوًل وكتابًة. الأمر تغري متاماً  عن رف�س القانون تظاهراً 
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يف 2015/12/11، حني تقدم نواب اللقاء الدميقراطي

بنود  بع�س  �سد  مبراجعة  املجل�س  اىل   )11 )وعددهم 

القانون. 

الت�سابق  اإطار  �سمن  جاءت  املراجعة  هذه  اأن  فرغم 

ي�ستثني  الذي  بالبند  الطعن  على  مقت�سرًة  الطائفي 

الأ�سول الذين اختاروا �سراحًة اأو �سمناً تابعية اإحدى 

الدول التي انف�سلت عن ال�سلطنة العثمانية )و�سمنهم 

ثابت  اإجتهاد  فثمة  والأردن(،  وفل�سطني  �سورية  دروز 

للمجل�س الد�ستوري يوّليه �سالحية �ساملة يف النظر يف 

يتعني  اأنه  مبعنى  اأمامه،  فيها  املطعون  القوانني  د�ستورية 

عليه فح�س د�ستورية اأي بند ورد يف القانون املطعون فيه، 

مبعزل عما اإذا كان الطعن املقدم اليه قد �سمله اأم ل. 

انطالقاً من ذلك، ا�ست�سعرت املفكرة القانونية وجمعية 

جمموعة الأبحاث والتدريب للعمل على التنوع )املبادرة 

الإقليمية(  ولأ�سرتي  لإطالق حملة جن�سيتي حّق يل 

املجل�س  جمال  فتح  قوامه  تاريخي  ظرف  اأمام  اأنهما 

الد�ستوري للمرة الأوىل لتكري�س مبداأ عدم التمييز على 

املراأة.  ق�سايا  اأمام  الأوىل  للمرة  وعمليا  اجلن�س،  اأ�سا�س 

توجه ممثال اجلمعيتني اىل املجل�س الد�ستوري يف 22-

ديوان  رئي�س  للقاء  م�سبق  موعد  على  بناء   2015-12

على  القانون  اإبطال  منه  تطلب  مذكرة  لتقدمي  املجل�س 

اإىل مدخل  واكبهما  وقد  اجلن�سني.  بني  التمييز  خلفية 

وو�سط  واأولدهن،  املعنيات  الن�ساء  من  عدد  املجل�س 

رئي�س  توىل  املجل�س،  داخل  لفت.  اإعالمي  ح�سور 

ع�سام  الد�ستوري  املجل�س  برئي�س  الإت�سال  الديوان 

اإ�ستالم  املجل�س  برف�س  اجلهتني  ويعلم  ليعود  �سليمان، 

الطعن. وقد مت تربير  اإ�ستدعاء  اأي مذكرات من خارج 

املجل�س من  املحاكمات لدى  اأ�سول  قانون  بخلو  ذلك 

اأي ذكر ملذكرات مماثلة وجتنبا لإغراق املجل�س باملذكرات 

اأن  الديوان  رئي�س  اأو�سح  وقد  امل�سادة.  واملذكرات 

الإعالم.  و�سائل  خالل  من  املذكرة  توجيه  باإمكانهما 

التوجه، ول �سيما  اأ�سفهما لهذا  عرب ممثال اجلهتني عن 

النحو  على  الت�سريعي  ال�سمت  تف�سري  يقت�سي  اأنه 

واللجوء  راأيه  عن  التعبري  يف  املواطن  حّق  يعزز  الذي 

اإىل الق�ساء، ولي�س العك�س. باأية حال، تعلم اجلهتان اأن 

املذكرة باتت من خالل ن�سرها هنا ويف الإعالم بعهدة 

املجل�س الد�ستوري. بانتظار قراره. 

مقتطفات من المذكرة
توطئة:

مع تقدمي الطعن على قانون 2015/41 اإىل جمل�سكم، 

اأكرث  من  واحدة  يف  للبّت  مرجعاً  جمل�سكم  ي�سبح 

بني  امل�ساواة  ق�سية  وهي  اإحلاحاً  الجتماعية  الق�سايا 

اجلن�سني يف نقل اجلن�سية اللبنانية. 

)قانون   1925/1/19 تاريخ   15 رقم  القرار  خرج  فاإذا 

اإن�ساء  من  عقود  قبل  ل�سدوره  رقابتكم  عن  اجلن�سية( 

جمل�سكم الأمر الذي �سمح با�ستمرار اأحد اأب�سع اأ�سكال 

التمييز �سد الن�ساء حتت غطاء حجج واهية وغري عقالنية، 

النقا�س للمرة الأوىل من  بنقل  فاإن هذا الطعن ي�سمح 

ال�ساحة ال�سيا�سية مبا فيها من جتاذبات فئوية اإىل الق�ساء 

الد�ستوري مبا ميثله من مرجعية حقوقية من �ساأنها تر�سيخ 

املبادئ القانونية وتغليبها على امل�سالح الفئوية.

وناأمل تالياً من جمل�سكم اأن يعيد طرح امل�ساألة من زاوية 

تاريخيا لي�س فقط يف  احلقوق الد�ستورية، في�سدر قراراً 

تكري�س مبداأ امل�ساواة بني اجلن�سني، اإمنا اأي�سا يف تكري�س 

التمييز  عدم  مقدمتها  ويف  الد�ستورية  ال�سوابط  علوية 

على امل�سالح ال�سيا�سية.

في القانون 

الد�ستوري  املجل�س  �سالحية  يف  ال�سكل:  يف  اأوال: 

 24/11/2015 تاريخ   41 القانون رقم  ال�ساملة لرقابة 

مبا فيها البنود التي مل ت�سملها مراجعة الطعن: 

للمجل�س  اأن  الد�ستوري  الجتهاد  يف  الثابت  من 

الد�ستوري �سالحية �ساملة يف النظر يف د�ستورية القوانني 

املطعون فيها اأمامه، مبعنى اأن له حق فح�س د�ستورية اأي 

بند ورد يف القانون املطعون فيه، مبعزل عما اإذا كان الطعن 

املقدم اليه قد ت�سمن ا�سارة اإليها اأم ل، وهذا ما اأكده 

املجل�س الد�ستوري اللبناين يف عدد من قراراته 

القرار رقم  2، 1999-11-24 

»)...( ومبا انه ل ي�سع املجل�س اثناء نظره يف مدى مطابقة 

قانون ما على الد�ستور، ان يتجاهل ن�ساً خمالفاً للد�ستور، 

ان  دون  امل�ستدعي،  قبل  من  طعن  حمل  يكن  مل  ولو 

ي�سعه مو�سوع رقابته وابطاله اإذا اقت�سى المر، يف حال 

اعتباره خمالفاً للد�ستور.«

والقرار رقم 4، 2001-9-29 )...(.

ومرياي �سكراهلل جنم وبول مرق�س، املجل�س الد�ستوري 

اللبناين يف القانون والجتهاد، م�سروع دعم النتخابات 

النيابية التابع لربنامج الأمم املتحدة الإمنائي بالتعاون مع 

املجل�س الد�ستوري، 2014، �س. 106 )...(. 

الد�ستوري  املجل�س  اجتهاد  يف  نقراأه  ما  اأي�سا  وهذا 

اأنه يتمّتع ب�سالحية  الفرن�سي الذي ا�ستقر على اعتبار 

متت  التي  القانون  مواد  من  مادة  اأي  د�ستورية  اثارة 

املراجعة  ت�سملها  مل  التي  تلك  حتى  ب�ساأنه،  املراجعة 

.)...(

حيث يقت�سي تبعُا لذلك اعتبار املجل�س خمت�ساً للنظر 

القانون  يف  وردت  التي  الأخرى  الأحكام  بد�ستورية 

اجلن�س،  اأ�سا�س  على  وا�سحاً  متييزاً  ت�سمنت  والتي 

وحتديداً الأحكام الآتية: 

- البند -اأ- : » اإذا كان مدرجاً ا�سمه هو اأو ا�سم اأحد 

اأ�سوله الذكور لأبيه اأو اأقاربه الذكور لأبيه حتى الدرجة 

الثانية«.

- البند -ب1-: »القيود يف �سجالت الأحوال ال�سخ�سية 

اأحد  عن  اأو  عنه  اأعاله،  )اأ(  البند  يف  املحددة  القدمية 

اأ�سوله اأو اأحد اأقاربه الذكور حتى الدرجة الثانية«.

- البند -ب2-: »الوثائق الر�سمية ال�سادرة عن الإدارة 

اللبنانية املتعلقة به اأو باأحد اأ�سوله اأو اأقاربه الذكور حتى 

الدرجة الثانية«.

اإعالن عدم د�ستورية  ثانيا: يف االأ�سا�س: يف وجوب 

اأحكام البندين -اأ- و-ب- من القانون رقم 41 تاريخ 

وعدم  امل�ساواة  مبداأي  لخمالفتهما   24/11/2015

التمييز على اأ�سا�س اجلن�س، والقانون برّمته ملخالفته 

مبداأ امل�ساواة بني املواطنني يف احلقوق والواجبات: 

1  -يف وجوب اإبطال البندين -اأ- و-ب- من القانون 

على خلفية التمييز احلا�سل على اأ�سا�س اجلن�س:

اأ- يف الأ�سناد الد�ستورية لعّد التمييز على اأ�سا�س اجلن�س 

خمالفاً لأحكام الد�ستور:

�ست �سرطاً 
ّ
)...( مبا اأن البنود الواردة اأعاله تكون قد كر

و�سعاً  واأوجدت  اجلن�س،  اأ�سا�س  على  وا�سحاً  متييزياً 

متييزياً بني الذكور والإناث، بني الأم والأب، بحيث ل 

يعتّد لال�ستفادة من اأحكام القانون اإل باإثبات الأ�سول 

الأ�سول  اأحد  ا�سم  اإىل  بالعودة  الأب،  جلهة  اللبنانية 

التمييز  مع  لالأب،  الذكور  الأقارب  اأو  لالأب،  الذكور 

�سّد لبنانّيي الأ�سل من جهة الأم اأو الأ�سول الإناث، 

وا�سحاً  متييزاً  ت�سكل  البنود  هذه  اأن  البديهي  ومن 

ملبداأ امل�ساواة بني املواطنني، وحتديداً لالأحكام  وانتهاكاً 

الآتية: 

- الفقرة -ج- من مقدمة الد�ستور التي تن�س على اأن 

احرتام  على  تقوم  برملانية،  دميقراطية  جمهورية  »لبنان 

احلريات العامة ويف طليعتها حرية الراأي واملعتقد، وعلى 

العدالة الجتماعية وامل�ساواة يف احلقوق والواجبات بني 

جميع املواطنني دون متايز اأو تف�سيل«.

- واملادة ال�سابعة منه التي تن�س على اأن » كل اللبنانيني 

�سواء لدى القانون وهم يتمتعون بال�سواء باحلقوق املدنية 

وال�سيا�سية ويتحملون الفرائ�س والواجبات العامة دومنا 

فرق بينهم«.

ف�ساًل عن املواثيق الدولية التي حتيل اإليها الفقرة »باء« 

ع�سو  هو  »لبنان  اأن  جاء  حيث  الد�ستور  مقدمة  من 

موؤ�س�س وعامل يف منظمة الأمم املتحدة وملتزم مواثيقها 

هذه  الدولة  وجت�سد  الن�سان،  حلقوق  العاملي  والعالن 

املبادئ يف جميع احلقول واملجالت دون ا�ستثناء«. وقد 

»اأنه من  الد�ستوري على اعتبار  ا�ستقر اجتهاد املجل�س 

املعتمد ان هذه املواثيق الدولية املعطوف عليها �سراحة 

يف مقدمة الد�ستور توؤلف مع هذه املقدمة والد�ستور جزءاً 

 3
ل يتجزاأ وتتمتع معاً بالقوة الد�ستورية«. 

ومن اأهم هذه املواثيق:

 - العالن العاملي حلقوق الن�سان يف املادة الثانية منه 

بكافة  التمتع  حق  ان�سان  »لكل  اأن  على  تن�س  التي 

احلقوق واحلريات الواردة يف هذا العالن، دون اي متييز 

)...( ب�سبب العن�سر او اللون او اجلن�س او اللغة او الدين 

)...( او ال�سل الوطني )...(« 

- واملادة 2.1 من العهد الدويل اخلا�س باحلقوق املدنية 

وال�سيا�سية التي تن�س اأن »تتعهد كل دولة طرف يف هذا 

هذه  وبكفالة  فيه،  بها  املعرتف  احلقوق  باحرتام  العهد 

احلقوق جلميع الأفراد املوجودين يف اإقليمها والداخلني 

اأو  اللون،  اأو  العرق،  ب�سبب  متييز  اأي  دون  وليتها،  يف 

غري  اأو  �سيا�سيا  الراأي  اأو  الدين،  اأو  اللغة،  اأو  اجلن�س، 

�سيا�سي، اأو الأ�سل القومي اأو الجتماعي، اأو الرثوة، اأو 

الن�سب، اأو غري ذلك من الأ�سباب«،

ويكون تبعاً لذلك البندان -اأ- و-ب-، بو�سعهما �سرطاً 

متييزياً على اأ�سا�س اجلن�س لال�ستفادة من اأحكام القانون 

قد خالفا مبداأي عدم التمييز وامل�ساواة املتمّتعني بقيمة 

د�ستورية.

ب- يف دح�س الأ�سباب القانونية وال�ستثنائية التي تربر 

اخلروج عن مبداأ امل�ساواة: 

التي  احلجج  من  عدداً  �سن�ستعر�س  املجال،  هذا  يف 

اجلن�س  اأ�سا�س  على  التمييز  لتربير  بها  اأديل  ما  غالباً 

وذلك يف معر�س دح�سها. 
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ب1-: يف كون التمييز احلا�سل يف منت قانون اجلن�سية 

اأ�سكال  كل  اإلغاء  اتفاقية  على  التحفظات  منت  ويف 

النظر يف  موؤثرين يف  غري  )�سيداو(  املراأة  �سد  التمييز 

هذه الدعوى:  

اأوىل احلجج التي تعطى هي اأن قانون اجلن�سية اأر�سى 

وقد  اجلن�س،  اأ�سا�س  على  اجلن�سني  بني  التمييز  مبداأ 

القانون  مبوجب  احلا�سل  التحفظ  ذلك  يف  جاراه 

�سيداو  اتفاقية  على   1996/7/24 تاريخ   572 رقم 

اجلن�سية،  بخ�سو�س 

والواقع اأن قانون اجلن�سية ال�سادر يف 1925 قد �سدر 

اأي  غياب  ظّل  ويف  جمل�سكم،  اإن�ساء  من  عقود  قبل 

اأّيا  واأن  القانون،  د�ستورية  مبراجعة  ت�سمح  ق�سائّية  اآلّية 

جمل�سكم  اأمام  الطعن  حق  �ساحبة  املرجعيات  من 

على  التحّفظات  د�ستورية  يف  طعن  مراجعة  تقّدم  مل 

�سيداو.  اتفاقية 

مهل  انق�ست  قوانني  يبطل  اأن  ملجل�سكم  لي�س  وفيما 

اأي  ي�سكل  ل  وجودها  فاإن  د�ستوريتها،  يف  الطعن 

عائق اأمامه لإبطال قوانني جديدة ومطعون فيها اأمامه 

يف  احلال  هي  كما  للد�ستور  خمالفة  فيها  وجد  اإذا 

احلا�سرة. الق�سية 

ب2-: يف عدم ا�ستقامة تربير التمييز بحق املراأة مبنع 

التوطني:

يعتمد الإبقاء على التمييز بحق املراأة يف جمال اجلن�سية 

على حجة »رف�س التوطني« الوارد يف مقدمة الد�ستور. 

وح�سب هذه احلجة اأن من �ساأن اإلغاء التمييز اأن يوؤدي 

اإىل اإعطاء اجلن�سية لالأ�سخا�س املولودين من اأم لبنانية 

م�سترت  كغطاء  ي�ستخدم  اأن  وتالياً  فل�سطيني،  زوج  من 

الوثائق،  للتوطني. وقد وردت هذه احلجة يف عدد من 

التي  القانون  م�سروع  م�سودة  �سيغتي  احدى  اأهمها 

رفعهما وزير الداخلية والبلديات الأ�سبق زياد بارود اىل 

اللبنانية  املراأة  29-5-2009 مبنح  الوزراء يف  جمل�س 

اللبنانية  اأبناء  ا�ستثناء  حق نقل جن�سيتها لأولدها مع 

من زوج لي�س لديه جن�سية دولة معرتف بها.  

وهذه احلجة ل ت�سمد لالأ�سباب الآتية:

ا�سرتطت  ة 
ّ
املقر ب�سيغته  القانون  من  -اأ-  الفقرة  اإن 

اختار  قد  ال�سجالت  على  ا�سمه  املدرج  يكون  »األ 

انف�سلت  التي  الدول  اإحدى  تابعية  �سمناً  اأو  �سراحة 

من  اأ�ساًل  ُي�ستثنى  اأنه  اأي  العثمانية«،  ال�سلطنة  عن 

اأو  اأ�سوله  اختار  من  اجلن�سية  ا�سرتداد  من  ال�ستفادة 

هذه  يجعل  ما  وهذا  الفل�سطينية،  ال»جن�سية«  اأقرباوؤه 

احلجة غري منتجة البتة يف الق�سية الراهنة، 

املراأة  �سد  التمييز  عمقها  تكر�س يف  اإنها حجة خاطئة 

�سخ�س  على  التوطني  رف�س  فتطبيق  د�ستوراً.  املمنوع 

مولود من اأم لبنانية من زوج فل�سطيني اإمنا يعني ن�سبته 

اأمه.  جلن�سية  اعتبار  اأي  دون  من  لأبيه  م�سبق  ب�سكل 

التمييز،  لإلغاء  التوّجه  مع  عمقه  يف  يتناق�س  ما  وهذا 

اأبوين من  اأّي �سخ�س مولود من  ُيعّد  اأن  حيث يجدر 

اكت�ساب  الأحقية يف  له  اأن  على  جن�سيتني خمتلفتني 

اجلن�سيتني معاً. ومن هذه الزاوية، ُيفرت�س اأن ُيعّد لبنانياً 

وفل�سطينياً يف اآن، مما ينفي نفياً تاّماً انطباق منع التوطني 

الأرقام  وبح�سب  اأنه  اأخرياً  الإ�سارة  جتدر  كما  عليه، 

الوزارية،   2012 جلنة  اإىل  الداخلية  وزارة  من  املزودة 

فل�سطينيني  املتزوجات من  اللبنانيات  الن�ساء  بلغ عدد 

اأربعة اآلف وخم�سمائة اإمراأة من اأ�سل 76 األف اإمراأة 

لي�ست  ن�سبة  لبنانيني، وهي  متزوجات من غري  لبنانية 

منح  معار�سو  به  يلوح  الذي  التهويل  مع  مقارنة  كبرية 

اللجنة  اأن  العلم  مع  لأ�سرتها.  جن�سيتها  اللبنانية  املراأة 

فل�سطينية  اإمراأة  األف   15 ح�سول  اإىل  اأ�سارت  نف�سها 

على اجلن�سية اللبنانية نتيجة زواجهن من لبنانيني. 

تربر  التي  ال�ستثنائية  الأ�سباب  انتفاء  يف  ب3-: 

اخلروج عن مبداأ امل�ساواة: 

جاء �سراحة يف تقرير اللجنة الوزارية ال�سادر يف 2012 

املراأة يف  بحق  التمييز  با�ستمرار  التو�سية  الذي حمل 

م�ساألة اجلن�سية باأن »مواءمة مقت�سيات العي�س امل�سرتك 

التمثيل  معر�س  يف  والفعالية  والت�ساوي  واملنا�سفة 

النيابي )املكر�سة د�ستورياً( ت�سبح اأكرث تعذراً وتعقيداً 

ال�سعب  اأبناء  بني  الدميوغرايف  اخللل  تفاقم  ظل  يف 

اللبناين من امل�سيحيني وامل�سلمني قبل التحرر املاأمول 

من القيد الطائفي«،

كما ا�ستندت اللجنة اإىل قرار املجل�س الد�ستوري رقم 

احلالت  يحدد  الذي   2001/5/10 تاريخ   2001/2

»وجود  �سيما  ل  امل�ساواة،  مبداأ  عن  اخلروج  تربر  التي 

م�سلحة عليا«، لتخل�س اإىل »اأنه من حق الدولة اللبنانية، 

التي  القيود  و�سع  تقرر  اأن  العليا،  م�سلحتها  �سوء  ويف 

حتدد مداها لكت�ساب غري اللبنانيني اجلن�سية اللبنانية، 

اإذ متار�س يف ذلك حقاً �سيادياً حمفوظاً لها دون �سواها 

اكت�ساب  كان  اإذا  �سيما  ل  اللبنانية،  الأر�س  على 

)زواج  التوطني  رف�س  مبداأ  مع  يتعار�س  اجلن�سية 

اللبنانية من فل�سطيني( اأو يخّل ب�سورة فا�سحة بالتوازن 

.
4
الدميوغرايف اأو يزيده تفاقماً...«

ومردودة  الراهنة  الق�سية  يف  منتجة  غري  احلجة  وهذه 

جملة وتف�سياًل لالأ�سباب الآتية:

املطعون  القانون  �سياق  يف  منتجة  غري  احلجة  هذه  ان 

اأرقام  اإىل  ا�ستند   2012 الوزارية يف  اللجنة  فيه. فعمل 

يبدو  ما  لها على  فتبني  لبنانيات  اأمهات  املولودين من 

اأن الأبناء امل�سلمني اأكرث من الأبناء امل�سيحيني، ولكن 

قانون  مفاعيل  اإىل  بالن�سبة  البتة  متوفر  غري  الأمر  هذا 

ا�ستعادة اجلن�سية. فاأوًل، ل توجد اأية اأرقام ا�ستند اليها 

امل�سرع يف هذا اخل�سو�س، وثانياً، ان القرتاح قّدم من 

اأن  �سائع  اعتبار  من  انطالقاً  الكربى  امل�سيحية  الكتل 

غالبية املتحدرين من اأ�سول لبنانية واملوجودين يف بالد 

الغربة هم من امل�سيحيني. وهذا الأمر ي�سح منطقياً على 

لبناين.  اأ�سل  من  ذكور  من  كما  اإناث  من  املتحدرين 

الطائفي، على  التوازن  اعتبار  الزاوية، يكون  ومن هذه 

فر�س جواز الأخذ به قانوناً، غري منتج البتة يف الق�سية 

احلا�سرة. 

التمييز �سد  اأنه ل يجوز تربير  اجتهاداً  الثابت  اإنه من 

الن�ساء يف هذه الق�سية ل�سرتاط الجتهاد الد�ستوري 

الت�سريع.  باأهداف  مرتبطاً  احلا�سل  التمييز  يكون  اأن 

اأهداف  اأن  حيث  الق�سية  هذه  يف  متوفر  غري  اأمر  وهو 

الت�سريع احلايل ح�سبما نقراأ يف اأ�سبابه املوجبة تتمثل يف 

ا�ستعادة  اللبنانية من  متكني الأ�سخا�س ذات الأ�سول 

للبنان  واإغناء  ثروة  من  ميثلون  ملا  ب�سهولة  جن�سيتهم 

ولي�س اأي امر اآخر. 

هو  الت�سريع  هدف  اأن  يعني  ذلك  بخالف  والقول 

ا�سرتداد التوازن الدميغرايف خالفاً ملا جاء يف الأ�سباب 

التمييز يف غري حمله  يكون  الزاوية  املوجبة. ومن هذه 

اأي�ساً لالأ�سباب املبينة يف البند اأعاله.

حورت  قد  الوزارية  اللجنة  اأن  اىل  ن�سري  وباملنا�سبة، 

معنى   2012 الأول  كانون  يف  ال�سادر  تقريرها  يف 

ا�ستثناء  منه  فبرتت   2001/2 رقم  الد�ستوري  القرار 

وجود »م�سلحة عليا« من التتمة املقرة له يف الجتهاد 

الد�ستوري اللبناين ل �سيما قرار املجل�س رقم 2001/2 

واملراجع التي ا�ستند اإليها واأهمها الجتهاد الد�ستوري 

مرتبطاً  التمييز  »هذا  يكون  اأن  �سرط  وهو  الفرن�سي، 

باأهداف الت�سريع الذي يلحظه«.

عن هذا الأمر، يراجع لطفاً: 

للم�سرع  ميكن  ل  »انه  اللبناين:  الد�ستوري  الجتهاد 

الد�ستورية  بالقيمة  املتمّتع  امل�ساواة  مبداأ  عن  اخلروج 

ال عند وجود اأو�ساع قانونية خمتلفة ومميزة بني الأفراد 

وعند اختالف احلالت اأو عندما تق�سي بذلك م�سلحة 

الت�سريع  باأهداف  مرتبطاً  التمييز  هذا  كان  واذا  عليا، 

5
الذي يلحظه«

الجتهاد الد�ستوري الفرن�سي:

 Considérant que le principe «  

 d'égalité ne s'oppose ni à ce que le

 législateur règle de façon différente

 des situations différentes ni à ce

  qu'il déroge à l'égalité pour des

 raisons  d'intérêt général, pourvu

 que, dans l'un et l'autre cas, la

 différence de traitement qui en

 résulte soit en rapport avec l'objet
6» de la loi qui l'établit

الفرن�سي  الد�ستوري  الجتهاد  اأن  اإىل  اأي�ساً  ون�سري 

اأ�ساف ال�سرط باأن يكون الرابط مبا�سراً بني اخلروج عن 

،
7
مبداأ امل�ساواة واأهداف الت�سريع

اأو  اأ�سا�س اجلن�س  التمييز على  من  مطلقاً  ثمة منعاً  اإن 

فاأن  عليا.  م�سلحة  بحجة حماية  الب�سرة  لون  اأو  الدين 

يكون خالف ذلك ممكناً د�ستورياً، امنا يعني اأن امل�سلحة 

م�سلحة  د 
ّ
جمر احلالة  هذه  يف  ت�سبح  املزعومة  العليا 

فئوية. فذلك قد ميّكن فئات من املواطنني اأن يحددوا 

امل�سلحة العليا وفق ما يرونه منا�سباً على ح�ساب فئات 

اإذا مل  ن�سف  ي�سّكلن  اللواتي  الن�ساء  هنا  هم  اأخرى، 

بال�سرورة  العليا  امل�سلحة  ويجعل  املجتمع،  غالبية  نقل 

. ثم، هل يعقل ب�سبب 
8
مرادفا مل�سالح فئوية وبراغماتية

امل�سلحة العليا اأن يقال اإن حرية التنقل ل ت�سح على 

امل�سلحة  ب�سبب  يعقل  وهل  ال�سوداء؟  الب�سرة  ذوي 

العليا اأن نربر متييزاً �سد ن�سف املجتمع )الن�ساء(؟  

هذا  يف   
9
الفرن�سي الد�ستوري  املجل�س  يقره  ما  وهذا 

املجال، بحيث ن�ّس يف عدد من قراراته على جمالت 

اأهم  ومن  الظروف.  كانت  مهما  التمييز  فيها  يجوز  ل 

هذه الأ�سكال، التمييز على اأ�سا�س »اجلن�س اأو الأ�سل 

اأو العرق اأو الدين اأو املعتقدات«، 

الد�ستوري  املجل�س  و�سع  الفقه  يوؤكد  وحيث 

الفرن�سي يف دوره الرقابي على د�ستورية القوانني »موانع 

د�ستورية مطلقة، كالتمييز على اأ�سا�س اجلن�س اأو العرق 

 des interdictions  « الراأي«10  اأو  الدين،  اأو 

 constitutionnelles absolues, telles

 que les distinctions fondées sur
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 le sexe, la race, la religion, les

 » ...opinions, etc

)...( يقت�سي لهذه الأ�سباب جميعاً ا�سقاط تربير ال�سرط 

 2005/41 القانون  ي�سعه  الذي  املراأة  �سد  التمييزي 

والقيود على مبداأ امل�ساواة بوجود "م�سلحة عليا".

التمييز  برّمته على خلفية  القانون  اإبطال  -2يف وجوب 

احلا�سل بني املواطنني يف احلقوق والواجبات:

اجلن�سية  ا�ستعادة  تتم   2015/41 رقم  القانون  مبقت�سى 

دون  من  الأب،  جلهة  اللبناين  الأ�سل  اإثبات  عند 

التحقق من اأي خدمة �سابقة للبنان ومن دون اأي التزام 

لأي  التزام  اأي  دون  من  حتى  بل  لبنان،  اإىل  بالعودة 

جهة كانت. كما اأن نفاذ القانون مل ُيح�سر مبّدة معّينة، 

فيكون لالأ�سخا�س امل�ستفيدين منه، الأحياء منهم اأو من 

يولدون لحقاً، ا�ستعادة اجلن�سية على اأ�سا�سه.

 1946-1-31 قانون  عن  القانون  هذا  يتميز  وبذلك، 

اأن  لبناين  اأ�سل  من  الأ�سخا�س  باإمكان  كان  حيث 

ي�ستعيدوا جن�سياتهم يف حال عودتهم نهائياً اإىل لبنان، 

وعلى اأن ت�سحب منهم جن�سياتهم يف حال عادوا وتغّيبوا 

عن لبنان ملدة خم�س �سنوات. 

حقاً  �س 
ّ
كر قد  بذلك   2015/41 القانون  ويكون 

با�ستعادة اجلن�سية بدون اأي موجب على عاتق امل�ستفيد 

جتاه الدولة اللبنانية، مما ي�سّكل انتهاكاً ملبداأ امل�ساواة بني 

املواطنني اللبنانيني، وبالتحديد الفقرة -ج- من الد�ستور 

فان حتديداً املبداأ كامل�ساواة 
ّ
واملادة ال�سابعة منه، اللتني تعر

"يف احلقوق والواجبات بني جميع املواطنني دون متايز اأو 

تف�سيل" وكالتمّتع "بال�سواء باحلقوق املدنية وال�سيا�سية 

)وحتمل( الفرائ�س والواجبات العامة دومنا فرق بينهم".

حقاً  كذلك  �س 
ّ
كر قد   2015/41 القانون  ويكون 

القائمة  القوية  الروابط  عن  مبعزل  اجلن�سية  با�ستعادة 

لتعريف  انتهاكاً  ُيعترب  مما  ولبنان،  اجلن�سية  طالب  بني 

الرابط"  "فاعلية  الوثيق مبفهوم  وارتباطها  "اجلن�سية"، 

ارتكازها  اأي  والدولة،  ال�سخ�س  بني   effectivité

على واقع ُمعا�س فعاًل.

التعريف  الدولية  العدل  حمكمة  اجتهاد  �س 
ّ
كر فقد 

الآتي للجن�سية: 

 la nationalité est un lien juridique «

 ayant à sa base un fait social

 de rattachement, une solidarité

 effective d'existence, d'intérêts,

 de sentiments jointe à une

 réciprocité de droits et de devoirs.

 Elle est, peut-on dire, l'expression

 juridique du fait que l'individu

 auquel elle est conférée [...] est,

 en fait, plus étroitement rattaché

 à la population de l'Etat qui la lui

 confère qu'à celle de tout autre

 Etat « (CIJ 6 avr. 1955, Nottebohm,

(Rec. CIJ, p. 23

 s'il est admis que la nationalité, « 

 au sens juridique du terme doit

 exprimer l'appartenance à une

 certaine collectivité, souvent

 dénommée nationalité de fait, il

 s'ensuit que la nationalité de droit

 doit être retirée à celui qui, ayant

 appartenu à cette collectivité de

 fait, ne lui appartient plus « (H.

 Batiffol, Evolution du droit de la

 perte de la nationalité française, in

 Mélanges Marc Ancel, t. 1, Pédone,

.(1975, p. 244

ومفهوم "الرابط الفعلي" بني املواطن والدولة هو اأ�سا�س 

والقا�سي  مثاًل،  الفرن�سي  ع 
ّ
امل�سر و�سعه  الذي  النظام 

بخ�سارة املواطن الفرن�سي للجن�سية الفرن�سية يف احلالت 

التي ل تعود فيها هذه اجلن�سية فعلية، اأو ب�سبب اكت�ساب 

من  اأكرث  وثيق  ب�سكل  بها  يرتبط  اأخرى  الفرد جن�سية 

كحالت 
 11

فرن�سا الطويل عن  ابتعاده  اأو  الفرن�سية  تلك 

فرن�سيي الأ�سل. 

حقاً  بتكري�سه   ،2015/41 القانون  لذلك  تبعاً  ويكون 

اأر�سّية  اأوجد  قد  موجب  اأي  بدون  اجلن�سية  با�ستعادة 

للتمييز بني املواطنني يف احلقوق والواجبات، مبا يخالف 

مبداأي عدم التمييز وامل�ساواة املتمّتعني بقيمة د�ستورية.

لهذه الأ�سباب، 

نطلب من جمل�سكم الكرمي اإعالن اخت�سا�سه للنظر يف 

م�ساألة  مقدمتها  ويف  املذكرة  هذه  املطروحة يف  امل�سائل 

اأ�سا�س اجلن�س، متهيداً لعتبار ح�سر حق  التمييز على 

جلهة  ذكور  اأقارب  اأو  اأ�سول  بوجود  اجلن�سية  ا�ستعادة 

الأب واردة اأ�سماوؤهم يف ال�سجالت املذكورة، متييزاً �سد 

د�ستورياً،  املكر�س  امل�ساواة  ملبداأ  مربر  غري  وخرقاً  املراأة 

تاريخ   41 القانون  من  و-ب-  -اأ-  البندين  واعتبار 

باطلني لعدم د�ستوريتهما،  لذلك  تبعاً   2015/11/24

مما يوؤدي عملياً اىل ابطال القانون برمته. 

جتدون املذكرة يف ن�سختها الكاملة مع املراجع على املوقع الإلكرتوين للمفكرة

ال�سور �س.٥ من اأر�سيف املفكرة.  ال�سور �س ٦ ت�سوير داليا خمي�سي
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ولذلك  املئة،  يف  مئة  لبنانّية  اأيّن  واأقول  اأكذب  لن 

اأ�ستحّق اجلن�سّية. فاأنا لبنانّية - م�سرّية، اآتي الناحيتني 

بالهوّية  اخلا�سة  تلك  القوقعة،  يتخّطى  مبا  الهوّية  من 

الهوّيات  ففي  باللبنانّية.  اخلا�سة  وتلك  امل�سرّية 

اأيّن  كما  والعن�سرّيات.  للع�سبّيات  منف�ٌس  املّت�سلة 

باأحقّيتي  الأخرين  لإقناع  مرّبراً  الكذب  يف  اأجد  ل 

من  لبنانّيًة  اأكرث  ل�سُت  اللبنانّية.  اجلن�سّية  اإمتالك  يف 

هذا  يومّيات  عا�س  �سخ�ٍس  اأّي  للجن�سّية،  حاملٍة  اأّي 

ورمبا  بها  كفرت  �سياقها،  يف  فعل  ورمبا  اإنفعل  البلد، 

مل�سرّيتي  اأمتلك  واإذ  باأخرى.  اأو  بطريقٍة  له،  راقت 

ة، فاأنا من مواليد  مدخاًل يف اإنتماٍء ُبني بطريقته اخلا�سّ

1977، ملّا ظّنوا  اآخر  بريوت احلرب الأهلّية، م�ستهّلها، 

اأن احلرب مّدتها �سنتان، ولكن القنابل ما انفكت تقع.

الدكتور  »م�ست�سفى  اإىل  امل�سيطبة  من  الطريق  كانت 

جورج معرب�س« يف بدارو �سائكًة، خالل ت�سرين الثاين 

الذي  الوحيد  امل�ست�سفى  لكنه   .1977 العام  من 

ارتاحت اأّمي لولدتي فيه. تقول اأنه بيٌت قدمٌي �ساهٌق 

عرفُت  اإليه.  و�سكنت  اأحّبته  بحديقة،  م�سّيٌج  اأبي�س، 

اأن الدكتور جورج زعل كثرياً لأنه اأجنب فتاًة ومل ياأِت 

اأما  ذكر.   
ٍّ

ب�سبي بدوره،  اأحّبها  التي  ال�ساّبة،  ال�سّيدة 

الق�سف خالل  فتبداأ من مالمح  ال�سخ�سّية  ذكرياتي 

ج�سم  حتت  خمتبئًة  لبريوت،   
ّ

الإ�سرائيلي الإجتياح 

، يف غرفٍة من تلك الغرف 
ّ

خالتي يف الطابق الأر�سي

�سواها،  من  اأماناً  اأكرث  اإنها  البيت  اأهل  يعتقد  التي 

بني  لالأمان  فاقدًة  احلروب.  خالل  اإليها  في�سكنون 

الر�سد، كلهم/ن  بلوغ  القدرة حتى على  فاقدي/ات 

يف حال اإنهيار، اختباأنا، واأنا اأرّدد قبل اأن اأبلغ اخلام�سة 

اأن اأموت. هذا البيت، بيتي  اأريد  من عمري، اأيّن ل 

الأول، تلّقى »قزاناً« يف غارٍة، انك�سر، فنمنا يف مكتب 

امل�سيطبة،  يف  لنا  اأخر  بيتاً  جند  اأن  قبل  لفرتة،  خايل 

بقينا فيه حتى يومنا هذا.

ت�سّكل  الذكريات،  �سبحة   
ّ
تكر الإجتياح،  بعد 

قّلٌة  الهدنة،  يف  بوظة  كثرية،  حروٌب  الوعي.  �سال�سل 

وقع  على  اأحيكها  وحياٌة  �سداقاٌت  واأفراٌح،  وجهٌد 

اأ�سهٍر  ثالثة  من�سي  �سنة،  كّل  بريوت.  راأ�سي،  م�سقط 

ٌة اأخرى، ولو اأنها �سنعت مني  يف القاهرة مع اأبي. ق�سّ

املدر�سة،  ف�سهدت  بريوت  اأما  هي.  اأنا  التي  اللبنانّية 

والتحّزب،  والإنفعال  والقراءة  التظاهرات  اجلامعة، 

�سهدت العمل والكثري منه واملبالغة فيه والإن�سحاب 

الروايات،  حمور  و�سنعت  املقالت،  و�سهدت  قلياًل، 

والإنتماء  الإ�ستباك  وم�ساحات  وخلفيتها  وجهها  هي 

فيها. بريوت هي مدينتي.

عالقٌة  اأقراين  عن  مّيزتني  كله،  لهذا  مواٍز  خطٍّ  على 

ر. 
ّ
متكر و�سياٍح  وقلٍق  وا�ستحالٍة  ب�سنى  اأّمي  اأدارتها 

ربطتنا اأنا واأختي بالأمن العام اللبنايّن. اأحبت م�سرّياً 

وتزّوجته، فباتت جن�سّيتها اللبنانّية حتت الرقابة وبات 

وجودي قيد املفاو�سة اليومّية. تقّلبات احلرب الأهلّية 

تقفل اأبواب املدار�س مراراً، لكن الأمن العام يحتاج 

البلد.  يف  واأختي  اأنا  ببقائنا  لي�سمح  مدر�سّية  اإفادًة 

مرجتل  مبنى  يف  غا�سٍب،  �سلٍب  وانهياٍر  �سياٍح  حالة 

م�ساهد  اأذكر  »الأحداث«.  ب�سبب  العام  لالأمن 

ر�سمّيٍة  غرٍف  يف  كثرية  اإنتظاٍر  �سفوف  من  كثرية 

»الغربّية«،  بريوت  يف  العام  الأمن  بينها  تنّقل  كثرية 

ال�سّيدة  هذه  كانت  اأحياناً،  عربها.  اأّمي  مع  وتنّقلنا 

مقتنياٍت  تبيع  كانت  واأحياناً،  باإ�ستحالٍت.  ت�سطدم 

لكننا،  الكثرية.  احلرب  ح�سارات  يف  الكلفة  لتاأمني 

�سرعّية  اأوراٍق  بال  البلد  يف  يوماً  ع�سنا  ما  لالأمانة، 

اليوم،  لتاأمينها.  اأجنبتني  التي  املراأة  جاهدت  كاملة، 

بكثري  رفاهية  اأكرث  بظروٍف  العام  الأمن  اأدخل  كّلما 

اأجدين  احلرب،  خالل  اأّمي  عا�ستها  التي  تلك  من 

مراقبة  اأمام  اأقف  ملّا  الإنهيار.  حافة  على  واأنا  اأدخلها 

و�سك  على  واأنا  اأقف  اأجدين  املطار،  العام يف  الأمن 

الإنفجار. لدّي طاقة غ�سٍب، ل ت�سكن. اأوراقي دائماً 

يّف،  بات  القلق  لكن  فيها،  قلق  ل  اأوراقي  �سليمة، 

والغ�سب ياأتي من اأجل اأّمي.

مصرّيًا  »أحبت 
فباتت  وتزّوجته، 

اللبنانّية  جنسّيتها 
الرقابة  تحت 

قيد  وجودي  وبات 
اليومّية.« المفاوضة 

كوين  الر�سمّية  اأوراقي  عن  متاماً  اإ�سُمها  زيل 
ُ
اأ يوم 

�سار  عمٍل  رّب  »و�ساية«  اإىل  »و�سايتها«  من  انتقلت 

بحزٍن  اأ�سيَبت  اإقامتي،  بطاقة  على  حا�سراً  هو  اإ�سمه 

اأّمي،  كبيتنا.  اإنك�سرت،  كاأنها  �سديدتني.  ومرارٍة 

اأجنبتك، ول كاأين لبنانّية. كاأين  قالت يل: ول كاأين 

د �سفٍر اإىل ال�سمال.
ّ
جمر

كانت   ،1995 العام  يف  التجني�س  مر�سوم  �سدر  يوم 

موافقني  كاملني  ملّفني  باإ�سَمينا  قّدمت  قد  اأّمي 

اأما  م�ستحّقًة،  باجلن�سّية  اأتاها  اأختي  ملّف  لل�سروط. 

ملّفي  �سقط  �سهواً«.  »�سقط  عليها.  اأح�سل  فلم  اأنا 

نّواب  ثائرة  ثارت  فقد  للت�سحيح.  اإمكانّية  ول  �سهواً، 

املر�سوم،  �سد  ن�سر،  اأبي  اهلل  نعمة  ا�سم  منهم  اأذكر 

البلد،  يف  وامل�سلمني  امل�سيحّيني  الأعداد،  على  هلعاً 

عنهم/ن  قيل  املجّن�سني.  بحّق  الإهانات  وتوالت 

بالفّم املالآن ويف الإعالم وبالوجه ال�سريح، بال ترّدد، 

اأنهم/ن جهلة، متخّلفني/ات، و�سخني/ات، عالت، 

اجلن�سّية  وكاأن  تهمة،  الإعاقة  )وكاأن  »معاقني«/ات 

اأر�سه،  يف  املر�سوم  جتّمد  نازّي(.  اإنتماٌء  هي  اللبنانّية 

ت�سحيح  يتم  مل  كاملًة،  اجلزئّية  عدالته  يحّقق  مل 

ال�سياق.  هذا  موقع يف  لها  يكن  العدالة، مل  اأخطائه. 

املغرتبني  جتني�س  يف  بانت�ساره  النائب  يحتفل  واليوم، 

وعائالتهم، ل عائالت املغرتبات، واجلميع يعرفون اأن 

الإحتفال ي�سيب الأرقام ذاتها، الأعداد، ل العدالة. 

الإنتخابات، ل الد�ستور.

متابعة  �سمن  »ال�سفري«  عملي يف جريدة  ًة، خالل 
ّ
مر

املراأة  اأن  النائب و�سواه  ح يل هذا 
ّ
قانون اجلن�سّية، �سر

مبنح  حّقها  لتمتلك  كفايًة  موثوقًة  لي�ست  اللبنانّية 

الفل�سطينّيون،  الرجال  عليها  �سي�سحك  جن�سيتها. 

ليتجّن�سوا عربها. �سيبحثون عن اإمراأٍة ب�سعة اأو عان�س، 

اجلن�سّية.  على  ليح�سلوا  يتزوجونها،  �سعيفة،  نف�سيتها 

يائه، مقرف. معيٌب  اإىل  األفه  مقرٌف هذا الكالم، من 

الربملانّية  القاعة  كاأن  البلد.  هذا  يف  اإمراأة  كّل  بحّق 

اإحرتام  اإليها  الداخلني/ات  على  ت�سرتط  ل 

 
ّ
وتكر  ...

ّ
الفل�سطيني عليها  �سي�سحك  ال�سعب. 

تتمايز  ل  بلغٍة  ُتهان،  �سعوٍب  ُتهان،  جن�سّياٍت  �سبحة 

من  حتتاجه  ما  ت�ستقي   ،
ّ

بدائي عن�سرّي  منٍط  اأّي  عن 

لتبني   ... املحاِفظة،  املفاهيم  التقاليد،  الأعراف،  �سّلة 

يف  النائب  كاأن  �سفقًة.  لُتنجح  �سطوًة،  لرت�ّسخ  �سلطًة، 

الربملان هو رجٌل مبالب�س النوم يف بيته، يحتكم ملا رواه 

عدالًة  اأ�سّد  اأحياناً  يكون  قد  جّده  اأن  علماً  جّده،  له 

منه. فالعدالة يف لبنان متتلك د�ستوراً ُكتب منذ ع�سر 

اجلّد هذا، وهو ل يحكي عن »ال�سحك على املراأة«. 

مع  اللبنانّية  املراأة  بت�ساوي  يحكي  العتيق  الد�ستور 

الرجل يف اإمتالك حقوق اجلن�سّية. النواب يرتاجعون 

حتديثه  اإىل  املرء  يطمح  )الذي  املوؤ�ّس�س  الد�ستور  عن 

عليه،  يحجرون  عليه،  رقابًة  ميار�سون  العقود(،  عرب 

اأحياناً،  القتل  ترّبر  التي  منازلهم  �سرائع  فوقه  ليملوا 

العدالة.  على  وامل�سارف  ال�سناديق  اأولوّية  يثّبتوا 

»ي�سحك عليها«. بفر�سه الو�ساية على املراأة اللبنانّية، 

يحجر الربملان على الد�ستور اللبنايّن.

حفلة  ُتطهى  كانت  وبينما  الأخري،  ال�سهر  خالل 

اجلن�سّية،  اإ�ستعادة  قانون  »نقا�س«  يف  الأعداد  تنات�س 

دخول.  بتاأ�سرية  الأوىل  ة 
ّ
للمر البلد  اإىل  دخلُت 

يف  �سنًة  اأق�سي  اأن  الأكادميّية  الظروف  اقت�ست  فقد 

بريطانيا، اإنتهت معها اإقامتي و�سارف جوازي امل�سرّي 

اإنتظار  يف  كانت  ر�سمّية  اأوراٍق  غابُة  الإنتهاء.  على 

اإ�ستخراج  جميعاً  تفا�سيلها  ي�سبق  لكن،  عودتي، 

املطار، مع كركبة  يومها، يف  بلدي.  اإىل  بالدخول  اإذٍن 

غا�سبًة  اأكن  مل  حملها،   
ّ

علي توّجب  التي  الأوراق 

كعادتي،  جداً  مقهورًة  اأكن  مل  العام،  الأمن  من 

ولكني وجدت يّف ثباتاً مل اأعهده، وجهوزّيًة للمعركة. 

فّجاً  الفقدان  وعا�ست  العدالة،  افتقدت  كمن  كنت 

خانقاً، ثم بلغت من اإمتالك احلّق مرتبة الثقة. الأداء 

ُيف�سد العدالة يف قانون اجلن�سّية ويف   الذي 
ّ

ال�سيا�سي

مثلما  ب�سرره،  ي�سيبني  ما  هو  بالن�ساء،  الدولة  عالقة 

اأخرى  موا�سع  يف  البلد  اأهل  من  و�سواي  ي�سيبني 

اأّمي  هوّية  بطاقة  ميالدي،  �سهادة  فيه.  حيواتنا  من 

القدمية،  اإقامتي  بطاقة  القدمي،  با�سبوري  الأ�سلّية، 

ال�سفارة،  من  ورقة  اجلريدة،  من  ورقة  عملي،  اإجازة 

حراكي  كامل  على  تدّل  الأوراق  من  �سل�سلٌة   ...

كانوا  العام،  الأمن  مراقبو/ات  �سريتي.  ومفا�سل 

مل  وقتاً.  احتاجت  والإجراءات  متّفهمات،  وكّن 

 
ٌ
قا�سر القانون  اأن  مراراً  يل  قيل  اإذ  منهم/ن،  اأغ�سب 

واأيّن لبنانّية بديهًة واأن اأّمي ذات حّق واأن اإدارة البلد 

وجدت  فقد  منهم/ن،  اأغ�سب  مل  فا�سدٌة.  ال�سيا�سّية 

اإعرتافاً هّداأ ثورتي، واأعاد توجيهها  فيهم/ن هذه املرة 

اأ�سباب الف�ساد. اإىل 

�سفة  حتمل  اللبنانّية  املراأة  عائلة  اأفراد  اإقامة  بطاقات 

واإثر   ،2010 العام  ففي  جتاملنا.  الدولُة  »جماملة«. 

من  مبعظمها  م�سّكلة  مدنّية  جمعّيات  قادته  ن�ساٍل 

لبنانّيني و�ساباٍت من ذرّية  �ساباٍت متزّوجاٍت من غري 

حوايل  وقيمتها  �سنوّيًة  الإقامُة  عادت  ما  اللبنانّيات، 

عمٍل(  اإجازة  )مع  جّماناً  مُتنح  �سارت  دولراً.   250

الظروف  هذه  »جماملة«.  ب�سفة  �سنوات،  ثالث  ملّدة 

اأقل اختناقاً من �سابقتها، لكن املفاو�سة على الوجود 

ما زالت هي ذاتها. العائق اأمام ت�سحيح اأخطاء 1995 

اإن  يبلغوننا  قانونّية،  مراجعة  كّل  مع  عائقاً.  يزال  ل 

. رف�س تطبيق الد�ستور يف حتقيق 
ٌّ

امللف مقفٌل ومن�سي

الأنياب  وتظهر  �سارياً،  يزال  ل  اللبنانّية  املراأة  مواَطنة 

ب�سخيف  حقوقّية.  غري  بلغٍة  �سوُته  �ُس 
َ
ُيخر ظهر،  كلما 

الطعن  يلتفت  ول  الإ�ستعادة،  قانون  اإقرار  مت  الوقت، 

ت�سابق  اإىل  واإمنا  الد�ستورّية  العدالة  اإحقاق  اإىل  فيه 

�سبيلها،  يخلون  ل  مبلفات  مُي�سكون  اإّياها.  الأرقام 

يطّبقون فيها �سرع البيت واملنفعة الذاتّية اأو، اإىل اأبعد 

 الأيام بال�سنني، ل هم يتغرّيون ول 
ّ
حّد، الفئوّية. ومتر

الد�ستور ُيطّبق ول العدالة تتحّقق.

اأ�سّد  اأو�ساٌع  �سواي  للكثريين  لبنانّية.  اأيّن  اأعرف 

اأقل وطاأًة. ولكن،  اأو�ساٌع  �سواي  للكثريات  ماأ�ساوّية، 

بلبنانّيته/ا.  اللبنانّية  املراأة  عائلة  يف  فرٍد  كّل  يثق 

وحدها،  الد�ستور  ب�سمانة  تت�سّكل  مل  معرفٌة  وهي 

مّنا  الواحد/ة  كون  من  اأي�ساً،  نف�سها  احلياة  من  واإمنا 

مركزّيته  رائحته،  العائلة،  بيت  البلد.  ن�سيج  يف  قطبًة 

التي  واملقاهي  رحل  الذي  املقهى  احلياة،  خريطة  يف 

الإنتظار،  وقلق  الر�سمّية  و�سهاداتها  املدر�سة  ن�ساأت، 

ب�سظّية  الأوىل  ال�سفوف  �سديقة  �سقوط  من  ذكرياٌت 

امل�سرحّية،  مع  �سنوّياً  امليالد  �سجرة  اإ�ساءة  ومن 

احلّب  معهم/ن،  م�ستمرة  ودنيا  والأ�سدقاء  اجلامعة 

اخلناقات  الكهرباء،  والتبّدلت،  والبدايات  وقّوته 

، الذعر عند الإغتيال، 
ّ

اليومّية حول امل�سري الإقليمي

الهبوط مع كّل انفجار، اإتقان اللجوء اإىل املربع الآمن، 

للمدى  التخطيط  عن  والعجز  الإختباء،  غرفة  اإىل 

ل  يلّخ�سه،  تعداد  ول  له  قعر  ل  �سرٌد  هذا  البعيد.. 

يحّده اإل الرحيل عن الدنيا ولي�س عن البلد. فحتى 

مرجع  هي  بريوت،  مركزّية  تبقى  ال�سفر،  يحّل  ملّا 

ال�سرد ومق�سد كلمة »العودة«، »الرجوع«.

اأرقام  تقي�سه  ل  اإح�سا�ٌس  وهو  ورقٌة،  حتّده  ل  �سرٌد  اإنه 

النّواب. فلتتحّقق فيه العدالة. هي جّل املطلب.
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العدد 34، كانون األول/ ديسمبر 2015

المرصد المدنّي الستقالل
القضاء وشفافيته

حمامني  نقباء  طلب  على  وبناًء   ،2015-12-9 يف 

الأمور  قا�سية  اأ�سدرت   ،
1
ال�سمال يف  �سابقني 

نافذاً على  قراراً  امل�ستعجلة يف بريوت جوي�س عقيقي 

وقد  المتحانات.  م�سابقات  على  اأختام  بو�سع  اأ�سله 

النتائج  يف  الطعن  اإمكانية  حفظ  اإىل  القرار  هدف 

املعلنة باإجناح مائة مر�سحاً. ورغم اأن القرار النافذ على 

املحامني  نقابة  فاإن  فوراً،  للتنفيذ  قاباًل  يكون  اأ�سله 

اإل  برهٌة  مت�ِس  ومل  له.  الإذعان  رف�ست  طرابل�س  يف 

�سارك  ومن  القرار  �سّد  غ�سبها  جام  النقابة  واأطلقْت 

حتى  مفتوحاً  اإ�سراباً  بدايًة  اأعلنت  فهي  ب�سنعه. 

 ملا و�سفته ب«التدّخل الفا�سح يف 
ً
الرجوع عنه منعا 

ْت 
َ
�سوؤونها«. ويف موازاة ذلك، ومبا ل يقّل خطورة، �سر

ال�سمال  نقابة  اإ�سدار  موؤكدة حول  غري  تزال  ما  اأنباٌء 

باملراجعة  تقدموا  الذين  الأربعة  النقباء  بف�سل  قراراً 

الق�سائية واإن ُيعتقد اأن يكون بقي �سفهياً اأو تراجعت 

تقّدمت  التايل،  اليوم  ويف  جّمدته.  اأو  عنه  لحقاً 

طلب  مع  الق�سائي  القرار  على  باعرتا�س  النقابة 

كبرية  �سغوط  ممار�سة  عن  اأنباء  و�سط  تنفيذه،  وقف 

اإيجابية.  نتيجة  على  للح�سول  عقيقي  القا�سية  على 

اخت�سا�س  عدم  يف  بداية  النقابة  مت�سكت  وفيما 

الق�ساء يف التدقيق يف �سوؤونها الداخلية، فاإنها عادت 

مما  امل�سابقات  اإتالف  ح�سول  على  اعرتا�سها  وبنت 

اأن  لفتاً  كان  وقد  مو�سوع.  دون  من  الطلب  يجعل 

وبا�ستقالليتها.  باخت�سا�سها  مت�سكت  عقيقي  القا�سية 

اأعادت فتح املحاكمة  النقابة، بل  فلم تر�سخ ل�سغوط 

ح�سول  على  اإثباتات  بتقدمي  الأخرية  هذه  ملطالبة 

اإتالف امل�سابقات. وعند كتابة هذه الأ�سطر، مل تكن 

النتيجة  تكن  واأياً  الأمر.   هذا  يفيد  ما  اأبرزت  النقابة 

نقابة  ف 
ّ
ت�سر فاإّن  الإعرتا�س،  عنها هذا  �سي�سفر  التي 

داً خطرياً على الق�ساء 
ّ
املحامني يف طرابل�س �سّكل متر

والقانون واأ�سل وجودها، وذلك من ثالث زوايا على 

الأقل: 

للم�ساءلة  اخل�سوع  رف�س  يف  جاحمًة  رغبًة  اأبدْت  اأّنها 

الق�سائّية يف ما يّت�سل باأحد اأهّم ال�سوؤون العاّمة املناطة 

ومن  اإليها.  الإنت�ساب  طلبات  ملّف  اإدارة  وهو  بها، 

ملمار�سة   
ّ

اإلزامي �سرط  هو  اإليها  الإنت�ساب  اأن  املعلوم 

يف  فقط  لي�س  الرغبة  هذه  جتّلت  وقد  املحاماة.  مهنة 

و�سف القرار على اأنه »ي�سكل �سابقة خطرية وتدخاًل 

فا�سحاً يف ال�سوؤون النقابية« )يلحظ العنف الكالمي( 

راأت  فقد  له.  تبعا  املتخذ  التدبري  يف  اأي�ساً  ولكن 

مفتوح  اإ�سراب  اإعالن  يرّبر  �سدوره  د 
ّ
جمر اأن  النقابة 

املتقا�سني  م�سالح  ومعها  العدلية  م�سالح  وتعطيل 

ر 
ّ
التحر نحو  النزوع  هذا  وبالطبع،  عنه.  الرجوع  حتى 

الذي  فالدور  قانوناً.  ي�ستقيم  ل  ق�سائّية  رقابة  اأّي  من 

تقوم به النقابة يف جمال در�س طلبات الإنت�ساب اإليها 

�سمن  وحتديداً  العاّمة  م�سوؤولياتها  اأهم  �سمن  يندرج 

الراغبني  الأ�سخا�س  متتع  من  التثبت  من  م�سوؤوليتها 

ذلك.  تخّولهم  واآداب  مبوا�سفات  املهنة  ممار�سة  يف 

باأمرين:  ممار�سته  �سدد  يف  مقيدة  تاليا  تكون  وهي 

ت�سمن  مبوا�سفات  الإنت�ساب  طالبي  متتع  �سمان   )1(

ح�سن تاأمني حق الدفاع للمتقا�سني، وهو احلق الذي 

انوجدت النقابة حلمايته، و)2( �سمان فر�س مت�ساوية 

 
ّ

اإلزامي �سرط  هو  قبوله  اأن  طاملا  الإنت�ساب  لطالبي 

مثلها  تخ�سع  اأن  ذاك  اذ  البدهي  ومن  مهنة.  ملمار�سة 

للم�ساءلة  عامة  م�سلحة  على  قيمة  موؤ�س�سة  اأي  مثل 

ق�سائية.  اأو  �سعبية  كانت  �سواء  اأ�سكالها،  خمتلف  يف 

ال�سوؤون  يف  التدخل  »عدم  �سعار  ي�سبح  هنا،  ومن 

لت�سريع  ومرادفاً  عبثياً  النقابة  رفعته  الذي  النقابية« 

املحامني  اختيار  عملية  يف  والتزوير  املح�سوبية  اأبواب 

ومتييز  املتقا�سني  بحقوق  ا�ستهتار  من  ي�ستتبعه  ما  مع 

وما  املحاماة.  مهنة  مبمار�سة  الراغبني  املر�سحني  بني 

اأن  هو  ال�سعيد  هذا  على  القلق  م�ساعر  من  يزيد 

بح�سول  والإدعاءات  المتحانات  نتائج  يف  الطعن 

اأي  �سابقني  نقباء  عن  �سدرت  كلها  وتالعب  تزوير 

النقابة  على  حر�ساً  لديهم  اأن  يفرت�س  اأ�سخا�س  من 

واطالعاً وا�سعاً على جمريات العمل فيها. 

يف  التدّخل  و�سّوغت  الق�ساء  ا�ستباحت  النقابة  اأن 

�سوؤونه، حتت ذريعة منع التدّخل يف �سوؤونها. وبذلك، 

قوامها  د�ستورية  قاعدة  انتهاك  يف  حرجاً  جتد  مل 

�سوؤونه  يف  التدخل  وعدم  الق�ساء  ا�ستقاللية  احرتام 

بال�ستناد اإىل ذريعة عبثية كما بينا اأعاله. واإىل جانب 

ال�ستباحة  هذه  اّتخذت  الق�سائية،  امل�ساءلة  رف�س 

اأ�سكاًل عدة: 

عرقلة  يف  ح�سل  الذي  القرار  تنفيذ  رف�س  الأول، 

امل�ستعجلة  الأمور  قا�سية  من  املكلفني  الكاتبني  و�سع 

م�سابقات  على  املطلوبة  والأختام  الإ�سارات 

المتحانات، 

عن  الرجوع  حتى  مفتوح  اإ�سراب  اإعالن  والثاين، 

بريوت  يف  املحامني  نقابة  بذلك  جارتها  وقد  القرار 

حني اأعلنت اإ�سراب يوم واحد. وبذلك، تكون نقابة 

لنقابة  م�سابه  نحو  على  ت�سرفت  قد  ال�سمال  حمامي 

حني  طنو�س  اإيلال  الطفلة  اأزمة  يف  بريوت  يف  الأطباء 

مت  طبيب  عن  الإفراج  حتى  مفتوحا  اإ�سرابا  اأعلنت 

توقيفه على خلفية اخلطاأ الطبي، وعلى نحو يوؤدي اإىل 

قرار  لتخاذ  الق�ساء  على  م�سروع  غري  �سغط  ممار�سة 

 .
2
وفق وجهة معينة

دعوة  النقابة  بيان  ت�سمني  الأبرز،  وهو  والثالث، 

فهد  جان  الأعلى  الق�ساء  جمل�س  لرئي�س  �سريحة 

قرارها.  عن  رجوعها  ل�سمان  القا�سية  لدى  للتدّخل 

ل  اأنها  وعالنية  �سراحة  اأقرّت  النقابة  تكون  وبذلك، 

جتد حرجاً يف ممار�سة ال�سغط املبا�سر على الق�ساة من 

الق�سائية.  واملوؤ�س�سات  القيادات  اإىل  جلوئها  خالل 

على  واملوؤ�س�سات  القيادات  هذه  ترّد  اأن  طبعا  وناأمل 

وباأ�سول  الق�ساء  با�ستقاللية  بالتذكري  املنا�سدة 

التعامل مع قراراته.

ا�ستبداديا  توجها  الق�سية  هذه  يف  اأظهرت  النقابة  اأن 

فلم  عنه.   ال�سكوت  اجلائز  من  يعد  اأع�سائها مل  اإزاء 

�سرت  حتى  القرار  �سدور  من  قليلة  �ساعات  تنق�س 

اأنباء بف�سل املحامني الذين تقدموا باملراجعة الق�سائية 

بيانه.  �سبق  كما  �سابقني  نقباء  اأربعة  وهم  بوجهها، 

فثمة  املوقف:  �سيد  الغمو�س  يبقى  اللحظة،  وحتى 

من يقول اأن قرار الف�سل جمرد �سائعة، ومن يقول اأن 

�ساعات  بعد  الرجوع عنه  فعليا ولكن مت  اتخذ  القرار 

القرار  اأن  يقول  والذي  �سيا�سية،  �سغوط  نتيجة 

جممد وي�ستخدم كو�سيلة �سغط على هوؤل ءاملحامني 

للرتاجع عن الطعن يف المتحانات. ولكن مبعزل عن 

�سطب  نباأ  كهذا،  نباأ  اإ�ساعة  جمرد  فاإن  الأمر،  حقيقة 

على  القيمني  قبل  من  تكذيب  اأي  دون  من  هوؤلء 

بذل جهود  وي�ستدعي  اخلطر  ناقو�س  يدّق  اإمنا  النقابة 

فما  النقابي.  العمل  م�سار  ت�سويب  اجتماعية لإعادة 

قرارات  اتخاذ  لنف�سها  ت�سّوغ  التي  »ال�سلطة«  هذه 

انتقامية فورية كلما غ�سبت بحّق اأ�سخا�س مل يفعلوا 

بالتقا�سي �سدها  م�سروعاً  مار�سوا حقاً  اأنهم  اإل  �سيئا 

واأخطر  بيانه؟  �سبق  كما  حيوية  اجتماعية  م�ساألة  يف 

لنف�سها  ت�سّوغ  التي  ال�سلطة  هذه  هي  ما  ذلك،  من 

نقابة المحامين في طرابلس تتمّرد:
ال للمساءلة، ال للقضاء المستقّل، ونعم لنسف 

حقوق المحامين
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مجلس الوزراء يصدر قوانين من دون اجتماع:
مخالفة إضافية للدستور

وســــام اللحــام

جمموعة  الزمن  من  غفلة  يف  النواب  جمل�س  اأقر 

واأحالها  الثاين  ت�سرين  و13   12 بتاريخ  القوانني  من 

خالل  من  وبالفعل،  اإ�سدارها.  بغية  للحكومة 

 26 تاريخ  الر�سمية  اجلريدة  48 من  للعدد  مراجعتنا 

الوزراء  جمل�س  اأن  لنا  يتبني   2015 الثاين  ت�سرين 

الذي يتوىل �سالحيات رئي�س اجلمهورية وكالة عمال 

باأحكام املادة 62 من الد�ستور قام باإ�سدار 38 قانونا 

حتمل جميعها تاريخ 24 ت�سرين الثاين 2015.

وبغ�س  هنا،  اليها  ال�سارة  من  بد  ل  التي  واملالحظة 

النظر عن م�سمون هذه القوانني الذي يطرح اأكرث من 

اأ�سدرت  التي  اجلهة  بتحديد  تتعلق  ا�ستفهام،  عالمة 

اجلريدة  يف  املن�سورة  فالن�سو�س  القوانني.  هذه 

التالية:  اجلملة  مطلعها  يف  جميعها  حتمل  الر�سمية 

ا�ستنادا  الوزراء  جمل�س  وين�سر  النواب،  جمل�س  »اأقر 

ن�سه...«.  التايل  القانون  الد�ستور  من   62 املادة  اإىل 

لكن كيف متكن جمل�س الوزراء من ممار�سة �سالحية 

هذه  كل  خالل  جل�سة  يف  يجتمع  مل  وهو  الإ�سدار 

الفرتة املا�سية ب�سبب اخلالف امل�ستحكم بني مكوناته 

املتعددة. ال�سيا�سية 

يف  ال�سغور  بعد  الوزراء  جمل�س  اأن  الأمر  وحقيقة 

التي  العادية  املرا�سيم  بني  مّيز  اجلمهورية،  رئا�سة 

ي�سدرها رئي�س اجلمهورية دون موافقة جمل�س الوزراء 

اإل  اإ�سدارها  اجلمهورية  لرئي�س  يحق  ل  التي  وتلك 

بعد موافقة جمل�س الوزراء. وقد عمدت احلكومة اإىل 

العادية  املرا�سيم  على  الوزراء  تواقيع  بجمع  الكتفاء 

املرا�سيم  من  الثانية  الفئة  حتتاج  بينما  اإ�سدارها  بغية 

اأجل  من  له  جل�سة  يف  الوزراء  جمل�س  التئام  اىل 

املوافقة عليها ومن ثم ت�سدر ممهورة بتواقيع الوزراء.

كي  ال�سيا�سية  الطبقة  ابتدعته  الذي  التمييز  هذا  اإن 

تتمكن من مترير م�ساحلها مع احتفاظ كل فريق مبوقفه 

ال�سيا�سي الراف�س لنعقاد جمل�س الوزراء يحتاج اىل 

التالية: التو�سيحات 

الوزراء عبارة عن �سلطة د�ستورية ل يحق  ان جمل�س 

لها ممار�سة �سالحياتها اإل وفقا لأحكام املادة 65 من 

وكيفية  الأخري  هذا  اخت�سا�س  حتدد  التي  الد�ستور 

لنعقاد جمل�س  ال�سروري  والن�ساب  القرارات  اتخاذ 

الوزراء يف جل�سة قانونية.

ان احلكومة لي�ست جمل�س الوزراء اأي اننا ل ن�ستطيع 

فلو  الوزراء.  وجمل�س  الوزراء  جمموع  بني  امل�ساواة 

افرت�سنا اأن الوزراء اأجمعوا على قرار ما فاإن اجماعهم 

يف  عنه  التعبري  مت  اإذا  اإل  القانونية  مفاعيله  يعطي  ل 

يحق  ل  وبالتايل  اأ�سول،  املنعقد  الوزراء  جمل�س 

يف  تقر  مل  مرا�سيم  اإ�سدار  عددهم  بلغ  مهما  للوزراء 

الوزراء.  جل�سة ر�سمية ملجل�س 

لذلك، اإن جميع املرا�سيم، اأعادية كانت اأم ل، حتتاج 

اإىل اقرارها يف جمل�س الوزراء عند خلّو �سدة الرئا�سة.

ومبا اأن املادة 51 من الد�ستور اأناطت �سالحية اإ�سدار 

ال�سالحية  تلك  فاإن  املجهورية  برئي�س  القوانني 

انتقلت اإىل جمل�س الوزراء جمتمعا ولي�س اإىل جمموع 

القوانني  اإ�سدار  ميكن  ول  احلكومة  اإىل  اأو  الوزراء 

الوزراء  بعد احل�سول على موافقة جمل�س  اإل  ون�سرها 

اأن  الأمر  هذا  يوؤكد  له.وما  د�ستورية  جل�سة  يف  عليها 

النافذة حكما �سدرت  املعجلة  القوانني  جمموعة من 

يف 11 ت�سرين الثاين 2014 عندما مل يتمكن جمل�س 

ب�سبب  الد�ستورية  املهلة  يف  اإ�سدارها  من  الوزراء 

�سبيل  على  نقراأ  اإذ  مكوناته.  بني  ال�سيا�سي  اخلالف 

بتمديد  واملتعلق   16 رقم  القانون  حيثيات  يف  املثال 

ولية جمل�س النواب التايل: »ومبا اأن اأمني عام جمل�س 

الوزراء اأبلغ جمل�س الوزراء خالل جل�سته املنعقدة يف 

القانون  باقرار   2014  /11/6 بتاريخ  الكبري  ال�سراي 

اأيام  اخلم�سة  مهلة  اأن  اأعاله...ومبا  املذكور  املعجل 

املن�سو�س عليها يف املادة 56 من الد�ستور قد انق�ست 

بتاريخ 2014/11/10  دون اأن ي�سدر جمل�س الوزراء 

القانون  رئي�س اجلمهورية  به �سالحيات  ب�سفته مناطة 

فلو  النواب...«.  جمل�س  اإىل  يعيده  اأو   )...( املعجل 

جمل�س  انعقاد  اإىل  يحتاج  ل  القوانني  اإ�سدار  كان 

جمل�س  العام  الأمني  ابالغ  اإىل  ال�سارة  ملاذا  الوزراء 

الوزراء باقرار القانون واحت�ساب �سريان مهلة اخلم�سة 

اأيام من تاريخ هذا البالغ؟

املهيمنة  ال�سلطة  اأن  لدينا  اجللي  من  ي�سبح  وهكذا 

دونه  الوزراء  جمل�س  انعقاد  اأن  راأت  البالد  على 

التي  ال�سيا�سية  الأحزاب  بح�سابات  تتعلق  عقبات 

م�ساحلها  لتحقيق  الد�ستورية  املوؤ�س�سات  عمل  ت�سخر 

ال�سيقة. لذلك ارتاأت اأن تقوم با�سدار هذه القوانني 

كان  احلكومة  اأن  علما  الوزراء  جمل�س  انعقاد  دون 

هذه  ت�سبح  كي  ال�سدار  مهلة  انق�ساء  انتظار  ميكنها 

نافذة حكما. القوانني 

هذه  جميع  اأن  النهاية  يف  ال�سارة  من  بد  ول 

القوانني �سدرت حتت عنوان »قانون معجل« علما اأن 

ا�ستعجال  �سرورة  الأخرية  مادتها  يرد يف  جميعها مل 

ا�سدارها كما يجري عادة. ل �سك انها عجلة الف�ساد 

واملحا�س�سة التي دفعت جمل�س الأمر الواقع والفاقد 

لل�سرعية اإىل اقرار هكذا قوانني.

دون  من  حمامني(  )�سطب  مطلقة  عقوبات  اتخاذ 

دون  من  حتى  اأو  اأنف�سهم  عن  الدفاع  من  متكينهم 

نعرف  حني  لل�سخط  يدعو  والأمر  اإليهم؟  الإ�ستماع 

اأ�ساًل  انوجدت  حمامني  نقابة  هي  ال�سلطة  هذه  اأن 

فها  الق�ساء،  اأمام  والدفاع  التقا�سي  حق  ل�سمان 

الكامل  حرمانه  مع  �سدها  يتقا�سى  ممن  تنتقم  هي 

النقابة  اأن  هو  ذلك  من  والأنكى  احلق.  هذا  من 

فيه  �سارك  اأو  اتخذه  ومن  القرار  �سد  حربها  �سّنت 

فها  املحاماة،  ملهنة  املمنوحة  احل�سانات  اعتبار  على 

ت�ستبيح  ال�سابقني  نقبائها  �سد  ثورتها  خ�سم  يف  هي 

كافة  املحامني  ومعهم  اإياهم  جمردة  ح�سانتهم 

ويف  ا�ستقالليتهم،  و�سمانات  حقوقهم  اأب�سط  من 

لي�ست  ولالأ�سف،  النف�س.  عن  الدفاع  حق  مقدمتها 

هذه املرة الأوىل التي تلوح فيها نقابة حمامني باإجراء 

نقابة  ذلك  اإىل  �سبقتها  فقد  فعلياً.  متار�سه  اأو  مماثل 

املحامني يف بريوت حني �سطبت حمامياً على خلفية 

وهذا  ال�سابق جورج جريج.  املحامني  لنقيب  تعر�سه 

 عليه املفكرة القانونية يف عددها رقم 31 يف 
3
ما علقت

ال�سادر عن حمكمة  للقرار الإعدادي  انتقادها  �سدد 

�سطب  ت�سويغ  يف   2015-5-21 يف  بريوت  ا�ستئناف 

اإدارياً من جمل�س النقابة من دون احلاجة اإىل  املحامي 

اإجراء حماكمة تاأديبّية، حمّذرة من خطورة مما قد يوؤّدي 

اإليه هذا القرار من ن�سف حلرية املحامني وحقوقهم. وقد 

جاء موقف نقابة ال�سمال ليوؤكد ذلك.

  هم خلدون جنا وفادي غنطو�س وح�سن مرعبي وجروج طوق.. 1

 املفكرة القانونية- لبنان، عدد 30، متوز 2015.. 2

فتو�س: . 3 ق�سية  يف  الق�سائي  القرار  على  مالحظات  مهنا،  مريمي 

املفكرة  العادلة؟  باملحاكمة  وحقه  املحامي  ا�ستقاللية  ب�ساأن  ماذا 

القانونية-لبنان، العدد 31، اآب 2015.

طرابل�س  يف  امل�ستعجلة  الأمور  قا�سية  توا�سل  فيما 

جوي�س عقيقي النظر يف طلب الأمر على العري�سة، 

حمكمة  اأمام  ال�سابقون  الأربعة  النقباء  قّدم 

ا�ستئناف ال�سمال دعوى �سد نقابتهم لإبطال قرار 

امتحانات  يف  الناجحني  اأ�سماء  باإعالن  جمل�سها 

الإنت�ساب اإليها. وقد برروا ذلك بعدم دعوتهم اإىل 

وجعل  �سفافيتها  من  انتق�س  الذي  الأمر  اجلل�سة، 

بطلب  دعواهم  اأرفقوا  وقد  قانوين.  غري  انعقادها 

وقف تنفيذ . وقد ردت النقابة مطالبة باإعالن عدم 

املذكورة  الدعوى  يف  للنظر  املحكمة  اخت�سا�س 

وعدم �سفة مقدميها. 

ال�ستئناف  حمكمة  نظرت   ،2015-12-22 ويف 

انق�سام  هو  هنا  والالفت  التنفيذ.  وقف  بطلب 

الذي  الأكرثية  فريق  فريقني:  اإىل  املحكمة  اأع�ساء 

للقرار  القانونية  الطبيعة  �سوء  "يف  الطلب  رّد  قرر 

العك�س  راأى على  الذي  الأقلية  وفريق  امل�ستاأنف، 

كون  �سوء  "يف  الطلب  قبول  وجوب  ذلك  من 

يف  للنظر  ال�سالح  املرجع  هي  ال�ستئناف  حمكمة 

نقابة  جمل�س  عن  ال�سادرة  القرارات  قابلية  مدى 

القرار  لطبيعة  وبالنظر  اأمامها  للطعن  املحامني 

املطعون فيه والظروف املرافقة ل�سدوره".

وتفا�سيل  الدعوى  اأ�سا�س  يف  الدخول  دون  ومن 

تلك،  اأو  امل�ساألة  هذه  حول  الفريقني  بني  النقا�س 

جتدر الإ�سارة اإىل اأمرين: 

تتاألف  النزاع  يف  الناظرة  املحكمة  غرفة  اأن  اأول، 

اأع�ساء جمل�س  من  ومن حماميني  ق�ساة  ثالثة  من 

نقابة ال�سمال )وهم املحاميني طوين اخلوري وعبد 

ال�سالم اخلري(، علما اأن املحاميني املذكورين كانوا 

من �سمن اأع�ساء املجل�س الذين �ساركوا يف اتخاذ 

القرار املطعون فيه، 

من  تكّونت  للقرار  املعار�سة  الأقلية  اأن  ثانيا، 

ونازك  �سليمان  منري  القا�سيني  الغرفة  م�ست�ساري 

الغرفة  رئي�س  من  الأكرثية  تكونت  فيما  اخلطيب، 

النقابة.  جمل�س  وع�سوي  عيد(  ناجي  )القا�سي 

انتزاع  يف  حا�سٌم  دوٌر  الع�سوين  لهذه  كان  وعليه، 

الأكرثية داخل املحكمة، ولتحديد وجهة احلكم. 

ويطرح هذا القرار املّتخذ يف ق�سّية ح�ّسا�سة كق�سية 

تزوير امتحانات الإنت�ساب اإىل النقابة م�ساألة يف غاية 

اأع�ساء  ميثل  اأن  نظريا  املقبول  من  ففيما  الأهمّية. 

اآدابها، فمن  مهنة معينة يف حمكمة تنظر يف ق�سايا 

غري العادل اأن ميثل يف املحكمة اأ�سخا�س كانوا يف 

اأمامهم،  فيه  املطعون  القرار  اتخذوا  الذين  عداد 

تغليب وجهة  اإىل  مثولهم  اأدى  وخ�سو�ساً يف حال 

حالة  يف  الراهنة.  الق�سية  يف  جرى  كما  نظرهم 

واحلكم.  اخل�سم  فيك  عدالة:  اأمام  ن�سبح  كهذه، 

حان اأن يعّدل قانون مهنة املحاماة لهذه اجلهة. 

فيك الخصم 
والحكم
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يمــــــنى مخـــلوف

ع اللبناين عن اقرار قانون يرعى حالة 
ّ
مع امتناع امل�سر

اجتهادات  بتغذية  هوؤلء  يثابر  اجلن�س،  متخالطي 

ال�سعيد،  هذا  على  القرارات  واآخر  اللبنانية.  املحاكم 

يف  املدنية  ال�ستئناف  حمكمة  عن  ال�سادر  القرار 

بريوت بتاريخ 2015/9/3 حتت الرقم 2015/1123. 

وي�سّكل هذا القرار اأهمية بالغة كونها على حّد علمنا 

قراراً  ا�ستئناف  حمكمة  فيها  ت�سدر  التي  الأوىل  ة 
ّ
املر

التعليل  جلهة  القرار  هذا  ويتمّيز  اخل�سو�س.  هذا  يف 

اإمكانية  مدى  م�ساألة  معاجلة  اأجل  من  فيه  املعتمد 

النف�سية  احلالة  مع  متطابقا«  جلعله  اجلن�س  ت�سحيح 

اأدناه. للفرد كما �سنبني  والعاطفية والت�سرفية 

ت�سحيح  طلب  يف  الإ�ستئناف  حمكمة  نظرت  وقد 

من  بدًل  »ذكراً«  امل�ستدعي  قيد  جلعل  اجلن�س 

طعنا«  با�ستئناف  الأخري  هذا  تقّدم  اثر  على  »اأنثى« 

بتاريخ  بريوت  املنفرد يف  القا�سي  ال�سادر عن  بالقرار 

طلب  رّد  املنفرد  القا�سي  وكان   .2014/12/3

ظل  يف  له  ال�ستجابة  ميكن  ل  اأنه  معتربا«  الت�سحيح 

ال�سخ�سية  الأحوال  قيود  بني  احلا�سل  الإزدواج 

اأن  حيث  املنفردة،  اإرادته  عن  الناجت  الفرد  وواقع 

املتمثل  واجلراحي  والنف�سي  الهرموين  »العالج 

امل�ستدعية  لها  خ�سعت  التي  اجلراحية  بالعمليات 

ب�سعي وت�سميم منها، مل يكن يهدف يف الأ�سا�س اىل 

اإزدواج  اأو  اإختالط  حالة  اأو  اخللقي  العيب  ت�سويب 

هذه  جميع  اأن  بل  ل  منه،  تعاين  كانت  جن�سي 

اىل  اأّدت  التي  هي  اجلراحية  والعمليات  العالجات 

خلق هذا الواقع اجلديد امل�ستحدث«.

معاك�ساً،  توجهاً  اعتمدت  ال�ستئناف  اأّن حمكمة  اإل 

توّجهاً كان اعتمده اأكرثية الق�ساة املنفردين الناظرين 

هذا  يف  قراراتهم  يف  ال�سخ�سية  الحوال  ق�سايا  يف 

الواقع  بني  الإزدواج  اعتبار  موقفها  .وقوام 
1
اخل�سو�س

الأحوال  وقيود  �سرورية  طبية  حالة  من  امل�ستمد 

اأول«  للت�سحيح  القابل  اخلطاأ  خانة  يف  ال�سخ�سية 

وحق الفرد يف احرتام حياته اخلا�سة ثانيا«.

اإلختالف بين الواقع والهوية 
خطأ الجنسية 

للتصحيح: قابل 
على  ال�ستئناف  حمكمة  عن  ال�سادر  القرار  اعترب 

جن�س  حتّول  اأن  امللّف  يف  املربزة  الطبية  اخلربة  �سوء 

والعمليات  الهرمونية  العالجات  عرب  امل�ستاأنف 

وتخلي�س«  »ل�سفاء  �سرورّي  طّبي  عمل  هو  اجلراحية 

طيلة  رافقت[ه]  التي  »املعاناة  من  امل�ستدعي 

ال�سطراب  »مر�س  عن  نتجت  معاناة  حيات[ه]«، 

يكون  ان  دون  طفولت[ه]  منذ  اجلن�سية  الهوية  يف 

هناك ما يدل على ان[ه] ت�سب[ب] لنف�س[ه]  بهذا 

دح�ست  بذلك  وهي  من[ه]«.  ارادي  بفعل  املر�س 

القرار الإبتدائي الذي اعترب اأن الواقع امل�ستحدث هو 

نتيجة الإرادة املنفردة.

ذلك،  من  اأبعد  الإ�ستئناف  حمكمة  ذهبت  وقد 

العالج  تلقي  يف  ال�سخ�س  »حق  اأن  على  بتاأكيدها 

هو  ونف�سية  ج�سدية  امرا�س  من  يعانيه  ملا  الالزم 

منه«. يحرمه  اأن   ول ميكن لأحد 
ّ

وطبيعي  
ّ

حّقاأ�سا�سي

جن�س  يف  احلا�سل  التحّول  بدا  ذلك،  �سوء  وعلى 

حق  ملمار�سة  طبيعية  نتيجة  اأنه  على  املعني  ال�سخ�س 

طبيعي هو حق العالج من مر�س نف�سي، نتيجة جديرة 

ذلكاأّن  اإىل  الإ�ستئناف  حمكمة  واأ�سافت  بالإحرتام. 

النفو�س  �سجالت  يف  احلا�سلة  الأخطاء  ت�سحيح 

 1932/8837 رقم  املر�سوم  من   21 املادة  مبقت�سى 

ي�سمل  بل  البحتة  املادية  الأخطاء  على  يقت�سر  ل 

احلقيقة امل�ستحدثة. وهذا ما نقروؤه يف العبارة  الواردة 

جلعله  القيد  »ت�سحيح  وجوب  ومفادها  قرارها  يف 

للحقيقة«. مطابقا« 

الحاصل  »التحّول 
الشخص  جنس  في 

نتيجة  المعني 
لممارسة  طبيعية 

حق  هو  طبيعي  حق 
مرض  من  العالج 

» نفسي

هو  الإ�ستئناف  حمكمة  اإليه  خل�ست  ما  بالطبع، 

الفردية  الهوية  لرتكيبة  القانون  مواجهة  اأ�سكال  اأحد 

تهدف  ال�سخ�سية  الأحوال  املعّقدة.ف�سجالت 

التعريف  هذا  كان  حني  ويف  ال�سخ�س.  تعريف  اإىل 

معايري  اإىل  بالإ�ستناد  يتم  بحيث  ال�سهلة  الأمور  من 

معطاة،  معايري  م�سبقاً،  فتها 
ّ
وعر الطبيعة  حّددتها 

مو�سوعية،  بيولوجية  معطيات  اجلن�س  حالة  يف  وهي 

اأثر  دخل القانون اىل دائرة الغمو�س واللتبا�س على 

اأخرى  مبعايري  الأخذ  بوجوب  اإليه  املوجهة  املطالب 

فاته 
ّ
ت�سر وعلى  لنف�سه  الفرد  نظرة  على  ترتكز  كبة 

ّ
مر

القانون  حرج  واأمام   .
2
له املجتمع  ونظرة  املجتمع  يف 

يف حماولت التمييز ما بني الهوية املو�سوعية والهوية 

احلالت  »واقع  تكري�س  من  بّد  ل  كان  الذاتية، 

ال�سخ�سية« الذي هو بطبيعته واقع متخالط ومتحّول، 

ولدة  عند  املحدد  البيولوجي  الواقع  على  يقت�سر  ل 

النف�سية  احلالة  تطّور  لي�سمل  يتعّداه  بل  الفرد، 

املتعددة. بتعقيداتها  والت�سرفية 

مبدى  يتعّلق  الإطار  هذا  يف  يطرح  الذي  وال�سوؤال 

دون  من  الذاتية  الهويات  هذه  تكري�س  اإمكانية 

ميكن  فهل  كان.  مو�سوعي  معيار  اأي  اعتماد 

الهويات  �س 
ّ
تكر اأن  ال�سخ�سية  الأحوال  ل�سجالت 

مو�سوعي  بيولوجي  تطابق  اأي  عن  مبعزل  الذاتية 

تكري�س  ميكن  هل  اجلن�س،  حالة  يف  وحتديدا«  كان؟ 

مبعزل  ولدته  عند  امل�ستدعي  جلن�س  مغاير  جن�س 

عرب  كانت  جراحية  عملية  اأو  هرموين  عالج  اأي  عن 

ويف  وم�سلكيا«؟  نف�سيا«  م�ستحدث  بواقع  الكتفاء 

تغييير الجنس في حكم قضائي جديد: 
احترام حق الفرد في تغيير حاله
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جويـــل بطــرس

»ملاذا رف�س  �ساهدت �سحافية فيديو جمتزاأ مل�سرحية 

احللو  اهلل  فرج  عن  الزعيم  قاله  ما  �سرحان  �سرحان 

حمفوظ  ع�سام  الراحل  للكاتب   »71 �سترييو  يف 

بالديانة  مت�ّس  اأنها  فاعتقدت  خوري،  لينا  واملخرجة 

على  القّيمني  اتهام  مقالها  يف  قررت  امل�سيحية. 

»ال�ستهزاء  خالل  من  امل�سيحيني«  »باإهانة  العمل 

يلعب  الذي  واملمثل  املخرجة  هاجمت  بطقو�سهم«. 

دور الكاهن »والذي ل ينتمي اىل الديانة امل�سيحية«. 

واعتربت اأن من �سارك يف العمل »�سخر من الطائفة 

دقيقتان  عقابه.  ينال  اأن  تالياً  عليه  واأن  امل�سيحية« 

من  الأحكام  تلك  باإ�سدار  كفيلتني  كانت  ون�سف 

تتطّلع  ومل  العمل  ت�ساهد  مل  باأنها  اعرتفت  كاتبة 

على ن�س امل�سرحية من قبل. ختمت مقالها مبنا�سدة 

اأجهزة الرقابة الأمنية والدينية التدّخل ملنع ا�ستمرار 

الدين  على  »التطاول  اأن  معتربة  »الإ�ساءة«  هذه 

املركز  ك 
ّ
حتر وبالفعل،   .»

1
جداً مكلف  الطريقة  بهذه 

وطلب  �ساعة   24 من  اأقّل  يف  لالإعالم  الكاثوليكي 

 .
2
عليها اطالعه  حلني  جمدداً  امل�سرحية  عر�س  منع 

يكلف  مل  ل�ستي�ساحها،  العمل  مبخرجة  يّت�سل  مل 

الن�ّس.  على  الإطالع  اأو  م�ساهدتها  عناء  نف�سه 

ومبجموعة  عمقه  يف  حتري�سي  �سحفي  مبقال  اكتفى 

حرية  بتعليق  ليطالب  الفاي�سبوك  على  املواقف  من 

التعبري اإىل اأن يت�سنى له هو الطالع على امل�سرحية 

هذا  وفق  ال�سبهة  اأخرى،  وبكلمة  فيها.  والتدقيق 

الفني  الإبداع  حرية  مبنع  للمطالبة  تكفي  املركز 

والتعبري. 

امل�سرحية  عر�س  رف�س  العام  الأمن  من  »طلبت 

بروتوكول  بحكم  عليها  اطالعنا  حني  اىل  جمدداً 

اأو  اأفالم  ب�سحب  يق�سي  الذي  بيننا  التعاون 

منذ  �سوياً  نعمل  نحن  بالدين.  مت�ّس  م�سرحيات 

عبدو  الكاهن  قالها  ال�سوء«.  حتت  �سنة   20 حوايل 

يف  لالإعالم  الكاثوليكي  املركز  مدير  ك�سم،  اأبو 

فقد  معروفاً.  بات  ما  بذلك  موؤكدّا   
3
تلفزيونية حلقة 

يف  الدينية  املوؤ�س�سات  اإ�ست�سارة  على  العادة  جرت 

ترخي�س  اإعطاء  قبل  املديرية  ملبنى  الداخلية  الأروقة 

اخلطابية  ال�سراحة  هو  هنا  اجلديد  ولكن،  بالعر�س. 

الأوىل  للمرة  ذكر  حيث  التدخل  هذا  رافقت  التي 

وجود بروتوكول بني املركز والأمن العام، واإن بقيت 

ك�سم  اأبو  جاهر  واذ  �سرية.  الربوتوكول  هذا  �سروط 

يف  ال�سوء«،  »حتت  حت�سل  كانت  التي  العادة  بهذه 

مرحلة  تد�سني  يعلن  وكاأنه  بدا  الداخلي،  املطبخ 

اإىل  العتمة  من  العالقة  هذه  فيه  تخرج  جديدة 

العلن. ومرّد اندفاعه اإىل اإعالن هذه العالقة هو على 

الأمن  قبل  من  جتاوزاً  راآه  ما  اإزاء  ا�ستياوؤه  الأرجح 

ت�سريح  يتاأكد يف  ما  املركز. وهذا  ا�ست�سارة  العام يف 

فهذا  تابت.  فادي  الكاهن  املركز  يف  اآخر  ع�سو 

عن  العام  الأمن  م�ساءلة  يف  حرجاً  يجد  مل  الأخري 

ال�سماح بعر�س »�سيناريو بهذه التفاهة وال�ستخفاف 

بامل�سيحية«. كما اأنه عاد وذكره �سراحة بواجباته جتاه 

 العمل على 
ّ
املركز الكاثوليكي، »فمن املفرت�س اأن مير

اأ�سا�سياً  �سرطاً  تعترب  فموافقته  موافقته،  لأخذ  املركز 

وجوب  على  املركز  ع�سوا  رّكز  وبالتايل،   .»
4
للعر�س

امل�سرحيات  عر�س  على  املوافقة  يف  دوره  احرتام 

املوؤ�س�سات  على  للرقابة  اخلا�سعة  الفنية  والأعمال 

حتقرياً  ي�سكل  قد  ما  ت�سمنت  كلما  املعنية  الدينية 

وبكالم  بعر�سها.  ال�سماح  قبل  للدين،  انتقا�ساً  اأو 

حتت  انبنت  التي  العالقة  عن  الإعالن  جاء  اآخر، 

ال�سوء مبثابة احتكام للراأي العاّم، امل�سيحي بالدرجة 

بها  املعمول  الأعراف  �سرعنة  اإىل  و�سوًل  الأوىل، 

تتكرر  فال  وملزمة،  العاّمة  من  معروفة  كقواعد 

خمالفتها. 

الإبداع  حرية  ت�سبح  بذلك،  الت�سليم  حال  ويف 

ر�سمية،  غري  طائفية  موؤ�س�سات  تقدير  رهن  والتعبري 

هذا  �سد  الطوائف  اأتباع  حتري�س  يف  حرجاً  جتد  ل 

م�سهد  اأو  قول  من  حت�ّس�ست  كلما  ذاك،  اأو  العمل 

الر�سمية  املوؤ�س�سات  ذلك  موازاة  يف  وت�سبح  فيه. 

لتنفيذ  اأدوات  د 
ّ
جمر الرقابة  مبهمة  قانوناً  املكلفة 

هذه  يف  اأي�سا  والالفت  هواج�سها.  ومراعاة  اأوامرها 

ت�سله  قد  الذي  املدى  عن  ك�سفت  اأنها  هو  الق�سية، 

مراعاة »هذه احل�سا�سية«، بحيث ت�سبح ال�سبهة حول 

عمل معنّي كافية ملنعه، من دون اأّي تدقيق جّدي. 

نحو تـشرييع الـرقابة 
الـدينية عـلى

 األعـمال الفنية؟ 

ريتا اجلّمال. بالفيديو...م�سرحية لبنانية تهني »امل�سيحية« وبطلها . 1

ممثل معروف. موقع »ليبانون ديبايت«، 7 كانون الأول 2015

المن العام كان قد وافق على عر�س العمل باعتبار ان امل�سرحية . 2

التي كتبت عام 1971 وعر�ست حينها ل مت�س باملعتقدات امل�سيحية.

الول . 3 كانون   10 او.تي.يف.  قناة  امل�سربح"،  "بالعربي  برنامج 

2015

4 . 16 يف  املوقع  هذا  زيارة  متت   .http://bit.ly/1YtONTT

كانون الأول 2015.

حال النفي، ما مدى العالجات الطبية امل�ستوجبة من 

بالعالج  الإكتفاء  ميكن  هل  اجلن�س؟  ت�سحيح  اأجل 

يتوجب  هل  اأو  واحدة  جراحية  بعملية  اأو  الهرموين 

اأدت  جراحية  لعمليات  خ�سوعه  امل�ستدعي  اأنيثبت 

عند  للجن�س  التنا�سلية  الأع�ساء  ا�ستئ�سال  اإىل 

املطالب  للجن�س  التنا�سلية  بالأع�ساء  الولدةوتزويده 

بالإعرتاف به؟

على  حاليا«  املتداولة  النقا�سات  اأطر  هي  هذه 

بني  متغايرة  اأجوبة  لقت  والتي  الدويل  امل�ستوى 

التي 
3
اجلندرية« »الهوية  الأرجنتني  �ست 

ّ
فكر الدول. 

الذي  والفردّي   
ّ

الداخلي النمط  اأنها  على  فتها 
ّ
عر

ميكن  والذي  اجلندر،  خالله  من  الأ�سخا�س  يت�سّور 

الولدة كما ميكنه  املحدد عند  اجلن�س  مع  يتطابق  اأن 

للج�سد  اخلارجي  ال�سكل  تغيري  عرب  عنه  يختلف  اأن 

الأدوات  من  غريها  اأو  اجلراحة  من خالل  وظائفه  اأو 

يت�سمن  اأن  ميكنه  كما  بحرية.  اختيارها  يتم  اأن  على 

يف  الأ�سلوب  اأو  كامللب�س،  اجلندر  عن  خمتلفة  تعابري 

فتح  التكري�س  هذا  وا�ستتبع   .
4
والإمياءات الكالم 

الأبواب اأمام تغيري اجلن�س امل�سّجل لالأفراد بناء على 

الإدارية من دون فر�س  اإىل اجلهات  يقّدم  طلب منهم 

نف�سي  عالج  اإىل  خ�سوعهم  لناحية  كانت  �سروط  اأية 

. وقد 
5
اأو هرموين اأو عمليات جراحية من اأي نوع كان

اآل هذا املوقف املتقدم لالعرتاف بحق الفرد باحرتام 

الفرد  على  فيتوجب  فنلندا،  يف  اأما   .
6
اجلندرية هويته 

الذي يطلب تغيري جن�سه اأن يخ�سع لعمليات جراحية 

.
7
اأنه ل ميكنه الجناب اأثبت  اأن يكون قد  اأو  اإخ�سائية 

واململكة 
8
باملقابل، تعتمد بع�س الدول اخلرى كاإ�سبانيا

الفرد  خ�سوع  ت�سرتط  بحيث  و�سطا«  حال«   
9
املتحدة

يت�سمن هكذا  اأن  ت�ستوجب  اأن  لعالج طبي من دون 

ال�سدد  هذا  يف  ذكره  واجلدير  جراحية.  عملية  عالج 

ل�ستبعاد  الأوروبّية  الدول  خمتلف  يف  العاّم  التوّجه 

اأو  جراحية  لعمليات  الفرد  بخ�سوع  املتمثل  ال�سرط 

على  الفرد  بقدرة  الطاحة  �ساأنه  من  هرموين  عالج 

اأمام  اللبناين  الق�ساء  . فماذا �سيكون موقف 
10

الجناب

هذه الت�ساوؤلت؟

واقع  تكريس  »رفض 
المستحدث  الحالة 

غير  »تعّرضًا  يشكل 
لخصوصية  مبرر 

الشخصية« حياتها 

لل�سروط  اأّي ذكر  ل يت�سمن قرار حمكمة ال�ستئناف 

اإمكانية  »اأي  بعدم وجود  التذكري  اإل  توافرها  الواجب 

لعودة امل�ستدعي اإىل جن�سه ال�سابق« وهو معيار ل تزال 

. اإل اأنه يبدو لنا 
11
تعتمده املحاكم الفرن�سية حتى اليوم

 
ّ

جراحي اأو  هرمويّن  لعالج  الفرد  خ�سوع  ا�سرتاط  اأن 

ب�سورة مو�سوعية  التم�سك  اإل يف حال  مرّبراً  ل يجد 

للهوية، وهي �سورة ثبت اأنها غري متحّققة يف الواقع ملا 

للهوية من اعتبارات متعددة ل ميكن ح�سرها يف خانة 

حتددها معطيات الطبيعة املتحولة.

حق الفرد في احترام
حياته الخاصة: 

مل تكتف حمكمة ال�ستئناف بالإ�سارة اىل التباين بني 

واقع احلالة ال�سخ�سية وقيود الحوال ال�سخ�سية لف�سخ 

قرارها  عّللت  بل  املنفرد،  القا�سي  عن  ال�سادر  القرار 

تكري�س  فرف�س  اخلا�سة.  حياته  باحرتام  الفرد  بحق 

واقع احلالة امل�ستحدث ي�سكل ح�سب ما خل�ست اإليه 

�ساً غري مربر خل�سو�سية حياتها ال�سخ�سية وحرياتها 
ّ
»تعر

الزدواجية  على  الغري  اإّطالع  اثر  على  الأ�سا�سية« 

ب«املعامالت  امل�ستدعي  قيام  معر�س  يف  املذكورة 

التي توجب  املعامالت  و�سواها من  والقانونية  الدارية 

اإبراز الأوراق الثبوتية الر�سمية والتي تختلف يف ظاهرها 

عن هويته الفعلية«.

يف  اخلا�سة  باحلياة  الفرد  حلق  احلمائي  موقفها  ولتربير 

حمكمة  ا�ستندت  �سه، 
ّ
يكر داخلي  قانون  غياب  ظل 

اخلا�س  الدويل  العهد  من   17 املادة  على  ال�ستئناف 

عليه  لبنان  �سادق  الذي  وال�سيا�سية  املدنية  باحلقوق 

حياته  حماية  يف  احلق  اإن�سان  لكل  ي�سمن  والذي 

اخلا�سة ومينع التعر�س لها.

اأما املثري لالهتمام هو ا�ست�سهاد القرار مبوقف املحكمة 

الأوروبية حلقوق الن�سان وبالتحديد بقراريها )غودوين 

و   2002/7/11 بتاريخ  ال�سادر  املتحدة  اململكة  �سد 

1992/3/25( للقول  ب. �سد فرن�سا ال�سادر بتاريخ 

�سجالت  يف  اجلن�س  ت�سحيح  طلب  قبول  »عدم  باأن 

�ساحبها  جن�س  لتبدل  تبعا«  ال�سخ�سية  الأحوال 

من   8 املادة  لأحكام  خمالفة  ي�سكل  جن�سياً  املتحول 

الإتفاقية الأوروبية حلقوق الإن�سان والتي ت�سمن حق 

ال�سخ�س باحرتام حياته اخلا�سة«. فما اأبعاد هذا احلق؟ 

 l’autonomie“ النف�س  اأمرة  يت�سمن  هو  وهل 

املحكمة  طورته  مفهوم  وهو   ”individuelle

الأوروبية حلقوق الن�سان وقوامه الإعرتاف بحق الفرد 

اخلا�سة  �سوؤونه  منا�سبة يف  يراها  التي  القرارات  باتخاذ 

دينية؟  اأو  اأخالقية  قيم  املجتمع من  يفر�سه  مبناأى عما 

متخالطي  اأمام  الأبواب  فتح  اىل  تكري�سه  يوؤدي  وهل 

اإىل  ينتمون  اأفراد  من  بزواجهم  لالإعرتاف  اجلن�س 

اجلن�س املطابق جلن�سهم عند ولدتهم؟

ت�ساوؤلت يبقى للق�ساء اللبناين الإجابة عليها.
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ســــارة ونســـا

العام  من  الثاين  ت�سرين  �سهر  بداية  خالل  انعقدت 

الدوري  ال�ستعرا�س  لآلية  الثانية  الدورة  اجلاري 

حقوق  �سجل  تراجع  اأن  املفرت�س  من  التي  ال�سامل 

الإن�سان لـ48 دولة من الدول الأع�ساء يف منظمة الأمم 

املتحدة، من �سمنها لبنان. وانعقدت املراجعة اخلا�سة 

 وقد ي�سرت اجلل�سة 
1
بلبنان بني تاريخي 11/2 و11/13.

جمموعة )ترويكا( موؤلفة من اململكة املتحدة، اندون�سيا 

وفنزويال، وقد مت اختيارها من بني الدول الأع�ساء يف 

جمل�س حقوق الن�سان عرب ال�سحب بالقرعة. 

جتري املراجعة اإ�ستنادا اإىل ثالثة اأنواع من التقارير تقدم 

اىل جمل�س حقوق الن�سان، �سادرة عن مراجع خمتلفة: 

مدى  حول  تقدميه  دولة  كل  على  يتعني  وطني  تقرير 

احرتامها حلقوق الإن�سان، 

تقرير تعده املفو�سية العليا حلقوق الإن�سان،

تقارير يكون للمنظمات املدنية تقدميها، اإما ب�سكل اإفرادي 

تلقي هذه  اأن  وُينتظر  منها.  واإما من خالل حتالف عدد 

التقارير ال�سوء على م�سائل معينة واأن تت�سمن تو�سيات 

حمددة. �سوف تعر�س هذه املقالة اأهم ما اأوردته احلكومة 

التطورات  �سعيد  على  الوطني  تقريرها  يف  اللبنانية 

احلا�سلة يف تكري�س حقوق الن�سان واجلهود املبذولة يف 

تنفيذ التو�سيات بالإ�سافة اىل ما ورد يف مداخالت الوفد 

اللبناين الر�سمي.

دورة هذا العام هي الدورة الثانية بالن�سبة اىل لبنان بعد 

انعقدت  التي  الأوىل  دورته  على  �سنوات  خم�س  مرور 

يف 10 ت�سرين الثاين 2010. ناق�ست هذه الدورة تطور 

�سجل حقوق الن�سان يف لبنان خالل الأعوام اخلم�سة 

الدولة  بذلتها  التي  اجلهود  على  الرتكيز  مع  املن�سرمة، 

اللبنانية لتنفيذ م�سمون التو�سيات ال69 التي وافقت 

. مت توجيه 
2
عليها احلكومة اللبنانية خالل الدورة الأوىل

يف  ن�سرت  اللبنانية،  الدولة  اىل  تو�سية   219 العام  هذا 

م�سودة تقرير اأعده الفريق العامل يف المم املتحدة على 

. اأتت 
ال�ستعرا�س الدوري ال�سامل بتاريخ 32015/11/4

التو�سيات م�سابهة اىل حد بعيد بالتو�سيات التي ح�سل 

عليها لبنان خالل الدورة املن�سرمة با�ستثناء البع�س منها 

بوجوب  املرتبطة  تلك  وهي  الأوىل  للمرة  وردت  والتي 

الفا�سلة  الفرتة  �سدرت خالل  قوانني  تنفيذ  اأو  تعديل 

بني الدورتني، مثل �سرورة تعديل قانون العنف الأ�سري 

)ال�سادر يف 2014( لي�سمل جرمية الغت�ساب الزوجي، 

اأو �سرورة اتخاذ خطوات فعالة لتنفيذ قانون مكافحة جرمية 

الإجتار بالب�سر )ال�سادر يف 2011(. ول بد لنا من الإ�سارة 

تقريرها  يف  اللبنانية  احلكومة  حتجج  اإىل  بدء  ذي  بادئ 

 )املعّد من وزارة اخلارجية( »بالأو�ساع ال�سيا�سية 
4
الوطني 

»منعت  التي  واملنطقة«  لبنان  يف  امل�سبوقة  غري  والأمنية 

احلكومة اللبنانية من ال�ستمرار يف بذل اأق�سى اجلهود 

اإىل »حتديني  التقرير  اأ�سار  وقد  الإن�سان«.  حلماية حقوق 

رئي�سيني«: الأول مرتبط يف »خو�س لبنان حاليا معركة 

�سر�سة �سد الإرهاب« يف »كل الو�سائل التي يف حوزتها 

ال�سجناء  اأعداد  ازداد  ب�سببه  والذي  احلكومة(«  )اأي 

وازدادت معه �سعوبة »احلفاظ على كرامة كل ال�سجناء 

وحقوقهم الإن�سانية«. اأما التحدي الثاين وفقا للحكومة 

التي  ال�سوريني«  النازحني  »اأزمة  يف  فيتمثل  اللبنانية 

طاولت »الن�سيج الإجتماعي اللبناين، وطاولت كذلك 

اأمن لبنان وا�ستقراره الإقت�سادي« متنا�سية ال�سيا�سة التي 

اعتمدتها احلكومة اللبنانية منذ بدئ اللجوء ال�سوري اىل 

لبنان والتي متثلت بنكران املو�سوع والمتناع عن اعتماد 

اأي خطة وا�سحة يف هذا املجال. 

كيف عرضت الحكومة 
اللبنانية التطّورات 

الحاصلة على صعيد 
حقوق اإلنسان؟ 

�سم التقرير، اىل جانب املقدمة، ثالثة اأق�سام، تناولت 

تباعاً كيفية متابعة عملية الإ�ستعرا�س الدوري ال�سامل 

واأبرز التطورات على �سعيد اخلطط الوطنية وا�ستحداث 

حقوق  وحماية  لتعزيز  احلكومية  الأجهزة  وتطوير 

الإن�سان ف�ساًل عن التقدم املحرز يف تنفيذ التو�سيات 

التي قبلها لبنان.

ملتابعة  احلكومة  بها  قامت  التي  الأعمال  �سعيد  على 

التقرير  ذكر  ال�سامل،  الدوري  الإ�ستعرا�س  عملية 

اأعّدته  الوزارات  2012 على  توزيع مل�سق خالل عام 

جمعيات املجتمع املدين يت�سمن التو�سيات التي قبل 

اإىل  الإ�سارة  اإىل  بالإ�سافة  الأوىل،  الدورة  لبنان يف  بها 

 2012 العام  خالل  اأي�سا  انعقدت  م�ستديرة،  طاولة 

الدوري  ال�ستعرا�س  تو�سيات  متابعة  اآليات  »حول 

فريدري�س  موؤ�س�سة  من  بدعوة  وذلك  ال�سامل-لبنان« 

فيها  »�سارك  املدين  املجتمع  ايبريت وحتالف جمعيات 

نواب وممثلون عن وزارتي اخلارجية واملغرتبني والداخلية 

يف  املبذول  احلكومة  جهد  ان  اأي   ،»)...( والبلديات 

هذا الطار حتديدا انح�سر مب�ساركتها يف طاولة م�ستديرة 

دعت اإليها منظمات مدنية بتمويل من منظمة اأجنبية. 

اأما جلهة تطوير الأجهزة احلكومية بهدف تعزيز وحماية 

حقوق الإن�سان، فقد اأورد التقرير ا�ستحداث جلنة حتقق 

من حالت التعذيب يف مديرية قوى الأمن الداخلي 

�سعبة  وا�ستحداث   )2010/9/14 يف  )تاأ�س�ست 

املنظمات وال�سوؤون الإن�سانية يف املديرية العامة لالأمن 

ا�ستحداث  اىل  بالإ�سافة   )2012 العام  )اأواخر  العام 

مديرية ال�سجون يف وزارة العدل والتي جرى »تكليف 

الدرا�سات  لو�سع   2012/10/30 بتاريخ  قا�س 

املديرية«.  هذه  لإن�ساء  الالزمة  والن�سو�س  وال�س�س 

قبل  مديرية  تن�ساأ  فكيف  الوارد  التناق�س  هنا  ونلحظ 

و�سع ا�س�س عملها والن�سو�س للالزمة لإن�سائها؟ 

اإليه  تو�سلت  ما  اإىل  الإ�سارة  جتّنب  التقرير  ان  ويلحظ 

هذه الجهزة احلكومية التي مت ا�ستحداثها جلهة عملها 

حقوق  و�سع  حت�سني  يف  ا�سهامها  مدى  وتاليا  الفعلي  

الن�سان. فال جند مثال اأي اأرقام عن حالت التعذيب 

التي حققت فيها جلنة التحقيق يف مديرية قوى المن 

لبنان أمام اإلستعراض الدوري الشامل: 
التباهي بإنجازات حاربتها السلطة الحاكمة
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الداخلي. واأخرياً، تناول التقرير الوطني اللبناين عمل 

يف  التو�سيات  تنفيذ  �سعيد  على  اللبنانية  احلكومة 

العامة، -2 حقوق  التو�سيات   ،1 ت�سعة حماور طالت: 

من  الأ�سخا�س  حماية   3- الإعاقة،  ذوي  الأ�سخا�س 

الختفاء الق�سري، -4 مناه�سة التعذيب، -5مكافحة 

�سد  التمييز  ا�سكال  جميع  على  -6الق�ساء  الجتار، 

الجتماعية  -8احلقوق  الطفل،  حقوق   7- املراأة، 

املواطنني  غري  حقوق   9- والثقافية،  والقت�سادية 

)الالجئون غري الفل�سطينيون، الالجئون الفل�سطينيون، 

العمال الأجانب(.

خالل  اقرارها  مت  قوانني  ثالثة  وبا�ستثناء  اأنه  والالفت 

املراأة  حماية  قانون  وهي  املن�سرمة،  اخلم�س  ال�سنوات 

 ،
5
)2014( الأ�سري  العنف  من  الأ�سرة  اأفراد  و�سائر 

 وقانون تخفي�س 
6
وقانون مكافحة الإجتار بالب�سر )2011(

، اقت�سرت »اجنازات الدولة« 
7
ال�سنة ال�سجنية )2012(

وخطط  قوانني،  م�ساريع  و�سع  يف  بها  املدعى  الأخرى 

وطنية حلقوق الإن�سان ف�ساًل عن اإجراء تدريبات للقوى 

الأمنية اأو اإجناز بع�س الدرا�سات والكتيبات التي لي�س 

مثل  املقعدين،  الأفراد  حقوق  على  حقيقية  وطاأة  لها 

»اعداد وتوزيع 11 كتيب حول الإعاقات احلركية وعدد 

بالتعاون مع جمعيات من  ال�سلة  الدرا�سات ذات  من 

عند  التقرير  ذكر  نف�سه،  الإطار  ويف  املدين«.  املجتمع 

التو�سيات  تنفذ  �سياق  يف  املبذولة  للجهود  عر�سه 

الن�سان  حلقوق  وطنية  موؤ�س�سة  اإن�ساء  اقرتاح  العامة، 

الهيئة  اإىل  واأحالته  والعدل  الإدارة  جلنة  اأقرته  الذي 

ورغم   .2014 العام  خالل  النواب  للمجل�س  العامة 

التعذيب  من  للوقاية  وطنية  اآلية  امل�سروع  ت�سمني 

مناه�سو  اتفاقية  بروتوكول  مبوجب  لبنان  بالتزام  عمال 

من  ا�ستبعده  النيابي  املجل�س  مكتب  فاإن  التعذيب، 

جدول اأعمال الهيئة العامة املنعقدة يف ت�سرين الثاين 

2015 حتت عنوان: ت�سريعات ال�سرورة.  

كما تطرق التقرير حتت العنوان عينه اإىل جهود احلكومة 

يف اإطار حماية حقوق كبار ال�سن التي، ح�سب ما ذكر، 

تكمن يف »و�سع معايري خا�سة باملوؤ�س�سات بكبار ال�سن« 

بالإ�سافة اإىل »بع�س التقدميات من وزارة ال�سوؤون« دون 

ذكر ماهية التقدميات وماهي املعايري اخلا�سة بها. 

اأما على �سعيد اجلهود املبذولة يف ملف اإدارة ال�سجون، 

فقد اكتفى التقرير بالإ�سارة اإىل وجود م�سروع مر�سوم 

اإلكرتوين  موقع  »اإن�ساء  واإىل  ال�سجون،  مبديرية  خا�س 

لإدارة ال�سجون«. اأما بالن�سبة ملكافحة جرمية التعذيب، 

تعديل  اىل  يرمي  قانون  اقرتاح  التقرير وجود  ذكر  فقد 

جرمية  تعريف  لإعادة  العقوبات  قانون  من   401 املادة 

بالتعاون  �سلوك  مدونة  اإعداد  اىل  بالإ�سافة  التعذيب، 

عام  منذ  )تخ�سع  الن�سان  حلقوق  العليا  املفو�سية  مع 

ملناه�سة  جلنة  واإن�ساء   
8
حتديثها( اأجل  من  للمراجعة 

التعذيب تابعة ملديرية قوى الأمن الداخلي مع الإ�سارة 

اىل التدريبات التي تلقتها الجهزة المنية املوجلة تنفيذ 

القوانني. هذا وقد اأ�سار كل من التقرير الوطني والتقرير 

اإن�ساء دائرة للطب ال�سرعي  املعّد من وزارة العدل اإىل 

حزيران  �سهر  بداأ خالل  م�سروع  وهو  العدل  وزارة  يف 

اأي  اإعطاء  التقرير  جتنب  اأي�سا  وهنا  اجلاري.  العام  من 

اأو  التعذيب  ظاهرة  واقع  عن  اأرقام  اأو  علمية  معطيات 

لهذين  الفائقة  الأهمية  رغم  لبنان،  يف  ال�سجون  واقع 

املعلن  ال�سالحات  باأن  ال�سعور  من  يزيد  وما  امللفني. 

عنها ل توؤدي اإىل تغيري فعلي هو �سّحة الأحكام التي 

اأبرزتها وزارة العدل لثبات انخراط الدولة يف مكافحة 

عن  �سدر  واحد  قرار  بذكر  اكتفت  فهي  التعذيب. 

 2013 العام  خالل  بريوت  جنح  ا�ستئناف  حمكمة 

باإدانة رتيب حتقيق لرتكابه تعذيب بالفروج، ف�سال عن 

الإ�سارة اإىل القرار الظّني ال�سادر عن قا�سي التحقيق 

�ساركت  التي  الأمنّية  العنا�سر  بع�س  بحق  الع�سكري 

ني�سان  �سهر  خالل  روميه  �سجن  يف  �سجناء  بتعذيب 

هذين  انتقدت  قد  القانونية  املفكرة  وكانت   .2015

ففي  ي�سوبهما.  الذي  النق�س  يبنّي  نحو  القرارين على 

احلالة الأوىل، اكتفت حمكمة الإ�ستئناف باحلكم بغرامة 

. ويف احلالة الثانية، بدا القرار 
9
بعد �سنوات من املحاكمة

الق�سائي وكاأنه ي�سعى اإىل ا�ستيعاب الف�سيحة الناجمة 

 
10

ب فيديو يظهر ب�سكل جلي حالت التعذيب
ّ
عن ت�سر

ودح�س الإتهامات بوجود تعذيب منهجي يف ال�سجن. 

اأقل  بعد  ل�سدوره  لالإنتقاد  الظني  القرار  قابلية  وتزيد 

من �سنة من تقرير جلنة مناه�سة التعذيب التابعة لالأمم 

املتحدة بكون التعذيب ممار�سة ممنهجة يف لبنان. 

األعمال القضائية: 
التباهي بإنجازات حاربتها 

السلطة الحاكمة 
التقريرين، الوطني واملر�سل من وزارة  الالفت يف كال 

اأهم ما مت حتقيقه من تقدم على �سعيد  اأن  العدل، هو 

خارج  من  اأتى  وحمايتها،  الن�سان  حقوق  تكري�س 

اإطار عمل ال�سلطتني التنفيذية والت�سريعية )ال�سلطات 

وغالباً  الق�سائّية،  الأعمال  يف  حتديداً  ومتّثل  احلاكمة(، 

يف اأعمال مّت حتقيقها يف مواجهة الإرادة الر�سمّية املعلنة. 

التقرير  على  اأي�ساً  ينطبق  التوّجه  هذا  اأن  ون�سّجل 

 املعّد من الّدولة اللبنانّية يف اإطار الدورة الأوىل 
ّ

الوطني

لال�ستعرا�س الدوري ال�سامل.

فاأ�سار كال التقريرين )الوطني واملعد من وزارة العدل( 

ال�سادرة يف جمال حماية  الق�سائية  الأعمال  اإىل  مثاًل 

املراأة من العنف الأ�سري والتي و�سعت تعريف العنف 

)الذي مل يلحظه القانون الذي اأقر خالل عام 2014( 

الت�سريعية  ال�سلطة  اأن  علماً  املعنوي،  العنف  لي�سمل 

من  النوع  بهذا  لالأخذ  علناً  رف�سها  �سجلت  كانت 

 .
11
العنف

واإذا كان من املحّبذ اأن يورد التقرير الوطني )الر�سمي( 

الق�ساء  اأن  اأ�سا�س  على  الرائدة  الق�سائية  الأعمال 

اأن  الغريب  لكن  الد�ستورية،  ال�سلطات  من  جزء  هو 

باأّي  احلاكمة  ال�سلطة  تقوم  اأن  دون  من  ذلك  يح�سل 

لتنفيذ  الكامل  رف�سها  مبوازاة  واأحياناً  ذاتّية،  مراجعة 

هذه الأحكام اأو العمل مبا قررته بل حماربتها. ففي هذه 

با�ستمال  رغبة  عن  الأحكام  هذه  ذكر  يعرب  ل  احلالة، 

عن  الأوىل  بالدرجة  اإمنا  الرائدة،  الق�سائية  الأحكام 

وجود ما ي�سبه ال�سكيزوفرينيا يف اأعمال الدولة. فكيف 

ميكن التباهي بهذه الأحكام فيما اأن ال�سلطة التنفيذية 

ما تزال تتنكر لل�سحايا املعنّيني بها وحقهم بالتعوي�س 

وتعمل يف اجتاهات معاك�سة متاما ملا جاء فيها على نحو 

ذلك،   على  الأمثلة  ومن  العتداء؟  بتكرار  ي�سمح 

 2010-2009 عامي  خالل  �سدرت  التي  الأحكام 

والتي حتمي الالجئني غري الفل�سطينيني من الرتحيل 

ب�سكل  احتجازها لجئني  ال�سلطة على  تدين  واأخرى 

�سبيل  اإخالء  اأحكام  �سدور  من  الرغم  على  تع�سفي 

ال�سابق  العام  الأمن  اعترب مدير عام  . فحينها 
12
بحقهم

وفيق جزيني يف ت�سريح له تعليقاً على حكم بالإفراج 

عن لجئة عراقية باأن القا�سية التي اأ�سدرته »ل تعرف 

. كما ل بّد اأن نذكر يف الطار عينه امتناع 
13
ما تقوم به«

ال�سادرة  الأحكام  ع�سرات  تنفيذ  اللبنانية عن  الدولة 

ب�سكل  لجئني  احتجاز  على  باإقدامها  تدينها  والتي 

على  طائلة  مالية  مبالغ  بت�سديدهم  وتغرمها  تع�سفي 

 .
14

�سبيل التعوي�س

�سورى  جمل�س  عن  ال�سادر  احلكم  ينطبق  عينه  الأمر 

احلكومة يف  ذكرته  )والذي   2014 عام  الدولة خالل 

تقريرها( يف ال�سف املتعلق باملخفيني ق�سرا. وكان احلكم 

قد اأقر بحق ذوي املفقودين مبعرفة م�سري عائالتهم. وهو 

قرار كانت حلكومة اللبنانية ب�سخ�س رئي�س الوزراء متام 

�سلم طالبت وقتها بوقف تنفيذه واإعادة املحاكمة ب�ساأنه 

  .
15
ولن تنفذه اإل تبعاً لإطالق حملة مدنية

الأمر نف�سه ن�سجله ب�ساأن »حقوق املثليني«. وا�ستعمال 

القو�سني من قبلنا مربر هنا لكون التعبري بني القو�سني 

وارداً كما هو يف التقرير امللحق لوزارة العدل، على نحو 

هويتهم  جترمي  متنع  للمثليني حقوق  باأن  اعرتافا  يعك�س 

اأو ميولهم. ففي هذا املجال، عرّب التقرير امللحق لوزارة 

يف  اللبنانية  الدولة  موقف  عن  الأوىل  للمرة  العدل 

اخلطيب  نازك  القا�سية  عادت  وقد  اخل�سو�س.  هذا 

وتو�سعت  الدورة(  هذه  يف  العدل  وزارة  مثلت  )التي 

التقرير  مناق�سة  �سياق جل�سة  �سفهياً يف  ال�ساأن  يف هذا 

. فقد اأ�سارت القا�سية اخلطيب يف هذا الإطار 
16

اللبناين

اىل اأن املحاكم اللبنانية تطبق ن�س املادة 534 »لكنها 

التخفيفية  الأ�سباب  منح  عرب  مت�ساهال  موقفا  تتخذ 

اأنها  هو  ذلك  والأهم من  ال�سخ�س«.  بتغرمي  والإكتفاء 

 2009 العامي  �سادرين خالل  بحكمني  ا�ست�سهدت 

للطبيعة«  »خمالف  تعبري  اأن  �سراحة  اعتربا   201417
و

»هذين  اأن  اإىل  اأ�سارت  واإن  املثليني،  على  ينطبق  ل 

القرارات  لغالبية  بالن�سبة  معزولني  يبقيان  القرارين 

عن  ال�سادر  بالتعميم  نوهت  كما  ال�سادرة«.  الق�سائية 

النيابة العامة التمييزية اىل النيابات العامة بعدم اعتماد 

اأ�سا�س  على  اثبات  كو�سيلة  ال�سرجي  الطبي  الفح�س 

الكرامة  من  واحلاطة  املهينة  الثبات  و�سائل  من  اأنه 

 
18

الإن�سانية والتعميم ال�سادر عن نقابة الطباء )2012(

حتت  �سرجية  فحو�سات  اجراء  عليهم  يحظر  والذي 

طائلة املالحقة التاأديبية. 

الفحو�سات  بوقف  الإدلء  ال�سلطة  باإمكان  اأن  وفيما 

ال�سرجية كاإجناز عام ا�ستجابت فيه ال�سلطات الر�سمية 

م�سداقيتها  اإثبات  فاإن  املدنية،  الهيئات  ملطالب 

املثليني  حقوق  عن  احلديث  يف  ذاتها  مع  وان�سجامها 

يفرت�س املبادرة اإىل اإلغاء املادة 534 عقوبات. 

 

مذكرات التفاهم المبرمة 
ية  مع مؤسسات خير

واأي�ساً  الوطني  التقرير  منا�سبة يف  اأكرث من  ذكرت يف 

العامة  املديرية  ن�سرين �سديد عن  النقيب  يف مداخلة 

اأبرمت مع منظمة  التي  التفاهم   مذكرة 
19

لالأمن العام

كاريتا�س يف بداية هذا العام، وذلك يف �سياق عر�س 

بالتعاون  بالب�سر  الجتار  حماربة  يف  احلكومة  اأجنزته  ما 

على  تن�ّس  فاملذكرة  املدين.  املجتمع  خيئات  مع 

وهي  بالب�سر،  الإجتار  �سحايا  لإيواء  اأمان  بيت  اإن�ساء 

كاريتا�س  مع   2005 يف  اأبرمت  التي  لتلك  �سبيهة 

خماوف  اإىل  ال�سياق  هذا  يف  الإ�سارة  وجتدر  اأي�سا. 

جمعية  قبل  من  �سيما  ل  الطار،  هذا  يف  ابداوؤها  مت 

كمكان  البيوت  هذه  ا�ستخدام  جلهة  فرونتريز،  رواد 

هذه  من  يزيد  وما  واملهاجرات.  الالجئات  لحتجاز 

املخاوف هو ما جاء على ل�سان رئي�س مركز كاريتا�س 

املدير  »موافقة  اإىل  باإ�سارته   2011 يف  �سيويف  كمال 

حتويل  على  ابراهيم  عبا�س  اللواء  العام  لالأمن  العام 

كل املوقوفات بحجز تع�سفي يف نظارة الأمن العام اىل 

ملجاأ من املالجىء التابعة للمركز«.

يرها  الدولة تكذب في تقار
 
20upr اأ�سار ب�سام القنطار يف مقال له ن�سر على موقع

lebanon اإىل جملة من الأكاذيب وردت يف التقرير 

الوطني للدولة، منها ما ورد يف التقرير على ل�سان وزارة 

اخلارجية جلهة طلبها من منظمات املجتمع املدين اإبداء 

ذكره  ما  وفق  الذي  الوطني  التقرير  على  مالحظاتها 

الأمم  قبل  من  ن�سره  لغاية  �سريا  بقي  مقاله  يف  القنطار 

الأ�سياء  على  تقت�سر  مل  الأكاذيب  ولكن  املتحدة. 

تت�سل  جوهرية  م�سائل  اأحياناً  تناولت  اإمنا  الإجرائية، 

بحقوق اأ�سا�سية. ومن اأهم ما ورد يف هذا املجال، الإ�سارة 

لالأ�سخا�س  بطالة  تعوي�س  دفع  العمل  وزارة  قيام  اإىل 

املعوقني بناء على املادة 71 من قانون حقوق ال�سخا�س 

املعوقني رقم 220 تاريخ 2000/5/29 والذي حدد 

بثالثة ارباع احلد الدنى لالأجور. وما يدح�س التقرير 

يف هذا املجال هو كتاب خطي �سدر عن وزير العمل 

»تعذر  على  بالتاأكيد   2015/9/14 يف  قزي  �سجعان 

الوزارة على ا�ستيفاء غرامات من اأ�سحاب العمل لعدم 

املوازنة  يف  تدرج  مل  ما  املعوقني  الأ�سخا�س  ت�سغليهم 

املقابل  يف   )2015 العام  منذ   
ّ
تقر مل  )التي  العامة 

تعوي�س البطالة«. وقد اأتى جواب الوزير على ربط نزاع 

للمقعدين مبو�سوع  اللبناين  به جمعية الحتاد  تقدمت 

وجوب بدء العمل بتطبيق ن�س املادة 74 من القانون 

امل�سار اليه جلهة تغرمي ا�سحاب العمل اخلالفني ملوجب 

توظيف ذوي الإعاقة يف القطاع اخلا�س.  

وفيما يخ�ّس مو�سوع الالجئني ال�سوريني، ذكر التقرير 

الالجئني  اإيواء  يف  الجتماعية  ال�سوؤون  وزارة  »جهود 

واملفو�سية  الوزارة  بني   
ّ
امل�ستمر والتن�سيق  ال�سوريني« 

الالجئني.  ت�سجيل  الالجئني يف جمال  ل�سوؤون  العليا 

لكن ما هي اجلهود التي بذلتها الوزارة لإيواء الالجئني 

تن�سيق  يف  جهودها  الوزارة  تف�سر  وكيف  ال�سوريني؟ 

الت�سجيل مع املفو�سية، وهي التي عار�سته ب�سدة منذ 

اأواخر العام الفائت؟ 

التقرير  اليه  ا�سار  ما  فجل  التعبري،  حلرية  بالن�سبة  اأما 

على  والدعم  بالهتمام  »حتظى  انها  هو  الوطني 

نف�سه  الأمر  وي�سري  وال�سعبي  الر�سمي  ال�سعيدين 

يوفر  التي  الجتماعي  التوا�سل  و�سائل  م�سهد  على 

مدونني  مالحقة  ولعل  احلرية«.  من  وا�سع  هام�س  لها 

مكافحة  مكتب  ان�ساء  مكتب  قبل  من  ومواطنني 

بالإ�سافة   
21
الداخلي املعلوماتية يف قوى المن  اجلرائم 

على  الخرية  الفرتة  يف  ال�سلطة  يف  من  تهافت  اىل 

امام حماكم  والنا�سطني/ات  ال�سحافيني/ت  مالحقة 

ب�سمان  الر�سمي  الهتمام  دليل على  املطبوعات خري 

هذه احلرية.

جتدون املقالة يف ن�سختها الكاملة مع املراجع على املوقع الإلكرتوين للمفكرة
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العدد 34، كانون األول/ ديسمبر 2015

جــــويل بــــطرس

اعتقد معظم اللبنانيني عند جلوء جمموعات من احلراك 

تكفي  لن  وحدها  املظاهرات  اّن  ال�سارع  اإىل  املدين 

النقا�س  تركز  ال�سلطة.  م�ستوى  على  تغيري  لإحداث 

حول ال�سبل الأف�سل ملواجهة النظام ومل يرتدد البع�س 

. لكن هذا القرتاح �سحب 
1
بالدعوة اىل الع�سيان املدين

من  املزيد  ح�سد  عن  احلراك  عجز  بعدما  التداول  من 

التاأييد حوله. ان هذا الطرح لي�س الول بالتاأكيد. فقد 

يف  بريوت   - كهرباء  �سركة  وجه  يف  اللبنانيون  اجتمع 

اأوائل اخلم�سينات راف�سني التعرفة الباهظة التي حددتها 

ال�سركة يف ظّل تردي خدماتها. قرروا اللجوء اىل الع�سيان 

بعد  بالفعل  وجنحوا  املعار�سة  اأحزاب  من  بدعم  املدين 

حوايل ثمانية اأ�سهر باإجبار ال�سركة على اإعادة النظر يف 

�سيا�ستها اجلائرة. وقد �سبق هذا الع�سيان حماولت عّدة 

ال�سركة  على  فر�ست  املا�سي،  القرن  ثالثينات  خالل 

هذا  يف  نتطرق   .
2
القطاع يف  جذرية  ا�سالحات  اإجراء 

املقال اىل ع�سيان �سنة 1951 – 1952 ل�سيما اأن حركة 

النظام  �سد  بريوت  �سهدتها  التي  ال�سعبي  الحتجاج 

احلاكم خل�ست اإىل جناح ندر ح�سوله. نعود اإىل ن�سوء هذه 

احلركة، وما رافقها من مواجهات ومفاو�سات و�سوًل اإىل 

اإجبار �سركة الكهرباء اإىل تخفي�س اأ�سعارها. 

وت تأسيس شركة  كهرباء بير
الع�سرين،  القرن  وبداية  ع�سر  التا�سع  القرن  اأواخر  يف 

ال�سامي  املفو�س  ثّم  ومن  العثمانية  ال�سلطات  منحت 

الفرن�سي ولحقاً احلكومة اللبنانية عدداً من المتيازات 

الكهرباء  توزيع  اأو  نقل  اأو  توليد  بغية  اأجنبية  ل�سركات 

يف بريوت وغريها من املدن اللبنانية. ف�سركة الكهرباء 

عام  يف  اإل  تن�ساأ  مل  الطاقة  توليد  على  حالياً  العاملة 

العثمانية  والتنوير  الرتامواي  »�سركة  وكانت   .1964

عن  م�سوؤولة   ،1906 عام  املن�ساأة  بريوت«،  يف  املغفلة 

امتياز الكهرباء حتت ادارة فرن�سية. انتقل المتياز بعد 

حوايل عقدين اىل »�سركة الرتامواي والنارة يف بريوت« 

التي واكبت اي�ساً انتقال النارة من الغاز اىل الكهرباء. 

ب�سركة  الفرن�سي  النتداب  عهد  يف  ال�سركة  عرفت 

على  الطاقة  توزيع  مهامها  من  واأ�سبح  بريوت.  كهرباء 

عدد كبري من امل�ستهلكني. مل تعرف هذه الفرتة على 

م�ستوى  على  ا�ستقراراً  اللبنانيني  معظم  يعتقد  ما  رغم 

اىل  فبال�سافة  الكهرباء.  �سركة  من  املقدمة  اخلدمات 

اللبنانيون  احتج  الكهربائي،  للتيار  امل�ستمر  النقطاع 

ل  مكلفة  وبخدمات  �سعيفة  بكهرباء  تزويدهم  على 

ترقى اإىل م�ستوى الطلب. وبالتايل، احتدم النقا�س منذ 

ال�سركة  قررت  بعدما  خ�سو�ساً  الأربعينات،  منت�سف 

 .
3
رفع اأ�سعارها �سنة 1948 دون الرجوع اىل احلكومة

الهيئات الشعبية في وجه 

السلطة وشركة الكهرباء
ل�سيا�سة  معار�سة  حركة  انطلقت  الواقع،  هذا  واأمام 

ال�سركة الفرن�سية يف اإدارة ملف الكهرباء عام 1949. 

يف تلك الفرتة، قاد حزب الكتائب احلملة وجنح بنيل 

الالزمة  ال�سالحات  باإجراء  ال�سركة  مدير  من  تعهد 

خالل مدة �ستة اأ�سهر. بقي كالم هذا الأخري يف اإطار 

العام  اأواخر  يف  ال�سغط  اىل  الكتائب  فعادت  الوعد، 

1950. اأن�ساأت جلنة لتلقي ال�سكاوى وبا�سرت بتحديد 

على  ال�سركة  لإجبار  خطة  وو�سعت  الأهايل  مطالب 

حتقيق تلك املطالب. وقعت حينها عدة احتكاكات بني 

البالط  معامل  اإعالن  اإىل  اأّدت  وال�سركة  امل�ستهلكني 

وم�سبوبات الإ�سمنت ومعامل الن�سيج الإ�سراب العام 

الدعاوى  وقدمت  الدفع.  عن  التمّنع  ثم  العمل  عن 

وال�سكاوى اأمام املحاكم �سد خمالفات ال�سركة.

اأو  الوطنية  بالهيئة  اإثر ذلك، اجتمعت الكتائب  وعلى 

ال�سعبية  )الهيئات  ال�سعبية  بالهيئات  حينها  عرف  ما 

وجه  م�سرتكة يف  على خطة  واتفقتا  الن�س(  لحقا يف 

على  الأمر  بادئ  يف  املعار�سة  اجلبهة  ركزت  ال�سركة. 

فقوبلت  واملظاهرات،  واملراجعات  ال�سحفية  احلمالت 

الهيئات  قررت  عندها،  ال�سلطة.  قبل  من  تاّم  بتجاهل 

على  لل�سغط  جديد  اأ�سلوب  اإىل  اللجوء  ال�سعبية 

اإىل  املفتوح  املدين  الع�سيان  اإعالن  فقررت  احلكومة، 

حني تلبية مطالبها، التي حددت على ال�سكل التايل:

ع�سرة  - اىل  لالإنارة  ال�ستهالك  اأ�سعار  »تخفي�س 

قرو�س للكيلوات الواحد.

دفرت  - يف  املحددة  بقوته  الكهربائي  التيار  تاأمني 

ال�سروط اأي 110 فولت. 

عدم قطع النور عن اأي م�سرتك اإل مبوجب حكم  -

ق�سائي.

تاأمني النور ب�سكل دائم. ويف حالة ا�سطرار ال�سركة  -

العطل  بدفع  تتعهد  اأن  فعليها  التيار،  قطع  اىل 

وال�سرر اإىل جميع املت�سررين.

للمراجعات  - الرئي�سية  الأحياء  يف  مكاتب  فتح 

هذه  ت�ستقبل  اأن  على  الأهايل،  لتنقل  ت�سهياًل 

املكاتب طيلة النهار.

ور�سوم  - الدخل  �سريبة  دفع  على  ال�سركة  اإجبار 

.»
4
البلدية

احلاج  عبداهلل  املنت  عن  النائب  احلملة  قيادة  توىّل 

مطالباً  للنظام  املعار�سة  ال�سحف  عرب  النداءات  فّوجه 

اأهايل بريوت بالإمتناع عن دفع فواتري الكهرباء اإبتداء 

الهيئات  تعهدت  املقابل،  1951. يف  الأول  كانون  من 

اخلطوط  و�سل  عرب  الإ�سراب  م�سوؤولية  بتحّمل 

الكهربائية ملن تقطعها ال�سركة عنه، وجّندت لهذه الغاية 

عدداً كبرياً من ال�سكان مل�ساعدتها. وبغية ح�سد العدد 

الأكرب من املوؤيدين، عقدت الهيئات موؤمتراً عاّماً ح�سره 

جميع الأحزاب والنقابات واملوؤ�س�سات، انتخبت على 

 ملتابعة العمل. ول�ستكمال درو�سها 
5
اإثره جلنة تنفيذية

 
6
حمليني بخرباء  اللجنة  ا�ستعانت  الفنية،  الوجهة  من 

لإ�سدار درا�سة علمية عن تكلفة الكهرباء. حدد هوؤلء 

ال�سركة  كانت  حني  يف  قرو�س  ب�ستة  الكيلوات  �سعر 

ل 21 قر�ساً ك�سعر للكيلوات الواحد. حت�سّ

وت: »نحن نمتنع  أهالي بير
عن الدفع«

ك اأحزاب املعار�سة املنادية بالإ�سالح ال�سيا�سي، 
ّ
مبوازاة حتر

واأ�سحاب  والتجار  الأهايل من جهة  اإن�سمام  كان لفتاً 

املوؤ�س�سات من جهة اأخرى اىل احلملة. فم�ساركة الطبقة 

حالة  اإيجاد  يف  جنحت  الإ�سراب  يف  الوا�سعة  الو�سطى 

�سغط فاعلة على ال�سركة، ما اأجرب ال�سلطة على التدخل 

حلّل الزمة كما �سرنى لحقاً. توالت اذاً العرائ�س من 

جانب جتار اأ�سواق بريوت، فاأعلن جتار �سوق الطويلة التمنع 

عن الدفع »احتجاجاً على قطع النور عن حمالتنا م�ساء 

«. فيما اأر�سلت 
7
 مب�ساحلنا

ّ
كل يوم مما ي�سّل احلركة وي�سر

جمعية جتار بريوت كتاباً لرئي�س احلكومة عبداهلل اليايف 

دانت فيه ت�سرفات ال�سركة و«ا�ستهتارها مب�سالح ال�سعب. 

فنحن اليوم يف مو�سم اأعياد، ينقطع التيار الكهربائي عن 

املخازن التجارية. نرجو من دولتكم تطبيق دفرت ال�سروط 

 .»
8
على ال�سركة واإجبارها على احرتام حقوق املواطنني

املجل�س  واأبلغوا  �سر�سق  �سوق  جتار  احلملة  اىل  وان�سّم 

القوة  »ل�سعف  الكهرباء  فاتورة  دفع  متنعهم عن  النيابي 

 .»
9
الكهربائية وانقطاع تيارها عن حمالتنا وغالء اأ�سعارها

قابلت هذه التحركات تظاهرات احتجاج �سخمة قادها 

عمال خمتلف ال�سناعات اللبنانية، اأبرزها الن�سيج الآيل 

وال�سباغة. واجهت ال�سركة احلركة الحتجاجية بقرار قطع 

الكهرباء عن هذه املعامل. عندئذ، هددت نقابة اأ�سحاب 

م�سانع الن�سيج ب�سرف املوظفني واإعالن ال�سراب عن 

منه  طالباً  ال�سركة  مبدير  لالإت�سال  اليايف  ا�سطر  العمل. 

اإعادة التيار للمعامل، فيما نقل اأ�سحاب امل�سانع معركتهم 

مع ال�سركة اإىل الق�ساء. وعلى اإثر انقطاع الكهرباء امل�ستمر 

عن �سوارع بريوت، هاجم بع�س املتظاهرين معمل �سركة 

اجلر والتنوير باعتبار اأن ال�سركة ت�ستهلك قوتها يف ت�سيري 

يف  واملنازل  امل�سانع  عن  النور  ومتنع  الرتامواي  قاطرات 

اأمام املعامل، كما  العا�سمة. فحطموا اإحدى القاطرات 

النوافذ  بع�س  زجاج  فحطموا  باحلجارة  ال�سركة  ر�سقوا 

 .
10
وجنحوا بالتفرق قبل و�سول ال�سرطة

تدخل الحكومة لحّل النزاع
والنزول  �سيا�ستها  تغيري  اإىل  احلكومة  ا�سطرت  عندئذ 

العصيان المدني )1952-1951(: 
 أفراد وأحزاب في مواجهة شركة الكهرباء
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الأ�سعار  بتحديد  والقبول  ال�سعبية  الهيئات  رغبة  عند 

بالن�سبة لكلفة النتاج. �سكلت لهذه الغاية جلنة خرباء 

برئا�سة ابراهيم عبد العال، املدير العام لوزارة ال�سغال 

بالطالع  مهمتها  وحددت  ال�سركات.  وملراقبة  العامة 

على تكاليف النتاج وعلى اأ�سعار البيع ون�سبة الرباح 

ون�سبة �سريبة الدخل وتقدمي تو�سيات ب�سدد تخفي�س 

ال�سعار وحت�سني خدماتها للم�ستهلكني وتنفيذ �سروط 

. دخلت اللجنة يف مفاو�سات مع جمل�س اإدارة 
11
العمل

حوايل  ا�ستمرت  وفرن�سا  بريوت  يف  الكهرباء  �سركة 

اأربعة اأ�سهر. وعد الفرن�سيون خالل تلك الفرتة بخف�س 

الأ�سعار، فا�ستعانوا بخرباء هولنديني لو�سع خطة ت�سمن 

ال�سركة.  اأرباح  ا�ستمرارية  ينا�سب  مبا  الأ�سعار  تخفي�س 

و�سع اخلبريان تقريرهما وربطا التخفي�س بامل�ستهلكني من 

الطبقات الفقرية وبن�سبة %30 فقط. رف�ست الهيئات 

ال�سعبية اإقرتاح ال�سركة ودعت اإىل ا�ستمرار الإ�سراب 

اإىل حني حتقيق املطالب. عندها قررت ال�سركة الإ�ستعانة 

بالقوى المنية لإرغام الأهايل على دفع فواتري الكهرباء 

منزل  كل  عن  الكهربائي  التيار  قطع  اىل  عمدت  ثم 

. هددت الهيئات ال�سعبية 
12
يتقّيد �سكانه بقرار املقاطعة

باقفال املدينة، فاأجربت احلكومة على التدخل جمدداً 

لو�سع حّد لهذا التدبري. جتدر الإ�سارة هنا اإىل املعار�سة 

الوا�سعة التي لقيتها ال�سركة من قبل ال�سيا�سيني املنادين 

بالإ�سالح والطاحمني لتحقيق مك�سب �سيا�سي يف وجه 

يرتدد  مل  �سالم  �سائب  فالنائب  اخلوري.  ب�سارة  عهد 

�سعارها  جعلت  التي  بال�سارقة  ال�سركة  بو�سف  مثاًل 

»اإ�سرق اإ�سرق، فال�سرقة من و�سائل ال�ستثمار«. وحّملها 

واتهمها  املدين  الع�سيان  اىل  ال�سعب  جلوء  م�سوؤولية 

»بزعمها  الأجنبية  الر�ساميل  اأ�سحاب  على  بالتهويل 

اأن لبنان مل يعد موطناً اأميناً ل�ستثمار ر�ساميلهم«. كما 

طالب باأن يبا�سر املدعي العام حتقيقه واأن يقبل دعوى 

 .
13
كانت قد رفعتها املعار�سة على �سركة الكهرباء

حلزب  الر�سمية  اجلريدة  العمل،  جريدة  يومها  علقت 

عن  للدفاع  الق�ساء  اىل  اللجوء  اأهمية  على  الكتائب، 

الكهرباء.  �سركة  تع�سف  وجه  يف  املواطنني  حقوق 

فكتبت: »اعرتفت احلكومة والنواب بال�سرقة واإعالنهم 

عدم معرفة من يحق له مقا�ساة ال�سركة. ان قانون اجلزاء 

ان  بدون  عفواً  باملالحقة  العام  للمدعي  احلق  يعطي 

يتقدم مدّع �سخ�سي عندما يتبنّي له ان هناك جرمية. فما 

التوقف عن  العام على  املدعي  التي حتمل  املوانع  هي 

بوجود �سرقة؟  املالحقة بعد ان �سرحت احلكومة علناً 

القرارات  لتخاذ  الجتماع  من  النواب  تهرب  وملاذا 

»
14
الالزمة بهذا ال�ساأن؟

الحملة   االحتجاجية 
تنجح:    الحكومة   تقّر 

تخفيض   الرسوم
وجهه  يف  ال�سعبية  النقمة  امت�سا�س  اخلوري  حاول 

الزمة.  لهذه  حّد  لو�سع  بالإ�سراع  احلكومة  فطالب 

ال�سعبية  الهيئات  اأن جتمع خرباء  الأخرية  هذه  قررت 

الأرقام  اإىل  ا�ستناداً  الأ�سعار  در�س  لإعادة  بخربائها 

والإدارة  التوزيع  كلفة  اأن  بحجة  حوزتها،  يف  التي 

دقيقة.  اأرقام  اإىل  م�ستندة  غري  اخلرباء  بها  اأخذ  التي 

واأعيد  العال  عبد  ابراهيم  رئا�سة  اخلرباء حتت  فاجتمع 

جديدة  مل�ستندات  وفقاً  والتوزيع  الإنتاج  تكلفة  در�س 

قدمتها احلكومة. وبعد الدر�س، تبنّي اأن كلفة الكيلوات 

وال�ستهالك  والتوزيع  الإنتاج  نفقات  فيه  مبا  الواحد، 

والفوائد بن�سبة %6 هو 8.57 قر�س. وافقت الهيئات 

قرو�س  ال�ستة  �سعر  بدل  اجلديد  ال�سعر  على  ال�سعبية 

انكب اخلرباء على  ثم  �سابقاً.  الذي كانت قد حددته 

كحد   16.5 بني  املرتاوحة  التعريفات  خمتلف  و�سع 

اعلى للنور و4 قرو�س كحد ادنى للقوى املحركة، على 

جممل  من   22% تبلغ  بن�سبة  عام  تخفي�س  اأ�سا�س 

على  توفر  اجلديدة  ال�سعار  هذه  اأن  واأعلنوا  ال�سعار. 

والثمامناية  املليون  يقارب  ما  جمموعني  امل�ستهلكني 

األف لرية ما عدا �سريبة الدخل التي �ستدفعها ال�سركة 

من  �سل�سلة  وبعد  لبنانية.  لرية   600 وتقارب  للخزينة 

اتفاق يق�سي  اإىل  اأخرياً  الجتماعات، تو�سل الطرفان 

باأن ي�سبح �سعر النارة اخلا�سة للعموم 16 قر�ساً ون�سف 

. اأقر جمل�س الوزراء املر�سوم 
15
القر�س للكيلوات الواحد

املتفق  للم�سروع  وفقاً  الكهرباء  اأ�سعار  بق�سية  املتعلق 

 8904 رقم  اجلمهوري  املر�سوم  لحقاً  و�سدر  عليه. 

واأعلن عن تطبيقه اإبتداء من كانون الثاين 1952.

ل �سك اأّن هذا الع�سيان �سكل اإحدى اأكرب احلركات 

الحتجاجية يف تاريخ لبنان احلديث. ولعلها اي�ساً من 

املرات النادرة التي اأجربت فيها ال�سلطة على الإعرتاف 

مطالب  اىل  الإ�ستماع  وب�سرورة  ال�سعبي  ال�سغط  بقوة 

اإئتالفاً  الفرتة  تلك  يف  �سهدت  فبريوت  اللبنانيني. 

فاأن يجتمع هوؤلء حول مطلب  اأهاليها.  قلما وجد بني 

وي�ستمروا  ال�سلطة  وجه  يف  موحدين  يقفوا  واأن  حمدد 

باعرتا�سهم لهذه املدة الطويلة م�ساألة غري ماألوفة يف تاريخ 

للنظام،  معار�سة  اأحزاب  جمعت  احلركة  فهذه  لبنان. 

بغ�س النظر عن اأهدافها ال�سيا�سية وم�ساريعها للو�سول 

اإىل ال�سلطة. كما ا�ستقطبت اأ�سحاب امل�سالح املنتمني 

ال�سا�سية  الواجهة  هوؤلء  فكان  الو�سطى  الطبقة  اإىل 

احلكومة.  وجه  يف  الفعلية  ال�سغط  وورقة  املواجهة  يف 

فهذه الخرية مل تر�سخ وتقبل بدخول املفاو�سات اإل 

عندما �سعرت اأن م�ساحلها الإقت�سادية يف خطر. واأخرياً، 

كانت هذه التجربة اإ�ستثنائية اأي�ساً اإذ و�سعت اأ�سحاب 

الر�ساميل اىل جانب املوظفني بالدرجة الوىل والفقراء 

العنا�سر  هذه  اجتماع  فاإّن  وبالفعل،  الثانية.  بالدرجة 

النتيجة  اأّدى لتحقيق هذه  الرئي�س الذي  ال�سبب  كان 

الإيجابية. ول بّد من الإ�سارة هنا اإىل اأّن مناطق عديدة 

حذت حذو بريوت لحقاً م�ستفيدة من جتربتها. فزحلة 

وعاليه وبحمدون وغريها نفذوا اإ�سراباً وامتنعوا عن دفع 

الفواتري مطالبني بتخفي�س اأ�سعار توزيع التيار الكهربائي. 

تعبئة منظمة بني  اأن  التجربة  تعلمنا هذه  يف اخلال�سة، 

معار�سة فعالة ومواطنني ملتزمني بامكانها تهديد النهج 

مبا�سر.  ب�سكل  به  املرتبط  اخلا�س  القطاع  اأو  احلاكم 

وبالتايل، ي�سبح احلديث عن تغيري على م�ستوى احلكم 

جدّيا وقاباًل للتحقيق.

كيف يصل جزٌء من عائدات الكازينو الى المؤسسات الدينّية

جتدون املقالة يف ن�سختها الكاملة مع املراجع على املوقع الإلكرتوين للمفكرة

جـــورج عـــازر الحـــداد 

الأولغار�سية  بني  العالقة  اأوا�سر  لبنان  يف  تتعّقد 

احلاكمة املثّلثة الأ�سلع اأي الطبقة ال�سيا�سية،  امل�سارف 

ولي�س  الدينية.  واملوؤ�س�سات  املالية  واملوؤ�س�سات 

مبا�سرة كثرية  العالقة يف وجوه  اأن تظهر هذه  م�ستغرباً 

كالإنتخابات، الدين العام الداخلي، التعيينات الوزارية 

والإدارية والع�سكرية والأمنية والق�سائية، الربوتوكولت 

اأو  مبا�سرة  غري  وجوه  يف  كما  والدينية...  الر�سمية 

مبّطنة متعّددة كالتوظيف يف القطاعني العام وامل�سريف، 

وال�سحة...  التعليم  قطاعي  متويل  املناطقية،  اخلدمات 

وكيفية  والرواتب  الرتب  �سل�سلة  جتاذبات  مثايل  ولعّل 

متويل املحكمة الدولية )يف ظّل حكومة الرئي�س ميقاتي( 

ُتظهران بو�سوح ت�سابك امل�سالح بني امل�سرفيني وال�سا�سة 

تت�سابك  اأن  املُ�ستغرب  لكّن  والأعمال.  الدين  ورجال 

م�سالح اأ�سلع هذه الأوليغار�سية يف ميادين ُيفرت�س اأن 

يكون ال�سلع الديني الأبعد عنها ككازينو لبنان.

 

البوكر المكشوف، بين 
حصص الدولة والسلطتين 

السياسية والمصرفية
ب�سكل  الكازينو  لعائدات  الأوىل  التوزيع  عملية  تتّم 

القمار  قانون  اإقرار  فمنذ  وامل�ساهمني.  الدولة  بني  ظاهر 

يف 1954/8/4، ل يجب اأن تقّل عائدات الدولة عن 

%40 من جمموع الدخل ال�سنوي غري ال�سايف الناجت 

عن الألعاب بح�سب املاّدة 2 من القانون ال�سالف ذكره. 

وبعد احلرب، حتديداً يف العام 1994، �سدر القانون رقم 

%30 يف  الدولة ب  عائدات  اأعاد حتديد  الذي   320

الع�سر �سنوات الأوىل، %40 يف الع�سر �سنوات الثانية 

و%50 يف الع�سر �سنوات الثالثة. 

البوكر    المستور،    بين 
حصص   الدولة  

والسلطات الدينية 
رغم اأّن قانون القمار ا�سرتط يف مادته الأوىل لرتخي�س 

يبتعد  اأن  املي�سر  بلعب  ولل�سماح  القمار  نادي  ا�ستثمار 

مكان هذا النادي عن بريوت وطرابل�س و�سيدا م�سافة ل 

تقل عن 15 كيلمرتاً لأ�سباب مرتبطة باجلغرافيا-الطائفية 

)لي�ست بحاجة ل�سرح(، اإل اأّنه احتفظ لكافة مكونات 

الدولة من  الدميغرافيا-الطائفية بح�س�سها من عائدات 

القمار  قانون  ن�سو�س  بع�س  اإلغاء  ورغم  القمار.  نادي 

لعام   320 القانون  لأحكام  املخالفة   )1954/8/4(

1994 اإّل اأن حتديد كيفية توزيع عائدات الدولة ل يزال 

قائماً وفق قانون القمار القدمي. 

بعد التوزيع الأول بني الطبقة ال�سيا�سية وامل�سارف، ُتقتطع 

�سة مواربًة للموؤ�س�سات  ة خم�سّ من عائدات الدولة ح�سّ

اأ�سلع  ونفوذ  م�سالح  ت�سابك  اأّن  حيث  الدينية. 

اإحداها  ال�سعب جتاهل  من  الثالثة جتعل  الأوليغار�سية 

قانون  من   6 املادة  فبح�سب  الكازينو.  مغامن  توزيع  يف 

 يف جمل�س النواب واملوّقع من الرئي�س كميل 
ّ
القمار املقر

اليايف، حتديدّا  الوزراء عبد اهلل  �سمعون ورئي�س جمل�س 

النقطة الثانية منه، حتّول %20 من عائدات الدولة من 

الكازينو اإىل الوزارة التي تعنى بال�سوؤون الإجتماعية )مل 

تكن وزارة ال�سوؤون حقيبة م�ستقّلة يف حينه بل كان وزير 

خرى وكان يقرتح على 
ُ
ال�سوؤون لديه بالأ�سا�س حقيبة اأ

(؛ فتكتمل بذلك 
1
جمل�س الوزراء كيفية توزيع العائدات

ال�سوؤون  وزارة  نفقات  اإىل  فالنظر  الأوليغار�سية.  اأ�سلع 

الإجتماعية كفيل باإظهار القطبة املخفية، هذه القطبة التي 

والرئي�س  النيابي  املجل�س  تواقيع  بعد احلرب  مل تغريها 

احلريري  رفيق  الوزراء  جمل�س  ورئي�س  الهراوي  اليا�س 

 96.75% اأّن  حيث   .1994/320 القانون  على 

وزارة  موازنة  من  193 ل.ل.(   775  000  000 )اأي 

 200  272  500  000 )البالغة  الإجتماعية  ال�سوؤون 

والتي  الربح"  تتوّخى  ل  "هيئات  اإىل  ُتعطى   )
2
ل.ل.

تت�سمن جمموعة، غري حمّددة يف املوازنة، من اجلمعيات 

اأو  الديني  الطابع  ذات  اأو  الدينية  والنوادي  والهيئات 

 000 اأي�ساً  ُيعطى  فيما  الدينية،  باملوؤ�س�سات  املرتبطة 

000 400 ل.ل. اإىل كاريتا�س من وزارة ال�سوؤون ولكن 

 .
ة ال "هيئات التي ل تتوّخى الربح"3 من خارج ح�سّ

والهيئات  املوؤ�س�س�سات  متويل  من  كبرياً  جزّء  اأّن  اأي 

هو  الإجتماعية  ال�سوؤون  وزارة  عرب  الدينية  واجلمعيات 

الكازينو،  اأرباح  فانخفا�س  لبنان.  كازينو  من  بالأ�سل 

يوؤدي اإىل انخفا�س عائدات الدولة منها، مما ُيخّف�س املبلغ 

�س لوزارة ال�سوؤون، فينعك�س هذا الأمر �سلباً على  املخ�سّ

موازنة الهيئات ذات الطابع الديني واخلريي والرعوي.

وعلى �سبيل املثال فقد بلغت الإيرادات املتوّقعة ل�سالح 

الدولة من الكازينو 000 000 000 165 ل.ل. عام 

. وباحت�ساب %20 منها اأي 000 000 000 
4 2012

33 ل.ل. تظهر قيمة التحويالت التي ت�سل اإىل وزارة 

ال�سوؤون الإجتماعية؛ وهي توازي %17 من تقدميات وزارة 

ال�سوؤون اإىل "الهيئات التي ل تتوّخى الربح" وكاريتا�س، 

تبلغ  وبو�سوح  ل.ل.   194  175  000  000 والبالغة 

ة ال�سلطات الدينية %8 من اأرباح كازينو لبنان اأي  ح�سّ

اأّن ارتفاع عائدات الكازينو ُيوؤدي اإىل زيادة امل�ساعدات 

اإىل الهيئات ذات الطابع الديني واخلريي والرعوي. 

قد تكون هذه النتيجة مفاجئة لغري الإقت�ساديني؛ اإّل اأّنها 

لربنارد ماندفيل والتي ت�سري 
تلتقي مع "ا�سطورة النحل"5 

اإىل اإمكانية ا�ستيالد اخلري العام من الرذائل الفردية التي 

تدفع نحو الزدهار الإقت�سادي. 

 

جتدون املقالة يف ن�سختها الكاملة مع املراجع على املوقع الإلكرتوين للمفكرة
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إرادة البابا فرنسيس »الرسولية« : 
»التدبير   والرحمة« في دعاوى البطالن

إلــــــهام بــــرجس

»املحكمة الروحية ه�سة، والق�ساة يهتمون لأمر الرجل 

اليه   تو�سلت  الذي  الإ�ستنتاج  هو  �سفه«.  ويقفون يف 

على  مرت  �سنوات  ثالث  بعد  م�ستعار(  )ا�سم  مرينا 

املارونية.  املحكمة  اأمام  زواج  بطالن  بدعوى  تقدمها 

تتقدم  اأن  واأبنائها لعنف زوجها، قررت  تعر�سها  فبعد 

مثبت  عنف  اىل  م�ستندًة  زواج،  بطالن  بدعوى 

اإبقاء  ول�سمان  وفيديوهات.  ال�سرعي  الطبيب  بتقارير 

اأولدها معها اىل حني البت بدعوى البطالن ومن ثم 

احل�سانة، اأخذت مرينا اأولدهاواإنتقلت اىل بيت اآخر. 

وعلى الرغم من العنف املثبت، و�سرية الزوج ال�سيئة 

قرار،  اأي  الدعوى  بدء  منذ  ي�سدر  الناحية، مل  لهذه 

اإل بع�س القرارات الإعدادية املتعلقة مبنح الأب حق 

حّق  لإعطائه  وم�ستمرة  عديدة  وحماولت  امل�ساهدة، 

ما  مثاًل،  املحاولت  هذه  بني  من  اأولده.  ا�سطحاب 

اإكت�سفته مرينا من تواطوؤ اأحد الأ�سخا�س يف املحكمة 

منه  اإىل طبيب يح�سل  اإر�ساله  مع زوجها، من خالل 

�سائر  به  وينق�س  النف�سية،  ب�سالمته  يفيد  تقرير  على 

اأن  مرينا  تعتقد  العك�س.  تثبت  والتي  املربزة  التقارير 

باإ�سطحاب  قراراً ي�سمح لالأب  املحكمة �ستتّخذ الآن 

اأن  واحلال  العنيف.  �سلوكه  من  الرغم  على  اأولده 

اأنه  مرينا  اأخرب  عندما  هذا  توجهه  يخِف  مل  القا�سي 

وما  اأولده«.  اإ�سطحاب  حق  الأب  يعطي  باأن  »يهتم 

يزيد الأمر �سوءاً بالن�سبة لالأم، اأن املحكمة املارونية ل 

ت�ستمع اإىل الأولد عندما تتخذ قرارات مماثلة.

دخلت  احلايل  الأول  كانون  �سهر  من  الثامن  يف 

دعاوى  ت�سهيل  اىل  الرامية  الر�سولية«  »الإرادة 

والإرادة  النفاذ.  حيز  الروحية  املحاكم  اأمام  البطالن 

الكاثوليكية  الكنائ�س  لقانون  تعديل  عن  عبارة 

العنوان  كامل  »ا�ستبدال  على  تن�س  وهي  ال�سرقية. 

الكنائ�س  قوانني  جمموعة  من  والع�سرين  ال�ساد�س 

اخلا�س  الأول،  الباب  الأول،  الف�سل  ال�سرقية، 

هذه  ت�سري  ل  الزواج«.  بطالن  اإعالن  بدعاوى 

ق�سية  بينها  ومن  القائمة  الدعاوى  على  التعديالت 

مرينا ال جزئياً، لناحية الإ�ستئناف. 

األقصر«:  »المحاكمة 
البطالن تسهيل 

 لدى الكاثوليك
اأمام  باب  فتح  هو  الإرادة  هذه  به  جاءت  ما  اأهم 

بالإ�سافة  زواج،  بطالن  ق�سايا  يف  الأق�سر«  »املحاكمة 

البطالن،  دعاوى  يف  ال�ستئناف  اإلزامية  اإلغاء  اىل 

العاملني  حقوق  مراعاة  مع  التقا�سي  جمانية  و�سمان 

اأن  القا�سي  على  يكون  للتعديل،  ووفقاً  املحاكم.  يف 

�سروطها  اإكتملت  متى  الأق�سر  املحاكمة  اأ�سول  يتبع 

حتى لو مل يطلب املتقا�سون ذلك. 

الإرادة،  يف  »ا�ستبدال«  الـ  �سيغة  من  الرغم  وعلى 

اأندره  الكاثوليك  للروم  بريوت  حمكمة  رئي�س  يعترب 

»الر�سالة  اأن  القانونية،  املفكرة  مع  حديث  يف  فرح 

اأدخلت فقط بع�س التعديالت ومل تلِغ باقي  البابوية 

تتمحور  الإرادة  اأن  فرح  يجد  القانونية«.  الأحكام 

يف  الأ�سقف  دور  »ا�ستعادة  حول  اأ�سا�سي  ب�سكل 

جمل�س  بقراءة  يلتزم  الناحية  لهذه  وهو  اأبر�سيته«. 

اجتمع  قد  كان  والأخري  الكاثوليك.  الروم  الأ�ساقفة 

موؤخراً ملناق�سة اآلية تطبيق الإرادة. واأف�سى الإجتماع 

اىل نتيجة مفادها اأن »الأ�سقف هو القا�سي يف اأبر�سيته 

والعادية  الأق�سر  بني  الدعاوى  ي�سنف  الذي  وهو 

نقاط  على  فرح  وي�سدد  الأق�سر«.  الدعاوى  يف  ويقرر 

ثالث يجدها اأ�سا�سية: الت�سهيالت ل تعني اأن الباب 

بات مفتوح اأمام دعاوى البطالن بدون �سوابط، فمن 

البطالن يف كل حالة.  توافر �سروط  اإثبات  ال�سروري 

كما ي�سري اإىل اأن الدعوى مل ت�سبح جمانية باملطلق. 

معايري  تو�سح  فهي  الإرادة،  م�سمون  اىل  وبالعودة 

�سيء  كل  وقبل  اأوًل  عليها.  انبنت  التي  الإ�سالح 

عدم اإلزامية احل�سول على حكمني متطابقني ببطالن 

باملقابل  وال�ستئنافية.  البتدائية  املرحلتني  الزواج يف 

الزوجية  الدعاوى  يف  الإ�ستئناف  حق  الإرادة  حتفظ 

على  التقا�سي  حق  اأي  قدمي«،  قانوين  ملبداأ  »اإحرتاماً 

»الإ�سالح«.  يف  اأ�سا�سية  ح�سة  ولالأ�ساقفة  درجتني. 

الأ�سقف  يفّو�س  »ل  اأن  منهم  بداية  الإرادة  فتتاأمل 

بالكلية اىل دوائر الأبر�سية وظيفته الق�سائية يف ال�ساأن 

الزوجي«، وذلك »ب�سكل خا�س يف املحاكمة الأق�سر 

و�سوحاً«.  الأكرث  البطالن  حالت  لبّت  تقرر  التي 

تنظيم  يف  الأ�ساقفة  »حق  لتكري�س  الإرادة  تعود  ثم 

والأهّم،  كني�ستهم«.  داخل  الق�سائية  ال�سلطة 

املعايري  بني  من  مرونة«  اأكرث  الزوجية  دعاوى  »جعل 

على  »العمل  تقدم  ما  اىل  وي�ساف  الإ�سالحية. 

تاأمني البدل  التقا�سي مع احلر�س على  تاأمني جمانية 

العادل والالئق للعاملني يف املحاكم«. 

مبا�سر  »ب�سكل  يتوىل  اأن  الأ�سقف  الإرادة  تلزم  كما 

لأبر�سيته  حمكمة«  »ين�سئ  اأو  البطالن«،  دعاوى 

فتتيح  املحكمة  اإن�ساء  تعذر  ولو  الأمور.  بع�س  يّوكلها 

ومعاونني  قا�س  اىل  الدعاوى  »يوكل  اأن  له  الإرادة 

م�سهود لهم بال�سمعة احل�سنة«. بهذا تكون قد األزمت 

�سغط  من  يخفف  ما  ال�سوؤون  هذه  بتويل  الأ�ساقفة 

البطالن  �سري دعاوى  ع 
ّ
وي�سر املحكمة،  الدعاوى عن 

كافة. 

يف  يدقق  اأن  عليه  للدعوى،  القا�سي  ا�ستالم  عند 

وفقاً  للبطالن  جوهرية  �سروط  وجود  اأي  اأ�سا�سها، 

يرف�سها.  اأو  يقبلها  عليه،  وبناًء  الكاثوليكية.  للتعاليم 

الطرفني،  من  موقعة  كانت  حال  ويف  قبلها،  فاإذا 

اإذا  ما  ذلك  بعد  ويقرر  الوثاق  حمامي  على  يعر�سها 

ويبلغ  العادية  اأم  املخت�سرة  للمحكمة  تخ�سع  كانت 

الباب  الإرادة  تفتح  ول  الطرفني.  اىل  مبا�سرة  قراره 

فاحلالت  الأق�سر.  الدعوى  تطبيق  اأمام  وا�سعاً 

الأق�سر«،  املحاكمة  قبول  لالأ�سقف  فيها  »يحق  التي 

الزوجان  اأحد  بالدعوى  »يتقدم  اأن  ب�سرطني:  تنح�سر 

اأن  اأن يكونا على توافق«. كما يجب  اأو كالهما على 

»تتوفر ظروف وقائع واأ�سخا�س معززة بوثائق ل حتتاج 

تظهر  اأن  �ساأنها  من  اأدق  حتقيق  اأو  اإ�ستطالع  اأي  اإىل 

بطالن الزواج بو�سوح«. 

اأ�سا�س  يف  احلكم  �سدور  وبعد  الأحوال،  مطلق  ويف 

خيار  الوثائق  وملحامي  للطرفني  يكون  البطالن، 

ترف�س  اأن  الإ�ستئناف  ملحكمة  وميكن  ال�ستئناف. 

هي  منها  الغاية  اأن  لها  اإت�سح  لو  اأمامها  الدعوى 

للطرفني  ي�سبح  احلكم  ي�ستاأنف  مل  اإذا  اأما  املماطلة. 

حق عقد زواج قانوين جديد. 

كربط  يذكر،  جوهري  �سيء  اأي  التعديل  يحمل  ل 

اأ�سباب طلبه. فال  اأو  باأ�سباب البطالن نف�سها،  العجلة 

لإعتبار  �سبباً  مثاًل  الزوجي  العنف  يف  التو�سية  جتد 

تقت�سر  بل  ل  خمت�سرة.  تكون  اأن  ت�ستحق  الدعوى 

املوؤثر  اجل�سدي  »العنف  ذكر  على  العنف  لناحية 

يوؤكده  الأمر  هذا  باطال.  الزواج  لإعتبار  الر�سا«،  يف 

امل�سار  تتخذ  اأن  ميكن  ل  الدعوى  اأن  وي�سيف  فرح. 

الأق�سر يف ظل وجود اأي نزاع بني الطرفني، حتى لو 

الرغم  وعلى  بالتايل،  فقط.  احل�سانة  على  النزاع  كان 

ق�سية  مع  بالتوازي  الزواج  ب�ساأن  البت  اإمكانية  من 

للنظر  احل�سانة  م�ساألة  وترك  والإ�سطحاب،  امل�ساهدة 

تف�سري  اأن  ال  الأمر،  لزم  لو  اأطول  وقت  خالل  فيها 

ل   التي  الإرادة  لن�س  معرقل  تف�سري  اأول  هو  فرح 

تت�سمن ما ينفيه اأو يوؤكده. 

للطوائف  بالن�سبة  الطفيف  التعديل  هذا  اأن  واحلال 

قوانني  تعددية  ظل  يف  اأهميته  على  الكاثوليكية، 

جميع  قوانني  بني  وحيداً  يبقى  ال�سخ�سية،  الأحوال 

الطوائف الأخرى.

للمحامين يب  وتدر دليل 
التنفيذ  حيز  اجلديدة  الأ�سول  اإدخال  وبهدف 

ب�سهولة اأكرب، عقدت جل�سة مع جمموعة من املحامني 

على  اإطالعهم  خاللها  مت  الكاثوليكية،  الكنائ�س  يف 

بني  من  منها.  والغاية  الر�سولية  الإرادة  م�سمون 

لـ«املفكرة  تو�سح  التي  حامت  نايلة  املحامية  املحامني، 

القانونية« اأن الغاية الأ�سا�سية خلف هذه الر�سالة هي 

من  ليتمكنوا  طائفتهم  تركوا  الذين  الكاثوليك  دفع 

من  احلد  اىل  بالإ�سافة  اليها.  للعودة  زواجهم  اإبطال 

بهذا  الأخذ  يريدوا  مل  للذين  بالن�سبة  الظاهرة  هذه 

احلل. ويف التفا�سيل اأن الكنائ�س الكاثوليكية كانت 

احلا�سل  الطالق  اأو  بالبطالن  تعرتف  ل  ال�سابق  يف 

اىل  ال�سخ�س  عاد  حال  يف  اأخرى  مرجعيات  اأمام 

طائفته الكاثوليكية بعد اإنهاء الإنف�سال عن زوجه. اأما 

الآن فباتت تعرتف به، وت�سهل معامالت البطالن، ما 

بالعودة اىل طوائفهم. يتيح للكاثوليك 

األساسية  »الغاية 
الرسالة  هذه  خلف 

الكاثوليك  دفع  هي 
تركوا  الذين 

ليتمكنوا  طائفتهم 
زواجهم  إبطال  من 

اليها.« للعودة 
وقد مت توزيع »الإرادة الر�سولية« وعنوانه »ي�سوع العطوف 

الرحيم«، باللغة العربية على املحامني. 

وتعترب هذه الإرادة ملزمة للمحاكم الكاثوليكية، ويورد 

البابا يف متنها ما يوؤكد اإلزاميتها. »اإن ما ر�سمته يف هذه 

بالرغم  وفاعاًل  اأن يكون �سحيحاً  اآمر  الر�سولية  الإرادة 

من اأي تدبري معاك�س ولو كان جديراً بالتقدير«.


