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مــلحق الـعـام 2012

لمن القانون في لبنان؟
مراجعة نقدية للنتاج القانوني في 2012

ماذا أنجز المجلس النيابي؟ 
ص. 05-03

االدارات  داخل  وزبونية  حما�ص�صة  من  ال�صيا�صي«  »النظام  اعتبارات  تظهر  قانونا،   42 يف  للتمحي�ص  تبعا 

العامة وجماملة الع�صكر مهيمنة على اعتبارات الدولة. يف ظل كل ذلك، خرج املجل�ص الد�صتوري بر�صوة 

اأي اعتبار ل�صمانات اال�صتقاللية. االجناز االأهم: قانون ال�صري  و�صهد ديوان املحا�صبة تكبري مالكه من دون 

الذي اأعلنت الداخلية رغبتها بتعطيله.

في تقييم عمل الحكومة 
ص. 07-06

ال�صبابية  للوثيقة  ال�صباب خالفا  اأعمال جمعيات  �صبط  فتت�صدد يف  بيد،  تعطيه  ما  باليدين  تاأخذ  احلكومة 

االأم  عيد  هدية  اللبنانية،  االأم  اأوالد  �صعيد  على  نقابات.  الن�صاء  امل�صبق  الرتخي�ص  الغاء  ازاء  وتتحفظ 

خرجت م�صبوغة باأمرا�ص النظام. وكذلك حقوق املفقودين وذويهم. تركة نحا�ص بدت باملقابل وا�صحة يف 

تفعيله.. بانتظار  لل�صباب  العمل االأول  ت�صجيع 

بم تميزت الحراكات االجتماعية؟
ص. 14-12

فئات عدة ك�صرت جدران التهمي�ص ل�صنع م�صهد جديد يف امل�صاحة العامة. فقد انتهكت هيئة التن�صيق قوانني 

ال�صمت املفرو�صة على موظفي الدولة و�صعى عمال �صبين�ص اىل ان�صاء نقابة م�صتقلة، فيما خرجت عامالت 

املراأة على ج�صدها �صد  العار وحق  التابوات، خرجت فحو�ص  الكفيل. ومن  نظام  املنازل يف تظاهرة اللغاء 

جميع اأ�صكال االغت�صاب.

أين نجح القضاء في ضمان الحقوق األساسية والحريات العامة؟
ص. 11-08

اأحكام رائدة ب�صاأن احلرية النقابية وحرية االبداع الفني وحرية املعتقد. وعلى �صعيد اأو�صاع الفئات املهم�صة، 

االدمان. ق�صايا  اجلزائي يف  املنطق  ينق�ص  بالعالج  واحلق  �صوري  مقا�صاة الجئ  مينع  باللجوء  الطبيعي  احلق 

ويوا�صل الق�صاء املوازنة بني احلقوق وامل�صالح لتغليب اأ�صماها عمال مببداأ التنا�صب.

مبنا�صبة مرور 37 �صنة على احلرب اللبنانية - ت�صوير ح�صام م�صيم�صاأمام ديوان املحا�صبة يف بريوت - ت�صوير ح�صام م�صيم�ص

موكب ومهرجان العمال االأجانب - ت�صوير ح�صام م�صيم�ص الالجئون ال�صوريون - مدونة اخلبز ل�صوريا
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هنا تن�سر �ملفكرة �لقانونية بع�ض مقتطفات �لدر��سة �لتي �أعدتها يف حماولة 

من  ماأخوذة  �ملقتطفات  وهذه   ،2012 يف  �لنيابي  �ملجل�ض  �أعمال  لتقييم 

�لق�سم �لثاين �ملت�سل بتقييم �هتمامات �مل�سرع و�أهد�فه. وكانت �لدر��سة قد 

بينت يف ف�سل �أول �أن جمموع �ملو�د �لتنظيمية �لتي �أجنزها جمل�ض �لنو�ب، 

على تفاوت �أهميتها، قد بلغت )609 مادة( �أي ما يعادل 4.7 مادة لكل 

ي�سكل  غالبها   420 )وعددها  �ل�سري  قانون  مو�د  منها  ح�سمنا  و�ذ�  نائب. 

��ستعادة و��سحة ملو�د و�ردة يف �لقو�نني �ل�سابقة(، يهبط هذ� �ملعدل �ىل مادة 

ون�سف لكل نائب، وهو �ملعّدل نف�سه �لذي تو�سلت �إليه در��سة عن قو�نني 

.
 و�أي�سا �ملفكرة �لقانونية يف 22011

12006-2005

اعداد: لمى كرامة

عند االإمعان يف القوانني الـ42 واملناق�صات النيابية الدائرة خالل اجلل�صات 

متوز/  2 اذار/مار�ص،   21-15 �صباط/فرباير،   23-22( اخلم�ص  الت�صريعية 

يوليو(، يظهر بو�صوح اأن اعتبارات »النظام ال�صيا�صي« بدت غالبة بل مهيمنة 

على اعتبارات الدولة. واملق�صود باعتبارات النظام، االعتبارات التي يقوم 

االدارات  داخل  وزبائنية  الطوائف  زعماء  بني  النظام من حما�ص�صة  عليها 

العامة، فيما اأن املق�صود باعتبارات الدولة هو تغليب امل�صالح العامة �صمن 

ايالء  اىل  ع 
ّ
امل�صر النظام  اعتبارات  تقود  فمثال،  واملواطنة.  امل�صاواة  مبادئ 

واملناطق  والطوائف  الزعماء  بني  املحا�ص�صة  فر�ص  تعزيز  باآليات  االهتمام 

تقوده  فيما  اال�صتن�صابية،  وتعزيز  الرقابة  اأجهزة  واإ�صعاف  نفاذها  و�صمان 

�صاملة  بتنمية  التفكري  اىل  متاما  ذلك  من  العك�ص  على  الدولة  اعتبارات 

وتقوية الق�صاء واأجهزة الرقابة واإر�صاء تنظيمات اأكرث مالءمة للحياة اليومية 

من  متكينهم  بهدف  مكت�صبة  حقوقا  املواطنني  اإعطاء  النا�ص  بني  والتعامل 

امل�صاركة يف احلياة العامة على قدم م�صاواة. وبالطبع، لي�ص م�صتبعدا اأن تكون 

خلفية بع�ص القوانني هي اعتبارات الدولة واأن تدعمها قوى �صيا�صية معينة 

ل�صبب اأو الآخر، فتتدخل قوى �صيا�صية اأخرى لت�صحيح هذه القوانني على 

نحو يحول دون تعار�صها مع م�صالح النظام. 

وهذا ما �صنحاول تبيانه من خالل تف�صيل القوانني املنجزة، مع اإبداء عدد 

اأ�صرنا اليها كم�صاريع  من املالحظات ال�صريعة ب�صاأن الوثائق االأخرى التي 

القوانني التي ردت يف اللجان اأو يف جمل�ص النواب، اأو بقيت عالقة يف اأدراج 

قلم املجل�ص اأو اأدراج جلانه، اأو يف املعرب بني اللجان والهيئة العامة.

 

اعتبــارات النظــام حين تهيمـن على المشهد 
العام  

ي�صكل عدد القوانني وت�صنيفها بحد ذاته دليال على هذا االأمر: فالت�صريع وال 

�صيما الت�صريع يف م�صائل تنظيمية يبقى يف حده االأدنى )12 قانونا من اأ�صل 

42(. باملقابل، حتظى الت�صريعات باحلقوق املالية للموظفني )وعلى راأ�صهم 

الع�صكر( وبتعيينهم وترقيتهم اىل جانب الت�صريعات االآيلة اىل متويل اأجهزة 

الدولة حيزا كبريا من ال�صيا�صة الت�صريعية، وكاأمنا هذه االأجهزة تهتم بخدمة 

نف�صها اأكرث مما تهتم بخدمة املواطنني. 

واالأهم من ذلك هو اأن جردة القوانني اأظهرت هذه ال�صنة كما يف ال�صنوات 

اىل  اأو  �صابقة  قوانني  تعطيل  اىل  يوؤول  ال�صنة(  هذه   4( بع�صها  اأن  ال�صابقة 

تعليق العمل بها، مما يوؤ�صر اىل تعميم ال�صعور باأن القوانني لي�صت اأبدا نهائية 

واأنه ميكن تعطيلها اأو تعليق العمل بها بعد حني بقانون عفو عام اأو ما �صابهه. 

الدولة«  به  تلزم  ما  بكل  االلتزام  عدم  »على  النا�ص  ي�صّجع  ع 
ّ
امل�صر فكاأمنا 

وذلك من خالل قوانني تهدف اإىل م�صايرة املواطنني واإعطائهم خدمات اآنية 

فاإن ذلك خمالف  وبالطبع،  تق�صيطها.  اأو  الغرامات  قانونية كتخفي�ص  وغري 

ملنطق الدولة بحيث يبدو القانون وكاأنه مييز �صد الذين يلتزمون به. 

ومن اأهم املوؤ�صرات التي توؤكد اعتبارات النظام، االآتية: 

المحاصصة كمبدأ عام يتجاوز القانون ويفسر 
الدستور على أساسه: 

اأع�صاء  يخفي  ال  حيث  النيابية  املناق�صات  خالل  من  جليا  ذلك  يت�صح 

املحا�ص�صة يف  مناطقهم وطوائفهم. وقد جتّلت  املجل�ص دفاعهم عن حقوق 

املناق�صات ب�صكل فج ووا�صح حني ف�صل املجل�ص النيابي يف اإقرار م�صروع 

القانون الوارد باملر�صوم رقم 6147 اخلا�ص بتخ�صي�ص اعتماد قدره 8900 

على خلفية  وذلك   ،2011-12-31 لغاية  االإنفاق  لتغطية  لبنانية  لرية  مليار 

اأو  �صيئ  امل�صروع  الأن  لي�ص  املجل�ص،  من  الكربى  ال�صنية  الكتلة  خروج 

»ال�صد  على  احتجاجا  امنا  مالءمتها،  اأو  بنجاعتها  م�صكوكا  اأرقاما  ت�صمن 

املالية  لبنان  و�صورة  االهلي  ال�صلم  على  »انعكا�صا  اعتربوه  الذي  باملا�صي« 

والنقدية«. فهذا القانون يتعلق باإجازة احلكومة »املوالية« اأي حكومة 8 اآذار 

املطبقة  القاعدة  وهي  ع�صرية  االإثني  القاعدة  جتيزه  عما  زيادة  مبالغ  باإنفاق 

يف غياب قانون موازنة؛ وقد �صعى رئي�ص الوزراء ال�صابق فوؤاد ال�صنيورة اىل 

ا�صتغالل هذا االأمر لتو�صيع جمال هذا القانون بحيث يغطي اأي�صا ما كانت 

االإثني ع�صرية،  القاعدة  اأنفقتاه من خارج  قد  واحلريري  ال�صنيورة  حكومتا 

وهو ما يقدر بقيمة 11 مليار لرية لبنانية. وهكذا، وعمال مبنطق املحا�ص�صة، ال 

يهم اإن كان م�صروع القانون القا�صي بزيادة االإنفاق مربرا اأم ال. فهذا لي�ص 

بيت الق�صيد، اإمنا هو، ح�صب ال�صنيورة، اأن ال جمال لـ»تغطية اإنفاق 8 اآذار« 

اإن مل يتم تغطية اإنفاق حكومته! فـ»ال ميكن اأن »ن�صّيف ون�صّتي« على �صطح 

واالإنفاق  ال�صرقة  تلك  »هل  و�صاأل  هناك«،  نتهم  وال  هنا  نتهم  وكاأننا  واحد 

احتجاجا،  كتلته  ومعه  ال�صنيورة  ان�صحب  واذ  طاهر؟«  مال  �صنتني  اآخر  يف 

املقاعد  الرئي�ص اىل  يا دولة  »انظر  قائال:  الرئي�ص بري  النواب  اأحد  خاطب 

الفارغة )واملق�صود حتديدا مقاعد النواب ال�ُصّنة( وانقذ البلد من املزيد من 

االنق�صام«... 

اأما على �صعيد املناطق، فقد برزت املحا�ص�صة حتت غطاء االإمناء املتوازن يف 

خ�صم مناق�صة م�صاريع قوانني اأهمها م�صروع القانون االآيل اىل متديد العمل 

بع�ص  لتنفيذ  اعتمادات  بتخ�صي�ص  املتعلق   246 رقم  القانون  باأحكام 

يف  وعكار  طرابل�ص  نواب  فاذ جنح  والتجهيز.  اال�صتمالك  واأعمال  امل�صاريع 

اإقناع املجل�ص باإ�صافة اعتماد 100 مليون دوالر الأتو�صرتاد ال�صمال يف غ�صون 

بالقول  اجلنوب  نواب  اأحد  ذلك  دفع  �صابقة،  درا�صة  اأي  دون  ومن  دقائق 

»فليتعهد رئي�ص احلكومة بـ)اإعطاء( 100 مليون دوالر للجنوب«. 

من  اأقوى  بدت  املحا�ص�صة  باأن  االأمثلة  هذه  خالل  من  ن�صجل  وتاليا، 

الفرقاء من  ي�صتفيد  اأن  القانون �صرط  باأ�ص من خمالفة  اأن ال  القانون، طاملا 

املخالفة بالدرجة نف�صها. كما اأن املحا�ص�صة باتت مفهوما يتم تف�صري املفاهيم 

الد�صتورية على اأ�صا�صه: وهذا ما نقراأه بو�صوح من خالل املنحى الذي اأخذه 

املحا�ص�صة  يعني  املتوازن  فاالإمناء  العام.  اخلطاب  املتوازن يف  االإمناء  مفهوم 

بني املناطق والطوائف فيما تبقى املعايري االأخرى كحاجات هذه املناطق اأو 

درجة الت�صامن فيما بينها غائبة متاما. وهكذا، ي�صبح منطقيا اأن ي�صجل نائب 

مبلغا  ال�صمال  منح  موازاة  د.اأ يف  مليون  مبائة  اجلنوب  مالحظة بحفظ حق 

مماثال. اأما احلر�ص على مبداأ امل�صاواة فينجلي فقط عند احلديث عن حقوق 

الطوائف اأو بني اأتباع اجلهات ال�صيا�صية املختلفة. 

المكاسـب للعسـكر والوظيفــة لمـن ينجــح في 
السياسة

من  به  ي�صتهان  ال  عدد  �صدور  عن  الت�صريعية  ال�صنة  ر�صحت  تقدم،  كما 

القوانني املتعلقة ب�صوؤون املوظفني. واأول ما ن�صجله يف هذا ال�صدد هو عدد 

القوانني االآيلة اىل منح مكا�صب معينة للموؤ�ص�صة الع�صكرية )5 اأي ما يعادل 

القانونية  يوؤيد اخلال�صة التي و�صلت اليها املفكرة  اأمر  ثمن القوانني(، وهو 

يف 2011 ويكاد ي�صبح اأي�صا من الثوابت )حيث مت ر�صد 5 قوانني خا�صة 

نوع خمتلف،  من  دوري  لعمل  القانونية  املفكرة  توؤ�ص�ص  املنتدى،  هذا  مع 

من نوع جديد، يتما�صى مع االأ�صباب التي انوجدت الأجلها. وهو ال�صعي 

اىل تقييم االأعمال القانونية واىل تعريتها والغو�ص يف اأعماقها يف اجتاه فهم 

اأبعادها وتاأثرياتها االجتماعية. 

و تكمن اأهمية هذا العمل يف اأربعة مواطن: 

لبنان؟  يف  القانون  فلمن  مو�سوعه:  جلهة  اأوال، 

اأو  القانون  عليها  يقوم  التي  املحاور  هي  وما 

هي  وما  يخدمها؟  التي  واالعتبارات  امل�صالح 

اأعمال  يف  االعتبار  بعني  توؤخذ  التي  امل�صالح 

الق�صاء اأو الربملان اأو احلكومة اأو اأي�صا يف احلراك 

ما هي  اآخر،  بكالم  القانون؟  االجتماعي حول 

مظاهر املحا�ص�صة واملجاملة والزبائنية يف اأعمال 

هي  وما  ومكانتها؟  ال�صلطات  هذه  من  كل 

العامة يف هذه  وامل�صلحة  املواطن  باملقابل مكانة 

احلريات  اأ�صعدة  على  خا�ص  وبوجه  االأعمال، 

العامة واحلقوق االأ�صا�صية الخ.؟ وبالطبع، نحاول 

هذه  قيا�ص  املو�صوعية  باب  من  املجال  هذا  يف 

االعتبارات وتقييمها بعيدا عن اأية روؤية مانيكية، 

بالكامل،  بي�صاء  اأو  �صوداء  تكون  قلما  فاالأمور 

بل غالبا ما يربز االعتبارات العامة )ولو بطريقة 

التزاما  االأكرث  االأعمال  اأو  القوانني  يف  �صكلية( 

النظام  يتدخل  ما  غالبا  كما  النظام.  مب�صالح 

لو�صع �صقف اأو حدود للكثري من احلقوق التي 

ل�صبب  بتكري�صها  ملزمة  نف�صها  الدولة  جتد  قد 

تاليا،  املراحل.  من  مرحلة  يف  اأو  االأ�صباب  من 

ت�صبح امل�صاألة م�صاألة درجات: فما مكانة كل من 

هذه االعتبارات يف اأعمال هذه ال�صلطات اأو يف 

احلراك احلقوقي العام؟ وبالطبع، ال نخفي اأن هذا 

العمل يحتمل كما كبريا من امل�صاءلة. 

املفكرة  �صعت  ففيما  �سموليته:  جلهة  ثانيا، 

ر�صد  اىل   2011 االأوىل  عملها  �صنة  القانونية يف 

اأهم االأحكام الق�صائية واأعمال الربملان كال على 

عملها  اطار  تو�صيع  اىل   2012 يف  �صعت  حدة، 

القوانني  وم�صاريع  احلكومية  املرا�صيم  لي�صمل 

ذات  االجتماعية  احلراكات  عن  ف�صال  الخ. 

على  املفكرة  تابعتها  التي  احلقوقية  املنطلقات 

اأي�صا من  طول ال�صنة من خالل باحثيها ولكن 

نوفر  اأن  القادمة  ال�صنة  يف  ناأمل  وبالطبع،  م�صيم�ص.  ح�صام  عد�صة  خالل 

موارد اأكرب لتاأمني تغطية اأكرث �صمولية لكل من هذه املوا�صيع. واملفيد يف 

ال�صلطات.  اأعمال هذه  باإجراء مقارنات بني  لنا  اأنها ت�صمح  ال�صمولية  هذه 

وهذا ما يتجلى من خالل اأ�صئلة من قبيل: اأية �صلطات اأو موؤ�ص�صات بدت 

االأكرث حر�صا على احلقوق االجتماعية خالل �صنة 2012؟ فهل هو الق�صاء 

هو  اأم  للنقد  تعر�صا  اأكرث  احلكومة  هي  اأم  بالقانون،  اأحكامه  بتربير  ملزم 

الربملان وحده قادر يف غالب االأحيان على تكري�ص قواعد عامة ملزمة؟ وهل 

قراراتها  اأو طبيعة  االأمر من خالل طبيعة عمل احلكومة  تف�صري هذا  ميكن 

اأو مدى تعر�صها للرقابة االعالمية؟ وهنا، يهمنا اأن نو�صح اأننا اخرتنا عمدا 

– ورمبا نكون خمطئني على هذا ال�صعيد- اأن نكون اأكرث جتاوبا لاليجابيات 
على  عموما  يبقون  الذين  ال�صباب  الق�صاة  �صيما  )وال  الق�صاة  اأعمال  يف 

م�صافة من ال�صلطة مبعناها الوا�صع( فيما نحن اأكرث تنبها لل�صلبيات يف اأعمال 

اأن  طاملا  نظرنا  وجهة  من  مربر  اخليار  وهذا  والربملانية.  التنفيذية  ال�صلطتني 

من  تعمدان  اأو  بهما  متجد  كثرية  منابر  والتنفيذية  الت�صريعية  لل�صلطتيني 

الق�صاء اال من  يتناول االعالم  قلما  فيما  بنف�صيهما،  التمجيد  خاللها اىل 

خالل بع�ص الدعاوى ال�صهرية التي غالبا ما تكون �صيا�صية ويتوالها ق�صاة 

هم يف اأعلى الهرم وهم اأكرث ارتباطا بال�صيا�صة من الق�صاء ومنطق القانون. 

والواقع اأن ال جمال للحديث عن اأعمال الق�صاء من دون احلديث امل�صهب 

فما  الق�صاة:  توفر �صمانات ال�صتقاللية  تنظيمه، وحتديدا مدى  عن كيفية 

من  �صيا�صية  اأعماال  بالواقع  يكون  ما  غالبا  ق�صائية،  اأعمال  اأنه  على  ي�صور 

خالل اأدوات ق�صائية بفعل �صاآلة هذه ال�صمانات.  

وثالثا، جلهة طابعه �ل�سنوي: فاأن يكون بحثنا هذا دوريا ي�صمح لنا من جهة 

املقارنة  باجراء  لنا  ي�صمح  كما  ف�صنة،  �صنة  املنهجية  وتطوير  اخلربة  مبراكمة 

اأبي�ص  اأو  اأ�صود  اأن امل�صاألة لي�صت م�صاألة  الالزمة يف هذا اخل�صو�ص. فطاملا 

امنا م�صاألة درجات، فيجدر اأن نقارن لي�ص فقط بني ال�صلطات اأو املوؤ�ص�صات، 

مكانة  زادت  فهل  متفرقة.  �صنوات  احلا�صلة خالل  االأعمال  بني  اأي�صا  امنا 

اأنها  اأم  ال�صابقة  بال�صنة  مقارنة  ال�صنة  هذه  الر�صد  مو�صع  النظام  اعتبارات 

اأم  ت�صاءلت؟ وهل هنالك حتول يف اجتاه واحد 

اأن االأمور ت�صهد مدا وجذرا، فتت�صع م�صاحة هذه 

جماالت  يف  لت�صيق  جماالت  يف  االعتبارات 

اأخرى؟   

  

كبري�  فر�غا  ليملأ  ياأتي  �لعمل  هذ�  لأن  ورابعا، 

م�صائل  وكاأنه  وتهمي�صه  القانون  دور  وهو حتجيم 

تقنية ال تهم النا�ص يف ظل طغيان احلديث عن 

التجاذبات احلا�صلة بني اأعيان الطبقة ال�صيا�صية 

هذه  م�صالح  حول  كلها  طبعا  تتمحور  والتي 

الق�صاء  مع  نتعامل  اأن  منه  اذا  والغاية  الطبقة. 

واملطالبة  االجتماعية  الق�صايا  ملناق�صة  كم�صرح 

الربملان  مع  اأو  احلكومة  مع  نتعامل  واأن  بها، 

كحلبات تت�صارع فيها لغة احلق مع لغة امل�صالح، 

فت�صبطها وتوؤطرها اأو على االأقل حترج املتحدثني 

القانونية  املفكرة  ت�صعى  املنطلق،  هذا  ومن  بها. 

بحثية  اعالمية  كموؤ�ص�صة  موقعها  ا�صتخدام  اىل 

خمت�صة، الطالق هذه الور�صة امل�صنية والكبرية 

اأن تنجح يف هذا املجال لي�ص  تاأمل  جدا. وهي 

فقط يف تطوير مواردها الب�صرية على نحو ميكنها 

من اداء هذا الدور، امنا اأي�صا اأن تنجح يف اقناع 

عدد كبري من الباحثني واالعالميني والنا�صطني 

هذا  اأهمية  على  العام  بال�صاأن  املعنيني  وجممل 

ي�صبح  بحيث  التقييمي/التقوميي،  العمل 

فيها  يلتقي  ومنا�صبة  ت�صاركيا  عمال  تدريجيا 

هوؤالء الإجراء نقد وطني �صامل للنتاج القانوين 

اأي�صا  ولكن  ال�صلطة  زاوية  من  اختالفه،  على 

من  اليه  ت�صبو  مبا  االجتماعية  القوى  زاوية  من 

قوانني.  

وتاليا، تاأمل املفكرة من املنتدين اأن ي�صاركوا يف 

هذا  يعدوا  واأن  ك�صركاء،  النقدية  املراجعة  هذه 

يف  املفكرة  قبل  من  احتفايل  كتعهد  املنتدى 

مواجهة هذا التحدي ب�صكل �صنوي دوري اأكرث 

مما هو عمل منجز وخال�ص. فما زال هذا العمل يحتاج كما �صبق ذكره اىل 

الكثري من التطوير والتح�صني، وهو اأمر ناأمل اأن نتمكن من القيام به �صنة 

بعد �صنة. 

»لمن القانون في لبنان؟«
قراءة نقدية للنتاج القانوني في 12012

ت�سميم: �ستوديو �سفر. ر�سم: عمر اخلوري

لمن القانون في لبنان؟
 مراجعة نقدية لنتاج 2012: أي أعمال قضائية؟ أي تشريعات؟ وماذا عن الحراك االجتماعي؟

الجمعة الموافق فيه 14 كانون األول/ ديسمبر 2012،  9:15 صباحًا حتى 5:15 مساًء

مسرح دوار الشمس، الطيونة، بيروت

جمعية ذات اأهداف علمية ال تبتغي الربح، حائزة على بيان العلم واخلرب رقم 2360 بتاريخ 2009-12-22

تدعوكم اإىل ندوتها ال�سنوية حول مو�سوع 

11    الكلمة االفتتاحية ملنتدى املفكرة القانونية ال�صنوي الذي انعقد يف141-12-2012 يف .

م�صرح دوار ال�صم�ص، بريوت.

ماذا أنجز المجلس النيابي في 2012؟

العسكر والمباراة المحصورة وقضاء من دون استقالل

مل�صق املوؤمتر ال�صنوي للمفكرة القانونية - ر�صم عمر اخلوري

ر�صم: فرح فّيا�ص
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اإيجابية  جدال عقيما حتى يف دول الغرب ويعترب ت�صريعه يف لبنان خطوة 

ا�صتعمال خاليا اجلنني  ال�صماح يف  اأحيل  وقد  بها.  التنويه  ال�صروري  من 

يتخذ يف جمل�ص  مر�صوم  اىل  اتالفها  او  للبحث  املربدة  االأجنة  وا�صتعمال 

الوزراء يف حماولة وا�صحة الإعطاء ال�صلطة التنفيذية �صالحية ال متلكها. 

اأما يف جمال ال�صرية املهنية، فقد اأدخل القانون اأحكاما مت�صاربة: فهو من 

املري�ص  ا�صم  عن  ال�صحية  ال�صلطات  باإبالغ  الطبيب  موجب  األغى  جهة، 

كل  عن  باالبالغ  اأي�صا  اأو  العالج،  يرف�ص  الذي  تنا�صلي  مبر�ص  امل�صاب 

مدمن على الكحول اأو على املخدرات يرف�ص املعاجلة اأو ي�صكل خطراً على 

الغري وذلك مبنحى نحو احرتام خ�صو�صية الفرد واملري�ص. وفيما بينت هذه 

ع عمد اإىل احرتام خ�صو�صية املري�ص يف هذه امل�صائل 
ّ
التعديالت باأن امل�صر

يف اجتاه تعزيز رابط الثقة بني الطبيب واملري�ص مبناأى عن خوف الو�صاية، فاإنه 

�صرعان ما عاد و�صمح لل�صلطات الق�صائية وال�صحية ولنقابة االأطباء احل�صول 

على ن�صخة عن اأي ملف طبي يكون مو�صع �صكوى وحتقيق. اأمام اأحكام 

مماثلة، ظهرت روؤية امل�صرع ب�صاأن ال�صرية الطبية �صديدة االلتبا�ص، وبدا كاأنه 

يخ�صع لتجاذبات بني اأخالقيات الطبيب بخ�صو�ص �صرية املهنة من جهة، 

واعتبارات االأمن والتحقيق من جهة اأخرى. وجتدر االإ�صارة اإىل اأن القانون 

اأحال تطبيق معظم احكامه اجلديدة اىل �صدور مرا�صيم يف جمل�ص الوزراء.

*طالبة في الحقوق والعلوم االجتماعية في جامعة 

القديس يوسف، فريق عمل المفكرة القانونية

من خالل  كلي  بو�صوح  ذلك  جتلى  وقد  قانونا(،   68 اأ�صل  من  بالع�صكر 

اأ�ص�ص  وتعديل  الع�صكر  رواتب  �صال�صل  بتحويل  املتعلق  القانون  تعديل 

التعديل  هذا  و�صع  وقد  اخلدمة  من  ال�صرف  وتعوي�ص  التقاعد  احت�صاب 

ملنفعة 4 قيادات ع�صكرية هم قائد اجلي�ص، وال�صباط الذين يتولون املديرية 

العامة لقوى االأمن الداخلي اأو املديرية العامة لالأمن العام اأو املديرية العامة 

الأمن الدولة. كما نذكر القانون املتعلق باإعفاء القرو�ص االإ�صكانية العائدة 

وال�صرائب.  الر�صوم  بع�ص  من  والع�صكرية  االأمنية  االأجهزة  يف  لعنا�صر 

وقد اأقر هذا القانون رغم اعرتا�ص بع�ص النواب على هذا التمييز مطالبني 

بتعميم االإعفاء على جميع املواطنني. 

الفتة  منا�صبة  �صكلت  فقد  العامة،  بالوظيفة  املت�صلة  للقوانني  بالن�صبة  اأما 

للتذكري بال�صيا�صة العامة التي ن�صاأت يف ظل احلرب وتوا�صلت بعد انتهائها 

)ومعها  »الزعامات«  من  مببادرة  الر�صائي  التعاقد  مبداأ  تغليب  وقوامها 

اأعلن  واذ  وهنا،  الكفاءة.  اعتبارات  ومعها  املباراة  مبداأ  على  املحا�ص�صة( 

بع�ص ال�صيا�صيني تاأييدهم الكامل لتثبيت املتعاقدين اأو للمباراة املح�صورة 

العامة  املوؤ�ص�صات  اأو  االإدارات  مع  بالعمل  اأنها حتفظ حقوقهم  اعتبار  على 

منذ فرتات طويلة، ذهب البع�ص االآخر اىل عدها خمالفة ملبداأ امل�صاواة اأمام 

القانون. 

لكن، يبدو وا�صحا من مراجعة املناق�صات اأنها اأخذت طابعا براغماتيا: ففيما 

اأن للنافذين الذين كان لهم ذراع يف اختيار املتعاقدين م�صلحة مبدئيا يف 

تاأييد املباراة املح�صورة مبن مت التعاقد معهم، للنافذين اجلدد مبدئيا م�صلحة 

اأخ�صامهم يف  موؤيدي  تثبيت  اىل  توؤدي  املح�صورة  املباراة  اأن  طاملا  خمتلفة 

االإدارات العامة، فيما يبقى الباب مغلقا اأمام موؤيديهم. وهذا ما اأ�صار اليه 

النائب غ�صان خميرب الذي ا�صتغرب قبول املباراة املح�صورة يف حالة )تثبيت 

حم�صورة  مباراة  )اجراء  اأخرى  حالة  يف  ورف�صها  �لق�سائيني(  �مل�ساعدين 

مللء املراكز ال�صاغرة يف مالك م�صلحة ا�صتثمار مرفاأ طرابل�ص(، مت�صائال اذا 

 اأن اعتماد مبداأ 
4
. وقد راأى البع�ص

3
كان كل ذلك يح�صل يف �صالة واحدة

املباراة املح�صورة هو »ر�صالة اإىل املوظفني مفادها اأننا عرب املرجعيات ن�صتطيع 

ان نو�صل م�صاريع قوانني متكنهم من تخطي االأ�صول«. باملقابل، دافع بع�ص 

نواب املنطقة عن هذا احلق، فاعترب اأحدهم )حرب(: »طاملا هناك مباراة ولو 

ا وياأخذ املكان!« 
ّ
حم�صورة، حرام اأن ياأتي اأحد من بر

اأي�صا من خالل التناق�ص القائم حول تثبيت العمال  وبالطبع، جتلى ذلك 

مالك  اإىل  و�صمهم  لبنان  كهرباء  موؤ�ص�صة  لدى  االإكراه  وجباة  املياومني 

البت  عدم  وبالتايل  الت�صريعية  اجلل�صات  توقف  اإىل  اأدى  الذي  املوؤ�ص�صة، 

بالقوانني املتبقية على جدول اأعمال جل�صتي الثاين والثالث من متوز/يوليو. 

وقد اأيدت اقرتاح القانون الذي يق�صي باإجراء امتحانات حتت اإ�صراف جمل�ص 

اخلدمة املدنية بحيث ي�صار اإىل تثبيت من ينجح من املتقدمني الكتل التي 

كان لها باع يف التعيينات �صابقا، فيما عار�صتها الكتل االأخرى وال �صيما 

كتلة التغيري واال�صالح. ونتيجة الت�صويت، اأعلن رئي�ص جمل�ص النواب اقرار 

كاد  واذ  االأ�صوات.  احت�صاب  طريقة  على  �صديدة  معار�صة  و�صط  القانون، 

النيابي  املجل�ص  مكتب  اأرجاأ  احلكومة،  اإ�صقاط  اىل  يوؤدي  االخت�صام  هذا 

�صياغة حم�صر اجلل�صة لي�صيغه جمتزءا فيما بعد )دون ذكر قانون املياومني( 

ومت تبعا لذلك ار�صاله اىل رئي�ص اجلمهورية بعد اأ�صهر عدة من اقرار القوانني 

املذكورة. كما ان االخت�صام اأدى اىل رفع اجلل�صة مما عطل ا�صتكمال النظر يف 

 .
5
11 م�صروع واقرتاح قانون اآخر مت ادراجها يف جدول اأعمالها

ال بل اأن املجل�ص مل ير مانعا من اعمال التثبيت مبا�صرة من دون اأي مباراة 

امل�صاعدين  قانون  مع  ح�صل  كما  اأخرى  حاالت  يف  حم�صورة  حتى  وال 

الق�صائيني الذين يقومون مبهام رئي�ص دائرة اإدارية يف مالك املحاكم ال�صرعية 

ال�صنية واجلعفرية. 

اأما اقرتاح القانون االأكرث داللة على املحا�ص�صة يف الدولة فهو ذلك املتعلق 

بتثبيت كتاب العدل والذي ورد على جدول الهيئة العامة باإجماع الكتل 

ب�صاأن  تبعا لالختالف احلا�صل  نتيجة تعطيل اجلل�صة  يقر  اأنه مل  اإال  عليه، 

قانون املياومني كما �صبق بيانه. وقد ن�ص هذا امل�صروع على تثبيت املكلفني 

بالعمل ككتاب عدل لفرتة ال تقل عن ثالث �صنوات منقطعة اأو متوا�صلة، 

اأوال  تربز  وهنا  مباراة.  باأي  املرور  دون  من  وذلك  اأ�صيلني،  عدل  ككتاب 

املخالفة على �صعيد املنهجية املتبعة واعتماد ال�صالحيات الت�صريعية لتثبيت 

اأ�صخا�ص يف االدارة العامة وخ�صو�صا يف الوظيفة التي يفرت�ص اأن تكون اأكرث 

الوظائف ايحاء بالثقة. ال بل �صجل اأن عددا من االأ�صخا�ص امل�صتفيدين من 

هذا امل�صروع كانوا قد ر�صبوا ب�صكل كبري يف مباريات كتاب العدل، مما يثبت 

لي�ص فقط غياب فح�ص الكفاءة، امنا غياب الكفاءة نف�صها. ولعل اأ�صواأ ما 

ورد يف االأ�صباب املوجبة لهذا امل�صروع تربير للتعيني من دون مباراة فحواه 

اأنه »بكل تاأكيد يوؤمن وفرا للخزينة على �صعيد امل�صاريف التي تتكبدها يف 

6
حال اإجراء مباراة جديدة«.

اضعاف الرقابة القضائية: القضاء والمحاسبة 
تحت سقف السياسة 

هنا، نلقى اعتبارات النظام وا�صحة من خالل قانونني، االأول يت�صل باملجل�ص 

الد�صتوري وهو وا�صح يف توجهاته جلهة احلوؤول دون قيام هذا املجل�ص باأي 

دور رقابي اأ�صا�صي، فيما الثاين يت�صل بديوان املحا�صبة. ويلحظ اأن القانونني 

تناوال موؤ�ص�صتني يفرت�ص اأنهما توؤديان دورا رائدا يف مراقبة املقررات العامة.  

وكان النائب مي�صال مو�صى قد تقدم باقرتاح القانون االأول االآيل اىل تعديل 

والية  باإنهاء  احلكم  اإلغاء  جلهة  وحتديدا  الد�صتوري  املجل�ص  ان�صاء  قانون 

خم�صة من اأع�صاء املجل�ص مبوجب القرعة. وكان قد مت تكري�ص هذا احلكم 

تغيري  ي�صار اىل  املداورة م�صتقبال بحيث   بهدف �صمان 
72008 قانون  يف 

ن�صف اأع�صاء املجل�ص كل ثالث �صنوات. فال يكون اأع�صاء املجل�ص كلهم 

معينني يف الفرتة نف�صها من قبل الغالبية نف�صها، على نحو ي�صكل �صمانة 

ا�صافية واأ�صا�صية ال�صتقاللية املجل�ص. وقد برر مو�صى اقرتاحه �صمن ا�صبابه 

املوجبة باأن »الدميقراطية �صعيفة لدينا وا�صتحقاق املجل�ص الد�صتوري يغيب 

يف كل مرة«، وهو بذلك يلّمح اىل التعطيل الذي اأ�صاب املجل�ص الد�صتوري 

النواب  الوزراء وجمل�ص  تقاع�ص جمل�ص  بنتيجة   2008-2005 فرتة  يف 

عن تعيني بدائل، وبالتايل يخ�صى اأال يتم تعيني اأع�صاء جدد حمل االأع�صاء 

الذين كانوا �صيخرجون لو مت اعمال القرعة على غرار ما ح�صل يف 2005. 

وبذلك، بدا القانون وكاأنه يلغي مبداأ املداورة يف تعيني اأع�صائه ومعها احدى 

�صمانات اال�صتقاللية بحجة املحافظة على ا�صتمراريته. اال اأن من يدقق يف 

قانون 2008 يتيقن اأن هذه احلجة غري �صحيحة بحيث اأن املادة 4 من هذا 

القانون التي و�صعت جتنبا لتعطيل املجل�ص ن�صت �صراحة على اأن االأع�صاء 

املنتهية واليتهم الأي �صبب ي�صتمرون يف ممار�صة اأعمالهم حلني تعيني بدائل 

عنهم. وهكذا، يكون الغاء القرعة قد اآل عمليا اىل الغاء املداورة وتاليا اىل 

ا�صعاف ا�صتقاللية املجل�ص من دون اأي مربر، بل مبوجب مربر غري �صحيح. 

كما جتدر اال�صارة ويف االجتاه نف�صه اىل اأن اإلغاء الغالبية النيابية القرعة يعني 

نت اأع�صاء املجل�ص ازاء احتمال اإنهاء واليتهم بالقرعة، مما  اأوال اأنها قد ح�صّ

ي�صكل عمليا اإك�صاب هوؤالء منفعة ا�صافية وبكالم اآخر »ر�صوة«. 

اأما القانون الثاين فقد اقت�صر على تو�صيع مالك ديوان املحا�صبة بحيث ارتفع 

عدد ق�صاة الديوان من 36 اإىل 50 فيما ارتفع عدد مدققي احل�صابات من 

30 اإىل 50. وقد مت تقدميه من قبل النائب ابراهيم كنعان �صمن اإطار »تعزيز 

)ديوان  فيها  والف�صاد  الهدر  من  احلد  وبهدف  املوازنة،  ومراقبة  ال�صفافية« 

العامة  الهيئة  تقدمي هذا االقرتاح وعر�صه على  اأنه مت  والالفت  املحا�صبة(. 

على الرغم من طلب احلكومة ارجاء البحث فيه ريثما تنتهي من �صياغة 

م�صروع قانون الإدخال ا�صالحات �صاملة على الديوان. وهكذا و�صع املجل�ص 

اأو  �صالحياته  تو�صيع  ملطالب  كامل  تهمي�ص  مع  )عديده(  الديوان  مالك 

تدعيم ا�صتقالليته. وقد بدا نواب حركة اأمل اىل جانب نواب كتلة التغيري 

واالإ�صالح االأكرث حتفزا وا�صتعجاال الإقرار القانون فيما اأتت معار�صته من قبل 

كتلة امل�صتقبل وبع�ص نواب 14 اآذار. وبالتدقيق يف املواقف، يظهر اأن هذا 

القانون عرّب عن التقاء م�صالح موؤيديه: فكتلة التغيري واالإ�صالح قدمت زيادة 

عديد املجل�ص وكاأنه �صرط لتنفيذ التزاماتها ب�صاأن املحا�صبة ومكافحة الف�صاد، 

ملوؤ�ص�صة  الب�صرية  املوارد  بذلك  تعزز  وكاأنها  بدت  فقد  اأمل  كتلة حركة  اأما 

خا�صت معركة طويلة االأمد يف فرتة 2007-2008 لت�صمن تروؤ�صها من 

قبل قا�ص مقرب منها هو القا�صي عوين رم�صان وفق اأعراف املحا�ص�صة. 

وبالطبع، ماآل ذلك هو تعزيز دور هذه احلركة يف ال�صيا�صة اللبنانية من خالل 

ما لهذه املوؤ�ص�صة من �صالحيات، وال �صيما يف ظل مكانة الزعامات ال�صنية 

يف ال�صلطة التنفيذية واملدن الكربى. اأما اأن ي�صبح ق�صاة املجل�ص م�صتقلني، 

فهذا اأمر لي�ص الأي من الكتل هاج�ص الدفاع عنه. وللتاأكد من ذلك، يكفي 

مراجعة ال�صفحة االأوىل من موقع ديوان املحا�صبة حيث يظهر رئي�ص الديوان 

الذين  االأ�صخا�ص  ويجامل  وي�صادق  يفاخر  وكاأنه  ال�صلطة  برموز  حماطا 

يفرت�ص به اأن يكون رقيبا على اأدائهم.

التوازن  على  حر�صهم  على  اأكدوا  النواب  اأن  اىل  االإ�صارة  جتدر  واأخريا، 

الطائفي يف توزيع هذه املنا�صب خالل املناق�صات، مبا يناق�ص العرف املتبع 

اىل  الق�صائية  الوظائف  باإعادة  وياأذن  الق�صاء  الطائف يف جمال  اتفاق  منذ 

حظرية »املحا�ص�صة«، والذي يق�صي بتعيني الق�صاة خارج القيد الطائفي، 
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على اعتبار اأنهم ال يح�صبون من �صمن موظفي الفئة االأوىل

الدولة يف  اعتبارات  مدى ح�صور  در�ص  اىل  باالنتقال  لنا  ي�صمح  ما  وهذا 

العمل الت�صريعي. 

ثانيا: أي مكان للدولة وللمواطن في القانون؟
نبحث هنا عن القوانني التي ظهر فيها الربملان مظهر ال�صلطة العامة، التي 

تتحرك �صمن مفهوم الدولة مبا لها من اعتبارات. وهنا، اأمكن اعطاء االأجوبة 

االآتية:

فقد خلت  والعامة،  اخلا�صة  احلريات  ب�صاأن  بقي �صامتا  الربملان  اأن  االأول، 

قوانينه متاما من اأي بند بهذا اخل�صو�ص ل�صنة 2012. وهكذا، بقي م�صروع 

اقرتاح  وكذلك  االأ�صري  بالعنف  اأو  الن�صاء  �صد  بالعنف  املت�صل  القانون 

قانون �صامي اجلميل  ال�صخ�صية املدنية عالقني. كما بقي اقرتاح  االأحوال 

نقابات  بان�صاء  لهم  لل�صماح  املوظفني  قانون  من   15 املادة  تعديل  ب�صاأن 

عالقا، وكذلك االأمر بخ�صو�ص اقرتاح قانون النائب �صيمون ابي رميا ب�صاأن 

تخفي�ص �صن االنت�صاب اىل اجلمعيات مع فتح باب امل�صاركة اأمام االأطفال 

ب�صروط معينة. كما اأن اال�صالحات التي كان يقت�صي ادخالها على قانون 

اأن  اأو العامة ظلت من�صية متاما، علما  العقوبات يف جمال احلريات اخلا�صة 

�صنوات  ع�صر  على  يزيد  ما  منذ  بداأ  قد  القانون  هذا  تعديل  على  العمل 

وعّينت بخ�صو�صه اللجنة تلو اللجنة مع ما ي�صتتبع ذلك من كلفة على عاتق 

الدولة. ف�صال عن ذلك، ورغم تعاظم انتقادات قانون الرقابة على االأعمال 

يف  تعديل  اأي  ادخال  متاما  اأغفلوا  النواب  فاإن  امل�صرح،  وعلى  ال�صينمائية 

اأو االعالم  املطبوعات  قانون  تعديل  قانون  اقرتاح  اأن  هذا اخل�صو�ص. كما 

ما زال يف خما�ص اللجان. كما اأن اأيا من النواب مل يتقدم مب�صروع قانون 

رغم جتربة  اخلا�ص  القطاع  النقابات يف  لتاأ�صي�ص  امل�صبق  الرتخي�ص  الإلغاء 

اأرباب العمل  اأعمال ت�صلطية من  اآلت اليه من  تاأ�صي�ص نقابة �صبين�ص وما 

بحق اأجرائهم. 

اختالفها.  على  االأ�صا�صية  احلقوق  ب�صاأن  �صامتا  بقي  الربملان  اأن  الثاين، 

وهكذا، بقي اقرتاح قانون املخفيني ق�صرا مبا ي�صتتبعه من اعرتاف بحق املعرفة 

والذي قدمه النائب حكمت ديب عالقا لدى املجل�ص، اأما ذوو املفقودين 

لتقدمي   2012-4-13 يف  النيابي  املجل�ص  اأمام  االعت�صام  من  منعوا  فقد 

قد دعت اجلمعيات  االن�صان  اأن جلنة حقوق  بل  قانونهم.  م�صروع  م�صودة 

امنا ملناق�صة  قانون  2-11-2012 لي�ص ملناق�صة م�صروع  اإىل جل�صة يف  املعنية 

اأن  م�صروع مر�صوم جمرد من اأي �صمانات لتكري�ص هذا احلق فعليا. كما 

املجل�ص النيابي مل يقدم اأي جديد ب�صاأن و�صع حقوق املعوقني اأو و�صع حق 

املدمنني بالعالج كبديل عن العقاب مو�صع تنفيذ، رغم ازدياد االأ�صوات 

املطالبة باإعماله. 

العالقات  تنظيم  الدولة يف  ب�صاأن دور  ماذا  الثالث،  الت�صاوؤل  ولكن، وهذا 

بينها  يكون  قد  التي  الفئات  �صيما  وال  املواطنني  من  املختلفة  الفئات  بني 

ت�صارب يف امل�صالح؟ هنا، جتدر االإ�صارة ب�صكل خا�ص اىل القانون االآيل اىل 

اإعطاء احلكومة �صالحية يف حتديد بدل النقل. وقد اأتى هذا القانون لي�صرع 

الواقع املعمول به )والذي هو ل�صالح اأرباب العمل( ب�صاأن اقرار بدل نقل من 

قبل احلكومة بعدما عد جمل�ص �صورى الدولة املرا�صيم باإقرار بدالت مماثلة 

باطلة لغياب اأي تفوي�ص ت�صريعي يف هذا املجال. وما يعزز ذلك هو اأن هذا 

االقرتاح اأتى نتيجة دمج اقرتاحي قانون قدمهما على التوايل النائبان ابراهيم 

كنعان ونبيل دو فريج باالتفاق ما بينهما، علما اأن االتفاق اآل �صراحة اىل 

تراجع كنعان عن اإدخال بدل النقل يف احت�صاب ا�صرتاكات ال�صمان وتاليا 

يف احت�صاب تعوي�ص نهاية اخلدمة. وقد جاءت ا�صتقالة الوزير �صربل نحا�ص 

العمل.  لهذا  رمزي  تكليل  مبثابة  الغاية  لهذه  معركته  يخو�ص  كان  الذي 

الذي  االإيجارات  قانون  در�ص  والعدل  االإدارة  جلنة  اأنهت  وان  باملقابل، 

تتجابه فيه م�صالح امل�صتاأجرين باملالكني القدامى، فان القانون ما يزال يراوح 

مكانه على نحو يوؤ�صر اىل عجز دائم عن ايجاد حل ت�صاحلي مر�ص. 

الذكر،  �صابقة  امليادين  �صبه كامل يف  ب�صكل  الدولة  وفيما غابت  باملقابل، 

بدت حا�صرة باملقابل يف عدد من القوانني االآيلة اىل و�صع قواعد تنظيمية 

للحياة االجتماعية ب�صكل عام. ومن اأبرز هذه القوانني على االطالق قانون 

اأي�صا،  هنا  ال�صجنية. لكن  ال�صنة  وقانون  الطبية  االآداب  قانون  يليه  ال�صري، 

بدت اعتبارات النظام وا�صحة.  

هامة  تعديالت  اأدخل  الذي  ال�صري  لقانون  املحايد  التنظيمي  الطابع  فرغم 

)اأنظر اجلدول(، من الالفت اأن املناق�صات التي دارت ب�صاأنه عادت باملجل�ص 

اىل التفكري باعتبارات طبقة معينة، كادت توؤدي اىل تعطيل اقراره. وهذا ما 

نقروؤه من خالل اخلالف احلا�صل حول املادة 154 منه املتعلقة باللوحات 

املميزة ومنها لوحات النواب الزرقاء. فقد مت حذف هذه املادة من القانون 

 على اأن تدر�ص على حدة الحقا. وكان قد ن�صاأ خالف قانوين حول ما 
ّ
املقر

اإذا كانت هذه اللوحات متنح حقوقا مكت�صبة حلامليها )وقد جاء راأي جمل�ص 

ال�صورى مطابقا لنظرية اأن هذه اللوحات هي حقوق مكت�صبة حلامليها(، فقال 

اأحد النواب: »هناك اأ�صخا�ص دفعوا مئات اآالف الدوالرات ثمن اأرقامهم 

بغ�ص النظر عن كيفية امتام ذلك مبوجب اأي قانون واأي عرف واأي اخالق. 

لقد اعتربوه حقا مكت�صبا. ماذا نقول لهم، وهم ميثلون قطاعات نخبوية كربى 

م على 
ّ
وعائالت �صيا�صية؟ فلندر�ص هذا املو�صوع على حدة.« وكاأن من املحر

ع اأن مي�ص مبكا�صب هوؤالء، حتى ولو كانت اكت�صبت خالفا للقانون! 
ّ
امل�صر
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الفحو�صات الدورية املجانية للك�صف املبكر عن �صرطان الثدي والربو�صتات وتعديل قانون حماية 

امللكية االأدبية... 

61 يعار�صون . وهوؤالء  العدل،  كتاب  مباراة  يف  را�صبني  الإجناح  قانون  اقرتاح  القانونية:  املفكرة 
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81 اجلل�صة الت�صريعية يف 15-3-2012. »ميقاتي: الهدف هو التوازن الطائفي.«.

91 ال�صجنية«: . ال�صنة  العقوبات« و«تخفي�ص  »تنفيذ  قانوين  القانونية: مالحظات على  املفكرة 

امل�صرع ي�صرق دور الق�صاء يف تخفي�ص العقوبات، وي�صع مقايي�ص جديدة للوقت.

كما ومل يخف نائب اآخر الغاية من هذه اللوحات قائال »ال نريد متييزا لكن 

�صتحدث م�صاكل كثرية، فالنائب يف �صيارته �صيعّيط عليه الدركي!«

اأما جلهة قانون تخفي�ص ال�صنة ال�صجنية لت�صبح مرادفة لت�صعة اأ�صهر حب�ص 

)216(، فيبدو اأنه �صكل احلل االأ�صهل ملعاجلة اكتظاظ ال�صجون وانتفا�صة 

ال�صجناء )2011( مبناأى عن اأي تفكري باإ�صالح ال�صجناء اأو اإعادة تاأهيلهم اأو 

دجمهم االجتماعي. فالتخفي�ص يح�صل ب�صكل اآيل من دون و�صع اأي اآلية 
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اأو امكانية من �صاأنها ا�صقاط حق ال�صجني باال�صتفادة منه يف حاالت معينة

ومن هذا املنطلق، ي�صح و�صعه يف خانة التنظيم االجتماعي وحتديدا تنظيم 

االأزمات االجتماعية اأكرث مما ي�صلح و�صعه يف خانة احلقوق. اال اأنه هنا اأي�صا، 

بدا هذا االأمر مبثابة حما�ص�صة بني االأطراف: فقد ا�صطرت الكتل ال�صيعية 

اىل التنازل عن ا�صتثناء جرائم العمالة مع العدو لقاء تنازل �صائر الكتل عن 

ا�صتثناء االجتار باملخدرات من اال�صتفادة منه.   

وتت�صل  الطبية.  االآداب  قانون  تعديل  قانون  اىل  اال�صارة  جتدر  واأخريا، 

اأخالقيا،  التعامل معها  العلمية وكيفية  بالتطورات  التعديالت  غالبية هذه 

وحتديدا مبا يتعلق بالتجارب الب�صرية وزرع االأع�صاء والتلقيح اال�صطناعي. 

فقد اأن�صاأ القانون جلانا اأخالقية ملتابعة االأبحاث الطبّية والتجارب ال�صريرية 

وزرع  وهب  واآلية  �صروط  لتحديد  عمل  على خطة  ون�ص  امل�صت�صفيات  يف 

االأن�صجة واالع�صاء، باالإ�صافة اإىل ان�صاء جلنة وطنية لوهب وزرع االأن�صجة 

بوا�صطة  اأو احلمل  التلقيح اال�صطناعي  باإجراء عملية  وال�صماح  واالأع�صاء 

املرعية  القوانني  »مراعاة  �صرط  اأبقى  ولكنه  امل�صاعدة،  اخل�صوبة  تقنيات 

�صمح  القانون  اأن  هو  واالأهم  وال�صرعية«.  املدنية  املحاكم  لدى  االإجراء 

اأثار  با�صتعمال تقنيات زراعة خاليا املن�صاأ )Stem1cells( وهو مو�صوع 

أهم األحكام التنظيمية الواردة في القوانين المذكورة القانون 

قانون السير
الت�صدد بامتحان رخ�صة القيادة، حتويل مكاتب ال�صري اإىل مدار�ص وو�صع �صروط على من يريد اأن 

وجود  اإلزامية  الغرامات،  قيمة  م�صاعفة  االأر�صدة،  نظام  اإدخال  مرور،  وحدة  اإن�صاء  القيادة،  يعّلم 

حزام اأمان يف املقعد اخللفي، الت�صدد مبعاقبة خمالفات الدّراجات النارية

قانون اآلداب الطبية

ان�صاء جلان اأخالقية ملتابعة االأبحاث الطبّية والتجارب ال�صريرية يف امل�صت�صفيات، الن�ص على خطة 

عمل لتحديد �صروط واآلية وهب وزرع االن�صجة واالع�صاء، ان�صاء جلنة وطنية لوهب وزرع االأن�صجة 

واالأع�صاء، ال�صماح باإجراء عملية التلقيح اال�صطناعي اأو احلمل بوا�صطة تقنيات اخل�صوبة امل�صاعدة 

)مع “مراعاة القوانني املرعية االإجراء لدى املحاكم املدنية وال�صرعية”(، ال�صماح با�صتعمال تقنيات 

املري�ص  ا�صم  ال�صلطات عن  باإبالغ  الطبيب  اإلغاء موجب   .)Stem1cells( املن�صاأ  زراعة خاليا 

امل�صاب مبر�ص تنا�صلي اأو عن كل مدمن على الكحول اأو على املخدرات يرف�ص املعاجلة.

اأمام ديوان املحا�صبة يف بريوت - ت�صوير ح�صام م�صيم�ص

خطوط امل�صاة يف منطقة الرببري - ت�صوير ح�صام م�صيم�ص
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هنا تن�سر �ملفكرة �لقانونية بع�ض مقتطفات �لدر��سة �لتي �أعدتها يف حماولة 

�لق�سم  من  ماأخوذة  �ملقتطفات  وهذه   ،2012 يف  �حلكومة  �أعمال  لتقييم 

قد  �لدر��سة  وكانت  و�أهد�فها.  �حلكومة  �هتمامات  بتقييم  �ملت�سل  �لثاين 

بينت يف ف�سل �أول �أن جمموع �ملو�د �لتنظيمية �لتي �أجنزتها، على تفاوت 

�أهميتها، قد بلغ 76 مر�سوما من �أ�سل 1559 مر�سوما، منها 186 مر�سوما 

لقبول هبات 86 منها هبات للع�سكر )�ملحرر(. 

اعداد: عالء مروة

كيف تعاطت الحكومة مع الحريات العامة؟ 
على �صعيد احلريات العامة، نحت احلكومة خالل هذا العام يف اجتاه يعرب 

عن ارادة يف كبح حريتني على االأقل: 

االأوىل، حرية تاأ�صي�ص جمعيات �صبابية. وهذا ما يخرج عن املر�صوم ال�صادر 

والك�صفية  وال�صبابية  الريا�صية  احلركة  بتنظيم  واملتعلق  يف2012-9-29 

لل�صباب  تاأ�صي�ص جمعية  لكيفية  تعديل  اأي  والذي خال من 

ال يزال ان�صاوؤها وقفا على موافقة وزارتني هما وزارة ال�صباب 

والريا�صة ووزارة الداخلية، وذلك بخالف اجلمعيات االأخرى 

طاملا  الفت  االأمر  وهذا  م�صبق.  اعالن  مبوجب  توؤ�ص�ص  التي 

الوثيقة  على  نف�صها  ال�صنة  يف  �صادق  قد  الوزراء  جمل�ص  اأن 

الغاء  اجتاه  يف  اأي  معاك�ص،  منحى  يف  نحت  التي  ال�صبابية 

الرتخي�ص امل�صبق بهدف حتفيز ال�صباب وتطوير قدراته ومدى 

. ال بل اأن املر�صوم �صدد الرقابة على 
1
انخراطه يف احلياة العامة

االلتزام  فعليها  اجلمعيات.  هذه  اليها  تبادر  التي  االأن�صطة 

عن  ال�صادرة  التنظيمية  القرارات  يف  املحددة  بال�صروط 

الوزارة فيما يتعلق بكل ن�صاط، وابالغ الوزارة خطياً بالن�صاط 

هذا  كان  اذا  منها  اخلطية  املوافقة  على  واحل�صول  وبرناجمه 

الن�صاط ممواًل كلياً اأو جزئياً من قبلها، على اأن يتم تقدمي تقرير 

االأن�صطة  مراقبة  االأحوال  مطلق  وللوزير يف  انتهائه.  عند  عنه 

ال�صادرة عن  التنظيمية  للقرارات  اذا تبني خمالفتها  والغاوؤها 

الوزارة. 

فاإذ  النقابية.  احلرية  فهي  احلكومي  العمل  تناولها  التي  الثانية  احلرية  اأما 

اأحال الوزير �صربل نحا�ص اأخريا اىل احلكومة اللبنانية م�صروع مر�صوم يجيز 

رقم  النقابية  احلرية  ب�صاأن  الدولية  العمل  منظمة  اتفاقية  باقرار  للحكومة 

اأي  87 التي ت�صمن احلرية النقابية يف القطاعني العام واخلا�ص من دون 

اأدخلت  بعدما  املذكور،  امل�صروع  على  احلكومة  �صادقت  م�صبق،  ترخي�ص 

يوؤول عمليا اىل جتريد  مما  امل�صبق،  الرتخي�ص  �صرط  الغاء  ب�صاأن  اليه حتفظا 

املعاهدة من اأحد اأبرز اأ�صباب وجودها.

كيف تعاطت الحكومة مع الحقوق األساسية 
للمواطنين؟ 

هنا، �صنتناول اأربع فئات من احلقوق �صهدت تطورا معينا خالل هذه ال�صنة. 

وما نلحظه هنا هو، ف�صال عن قلة احلقوق التي مت تكري�صها اأو �صونها، ر�صح 

ل�صقف  اخ�صاعها  اىل  �صعي  عن  كلها  احلاالت  هذه  يف  احلكومة  اأعمال 

معني يف حماولة للتوفيق بني احلق املمنوح واعتبارات النظام. 

�أ- بخ�سو�ض �حلقوق �ملدنية

ذوي  حقوق  االطار  هذا  يف  احلقوقي  العمل  تناولها  التي  احلقوق  اأهم 

املخفيني ق�صرا. وقد مت التطرق اىل هذه احلقوق من خالل النظر يف م�صروع 

احلقوق  هذه  لتنظيم  قرطباوي  �صكيب  العدل  وزير  اأحاله  الذي  املر�صوم 

وب�صكل خا�ص حق املعرفة، وذلك من خالل ال�صالحيات املعطاة للهيئة 

املقرتح ان�صاوؤها وامل�صماة »الهيئة امل�صتقلة لالأ�صخا�ص املخفيني ق�صرا«. اال 

اآلية  اختيار  االأول،  عدة:  اأمور  من خالل  هنا  برزت  النظام  اعتبارات  اأن 

املر�صوم بدال عن اآلية القانون مع ما ي�صتتبع ذلك من ت�صييق ل�صالحيات 

الهيئة فتتحول اىل هيئة لتجميع املعلومات وابداء االآراء من دون اأن تعطى 

اأكرث من ذلك، يخرج عن  بل  تنفيذية. ال  اأو  ا�صتق�صائية  اأي �صالحيات 

�صالحيتها جتميع معلومات خا�صة طاملا اأن اخل�صو�صية م�صونة بالقانون فيما 

هي من�صاأة مبر�صوم. والثانية، ابقاء الهيئة حتت و�صاية وزير العدل، بحيث اأن 

�صفة اال�صتقاللية بقيت ا�صما من غري م�صمى، وال �صيما بخ�صو�ص �صلطة 

املفكرة  راأ�صها  وعلى  حكومية  غري  منظمات  اعرتا�صات  واأمام   .
2
التعيني

القانونية وجلنة اأهايل املخطوفني واملفقودين يف لبنان، مت تعيني جلنة وزارية 

املنظمات  من  عددا  العدل  وزير  رئي�صها  فدعا  املر�صوم،  م�صروع  يف  للنظر 

رغم  املر�صوم  اأن هذا  عار�صا   2012-10-31 غري احلكومية اىل جل�صة يف 

    .
3
نواق�صه يبقى احلل الوحيد املمكن طاملا اأن الربملان عاجز بل ميت

اللبنانية يف اعطاء جن�صيتها الأوالدها:  االأمر نف�صه نلحظه ب�صاأن حق االأم 

فتكرميا لالأم، تقرر اأن ينظر جمل�ص الوزراء يف م�صروع قانون لتعديل قانون 

االجتماع  هذا  اأن  اال   .2012-3-21 يف  اأي  عيدها  منا�صبة  يف  اجلن�صية 

انتهى اىل تعيني جلنة وزارية، و�صط تاأويالت تذهب يف اجتاه من االجتاهني: 

التنكر لهذا احلق بالكامل، اأو قبول املبداأ مع ادخال بع�ص اال�صتثناءات 

هذه  ت�صل  ومل  التوطني.  منع  بحجة  فل�صطيني  اأب  من  االأوالد  ب�صاأن 

اقرار  الرف�ص مداه يف ظل  يبلغ هذا  وبالطبع،   .
4
بعد نتيجة  اأي  اللجنة اىل 

من  للمتحدرين  اللبنانية  اجلن�صية  ا�صتعادة  قانون  م�صروع  الوزراء  جمل�ص 

اطار  يف  اأتى  والذي   2011-12-12 يف  املنعقدة  جل�صته  يف  لبناين  اأ�صل 

م�صاعي بع�ص اجلهات على �صون التوازن الدميوغرايف يف لبنان. وقد كر�ص 

هذا امل�صروع يف مادته االأوىل »احلق با�صتعادة اجلن�صية«، لكل �صخ�ص اإذا 

اأقاربه الأبيه حتى الدرجة الرابعة  اأو  اأ�صوله الأبيه  اأو اأحد  كان موجوداً هو 

على االأرا�صي اللبنانية، كما بينه اإح�صاء عام 1921، لدى �صجالت وزارة 

 .
5
الداخلية والبلديات وال�صجالت العائدة له

حتظري  ب�ساأن   2012-9-29 يف  �ل�سادر  �ملر�سوم  �أخري�  ن�سجل  كما 

ت�سكل خطر�  �لتي  �لأعمال  18 يف  �سن  بلوغهم  قبل  �لأحد�ث  ��ستخد�م 

ي�سمل  بات  و�لذي  �لأخلقي،  �سلوكهم  �أو  �سلمتهم  �أو  �سحتهم  على 

�لأطفال حتى فئة 18 �سنة بينما كان �ملر�سوم �لقدمي ي�سمل �لأطفال �لذين 

مل يكملو� 17 �سنة فقط. 

ب-بخ�سو�ض �حلقوق �لقت�سادية )�لعمل و�ل�سمان �لجتماعي(: 

يف هذا املجال، �صجلت مواقف عدة ذات اجتاهات مت�صاربة، وذلك على 

خلفية ارث �صربل نحا�ص االجتماعي يف وزارة العمل. 

العمل األول للشباب
 2012-8-10 بتاريخ  ال�صادر  املر�صوم  هو  املجال  هذا  يف  االأبرز  املر�صوم 

الوطنية  املوؤ�ص�صة  يف  لل�صباب«  عمل  »اأول  برنامج  اإن�صاء  اىل  االآيل 

لال�صتخدام.

اأوىل  عمل  فر�صة  توفري  على  العمل  اأ�صحاب  »ت�صجيع  اىل  يهدف  وهو 

بالكفاءات  وتزويدهم  هجرتهم  من  للحد  اللبناين  لل�صباب  م�صتدامة 

تقدمه  الت�صجيع بدعم مايل،  املهنية« ح�صبما جاء يف متنه. وقد متثل هذا 

هوؤالء.  توظيف  مقابل  العمل  الأ�صحاب  لال�صتخدام  الوطنية  املوؤ�ص�صة 

ويعادل هذا الدعم كامل قيمة اال�صرتاكات املتوجبة عليهم جتاه ال�صندوق 

الوطني لل�صمان االجتماعي خالل ال�صنة االأوىل من توظيف 

هوؤالء، لينخف�ص اىل ثلثيها خالل الف�صلني االأولني من ال�صنة 

الثانية وثلثها خالل الف�صلني االأخريين من هذه ال�صنة. وكان 

املر�صوم  م�صروع  اأجنز  قد  نحا�ص  �صربل  ال�صابق  العمل  وزير 

املذكور قبل ا�صتقالته يف كانون الثاين / يناير 2012. 

وبقراءة �صريعة، ي�صتوجب هذا املر�صوم مالحظات عدة: 

االأوىل، اأنه ي�صكل حماولة اأوىل للحد من هجرة ال�صباب وفق 

ال�صيا�صة  م�صار  يف  هامة  انعطافة  يعك�ص  مما  متنه  يف  ورد  ما 

الظاهرة  هذه  ازاء  حيادية  اللحظة  حتى  بدت  التي  اللبنانية 

م�صاعر  �صعيد  على  عنها  الناجمة  الفادحة  اخل�صارة  وازاء 

�صعيد  على  اأي�صا  ولكن  االجتماعي  والتما�صك  املواطنة 

االأدمغة واملهارات الناجمة عنها،

الوطنية  »املوؤ�ص�صة  احياء  اعادة  اىل  يوؤدي  اأنه  الثانية، 

وهو  العمل.  حق  تفعيل  يف  الدولة  دور  ومعها  لال�صتخدام« 

بالطبع اأمر يوؤ�صر، يف حال االلتزام به، اىل اعادة �صياغة العالقة 

اأو  الالمبايل  االأخرية من دورها  والدولة، بحيث تخرج هذه  ال�صباب  بني 

قدراتها  وتطور  العمل  �صوق  دخول  يف  هوؤالء  حاجات  ازاء  املحايد  اأقله 

املوؤ�ص�صاتية والب�صرية واملادية يف هذا املجال على نحو ينعك�ص ايجابا على 

هذه  بنيويني يف  تهمي�ص  اأو  رف�ص  من  يعانون  ممن  اأخرى  اجتماعية  فئات 

ال�صوق وعلى راأ�صهم املعوقني. 

فعال  ب�صكل  التطبيق  اىل  طريقه  املر�صوم  هذا  ي�صق  اأن  نتمنى  اأن  بقي 

وعادل. فما نخ�صاه هو اأن يبقى كما الكثري من احلقوق االجتماعية، حربا 

على ورق، بغياب قوة االرادة ال�صيا�صية التي تبقى بداهة حمكومة مب�صالح 

هذه  الهجرة  ت�صر  فبم  املواطن.  حلاجات  متزايد  تهمي�ص  مع  »الزعامات« 

يعاند  ازاء من  »الهجرة« خمرجا حمبذا وطبيعيا  األي�صت  »الزعامات«؟ بل 

»�صيا�صة اال�صتزالم«؟

صندوق التعاضد الموحد للفنانين
ادارة  بتنظيم   2012-2-15 املوؤرخ يف  املر�صوم  ن�صجل  واىل جانب ذلك، 

الإن�صاء  كتكملة  ياأتي  وهو  للفنانني،  املوحد  التعا�صد  �صندوق  وعمل 

النقابات الفنية يف 2008. ويتاألف جمل�ص اإدارة ال�صندوق من ممثل عن 

كل نقابة )8 اأع�صاء حاليا( ومفو�ص حكومة ممثل عن وزارة الثقافة. ومن 

تقدميات ال�صندوق: التعوي�ص عن املر�ص والوفاة واحلوادث اجل�صدية التي 

وم�صاعدة  عاتقهم  على  زالوا  ما  الذين  عائالتهم  واأفراد  االأع�صاء  ت�صيب 

التعليم  وت�صجيع  والوالدة  واحدة  وملرة  الزواج  حاالت  يف  االأع�صاء 

والتخ�ص�ص يف كل فروعه وتقدمي امل�صاعدات واملنح والقرو�ص لهذه الغاية 

لالأع�صاء والأوالدهم الذين ما زالوا على عاتقهم وتاأمني معا�ص تقاعدي. 

امل�صاكل  ترقيع  ترمي اىل  فقد بدت وكاأنها مرا�صيم  املرا�صيم االأخرى،  اأما 

يف  االأول  املر�صوم  وبالطبع،  لها.  جدية  حلول  ايجاد  اىل  ترمي  مما  اأكرث 

االأدنى  احلد  بتعيني   2012-12-25 يف  ال�صادر  املر�صوم  هو  االطار  هذا 

الر�صمي الأجور امل�صتخدمني العمال اخلا�صعني لقانون العمل ون�صبة غالء 

م�صمونه.  يف  كما  توقيته  يف  معربا  جاء  والذي  تطبيقها،  وكيفية  املعي�صة 

فمن املعلوم اأن رف�ص توقيع هذا املر�صوم �صكل ال�صبب الرئي�صي ال�صتقالة 

خمالفة  ثبوت  على  الراف�ص  موقفه  بنى  الذي  نحا�ص  �صربل  العمل  وزير 

هذا املر�صوم لقرارات عدة �صدرت عن جمل�ص �صورى الدولة موؤخرا تفيد 

التفوي�ص  خارج  من  نقل  بدالت  لفر�ص  تتدخل  اأن  للحكومة  لي�ص  باأنه 

. وقد كان ياأمل من ذلك ارجاء ا�صدار املر�صوم حتى 
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القانوين املمنوح لها

ا�صدار قانون يقر اأن بدالت النقل جزء ال يتجزاأ من البدل يدخل �صمن 

توافق  بالذات، ح�صل  االأمر  لهذا  نهاية اخلدمة. ودرءا  تعوي�ص  احت�صاب 

عام على �صعيد الطبقة ال�صيا�صية على ارغام نحا�ص على ا�صدار املر�صوم 

وزير  �صارع  ما  وهذا  العمل،  الأ�صحاب  ار�صاء  للقانون،  خمالفا  كان  ولو 

العمل فتو�ص بالوكالة اىل فعله فور ا�صتقالة نحا�ص. وجمرد اقالة وزير على 

خلفية رف�صه التوقيع على مر�صوم خمالف يقينيا للقانون ي�صكل دليال على 

طبيعة النظام املبني على توافق الزعامات ال�صيا�صية اأكرث مما هو مبني على 

القانون. وما يعزز هذه القراءة هو ت�صريح الرئي�ص اللبناين مي�صال �صليمان 

الذي عد هذه اال�صتقالة خطوة د�صتورية ال بل »طبيعية«. فما معنى كلمة 

»طبيعية« هنا وهي »طبيعية« بالن�صبة اىل ماذا؟ بالطبع، املق�صود منه طبيعية 

بالن�صبة اىل النظام ال�صائد. 

وقد  التحكيمي:  العمل  مبجل�ص  املت�صالن  املر�صومان  ي�صاف  ذلك،  واىل 

العمل  جمل�ص  اأع�صاء  تعيني  اىل   2012-5-8 يف  ال�صادر  االأول  اآل 

تعيينهم  يف  التاأخر  اأدى  بعدما  وذلك  واملالزمني،  االأ�صيلني  التحكيمي 

املجال�ص  هذه  تعطيل  اىل   2011 منت�صف  منذ  واليتهم  مدة  انق�صاء  رغم 

ومعها حقوق االأجراء وقانون العمل بالكامل طوال ما يزيد على �صنة، تبعا 

لالختالف على ا�صخا�ص املعينني. 

-5-29 يف  الثاين  املر�صوم  �صدر  بالذات،  التعطيل  هذا  خلفية  وعلى 

2012 بتعديل �صروط تطبيق احكام املواد 77 اىل 82 من قانون العمل 

بخ�صو�ص تعيني اأع�صاء جمال�ص العمل التحكيمية االأ�صيلني واملالزمني. 

اداء  »يف  ي�صتمروا  اأن  على  �صنوات  ثالث  ملدة  تعيينهم  على  ن�ص  وقد 

عملهم بعد انق�صاء تلك املدة اىل حني التجديد لهم او تعيني بدالء عنهم 

وذلك ال�صتمرارية املرفق العام«. وقد هدف املر�صوم اذا اىل جتنيب الق�صاء 

ب�صكل عام وجمال�ص العمل التحكيمي ب�صكل خا�ص التعطيل الق�صري 

على  املر�صوم  هذا  ا�صتند  واذ  �صابقا.  ح�صل  ما  غرار  على  املجال�ص  لهذه 

عليها  يقوم  التي  االأ�صا�صية  املبادئ  وعلى  العام  املرفق  ا�صتمرارية  مبداأ 

العامة ي�صتدعي اال�صتمرار واالنتظام  القانون االداري كون ن�صاط املرافق 

يخ�صى  فاإنه  املواطنني،  حاجات  ت�صبع  التي  اجلوهرية  اخلدمات  تاأمني  يف 

وظائفهم،  يف  احلاليني  امل�صت�صارين  تخليد  اىل  التعديل  يوؤدي  اأن  باملقابل 

االتفاق  يف  ال�صيا�صيون  ف�صل  كلما  وموا�صفاتهم  اأو�صاعهم  �صاءت  مهما 

ا�صتمرارية املجال�ص لي�ص من  اأع�صاء جدد. ورمبا، كان يجدر �صمان  على 

خالل »مبداأ اال�صتمرارية« الذي رمبا يوؤدي اىل نتائج فادحة، امنا من خالل 

بال�صكل الذي ح�صل  اأما  اآلية التعيني ب�صكل يحول دون اخللل.  تعديل 

فيه االأمر، فان املر�صوم هو اأ�صبه باإدارة اأزمة تعطيل املجل�ص منه باال�صالح 

االآيل اىل تفعيل دوره ووظيفته االجتماعية االأ�صا�صيني. 

باملقابل، ت�صجل اأمور عدة يف م�صمار احلقوق االجتماعية اأي�صا: 

القرار  بالغاء  مهامه  ت�صلمه  فور  جري�صاتي  �صليم  العمل  وزير  قيام  االأول، 

الذي كان وزير العمل ال�صابق �صربل نحا�ص قد اأ�صدره �صابقا ب�صاأن حتديد 

ترخي�ص  على  للح�صول  الفل�صطينيني  االأجراء  من  املطلوبة  امل�صتندات 

عمل، من دون اأن ي�صع م�صروعا بديال، 

فوزير  املنازل.  يف  العامالت  عمل  تنظيم  ب�صاأن  امل�صتمرة  املراوحة  الثاين، 

مع  بالتعاون  و�صع  الذي  املوحد  العقد  اللحظة  حتى  يتنب  مل  العمل 

منظمة العمل الدولية. كما اأن الوزارة مل تعلن عن مقرتحاتها ب�صاأن الغاء 

ا�صتثنائهن من ت�صريع قانون العمل. 

ب�صاأن  الدولية  االتفاقية  ب�صاأن  احلكومة  اأبدتها  التي  التحفظات  والثالث، 

احلرية النقابية وفق ما �صبق بيانه. 

ج- بخ�سو�ض �حلق بال�سحة:

من  )احلد   2011/174 رقم  للقانون  تطبيقية  مرا�صيم  �صدور  نلحظ  هنا، 

املر�صوم  اأبرزها  التبغ(،  منتجات  ودعاية  وتغليف  �صنع  وتنظيم  التدخني 

خالل  من  ي�صجل  واذ  ال�صجائر.  علب  على  حتذيرات  و�صع  اىل  االآيل 

العامة، فان م�صالح �صركات  ال�صحة  املرا�صيم رغبة يف املحافظة على  هذه 

ا�صترياد وت�صويق التبغ تبقى راجحة يف املوازنة ما بينها وبني احلق بال�صحة. 

ينظم  مر�صوم  و�صع  اأجل  من  �صنة  مدة  احلكومة  اأمهل  قد  القانون  وكان 

الدخان،  علب  غالف  على  و�صعها  الواجب  ال�صحية  التحذيرات  �صكل 

نفاذ  اأرجاأت  اإنها  بل  وح�صب،  لها  املعطاة  املهلة  احلكومة  ت�صتغرق  فلم 

احلكومة  اختارت  نف�صه،  االجتاه  ويف  ن�صره.  بعد  باأخرى  �صنة  اىل  املر�صوم 

اأن  علما  ال�صور،  ا�صتخدام  دون  من  للتحذيرات  اخلطية  ال�صيغة  بو�صوح 

ال�صباب  »معظم  باأن  �صابقة  درا�صة  بينت يف  بريوت  االأمريكية يف  اجلامعة 

اللبناين يرى اأن ال�صورة توؤثر فيه اأكرث من التحذير اخلطي«.

التدخني  بخ�صو�ص  القانون  تطبيق  مدى  تراجع  هو  �صوءا  االأمر  يزيد  وما 

نقلته  ما  نفاذه لهذه اجلهة وفق  العامة خالل مدة ق�صرية من  االأماكن  يف 

العامة  ال�صحة  وزراء  �صم  ثالثي  اجتماع  اأعقاب  يف  القانونية  املفكرة 

 .
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د- بخ�سو�ض �حلق بالتعليم: 

 ،1997 منذ  املناهج  اأهداف  يحدد  مر�صوم  اقرار  منذ  االأوىل  وللمرة  هنا، 

واالبتدائية،  واالعدادية  الثانوية  املراحل  يف  له  تطبيقية  مرا�صيم  و�صع  مت 

�لعامة  �لأهد�ف  بتحديد   2012-9-21 �ل�سادر يف  �ملر�سوم  �أبرزها،  ومن 

�لتعليم  مرحلة  يف  �ملجتمع«  »خدمة  م�سروع  تطبيق  و�آليات  و�خلا�سة 

التطّوع  ثقافة  تعميم  اإىل  اأعلنه  ما  وفق  امل�صروع  هذا  ويهدف  �لثانوي. 

باملبادرة جتاه خدمة االآخرين من خالل قناعات ذاتية تبنى لدى التالمذة 

ما  خارجها،  يف  اأو  املدر�صة  داخل  يف  اإن  والال�صفّية،  ال�صفّية  باملمار�صة 

املجتمع  اإىل  ينتمون  ومواطنني  كاأفراد  �صخ�صيتهم  يف  وفرادة  نقاء  يعك�ص 

على  الثانوي  بامل�صتوى  البدء  و�صيتم  واملدنية.  االجتماعية  املختلفة  بقَيمه 

اأق�صى،  حداً  منها  �صاعة  اأربعني  بنحو  يقوم  اأن  على  �صاعة،  �صتني  اأ�صا�ص 

وميكن للطالب اأن ينهيها يف ال�صف العا�صر، اأي اأن �صف ال�صهادة الر�صمية 

يف  حددت  فقد  اخلدمة،  جماالت  وعن  االأن�صطة.  هذه  مثل  يت�صمن  ال 

نفايات(  تدوير  نظافة،  حمالت  )ت�صجري،  »البيئية  باالآتية:  املر�صوم 

توعية(  حمالت  االأوبئة،  مكافحة  وامل�صنني،  املر�صى  )خدمة  وال�صحية 

االأقران،  مع  )التعاون  والرتبوية  التطوع(  اجتماعية،  )خدمة  واالجتماعية 

ذات  اخلدماتية  االأعمال  من  وغريها  مدر�صي(،  دعم  ك�صفية،  خميمات 

مدنية  ير�صي خدمة  وكاأنه  الناحية  هذه  املر�صوم من  ويبدو  العام«.  الطابع 

الزامية لطالب املدار�ص الثانوية، وهي خدمة تبقى بالدرجة االأوىل خدمة 

عملية قلما توؤدي اىل تعزيز احل�ص النقدي. 

بتنظيم حقول ومراحل  2-8-2012 مر�صوم  اأخرى، �صدر يف  ومن جهة 

ازالة  املر�صوم هو  ت�صمنه هذا  ما  واأبرز  والتقني.  املهني  التعليم  و�صهادات 

احلواجز بني هذا التعليم والتعليم اجلامعي. فباإمكان طالب االمتياز الفني 

يف  العايل  التعليم  موؤ�ص�صات  خمتلف  يف  اجلامعية  درا�صته  متابعة   TS

والتقني  املهني  التعليم  تتالءم مع اخت�صا�صاتهم يف  التي  االخت�صا�صات 

�صرط اأن ينال معدل.20/12  كما خول املر�صوم اأي�صا الطالب احلائزين 

اأي اخت�صا�ص يريدونه حتى ولو  TS دخول اجلامعة لدرا�صة  على �صهادة 

كان خمتلفا عن اخت�صا�ص �صهادتهم ما عدا »احلقوق«. كما ن�ص املر�صوم 

ال�صهادة  يف  الر�صوب  حال  املدر�صي يف  الت�صرب  دون  للحوؤول  اآلية  على 

التقني  التعليم  التام بني  الف�صل  مع  املرا�صيم  وقد قطعت هذه  املتو�صطة. 

التقني  التعليم  كان  فلطاملا  طبقية.  من  فيه  مبا  اجلامعي،  والتعليم  واملهني 

واملهني مرتبطا مب�صتوى اجتماعي معني، بحيث يتوجه اإليه من لي�ص لديه 

بينهما متاما ويوؤدي  التعليم اجلامعي يف نظام يف�صل  امكانات مادية الإمتام 

عمليا اىل تعميق الهوة الطبقية يف لبنان. كما فتحت الباب اأمام الرا�صبني 

الكمال درا�صاتهم منعا للت�صرب. 

بال�صماح   2012-10-12 يف  ال�صادر  املر�صوم  ن�صجل  ذلك،  عن  ف�صال 

مبتابعة  ال�صورية  اجلامعات  يف  الدرا�صة  يتابعون  الذين  اللبنانيني  للطالب 

الدرا�صة يف اجلامعة اللبنانية. 

التعليم  تنظيم  مر�صوم  ا�صدار  عن  متقاع�صة  احلكومة  بقيت  باملقابل، 

املجاين وااللزامي وفق ما بيناه اأعاله. 

ه- �حلقوق �ل�سيا�سية: 

الوزراء  جمل�ص  يف  النيابية  االنتخابات  قانون  م�صروع  ت�صديق  نلحظ  هنا 

ا�صدار  ي�صجل  كما  باالنتخاب.  املغرتبني  وحق  الن�صبية  مبداأ  اعتماد  مع 

العامة  �صيا�صاتها  بن�صر  العامة  االدارات  الزام  يف  الفتا  قرارا  احلكومة 

وذلك  االلكرتونية  مواقعها  على  املرا�صيم  وم�صاريع  القوانني  وم�صاريع 

بهدف متكني املواطنني والهيئات اخلا�صة من ابداء اآراءها ومقرتحاتها. وقد 

التزم عدد من االدارات العامة بهذا االأمر على نحو يفتح الباب اأمام مزيد 

من امل�صاركة االجتماعية.

*طالب في الحقوق في جامعة القديس يوسف، فريق 

عمل المفكرة القانونية

11  مت اقرار الوثيقة ال�صبابية يف جل�صة جمل�ص الوزراء املنعقدة يف 2012-4-3. .

21 بتاريخ . املن�صور  ق�صرا«  للمخفيني  الوطنية  الهيئة  على  باجلملة  »اعرتا�صات  بعنوان  مقالة   

3-10-2012، �صعدى علوه، جريدة ال�صفري.

31 القانونية التي ح�صرته ون�صرته على موقعها .  مت حترير حم�صر لالجتماع مببادرة من املفكرة 

االلكرتوين.

41 .-3-23 بالفعل«،  املراأة مبنح جن�صيتها الأ�صرتها ال يقرتن   �صعدى علوه، »االعرتاف بحق 

2012، جريدة ال�صفري.

51   �صعدى علوه، »قانون ا�صتعادة اجلن�صية للمتحدرين من اأ�صل لبناين: ابحثوا عن التوازنات .

الطائفية«، ال�صفري، 2012-2-14.

61 28-10-2011، حممد زبيب مع راأي جمل�ص .  مرجع مقال من�صور يف جريدة االأخبار يف 

�صورى الدولة ال�صادر يف 27-10-2011 حتت الرقم 2012-2011/23

71  مقال ل�صعدى علوه �صادر يف 18-12-2012، املوقع االلكرتوين للمفكرة القانونية..

العمل الحكومي: الحريات والحقوق في عدسة النظام

جمل�ص العمل التحكيمي- املفكرة القانونية

جن�صيتي كرامتي- ت�صوير ح�صام م�صيم�ص
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ر�صحت �صنة 2012 عن جتارب يف ميادين ق�صائية عدة. وقد ات�صل بع�صها 

ب�صمان ممار�صة حريات ذات طابع جتديدي )احلرية النقابية وحرية االبداع 

الفني وحرية املعتقد(، فيما اآل بع�صها االآخر اىل حماية الفئات االأ�صعف اأو 

االأكرث تهمي�صا ويف طليعتهم الالجئني ال�صوريني واملدمنني على املخدرات 

اأو اأي�صا اىل �صمان امل�صالح االجتماعية واحلق املحاكمة. وعلى هام�ص كل 

ذلك، عمل بع�ص الق�صاة على تطوير اآليات تف�صري القوانني وطرقه، على نحو 

يوؤدي اىل تو�صيع هام�ص االجتهاد لديهم. وقد تبدى ذلك ب�صكل خا�ص 

واأي�صا  للت�صريع  ا�صا�صي  كمبداأ  الطبيعي  احلق  مفهوم  تكري�ص  خالل  من 

مبداأ التنا�صب. كما جتدر اال�صارة اىل اأن عددا من الق�صايا الق�صائية احتل 

�صوبرمان  بوك�صر  ق�صايا  مثل  �صهرية(  )ق�صايا  العام  اخلطاب  هاما يف  حيزا 

على  لالجابة  حقيقية  درو�صا  و�صكل  و�صبين�ص،  وغرافيتي 

ثغرات ق�صائية وقانونية وادارية وفق ما نبينه اأدناه. 

 حريات ذات طابع تجديدي: 
العمل  حق  اأ�صا�صية:  اأمور  ثالثة  ن�صجل  االطار،  هذا  يف 

واحلرية النقابية وحرية االبداع الفني وحرية املعتقد، وكلها 

�صهدت تطورات الفتة يف اأعمال الق�صاء يف 2012. 

حق �لعمل و�حلرية �لنقابية

هنا، ن�صجل ثالثة قرارات بالغة االأهمية، اثنان منها برزا يف 

ق�صية نقابة العاملني يف �صبين�ص لبنان، فيما الثالث يت�صل 

مبدى �صحة ت�صمني التعاقد بنودا ملنع االأجراء من العمل 

االأمور  قا�صي  اأخ�صعها  والتي  مناف�صني  اأرباب عمل  لدى 

امل�صتعجلة ل�صروط ت�صمن طابعها العادل. وما مييز هذه القرارات الثالثة هو 

انتهاج اآلية املوازنة بني احلقوق يف اجتاه تغليب احلقوق االجتماعية االأكرث 

دور  تو�صيع  �صاأنها  من  اآلية  وهي  بالعمل،  احلق  اأو  النقابية  كاحلرية  �صموا 

جمل�ص  �صهد  فقد  باملقابل،  االأ�صا�صية.  احلقوق  حماية  يف  وقدرته  الق�صاء 

العمل التحكيمي تعطيال كامال خالل مدة تزيد عن �صنة ا�صتمرت حتى 

منت�صف �صنة 2012، وذلك و�صط �صمت اعالمي وحقوقي الفت. 

امل�صتعجلة  االأمور  قا�صية  عن  �صدر  �صبين�ص  ق�صية  ب�صاأن  االأول  القرار 

الهيئة  اأع�صاء  طلب  على  بناء   2012-9-7 يف  احل�صن  زلفا  بريوت  يف 

ال�صركة �صاحبة حمالت �صبين�ص من  اآل اىل منع  للنقابة، وقد  التاأ�صي�صية 

�صرف هوؤالء خارج حاالت اخلطاأ )مادة 74 من قانون العمل( الأ�صبوعني 

حتت طائلة ت�صديد مائة مليون لرية لبنانية. وكان الطلب قد قدم على خلفية 

اجلمعية  رئي�ص  ومنهم  ال�صركة  يف  العمالية  القيادات  من  اثنني  �صرف 

التاأ�صي�صية للنقابة. وقد بني الطلب باأن اأع�صاء الهيئة قد تعر�صوا ل�صغوط 

نقابة ملوظفي ال�صركة يف وزارة العمل بهدف  بعد تقدمهم لطلب ترخي�ص 

النقابية  القيادات  يحمي  ال  العمل  قانون  اأن  فيما  منها  ا�صتقالتهم  انتزاع 

اال بعد انتخابها، وهو اأمر ال ميكن القيام به وفق هذا القانون قبل احل�صول 

على ترخي�ص من وزارة العمل وانق�صاء املهلة الالزمة الجراء االنتخابات، 

الطلب  عر�ص  احلماية،  طلب  ولتربير  طويلة.  اأ�صهرا  ي�صتدعي  قد  اأمر  وهو 

اأن ثمة حقوقا عدة معر�صة للخطر )احلرية النقابية وحق القيادات النقابية 

باحلماية ف�صال عن احلق ببيئة عمل �صليمة..( واأن هذه احلقوق قد ن�صت 

عليها املواثيق الدولية مما ي�صعها يف م�صاف احلقوق ذات القيمة الد�صتورية، 

املعطى  احلق  وهو  منه،  احلد  املطلوب  احلق  من  اأكرب  قيمة  ذات  ويجعلها 

الأ�صحاب العمل ب�صرف اأجرائهم يف اأي حني. وعمال بهذه املوازنة، اتخذ 

القرار مبنع ال�صرف ملدة اأ�صبوعني، وهي املدة التي قد ي�صتغرقها در�ص طلب 

الرتخي�ص لتاأ�صي�ص النقابة. وقد عادت القا�صية نف�صها واأ�صدرت قرارا اآخر 

يف 21-9-2012 بتمديد املهلة الأ�صبوعني ا�صافيني ح�صلت النقابة النا�صئة 

خاللها على املر�صوم القا�صي برتخي�صها. والدراك اأهمية هذا القرار، يجدر 

قا�صي  عن  �صادرا  �صابقا  قرارا  مبوجبه  ف�صخت  احل�صن  القا�صية  اأن  الذكر 

االأمور امل�صتعجلة املناوب يف 1-9-2012 ن�ص على عدم جواز تقييد حق 

�صاحب العمل يف ف�صخ اأجرائه على اأ�صا�ص اأنه حق مكر�ص يف قانون العمل.  

وبالطبع، ك�صفت هذه الق�صية عن الثغرة الكبرية يف قانون العمل واملتمثلة 

م�صبق  لرتخي�ص  )اخ�صاعها  النقابات  تاأ�صي�ص  على  املو�صوعة  القيود  يف 

و�صع ه�ص  موؤ�ص�صيها يف  والتي ترتك  االنتخابات(  زمنية الجراء  ول�صروط 

ازاء اأ�صحاب العمل غري الراغبني عموما يف وجود نقابات م�صتقلة. والواقع 

ال�صند  احلرب  بعد  ما  �صنوات  طوال  �صكل  امل�صبق  الرتخي�ص  هذا  اأن 

القانوين لتكاثر النقابات املن�صاأة من فوق )بارادة اأحزاب �صيا�صية متحالفة 

مع الراأ�صمال( ولتقوي�ص احتمال ن�صوء نقابات م�صتقلة بارادة املعنيني بها. 

ق�صاة  من  اآخر  قا�ص  عن   2012-11-18 يف  �صدر  فقد  الثاين،  القرار  اأما 

االأمور امل�صتعجلة يف بريوت )ندمي زوين( برد طلب ارجاء انتخابات النقابة 

والتي كانت مقررة يف اليوم نف�صه. وقد اآل هذا القرار عمليا اىل نزع احلاجز 

االأخري اأمام ا�صتكمال تاأ�صي�ص النقابة يف نهاية خما�ص طويل وع�صري وموجع. 

فبعدما ا�صتخدمت ال�صركة اأ�صاليب �صتى من االكراه والعنف، منها العنف 

النف�صي  والعنف  بال�صرف(  والتلويح  بال�صرف  متثل  )الذي  االقت�صادي 

)تدابري متييزية وانتقامية خالل دوام العمل( والعنف اجل�صدي )االعتداء 

لها  يبق  مل  التاأ�صي�صية،  الهيئة  اأع�صاء  �صد  العمل(  اأماكن  يف  بال�صرب 

لتعطيل االنتخابات اال وقفها بقرار من الق�صاء. ولهذه الغاية، تقدم عدد من 

اأجراء ال�صركة بتن�صيق وا�صح مع ادارتها با�صتدعاء لوقف االنتخابات. وقد 

كان هذا اال�صتدعاء منا�صبة لتظاهرة فريدة من نوعها داخل ق�صر العدل، 

بحيث تدفق اليه �صبعون اأجريا لت�صجيل تاأييدهم لال�صتدعاء، بحجة اأنهم 

. وقد بدا من خالل ذلك اأن ال�صركة التي 
1
منعوا من االنت�صاب اىل النقابة

اىل  اجها�صها  ف�صلت يف  بعدما  قد عمدت  تاأ�صي�صها،  عند  النقابة  حاربت 

اال�صتدعاء  ت�صمني  مت  وقد  الدارتها.  موؤيدين  باأع�صاء  اغراقها  اىل  ال�صعي 

اأجراء وبالتالعب بتواريخ الطلبات الخ.. فجاء  اتهامات عدة مبنع انت�صاب 

قرار القا�صي لي�صع حدا لكل ذلك، على اأ�صا�ص اأن التدبري املطلوب )وقف 

االنتخابات( تدبري مي�ص باحلقوق النقابية امل�صانة د�صتوريا وقانونا، وال يجوز 

لقا�صي االأمور امل�صتعجلة التدخل مبوجب اأمر على عري�صة، وب�صورة م�صبقة، 

اأ�صباب قانونية مربرة ومهمة وثابتة  الجابة الطلب اال متى كان يف الق�صية 

�صابقا  ال�صرف  تقييد حق  القا�صي  قبل  وكما  وبذلك،  وا�صح..«.  ب�صكل 

عمال باأهمية احلرية النقابية، رف�ص القا�صي هنا امل�ص باحلرية النقابية عمال 

اأي�صا بوزنها مقارنة باحلقوق االأخرى املطالب ب�صونها. 

اأما القرار الثالث، فقد �صدر عن قا�ص اآخر من ق�صاة االأمور امل�صتعجلة يف 

قد  الذي  املناف�صة  بند منع  يت�صل مبدى �صحة  بريوت )جاد معلوف( وهو 

ين�ص عليه عقد عمل لتنظيم و�صع االأجري بعد انتهاء مدته. 

ومن تفا�صيل هذا النزاع اأن اأجريا �صابقا كان قد تعّهد بعدم 

القيام باأي عمل مناف�ص ل�صاحب عمله اأو العمل لدى اأي 

حمافظتي  �صمن  للعمل  تركه  من  �صنتني  بعد  له  مناف�ص 

بريوت وجبل لبنان. ورغم هذا التعهد، با�صر االأجري العمل 

من  ق�صرية  فرتة  بعد  عمله  ل�صاحب  مناف�صة  �صركة  لدى 

العمل لديه، فتقدم هذا االأخري جلانب ق�صاء االأمور  تركه 

ال�صابق  واأجريه  املناف�صة  ال�صركة  الزام  بطلب  امل�صتعجلة 

بالتعهد  عمال  فورا  بينهما  القائمة  العمل  عالقة  بانهاء 

التعهد  اعتبار  اىل  خل�ص  بعدما  القرار  رد  وقد  املذكور. 

م�صكوكا ب�صحته، طاملا اأن من �صاأنه التعر�ص حلرية العمل 

من دون مربر. وللتو�صل اىل هذه النتيجة، كر�ص القا�صي 

انقالب  مبثابة  بع�صها  بدا  واحلقوق  املبادئ  من  جمموعة 

اأن  مثال  املبادئ  هذه  ومن  اللبنانية2.  القانونية  املنظومة  يف 

ي�صهم طبعا  مما  ببدل،  اذا كان  املناف�صة ال يكون �صحيحا اال  بعدم  التعهد 

من احلد من رواجها، فال يطلبها اأ�صحاب العمل اال يف احلاالت ال�صرورية 

حلماية م�صلحة املوؤ�ص�صة اأو ال�صركة. كما اأن القرار تو�صل من خالل تعليله 

وانطالقا من الن�صو�ص املذكورة لي�ص فقط اىل اعالن حرية العمل بل اأي�صا 

اىل ا�صتخال�ص عدد من احلقوق منها، ومن اأبرزها »احلق يف ان�صاء عالقات 

باحلياة  و»احلق  ومر�صية«  عادلة  ب�صروط  العمل  اختيار  و»حرية  العمل« 

اخلا�صة« واأخريا ولي�ص اآخرا »حق احلماية من البطالة«. 

حرية �لبد�ع �لفني

عن   2012-11-14 يف  ال�صادر  احلكم  هو  املجال  هذا  يف  االأحكام  اأهم 

حمكمة ا�صتئناف بريوت برئا�صة القا�صية فريال دلول وع�صوية امل�صت�صارتني 

فرح حاطوم والرا منري يف الق�صية املعروفة بق�صية »بوك�صر �صوبرمان«. وكان 

الكوميدي ادمون حداد قد نظم يف 2009 �صهرة فنية ترفيهية جلمع تربعات 

باأمرا�ص  امل�صابني  االأطفال  ملعاجلة  هارت«  »برايف  ل�صندوق  رعيها  يعود 

القلب. وكانت الفكرة اأن يتم تاأدية ا�صتعرا�ص كوميدي تفاعلي يوؤدي فيه 

بع�ص املمثلني اأدوار �صبان معرو�صني للبيع، فيما تقوم ال�صيدات احلا�صرات 

باملزايدة العلنية ل »�صرائهم«. اال اأن مقالتني ن�صرتا يف جريدة النهار اعتربتا 

املزاد  �صبان يف  »بيع  نوع جديد« حيث مت  »دعارة من  ال�صهرة هي  اأن هذه 

العلني«، وقد كان ذلك كافيا كي تدعي النيابة العامة �صد كال من حداد 

ومقدمة ال�صهرة راوية ال�صاب. وكانت هذه الق�صية قد اأ�صالت حربا غزيرا 

أعمال القضاة اللبنانيين في 2012:

أين نجح القضاة في حماية الحقوق األساسية والحريات العامة؟
نزار صاغية

غداة �صدور القرار االبتدائي باحلكم على املدعى عليهما ب�صهر حب�ص على 

خلفية االخالل باالآداب العامة، فاأتى احلكم اال�صتئنايف بابطال التعقبات 

يف  الفنية  للحرية  اأعم  وب�صكل  امل�صرح  حلرية  انت�صارا  لي�صجل  بحقهما 

�أقرت �ملحكمة يف هذ� �لقر�ر للم�سرح،  فقد  التزمت االأخالقي.  مواجهة 

وخ�سو�سا �لكوميدي، هام�سا و��سعا للتعبري. فمفهوم �لتعّر�ض للأخلق 

�أن  بناء على  �لفن  يطال  �أ�سيق عندما  ب�سكل  تف�سريه  يتم  �لعامة  و�لآد�ب 

»ما هو جائز على �مل�سرح غري م�سموح يف �لأماكن �لعام«. كما �أن �لد�فع 

�لكوميدي للأعمال �مل�سرحية يوؤدي �ىل �نتفاء �لنية �جلرمية مبا �أن �لفعال 

و�لكلم يف هذه �ل�سهرة جاءت بهدف ��سحاك �لنا�ض من �أجل رفع مبلغ 

�لتربعات. 

ويف ال�صياق نف�صه، �صجل القا�صي اجلزائي يف بريوت جورج عطية يف حكمه 

ال�صادر يف 19-11-2012 موقفا اآخر على �صعيد حرية االبداع الفني، مع 

 2012 يف  الغرافيتي  جمال  يف  النا�صطني  اأبرز  اأحد  عن  التعقبات  ابطال 

�صمعان خوام لغياب الن�ص. وقد كان مت االدعاء على هذا االأخري يف اأعقاب 

قيامه بر�صم لوحات فنية عن احلرب اللبنانية على اجلدار يف حملة الكرنتينا 

اخلا�صة  العقوبات  قانون  من   770 املادة  مبقت�صى  وذلك  االطفائية  مقابل 

املتمثلة يف ر�صم غرافيتي على اجلدران من دون  مبخالفة االأنظمة االدارية 

ترخي�ص م�صبق. وقد ت�صمنت حيثيات احلكم هنا اأي�صا ما يفيد اأن للحرية 

الفنية موقع خا�ص. فبعدما تثبت احلكم باأن فعل املدعى عليه هو عبارة عن 

�أعمال فنية ح�سارية تدخل �صمن نطاق فن �لر�سم �لت�سويري ويج�صدها 

من يقوم بها يف لوحات تر�صم على اجلدران، خل�ص اىل القول باأن عنا�صر 

اجلرم غري مكتملة على اعتبار اأن اأعماال مماثلة ال حتتاج اىل ترخي�ص م�صبق. 

والالفت الرتكيز على عبارتي »فن« و»فني« والتي وردت اأكرث من مرة ومت 

ربطها ب»احل�صاري« و�صكلت حكما �صندا اأ�صا�صيا البطال التعقبات. وقد 

اأ�صالت الق�صية اآنذاك حربا غزيرا وخ�ص�ص لها موقع خا�ص على �صبكات 

مع  اأوجه  الغرافيتي  على مالحقة  االعرتا�ص  وبلغ  االجتماعي.  التوا�صل 

توقيف نا�صطني اآخرين وهما علي فخري وخ�صر �صالمة على خلفية قيامهما 

بر�صوم م�صابهة داعمة للثورة ال�صورية يف اأماكن اأخرى من بريوت. وما تزال 

الق�صية املقامة �صدهما قيد املحاكمة. 

منطقة  يف  الغرافيتي  لدعم  خا�صة  ليلة  تنظيم  مت   ،  2012-5-1 وبتاريخ 

احلمراء على مراأى من القوى االأمنية التي مل حترك �صاكنا. 

حرية �ملعتقد

نازك  القا�صية  عن   2012-1-19 يف  ال�صادر  احلكم  هو  هنا  البارز  احلكم 

الذي  االدعاء  بابطال   
3
طرابل�ص( يف  جزائية  منفردة  )قا�صية  اخلطيب 

خلفية  على  �صخ�صني  �صد  ال�صمال  يف  اال�صتئنافية  العامة  النيابة  قدمته 

من  وعقيدته  ومبادئه  اأفكاره  بن�صر  وقيامهما  التحرير  حزب  اىل  انتمائهما 

خالل التعاطي مع االأ�صخا�ص املوؤمنني، يف امل�صاجد ويف االأمكنة الف�صيحة 

باأعمال  بالقيام  املت�صلة  املواد  اأ�صا�ص  على  وذلك  طرابل�ص،  اأ�صواق  يف 

بالدعوة  تتمثل  احلزب  هذا  عقيدة  اأن  واملعلوم  �صرية.  تنفيذية يف جمعية 

توحد  التي  اال�صالمية  اخلالفة  دولة  واقامة  ا�صالمية  حياة  ا�صتئناف  اىل 

ال�صعوب حتت خليفة واحد يحكم ب�صرع اهلل. فبعدما تثبتت �لقا�سية من 

�سلوع �ملدعى عليهما يف ن�ساطات )بع�سها �سري( يف هذ� �حلزب، �نتهت 

�ىل �بطال �لتعقبات بعدما �عتمدت تعريفا و��سعا و�سريحا حلرية �ملعتقد، 

يقطع مع �لباطنية �لجتماعية �لتي تتم�سك ظاهريا بحرية �ملعتقد من دون 

.
4
�لعرت�ف مب�سامينها �و بانعكا�ساتها

�لكاملة  �حلرية  لل�سخ�ض  يكون  �أن  �لأ�سا�ض  يف  تعني  �ملعتقد  ف»حرية 

�لتي ير�ها  �لعقيدة  �لكاملة يف �عتماد  �أن يكون له �حلرية  �أي  �لتفكري،  يف 

حتى  �أو  و�لدينية،  و�لقت�سادية  و�لجتماعية  �ل�سيا�سية  لأفكاره  منا�سبة 

�أفكار�  يعتمد  �أن  ميكنه  وهو  عقيدة،  �أي  �عتماد  بعدم  �حلرية  له  يكون  �أن 

غري  �أفكار�  �أو  �ملجتمع  �أفر�د  غالبية  قبل  من  �ملعتنقة  �لأفكار  مع  تختلف 

متنا�سبة معها. ويتفّرع عن حرية �ملعتقد �أن يكون �ل�سخ�ض حر� يف �عتناق 

�لعقيدة �لدينية �لتي تنا�سبه وحر� �أي�سا يف عدم �عتناق �أي دين«. 

وهكذا، قدم احلكم قراءة �صريحة )جتديدية( للمادة 9 من الد�صتور، ت�صمن 

احرتام حرية االأديان واالنت�صاب اىل الطوائف من دون اأن جتعل منها اأطرا 

يوؤ�صر الفرد فيها. وهذا ما اأعاد احلكم التاأكيد عليه يف حيثية اأخرى، بقوله اأن 

»حرية التفكري هي حرية طبيعية مرتبطة بالعقل الب�صري ال ميكن حّدها باأي 

و�صيلة كانت«، على نحو ين�صف لعبة املحرمات يف هذا املجال. والالفت اأن 

احلكم مل يجد انطالقا من ذلك اأي ا�صكال يف اعالن حرية االنعتاق من 

االأديان كافة اىل جانب اعالن حرية االعتقاد باخلالفة اال�صالمية، اأي اىل 

اعالن حرية االحلاد اىل جانب حرية الت�صدد الديني.   

امنا  املعتقد  حرية  اعالن  على  فقط  لي�ص  احلكم حر�صا  اأبدى  ذلك،  واىل 

التعبري  بحريتي  ربطها  خالل  من  وذلك  احرتامها،  �صمان  على  اأي�صا 

والتجمع. وهذا ما نقروؤه بو�صوح كلي من خالل قوله باأنه »ال ميكن اأن يتم 

اإحرتام حرية املعتقد عمليا اإال اذا مت احرتام حريات اأ�صا�صية مرتبطة بها اأو 

منبثقة مبا�صرة عنها، اأال وهي حرية التعبري عن هذا املعتقد، وحرية التجّمع 

واالإجتماع، وحرية التظاهر �صلميا دعما لهذا املعتقد«. 

من  �لفردي  طابعها  من  �ملعتقد  حرية  �أخرج  قد  �حلكم  يكون  وبذلك، 

خلل �لتاأكيد على وجوب �سمان ممار�ستها جماعيا وباأية حال يف �مل�ساحة 

�لعامة، وبكلم �آخر �أخرجها من �طار »�لعرت�ف بحرية �لفرد يف �سوؤونه 

يف  �ملعتقد�ت  خمتلف  بني  و�لتفاعل  �ملتبادل  �لت�سامح  �طار  �ىل  �خلا�سة« 

�مل�ساحة �لعامة. 

حماية الفئات األضعف أو المهمشة قانونا: 
حماية  عززت  التي  الق�صائية  والقرارات  االأحكام  من  جمموعة  جند  هنا، 

املعنية  والفئات  اأو قيمي معني.  قانوين  اأو  واقعي  تعاين من �صعف  فئات 

املواد  ال�صوريني واملدمنني على  واأبرزها فئتي الالجئني  يف هذا اخل�صو�ص 

املخدرة، ف�صال عن اأحكام اأخرى اأقل اأهمية تت�صل باالأحداث املخالفني. 

11 الذي . الداخلي  بنظامها  اأغلقت باب االنت�صاب عمال  للنقابة قد  التاأ�صي�صية  الهيئة  وكانت 

ين�ص على وجوب و�صع الئحة �صطب نهائية قبل 15 يوما من اجراء االنتخابات. 

21 التحكيمي، . العمل  جمل�ص  وتعطيل  االأجور  عن  العام  اخلطاب  موازاة  يف  خملوف،  مينى 

قا�صي االأمور امل�صتعجلة يتدخل حلماية حرية العمل، املفكرة عدد 4، ني�صان 2012.

31 يوؤمن . ان  اراد  ملن  الد�صتور:  من   9 واملادة  التحرير  وحزب  اخلطيب  القا�صية  �صاغية،  نزار 

باخلالفة او ان ال يوؤمن.. املفكرة القانونية، املفكرة، عدد 4، ني�صان 2012.

41 . 2009 متوز   15 الدولة يف  �صورى  ال�صادر عن جمل�ص  باملوقف  مقارنتها  الغاية  لهذه  يكفي 

والذي راأى على نقي�ص ذلك باأن املادة 9 ت�صمح بتقييد حرية املعتقد، التي تبقى »مرتبطة بالنظام 

الطائفي الذي يفر�ص على كل لبناين ان ينتمي اىل طائفة من طوائفه الر�صمية فال يبقى طليقا يف 

حياته االجتماعية وال�صيا�صية خارج االطار الطائفي الذي ولد فيه او انت�صب اليه باعتبار ان حرية 

املعتقد ت�صتتبع اعرتاف القانون اللبناين بحق الفرد يف تغيري دينه ومذهبه ومعتقداته )مع اال�صارة 

اىل ان اأنظمة االأحوال ال�صخ�صية عند امل�صلمني ال جتيز للم�صلم تغيري دينه( ». وعن تعليق على 

احلكم املذكور، االخبار، 21 اآب 2009 املن�صور اي�صا على املوقع االلكرتوين للمفكرة القانونية 

املحكمة  اأع�صاء  اأحد  اأن  كيف  املرجع  ويبني  »للذكرى«.  عنوان:  حتت   2012-1-13 بتاريخ 

عنه  �صادرة  �صابقة  ا�صت�صارية  الآراء  متاما  مناق�صا  موقفا  املذكور  القرار  اتخذ يف  �صادر(  )�صكري 

ب�صفته رئي�صا لهيئة اال�صت�صارات والت�صريع. 

تـتـمـة

غرافيتي مقابل �صبيني�ص - ت�صوير ح�صام م�صيم�ص

الجوؤون �صوريون - مدونة اخلبز ل�صوريا �صوبر مان بوك�صر - ت�صوير ح�صام م�صيم�ص
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واىل جانب هذه االأحكام التي نعلق عنها اأدناه، نكتفي باال�صارة اىل حكم 

اآل اىل تغرمي �صاحب عمل افرتى على خادمته االأجنبية من خالل  اآخر 

االدعاء عليها زورا بال�صرقة.  

�للجئون �ل�سوريون

وهو   
5
اللجوء ق�صايا  يف  مميزا  حكما   2012 عام  �صجل  املجال،  هذا  يف 

)قا�صية  اخلطيب  نازك  القا�صية  عن   2012-5-28 يف  ال�صادر  احلكم 

على  �صوري  الجئ  �صد  التعقبات  بابطال  طرابل�ص(  يف  جزائية  منفردة 

االأو�صاع  ب�صبب  للخطر  واأمنه  حياته  �صة 
ّ
املعر ال�صخ�ص  »اأن  خلفية  

»لالإ�صطهاد«،  �ص 
ّ
معر �صخ�ص  هو  بالده  فيها  متر  التي  ال�صيئة  االأمنية 

االإن�صان،  حلقوق  العاملي  االإعالن  من   14 املادة  اأحكام  بح�صب  ولديه، 

احلق الطبيعي املالزم الإن�صانيته )droit1naturel( بالدخول اىل بلد 

احلماية  وتاأمني  منه  الهروب  اأو  االإ�صطهاد  هذا  دفع  اأجل  من  اآمن  اآخر 

التي  العقوبات  قانون  183 من  للمادة  ولعائلته«، كل ذلك �صندا  لنف�صه 

جتاوز.  بغري  حق  ممار�صة  يف  املرتكب  الفعل  عن  اجلرمية  ال�صفة  تزيل 

حق  �أن  �لأول،  مرت�بطني:  �أمرين  عمليا  كر�ض  قد  �حلكم  يكون  وبذلك 

تطبيق  ��ستبعاد  وجوب  و�لثاين،  طبيعي،  حق  هو  �آمن  بلد  �ىل  �للجوء 

�ىل  خل�سة  �لأجانب  دخول  يعاقب  �لذي  )�لن�ض  و�سعي  قانوين  ن�ض 

لبنان( يف حال تعار�سه مع هذ� �حلق �لطبيعي، على �أ�سا�ض �أن ممار�سة هذ� 

�حلق تكون قد متت بغري جتاوز مما يحول دون تطبيق �لن�سو�ض �لعقابية. 

يف  �سابقا  �سدر  حكم  حيثيات  مع  كبري  حد  �ىل  يتما�سى  �حلكم  وهذ� 

انتهى  وان  يقل و�صوحا،  ب�صكل ال  االأمرين  اأعلن هذين  كان   ،
62009

يف نهاية املطاف اىل تطبيق العقوبة بحجة اأن الالجئ عراقي قد عرب بلدا 

بهذا  التذرع  امكانية  من  يحرمه  مما  لبنان  اىل  دخوله  قبل  )�صوريا(  اآمنا 

اأتى  وهو   ، احلا�صرة،  احلالة  يف  حا�صما  اجلغرايف  املعيار  اذا  ويظهر  احلق. 

ال�صوريني.   اخلا�صة لالجئني  ال�صيا�صية  الو�صعية  ليدعم 

متعاطو �ملخدر�ت: �لعلج كبديل عن �لعقاب 

املنفرد  القا�صي  عن   2012-5-7 بتاريخ  ال�صادر  احلكم  اىل  ن�صري  هنا، 

اجلزائي يف البرتون بكف التعقبات �صد �صخ�ص ثبت اأنه تعاطى ح�صي�صة 

الكيف بعدما اأبرز يف جل�صات عدة امتدت على ما يقارب �صنتني افادات 

. ورغم 
7
بخلو ج�صمه من املواد املخدرة وتاليا بانقطاعه التام عن ا�صتخدامها

اأتى وفيا لروحية قانون املخدرات ال�صادر يف 1998 الذي  اأن هذا احلكم 

اأوجد و�صعا خا�صا للمدمن، بحيث تتوقف التعقبات �صده يف حال اأذعن 

الجراءات العالج املنظمة قانونا وثابر عليه حتى متام �صفائه، فانه �صكل ما 

ي�صبه انقالبا �صد املقاربة العقابية التي ما تزال حتظى ب�صبه اجماع الق�صاة 

. وكان الق�صاة يتم�صكون بهذه 
8
يف ق�صايا تعاطي املخدرات واالدمان عليها

املقاربة على اأ�صا�ص اأن العالج املطلوب كبديل عن العقاب يقت�صي اأن يتم 

اللجوء  ميكن  اآليات ال  باملنا�صبة  )وهي  قانونا  املحددة  االآليات  من خالل 

اليها حاليا ب�صبب امتناع الدولة عن تفعيلها(. ولتعليل هذا املوقف املخالف 

والقناع �صائر الق�صاة بوجوب انتهاجه، اعتمد القا�صي تعليال الفتا: فبعدما 

ذكر اأنه ال يجوز حتميل املدمن وزر تقاع�ص الدولة عن القيام بواجباتها، ركز 

اأي�صا على وجوب تنفيذ الن�ص بكماليته من دون اجتزاء اأو اقتطاع عمال 

ين�ص على جترمي  فالقانون ال  ن�ص«.  دون  عقوبة من  وال  »اأن ال جرم  مببداأ 

االدمان ونقطة على ال�صطر، كما هي احلال يف اجلرائم االأخرى التي ي�صعى 

اىل ادانتها، امنا هو اأكرث تعقيدا وي�صمل يف الوقت نف�صه امكانية التحرر من 

الن�ص لي�ص فقط معناه والغاية منه  التجرمي يف حال العالج. وتاليا، يفقد 

امنا قبل كل �صيء مقاطع �صريحة منه، يف حال تطبيق املعاقبة من دون اأي 

التفاتة اىل العالج، متاما كما يح�صل يف حال ترداد عبارة »ال اله« )وهذه 

هي العقوبة( من دون »اال اهلل« )الذي هو العالج كبديل عنها(. ويف ذلك 

ما يحوله اىل ن�ص ادانة، فيما اأن الهدف منه هو فقط ال�صغط على املدمن 

حلثه على االذعان للعالج. 

بقي اأن نذكر اأن بامكان هذا احلكم يف حال تعميمه، متاما كاحلكم ال�صادر 

عن نف�ص القا�صي يف 3-12-2009 ب�صاأن »جرم املجامعة خالفا للطبيعة« 

ممن  وا�صعة  اجتماعية  فئة  يفيد  اأن  اجلن�صية  املثلية  جترمي  عدم  اىل  واالآيل 

يجدون اأنف�صهم اليوم يف و�صع ه�ص ويف قطيعة مع القانون ومهددين يف اأي 

ثانية باثقال �صجالتهم العدلية بال�صوابق.

�لأحد�ث يف حال خلف مع �لقانون: 

هنا نلفت النظر اىل القرار ال�صادر يف 26-7-2012 عن قا�صي االأحداث 

يف بريوت غادة �صم�ص الدين واالآيل اىل فتح ملف حماية لطفل حمتجز 

اأبقى  قد  العام  االأمن  وكان  العام.  لالأمن  العامة  املديرية  نظارة  يف  تع�صفا 

التي  انتهاء مدة حمكوميته  ال�صهرين بعد  القا�صر حمتجزا لديه ملا يقارب 

اىل  باالنتقال  اجتماعية  مندوبة  القرار  وقد كلف  رومية.  �صجن  ق�صاها يف 

القا�صر  احتجاز  �صبب  يبني  اجتماعي  بتحقيق  للقيام  االحتجاز  مكان 

وباال�صتف�صار من القا�صر عن و�صعه، كما كلف طبيبا للك�صف على القا�صر 

وحتديد حالته ال�صحية. وفور بدء تنفيذ هذا القرار )قيام املندوبة والطبيب 

النتقادات  جتنبا  القا�صر،  �صراح  اطالق  مت  العام(،  االأمن  نظارة  بزيارة 

وهذا  االأحداث.  قانون  مبوجب  اأطفاال  يعدون  الذين  للقا�صرين  بالتعر�ص 

القرار ذات اأهمية فائقة، لي�ص فقط جلهة الوقائع التي يثبتها )احتجاز ق�صر 

يف نظارة االأمن العام( امنا اأي�صا يف النتيجة التي تو�صل اليها. فهو يكر�ص 

ال�صجون  والقا�صرين يف  االأطفال  اأو�صاع  مراقبة  االأحداث يف  قا�صي  دور 

اجراءات يف  منا�صبا من  يراه  ما  اتخاذ  والنظارات، ويف  واأماكن االحتجاز 

مواجهة اأي تع�صف اأو اهمال قد ي�صدر عن اأي من االأجهزة االأمنية امل�صرفة 

على هذه االأماكن، بل ما يراه منا�صبا من اجراءات لتاأمني ما يراه مالئما 

العب  االأحداث  �صجون  ا�صالح  مللف  بات  ومعه،  احتجاز.  �صروط  من 

.
9
جديد ا�صمه »قا�صي االأحداث«

حماية المصالح االجتماعية المشتركة:
بالق�سية �ملعروفة حتت ت�سمية  يف هذ� �ملجال، و�ىل جانب �حلكم �ملت�سل 

بتاريخ �صدر  �لبيئة  بحماية  مت�سل  حكما  ن�سجل   ،
10

�لفينيقي«  »�ملرفاأ 

51 امل�صبقة« يف ق�صية الجئ �صوري: »ممار�صة حق . غيدة فرجنية، حكم ق�صائي يقلب »االأفكار 

اللجوء من دون جتاوز لي�ص جرما«، املفكرة القانونية، العدد اخلام�ص، متوز 2012.

61 مثال على ذلك: يحي غبورة، 10-9-2009، وقد ورد تعليق عليه يف نزار �صاغية، اأجمل .

االأحكام 2009، القا�صي رائدا يف جمتمعه، االأخبار،  2010-1-17.

71 املخدرات . قانون  نطبق  ملاذا  االدمان:  معاقبة  العقابي يف  املنطق  ينق�ص  قا�ص  �صاغية،  نزار 

جمتزاأ على قاعدة اأن »ال اله«؟، املوقع االلكرتوين للمفكرة القانونية.

81 مع . بالتعاون  املخدرة،  املواد  يتعاطون  الذين  واالأ�صخا�ص  والقا�صي  ال�صرطي  �صاغية،  نزار 

جمعية �صكون، قيد الن�صر، 2011.

91 العام . واالأمن  اجل�صر،  حتت  تع�صفا  حمتجز  قا�صر  حلماية  الفت  »وقرار  فرجنية،  غيدة 

ي�صتجيب«..، املفكرة القانونية، العدد 6، ت�صرين االأول 2012. 

قا�صي .101 ال  الق�صائي:  التنظيم  قانونية يف  ثغرة  تك�صف  الفينيقي  املرفاأ  ق�صية  رومانو�ص،  جو 

عجلة لوقف تنفيذ القرارات االدارية، من�صور يف هذا امللحق بالذات.

اأحد  وكان  البرتون.  يف  اجلزائي  املنفرد  القا�صي  عن   2012-3-28  

بيئيا  تلوثا  اأحدث  مما  اجلوز  نهر  �صفتي  على  بردميات  األقى  قد  املواطنني 

واأدى اىل تغيري املجرى الطبيعي للنهر واىل تلوثه. وقد اأفرد القا�صي حيثيات 

هامة يف اجتاه اثبات تاأثري هذه االأعمال على احلياة النباتية واحليوانية التي 

تطورت يف مدار النهر وتاليا على النظام االيكولوجي ككل. وتبعا لذلك، 

اأو�صح باأن هذه االأفعال تقع لي�ص فقط حتت طائلة قانون العقوبات وفق ما 

ادعت به النيابة العامة، امنا اأي�صا حتت طائلة القانون رقم 1988/64 والتي 

اأنه يرتكب جرمية تلويث البيئة من يرمي يف االأنهار وال�صواقي  تن�ص على 

اأو  مبا�صرة  ت�صر  التي  املختلفة  املواد  اآخر  اأي مكان  اأو  املياه  و�صائر جماري 

األزم  وقد  البيئة«.  عنا�صر  ب�صائر  اأو  باحليوان  اأو  باالن�صان  تفاعلها  بنتيجة 

احلكم املدعى عليه »بازالة الردميات كافة عن �صفاف نهر اجلوز ومن داخل 

جمراه وباعادة احلال اىل ما كانت عليها«. وهو مل يكتف يف هذا امل�صمار 

بتطبيق الن�ص اأو التذكري مب�صمونه، بل ذهب اأبعد من ذلك يف اجتاه احاطته 

باأبعاد اجتماعية وان�صانية فائقة. فاملحافظة على البيئة ونظافة االأنهار هي من 

من  »عن�صرا  كونها  تعدو  التي ال  الب�صرية  احلياة  على  املحافظة  مقت�صيات 

عنا�صر هذه الطبيعة وجزءا من هذا النظام االأكولوجي« وبالتايل هي لي�صت 

جمرد كماليات كما قد يظنه البع�ص امنا �صرورات حياتية يجب اأن تبقى 

يف راأ�ص االأولويات. 

الحق بمحاكمة عادلة:
يف هذا املجال، برزت ق�صايا عدة، ات�صل بع�صها بحق املتقا�صي باملراجعة 

الق�صائية على درجتني فيما اآل بع�صها االآخر اىل حمايته �صد ممار�صات من 

الق�صاء عاجزا عن  بقي  باملقابل،  الق�صائية(.  )ال�صم�صرة  الق�صائي  الف�صاد 

وقف ممار�صة هيئة الق�صايا غري القانونية يف التهرب من تبلغ اأوراق الدعاوى 

 .
11
املقامة �صد الدولة، على نحو حرم اأ�صخا�صا عدة من حقهم يف مقا�صاتها

كما بقيت وزارة الداخلية عاجزة عن تاأمني �صوق ال�صجناء ب�صكل منتظم 

. ف�صال عن ذلك، �صجل خالل العام 2012 بروز 
12
اىل مواعيد حماكمتهم

اتخاذ  على  الق�صاء  الرغام  الع�صبية  قوامها  وم�صلحة  كربى  احتجاجات 

قرارات يف اجتاه معني كاخالء �صبيل اأحد امل�صتبه بهم، واملوؤ�صف اأن هذه 

 .
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التحركات لقيت تعاطفا وتاأييدا لدى مراجع عليا يف ال�صلطة التنفيذية

�ملجل�ض �لتاأديبي لنقابة �ملحامني حتت جمهر �لق�ساء

الغرفة  بريوت،  يف  اال�صتئناف  حمكمة  اأ�صدرت   ،2012-6-25 بتاريخ 

الناظرة يف الق�صايا النقابية واملوؤلفة من الرئي�ص اأمين عويدات وامل�صت�صارتني 

االأ�صتاذين  بريوت  يف  املحامني  نقابة  وع�صوي  �صليبا  ونوال  رم�صان  ُعلى 

التاأديبيني  القرارين  ابطال  اىل  اآال  قرارين  بركات،  وفادي  ك�صبار  نا�صر 

عن  مغربي  حممد  املحامي  �صطب  اىل  واالآيلني  النقابة  عن  ال�صادرين 

قا�صية  ت�صريحات  خلفية  على  �صدرا  قد  التاأديب  قرارا  وكان  جدولها. 

للمغربي بحق جمل�ص النقابة. واأهم ما يف هذين القرارين متثل يف التاأكيد 

طاملا  التاأديبيني،  القرارين  �صدور  رغم  كمحام  مغربي  �صفة  ا�صتمرار  على 

وبذلك،  نفاذهما.  تعليق  اىل  يوؤدي  اأمامها  القرارين  هذين  ا�صتئناف  اأن 

اأيدت املحكمة موقف مغربي الذي كان خا�ص حروبا ق�صائية )من دون اأي 

مبالغة( لتثبيت �صفته تلك وذلك طوال ع�صر �صنوات اأي منذ �صدور قرار 

�صطبه االأول؛ وقد كبده ذلك ايداعه يف احلب�ص الأيام عدة بتهمة انتحال 

نقابة املحامني، كما كبده خ�صائر مهنية  بناء على �صكوى من  �صفة حمام 

ال�صابق  الق�صاء  جمل�ص  رئي�ص  اأن  هو  ذلك  من  االأ�صواأ  بل  جدا.  كبرية 

يف  املحامني  نقابة  موؤازرة  بهدف  �صالحياته  عن  خرج  اخلوري  مطانيو�ص 

�صعيها اىل فر�ص تنفيذ قراريها التاأديبيني، وذلك من خالل ا�صداره تعميما 

)غري قانوين( وزع على الدوائر الق�صائية كافة مفاده اأن مغربي فقد �صفته 

النتيجة  هذه  اىل  اال�صتئناف  و�صلت حمكمة  وقد  نهائية.  ب�صورة  كمحام 

110 منه(  �لنقابة �لد�خلي )�ملادة  اأحكام نظام  ا�صتبعاد  راأت وجوب  حني 

�لتي تن�ض على تعجيل تنفيذ �لقر�ر �لتاأديبي لتعار�سها »مع �لن�ض �لأعلى 

 والذي مينع ذلك. وتبعا لهذا القرار، بات 
14

درجة و�ملن�سو�ض عليه قانونا

اىل  ق�صيته  نقل  من  تع�صفي  تاأديبي  لقرار  يتعر�ص  الذي  املحامي  بامكان 

مرجع ق�صائي حمايد من حيث املبداأ، على نحو مينحه حق املحاكمة العادلة 

ويجعله اأكرث ح�صانة يف الدفاع عن موكليه، جتاه اجلميع مبا فيهم النقابة التي 

ينتمي اليها. ف�صال عن ذلك، طبقت املحكمة »مبد�أ �لتنا�سب« من خالل 

املوازنة بني احلق )املتمثل بحرية املحامي بالتعبري عن راأيه( وال�صرر الذي 

قد ينتج عنه، وانتهت اىل ابطال العقوبات القا�صية مكتفية بعقوبة »�لتنبيه« 

وهي اأدنى عقوبة تاأديبية وفق قانون تنظيم مهنة املحاماة. ومن الطبيعي اذ 

ذاك اأن ي�صكل القراران، مبا اآال اليه، دعوة لنقابة املحامني اىل مراجعة نظامها 

الداخلي واأ�صول التاأديب املعتمدة لديها مبا يتنا�صب مع مبادئ الدميقراطية 

 .
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واملحاكمة العادلة وحرية النقد املباح

8-3-2012 عن  �ل�سادر يف  �ملجال �ىل �حلكم  �ل�سارة يف هذ�  كما جتدر 

�لقا�سي �ملنفرد �جلز�ئي يف �سور بلل بدر، و�لذي �أظهر مثابرة يف �لتحقيق 

�أ�سخا�ض  تورط  فيها  برز  و�لتي  �لق�سائية  �ل�سم�سرة  عنا�سر  عن  للك�سف 

 يف ممار�سات مماثلة ب�سكل منتظم. وقد ا�صتفاد 
16

عدة من بينهم �أحد �لق�ساة

القا�صي  بعزل  قرار  املذكور ال�صدار  احلكم  من  للق�صاة  التاأديبي  املجل�ص 

املذكور. 

ويف ال�صياق نف�صه، جتدر اال�صارة اىل �صدور حكمني بعزل قا�صيني اآخرين 

اأنه  طاملا  باملحا�صبة  ن�صبي  ولو  ت�صدد  عن  يعرب  اأمر  وهو  تاأديبيني،  بقرارين 

خالل فرتة 2001-2011 �صجل عزل قا�ص واحد بقرار تاأديبي.

 

في المبادئ اآليلة الى توسيع قدرة القضاة 
على االجتهاد: 

اىل ذلك، اأخرج الق�صاة يف اأحكامهم بع�ص املبادئ التي من �صاأنها تو�صيع 

ما للق�صاء من هام�ص يف االجتهاد. واملبداأ االأول هو املبداأ املتمثل يف مفهوم 

»احلق الطبيعي«. وهذا ما قراأناه يف احلكمني املذكورين اأعاله ب�صاأن حرية 

 
17
احلرية هذه  مدى  لتف�صري  الطبيعي  احلق  اىل  اال�صتناد  مت  حيث  املعتقد 

الطبيعي ال�صتبعاد  اللجوء حيث مت اال�صتناد اىل احلق  ب�صاأن  اأي�صا  ولكن 

.
18

التجرمي

احلقوق  بني  موازنة  اجراء  اىل  الرامي  التنا�صب  مبداأ  فهو  الثاين  املبداأ  اأما 

اأو امل�صالح املعنية يف ق�صية معينة. وهذا ما قراأناه يف عدد من  اأو احلريات 

الق�صايا امل�صار اليها اأعاله، نذكر منها ق�صية �صبين�ص حيث مت تغليب احلرية 

النقابية على حق اأ�صحاب العمل ب�صرف اأجرائهم، واأي�صا الق�صية االآيلة 

اىل جتاوز بند مبنع املناف�صة يف �صوء املوازنة بني حرية العمل وما تت�صل به من 

حقوق وم�صالح �صاحب العمل بفر�ص عدم املناف�صة على اأجرائه بعد انهاء 

العمل لديه. كما وا�صل قا�صي االأمور امل�صتعجلة يف بريوت جاد معلوف 

تعزيز اجتهاده جلهة خطورة تو�صع قا�صي االأمور امل�صتعجلة يف قبول الطلبات 

مبنع ن�صر االأعمال الفنية اأو الفكرية اأو االعالمية �صونا لكرامات اأ�صخا�ص 

املوازنة  على  تقت�صر  ال  املتنازعة  وامل�صالح  احلقوق  بني  فاملوازنة   .
19

اآخرين

القانونية بل تتعداها لت�صمل املوازنة بني فوائدها  اأ�صنادها وفق قيمتها  بني 

االجتماعية وال�صيا�صية وهي موازنة توؤول فيما عدا حاالت ا�صتثنائية جدا 

اىل ا�صتبعاد الرقابة امل�صبقة على االعالم �صونا لدوره الرقابي. كما ن�صجل 

القيمة  ذات   
20

باخل�صو�صية باحلق  يت�صل  مبا  اأخرى  موازنة  نف�صه  للقا�صي 

 .
21
الد�صتورية اأو اي�صا بحق التقا�صي

*محام وباحث في القانون
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الجئون �صوريون على حدود لبنان - موقع دارك رووم
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تن�سر �ملفكرة هنا مقتطفات من �لورقة �لتي �أعدتها �لكاتبة ب�ساأن �حلر�كات 

�لقانونية  للحياة  تقييمها  �حلقوقية كجزء من  �ملنطلقات  �لجتماعية ذ�ت 

يف 2012.  

سعدى علوه

اأبرز احلراكات االجتماعية ذات املنطلقات احلقوقية  الورقة  ت�صتعر�ص هذه 

اأهدافها  طبيعة  يربز  نحو  على  حتليلها  اىل  م�صعى  يف   ،2012 يف  احلا�صلة 

املقررات  �صعيد  على  نتائجها  اأو  العام  الراأي  مع  تفاعلها  ومدى  وو�صائلها 

العامة. واذا كان بع�ص هذه احلراكات مبثابة احياء لن�صاالت قدمية كاحلراكات 

النقابية يف القطاعني العام واخلا�ص اأو ا�صتمرارا لن�صاالت بعناوين واأ�صاليب 

جديدة كاحلراك الن�صوي، فاإن بع�صها االآخر عرب عن مطالب جديدة بقيت 

حتى 2012 مبثابة »تابوات«، اأو اأقله على هام�ص اخلطاب العام. ومن اأبرز هذه 

احلراكات الغاء فحو�صات العار والغاء نظام الكفالة وحق املواطن بامل�صاحة 

العامة كـ»م�صاع« و»هذا البحر يل« و»ا�صرتجاع الربملان« الخ. 

ومبعزل عن مدى حداثة هذه احلراكات، باإمكاننا القول اإن حراكات 2012 

متيزت يف حترر فئات عدة من القمع الذي كان يبقيها يف العتمة وال�صمت 

اأوجها  القمع كان قد اتخذ  العامة. وهذا  امل�صاحة  لفر�ص م�صهد جديد يف 

عدة منها القمع القانوين )منع موظفي الدولة من التعبري اأو االإ�صراب( اأو 

�صبين�ص  نقابة  )عمال  الواقعي  القمع  اأو  العار(  )فحو�صات  القيمي  القمع 

واأي�صا عامالت املنازل(. ولي�ص م�صتغرباً يف هذا ال�صياق اأن ياأخذ ا�صرتداد 

االأماكن واالأمالك العامة، بل اأي�صا املوؤ�ص�صات العامة، ما اأخذه من حيز يف 

هذه احلراكات. 

هيئة التنسيق النقابية »تنتهك« المادة 15 من 
قانون الموظفين: الموظفون ليسوا أتباعا 

لزعماء الطوائف 
 ،2012 العام  حراكات  تاج«  »درة  وهي  النقابية،  التن�صيق  بهيئة  لنبداأ 

الأ�صباب عدة، ولي�ص فقط الأن حراكها يعني مبا�صرة نحو 185 األف موظف 

واأجري يف القطاعني العام واخلا�ص. 

وقبل ابراز اأهمية هذا احلراك، يجدر التذكري باأن ن�صال الهيئة لي�ص حديث 

العهد، فمطالب املعلمني وال�صعي اىل حت�صيل حقوقهم يعود اإىل ت�صعينات 

الر�صمية  الروابط  من  للعديد  كهيئة جامعة  عملها  بداأ  وقد  املا�صي.  القرن 

للمعلمني ونقابة املعلمني يف املدار�ص اخلا�صة، فاحت�صنت ق�صاياهم وك�صفت 

على طول م�صريتها عن �صالبة مواقفها يف الدفاع عمن متثلهم. واأخذ هذا 

احلراك بعدا جديدا بعد الت�صكيك بتمثيلية االحتاد العمايل ورف�ص مظلته 

على خلفية موقفه امللتب�ص ب�صاأن مطالب زيادة االأجور يف نهاية 2011 - بداية 

معركة  الهيئة  فر�صت  احلايل،  العام  مدار  وعلى  اليوم  ذلك  منذ   .2012

نارية لرت�صي ن�صاال و�صمودا وفعالية افتقدتها احلركة النقابية التي كانت يف 

�صبعينات القرن املا�صي، »واجهة ال�صحارة« يف احلراك اللبناين.

اآالف  مطالب  حتقيق  اإىل  النقابية  التن�صيق  هيئة  ت�صعى  ال  خطابها،  ووفق 

املوظفني واالأجراء يف القطاع العام وح�صب، بل هي تت�صدى للمحاوالت 

احلكومات  خا�ص  وبوجه  االأخريين  العقدين  حكومات  با�صرتها  التي 

اأ�صحاب  ل�صالح  االجتماعية،  الرعاية  دولة  ار�صاء  فل�صفة  ل�صرب  احلريرية 

ال�صلطة الفعليني من م�صرفّيني واحتكارّيني وم�صاربني و�صما�صرة ومعتدين 

على االأمالك العامة واخلا�صة، ومعهم �صيا�صة االقت�صاد الريعي واخلدماتي.  

ولي�ص امل�صار الذي تاأخذه معركة الهيئة اليوم، يف وجه احللول املقرتحة لتاأمني 

متويل �صل�صلة الرتب والرواتب �صوى دليل اإ�صايف على اأهمية املعركة التي 

ما فعلت  الدولة اىل �صرذمتهم على غرار  ت�صعى  والذين  اأركانها،  يخو�صها 

القطاعني  رواتب  �صل�صلتي  وما طرح ف�صل  االأخرى.  النقابية  االأج�صام  مع 

اخلا�ص والعام يف القطاع التعليمي �صوى حماولة اأخرى نحو الهدف عينه.

عن  نيابة  قولها  وفق  تخو�صها  التي  املعركة  م�صريية  التن�صيق  هيئة  وتعي 

املواطنني كافة، مت�صدية الإمعان الدولة يف ا�صتجابتها مل�صالح ذوي النفوذ، 

العقارات  حت�صني  على  ال�صرائب  بزيادة  اقرتاح  اأي  ال�صتبعاد  جتهد  والتي 

والفوائد امل�صرفية وتتعامى عن االعتداءات على االأمالك العامة املنهوبة، وال 

تتورع باملقابل عن ق�صم مداخيل املواطنني ذوي املداخيل املتدنية واملتو�صطة 

من خالل زيادة ال�صرائب غري املبا�صرة. وهي حلول طرحتها »درا�صة االآثار 

الفريق  و�صعها  التي  والرواتب«،  الرتب  �صل�صلة  قانون  مل�صروع  االقت�صادية 

الفريق  اقرتح  كما  موؤخراً.  مناق�صتها  ومتت  احلكومة،  لرئا�صة  االقت�صادي 

العتيد خطوات اإ�صافية اأخرى قد يكون اأقربها اإىل عقل املتم�صكني بالقرار 

تخفي�ص الزيادات لكل املعنيني ب�صل�صلة الرتب والرواتب بقيمة ثالثني يف 

املئة، وفق ما ت�صرب عن اقرتاحات احللول.

العام،  القطاع  و�صل  واالعت�صامات  االإ�صرابات  من  طويلة  �صل�صلة  وعرب 

متكنت الهيئة من فر�ص اتفاق مع احلكومة على حتقيق املطالب التالية: دفع 

واإقرار  رجعي  مبفعول  والرواتب  الرتب  �صل�صة  وتطبيق  معي�صة  غالء  زيادة 

�صهادة  وفر�ص  واال�صا�صي  الثانوي  لالأ�صتاذ  درجات  �صت  واإقرار  ال�صل�صلة 

املاج�صتري لالأ�صتاذ الثانوي كموؤهالت علمية وف�صل التمويل عن ال�صل�صلة 

العامة، مع وعد بتعديل قيمة الدرجة واإن�صاف املتقاعدين  باملوازنة  واإحلاقه 

واملتعاقدين. وقد اأقر جمل�ص الوزراء ال�صل�صلة يف 6-9-2012 ولكنه ق�صطها 

يف�صلوا  مل  اأنهم  اأي  التمويل  لتاأمني  �صرائب  فر�ص  مع  لالتفاق،  خالفا 

التمويل عن ال�صل�صلة، كما مل ين�صفوا املتعاقدين واملتقاعدين ومل يعدلوا 

بقيمة الدرجة مبا يعيد ال�صتني يف املئة لالأ�صاتذة، حتى غالء املعي�صة جاء 

على اأ�صا�ص �صلفة ومن دون قانون. 

يخفي  ال  نحو  على  النقابية  حربها  التن�صيق  هيئة  ا�صتاأنفت  ذلك،  وازاء 

»انتهاكا« �صريحا ووا�صحا للمادة 15 من قانون املوظفني، وذلك من خالل 

اعتماد و�صائل االعت�صام واال�صراب وا�صدار البيانات وكلها اأمور تتعار�ص 

مع هذه املادة. وقد ركزت يف هذا املنحى على �صّل القطاع العام رافعة �صعار 

النقابي الذي مل  الت�صامن  اأمثولة يف  »ال دولة من دون موظفيها«، لتعطي 

اأمام تدخالت ال�صلطة. وبدا ج�صم هيئة التن�صيق نحا�صياً غري قابل  ينحن 

حر�ص  اأحياناً  داخلية  معارك  خو�ص  يلغي  اأن  دون  من  الك�صر  وال  للي 

ما  �صق  لتوظيفها يف  منعاً  ال�صطح  اإىل  اإخراجها  عدم  على  بالهيئة  املعنيني 

تبقى من النقابات يف البالد. ولكن احلكومة اليوم، ووفقاً لتطور االأمور، ال 

تتنكر التفاقيتها مع الهيئة وح�صب، بل تعيد االأمور اإىل نقطة ال�صفر، مما دفع 

املحاور  وعلى  ال�صاملة  املعركة  ا�صتعدادها خلو�ص  عن  االإعالن  اإىل  بالهيئة 

كافة، مهددة بعدم اخلروج من ال�صارع واال�صتعداد لالإ�صراب املفتوح.

ولكن اأال تخاف هيئة التن�صيق النقابية ومعها نحو 185 الف موظف واأجري 

موظفي  قانون  من   15 املادة  وفق  ملحاكمتهم  القانون  اإىل  الدولة  جلوء  من 

القطاع العام الذي مينع ت�صكيل النقابات واللجوء اإىل االإ�صراب؟

اإذ  االإدارات«،  »ع�صب  ي�صمونه  ما  اإىل  النقابية  التن�صيق  هيئة  قادة  ي�صتند 

يقولون اإن اأي منحى تتخذه الدولة ملحاكمتهم )وهم ي�صتذكرون ما ح�صل يف 

فرتة ال�صبعينات اأيام حكومة الرئي�ص �صائب �صالم(، �صيّحول ق�صيتهم اإىل 

ق�صية وطنية رابحة تلقائياً، الأنهم اأ�صحاب حق. يومها ردت احلكومة برئا�صة 

�صالم على اإ�صراب االأ�صاتذة املوظفني ب�صرفهم ملخالفتهم القانون فتحولت 

املعركة من الن�صال لتحقيق املطالب اإىل اإعادة املوظفني اإىل وظائفهم. 

على  وحر�صهم  وعيهم  الثانوي  التعليم  اأ�صاتذة  اأثبت  ذلك،  عن  ف�صال 

وجه  ملعركتهم يف  ووفائهم  قيادتهم  وراء  تكتلهم  وبالتايل  االإداري  ع�صبهم 

الدولة عرب التو�صل اإىل الئحة توافقية حافظت على القيادة احلالية لرابطة 

التعليم الثانوي يف مواجهة رغبة و�صعي قوى 8 و14 اأذار على التخل�ص منها. 

تكري�ص  �صبيل  واملواجهة يف  الت�صعيدي  املنحى  تاأكيدا على  اعترب  ما  وهو 

مطالب الهيئة املحقة وعدم م�صاومتها على حقوق من متثل.

اأعادت  بطريقة  النقابي  لل�صارع  النقابية  التن�صيق  هيئة  »خطف«  ومع 

حواجز  وك�صرت  اجلماعي  الن�صال  بطعم  اإح�صا�صهم  واالأجراء  للموظفني 

ال�صمت ومعها القمع القانوين، كانت حراكات اأخرى تر�صي روؤية من�صجمة 

الحراك االجتماعي الحقوقي 2012:

هكذا نخرج من العتمة والصمت

مع احلقوق نف�صها، وو�صائل الن�صال املتبعة لل�صعي لنيلها. 

نقابة عمال سبينس تواجه سلطة المال في 
ظل الفراغ القانوني، أول نقابة مستقلة منذ 

 1975
ويف االإطار النقابي عينه، �صكل حراك عمال »ال�صبين�ص« عالمة الفتة. فهذه 

النقابة التي انطلقت بدفع من االأجراء ذوي االأجور املتدنية على خلفية اقرار 

زيادة االأجور، وحتديدا على خلفية جناح عري�صة االأجراء يف ارغام ال�صركة 

اأنواعا خمتلفة من العنف �صنتها  على االلتزام بها، قد �صهدت يف م�صارها 

ال�صركة �صد موؤ�ص�صيها، وتاليا اأنواعا خمتلفة من الو�صائل. وقد اأعطى هوؤالء 

بالتهديد  بداأت  التي  العنيفة  ال�صغوطات  وجه  يف  �صمودهم  خالل  من 

والوعيد وو�صلت اإىل االعتداء اجل�صدي والطرد وقطع لقمة العي�ص، منوذجا 

عن حراك نقابي خمتلف، حراك النقابات امل�صتقلة يف مواجهة قوة الراأ�صمال. 

ونتيجة ل�صيا�صة الرتهيب التي ال تزال متنع هذه النقابة من اجتذاب العدد 

االأكرب من االأجراء، بدا �صلوك طريق الق�صاء اأمرا ال بد منه. ففي اأعقاب 

من  ال�صركة  مبنع  قرارا  الق�صاء  اتخذ  النقابية،  القيادات  من  اثنني  �صرف 

�صرف اأي من اأع�صاء الهيئة التاأ�صي�صية اال يف حاالت اخلطاأ املحددة قانونا، 

 .
1
وذلك يف الفرتة التي تف�صل تاأ�صي�ص النقابة عن ح�صولها على ترخي�ص

كما جلاأ هوؤالء اىل الق�صاء مرة اأخرى ملواجهة ارهاب اأ�صحاب العمل، وذلك 

على اأ�صا�ص قانون العقوبات الذي يعاقب كل من مينع لبنانيا من ممار�صة حقه 

اأو واجبه املدين باأي و�صيلة كانت، بعقوبة قد ت�صل اىل �صنة حب�ص وبغرامة. 

وال تزال الدعوى املذكورة عالقة اأمام الق�صاء.    

اجراءات  ا�صتكمال  من  النقابة  موؤ�ص�صو  متكن  الق�صاء،  بف�صل  اأنه  كما 

بعدما  نقابي،  ج�صم  وت�صكيل  االأول  جمل�صها  وانتخاب  نقابتهم  تاأ�صي�ص 

رد قا�صي االأمور امل�صتعجلة طلبا باإلغاء الدعوة اىل االنتخابات. وقد بداأت 

عاقبتها  التي  االأخبار  ب�صحيفة  حم�صورة  احلراك  لهذا  االإعالمية  التغطية 

�صركة �صبين�ص فورا بقطع االعالنات عنها، لتت�صع من ثم وعلى وقع مثابرة 

احلراك يف تفرعاته املختلفة اىل عدد اآخر من الو�صائل االعالمية.

وقد و�صف �صربل نحا�ص هذه النقابة باأنها االأوىل من نوعها التي تن�صاأ بفعل 

 .
حراك االأجراء اأنف�صهم، اأي مببادرة من القاعدة منذ 21975

فحوصات العار: وتحول التابو فور كسره الى 
أكثر القضايا حضورا...

اأما حراك الغاء الفحو�ص ال�صرجية اأو فحو�ص املثلية، التي جنحت املفكرة 

القانونية يف فر�ص ت�صميتها بفحو�صات العار، فتكمن اأهميته يف طرح ق�صية 

كانت تعد »تابوا« من املحرمات، واإن التقت مع حق كرامة االإن�صان وحرية 

الفرد بج�صده الذي تطرحه »ن�صوية«، واملتمثل بحرية ت�صرف املراأة بج�صدها. 

وكان حراك فحو�ص العار قد ولد من رحم ندوة لـ»املفكرة القانونية« انعقدت 

يف 23-5-2012 حتت هذا العنوان نف�صه تناولت خاللها اجلانب احلقوقي 

للق�صية واحلريات ال�صخ�صية واجلانب القانوين والطبي عرب �صهادات الأطباء 

ل�صباب  �صهادات  عرب  واالإن�صاين  ال�صخ�صي  اجلانب  وكذلك  �صرعيني، 

اياه  النف�صي واجل�صدي عليهم، وا�صفة  وتاأثريه  ال�صرجي  خ�صعوا للفح�ص 

بالتعذيب واالغت�صاب. وقد عرف هذا احلراك حمطتني اأ�صا�صيتني: 

)ال�صفري  ال�صحف  من  عدد  من خالل  للندوة  االعالمية  التغطية  االأوىل، 

ما  اىل  التغطية  هذه  اأدت  وقد  �صتار(،  والدايلي  لوجور  واالوريان  والنهار 

وبذلك،  الدويل.  اأي�صا  بل  املحلي  االعالم  اأو�صاط  يف  ثلج«  »كرة  ي�صبه 

حتولت ممار�صة �صائدة منذ ع�صرات ال�صنوات يف ق�صايا املثلية فجاأة، وبفعل 

علما  لبنان،  يف  تداوال  االأكرث  الق�صايا  احدى  اىل  »تابو«  من  واحدة  ندوة 

اأن االنت�صار االأول للحراك متثل يف فر�ص مفرداته من خالل و�صف هذا 

الفح�ص بفح�ص العار.

والثانية، ق�صية �صينما بالزا حيث مت احتجاز 37 �صخ�صا مت اخ�صاعهم جميعا 

للفح�ص ال�صرجي. وقد �صنعت حمطة الـ LBC احلدث يف هذا ال�صاأن من 

خالل تقرير �صهري عر�صته يف افتتاحية ن�صرتها امل�صائية حول هذا احلدث. 

تقريرها  ت�صمية  درجة  اىل  العار«  »فحو�ص  مفهوم  ا�صتخدام  طورت  وقد 

بـ»جمهورية العار«. وهنا اأي�صا، �صهد الراأي العام كرة ثلج اعالمية جديدة 

تداوال، هذه  االأكرث  الق�صايا  بني  العار  امل�صاألة و�صعت فحو�ص  حول هذه 

املرة لي�ص فقط يف ال�صحافة املكتوبة امنا اأي�صا يف االإعالم املرئي وامل�صموع. 

اىل  ر�صميا  طلبا  لتقدم  االأجواء  هذه  من  القانونية  املفكرة  ا�صتفادت  وقد 

نقابة االأطباء يف بريوت واىل وزارة العدل باإلغاء هذا الفح�ص، م�صتندة اىل 

تعار�ص هذا الفح�ص مع الكرامة االن�صانية. 

ويف موازاة ذلك، دعت جمعية »حلم« لالعت�صام اأمام نقابة االأطباء يف 11-

8-2012 اال اأن اجلمعية عادت وحولت مكان االعت�صام اىل وزارة العدل 

الفح�ص  هذا  اجراء  من  االأطباء  مبنع  تعميما  االأطباء  نقيب  اأ�صدر  بعدما 

املهني وغري املجدي حتت طائلة العقوبة التاأديبية. وقد جنح احلراك من ثم يف 

ا�صت�صدار كتاب من وزير العدل �صكيب قرطباوي وجهه اىل النيابة العامة 

فيه  يطلب  كافة  اال�صتئنافية  العامة  النيابات  على  عممته  التي  التمييزية 

التوقف عن اإجراء الفحو�صات ال�صرجية. 

الحراك النسوي
ومن رحم احلراكات التي ت�صتند اإىل تاريخ ن�صايل، نخ�ص احلراك الن�صوي 

لتحركه على اأكرث من جبهة قدمية-جديدة. من معركة ت�صريع حماية املراأة 

من العنف االأ�صري اإىل حق املراأة اللبنانية مبنح جن�صيتها الأوالدها، مرورا 

بالتظاهرة الن�صوية التي تطالب بالدولة املدنية، و�صوال اإىل طروحات جمموعة 

»ن�صوية« بحرية املراأة بج�صدها. حراك عرف ن�صاطه االأبرز يف الن�صف االأول 

من �صنة 2012، فيما يطرح الهدوء الذي �صاد الن�صف الثاين من العام اأكرث 

من �صوؤال.

ففي عام 2012 ن�صجت الظروف االجتماعية لق�صية م�صروع حماية الن�صاء 

من العنف االأ�صري، ليتحول اإىل املعركة الن�صوية االأبرز مع نهاية عام 2011 

االأوىل  وبالدرجة  حمركوها،  جنح  معركة  للتو.  ودعناه  الذي  العام  وخالل 

منظمة »كفى عنفا وا�صتغالال«، والتحالف الوطني من ورائها، يف حتويلها اإىل 

ق�صية وطنية واإعالمية ومدنية بامتياز. 

وجنحت احلملة يف و�صع اللجنة النيابية الفرعية حتت املراقبة، والرد فورا على 

اأي ت�صريبات اأو معلومات تن�صح عن عمل نوابها، وت�صويبها وقيادة مواجهة 

بالقانون  امل�ص  �صاأنه  من  تعديل  اأي  اإدراج  لدى  وقانونية  واإعالمية  ن�صالية 

وجوهره.

تواطوؤا  اأوجد  مما  اإعالمية،  ومتابعة  مبواكبة  االأ�صري  العنف  حراك  وترافق 

القانون  وم�صار  اللجنة  املنتجة حول عمل  املواد  من  ومدنيا جعل  اإعالميا 

اأ�صاليب  تنويع  و�صاهم  اللجنة.  واأع�صاء  والنواب  املجتمع  اهتمام  مو�صع 

وجذبه.  االإعالم  حتريك  يف  ت�صويه  دون  من  القانون  الإقرار  �صعيا  الن�صال 

ال�صارع وق�صاياه  نب�ص  بنقل  ملتزم  اإعالم  ال�صعب على  وبذلك، كان من 

املحقة اأن يغيب، على �صبيل املثال ال احل�صر، عن جل�صة املحاكمة ال�صورية 

بريوت  ليل  �صهد  يومها،  الزوجي...  لالغت�صاب  تعر�صن  ن�صاء  لروايات 

�صهادات الأربع  اأربع  بابل،  وبالتحديد على م�صرح  قلب منطقة احلمرا،  يف 

ن�صاء يغت�صبهن اأزواجهن، بح�صور نواب من اللجنة الفرعية املوجلة بدرا�صة 

القانون. وباالإ�صافة اإىل املحاكمة ال�صورية التي نظمتها، عملت »كفى« على 

نقل العنف الزوجي يف م�صهد م�صرحي اإىل حرم جمل�ص النواب. واخرتق 

ن�صطاوؤها احلظر االأمني حول املجل�ص، ليت�صللوا فرادى ويوؤدون لقطة عنف 

الذي  املكان  من  مقربة  وعلى  املجل�ص،  اأمام  زوجته  زوج  خاللها  ي�صرب 

جتتمع فيه اللجنة لدرا�صة القانون. وقد �صاهمت م�صرية م�صروع القانون يف 

اإخراج احلراك من قمقم التحالف ليتحول اإىل ق�صية راأي عام بطريقة دفعت 

بنائبني من اللجنة الفرعية النيابية اإىل اال�صتقالة من ع�صويتها احتجاجا على 

ما اأ�صمياه ت�صويه م�صروع القانون واإفراغه من م�صمونه.  

ومبوازاة العنف االأ�صري، ا�صتمرت معركة حق املراأة مبنح جن�صيتها الأ�صرتها 

ونقلت املواجهة من ال�صارع اإىل جمل�صي النواب والوزراء، واإن بقي االأول 

)اأي ال�صارع( ال�صاحة اخللفية امل�صاندة والداعمة لر�ص ال�صفوف وا�صتئناف 

جن�صيتها  املراأة  منح  مر�صوم  م�صروع  اأن  �صحيح  متنوعة.  بو�صائل  الهجوم 

خا�صة  وزارية  جلنة  ت�صكيل  مت  اأنه  اإال  الوزراء،  جمل�ص  يف  �صقط  الأوالدها 

.
3
بالق�صية تتم متابعة عملها حاليا

مبنح  اللبنانية  حق  اأجل  من  فقط  لي�ص  حراكها  »م�صري«  جمعية  وتابعت 

جن�صيتها الأ�صرتها، واإمنا يف �صبيل ا�صرتجاع مكتومي القيد وحاملي جن�صية 

قيد الدر�ص، وعدميي اجلن�صية حقهم بالهوية اللبنانية. وا�صتلهمت اجلمعية 

من اجلو العام يف البالد، واجتهت نحو الق�صاء كباب م�صمون مل�صاءلة الدولة. 

بعدما  اللبنانية  الدولة  �صد  لرفعها  ق�صايا  ع�صر  نحو  اجلمعية  ر  حت�صّ وعليه، 

تاأمني م�صاريف  تربع عدد من املحامني بالرتافع بها، ولكن برزت م�صكلة 

اأ�صحابها عن دفعها. كما متيز �صبان و�صابات جمعية  التي يعجز  الدعاوى 

اأكرث  جديدة  وو�صائل  وبعناوين  اجلامعة  الن�صائية  تظاهراتهم  يف  »ن�صوية« 

ا�صتفزازا. وبكثافة، طرحوا على ال�صعيد الن�صوي حق املراأة بامتالك ج�صدها 

11 يراجع الورقة اخلا�صة باأبرز جناحات الق�صاء واخفاقاته واملن�صورة يف هذا امللحق. .

21 حديث اأمام و�صائل االعالم تبعا لنجاح النقابة يف انتخاب جمل�صها االأول..

31 يراجع املقال املت�صل بتقييم اأعمال احلكومة ل�صنة 2012 واملن�صور يف هذا امللحق..

تـتـمـة

اأحيا العمال االأجانب عيد العمال وهم يطالبون باأنف�صهم باإلغاء نظام الكفالة واالإ�صتعباد - ت�صوير ح�صام م�صيم�ص

رفعت �صعارات جريئة يف حراك اإلغاء فحو�صات العار - ت�صوير ح�صام م�صيم�صطالبت امل�صرية بدولة مدنية وب�صلة حقوق اإن�صانية ون�صوية - ت�صوير ح�صام م�صيم�ص
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ق�صاء العجلة هو بالطبع احدى اأبرز االآليات التي خل�ص اليها الفقه القانوين 

للحد من االأ�صرار الناجتة عن بطء الق�صاء وحماية حقوق االأفرقاء باتخاذ 

تدابري احتياطية واحرتازية انتظارا للبت يف االأ�صا�ص، اأو اأي�صا التخاذ القرار 

الق�صية  ك�صفت  وقد  بها.  البت  الرجاء  حاجة  ال  التي  البديهية  باالأ�صياء 

امل�صماة بق�صية »املرفاأ الفينيقي« يف �صنة 2012 ثغرة كبرية يف تنظيم الق�صاء 

الواقعة على  تنفيذ االأعمال  فاإزاء مطالبته بوقف  االداري يف هذا املجال: 

مبوجب  ليعلن عجزه  الطلب  هذا  الدولة  �صورى  رد جمل�ص  املعني،  العقار 

القانون عن حماية العقار، مبعزل عما اذا كانت االإن�صاءات املقامة فيه ذات 

قرار  تنفيذ  وقف  من  املجل�ص  �صراحة  مينع  فالقانون  ال.  اأم  تاريخية  اأهمية 

اإداري بالطريقة الرجائية )اأي من دون ا�صتح�صار الدولة( حتى ولو توفرت 

اأية  من  عدة  حاالت  يف  احلماية  طالبي  يجرد  الذي  االأمر  العجلة،  حالة 

مرجعية ق�صائية. وبذلك، لفت املجل�ص النظر اىل امكانية ح�صول كوارث 

يكون  اأن  الظالم من دون  وتطبق حتت جنح  تتخذ  قرارات  ثقافية مبوجب 

لديه اأي قدرة على وقفها قبل فوات االأوان. فما هي تفا�صيل هذه الق�صية؟ 

وما هي الدرو�ص التي باإمكاننا ا�صتخال�صها منها؟ هذا ما �صاأعر�صه يف هذا 

املقال.   

يف 4-4-2011، اأدخل جزء من العقار رقم 1398 من منطقة ميناء احل�صن 

العقارية يف الئحة اجلرد العام لالأبنية التاريخية مبوجب قرار �صادر عن وزير 

احلكومة،  تغري  على  اأ�صهر  ب�صعة  مرور  وبعد  وردة.  �صليم  ال�صابق  الثقافة 

عمدت ال�صركة املتعهدة »فين�ص« اىل بدء االأعمال على العقار املذكور دون 

اأي تاأخري.   

يف 26-6-2012، قّدمت جمعية حماية االآثار ا�صتدعاء لوقف االأعمال يف 

املرفاأ الفينيقي اأمام قا�صي االأمور امل�صتعجلة يف بريوت القا�صي ندمي زوين 

اىل  فورا  باالنتقال  الكاتب  بتكليف  ق�صى  عري�صة  على  اأمرا  اأ�صدر  الذي 

العقار، وباإبالغ اجلهة امل�صوؤولة عن االأعمال ن�صخة عن اال�صتدعاء وتكليفها 

باإبداء مالحظاتها عليه �صمن مهلة 48 �صاعة. 

باأنه مل ُي�صر  الـ48 �صاعة، جاء جواب اجلهة امل�صتدعى بوجهها  بعد مهلة 

اأ�صاًل اىل ن�صر القرار املت�صل بو�صع العقار على الئحة اجلرد العام. وتاليا هو 

ال ي�صري على الغري، كما وجاء الرّد مقرونا بقرار الوزير رقم 70 الذي وبعد 

ملف  »كامل  اأن  راأى   ،2012-6-25 يف  علمية  ا�صت�صارية  جلنة  كّلف  اأن 

اأن يوحي بوجود من�صاأة مرفئية رومانية  اأي دليل ميكن  الق�صية ال يحتوي 

اأو فينيقية واأن اخلنادق املحفورة يف ال�صخر ال ميكن اأن تكون قد ا�صتعملت 

اأو  املراكب  لركن  ا�صتعملت  قد  تكون  اأن  ميكن  ال  كما  لل�صفن  كمزالق 

املتعلقة  العنا�صر  اأو  بال�صفن  اأدلة ذات عالقة  اأية  ت�صليحها. ولي�ص هنالك 

اأية عالقة، ولو نظرية،  واأنه لي�صت لها  بال�صوؤون البحرية داخل املوقع. كما 

القدمي...«.  العامل  يف  املعروفة  بال�صفن  املتعلقة  والتجهيزات  املن�صاآت  مع 

العام  اجلرد  1398 من الئحة  رقم  العقار  �صحب  الثقافة  وزير  ر 
ّ
قر وبالتايل 

لالأبنية التاريخية. ويف 27-6-2012، اأر�صل وزير الثقافة ر�صالة اىل ال�صركة 

امل�صتدعى بوجهها ي�صمح لها مبتابعة اأعمال احلفر. ويف 28 حزيران/يونيو، 

وا�صتو�صحها  اجلهات  فيها  ا�صتجوب  زوين جل�صة يف مكتبه  القا�صي  عقد 

ر متديد وقف االأعمال لغاية 2012-7-3.
ّ
وقر

اال اأن قرار وزير الثقافة رقم 70 ال�صادر يف 26-6-2012 والقا�صي ب�صحب 

العقار رقم 1398 من منطقة ميناء احل�صن العقارية عن الئحة اجلرد العام 

قا�صي  اخت�صا�ص  من  الق�صية  هذه  نزع  اىل  عمليا  اأدى  التاريخية  لالأبنية 

االأمور امل�صتعجلة العديل لت�صبح من اخت�صا�ص جمل�ص �صورى الدولة طاملا 

اأن تعليق االأعمال بات يفرت�ص بال�صرورة وقف تنفيذ القرار رقم 70، وهو 

اأمر يخرج عن اخت�صا�ص الق�صاء العديل. 

وتبعا لرفع الق�صاء العديل يده عن الق�صية، قدمت جمعية »التجمع للحفاظ 

اتخاذ  وطلب  خبري  تعيني  طلب   2012-7-11 يف  اللبناين«  الرتاث  على 

�صورى  نظام جمل�ص  من   66 املادة  اىل  باال�صتناد  واحتياطية  موؤقتة  تدابري 

�صورى  جمل�ص  »لرئي�ص  اأن  على  منها  االأول  البند  يف  ن�صت  التي  الدولة 

اأن يعني بناء  اأو من ينتدبه من الق�صاة  اأو لرئي�ص املحكمة االدارية  الدولة 

على طلب �صاحب العالقة وخالل اأ�صبوع من ورود الطلب خبريا يكلف 

اأو  مبعاينة الوقائع التي من �صاأنها اأن ت�صبب مراجعة لدى املحاكم االإدارية 

واأهمية  جواز  اىل  امل�صتقر  واالجتهاد  الفقه  واأ�صار  الدولة«.  �صورى  جمل�ص 

تعيني خبري كل مرة تكون الوقائع مهددة، كما يف كل مرة يتبني اأن الك�صف 

 .
1
قد ي�صبح �صعبا اأو م�صتحيال ب�صبب تدخالت خارجية

وتبعا لذلك، وبخ�صو�ص الطلب االأول )تعيني خبري(، جاء القرار بااليجاب، 

امنا فقط بعد ثمانية اأيام من تقدميه وحتديدا يف 19-7-2012، مما يعني اأن 

اأيام(  �صبعة  )وهي  القانون  بها يف  له  امل�صموح  املدة  ا�صتغرق كل  القا�صي 

للنظر يف الطلب من دون اأي ا�صتعجال. وبالطبع من �صاأن تاأخري بت الطلب 

زوال  اىل  وتاليا  اثباتها  املراد  الوقائع  زوال  اىل  يوؤدي  اأن  معينة  يف حاالت 

امل�صالح املطالب بحمايتها. وهذه كانت اأول مفاجاأة يف هذا امللف. 

اأما املفاجاأة الثانية، وهي االأكرب، فقد كمنت يف رد طلب اتخاذ تدابري موؤقتة 

اأو حمائية، على اأ�صا�ص اأن ذلك ي�صتوجب بال�صرورة وقف تنفيذ قرار الوزير 

القا�صي برفع العقار عن الئحة اجلرد العام لالأبنية التاريخية ووقف تنفيذ 

رخ�صة بناء اذا افرت�صنا اأنها وجدت، وهما اأمران اأخرجهما القانون �صراحة 

ا�صافية  خطورة  القرار  هذا  ك�صف  وتاليا،  العجلة.  قا�صي  �صالحيات  من 

مكتوف  القانون  هذا  مبوجب  يقف  اأن  القا�صي  فعلى  الق�صائي:  للتنظيم 

االأيدي ازاء اأي طلب حلماية م�صالح هامة حاملا يجد اأن هذا الطلب ي�صطدم 

اأو  القانوين،  لالأ�صا�ص  مفتقدا  اأو  واهيا  القرار  هذا  كان  مهما  اداري،  بقرار 

بكالم اآخر اذا ثبت اأن مرد ال�صرر املطالب بوقفه هو تنفيذ قرار اداري. وكان 

قا�صي  مثال  فرد  الن�ص،  لهذا  وا�صعا  تف�صريا  اأعطى  قد  اللبناين  االجتهاد 

بالواقع اىل  يوؤول  البناء الأنه  اأعمال  �صائر  بوقف  القرار  اتخاذ  العجلة طلب 

وقف تنفيذ رخ�صة بناء ويتعار�ص بالتايل مع الفقرة الثانية من البند الثاين 

.
من املادة 266

عدم  اأو  الفينيقي  املرفق  وجود  حول  املت�صاربة  التقارير  ظل  ويف  وبالطبع، 

وجوده، ال نريد اأن نح�صم اأن االأمر اأدى اىل كارثة، لكن املوؤكد اأن ا�صتمرار 

م�صتقبال  كوارث  اىل  يوؤدي  اأن  �صاأنه  من  االجتهاد  هذا  ومعه  الن�ص  هذا 

بحيث ين�صاأ ال�صرر مبا�صرة عن قرار ق�صائي من دون اأن يكون للق�صاء اأي 

�صالحية بوقفه. 

على اأي حال، ي�صجل اأن �صركة »فين�ص« اأكملت اأعمال احلفر والبناء واذا 

كانت هناك اأية اآثار، فقد هدمت. امل�صكلة يف الواقع لي�صت فقط يف الفقرة 

لبنان  االداري يف  العجلة  ق�صاء  بطء  اأي�صا يف  بل  الثاين  البند  من  الثانية 

بال�صرعة املطلوبة مما يفرغ  الذي مل ي�صدر حتى قرار رف�ص وقف االأعمال 

اأي�صا هكذا طلب، ان كان �صيقبل اأو يرف�ص، من غايته االأ�صا�صية. 

اأواخر  يف  واالجتهاد  الفقه  اتبعه  الذي  االجتاه  اأن  اىل  اال�صارة  جتدر  وهنا، 

الثانية من  الفقرة  مل�صاألة  ي�صكل حال جزئيا  اأن  فرن�صا ميكن  الثمانينات يف 

البند الثاين من املادة 66. فعلى عك�ص االجتهاد اللبناين، اأعطت املحاكم 

تنفيذ  وقف  �صاأنها  من  اإجراءات  اتخاذ  منع  ملبداأ  وا�صعا  تف�صريا  الفرن�صية 

اأي  الفرن�صية وقف تنفيذ قرار اداري لي�ص له  اإداري، فقبلت املحاكم  قرار 

تنفيذ  توقيف  عدم  اأهمية  بني  دقيق  توازن  عن  بحثا  وذلك   
3
الزامي طابع 

قرارات ادارية و�صرورة توقيف تنفيذها حلماية حقوق املتقا�صني وعدم تفريغ 

االأ�صول امل�صتعجلة من غايتها االأ�صا�صية.  

العجلة  الذي يرعى  القانون  النظر يف  اعادة  ال�صامل هو  االأن�صب  اأما احلل 

االدارية مثلما فعل امل�صرتع الفرن�صي يف القانون رقم 597-2000 ال�صادر 

عام 2000 والذي اأعاد تنظيم اأ�صول العجلة بهدف حت�صني فعالية القانون 

والق�صاء االداري. وكان التعديل قد مت بعد ف�صل اأ�صول العجلة اأمام الق�صاء 

 وعدم فعالية االأ�صول 
4
االإداري بتحقيق النتائج املرجوة ب�صبب بطء الق�صاء

 .
5
املتبعة

*طالب في الحقوق في جامعة القديس يوسف، فريق 

عمل المفكرة القانونية

االأ�صري.  العنف  ن�صرة  عن  يتوانوا  اأن  دون  من  به،  الت�صرف  حرية  ومعه 

و�صريت »ن�صوية م�صرية رمزية لدفن القانون عرفت مب�صرية »التابوت« التي 

اخرتقت �صراوع وطرقات واأزقة بريوت، وانتهت اإىل اإقامة مرا�صم الدفن على 

بعد خطوات من جمل�ص النواب، ويف اأقرب مكان �صمح به حرا�ص الربملان. 

لها يف  التي ح�صد  بالتظاهرة  ب�صكل خا�ص  الن�صوي  احلراك  متيز هذا  وقد 

16-1-2012 احتجاجا على »االغت�صاب« و�صعاره الالفت: »كل دولة ال 

جترم كل اأنواع االغت�صاب ال يعول عليها«. وقد �صكلت البيئة التي اأنتجتها 

بق�صايا  للتورط  تتنطح  �صبابية  جمموعات  لت�صكل  خ�صباً  رحما  »ن�صوية« 

حقوقية مبا�صرة، وت�صاند ق�صايا مطلبية اأخرى. 

والح يف عام 2012 حترك ن�صوي جامع بدت معه ن�صاء لبنان، على االأقل 

ليوم واحد )25-3-2012(، وكاأنها تخو�ص حربها االأكرب واالأ�صعب التي 

اأن يحّول معارك الق�صايا االأخرى اإىل »جيوب« ت�صهل  من �صاأن الفوز بها 

امل�صاواة  ن�صوية جامعة حملت عنوان »حتقيق  ت�صفيتها، وذلك عرب م�صرية 

واملواطنة الكاملة للن�صاء« طالبت بالدولة املدنية وبقانون ن�صبي لالنتخابات 

ومن �صمنه »كوتا« ن�صائية، وبحق الن�صاء مبنح اجلن�صية الأوالدهن باالإ�صافة 

اإىل تعديل قوانني خمتلفة.  

ويربر القيمون على احلراك الن�صوي �صكون ال�صارع يف الن�صف الثاين من 

تواقيع  يجمعان  و»كفى«  فالتحالف  خمتلفة.  و�صائل  بتوخيهم   2012 عام 

نواب موؤيدين لقانون حماية املراأة من العنف كما يريدونه )جمعوا تواقيع 

فيما  النواب،  جمل�ص  يف  التعديالت  مرور  دون  للحيلولة  نائباً(   40 نحو 

اللجنة  اأعمال  اإليه  ترتقب حملة »جن�صيتي حق يل والأ�صرتي« ما �صتوؤول 

التي طالبت  الن�صوية  التظاهرة  ال�صيء مقت�صاه. لكن  لتبني على  الوزارية 

بدولة مدنية بقيت يتيمة من دون حترك جامع بني املنظمات واجلمعيات التي 

نظمتها، و�صط �صمت ن�صائي الفت حول »الكوتا« االنتخابية الن�صائية، فيما 

البالد تخو�ص نقا�صاً، واإن عقيماً، حول قانون االنتخابات. 

العمال األجانب
هنا، نخ�ص احلراك املت�صل باإن�صاف العمال االأجانب لي�ص كحراك جديد 

واإمنا لتميزه يف االأ�صاليب املتبعة، اإ�صافة اإىل تركيزه على الغاء نظام الكفالة 

امل�صتورد من اخلليج وامل�صتمد من املمار�صة ولي�ص من الن�صو�ص القانونية. 

و»اإن�صان«،  العن�صرية«  �صد  و»حركة  و»ن�صوية«  »كفى«  منظمات  وتو�صلت 

�صبيل اإ�صراك املعنيني اأنف�صهم باحلراك عرب تظاهرة يوم عيد العمال. يومها، 

عامالت  من  لبنان  يف  االأجنبية  اجلالية  خرجت   ،  2012-4-29 بتاريخ 

وعمال اأجانب اإىل النا�ص وال�صارع يتحدثون عن ق�صيتهم ويعلنون، ب�صكل 

�صارخ، عن وجودهم ككتلة ب�صرية وان�صانية لديها حقها باحلياة الكرمية ولها 

عاداتها وتقاليدها ولبا�صها الفولكلوري ورق�صها وطعامها وكل مظاهر االداء 

الفني واملجتمعي االأخرى، كل ذلك حتت �صعار اإلغاء نظام الكفالة ورف�ص 

العبودية. كما حولت »كفى« جممع »بريوت مول« وكورني�ص عني املري�صة 

اإىل م�صرح عرب م�صهد »فك الرباط« )فال�ص موب( بني رب العمل وعاملة 

 .2012-9-23 بتاريخ  لبنان،  يف  الكفيل  نظام  �صوء  على  للداللة  املنزل 

بالق�صية  اليها بل خرجت هي  وبن�صاطها هذا، مل تكتف بدعوة املواطنني 

اإليهم.

ويف اإطار االإ�صاءة على ظاهرة انتحار العامالت امل�صتمرة منذ �صنوات، نظمت 

»ن�صوية« بتاريخ 1-5-2012 اعت�صام جثث اأمام وزارة العمل يف بريوت تبعا 

ن�صاط  مع  الن�صاط  ترافق هذا  وقد  دي�صا�صا،  اآليم  االأثيوبية  العاملة  النتحار 

مماثل اأمام العديد من �صفارات لبنان يف الدول الغربية من لندن اإىل فرن�صا 

مرورا بالدامنارك واأمريكا وبلجيكا. كما �صجل اعت�صام اآخر ل»كفى« وحركة 

مناه�صة العن�صرية بتاريخ 13-11-2012 اأمام املبنى الذي األقت منه عاملة 

فيليبينية نف�صها من بيت خمدومها 1-5-2012 منا�صرة للعمال االأجانب، 

خ�ص�صت »حركة �صد العن�صرية« ومب�صاركة »ن�صوية« مركزا للعمال االأجانب 

يف منطقة النبعة، ليكون ملتقى لهم ولعائالتهم وم�صاحة حرة يعي�صون فيها 

خ�صو�صياتهم، ويت�صرفون فيه وفق عوائدهم، و�صط كل العن�صرية التي حتيط 

بهم. مل تعد الفكرة ان تفتح مركزاً ت�صتقبل فيه العمال، بل اأ�صبح لهم بيت 

ي�صتقبلونك به.

ذوو المفقودين
االعت�صامات  تنفيذ  من  واملخطوفني«  املفقودين  اأهايل  »جلنة  وقفزت 

اعداد  اإىل  اأبنائهم،  م�صري  مبعرفة  حقهم  لتكري�ص  واملطلبية  االحتجاجية 

و�صع  �صاأنه  من  ت�صريعيا  مفتاحا  ي�صكل  متكامل  كامل  قانون  م�صروع 

ق�صيتهم، للمرة االأوىل، على ال�صكة ال�صحيحة. و�صهرت اللجنة مع »املفكرة 

القانونية« على ت�صويب التحرك الر�صمي حلل الق�صية عرب م�صروع مر�صوم 

يف جمل�ص الوزراء، وقدمتا قراءة قانونية نقدية مل�صمون املر�صوم، وهو ما اأدى، 

حمدود  املر�صوم  اإقرار  يف  الوزراء  جمل�ص  تريث  اإىل  االإعالم،  مع  بالتعاون 

الفعالية، وت�صكيل جلنة وزارية للبحث والتعمق يف املو�صوع.

»هذا البحر لي«
ويف اإطار ابتكار و�صائل حراكية جديدة، مل تنتظر ال�صابات الثالث )برتا 

البحر  »هذا  حترك  قدن  اللواتي  اخلوري(،  وتانيا  �صق�صوق  وعبري  �صرحال 

يل«، اأي حزب �صيا�صي اأو جمعية موجودة لطرح ق�صية االأمالك البحرية. 

اأر�ص  نتائجها على  خ�صن جتربتهن بو�صيلة حترك مبتكرة بغ�ص النظر عن 

بحرية  تنظيم جولة  احلي« عرب  الفني  »العر�ص  ال�صبايا  وتو�صلت   .
4
الواقع

امل�صاريع  على  فيها  تطلعهم  تقريباً(  رحلة  )خم�صني  للمواطنني  معرفية 

املخالفة للقانون وغري املرخ�صة التي تق�صم االأمالك البحرية العامة، وهي 

علمي  بحث  اإجناز  اإىل  اجلولة  مبوازاة  وعمدن  املواطنني.  جلميع  عام  ملك 

القوانني  وتطور  لت�صل�صل  بعر�ص  مدعوم  اخلا�ص  واحليز  العام  احليز  عن 

التي حكمته. وتنوي ال�صابات الثالث ا�صتكمال احلراك لي�صمل املناطق 

االأخرى يف لبنان. 

وحق  بريوت  حرج  ال�صرتجاع  ن�صالها  يف  »نحن«  جمعية  نحت  كذلك 

م�صاحات  ا�صتحداث  ن�صاط  وكان  مقفلة.  عامة  كم�صاحة  به  املواطنني 

االأخ�صر  بالع�صب  وفر�صها  ال�صوارع  اأر�صفة  وعلى  ال�صاحات  يف  خ�صراء 

عن  مبتكرا  فنيا  تعبريا   ،
5
موؤقتة نزهة  يف  اليها  اخلروج  اإىل  النا�ص  ودعوة 

حاجة املواطنني اإىل اأماكن للتنف�ص خارج املطاعم واأروقة جتمعات الت�صوق 

املكلفة واخلانقة يف الوقت عينه، وحماولتهم تعوي�ص اإقفال احلرج بال�صوارع 

واأر�صفتها. ومل يقت�صر عمل »نحن« على هذا الن�صاط، بل اأجنزت درا�صات 

نف�صه،  الوقت  يف  حتميه  بطريقة  للعامة  احلرج  فتح  كيفية  حول  معمقة 

بلدية  التزام  تنتظر  زالت  ما  العامة  امام  احلرج  بفتح  وعد  وح�صلت على 

اأي�صا يف االجتاه نف�صه اإطالق حترك »م�صاع« بتاريخ  بريوت به. وقد �صجل 

 .2012-9-28

هذا بع�ص اأهم احلراكات احلا�صلة يف 2012 والتي قامت من خاللها قوى 

على  اأو  والتهمي�ص،  والعتمة  ال�صمت  فوا�صل  بك�صر  خمتلفة  اجتماعية 

االأقل باحداث ت�صققات جدية فيها.  

* صحافية، فريق عمل المفكرة القانونية 

11 هذا البحر يل 28-8-2012 حتى 2012-9-8.

21 جمعية نحن: اإعادة فتح حر�ص بريوت 2012-9-19.

قضية المرفأ الفينيقي تكشف ثغرة 

قانونية في التنظيم القضائي: 

ال قاضي عجلة لوقف تنفيذ القرارات 

االدارية
جو رومانوس

11 يو�صف �صعداهلل اخلوري، القانون االداري العام، اجلزء الثاين ، �ص 234 وما يليه..

21 قرار447 تاريخ 2-4-1998 فيا�ص/بلدية بعبدا. .

31 .1CEF1 161 Janvier1 19851 Codorniu1:1 Possibilité1 de1 prescrire1 la(

1suspension1 des1 travaux1 autorisés1 par1 un1 permis1 de1 construire

1jusqu’à1ce1que1soit1tranchée1la1question1de1l’appartenance1du

1.)terrain1au1domaine1public1maritime

41 .1Cette1 réforme1 apparaissait1 nécessaire1 compte1 tenu1 de1 la

1lenteur1 de1 la1 juridiction1 administrative1 française,1 caractérisée

1notamment1par1 la1Cour1Européenne1des1Droits1de1l’Homme.1La

1France1a1été1plusieurs1fois1condamnée1pour1non-respect1du1délai

1raisonnable1)CEDH,11998,1Cazenave1de1la1Roche1contre1France1par

)exemple

51  التي كانت �صروطها �صعبة التحقيق اأو ال توؤمن احلماية الكافية للمتقا�صني.

هذا البحر يل - ت�صوير ح�صام م�صيم�ص
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2012 واالآيلة اىل قبول الهبات.  من الالفت عدد املرا�صيم ال�صادرة يف 

فقد بلغ عددها )186( من ا�صل 1559 مر�صوما نافذا اأي ما ن�صبته 12% 

من عدد املرا�صيم. والالفت اأكرث فاأكرث هو عدد الهبات املقدمة لالأجهزة 

منها،   46% يناهز  ما  اأي  هبة   )86( بلغت  والتي  والع�صكرية  االأمنية 

ولقوى  العام  لالأمن  العامتني  واملديريتني  اللبناين  اجلي�ص  بني  توزعت 

من  ح�صة  اأكرب  االفتاء  دار  نالت  ذلك،  اىل  باال�صافة  الداخلي.  االأمن 

5 فقط لوزارة ال�صوؤون  الهبات املمنوحة للهيئات املدنية )16 هبة مقابل 

وبالطبع،  واحدة.  بهبة  اللبنانية  اجلامعة  حظيت  باملقابل،  االجتماعية(. 

بهذا  م�صوؤوليتها  من  للتربوؤ  الواهب  باإرادة  التذرع  احلكومة  ي�صع  ال 

مدعوة  بل  قادرة  فتبقى  يلزمها؛  ال  الواهب  توجه  اأن  طاملا  اخل�صو�ص، 

ثانوية  تغليب م�صالح  اأو اىل  امل�صالح  تناق�ص يف  ر�صح عن  اذا  رف�صه  اىل 

النظر اىل كيفية توزيع  اأ�صا�صية. وجمرد  اأن تعدها  على م�صالح يجدر بها 

االهتمام  مواقع  ومعها  وجهتها  يف  الوا�صح  التمايز  يظهر  الهبات  هذه 

احلكومة  توجهات  على  فقط  لي�ص  طبعا  ي�صيء  متايز  وهو  والقوة،  العام 

واالجتماعي  ال�صيا�صي  للنظام  العامة  االأوجه  على  �صيء  كل  قبل  بل 

والطائفية  والع�صكرية  االأمنية  االعتبارات  غلبة  بالنتيجة  ويظهر  ككل، 

العامة.  اأو اخلدمات  التنظيم االجتماعيني  اأو  الت�صامن  اعتبارات  على 

اجلهة  اأن  الهبات  هذه  يف  التدقيق  من  يظهر  ح�صبما  اأكرث  والالفت 

خا�صة  جتارية  �صركات  يف  احلاالت  من   50% حواىل  يف  متثلت  الواهبة 

اأو  التجاري  الثمن  حول  جدية  اأ�صئلة  يطرح  مما  طبيعيني،  اأ�صخا�ص  اأو 

الكلفة  رفع  اىل  ذلك  ميهد  فاأال  الهبات.  لهذه  االأمني  رمبا  اأو  ال�صيا�صي 

بني اجلهات الواهبة )وهي جهات تبتغي الربح( واالأجهزة االأمنية ومعها 

ال�صمانات  هي  ما  اآخر،  وبكالم  والف�صاد؟  االمتيازات  اأبواب  فتح  اىل 

اأو كيال ي�صتغل الواهب مكانته  املعطاة كيال يعر�ص املوهوب له خدماته 

عليها  للح�صول  اأو  للقانون  خمالفة  مبنافع  للمطالبة  االأخري  هذا  لدى 

بدت  حتديدا  الهبات  هذه  اأن  هو  للقلق  مدعاة  االأمر  يزيد  وما  فعليا؟ 

اأو   14 توؤول اىل وهب �صيارات �صياحية وعددها  ذات طابع ترفيهي كاأن 

خدماتي كاأن توؤول اىل جتهيز مكاتب. 

اأو  من جمعيات  املقدمة  الهبات  هذه  من  قلة  اأن  اإىل  اال�صارة  جتدر  كما 

لفئات تخ�صع  تاأمني خدمات  اىل  االأمنية هدفت  هيئات دولية لالأجهزة 

�صجن  يف  اأ�صنان  طب  عيادة  تاأهيل  مثال،  الهبات  هذه  ومن  ل�صلطتها. 

والتعذيب،  العنف  �صحايا  لتاأهيل  »ري�صتارت«  مركز  قبل  من  طرابل�ص 

فرن  وجتهيز  االأمريكية  اخلارجية  وزارة  قبل  من  ال�صجناء  لنقل  واآليات 

خبز عربي يف �صجن رومية. 

فيها  )مبا  عموما  الهبات  مع  التعامل  كيفية  هو  غرابة  االأمر  يزيد  وما 

الهبات املدنية( على نحو يرتك جماال وا�صعا لال�صتن�صاب وللهدر. فقلما 

تفر�صه  ملا  خالفا  وذلك  الواردات  بنود  ق�صم  يف  الهبات  هذه  ت�صجل 

املال  وزير  به  �صرح  ما  وهذا  العمومية.  املحا�صبة  قانون  من   52 املادة 

الهبات: »كان  حممد ال�صفدي ردا على �صوؤال عن كيفية ت�صجيل هذه 

وعندما  املركزي،  امل�صرف  يف  الهبات  لهذه  خا�ص  ح�صاب  فتح  يجري 

اأردنا اإجراء جردة لها قيل لنا اإنه من املتعذر اإطالعنا عليها، النها تخ�صع 

لل�صرية امل�صرفية، وبالتايل مل ن�صتطع حتى االآن اأن ن�صجل هذه االأموال 

اآالن  املال  وزارة  عام  مدير  اليه  اأ�صار  ما  اأي�صا  وهذا   .
1
ر�صمية« كقيود 

عام  منذ  الدولة  اىل  الواردة  الهبات  من  فقط  باملئة   8 اأن  بقوله  بيفاين 

ح�صابات  يف  م�صجل  والباقي  اخلزينة،  واردات  خانة  يف  مدرجة   1997

فاحلكومات  اأي�صاً.  ورمبا يف م�صارف خا�صة  املركزي،  امل�صرف  خا�صة يف 

مال  اأنه  اأ�صا�ص  على  الهبات  عن  املتاأتي  العام  املال  مع  تعاطت  ال�صابقة 

لقانون  املالية، ما ي�صكل خمالفة مدّوية  الرقابة  اآليات  خا�ص، متحرر من 

يف  الهبات  كل  ت�صجيل  وجوب  على  ين�ص  الذي  العمومية  املحا�صبة 

 .
2
الواردات ك�صوفات 

1999 مادة مت  العامة يف  املوازنة  قانون  اأنه مت ت�صمني  وجتدر اال�صارة اىل 

تطبيق  وجوب  على  تن�ص  وهي  الالحقة،  املوازنات  كل  يف  بها  العمل 

وقد  الهبة«.  الإنفاق  الواهبة  اجلهة  لدى  املعتمدة  النظامية  »االأحكام 

اجلهات  من  والتهرب  اللبنانية  االأنظمة  ملخالفة  الن�ص  هذا  ا�صتخدم 

على  القيمني  يد  يف  قوة  ورقة  اإىل  الهبات  حتولت  وبالنتيجة،   .
3
الرقابية

وكما  جمهولة،  بطرق  يوظفوها،  اأن  ا�صتطاعوا  لها،  املوهوب  االإدارات 

حتى  اأو  اإنفاقها،  اأثر  تقفي  من  املعنية  الرقابة  اأجهزة  مينع  ومبا  ي�صاوؤون، 

الدقيقة. قيمتها  معرفة 

املكلفة  املال  جلنة  قرارات  من  عليه  االطالع  لنا  ت�صنى  ما  خالل  ومن 

الهبات  اإدراج  بفر�ص  اإرادة  ر�صحت   ،2012 موازنة  م�صروع  باإعداد 

خالل  من  وذلك  عليها  الرقابي  الدور  تفعيل  اإعادة  بهدف  اخلزينة  يف 

هذه  بدت  ما  �صرعان  اأنه  اإال  اخل�صو�ص،  بهذا  مادتني  بداية  ت�صمينه 

جل�صتها  يف  واملوازنة  املال  جلنة  مناق�صات  خالل  وثوقا  اأقل  االرادة 

  .2012-11-13 املنعقدة يف 
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