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إهداء الى
جبران تويني
الذي أحيا فينا الثقة باألصالة والتجدد
في المجلس النيابي

وباستعادة سلطة المعايير الحقوقية

في وطن مستقلوب ،

لكي يكون ويستمر الجيل الجديد من اللبنانيين
على مستوى شهادته واستشهاده

ا.م.
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Zalfa Fadlallah (Sud / South)
Muhammad al-Masri (Nord/ North)
Maya Saad (Mont-Liban)
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Chercheurs et amis de la Fondation/ Researchers and friends of the Foundation
Cf. les listes dans les publications de la Fondation
See lists in the publications of the Foundation

Programmes de la Fondation / Programs
2003 – 2006
La géographie électorale au Liban : Les conditions d’une représentation
démocratique / Lebanese Electoral Geography : Conditions for
democratic representation.
La gouvernance électorale au Liban / Electoral Governance in Lebanon.
La gouvernance locale : Initiative, participation et citoyenneté au niveau local /
Strengthening Local Governance : Initiative, Participation and
Citizenship at Local Level.
Observatoire de la paix civile au Liban / Monitoring Civil Peace in Lebanon.
Observatoire de la législation au Liban : Démocratie, droits de l’homme et paix
civile/ Lebanese Legislation Monitor, in cooperation with National
Endowment for Democracy.
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Observatoire de la magistrature au Liban / Lebanese Magistracy Monitor, in
cooperation with Middle East Partnership Initiative (MEPI).
La paix par le dialogue des cultures / Peace Through Cultural Dialogue.
Citoyenneté étudiante : La culture démocratique et son apprentissage à l’école et
à l’université au Liban / Student Citizenship : Democratic Culture in
Schools and Universities.
Stabilité intérieure et sécurité internationale / Internal Stability and International
Security.
Promotion et défense des droits économiques et sociaux/ Economic and Social
Rights : Promotion and Advocacy.
Education à la règle de droit/ Education to the Rule of Law.
Les politiques de jeunesse au Liban / Youth Policies in Lebanon.
***
Activités en réseau / Network Activities
Association libanaise des sciences politiques
Association DES francophone de journalisme (AFEJ)
Centre des études stratégiques pour le Moyen-Orient (CESMO).

Les membres de l’Observatoire
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1999-2006
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Wassef Haraké, avocat à la Cour.
Hassan Kawas, ancien magistrat et ancien membre de la Cour de justice, avocat à la Cour.
Sami Makarem, professeur de Philosophie, Université américaine de Beyrouth.
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Ibrahim Traboulsi, avocat à la Cour, chargé d’enseignement à la Faculté de droit et des
sciences politiques, Université Saint-Joseph.
***
Siham Abou Mrad, fonctionnaire au Ministère des Finances, Beyrouth.
Mustapha Adib, directeur du Centre d’études stratégiques pour le Moyen-Orient (Cesmo),
directeur du Master en Administration territoriale au Centre Universitaire de Technologie,
Diddé-Tripoli.
Flavia Adib, consultante, chargée d’enseignement en sciences sociales.
Khaled Arar, journaliste, Agence nationale d’information.
Tony Atallah, directeur régional de l’Agence nationale d’information, Békaa, chargé
d’enseignement à la Faculté de droit et des sciences politiques, Université Libanaise,
coordonnateur de programmes à la Fondation libanaise pour la paix civile permanente.
Issam Azouri, journaliste, consultant dans des organisations régionales arabes.
Nabih Badawi, médecin dentiste, Professeur à la Faculté de médecine, Université Saint-Joseph.
Siham Bawab, ancienne directrice au Ministère des Finances, consultante juridique et fiscale.
Haifa Cortbawi, diplômée du DES francophone de journalisme, Université Libanaise et CFPJIFP/Paris.
Josette Dagher, éducatrice, chargée d’enseignement à la Faculté de Pédagogie, Université SaintJoseph.
Amale Dibo, consultante, ancienne chargée de programmes à l’Unicef, chargée d’enseignement à
l’Université américaine de Beyrouth.
Victoria Firmo-Fontan, doctorante en science politique, Irlande.
Josephine Habchi, journaliste, an-Nahar.
Maha Haddad, coordonnatrice de projets culturels et sociaux au Liban-Nord.
Chahrazade Harakeh, médecin.
Zahi Harakeh, élève, cycle secondaire.
Hala Soubra Itani, doctorante en science politique.
Saeb Itani, employé de banque.
Abir Jaber, journaliste, al-Safir, diplômée du DES francophone de journalisme, Université
Libanaise / CFPJ et IFP-Paris.
Hala Kahi, étudiante en médecine, Université Saint-Joseph.
Abdo Kahi, directeur de recherche, consultant en planification, coordonnateur des programmes :
« Le développement de la société civile au Liban » et « La génération de la relève ».
Hyam Kahi, directrice du Centre de médecine familiale et communautaire, Université SaintJoseph, ancienne directrice de l’Ecole libanaise de formation sociale, Université Saint-Joseph.
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Zeina Mansour, journaliste, diplômée du DES francophone de journalisme (UL et CFPJIFP/Paris)
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l’Institut des sciences sociales, Université Libanaise, membre du Mouvement Culturel de
Tripoli.
Béchara Menassa, constitutionnaliste, ancien conseiller juridique au Parlement libanais et auteur
de Droit constitutionnel, écrivain.
Evelyne Messarra, ancien chef du Département de législation fiscale et du Département des
impôts indirects, chargée d’enseignement à la Faculté de Gestion de l’Université de la
Sagesse, consultante.
Paul Morcos, juriste, consultant, chargé d’enseignement à l’Université La Sagesse.
Walid Moubarak, politologue, professeur, chef du Département des sciences sociales, Lebanese
American University.
Mona Nader, professeur de Philosophie, Collège Melkart.
Antoine Saad, secrétaire général de l’Université de la Sagesse.
Antoine Seif, professeur, Faculté des Lettres et sciences humaines, Université Libanaise, membre
du Comité exécutif du Mouvement Culturel Antélias.
Jeannette Seif, professeur de sciences.
Rana Sidani, journaliste, diplômée du DES francophone de journalisme, Université Libanaise et
CFPJ-IFP/ Paris.
Leila Traboulsi, coordonnatrice d’Associations de développement social.
Haya Ziadé, écrivain.
Tarek Ziadé, magistrat, ancien président de l’Inspection judiciaire, auteur d’ouvrages juridiques.

Secrétariat exécutif
Grace Maasri
Denise Dagher
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صدر في منشورات المؤسسة اللبنانية للسلم األهلي الدائم
مسره
إشراف انطوان ّ

 .1الحق في الذاكرةوب  ،بالتعاون مع مركز المؤتمرات في ايانابا (قبرم)وب 1988 ،وب  260 ،م.
 .2العبور الى الدولة (من المعاناة الى المواطنية)وب  ،بالتعاون مع مركز المؤتمرات في ايانابا (قبرم)وب  ،بيروتوب 1992 ،وب ،
 280م.
 .3البناء الديمقراطي (االشكالية والتلطيط للبنان ما بعد الحرب) ،بالتعاون مع مؤسسة كونراد اديناوروب 1994 ،وب  240 ،م.
 .4مواطن الغد (نماذج في الثقافة المدنية)وب  ،الجزء االوروب  ،بالتعاون مع المؤسسة الوطنية للديموقراطية
National Endowment for Democracyوب 1995 ،وب  496 ،م.
 .5بناء السياسات االجتماعية في لبنان (االشكالية والتلطيط)وب  ،بالتعاون مع مركز البحوث لالنماء الدوليوب  ،اوتاوا (كندا)وب ،
1995وب  312 ،م.
 .6االحزاب والقوى السياسية في لبنان (التزام واستراتيجية سالم وديموقراطية للمستقبل)وب  ،الجزء األوروب  ،بالتعاون مع مؤسسة كونراد
اديناوروب 1996 ،وب  592 ،م.
 .7مواطن الغد :الحريات وحقوق االنسانوب  ،الجزء الثانيوب  ،بالتعاون مع المؤسسة الوطنية للديموقراطيةوب 1998 ،وب ،
 368م.
 .8االحزاب والقوى السياسية في لبنان :تجدد والتزام ،الجزء الثانيوب  ،بالتعاون مع مؤسسة كونراد اديناوروب 1997 ،وب ،
 288م.
 .9عالقة المواطن باالدارة (نماذج في المعامالت واالعالم االداري)وب  ،الجزء األوروب  ،بالتعاون مع المؤسسة الوطنية للديمقراطيةوب ،
1998وب  388 ،م.
 .10اقتصاد في سبيل العدالة االجتماعيةوب  ،بالتعاون مع مؤسسة كونراد أديناوروب 1998 ،وب  296 ،م.
معا في مجتمع ،الجزء الثالثوب  ،بالتعاون مع المؤسسة الوطنية للديموقراطيةوب 1997 ،وب  368 ،م.
 .11مواطن الغد :نعيش ً
 .12النقابات والهيئات المهنية في لبنان (استراتيجية مشاركة وديموقراطية اجتماعية)وب  ،بالتعاون مع مؤسسة كونراد أديناوروب ،
1999وب  256 ،م.
 .13عالقة المواطن باالدارة (نماذج في المعامالت واالعالم االداري)وب  ،الجزء الثانيوب  ،بالتعاون مع المؤسسة الوطنية للديموقراطيةوب ،
1999وب  384 ،م.
 .14تنمية المجتمع المدني في لبنان (منظومة قيم ومبادرة وتواصل وتدريب)وب  ،بالتعاون مع  Mercy Corps Internationalوب ،
2000وب  752 ،م.
 .15النقابات والهيئات المهنية في لبنانوب  ،الجزء الثانيوب  ،بالتعاون مع مؤسسة كونراد اديناوروب 2000 ،وب ،
 256م.
 .16الحكمية المحلية (مبادرة ومشاركة ومواطنة في المجال المحلي في لبنان) ،بالتعاون مع المؤسسة الوطنية للديمقراطية،
الجزء االول  576 ،2002 ،ص
 .17الجغرافية االنتخابية في لبنان :شروط التمثيل الديمقراطيوب  ،بالتعاون مع مؤسسة كونراد اديناوروب  ،الجزء االوروب 2002 ،وب 376 ،
م.
 .18الحكمية المحلية :النقاش المحلي في القضايا المشتركةوب  ،بالتعاون مع المؤسسة الوطنية للديمقراطيةوب  ،الجزء الثانيوب 2003 ،وب ،
 472م.
 .19الجغرافية االنتخابية في لبنان :تاريخية القضاء وتقسيم الدوائروب  ،بالتعاون مع مؤسسة كونراد اديناوروب  ،الجزء الثانيوب 2004 ،وب ،
 624م,
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 .20مرصد السلم االهلي والذاكرة في لبنانوب  ،بالتعاون مع مركز المؤتمرات في ايانابا (قبرم) ومؤسسة كونراد اديناوروب 2004 ،وب ،
 656م.
 .21الحكمية المحلية (قواعد العمل الديمقراطي البلدي في لبنان)وب  ،بالتعاون مع المؤسسة الوطنية للديمقراطيةوب  ،جزء 3وب 2004 ،وب ،
 592م.
 .22ليولوكا اورلندووب  ،مقاومة المافيا (سيرة ذاتية في العمل السياسي والمقاومة المدنية أو كيف استعادت صقلية هويتها المسلوبة)وب ،
مسرهوب  ،بالتعاون مع  Sicilian Renaissance Instituteو"برنامج الثقافة الحقوقية" واميدست-
تعريب افلين ابو متري ّ
لبنانوب 2005 ،وب  248 ،م.
 .23مرصد التشريع في لبنان (التواصل بين التشريع والمجتمع)وب  ،الجزء االوروب  ،بالتعاون مع المؤسسة الوطنية للديمقراطيةوب ،
2005وب  552 ،م.
 .24مرصد التشريع في لبنان (القواعد الحقوقية في الصياغة والسياسات التشريعية)وب  ،الجزء الثانيوب  ،بالتعاون مع المؤسسة الوطنية
للديمقراطيةوب .2006 ،
صدر في سلسلة "وثائق" Documents
1. Irene Lorfing, Antoine Messarra, Abdo Kahi (dir.), Linking Civil Society to Sustainable
Development (A training Manual for Institutional Strengthening), Mercy Corps International and
Lebanese Foundation for Permanent Civil Peace, 1999, 120 p.
 .2فاعلون في السياسات االجتماعية في لبنانوب .1999 ،
دفاعا عن العدالة واالنصاف والحريات في لبنان (نماذج أحكام قضائية ملتارة)وب  ،اعداد انطوان
 .3مرصد القضاء في لبنان:
ً
مسره وبور مرقموب  ،بالتعاون مع مبادرة الشراكة األميركية الشرق أوسطية MEPIوب 2006 ،وب  168 ،م.
ّ
مسرهوب  ،جذور وثيقة الوفاق الوطني اللبناني – الطائف ( 1989/10/22و  )1989/11/5والتعديل الدستوري
 .4انطوان ّ
( ،)1990/9/21طبعة ثانية مضافةوب 2006 ،وب  510 ،م.
مسرهوب  ،الحركة العالمية للديمقراطيةوب  ،عولمة السالم من خالل الديمقراطيةوب .2006 ،
 .5انطوان ّ
مسره (جمع وتنسيق)وب  ،سياسات شبابيةوب  ،نهار الشباب 2001-1999وب  ،وندوة اللجنة الوطنية للتربية والعلم والثقافة –
 .6انطوان ّ
اليونسكو في 1999/11/27وب 2006 ،وب  200 ،م.
قريبا
يصدر
ً
 .25التربية على القاعدة الحقوقية (اشكالية ومضمون وتدريب)وب  ،بالتعاون مع Culture of Lawfulness Projectوب Sicilian ،
Renaissance Instituteوب Indevco ،وب Programme “Génération de la relève” ،وب 2006. ،
 .26نماذج تطبيقية في الثقافة المدنيةوب .2006 ،
توزيع :المكتبة الشرقية ،بيروت
ت  – )01( 492112/217364 / 333379/200875فاكس)01( 216021 :
E-mail: libor@cyberia.net.lb
Lebanese Foundation for Permanent Civil Peace – P. O. Box 16-5738
Beirut-Lebanon 1100 - 2070
E-mail : antoine@messarra.com
http : //antoine.messarra.com - http : //www.lfpcp.org
http : //monitoringdemocracy.com

المحتويات
اهداء الى جبران تويني5 ،
تمهيد

مسره
انطوان ّ

 .1جبران تويني :القسم ولطاب الحقيقةوب 35 ،

دفاعا عن الديمقراطية وحقوق االنسان:
 .2المرصد اللبناني للتشريع ً
تشريع لمصلحة الناسوب 37 ،
حسن القوام
 .3حماية االحداثوب 47 ،

واصف الحركه

يشرع؟وب 49 ،
 .4من ّ
ابراهيم طرابلسي
 .5التمييز بين التشريع للعائلة وأنظمة األحوار الشلصيةوب 53 ،
عباس الحلبي

 .6ال تشريع في الحريات العامة بهاجس ارهابي أو قمعيوب 61 ،

ميشار فرعون

مقدمة

 .1حقبة جديدة في التنسيق والتكامل والشفافيةوب 67 ،

فريد مكاري

 .2مشروع قانون انتلاب اعضاء مجلس النواب 2005وب 79 ،

وليد عيدو
 .3االطار الحقوقي لألحزاب مؤشر لدرجة تقدم المجتمعوب 83 ،
بطرس حرب
 .4اعادة االعتبار الى القواعد الحقوقيةوب 87 ،
15

16

روبير اسكندر غانم

 .5مساعدون للنواب وحالة مشروع األح ازبوب 99 ،

غسان مليبر

 .6القواعد الحقوقية الدنيا إلنشاء األحزاب وتنظيمهاوب 105 ،
 .7مقترحات لتطوير آليات الصناعة التشريعية في لبنانوب 107 ،

محمد قباني

 .8حقوق المشاةوب 109 ،

جواد بولس

 .9ما يواجه النواب الجدد :بين التأقلم والتجددوب 115 ،

ابراهيم الضاهر
 .10وسيط الجمهوريةوب 117 ،
عادر قرطاس

 .11من أجل رصد أفضل للتشريع الزراعي في لبنانوب 121 ،

الباب األور

اعادة االعتبار الى المعايير في الصياغة والسياسات التشريعية

مسره
انطوان ّ

 .1من القانون األداة الى القاعدة الحقوقيةوب 129،

 .2هل كثرة التشريعات وتعديالتها دليل عافية تشريعية؟وب 139 ،
 .3موعد االنتلابات :أساس كل شرعية وكل حكموب 143 ،

 .4القواعد الحقوقية الدنيا في إنشاء األحزاب وتنظيمهاوب 145 ،
 .5اللبرة اللبنانية في المركزية والالمركزيةوب 149 ،

 .6اإلعداد لمشروع قانون انتلابي جديد :الميثاق االنتلابيوب 157 ،

طوني جورج عطاهلل

 .7ما ينتظر مجلس النواب الجديد من مشاريع واقتراحات تشريعيةوب 161 ،
 .8حصيلة "مرصد التشريع في لبنان"وب 167 ،

طا بالديمقراطية وقواعد حقوق االنسانوب 171 ،
 .9تشريعات أكثر ارتبا ً
 .10أبرز المشاريع واالقتراحات التشريعيةوب 175 ،

17

 .11التطور واالستثناءات في التشريع االنتلابي والمعايير الحقوقية الدوليةوب 179 ،
 .12النسبية االنتلابية وتجنب منظومة البوسطات والمحادروب 185 ،
.13

قرار

مجلس

شورى

الدولة

حور

مراجعة

النائبين

وصالح حنين :المسار االنحداري في دولة الحق والحرياتوب 199 ،

فارس

سعيد

 .14انتلابات المجالس الطالبية في الجامعة اللبنانيةوب 203 ،
بور مرقم

 .15هل يصل اللبنانيون الى حقوقهم في التشريع؟وب 209 ،

المتقدمة حرية العمل السياسي؟وب 213 ،
 .16كيف تضمن التشريعات
ّ
 .17كيف نجح لبنان في التوفيق بين مكافحة
والسرية المصرفية؟وب 229 ،

تبييض

 .18كيف ندلل العدالة الترميمية الى التشريع ونظام السجون في لبنان؟وب 237 ،
 .19هل نعتمد التشريع االلكتروني عام 2006؟وب 249 ،

 .20كيف تتعرف الى حقوقك من لالر االعالم؟وب 255 ،

 .21ماذا يعوق شباب لبنان من تسّلم زمام حركة سياسية؟وب 261 ،
 .22كيف تمارس حقوقك في االنتلاب؟وب 265 ،

 .23االنتلابات النيابية لعام  :2005كيف يصبح النالب مسؤوالً؟وب 269 ،
 .24هل ننتظر من الغير حماية أطفالنا؟وب 279 ،

الباب الثاني

الندوة الخامسة
بالتعاون مع

الرابطة الثقافية في طرابلس
بنك بيروت والبالد العربية BBAC
محمد المصري

الجمعية اللبنانية للعلوم السياسية

 .1النوعية الديمقراطية للتشريعاتوب 283 ،

علي احمد درويش

 .2احصائيات اقتصادية واجتماعية لمدينتي طرابلس والميناءوب 285 ،

 .3بنك بيروت والبالد العربية :دور رائد لمصرف في لدمة المجتمعوب 289 ،

األموار

18

فيكتور مكربل

 .4سن القوانين :اآللية والواقع والمقترحات للتطويروب 297 ،

مأمون عدره

 .5حاجات تشريعية في سبيل النهوضوب 305 ،

دالر سلهب

 .6الكوتا أو الحصة في قانون االنتلابوب 311 ،

مسرهوب  ،طارق زيادهوب  ،ابراهيم الضاهروب  ،محمد المصريوب 317 ،
مناقشة :انطوان ّ

الباب الثالث

الندوة السادسة
تشريعات الطفولة
بالتعاون مع

حلقة التنمية والحوار  -مجدليون
المجلس األعلى للطفولة

معهد حقوق االنسان في نقابة المحامين في بيروت
بنك بيروت والبالد العربية BBAC

ايلي ملايل

 .1تشريعات الطفولة والعائلة في لبنانوب 329 ،

اميل اسكندر

 .2برامج تربوية واجتماعيةوب 333 ،

مسره
انطوان ّ

 .3جدور تحليلي بواقع تشريعات الطفولةوب 335 ،

ريمون شديد

 .4مصالح المجتمعوب 343 ،

رالف رياشي

.5

الحماية

القانونية

والقضائية

في التشريع اللبنانيوب 345 ،

للحدث

المعرض

لللطر

والحدث

الضحية

19

وليد العاكوم
ماهر الزين

 .6تساؤالتوب 359 ،
 .7التشريعات اللاصة بعمل األطفاروب 361 ،

نضار الشاعر

 .8حماية األطفار من سوء استلدام االنترنت وجرائم المعلوماتيةوب 371 ،

حسين ماجد
حياة حمود

 .9حالة التشريعات المتعلقة بالرعاية األسرية والرعاية البديلةوب 377 ،

 .10دور جمعية االتحاد لحماية األحداث في لبنان في حماية الحدث الضحية والحدث

سناء عواضه

المعرض لللطر على ضوء القانون 2002/422وب 387 ،

 .11ثغرات وحاجات تشريعية للطفولة في لبنانوب 393 ،

نزار صاغيه

 .12الطفل في قانون العقوبات اللبنانيوب 401 ،

رنا شمس الدين

 .13برنامج تطوير حقوق النساء واألطفار من لالر المعلوماتيةوب 407 ،

مسرهوب  ،بور مرقموب  ،طوني عطاهللوب  ،أميرة أبو م اردوب  ،ايلي ملايلوب 409 ،
مناقشة :انطوان ّ

الباب الرابع

الندوة السابعة
بالتعاون مع

بلدية زحله – معلقة
الجمعية التراثية للحفاظ على أألبنية القديمة والمواقع الطبيعية في لبنان  - APSADفرع زحله والبقاع

نادي الروتاري حمانا – المتن األعلى

أسعد زغيب

 .1ضرورة التوفيق بين العمل النيابي والبلديوب 429 ،

عصام اللراط

 .2قوانين قريبة من الناسوب 433 ،

20

عمر حلبلب
أحمد سفر

 .3أربعة مشاريع قوانين تتعلق بتنظيم و ازرة الثقافةوب 437 ،
 .4االسس العامة لقانون االنتلابوب 443 ،

بدري عبدايم
أنيس مسلم

 .5تمثيل االقليات الصغرى في االنتلاباتوب 447 ،
 .6االنسجام بين التشريعاتوب 453 ،

جهاد المعلم

 .7التشريعات المهنية والنقابيةوب 457 ،

الباب اللامس
الندوة الثامنة
بالتعاون مع

بنك بيروت والبالد العربية BBAC
الجمعية اللبنانية للعلوم السياسية

احمد اللقيس

 .1التعاقد الوظيفي في الفئة األولىوب 463 ،

اليزابيت زلريا سيوفي
زياد عطاهلل

 .2العدالة الترميمية :نظرة ملتلفة الى الجانيوب 469 ،
 .3قدسية الدفاع عن النفس امام قضاء التحقيقوب 473 ،

انطوان صفير

 .4الفصل بين الو ازرة والنيابةوب 489 ،

اقتراح فصل النيابة عن الو ازرة للنائب نعمة هللا ابي نصروب 493 ،

اليس كيروز سليمان

 .5تنزيه التشريع المتعلق بحقوق الطفلوب 495 ،

 .6تغيير في طبيعة اللجنة الوطنية للتربية والعلم والثقافةوب 497 ،

21

الباب السادس

اعمال تطبيقية في مؤسسات جامعية

ميشيل ضومط

501 ،  بين شريعة الغاب والمرجعية الحقوقيةوب: السجاالت السياسية المتلفزة.1

Micheline Abou Khater Karam
2. Le principe de légalité dans l’information aujourd’hui au Liban,
505
غنوة فلر الدين
509 ،  حالة نقابة األطباءوب: المشاركة النقابية في السياسات التشريعية.1
Carmen Baccash et Maya Kamel
4. Le rôle de l’Ordre des Dentistes dans la légifération, 513
جمان حطب
521 ،  دور اشمل من التوكلوب: نقابة المحامين.5

سوزان عطاهللا ونادين الحلو

525 ،  نقابة المضيفين والمضيفات الجويين اللبنانيينوب.6

جنيد
ّ شيرين

531 ،  مشاركة النقابات والهيئات المهنية في الشمار في السياسات العامةوب.7

خاتمة

مسره وطوني عطاهلل
ّ انطوان
537 ، لالصة أعمار برنامج "مرصد التشريع في لبنان" في سنته الثانيةوب
Antoine Messarra
1. The Lebanese Legislation Monitor: Advocating Democracy
and Human Rights, 5
2. Observatoire libanais de législation, 7
3. Réhabiliter le principe de légalité: L’effectivité du droit, 9
4. Due Date for Elections : The Very Foundation of Legitimacy
and Authority, 11
5. Is the Abundance of Legislation a Sign of a Healthy Legislative
Life?, 13

22

Antoine Messarra and Tony George Atallah
6. Joint Seminar at the Development and Dialogue Forum in Saida:
Actual Legislations About Children and Families and Social
Mecanisms of Application, 15
7. Enforcing the Rule of Law in Legislation, 21
8. Broadening the Participation of Professional Bodies in Public
Policies, 27
9. Parliament
Lacks
Capable
Alwmarkers:
NGO
(Adnan al-Ghoul),, 31
10. La culture démocratique fait lentement son chemin dans
l’opinion, 33

Annexe

ملحق
مسره
ّ انطوان

2006/4/5-2 ،  اسطنبوروب، الجمعية العامة الرابعة "للحركة العالمية للديمقراطية"وب

557 ، عولمة السالم من لالر الديمقراطيةوب

Antoine Messarra
2. Globaliser la paix par la démocratie, 35
3. Globalizing Peace through Democracy, 41

المشاركون
الندوة الخامسة ،بالتعاون مع الرابطة الثقافية طرابلس
وبنك بيروت والبالد العربية 2005/2/12 ،BBAC
وزير الدولة لشؤون التنمية االدارية ابراهيم الضاهر
النائب فريد مكاري

الهيئة التنفيذية في المؤسسة اللبنانية للسلم االهلي الدائم

وبرنامج "مرصد التشريع في لبنان"
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انطوان ّ
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طوني جورج عطاهللا

بور مرقم

ارليت سعاده ابي نادر
الرابطة الثقافية طرابلس

محمد المصري
امين عويضه

بنك بيروت والبالد العربية BBAC
علي درويش

راشد فتفت

***

جينو انطوان كيروز

سهيل موريس كيروز

انطوان جبرائيل طوق
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فيكتور مكربل

فضل عدنان القدور
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فاتعة تركيه
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مهى حداد مصري
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وليد العاكوم

رالف رياشي
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حسين ماجد

***
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الندوة السابعة ،بالتعاون مع بلدية زحله-معلقة و بنك بيروت والبالد العربية ،BBAC
والجمعية التراثية للحفاظ على األبنية القديمة والمواقع الطبيعية في لبنان

 – APSADفرع زحله والبقاع ،ونادي الروتاري-حمانا – المتن األعلى،
أسعد زغيب

فندق قادري الكبير2005/12/3 ،

عادر قرطاس

عمر علي حلبلب
مسره
انطوان ّ

طوني عطاهللا

مسره
افلين ّ

روجيه الحاج شاهين
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فاروق درويش
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مها معلوف قاصوف
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عصام اللراط
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جهاد المعلم
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أحمد سفر

صالح أبو متري
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الندوة الثامنة ،بالتعاون مع بنك بيروت والبالد العربية ،BBAC
والجمعية اللبنانية للعلوم السياسية
فندق ميريديان – كومودور ،بيروت2005/12/7 ،

وزراء سابقون ونواب

ميشار فرعون
روبير غانم

بطرس حرب
وليد عيدو
غسان مليبر
جواد بولس

محمد قباني
المؤسسة اللبنانية للسلم األهلي الدائم وباحثون في مرصد التشريع

مسره
انطوان ّ

ابراهيم طرابلسي

طوني عطاهللا
بور مرقم
طارق زياده

واصف الحركه
حسن القواس

بيار جميل

كريتا الشاعر طويل

***
دنيز جباره لوري

اليس كيروز سلميان

ماريات بيروتي

نايال عساف

ال ار لطفي

سلفيا طربيه شرابيه

سامي داغر

الين فؤاد القسطا

رامي سمعان
فؤاد مطر

دانيار الحويك
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اليزابيت زكريا سيوفي

ماري كريستين القاعي

كريستيان شار

محمد المصري

إلهام نجم

جانيت غاريوس

يوال احمد

جوزف يزبك

أحمد كرعود

رانيا فانوس صعب

روبير فرحات

جوزف الحداد

ربيع شنطف

عليا جريج

ماري تريز زهر

جانيت غاريوس

مازن ماجدعبد اللياط

مسره
افلين ّ

ربيع قيس

منى نادر

ريمون حنا

غريس معاصري

غابي قطيني
أحمد اللقيس

ماري اللوري

***

ورشة عمل في نادي الروتاري المتن األعلى ،حمانا2005/11/11 ،
اميل رومانوس لليل

امين األعور

رفعت أبي فراج

البنا
مفيد حليم ّ

محمود أبو الحسن

وجيهة أبي فراج

اسكندر بو موسى

نو ار صالحة

سلوى األعور

مهى طربيه

عماد المصري

سهام طربيه

ليلى أبو الحسن

كلودا مغاريقي

انطوان مارك

رجا بو فلر الدين

ميرنا الشويري

ماي الشويري

االلت هيام بارود

هيام الو الحسن المصري

االلت كارال كرم

الهام ابو الحسن

سلوى األعور

االلت جرمين عيسى

عصام بو شاهين

مازن ابو الحسن
جوزف حاتم

ايلي فارس يمين
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نزيه ابو الحسن

رامز زيدان

دعد بو سم ار

صوالنج عساف

احالم زيدان

انعام المصري

نبيل هالر

رضى ابو شاهين

ميشار يونس سعد

سليم انطوان بو كنج

منى طياح

امين لبوس

صالح نويهض

اميل كنعان

طالر فايز أبو الحسن

انطوان بو لالد

سعاد بو شاهين

سالم بلوط

نائلة المصري

انطوانيت األشقر

عفاف بلوط

صالح بو متري

كمار سري الدين

مايا سعد

جوزف حاتم

مسره
افلين بو متري ّ

صالح هالر

تمهيد

1

جبران تويني:

القسم وخطاب "الحقيقة"
مسره
انطوان ّ

نائبا عن بيروت وذهبنا لتهنئتهوب  ،وتهنئة انفسناوب  ،بهذا
عندما انتلب جبران تويني ً
االنتلاب لالر لقاء بسيط في االشرفيةوب  ،تملكنيوب  ،وللمرة االولىوب  ،الشعور بالرغم من شوائب

نائباوب  ،ان رياح التجدد بدأت تنفح في
العملية االنتلابية ككل وثقتي بما ال يقل عن اربعين ً
الندوة البرلمانية .ووجدت جبران تويني حامالً ثقل المهمةوب  ،ودون مظاهر الوجاهةوب  ،وحريم

على التعاون والتواصل مع القوى الحية في المجتمع في سبيل عمل نيابي ...من نوع آلر.
***

ايضا النموذج للطاب جديد – ولطاب النهار – الذي يمكن ان
جبران تويني هو ً
يبني عليه لبنان استقالله الثاني وذاكرته للمستقبل.
ربما الذ البعض على جبران تويني تطرًفاوب  ،الن لطابه نقيض التكاذب والتذاكي
والمجاملة والمراوغةوب  ،على طريقة لبنانية اوصلت البلد الصغير ذا الدور الكبير الى االستتباع
والى وطن "رصيف"  trottoirبالمعنى الفرنسي السلبي للعبارة .ينقلنا لطاب جبران تويني
تجسيدا لمقدمة وثيقة الوفاق الوطني اللبناني" :لبنان وطن
من لبنان الساحة الى لبنان الوطن
ً
نهائي لجميع ابنائه" .هذا النوع من اللطاب في كل شؤون االستقالروب  ،حسب المضامين التي

يوميا – وما تزار! – في لطاب سياسيين وسجاالت
يتلقنها الطالب في الجامعات تتلوث ً
متلفزة اجت اررية.
ان "الحقيقة" التي رفعت المطالبة بها في  14شباط  2005والتي تهدف الى انهاء
عهود من التأمين في الالمحاسبةوب  ،ليتها تنتقل اليوموب  ،بعد استشهاد جبران توينيوب  ،الى

يحاوب  ،دون
اضحاوب  ،صر ً
اللطاب السياسي اللبناني فيكونوب  ،بعد اآلنوب  ،ولكل االجيار القادمةوب  ،و ً
35
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غالبا ليس في لبنان فكر سياسيوب  ،بل للفيات سياسية
تكاذب وال تذاكيوب  ،اذ
ً
.Pas de pensée politique, mais des arrière- pensées
جبران تويني هو "الحقيقة"وب  ،ليس في مجار العدالة فقط تجاه منظومة ارهابيةوب  ،بل

ايضا في اللطاب السياسي اللبناني .ليت "الحقيقة" تنتقل اليوم الى هذا اللطابوب  ،بعد ان
ً
طنانة وفارغةوب  ،ال وطنية فيها وال قومية وال عروبة وال الوةوب ،
اتلم العقل العربي بايديولوجيات ّ

بل مجرد ورقة توت تجميلية النظمة استبداد قامعة وفاشلة.
***

قسم جبران تويني الميثاقي لالر ربيع بيروت هو االرث لالجيار القادمةوب  ،تتناقله

في سبيل تضامنها ومناعتها وحصانتها وعروبتها الديمقراطية وحرياتها .هذا ما كانت هيئات
وجمعيات عديدة في لبنان تعمل لهوب  ،وما تزار منذ 1975وب  ،وتجابهه عوائق وعثرات وبنيات
ذهنية.

بعد  12كانون االور  2005الترق قسم جبران تويني كل اجواء لبنان وقلوب

اللبنانيين .ومنذ هذا التاريخ نشعر في آن بهور المأساة وبانبعاث حياة جديدة.

النهار2005/12/17 ،

2
المرصد اللبناني للتشريع دفاعاً عن الديموقراطية وحقوق اإلنسان:
تشريع لمصلحة الناس

*

مسره
انطوان ّ

يشرعون؟
نشرع له؟ هل مجلس النواب والنواب هم الذين ّ
يشرع؟ وما الذي ّ
من الذي ّ
عمليا التشريع عملية صعبةوب  ،في تقنية مضمونه وفي تشابك المراجعوب  ،االدارية
رسمياوب  ،ولكن
ً
ً
غالباوب  ،التي تتولى الصياغةوب  ،وفي ضلامة حجم التشريع الذي يعرض على النواب في اللجان
ً

البرلمانية اوالً ثم في اجتماع الهيئة العامة للمجلس.
المعنيون بالتشريع في حصيلته النهائية هم الناسوب  ،كل الناس .واذا كان التشريع
لصالح فئة من المجتمع فيتوجب على هذه الفئة ان تنقل ما يوفر لها التشريع من صالحيات

وضمانات الى المجتمع االوسع.

ال تقتصر ديمقراطية التشريع على المجلس النيابي والنواب والوزراء الذين يحملون

المسؤولية الكبرى في االطالع والمبادرة والدراسة والمناقشة واالقرار .يتطلب التشريع منهجية
المشرعين والمجتمع.
في االطالع العام والمتابعة والتواصل بين
ّ
نشأ المرصد اللبناني للتشريع في سبيل ممارسة التواصل العملي والتطبيقي بين

جاهز على مائدة الناسوب  ،بل يكون الناس
ًا
المشرعين والمجتمع حور التشريع وقبل ان يعرض
وتاليا في شرعيته وحظوظ تطبيقه باعلى قدر من الفاعلية.
معنيين ومشاركين في صنعه ً

القوانين التي ال تحظى بدرجة عالية من الشرعيةوب  ،اي قبور الناسوب  ،تنحرف في

قسر مع كلفة ادارية وقضائية باهظة في سبيل مراقبة
التطبيقوب  ،او ال تطبقوب  ،او تطبق ًا
التطبيق ومعاقبة الملالفين.
***

* النص هو موجز مداخلة شفوية ونقالً عن آلة تسجيل.
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باشرت المؤسسة اللبنانية للسلم األهلي الدائم برنامج "مرصد التشريع في لبنان"

( )2007-2004من أجل تحقيق نقلة نوعية في الدفاع عن الديمقراطية وحقوق اإلنسان.

يعمل المرصد انطالقاً من مصادر قريبة ومعنية مباشرة باقتراحات ومشاريع
القوانين والمراسيم قيد الدرس في مجلس النواب ومجلس الوزراء والو ازرات واإلدارات العامةوب ،
بهدف مراقبة مدى انطباق هذه التشريعات على القواعد الدستورية ودولة الحق والمعايير

الدولية لحقوق اإلنسان.

المرصد مشروع اساسي للبنانوب  ،تنبع أهميته من األوضاع والظروف السائدة حيث
يمر لبنان بمرحلة انتقالية صعبة في مساره الديمقراطي ومسيرته على صعيد بناء دولة الحق.

وضعت شبكة معايير تتضمن أكثر من  150مؤش اًر للديمقراطيةوب  ،مما يسمح بإيجاد إطار

منهجي ألعمار المرصد.

المشروع مبني على ٍ
جهد يومي ومستمر في الرصد والمراقبة والتحليلوب  ،بالتنسيق

مع جهود موازية لبرلمانيين ومشترعين وحقوقيين وعاملين في الشأن العام وجمعيات

ومنظمات غير حكومية ووسائل إعالم من أجل استلراج وتحديد مكامن اإلنحرافات واقتراح
التصحيحات المناسبة والبدائل الديمقراطية.
تستند أعمار المرصد إلى تحقيقات حور المشاريع قيد الدرسوب  ،والى توثيق ومتابعة

يشكلون مصادر رئيسة للمعلومات .وتوضع
من لالر الصحف والناشطين الحقوقيين الذين ّ
تقارير دورية تنشر في الصحف وتلضع للمناقشة من لالر ندوات متعددة .كما تُنشر
مجمل األعمار والوقائع بهدف تعميم البرنامج ومنهجيته ودعم نتائجه.
يحمل البرنامج دعماً للنواب اللبنانيينوب  ،والذين هم األشد حرصاً على المسار
الديمقراطي وبناء دولة الحقوب  ،والذين يعملون بعض االحيان في حاالت معزولة وال يحظون
بقوة دعم من المجتمع.

جعيا في لبنان
المشروع مدعو ألن يصبحوب  ،كسائر المشاريع السابقة للمؤسسةوب  ،مر ً
وعلى مستوى المنطقة العربية .انه ذات معنى وفائدة لكل الجهود التي توظف في إطار
العمل التشريعي الهادف إلى تحقيق التقدم الديمقراطي ودعم قواعد حقوق اإلنسانوب  ،وليس
انتاج أنماط من الغبن والتفاوت وعدم المساواةوب  ،أو استغالر نفوذ وتضلم تشريعيوب  ،أو

استلدام رمزية القانون بغية االيهام بالتغيير.

1
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خمسة اهداف رئيسة
يتمحور المشروع حور لمسة أهداف رئيسة:
 .1الدفاع عن الديمقراطية وحقوق اإلنسان :عبر التقصي عن وسائل تنزيه

التشريع اللبناني من البنود التي يمكن ان تلطخ النوعية الديمقراطية للقوانينوب  ،وذلك من لالر
التوجه نحو المصادر المنتجة للقوانينوب  ،للمساهمة في أعمار المرصد اللبناني للتشريعوب  ،وكذلك

إبداء االقتراحات بشأن كيفية تنقية التشريع من االنتهاكات المسيئة إلى حقوق اإلنسان
والديمقراطيةوب  ،وذلك من لالر المتابعة لحركة المشاريع واقتراحات القوانين والمراسيم.

 .2النواب والمجتمع المدني :من المرتكزات االساسية للمشروع انه ُيشكل إطا اًر
للتعاون والدعم المتبادر بين النواب والمجتمع على المستوى األكثر أهمية في العمل النيابي
والحكوميوب  ،وهو العمل االشتراعي سواء من لالر مشاريع القوانين أو من لالر اقتراحات
غالبا األُطر المتوفرة حالياً على االجتماعيات وعلى بعض التواصل
المراسيم .تقتصر
ً
والتبادر.
 .3انشاء الشبكة :تجمع نواباً وجمعيات ومنظمات غير حكومية ووسائل إعالم

من أجل الوصور بفاعلية إلى تطبيق اقتراحات المرصد في القضايا التشريعية.

 .4تنمية الثقافة الديمقراطية والتربية على القاعدة الحقوقية :وذلك من لالر

دعم ثقافة ترتكز على قراءة القوانين من زاوية الديمقراطية وحقوق اإلنسانوب  ،وليس فقط من

لالر التنظيم البيروقراطي والحصيلة الضريبيةوب  ،ونشر هذه الثقافة على مستوى الجمهور
وتعميم التربية على القاعدة الحقوقية.
 .5المرجعية :يصبو مرصد التشريع في لبنان إلى ان يتحور إطا اًر مرجعياً إن
على صعيد التحليل الديمقراطي أو على صعيد التطبيق .يمكن ان تضمن الوظيفة المرجعية
المتولاة من المرصد فاعليته في المجتمع اللبنانيوب  ،وامتداد تجربة لبنانية ناجحة إلى المحيط
العربي.

التشريع الذي يقتنع به الناس ويعرفون بنتائجهوب  ،والذي يتمتع بدرجة عالية من

الشرعيةوب  ،أي قبور الناس بهوب  ،لهذا النوع من التشريع حظوظ كبرى في التطبيقوب  ،كما انه
يطبق بكلفة أقلوب  ،إذ ان االدارة ال تحتاج عندئذ ألجهزة ضلمة للمراقبة ولمتابعة التطبيق.
ّ
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بهذا المعنى التواصل بين التشريع والمجتمع هو لصالح الجميعوب  ،لتطبيق القوانين فعالً

وللتلفيف من كلفة هذا التطبيق.

في حار اقتصر االهتمام بمرصد التشريع علينا دون سواناوب  ،فمعنى ذلك اننا فشلنا!

يجب لهذا النوع من المواضيع ان يمتد ويؤدي لللق ديناميكية جديدة في المجتمع .نجد
ضرورة بأن يمتد االهتمام في هذا البرنامج ليطار النقابات والهيئات المهنيةوب  ،ذلك ان
المشاريع التي نقرأها في جداور مجلسي الوزراء والنوابوب  ،يمكن تصنيفها بحسب القطاعات
انتقادا قامت به نقابتين لناحية تعديل
المهنية .هل تهتم القطاعات المهنية بتشريعاتها؟ قرأت
ً
مادة فهل تابعتا الموضوع؟ ونقابة ألرى اعترضت على مشروعوب  ،فهل تابعت الموضوع؟...
حتما الى للق
متى تعاطت النقابات والهيئات المهنية بالتشريعات التي تهمهاوب  ،يؤدي ذلك ً
ديناميكية جديدة في التشريعاتوب  ،وتصبح لدينا تشريعات منسجمة مع السياسات العامة.

برنامج "مرصد التشريع" ال يتلطى الصالحيات وال يتعدى على أي مؤسسة عامة

أو لاصة .من واجب المجتمع ان يكون
عد له من تشريعاتوب  ،لكن المجتمع
معنيأ بما ُي ّ
ً
اللبناني لغاية اليوم على األقل ال يهتم كفاية بهذا الموضوعوب  ،وبلاصة الهيئات المهنية
كبير من الجمعيات والنقابات.
عددا ًا
والنقابات .نسعى ألن نشرك ً
أيضا عرضة للوقوع في
من لالر تجربتنا في "مرصد التشريع" الحظنا اننا نحن ً
قانونا أو
التشتت .في قراءتنا ورصدنا للتشريعات قيد الدرس – وهذا عمل ضلم– كنا نتناور ً
تعديالً ونبحث بهوب  ،ووجدنا انه لالر اللمس عشرة سنة األليرة اصبح هناك ضياع وتالعب

في التشريعاتوب  ،واستعمار آداتي لها.

نحن عرضة للوقوع في الحركية التشريعيةوب  ،لكننا استدركنا ذلكوب  ،و أرينا انه علينا
التركيز على القواعد الحقوقية األساسية في الصياغة التشريعية وفي إصدار التشريعات .على

سبيل المثار في قضية اقتراح قانون االحزاب السياسية الذي اعلن عنه بإفتلار كبيروب  ،حصلنا

على نم المشروع بصعوبة كبرىوب  ،وكان لنا كبير في العدور عن هذا القانون وعدم متابعته
ألنه يلالف حرية التجمعوب  ،فهو يسمح بأجهزة رقابة أمنية ...كان التركيز على المعايير

الحقوقية الدنيا في قانون االنتلاب وفي الصياغة التشريعية كي ال نقع في مسار التشتت
والحركية.
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حصل نوع من التل ّكؤ ودرجة من االنحالر وتطبيع على سلوكيات متعددة ...نحن
كلناوب  ،من سياسيين ومجتمع وهيئات ونقاباتوب  ،مسؤولون عن متابعة التشريعات لكي تكون
تصويبا للقواعد الحقوقية.
اكثر
ً
في اجتماعات حور الالمركزية االدارية في مجلس النواب وجدنا بحوثًا تسمى
اكاديمية وهي ال ترتبط بالواقع .قانون البلديات في لبنان المركزي بنسبة  %80تقر ًيبا ولكنه
عمليا وملترق من لالر تعاميم مشتتةوب  ،متراكمةوب  ،متناقضةوب  ،متغيرةوب  ،ظرفية .هل
غير مطبق ً
التعاميم االدارية المتعلقة بالبلديات مجموعة في وثيقة موحدة؟ هل يمكن االطالع عليها؟ هل
هي في متناور الناس؟".

القانون العام هو غير القانون اللام .القانون العام يمر بشكل عام في جهاز

وسطي هو االدارة .واالدارة بحاجة الى ضوابط حقوقية .قار لي أحد المشاركين" :ولكن

مبوبة
تصدر مراسيم تطبيقية"! ليس هذا الموضوعوب  ،يجب ان تكون التعاميم منسقةوب  ،مجموعةوب ّ ،

ومتوافرة لدى المسؤولين.

أعرض هذه األمثلة بهدف إظهار كيف ان العمل الحقوقي – وال اقور القانوني –

هو ورشة مهمة في اعادة االعتبار الى القاعدة الحقوقية والى دولة الحق – وال اقور دولة

القانون.

يقور مثل

فرنسي :يجب

اللروج

عن

القانون

للدلور في

الحق

 il faut sortir de la loi pour entrer dans le droitورد في قور ألرسطو يعود الى
ألفي سنة :هناك قوانين جيدة لكن يجب ان تطبقوب  ،كما هناك قوانين سيئة يجب على الناس

يبين أهمية المعايير واستعادة سلطة المعايير في التنظيمات
االعتراض عليها .كل ذلك ّ
الحقوقية.
ورشتنا هذه ليست يتيمة وليست وحيدةوب  ،إنها بداية مسار .يهمنا تعميم هذا النوع من
المسارات لما لها من تأثير على المجتمع وعلى مستقبل دولة الحق في لبنان.
***

تتميز برامج المؤسسة اللبنانية للسلم االهلي الدائم بالثبات واالستم اررية .ال نقور
مسار مماثالً يحظى بمصداقية اكبروب  ،مع العلم
ًا
كلمتنا ونمشي بل نقولها ونستمر .من يعتمد
اننا نعاني من نقم في هذا المجار في لبنان حيث تقتصر بعض االعمار على النشاطية

وتأتي فائدتها محدودة وال تتم متابعتها .من يتابع ويثابر ال بد من ان يترسخ شيء من اعماله

في المجتمع.
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نشأت المؤسسة اللبنانية للسلم االهلي الدائم سنة  1978بهدف ارساء ذاكرة
جماعية لكي ال تعود الحرب ولكي نتعظ من التجربة .وهي عملت على عدة محاور ابرزها
الثقافة المدنية وبناء الذاكرة والدمقرطة ...انها محاور اساسية في ترسيخ السلم االهلي .ثم

انشأنا "مرصد الميثاق والذاكرة" كي تكون تجربة الحرب في لبنان التجربة االليرة.

مع تقدمنا في برنامج "مرصد التشريع في لبنان :التواصل بين التشريع والمجتمع"وب ،
نشعر اكثر فأكثر بالحاجة اليه في لبنان .لالر ثالثين سنة حصل تدهور في الثقافة

وتاليا في نوعية التشريعوب  ،الذي يأتي كالفتات ودون تنسيق.
الحقوقية وفي الممارسةوب ً ،
حمانا هللا من القوانين في البلدان حيث الديمقراطية غير مكتملة وفي البلدان التي

كثير ما كان ينتقد
أيضا قوانين! المسيح ًا
تفتقر الى روحية الشرائع! االنظمة االستبدادية لديها ً
"اهل الناموس" الذين يستعملون القانون كأداة بشكل استنسابيوب  ،بما يتماشى مع مصالحهم

وعلى مقاسهم ودون عدالة.

اطلقنا عبارة "القاعدة الحقوقية" .ربما لم يفهمها الناس في البداية .هذه العبارة هي

الترجمة الصحيحة للتعبير االجنبي  .Règle de droit / Rule of lawسبب ذلك ان ما

يوفر شرعية القانون هو انسجامه مع العدالة والحقوق .هناك مثار يعكس حار القانون في
لبنان في مسرحية الشخص للرحابنة حيث يسند البطل ظهره على مجموعة التشريع ويصدر

مسندا ظهره على القانون
استنادا الى القانونوب  ،اي
احكاما جائرة واستنسابية وهو يقور:
ً
ً
ً
كوسيلة للتبرير بدالً من ان يسند حكمه على قاعدة عادلة تطبق على الجميع.
يبرز ذلك كيفية استعمار القانون لتحقيق عدالة انتقائية واالنتقام السياسي ولوضع

تشريعات على مقاس فئات واشلاموب  ،بينما القاعدة الحقوقية هي ناظمة للحياة العامة .قد
صعبا ولكنه في الواقع ليس كذلك .يمكن لكل مواطن التأكد من ذلك انطالًقا من
يبدو ذلك
ً
حالته اللاصة .في حار عجز المواطن عن تأجير او بيع ارض او شقة يملكهاوب  ،او كانت
اسعار عقاره متدنيةوب  ،فهناك سبب لذلك على عالقة بالقاعدة الحقوقيةوب  ،الن العقار قائم في
حي تفوح منه روائح كريهةوب  ،طرقاته محفرةوب  ،واللدمات العامة فيه غير مؤمنة...وب  ،اي ان

القوانين البلدية غير مطبقة .يمكن قياس ذلك على حاالت الرى عديدة .في حار كان ابنك
جيدا في المدرسة الرسميةوب  ،فسبب ذلك عدم تطبيق عدد من القواعد في المدرسة.
ال يتعلم ً
لدى اللبناني شعور بأن القوانين والتشريعات تلم الحكومات والمجالس النيابيةوب  ،بينما هي
قضية كل مواطن.

تمهيد
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2
تأثير التشريع على نوعية الحياة اليومية
ننظر الى التشريع من ناحية الناس .ما يهمنا هو ان الناس غير مهتمين
عددا من النواب قالوا :نقوم بمبادرات جريئة
بالتشريعات! سبب اطالق مرصد التشريع ان ً
ونقدم اقتراحات تشريعية جيدة ولكننا ال نحظى بدعم .على الهيئات المهنية والنقابات
والجمعيات ان تقدم الدعم .نسعى في مرصد التشريع الحياء هذه الهيئات .نلمس بداية وعي.

نظمنا عدة ورش عمل بالتعاون مع نقابة المحامين – معهد حقوق االنسانوب  ،حور الموضوع
لتوعية الناس وهيئات المجتمع على مسؤولياتها في التعاون من اجل التشريع .كما للبلديات
والنقابات والجمعيات االهلية والجامعات وغيرها من المؤسسات دورها في تعريف المواطن
على التشريعات كل واحدة في مجالها .على المواطن ان يعرف مدى انعكاس القوانين
والتشريعات على حياته اليومية وان نوعية حياته اليومية ترتبط بنوعية التشريعات.

يلقي المواطن الالئمة في ملتلف اموره اليومية الكبرى والصغرى على الدولة .في

حار سقطت سيارته في حفرة وتعطلت يقور" :شو هالدولة!" هذا تفكير اطالقي غير سليم.

من المسؤور عن هذه الحفرة بحسب قانون البلديات؟ انها قضية قانونية تشريعيةوب  ،على
المواطنين ان يعوا ذلك بشكل حسي في كافة امورهم اليوميةوب  ،عندما تسقط سيارتهم في حفرة

سيئا او ان البرامج
او يقعون في قناة او كان التعليم الذي يتلقاه ابناؤهم في المدارس الرسمية ً
ال تطبق بشكل جيدوب  ،او هي متللفةوب  ،او كانوا يعجزون عن بيع او تأجير عقار يلصهم
لوجوده في مكان مهمل ...يرتبط كل ذلك بأوضاع تشريعية يفترض بالمواطن ان يعرفها
ويالحقها.
3
المعايير الحقوقية الدنيا في التشريعات
تكفي زيارة السجون واالطالع على اوضاعها لمعرفة حالة لبنان لناحية التطور
الديمقراطي .هناك قواعد عامة دولية حور التعامل مع السجناء وهي غير مطبقة .كذلك في
قضية االحزاب السياسية هناك قواعد حقوقية عالمية.
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مسره
انطوان
ّ

افتقدنا المعايير وسلطة المعايير .هناك معايير دولية عامة النشاء االحزاب ولحرية
ايضا معايير دولية عامة متفق عليها لناحية التعامل مع السجناءوب  ،ومعايير
االحزاب .هناك ً
حور حرية االعالم ...ال ندلل في سجاالت تنافسية .نحن ملتزمون للقواعد الحقوقية التي
أجمعت عليها البشرية في شرعات حقوق االنسان.

ايضا حور العدالة الترميمية .العدالة عندنا في ما يتعلق بالجنح
جرى بحث ً
والجرائم هي عدالة عقابية .العقاب ضروري ولكن ماذا نفعل في سبيل اعادة تأهيل الجانحين
والمجرمينوب  ،لنتجنب تكرار الجرائم؟

في مجار قانون االنتلاب للمرصد مساهمة بوضع قواعد حقوقية دنيا لقانون

االنتلاب ناتجة عن لبرة عالميةوب  ،كأن ال تقام مثالً دائرتين انتلابيتين بعيدتين عن بعضهماوب ،

ايضا
بل احترام مبدأ التجاور contiguïtéوب  ،ومبدأ المساواة في القوة االقتراعية للنالب .هناك ً

مبدأ توفير مهلة كافية بين سن قانون االنتلاب واجراء االنتلاباتوب  ،الى مبادئ في الحكمية
االنتلابية  .gouvernance électoraleيمكن سن قانون انتلاب جيد من حيث النموب ،

لكن كافة تطبيقاته قد تكون فاسدة .هناك شروط لإلدارة االنتلابية.

يبدو المجتمع اللبناني اليوم وكأنه سائب وما من قاعدة يرتكز عليهاوب  ،وما من
صفر على
مرجعية .نلحظ ذلك في الممارسات .يسأر التلميذ المعلم في المدرسة" :لماذا نلت ًا
المسابقة؟" يجيبه المعلم" :هكذا اصحح"! انها عالقة نفوذ .نتيجة التراكمات اصبح كل شيء
في لبنان قابالً للتفاوض .تحصل سرقات وتزوير ورشوة واغتياالت ...ويكون كل شيء قابالً

للتفاوض ويمرر على اساس معليشوب  ،بيناتنا ،ما تحمل السلم بالعرض مشيهاوب  ،وشو

فيها...

***

انيا ضمانة
معا
ً
استنادا الى قاعدةوب  ،وهي ث ً
القاعدة الحقوقية هي اوالً ضمانة للعيش ً
سلمياوب  ،والقاعدة الحقوقية هي ثالثًا ضمانة لنوعية الحياة .نحن نجلس اآلن في
لحل اللالفات ً

استوديو مرتب النه أعد على اساس قواعد قمتم بوضعهاوب  ،في حين ان غياب القواعد يؤدي

الى الفوضى.
ادى البرنامج الى نشر درجة اكبر من الوعي والى التركيز على االسس والمبادئ

غالبا بالتفاصيل على حساب االسس التي توجه
الحقوقية .ليس الموضوع بسي ً
طاوب  ،اذ نهتم ً
التفاصيل .نحتاج الى تصويب وتركيز بعد مرحلة طويلة في عدالة انتقائية واستنسابية.

2
حماية االحداث
حسن القوام

*

**

موضوع تشريعات الطفولة والعائلة في لبنان هو على جانب كبير من األهميةوب  ،أكان ذلك

في التشريع أو في التطبيق العملي االجتماعي .لكني أرى ان العلة اكثر ما تكمن في مجار التطبيق

االجتماعيوب  ،فالحياة االجتماعية هي اكثر منها اشكاالً على صعيد التشريع.

يلضع موضوع حماية األحداث واألطفار في لبنان الى تشريع حديث صدر سنة 1992

عدر القوانين القديمة السابقة اي المواد  118و 238من
تعديالً للقانون الصادر سنة  1983الذي ّ
ان كلمة "منحرفين" مزعجة
قانون العقوبات .في القانون الحديث لحماية األحداث المنحرفين أرى ّ
كعنوان في هذا القانون وتعبير حماية األحداث هو تعبير أفضل وأصلح .تكمن العلة في المجتمعوب ،
في حماية الحدث والطفل والولد من المجتمع.

نجد ان المشاكل التي يتعرض لها الطفل والولد هي في مجاالت متعددة :في المدرسةوب  ،في

العملوب  ،في الحياة االجتماعية العادية حيث يتعرض الولد والطفل الى كثير من االعتداءات ...رب

العمل يعتدي على األوالد بفرض العمل القاسي عليهم ...القانون موجود ولكننا بحاجة الى توعية
اجتماعية والى حماية مجتمع األحداث من المحيط الذي يعيشون فيه.
***

يتحدث قانون حماية األحداث عن وسائل الحماية والتي هي :تدابير الحمايةوب  ،تدابير
ّ
المراقبة االجتماعيةوب  ،تدابير االصالحوب  ،التأديب ثم العقوبات .العقوبات الملففة فرضت حديثًا ولم يكن

منصوصأ عليها في ما مضى .تبدأ اللطورة مع ارسار الحدث الى إصالحية االحداث أو الى مركز
ً
التأديب حيث تنشأ المشكلة في التنفيذوب  ،ما يعني اننا بحاجة الى تحسين وتنمية هذه االصالحية

كثير من وضع األطفار الذين
ومركز التأديب .من يقوم بزيارة مراكز االصالح والتأديب يتألم ًا
يلضعون للمراقبة في هذه المؤسسات .هذا المركز في لبنان موجود في رومية بجانب السجن الذي

يضم المجرمين والقتلة والراشدين الذين ارتكبوا افظع الجرائموب  ،وهذا أمر لطير على وضع األحداث.

يحتاج الحدث الى مدرسة ويحتاج الحنان والعطفوب  ،وفي اعتقادي ال يصلح االنسانوب  ،اكان حدثًا أم
* النص هو موجز مداخلة شفوية ونقالً عن آلة تسجيل ألقي خالل الندوة السادسة.2005/6/25 ،
** قاض ،عضو الهيئة التنفيذية و مؤسس في المؤسسة اللبنانية للسلم األهلي الدائم.
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حسن القواص

ولداوب  ،إال اذا احيط بالعاطفة .ويجب ان يكون على رأس االدارة في هذه المراكز سيدات ال ان تقتصر
ً
المسؤولية فيها على العسكر .إن التشريع أو التعديل في التشريع يجب ان يتناور طريقة التنفيذ

لحماية الحدث وتأديبه واصالحه.

***

ما هي األفعار التي ترتكب من قبل االحداث عادة؟ اذا ما عدنا الى نظرة اجتماعية نجد

ان حياة القرية هي مثالية بفضل شيوع تقاليد وعادات ال يستطيع حتى الولد ان يلرج عنهاوب  ،على

اعتبار ان مجتمع القرية يراقب ويؤنب .القرية هي مجموعة عائلة واحدةوب  ،كل مسؤور عن الجميعوب ،

فلذلك نجد ان االنحراف قلما يحصل في القريةوب  ،لكن هذه اللطيئة من قبل األحداث ومن قبل
الراشدين تحصل في المدينة .تكمن المشكلة في المدن حيث نجد المتشردين من أبناء الوطنوب  ،أي

اللبنانيينوب  ،بال عمل وال رعاية ما يحتم وقوع االنح ارف .يصل االصالح الى أعلى درجة ممكنة في ما
لو كانت هذه المؤسسات ترعى فعالً هؤالء األحداث واألوالد .الذين ال يتقبلون االصالح هم قلة قليلة
فحتما
ولهم معالجة لاصة .ولكن عندما تكون االصالحية أو مراكز التأديب مبنية على قواعد علمية
ً

سيحصل االصالح.

عندما يلرج الولد من االصالحية بعد ستة أشهر أو بعد سنةوب  ،حسب التدبير الذي يفرض

عليهوب  ،أو ربما بتدبير أطوروب  ،اين سيذهب وماذا سيفعل؟ من سيرعى هؤالء؟

ئيسا لمحكمة األحداثوب ،
مارست هذه المهمة في القضاء في مطلع الستينات حين كنت ر ً
ووضعا
مزدهر في الستينات
ًا
وضعا
علما ان لبنان كان يعيش
ً
ً
وهذه المهمة تذكرني بمآس ومصائبوب ً ،
مميز في لبنان والحياة االجتماعية جيدة .ماذا نقور اليوم؟ مرت كل هذه
ًا
ج ًيداوب  ،وكان االقتصاد

السنين علينا والحكومات ال تهتم بإنشاء مراكز إصالحية .علينا المطالبة ليس بوضع تشريعات ولكن

تماما كالمدرسةوب  ،تكون هي المالذ والمؤسسة التي تتولى حماية وتأديب
بتأسيس مؤسسات اجتماعية ً
أو إصالح األحداث.

4
يشرع؟
من ّ

واصف الحركه

*

الجواب البديهي على هذا السؤار :السلطة التشريعية أي مجلس النواب .لكن

الحقيقة أن هذه السلطة تفوض الحكومة أحيانا كثيرة حق إصدار مراسيم اشتراعيةوب  ،نذكر
منها على سبيل المثار ال الحصر:
قانون 58/12/12
قانون رقم 67/45
قانون رقم 77/ 8

قانون رقم 83/10

قانون رقم 67/ 41

قانون رقم 76/2

قانون رقم 82/20
قانون رقم 84/4

تناولت بعض هذه المراسيم االشتراعية مواضيع هامة مثل :اإلثراء غير المشروعوب ،

التشريع المالي واالقتصاديوب  ،األمن العام والسالمة العامةوب  ،التنظيم اإلداريوب  ،التنظيم

القضائيوب  ،المصالح ذات االستقالر المالي واإلداريوب  ،الموازنةوب  ،مكافحة الغالء واالحتكاروب ،

تنظيم الشؤون الدفاعية واألمنية...

كما أن مجلس النواب في األحوار العادية يضم ممثلين ال يتمتع بعضهم بالمعرفة

القانونية وال يكترث بعضهم اآللر بوضع القوانينوب  ،فتضع القوانين باسم ممثلي الشعب في
حاالت كثيرة أقلية نشطة قد تفرض نفسها على األغلبية البرلمانية .ويكمن اللطر في هذه

الحالة أن القانون الصادر لن يعبر عن المصلحة العامة بل عن مصالح أقلية قد تكون
ظالمة وملطئة .أما إذا ألذت األغلبية البرلمانية زمام المبادرة في التشريع فقد تستلدم

تعبر بالنتيجة عن مصالح حزب أو طبقة أو تحالف
أساليب قسرية في إصدار قوانين ّ
سياسي كما جرت األمور بالنسبة لقوانين االنتلاب المتعددة.
* مح ام باالستئناف ،عضو الهيئة التنفيذية ومؤسس في المؤسسة اللبنانية للسلم األهلي الدائم.
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واصف الحركه

لكن أمر التشريع ال يقتصر على األقلية واألكثرية دالل البرلمانوب  ،إذ انه يتأثر

بعوامل لارجية منها القوى الضاغطة والشركات المتعددة الجنسية وقوى األمر الواقع بحيث
أن قانون أصور المحاكمات الجزائية تعدر بعد أيام قليلة نزوال عند طلب بعض القوى
األمنية المعروفةوب  ،وان قانون االنتلاب اقر أيضا بناء ألهواء هذه القوىوب  ،مما جعل الرئيس

الحم بعد لروجه من الحكومة لريف العام  2000يكتب كيف استجمع كل االقتراحات
الممكنة حور قانون االنتلابوب  ،وانتهت جميعا إلى الجوارير أمام قانون عنجر.

سمح التناحر الداللي للغير أن يتطاور على السيادة الوطنية في النظام السائد منذ
االستقالر حتى اليوم بفضل تناحر التشكيالت السياسية والطائفية على تنازع الحصم

والمراكز والمغانم واالستقواء باللارج لتحقيق غاياتها .فبات من المستحيل على المواطنوب  ،كما

كتب الصحافي طوني فرنسيس (البلد)2005/12/9 ،وب  ،ان يفكر ابعد من االلتحاق بقطيعه
الذي يقوده راع يأمل أال يحل به ما حل بكراز قطيع الغنم التركي الذي سقط عن جرف

صلري فقاد معه ألف لروف!

***
ال تحتاج العالجات إلى اجتهاد كبير .لقد تشكلت لجنة توحيد وتحديث القوانين

بموجب مرسوم اشتراعي رقم  147تاريخ  1983/9/16وبذلت جهودا كثيرة في هذا الصدد.
لكن األهم توحيد وتحديث النظرة إلى الوطنوب  ،واالنتماء إلى الوطن قبل أي انتماء آلر .إن

المحادر والبوسطات االنتلابية تأتي بأزالم وال تأتي بمشرعين الن فاقد الشيء ال يعطيه .وان
العبرة ليست في إصدار القوانين بل في تطبيقها .وابرز مثار على عدم التطبيق المرسوم
االشتراعي رقم  38تاريخ  1953/2/18المتعلق باإلثراء غير المشروع الذي لم يبصر النور

لتاريخ إلغائه بالقانون رقم  154تاريخ .1999/12/27
***

نشرع؟ ثمة تلمة من النصوم
يشرع ؟ نسأر :لمن ّ
بعد السؤار المطروح :من ّ
القانونية المبعثرة المنقولة عن العثمانيين والفرنسيين وسواهم .وثمة زحمة من النصوم

القانونية الحديثة مثل قانون حماية المستهلك الصادر عام  2005ومشاريع قوانين مثل اقتراح

قانون المشاة من  355مادة تقريبا في حين أن القانون القديم يتضمن مادة وحيدةوب  ،ومشروع
قانون سالمة الغذاء المعد من هيئة  Unicoالتابعة لألمم المتحدة منذ  2003والمرجأ من

حكومة إلى ألرى.
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هل يعلم المستهلك حقوقه وواجباته؟ وما هو مبرر عدم إصدار المرسوم التطبيقي

لقانون حماية المستهلك؟

وهل يعي المشاة كل المواد القانونية المعدة لهم ؟ وهل تعتبر كثرة المواد القانونية

مطبات لتغريم المشاة الملالفين؟
ّ
وما الحكمة من إرجاء مشروع قانون سالمة الغذاء والناس تقع فريسة السموم التي
تحتويها بعض المواد الغذائية؟

ال يجوز أن تقتصر وسائل اإلعالم كافة على الفن الرليم دون التوجه إلى

تلصيم برامج تثقيفية للمواطنين تحيطهم بحقوقهم وواجباتهم في كل ما يصدر من قوانينوب ،

وتعلمهم ان القوانين وجدت لحمايتهم وليس لردعهم وحسب.

الطامة الكبرى أن يقور المشرع بسمو الدستور ويلالفه بإصدار استثناءات على

قانونا ويعدله بناء لرغبات قوى معينةوب  ،وان يصادق على
قياس أشلاموب  ،وان يشرع
ً
معاهدات ال يطلع على فحواها ومرماها.

انه الزمن الرديء الذي ال تكمن فيه العلة في النصوم وحدها بل في النفوس.

وان التشريعات وحدها ال تبني عالما متطو ار وال تؤسس دولة متقدمةوب  ،ما لم تنسجم هذه
التشريعات مع قواعد الحق والعدر عامة ومع مبادىء حقوق اإلنسان والديمقراطية لاصة.
***

وال ريب أننا في هذه األياموب  ،وفي لبنان بالذاتوب  ،أحوج ما نكون إلى تصويب مسار

التشريع بما يالئم حاجات العصر ويواكب ركب التقدم ويعزز الحريات العامة ويسمو برسالة
لبنان الجديد ويطبع بيروت بميسمها "أم الشرائع".

5
التمييز بين التشريع للعائلة وانظمة األحوال الشخصية

*
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**

أحاور وبشكل مبسط إعطاء فكرة عن مدى انطباق القوانين المتعلقة بالعائلة
والطفولة مع القواعد الدستورية والحقوقية في لبنان.

حتى تاريله ليس في لبنان قانون موحد يحمي العائلة اللبنانية بكافة افرادها .بغض

النظر عن انتمائنا المذهبيوب  ،وفضالً لهذا االنتماءوب  ،نلضع لقوانين احوالنا الشلصية
المذهبية .ليس هناك إال قوانين ومواد مبعثرة نجدها في بعض القوانين المدنية والجزائية وفي

قانون العمل .في مشروع قانون العقوبات اللبناني في لجنة االدارة والعدروب  ،نجد مو ًادا تتحدث
عن الجنح الملّلة بآداب العائلة (المادة  )490بالولد وبنوتهوب  ،في تسييب الولدوب  ،في إهمار
الواجبات العائليةوب  ،في اغتصاب القاصروب  ،في اللطف واالكراه والتهتك والحض على الفجور

ودعارة القاصرين وفي االجهاض.
جدا وقد وضعت لكي تتالءم مع نصوم القوانين الدولية
هذه نصوم متقدمة ً
واالتفاقات التي وقع عليها لبنان.
في مشروع قانون العملوب  ،الذي كان لي شرف االشتراك في تعديله وفي إعداد

عدلت هيئة تحديث القوانين
المشروع بناء لطلب رئيس مجلس النواب االستاذ نبيه بريوب ّ ،

ايضا مع االتفاقيات الدولية .لن أدلل في تفاصيل هذا
لالر سنتين قانون العمل ليتناسب ً
المشروع ولكن ما يهمنا هو التشديد على حماية عمالة األوالد واألطفاروب  ،ومنع تشغيل من هم

دون اللامسة عشر من العمر .ليس لدينا قانون إ ًذا بغض النظر عن االحوار الشلصيةوب ،

موحد لألحوار الشلصية لناحية الزواج المدني االلتياري
فكلما تطرقنا الى موضوع قانون ّ
مثالً وما يتبعه تقوم القيامة.

* النص هو موجز مداخلة شفوية ونقالً عن آلة تسجيل القي خالل الندوة السادسة.2005/6/25 ،
** محام باالستئناف ،عضو هيئة تحديث القوانين في مجلس النواب ،عضو الهيئة التنفيذية ومؤسس في
المؤسسة اللبنانية للسلم األهلي الدائم.
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نميز بين قانون مدني يحمي العائلة وقانون لألحوار الشلصية .من
علينا ان ّ
المؤسف ان قانون األحوار الشلصية موضوع على الرف منذ  1998على الرغم من قيام

ير بإقرار مشروع القانونوب  ،وقد أرسل الى مجلس الوزراء لكنه "ضاع على الطريق" .في
 22وز ًا
توجهنا الى الرأي العام علينا التمييز بين القانون الذي يحمي العائلة (الفقروب  ،العوزوب ،
الشيلولةوب  ،إلزامية التعليم…)وب  ،كل العائلة اللبنانيةوب  ،واالنتماء الى طائفةوب  ،من حيث لضوعنا
الحكام بطالن الزواج والطالق والفسخ والنفقة والحراسة .ليس هناك ما يمنع الدولة .في
الثالثينات عندما فوضت الدولة اللبنانية الطوائف الحق في التشريع واالدارة الذاتية في

األحوار الشلصية لم تفوضها كافة شؤون العائلة .ولكننا نرى الممارسة وكأني بالدولة

اللبنانية قد فوضت العائلة للطوائف .ولوال جهود بعض المؤسسات وبعض الو از ارتوب  ،ومنها
المجلس األعلى للطفولةوب  ،لكنا ما زلنا متللفين عن ركب التطور وحتى عن احترام تواقيعنا
على االتفاقات الدولية التي تتعارض في بعض األحيان مع قوانيننا.
1
التقيد باالتفاقات الدولية
ّ
مضطر
ًا
ما هي االتفاقيات الدولية التي تحمي الطفولة والعائلة؟ وجد لبنان نفسه
منذ مطلع الثمانينات على مواكبة حركة االتفاقيات والمعاهدات الدولية المتعلقة باألطفار
متعهدا بتعديل القوانين المرعية االجراء وتحديثها واصدار
لصوصاوب  ،فوّقع على العديد منها
ً
ً
تشريعات تتالءم مع أحكام االتفاقيات الموقعةوب  ،ومنها على سبيل المثار :مشروع قانون العمل
ليتناسب مع اتفاقية العمل الدوليةوب  ،مشروع قانون تعديل العقوبات لناحية تشديد العقوبة على

مرتكبي الجرائم بحق األطفار وتأمين الحماية لهموب  ،مشروع قانون يرمي الى الزامية التعليم
حتى اللامسة عشر من العمر ...وتجدر االشارة الى ان االتفاقيات الدولية تأتي بحسب
القوانين الوضعية اللبنانية في المرتبة األولىوب  ،أي انها تتقدم على القوانين المحلية .ولكن ماذا
يحصل في الواقع؟

قالئل هم القضاة وحتى المحامون الذين يشيرون في عرائض الدعاوى أو في

مرافعاتهم الى االتفاقيات الدولية عندما يتعلق األمر بالعائلة أو بحقوق أفراد هذه العائلة .قار
لي أحد القضاةوب  ،وهو رئيس محكمة استئناف قضايا ناظرة في األحوار الشلصيةوب  ،انه لالر
عمله في هذه الغرفة لم يجد سوى مطالعتين أو الئحتين أو عريضتين ادعاء تتضمنان في
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متنها اشارة الى االتفاقيات الدولية .سألته عن ق ارره بشأن الحكم فيهما وهل سيعطي األولوية
لالتفاقية على حساب قانون اصور المحاكمات المدنية أو الموجبات والعقود أم ال؟ قيل لي
نهار كامالًوب  ،والمتعلق بقوانين الطفولة وتحديثها لكي تأتي
عندما حضرت المشغل الذي دام ًا
في تشريع كاملوب  ،بأن قاضي منفرد جزائي في بيروت قد طبق أحكام اتفاقية حماية الطفل
وأورد ذلك في حيثيات حكمهوب  ،وهذا شيء متقدم.
هناك بطء في مواكبة نصوم االتفاقيات الدولية .عندما يوقع لبنان على هذه

االتفاقية يكون تحت أنظار المجتمع الدوليوب  ،كما ان العديد من الدور العربية تنظر الى
انجازات لبنان في هذا المضمار لكي تحذو حذوه .هناك استحالة في مواضيع االحوار

التقيد بهذه االتفاقيات .هناك أمور تمس بنصوم متعلقة
الشلصية بأن يتمكن لبنان من ّ
بالشرائع الدينية .لو ألذنا موضوع المساواة بين الرجل والمرأة لناحية اإلرث عند المسلمين:
"للذكر مثل حظ االنثيين" .اذا ما قامت الدولة اللبنانية بالتوقيع على المعاهدة الدولية بهدف
المساواة بين الرجل والمرأة فلن تتمكن في ما بعد من تعديل تشريعاتها .حتى أبعد من ذلك

سوف تصطدم بالتفويض المعطى للطوائف في لبنان.

سنة  1936اعترف المفوض السامي "لومارتيل" بالطوائف التاريلية واعطاها الحق
في التشريع والقضاء و"االدارة الذاتية" – وتعبير "االدارة الذاتية" الذته من الدكتور انطوان
مسره واسماه ميشار شيحا الفدرالية التشريعية– إ ًذاوب  ،عندما تلتزم الدولة من لالر و ازرة
ّ
اللارجية أو و ازرة العمل أو غيرها وتوقع على اتفاقيةوب  ،فسوف تجد نفسها مضطرة في ما
مقيدين بقانون واحد – اإلحالة الى قوانين احوار
يعود لقوانين احوالها الشلصية .إذ لسنا ّ
المواطنين اللبنانيين الشلصية .ليس لدينا وكسائر الدور قانون واحد يتعلق بكل اللبنانيين في
ما يعود لألحوار الشلصيةوب  ،أي في بطالن الزواج والطالق واإلرث والتبني والوصاية .عندنا

في لبنان تلضع كل طائفة لقانون األحوار الشلصية اللام بها والملتلف عنه لدى باقي
الطوائف .لتغيير هذا الواقع سوف تضطر الدولة اللجوء الى التعديل وسحب التفويض .في
ذلك مس بهيكلية نظام األحوار الشلصية في لبنان – وهو فريد من نوعه – او انها ستكون

موحد لألحوار الشلصية … مع بروز مؤيدين للقانون
قدما نحو إقرار قانون ّ
ملزمة بالمضي ً
االلتياري نكون قد اضفنا الى طوائفنا طائفة إضافية لتصبح تسعة عشر طائفة.

هناك استحالة في تمكن لبنان من تطبيق ما يسمى "إلتزاماته" أو تعديل قوانينه بما

يتالءم مع االتفاقات الدولية في ظل الوضع القائم .نجد ان لبنان تحّفظ حيار الموضوع
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المتعلق بالمساواة بين الرجل والم أرةوب  ،فقد وّقع على بعض بنود االتفاقيةوب  ،ولكنه تحفظ وعدد
من الدور العربيةوب  ،ومن بينها مصروب  ،في ما يعود للمساواة في الحقوق بين الرجل والمرأة.
2
التعدد التشريعي في االحوال الشخصية
إن التعدد التشريعي في قوانين األحوار الشلصية للطوائف اللبنانية يعتبر غنىوب ،

لكنه من جهة ألرى يفتقر الى القواعد القانونية الدستورية الصحيحة .الدليل على ذلكوب ،
باستثناء الطوائف االسالمية التي لم تقدم نصوم قوانين احوالها الشلصية لعدم لضوعها

ألحكام القرار  60ر.ر .وقانون  2نيسان 1951وب  ،كون تشريعها مستمد من الشرع اإللهيوب ،
فإن قوانين األحوار الشلصية للطوائف المسيحية واالسرائيلية (والطائفة االسرائيلية معترف

بها في لبنان كطائفة قائمة بحد ذاتهاوب  ،ولو لم يبقى من اتباعها على األراضي اللبنانيةوب ،

والمنتمين الى الشرع الموسوي) فإن هذه القوانين يعتريها نقم لجهة عدم تطابقها والقواعد
الدستورية التي ترعى إقرار ونشر القوانين.
احتجت الطوائف االسالمية سنة  1961وسارت التظاهرات في دمشق وبيروت

رافضة اللضوع للقانون  60ر.ر وتقديم مشاريع قوانين على اعتبار ان نصهم مستوحى من
القرآن الكريم ومن التعاليم ومن الحديث النبوي الشريف ومن تعاليم الفقهاء وما من نم
آلر .استثنيت الطوائف االسالمية واستثني معها لضوع المسلمين ألحكام الزواج المدني.

استنادا
ايضا المسلمين
ً
وجاء قانون اصور المحاكمات المدنية الجديد سنة  1983ليستثني ً
لمبدأ  territorialité de l’Islamكما أسماه إميل تيان في مطلع 1950وب  ،وان المسلم
تزوج مسلمين في باريس أو
شريعته اينما كان وليست لديه حرية التيار .مثار على ذلك :إذا ّ
في قبرموب  ،فالقاضي اللبناني المدني ال ينظر في دعواهماوب  ،بل يطلب منهما التوجه الى
قاضي الشرعوب  ،ألن قانونهما ال يسمح لهما بااللتيار وشريعتهما تتبعهما اينما كاناوب  ،على

عكس الزواج الملتلط بين مسلم ومسيحيةوب  ،فالقانون القبرصي أو الفرنسي أو المالطي يطبق
على نزاع الفريقين.

سنة  1936لم تقدم الطوائف مشاريع قوانينها .وقانون  2نيسان  1951الشهير عاد

وأكد من هي الطوائف التي تلضع لهوب  ،وحصرها بالطوائف المسيحية والطائفة االسرائيلية.

كما طلب هذا القانون من الطوائف ان تقدم مشاريع قوانين احوالها الشلصية واصور
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استنادا للتفويض الذي أعطي لهاوب  ،والوكالة التي تسمح لها بالتشريعوب  ،وبأن يكون
المحاكمات
ً
لديها قضاء مستقل في ما يتعلق باألحوار الشلصية .قبل نهاية  1951قدمت ملتلف

إنذار من مجلس النواب.
الطوائف دون استثناء مشاريع قوانينهاوب  ،حتى ان كل من تألر تلقى ًا
انقضى العام  1951واصبحنا في العام  2005وال تزار هذه المشاريع ترتدي صفة

مشروع قانون .ماذا لو راجع احد رؤساء الطوائف المجلس الدستوري حور دستورية هذه

القوانين؟ تحصر مراجعة المجلس الدستوري بعشرة نواب وما فوق وبرؤساء الطوائف في ما
يعود لألحوار الشلصية .لو قدم مائتي أو ثالثمائة شلم أو قرية أو مدينة أو نقابة

محامين أو أية نقابةوب  ،مراجعة في إقرار قانون يسيء إليها دون مساندة عشرة نواب على

حق لها ذلك .لو اطلعنا على مجموعة
األقل للطعن بهذا القانون ودراسة دستوريةوب  ،لما ّ
القوانين اللبنانية لوجدنا مشروع قانون األحوار الشلصية للطائفة األرثوذكسيةوب  ،وللطائفة
السريانية األرثوذكسية ...لماذا لم تقر هذه القوانين؟ ما من جواب حتى اليوم .في مراجعة
األرشيف في مجلس النواب نجد ان هذه المشاريع وردت واعطي من أوردها ايصاالً بذلك.
وقد اضطرت غرفة من غرف محكمة التمييز في نهاية اللمسينات أو الستيناتوب  ،ولم تكن

لدينا بعد هيئة عامةوب  ،اضطرت القور حيار هذا الواقع :يمكن للمحاكم المذهبية ان تطبق هذه
المشاريع طالما ال تلالف النظام اللبناني العام .ولكن في الواقع لم تقم اية لجنة إدارة وعدروب ،
وال الهيئات المشتركة في مجلس النواب أو اللجان المشتركةوب  ،وال الهيئة العامةوب  ،لم تقم
طبعا ال يمكن ان
بالدراسة لمعرفة ما إذا تضمنت هذه المشاريع ملالفة للنظام العامً .
يصطدم التشريع اإللهي أو التشريع الوضعي في الكنيسة مع النظام العاموب  ،فلم يرد في أي
تشريع اورثوذكسي أو إنجيلي إمكانية بيع طفل أو تعددية الزوجات...
دائما وأدعو رجار الدين والمسؤولين عن المجامع إليداع مشاريع القوانين
أحبذ ً
لاصتهم في مجلس النواب وحتى في و ازرة العدروب  ،فهم لديهم حق التشريع منذ .1936

حصلت سابقة في التاريخ في هذا االطار وقد تابعنا ذلك في الصحف .فقد قام وفد من

السادة األورثوذكس بزيارة الرئيس الشهيد رفيق الحريري وسّلمه نسلة عن مشروع قانون أقره
المجمع البطريركي األورثوذكسي في جلسته المنعقدة في دمشق في  .2003/10/17اعطى

الرئيس الحريري مشروع القانون هذا للدكتور سهيل البوجي أمين عام مجلس الوزراء فنشر
في الجريدة الرسمية .طالما لم تعتمد آلية دستورية في إقرار القانون ونشرهوب  ،في لجنة االدارة

والعدر واللجان المشتركة والهيئة العامةوب  ،ال يمكن ان يرتدي صفة القانون.
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يجب على السينودوسات أو المجامع المقدسة في كل كنيسةوب  ،بغض النظر عن
عدم إقرار هذه المشاريعوب  ،ان تودع و ازرة العدر وامانة سر مجلس النواب صورة عن المشاريع
أو حتى الق اررات التي تتلذها في مجامعهاوب  ،مثال عند انتلاب مطران أو إطالق تشريعات

جديدة أو تعديل النظام الداللي يتم إبالغ و ازرة العدر بذلك.

مشاريع القوانين هذه المتعلقة باألحوار الشلصية هي غير دستوريةوب  ،ولو تكلمنا

ايضا وهي غير
بتطرف قانوني فهي ملالفة للنظام الدستوريوب  ،وهذا رأي النائب إدمون نعيم ً
مطابقة للدستور فيجب التصويت عليها ونشرها.
في قوانين األحوار الشلصية هناك تمييز في المضمون بين الرجل والمرأة لناحية

السلطة الوالدية والنفقة على األصور والفروعوب  ،والنفقة لألوالد إذ ليس من مساواة .انظمة
األحوار الشلصية مألوذة عن النظام البطريركيوب  ،حيث األرجحية هي للرجل على المرأة.

فإن كانت دستورية ام الوب  ،فيها العديد من النواقم التي تمس بحقوق االنسان والطفل في
قوانين األحوار الشلصية لدى ملتلف الطوائف.

***

هناك حاجة الى تشريع مدني موحد يحمي العائلة .فإذا كان إقرار قانون مدني

لألحوار الشلصية في لبنان يالقي صعوباتوب  ،فال يوجد ما يحور دون ممارسة الدولة لحقها

في سن قوانين تحمي العائلة على كافة الصعد .ال بد لنا من قانون واحد يحمي العائلة بدالً
من النصوم المبعثرة التي يمكن جمعها في قانون واحد .وكأني بالدولةوب  ،إضافة الى

تفويضها السلطات الدينيةوب  ،الحلور مكانها في التشريع والقضاء في ميدان األحوار الشلصة

ايضا عن واجبها في حماية العائلةوب  ،ال ضمان للشيلولة أو دفع نفقة أو تعليم
قد تنازلت ً
إلزامي للقاصرين ...كل هذه األسئلة تطرح على ضمير المجتمع األهلي .العائلة اللبنانية
بحاجة الى حماية اجتماعية.

6
ال تشريع في الحريات العامة بهاجس ارهابي أو قمعي
عباس الحلبي

*

**

القواعد الحقوقية الدنيا في التشريعات موضوع ربما لم يكن ليطرح لوال الشعور بأن

الكم الهائل من التشريعات التي تصدر عن المجالس النيابية منذ  1992وحتى تاريله لم
تكن بمعظمها تراعي الحد األدنى للقواعد الحقوقية.
التشريع له أصور وقواعد إن لم تؤلذ بعين االعتبار في صياغة القوانين فإن هذه

القوانين تصبح عرضة إما للطعن فيها واما إلكثار الدعاوى التي تغرق المحاكم اللبنانية

أحيانا تناقض وركاكة وعدم وضوح في كل حاروب ،
بسبب غموض من هنا والتباس من هناك و ً
تفصل على قياس بعض األشلام.
باإلضافة الى تمرير بعض القوانين التي ّ
كانت التشريعات اللبنانية قبل فترة الحرب مثاالً في المنطقة العربية بدقتها
مشرعين يتمكنون من االشتراك في صياغة
ووضوحها وكانت قوانين االنتلاب تتيح وصور ّ

القوانين فتأتي هذه القوانين مطابقة للقواعد الحقوقية في التشريع .كما ان "المطبخ" الذي كانت

تطبخ فيه مشاريع القوانين يضم التصاصيين في أصور التشريع وصياغته.
وليس الكم هو المعيار بل النوعية في مراعاة القواعد الحقوقية التي تجعل من
الناس قابلين لتطبيق القوانين ألن هذه القوانين تتصف بالعمومية والشموليةوب  ،بينما االدعاء ان
المجالس النيابية بعد الطائف قد أنتجت قوانين كثيرة ليس دائما مدعاة ٍ
تباه بقدر ما تكون
ً
سببا النتقاد القوانين ولعدم تطبيقها أو لسوء هذا التطبيق.
ً
أحيانا ً
***

تلقي ندوتنا الضوء على القواعد الحقوقية الدنيا في تشريعاتوب  ،بعضها يتصل

بالحريات العامة كإنشاء األحزاب وتنظيمها والحريات الشلصية كتنظيم السجون وحقوق

* النص هو تفريغ على آلة تسجيل.
سا للجلسة االفتتاحية للندوة الثامنة ،بالتعاون مع بنك بيروت والبالد العربية
**قاض ،القيت الكلمة بصفته رئي ً
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معا أي الحريات العامة والشلصية والحق في اللصوصية كموضوع
المتهم أو كليهما ً
التنصت وسرية التلابر واالتصار وقانون تعديل أصور المحاكمات الجزائيةوب  ،وبعضها اآللر

يتصل بقضايا دستورية جوهرية مثل تعزيز الفصل والتوازن والتعاون بين السلطات في اقتراح
قانون الفصل بين النيابة الو ازرة أو الرقابة على دستورية القوانين بما هو موضوع أساسي

يشكل مادة لصبة للسجار كالقانون الذي صدر بتعديل قانون المجلس الدستوري.

كل هذه المشاريع القوانين وسواها وكل هذه المواضيع تتصل برأيي بمبدأ عام هو
أنه لو طبق اتفاق الطائف كما كان يجب ان يطبق لما كنا بحاجة الى طرحه وهو تحديد
طبيعة النظام الذي نعيش فيهوب  ،فلم نعد نعرف وفق أي نظام نعيشوب  ،هل ان لبنان هو دولة

موحدة أو دولة طوائف .هل هو دولة الحق أم دولة فدرالية الطوائف؟ هل هو دولة الوفاق أم
دولة التناحر والمحاصصة؟
إن االجابة على هذا السؤار المبدئي والهام األساسي هو وحده الكفيل بتمكيننا من
مؤشر لكيفية إصدار هذه
ًا
معرفة توجهات التشريعات اللبنانيةوب  ،أو على األقل يعطينا
التشريعات.
***
موضوع الفقرة األولى من الجلسة هي القواعد الحقوقية الدنيا إلنشاء األحزاب

عذر إذا قلت أنني ألشى من قانون جديد لألحزاب والسبب هو ان كل تشريع
وتنظيمهاً .ا
جديد يكون أكثر رجعية من القانون المعمور به.

أيضا من تعديل قانون العقوبات ألن البيئة التي تعكس ضرورات
لذلك ألاف ً
التشريع تتطور في بالدنا من المحافظة الى التزمت وليس الى مزيد من الليبرالية .ال يمكن

التشريع في ميدان الحريات العامة بهاجس أمني أو ارهابي أو قمعي ألن ذلك يؤثر على
التشريع .األصل هو االباحة والضوابط هي االستثناء وليس العكسوب  ،المهم فقط معرفة

مصادر التمويل ومراقبتها ألن من حق المواطن اللبناني معرفة من أين تأتي األحزاب

أحيانا تعجز الدولة عن تأمين هذه الموارد .فالعثمانيون ربما ظهروا مرة
بمصادر تمويلها و ً
حاليا.
جديدة اكثر ليبرالية من اللبنانيين ً
***
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أما موضوع الفقرة الثانية :القواعد الدنيا لتنظيم السجون وحقوق المتّهمJuge de :
 :l’application de la peineالسجون يجب ان تتبع و ازرة العدلية وليس و ازرة الداللية بما

يعزز المراقبة المدنية وليس البوليسية على السجون .مهمة القاضي المستحدث هي تكييف

العقوبة وتطبيقها على المتهم بمنح الحرية المشروطة إليه وتلويل السجين التمتع بنصف

نهار في اللارج ويمضي الليل في السجن) .كما يراقب السجناء الذين منحوا
الحرية (يعمل ًا
الحرية المشروطة والذين علقت عقوباتهم ووضعوا قيد المراقبة كما يشكل الرابط بين القاضي
والسجين.
***

تعزيز الفصل والتوازن والتعاون بين السلطاتوب  ،فصل النيابة والو ازرة :اإلصالح
األساسي في نظامنا اللبناني بعد التجربة هو فصل النيابة عن الو ازرة وهذا يؤدي الى تعزيز
مصغرا :فمن يحاسب
نيابيا
جلسا ً
ً
المراقبة على عمل الحكوماتوب  ،واال فإن الحكومة تشكل م ً
من ومن يسائل من؟ حان الوقت لتحرير الو ازرات من حسابات النواب االنتلابية .الوزير غير
المرشح للنيابة يقوم بالعمل للمصلحة العامة دون حسابات انتلابيةوب  ،ويتفرغ ربما لعمله

احيانا غير المنتجة التي
الوزاريوب  ،يقتصد في حضوره للواجبات االجتماعية واالرتباطات
ً
تفرض على ممثلي الشعب.
***
حماية الحريات العامة والشلصية والحق في اللصوصية :النظام الطائفي يحصن

الحريات .في لبنان الكثير الكثير من الحريات والقليل القليل من الديموقراطيةوب  ،على ما يقور
الرئيس سليم الحم .القضاء المستقل هو الضمانة مع قضاة مستقلين ومحصنين .ممنوع
السياسة في القضاء.
***

المعايير الحقوقية الدنيا لقانون االنتلابات النيابية – شروط التمثيل الديموقراطي:
من قار ان االنتلابات النيابية قد حصدت عشرات الماليين من الدوالرات في اإلنفاق

االنتلابي؟ هل يجوز أال يكون هناك سقف لهذا اإلنفاق االنتلابيوب  ،استعمار اإلعالموب  ،الرشوة

شراء األصوات منع اللطاب الطائفي والتعصبي التعبوي  /كل أربع سنوات تجد الناس نفسها
أمام لطاب طائفي انقسامي وتعبوي يعزز اصطفافات طائفية .وأثبتت التجارب اإلنتلابية ان
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هذه االنتلابات تشكل تجارة رابحة .متى تصبح هذه االصطفافات تجارة لاسرة كي يتللى

عنها المرشحون؟

الرقابة على دستورية القوانين :تحويل المجلس الدستوري الى بازار لحشر من ال

يوحوا الثقة يؤدي الى إفساد المؤسسات مع العلم ان المجلس الدستوري هو من أهم
اإلنجازات الدستورية التي أنتجها اتفاق الطائف.

مقدمة
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1
حقبة جديدة في التنسيق والتكامل والشفافية

*

ميشار فرعون

نائب ووزير دولة لشؤون مجلس النواب

يمر لبنان بحقبة جديدة وهامة من تاريلهوب  ،هي حقبة تطبيق اتفاق الطائفوب  ،وحقبة
احترام الدور الذي أنيط بالمؤسسات الدستوريةوب  ،وبلاصة مؤسستي مجلس النواب ومجلس

الوز ارءوب  ،إضافة الى أهمية فصل السلطات من ضمن صيغة التعاون بينهما.

أصرت الحكومة في بيانها الوزاري على تفعيل العالقة الجيدة بين هاتين
لذلك
ّ
المؤسستين الدستوريتينوب  ،وارساء جو التضامن الديمقراطي من لالر اإلفصاح والشفافية في
العمل والمساءلة والشرحوب  ،والتواصل المستمر والمحاسبة في إطار مؤسساتي بما يتيح لو ازرة

الدولة لشؤون مجلس النواب لعب دور جديد وفاعل في هذا المجار.

ال أستطيع المقارنة بين تجربتي اليوم كوزير لشؤون مجلس النواب وتجربتي

السابقة .في ظل األجواء السياسية والمؤسساتية التي سادت لالر عهد الوصاية من
ممارسات "الترويكا"وب  ،إلى مراحل ضرب المؤسسات التي بدأت بعد حادثة  7آب 2001وب ،

رد قانون المحاكمات الجزائيةوب  ،وصوالً الى قمة
ًا
مرور بقمع المؤسسة البرلمانية من لالر ّ
القمع للدستور والى المؤسستين التشريعية والتنفيذية بفعل التمديد لرئيس الجمهوريةوب ،
واالنقالب على الديمقراطية واإلرادة الشعبية والحريات العامة واتفاق الطائف باغتيار رمز

الطائف والتغيير الرئيس الشهيد رفيق الحريري.

* ألقيت في الندوة الثامنة في فندق ميريديان – كومودور.2005/12/7 ،
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ميشار فرعون

1
الحقبة السابقة وارتداداتها

كانت العالقات الدستورية بين المؤسسات محكومة بمقتضيات الوصاية والعالقات
بين الرؤساءوب  ،بحيث كان من الصعب لعب الدور الذي كنا نطمح لهوب  ،بغية تمتين العالقات
بين جميع المؤسسات وتحصين الديمقراطية وتحسينهاوب  ،األمر الذي أدى إلى تعطيل وتجميد
وشلل العمل السياسيوب  ،واقتصر العمل على الشأن اإلداري من مكننة وتفعيل ومالحقة دراسة
مشاريع القوانين المرسلة من الحكومة الى مجلس النواب من ناحيةوب  ،ومالحقة جميع
المواضيع (استجواباتوب  ،أسئلةوب  ،اقتراحاتوب  ،قوانينوب  ،توصيات نيابية )...لدى الو ازرات

والمجالس الملتصة من ناحية ألرى.
كان القصد إرساء جو من الشفافية بالتعاطي مع هذه الملفات التي اصطدمت
سلبا على العمل
أوائل  2002بتدهور العالقات بين الرؤساء الثالثةوب  ،األمر الذي انعكس ً
المؤسساتي لدرجة ّأدى الى النيل الكّلي من العمل اإلداري الذي كنا نقوم بهوب  ،حتى وصل الى
وقف تداور المعلوماتوب  ،ما سبب بنشوء أزمة بين و ازرة الدولة لمجلس النواب ومجلس النواب.
2
الحقبة الجديدة
جوا من
أرست حركة  14آذار  2005بعد اغتيار الرئيس الشهيد رفيق الحريريوب ًّ ،

المحرر من الوصايةوب  ،وشكلت قفزة
اإلجماع السياسي حور مبادئ السيادة والحرية واالستقالر
ّ
قل نظيره لالر الثالثين سنة الماضيةوب  ،األمر الذي أعاد النشاط
نوعية وانجاز ديقراطي ّ

تنكبنا نحن جزًءا من مسؤوليتهوب  ،إلعادة تفعيل عمل
والحيوية الى العمل اإلداري الذي ّ
المؤسسات ال سيما المؤسستين التشريعية والتنفيذيةوب  ،واعادة الربط بينهما من لالر التنسيق
أيضا الى تنفيذ برنامج الحكومة لجهة وضع الصيغة
والتكامل والشفافيةوب  ،األمر الذي ّأدى ً
أسبوعيا من قبل النواب إلضفاء
المناسبة التي ترجمت بإطالق جلسات المساءلة للحكومة
ً
جو من المحاسبة على العمل الحكومي.

كما بادرنا الى وضع آلية تنسيق وتعاون مع كل من برنامج األمم المتحدة

اإلنمائيوب  ،واالتحاد األوروبي لوضع أسس وهيكلية لعمل و ازرة الدولة لشؤون مجلس النواب

على الشكل التالي:
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 .1المشاركة في وضع روزنامة الحكومة النيابية.
 .2متابعة مجريات الجلسات البرلمانية ومالحقة دراسة مشاريع واقتراحات القوانين.
 .3تنسيق أجوبة الحكومة حور األسئلة واالستجوابات البرلمانية.
 .4متابعة تطبيق القوانين اللاضعة للتصويت.
 .5إنشاء أرشيف الكتروني.

 .6متابعة القوانين على جدور حاسوبي يسمح بالدلور الفوري للمعلومات.
 .7السماح بوصل أسس المعطيات عبر االنترنت للنواب والمؤسسات األلرى.
 .8تمثيل الحكومة في االجتماعات البرلمانيةوب  ،واعالم مجلس النواب بالنشاطات

الحكومية.

البناءة والشفافة بين البرلمان والحكومة.
 .9الحرم على المحافظة على العالقات ّ
تجدر االشارة الى ضرورة إتلاذ هيكلية إدارية محدودة ولكن بموظفين ومستشارين

كفوئين لتأمين الحد األدنى المطلوبوب  ،لإلنطالق بورشة عمل تكون أساس للتطور المؤسساتي
المستقبلي في لبنان.

3
لماذا وزارة مساندة لمجلس النواب؟

صعوبات الشفافية وتحقيقها في مجلس

النواب*

مميز في و ازرة الدولة لشؤون مجلس النوابوب  ،فمن واجباتنا
اذا لم نقم بعمل سياسي ّ
اقله ان نلدم لبنان بتنظيم اداري للعالقات بين الحكومة ومجلس النواب .من هذا المنطلق
معلوماتياوب  ،وبدأنا بجمع كافة المعلومات من مجلس النواب بهدف
نظاما
انشأنا سنة 2000
ً
ً
تنظيمها.
عند مباشرتي العمل الوزاريوب  ،كان رئيس الوزراء رفيق الحريري يطلب من االمين

العام لمجلس الوزراء الكشف عن مصير سؤار قدمه النائب بطرس حرب سنة  2000الى

المجلس .ثم عاد الشيخ بطرس حرب وتكلم عبر شاشة التلفزيون قائالً" :ال احد يجيب على

سؤالي!" سأر عندئذ الرئيس الحريري" :اين سؤار الشيخ بطرس؟" كان قد مضى يومان على
* هذا القسم الثالث هو موجز مداخلة شفوية افتتاحية ونقالً عن آلة تسجيل خالل الندوة الثامنة ،فندق ميريديان-
كومودور.2005/12/7 ،
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تعييني .تكبدت يومها امانة سر االمانة العامة لمجلس الوز ارءوب  ،وبإصرار من رئيس
الحكومةوب  ،سبع الى ثماني ساعات من الوقت للكشف عما آر اليه هذا السؤار :متى ُقدموب  ،الى
اية و ازرة احيل وهل تمت االجابة عليه ام ال؟ كان يفترض بهذا السؤار ان ينتقل بين و ازرتين
او ثالثوب  ،وكان ال بد من االتصار بهذه الو ازرات لالستفسار عن السؤار واين اصبح.
***
اجتمعنا كفريق عمل ومنحنا انفسنا مهلة سبعة اشهر في سبيل تنظم كامل للعالقة
بين المؤسستينوب  ،تسمح باالجابة على السؤار الذي طرحه رئيس الحكومة لالر عشرين ثانية
او دقيقة او دقيقة ونصف بدالً من ثماني ساعات! عملنا على مدى ثمانية اشهر بصمت
وبدون التسويق للمشروعوب  ،الى ان توصلنا الى ملف اساسيوب  ،وزعته حينها على رئيس
الجمهورية ورئيس الحكومة ورئيس مجلس النوابوب  ،ينظم كافة مشاريع القوانين المحالة من
الحكومة الى مجلس النوابوب  ،واولها مشاريع القوانين قيد الدراسة وفق توزيعها على اللجانوب  ،ثم
مشاريع القوانين التي انجزت دراستها وفق توزيعها على كل اللجانوب  ،فمشاريع القوانين المحالة

الى اللجان المشتركةوب  ،كما المواضيع المحالة من مجلس النواب الى الحكومة اي االقتراحات
او االسئلة التي تلرج من مجلس النواب الى الحكومة .اصبح لدينا تنظيم متواصل ُندلل

يوميا كافة المعلومات ونستطيع من لالله معرفة كل ما له عالقة باالقتراحات وبمشاريع
اليه ً
القوانين.
***

علما انني لم اتكلم عنه في حينها عبر وسائل االعالموب  ،اال
انا فلور بهذا العملوب ً ،
طلب مني مقابلة في النهار كما في
ان المؤسسات االعالمية بدأت تشعر بما ُيحضروب  ،ف ُ

السفير وفي العديد من الصحف لالطالع على ما يحصل .طلبت منهم التوجه الى الو ازرةوب ،

وكانت كناية عن مكتبين يعمل فيهما ثالثة او اربعة اشلاموب  ،لطلب كل ما يريدونه
واالطالع من لالر الكومبيوتروب  ،على ان اجيب على تساؤالتهم بعد ذلك .صدرت تحقيقات

حور الموضوع في النهاروب  ،السفير و...L’Orient-Le Jour

بعد هذا التحقيق بعدة ايام شعرنا بامتعاض من ان مجلس النواب اصبح شفاًفا!

بدأنا بدراسة االيام التي تتكبدها الرسالة قبل وصولها الى المجلسوب  ،وكم دقيقة يلزمها حتى
تصل الى اللجانوب  ،ولماذا تألرت في الوصور الى اللجان ...اصبحت لدينا امكانية مالحقة
كافة اللجانوب  ،كما رئيس مجلس النواب الذي يحيل المواضيع.
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بعد صدور التحقيق صدر قرار يحور دون اعطاء المعلوماتوب  ،بسبب الشفافية التي
حققها المشروع والن كل اعمار اللجان النيابية والمجلس النيابي اصبحت مكشوفة! بعضهم
تذرع بوجود كلمة في المقابلة التي اجريت وفيها" :ثمة اربعة مشاريع قوانين فقط باقية في

جوارير مجلس النواب ولم تحل الى اللجان النيابية لدرسها وهي اآلتية"...وب  ،هذا الن دلور

االعالميين على البرنامج جعلهم يرون بكبسة زر وبوضوح المشاريع التي لم تتم احالتها الى
قسما من هذه المشاريع تعتبر "غير
اية لجنة .حصل استياء النني لم اوضح في المقابلة ان ً
دستورية" ...اال ان هذه النقطة لم تناقشوب  ،ولو طرحت لكنت اوضحتها.
***

بعد ضرب المؤسسات والشلل السياسي الذي كنا على اعتابه اوالر 2002وب  ،وضع

قرار يقضي بإلغاء و ازرة الدولة لشؤون مجلس النوابوب  ،وقد اصبحت حينها مؤسسة صغيرة
للغاية .لرجت من الو ازرة ووصلنا الى حكومة  2002مع شعارات االمن السياسي واالمن
االقتصادي ...والتي كانت في النهاية حكومة القرار – االنقالب الذي أدى الى اغتيار
الرئيس رفيق الحريري.

طلب مني تحويل النظام الذي وضعته الى الوزير الذي للفني مع انني وضعته

مع فريق من االصدقاء المتعاونين! وافقت على الطلب كي ال يقار اني ارفض التعاون مع
المؤسسات بسبب عدم توزيري! قلت حينها لفريقي ولبعض المسؤولين انهم سوف يألذون

هذا الجهاز من اجل تعطيله وتدميره .هذا ما حصل بعد شهر وتوقف العمل!
***

اكسبتني هذه التجربة لبرة وقررتوب  ،في حار اردت القيام بعمل مماثلوب  ،االعتماد

على موظفين يؤمنون االستم اررية بعد رحيل الوزيروب  ،وتنظيم العمل وجعله في اطار
مؤسساتي.

في االطار السياسي حصلت نقلة نوعية في العالقة بين الحكومة ومجلس النواب.

كان ذلك منذ ايلور  2005بمثابة حلم .كنا قد تداولنا به مع سفراء فرنسا وانكلت ار وغيرها من
الدوروب  ،وبضرورة اعتماد الشفافية والمحاسبة في مجلس النواب واعتماد جلسات مساءلة شفهية
ومباشرة للحكومةوب  ،االمر الذي استبعد الجميع تحقيقه في لبنانوب  ،اال اننا اصبحنا نشهد

اسبوعيا جلسات مباشرة حيث يوجه لاللها النواب اسئلة لطية للوزراء ويفتح بعدها المجار
ً
لالسئلة الشفهية الغير محضرة.
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هذه نقلة نوعية ديمقراطية .باالمكان تشبيه هذه الجلسات بتلك التي تحصل في
ارقى البلدان الديمقراطيةوب  ،وان لم نكتسب بعد اللبرة الكافية في هذا المجار .يرغم هذا النمط
جيداوب  ،كما يللق فرصة للنواب لسؤار
الجديد الوزراء على االطالع على ملفاتهم ومعرفتها ً
الوزير الملتم في موضوع محدد وللمطالبة بتصحيح الوضع من دون حاجته العتالء

المنبر والقيام باللطابة .حصل ا ًذا تطبيق للبيان الوزاري في الجزء الذي التزمنا به واجابة

على األسئلة اللطية والشفهية.

***

بدأنا بالتعاون مع برنامج االمم المتحدة االنمائي  UNDPواالتحاد االوروبي

لوضع هيكلية صغيرة للو ازرةوب  ،كما حددنا اهداف الو ازرة واالعمار المطلوب القيام بها .طلبت

من المسؤولين من حولي العودة للقيام بهذا العمل .انجزناه بعد شهر من العمل .اصبح لدينا
تماما كما كان عليه الوضع في العام
جدور مفصل لكل المشاريع واالقتراحات واللجانوب ً ،
 . 2002اصبحت لدينا ماكينة صغيرة يمكن تفعيلها ووضعها على االنترنيت لكي يتمكن
النواب والجميع من االطالع عليهاوب  ،وكل ذلك بهدف الشفافية.

نحتاج الى اربعة او لمسة اشلام فقط لتأمين هيكلية لو ازرة شؤون مجلس

النواب .بإمكان هذه الو ازرة القيام بأعمار عديدة .المطلوب اليوم ان نقف الى جانب النواب

الذين يفتقدون الى االستشارات القانونية حور المشاريع المحالة الى مجلس النواب او العكس.

النواب ليسوا كلهم على اطالع على المسائل القانونيةوب  ،والعديد منهم لديهم مواضيع يريدون

اقتراحهاوب  ،ولكنهم يجهلون السبيل ويفتقرون الى المستشارين الحقوقيين .يمكن حصر عمل

و ازرة الدولة لشؤون مجلس النواب بأربعة اشلام لكن المطلوب نوعية من العمل شبيهة

بالعمل الذي يقوم به المهتمون بالتشريع .وفي حار عدم وجود و ازرة مساندة لمجلس النوابوب ،
ال بد من وجود فريق قادر على مساندة المسؤولين دالل مجلس النواب .كما هناك مؤسسات

من المجتمع االهلي ترغب بالتعبير عن مطالبها والتحاور مع المسؤولين النواب .يمكن

التعاون مع هؤالء وتطوير الو ازرة بهدف مساندة النواب في عملهم والوقوف الى جانبهم.
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مشروع قانون انتخاب أعضاء مجلس النواب ربيع 2005

*

فريد مكاري

نائب ونائب رئيس مجلس النواب

قانون انتلاب اعضاء مجلس النواب هو أحد المدالل الرئيسية إلى اإلصالح

السياسي في لبنان .من هنا يكتسب هذا القانون أهمية قصوى في الحياة السياسية اللبنانيةوب ،
حيث من المفترض أن يؤمن التمثيل الصحيح لجميع أطياف المجتمع اللبناني .إننا نتطلع

إلصدار قانون انتلاب عادر ومتوازن ال يكون لمرة واحدة بل لعدة مرات حيث يتسع الوقت
للنالبين والمرشحين من أجل ترسيخ قناعاتهم وتحالفاتهم.

ما هي مقومات التمثيل الصحيح؟ هل هي معيار واحد في تقسيم الدوائر

االنتلابيةوب  ،أم العالقة الوثيقة بين النالب والمرشح والعكسوب  ،أم المساواة بين النالبين وبين
المرشحين من منظار تكافؤ الفرم؟

إن مشروع القانون المحار إلى مجلس النواب كما بات معروًفاوب  ،يتناور تقسيمات

الدوائر االنتلابية بمعظمها على أساس القضاء كما كان قانون  1960إال بما يلتم بمدينة

بيروت.

في ما يلتم بتقسيم الدوائر االنتلابيةوب  ،إعتمد مشروع القانون إلى ٍ
معيار
ًا
حد ما
احدا أال وهو القضاء ما عداوب  ،على سبيل المثاروب  ،دائرة بعلبك – الهرملوب  ،مرجعيون-
و ً
حاصبياوب  ،راشيا-البقاع الغربي ومدينة بيروت.
في ما يلتم بالعالقة بين المرشح والنالبين فالقضاء يؤمن هذه العالقة الوطيدة.

جيدا وبالتالي من يمثله.
ينتلب المواطن من يعرفه ً
المساواة بين النالبين مكفولة في الدستور لكنها مفقودة في هذا المشروعوب  ،ألن القوة
اإلقتراعية متفاوتةوب  ،فهناك من ينتلب نائبين وهناك من ينتلب عشرة نوابوب  ،كذلك هناك للل
نالبا
في قوة تمثيل النالبينوب  ،فمثالً في دوائر مدينة بيروتوب  ،تضم الدائرة األولى ً 198،595
* ألقيت في الندوة الخامسة بالتعاون مع الرابطة الثقافية طرابلس وبنك بيروت والبالد العربية ،BBAC
.2005/2/12
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نالبا
لهم ستة مقاعد أي مقعد لكل  33،000نالبوب  ،بينما تضم الدائرة الثانية ً 167،908

نالبا لهم
لهم تسعة مقاعد أي مقعد لكل  18،650نالبوب  ،أما الدائرة الثالثة فتضم ً 52،000
أربعة مقاعد اي مقعد لكل  13،000نالب.
1
مالحظات على مشروع قانون االنتخاب
 .1المساواة بين النالبين غير متوازنة ومثار على ذلك الشرح السابق عن دوائر
بيروت.

 .2المادة  63في مشروع القانون :يتعرض إلبطار انتلابه باإلضافة الى العقوبات

المنصوم عليها في القانون كل مرشح يحاور ان يؤثر في اقتراع اللبنانيين:
ليرة.

مبلغا يزيد على ماية ولمسين مليون
 بإنفاقهوب  ،في مجموع مستلزمات الدعايةوب ً ، بإستغالر مكانته الماليةوب  ،بأي وسيلة كانتوب  ،لتقديم العروض والعطايا والوعود. -بإثارته النعرات الطائفية أو المذهبية أو الحساسيات.

 باستغالله أي وسيلة من وسائل الترغيب أو الترهيب أو الغش او التدليس أواإلكراه.
تشرع هذه المادة الباب أمام إبطار نيابة المرشح لاصة اذا أسيء استعمالهاوب  ،فمن
ّ
يحاسب منوب  ،وكيف للمرشح معرفة معايير لرق هذه المادةوب  ،ومن يقرر لرق المادةوب  ،هل هي
المحاكم أم الحكومة؟ لاصة إذا ألذنا بعين االعتبار المادة  74التي تنم على التالي:

ن
بناء على
"تحدد دقائق تطبيق احكام هذا القانو بمراسيم تتلذ في مجلس الوزراء ً
اقتراح وزير الداللية والبلديات".
المادة  : 64تعين السلطة اإلدارية في كل مدينة أو مكان جامع مواضع لاصة إللصاق االعالنات
االنتلابية طيلة مدة االنتلاب وتمنع اليافطات في عرض الشوارع .يمنع نشر أي إعالن أو صور للمرشحين
في غير المواضع المعينة لإلعالنات.

ما هي مدة االنتلاب؟ وما هي النتيجة المترتبة على الملالفة؟

مقدمة
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المادة ُ :68يحظر على كافة وسائل اإلعالم المرئية والمسموعة وكذلك المكتوبة غير
السياسيةوب  ،تعاطي اإلعالن االنتلابي السياسي لالر الحملة االنتلابية المحددة من تاريخ دعوة

الهيئات االنتلابية حتى إجراء االنتلابات واعالن النتائج النهائية تحت طائلة التعطيل واإلقفار التام

بقرار يصدر عن محكمة المطبوعات في غرفة المذاكرة.

تاما
إن هذه المادة بمثابة سيف مسلط على جميع وسائل اإلعالم حيث اإلقفار ً

وليس مؤقتًا.

2
مالحظات على مشروع المصاريف االنتخابية وتنظيم االعالم واإلعالن االنتخابيين

المادة األولى :لالر أألشهر الستة التي تسبق وألية مجلس النواب أو منذ حصور الشغور

في مقعد نيابي في حار االنتلابات الفرعية وحتى االنتهاء من عمليات االقتراع:

نقدا أو بموجب شيكات أو بالواسطة
تعتبر مصاريف بمثابة رشوة انتلابية ويمنع صرفها ً
أو بأي وسيلة ألرى:

التقديمات والمساعدات العينية والنقدية وتحت ستار أية تسمية اجتماعية أو صحية أو

تربوية أو رياضيةوب  ،الهبات والتبرعات لمصلحة األشلام الطبيعيين والمعنويين لبنانيين أو غير
لبنانيينوب  ،أو لمصلحة الجمعيات والنوادي والمؤسسات اللاصةوب  ،في نطاق الدائرة االنتلابية للمرشحوب ،

والمستشفيات ودور األيتام ومؤسسات الرعاية االجتماعية التي تعنى بالعجزة والمعوقين والجامعات
والمنح الدراسية الجامعية ما لم تكن هذه التقديمات والمساعدات مقدمة من مؤسسات درجت على

تأمين تقديماتها ومساعداتها منذ فترة ال تقل عن ثالث سنوات مضت.

هل سيستفيد بعض المرشحين من هكذا مؤسسات في تقديم بعض المساعدات
لارج نطاق سقف اإلنفاق المحدد؟
المادة الثانية :تبدأ مهمة مفوض الحسابات (باستثناء دورة  2005النيابية) عند

ابتداء مدة الستة أشهر التي تسبق موعد انتهاء والية المجلسوب  ،أو منذ حصور الشغور في

المقعد النيابي الذي يترشح عنه في حار االنتلابات الفرعيةوب  ،وتمتد حتى االنتهاء من عملية
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حكما بعد إنقضاء ثالثة اشهر
االقتراع في الدائرة .وتعتبر مهمة مفوض الحسابات منتهية ً
على تقديم حساب حملة المرشح الذي فوضه.
متى يبدأ عمل مفوض الحسابات لدورة  2005النيابيةوب  ،وهل ستحسب المبالغ التي

أنفقت قبل بداية عمله من مجموع سقف اإلنفاق المحدد للمرشح؟
***

إلغاءاوب ،
أتمنى ان يألذ مجلس النواب بعين االعتبار هذه المالحظات إما تعديالً أو
ً

اطيا.
إحقاًقا للحق والعدالة والمساواة بين المرشحينوب  ،فيأتي القانون متوازًنا وشفاًفا وديمقر ً
عندما يشعر المرشح انه في حار طبق القانون وفاز في االنتلاباتوب  ،لن يطعن بنيابته

ألسباب كيديةوب  ،كذلك لن تساهم فقرات القانون المبهمة في إسقاط نيابته فتتجلى إرادة الناس
الحقيقية في إيصار من يريدون الى الندوة البرلمانية.

3
اإلطار الحقوقي لألحزاب مؤشر لدرجة تقدم المجتمع
النائب وليد عيدو

لام.

عموما والبالد المتقدمة بشكل
تعتبر األحزاب الوجه اآللر للديمقراطية في البالد
ً

تعبر األحزاب في العالم عن رأي عام (جزئي) لمجموعة كبيرة أو صغيرة من
ّ
معين.
المواطنينوب  ،التاروا العمل مع بضعهم في سبيل هدف معين أو مطلب ّ

ومن الطبيعي القور بموجب قانون األحزاب ان هذه المجموعة يتاح لها االجتماع

والتعبير وابداء الرأي والتظاهر وادارة الحياة السياسية والنقابية واالجتماعية والبيئية وغيرها
وبالتالي هو احد مظاهر الحريات العامة التي ينم عليها الدستور والشرعات الدولية
المتعاقبة.

ويعد قانون األحزاب في الدور الراقية من أحد القوانين التي تعبر عن تقدم الشعوب
ُ
ورقيها واحترامها لمواطنيها.
وينجح القانون بقدر ما يؤمن التعبير عن أري المواطن وفتح الباب امامه

إليصار األقرب واألكثر تمثيالً له .تبدو العالقة بين قانون األحزاب وقانون االنتلابوب  ،وكذلك
بالقدر الذي يسمح بنشر الثقافة السياسية والمواطنية وتعزيزها.
1
اإلطار الحقوقي لألحزاب
في لبنان ارتبط انشاء األحزاب أو الوعاء القانوني لألحزاب بقانون يعود للعهد

العثماني اسمي قانون الجمعيات تاريخ  1909/8/3ولم يكن لألحزاب وعاء قانوني لام.
العمل الوحيد الذي قدمته الدولة اللبنانية على مدى مئة سنة هو القرار رقم  60تاريخ
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وليد عيدو

 1994/3/23القاضي بموافقة مجلس الوزراء على عدم انشاء أي حزب قبل اصدار العلم
واللبر وفًقا لقانون الجمعيات.

وهو قرار عادت عنه الحكومة كتعبير عن المعنى الديمقراطي للحكومة بعد سقوط

النظام األمني أو تهاويه.

نحن اليوم في اطار وضع قانون جديد لألحزاب وضعته هيئة تحديث القوانين؛ وهو

ال زار افكار ولم يصل ليكون اقتراح قانون حيث لم يتبناه أي نائب بعد .وسلم نسلة منه الى
الرئيس نبيه بري والى لجنة االدارة والعدر والى لجنة الدفاع والداللية النيابيتين .أهم ما ورد

في افكار القانون:

 .1حرية تأسيس األحزاب.

 .2تنظيم هذه الحرية في اطار الدستور وشرعة حقوق االنسان.
 .3عدم تدلل السلطة العامة في حركة الحزب وعمله.

 .4التضييق التام على حق السلطة في وقف او منع الحزب عن العمل اال بملالفة
مشروعية وجوده (النظام العام).
القانون.

طعنا بقرار السلطة غير المنطبق على
 .5حق الحزب في مراقبة مجلس الشورى ً
 .6تنظيم مالية الحزب لوًفا من استغالر األمر للضوع الحزب الى غير أهدافه.
 .7حماية حق االجتماع والتظاهر وكل اشكار التعبير الديمقراطي الحر.
2
مشروعا
احا أو
ً
تنظيم األحزاب :وثيقة وليس اقتر ً

*

طرح النائب روبير غانم رئيس لجنة االدارة والعدر االشكالية التالية :هل نحن

بحاجة الى قانون لالحزاب او نكتفي بقانون 1909؟ وقار النائب غسان مليبر ان قانون

تقدما من القانون المقترح من قبل هيئة تحديث القوانين.
االحزاب الساري هو اكثر ً
االحزاب هي الوجه اآللر للديمقراطيةوب  ،والقانون الساري على الجمعيات قد يشكل

تعبر االحزاب عن
نقصا في التشريع وفي الحياة السياسية وفي المفهوم الديمقراطي ً
ايضاّ .
ً
* هذا القسم الثاني هو موجز مداخلة شفوية افتتاحية ونقالً عن آلة تسجيل خالل الندوة الثامنة ،فندق ميريديان –
كومودور.2005/12/7 ،
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عبر
تماما كما هناك رأي عام عمالي ورأي عام اقتصادي ورأي عام سياسي ...تُ ّ
رأي عاموب ً ،
األحزاب عن رأي عام جزئي لشريحة من الناس توافقت مع بعضها والتارت العمل المشترك
في سبيل هدف معين .من الطبيعي القور انه بموجب قانون االحزاب يتاح لهذه المجموعة

حرية االجتماع والتعبير والعمل وابداء الرأي والتظاهر وادارة الحياة السياسية .وربما هناك

احزاب تلرج عن المفهوم السياسي وتكون ربما بيئية او احزاب اجتماعية او غير ذلك من
النضاالت التي يحميها الدستور وينم عليها كما الشرعات الدولية المتعاقبة.

تعبير عن
ًا
ُيعد قانون االحزاب في االمم الراقية من اهم القوانين وهو ربما االكثر
تقدم هذه الشعوب النه يتابع حركة المجتمع من لالر حركة مجموعاته وتقدمها وتطورها

ومفهومها للحياة .ينجح القانون بقدر ما يؤمن التعبير عن رأي المواطنوب  ،ويفتح الباب امامه
اليصار االقرب واالكثر تمثيالً له .هنا نجد العالقة ما بين قانون االنتلاب وقانون االحزاب
بالقدر الذي يسمح به قانون االحزاب بنشر الثقافة السياسية والوطنية وتعزيزها.
***

ايضا .لمعرفة اي نظام
االفكار المطروحة قابلة للتداور وللتغيير ولاللتالف معها ً
ديمقراطي نريد تكفي االجابة على التساؤر :اي نظام انتلابي او اي قانون احزاب نريد؟

نحن امام مفترقوب  ،لذا اقترح منع انشاء احزاب يتمثل فيها المواطنون من طائفة واحدة ًايا كان
هذا الحزب .يفترض بكل حزب ان يضم اعضاء من كافة الطوائف في كل فروعه وفي
ملتلف عمله وآلياته .ربما يمكن من لالر هذا التنظيم للحزب ان نفتح كوة في اطار
الطائفيةوب  ،ولاصة الطائفية السياسية.

4
اعادة االعتبار الى القواعد الحقوقية

*

النائب والوزير السابق بطرس حرب

الحياة التشريعية في العالموب  ،اي المجالس النيابيةوب  ،تجد نفسها في حالة شبه عجز

عن مواكبة التطورات العلمية والتكنولوجية الحاصلة اليوموب  ،لاصة المجالس مثيالتنا التي
تفتقر الى المساندة التقنية من قبل فريق عمل متعدد االلتصاصات يقف الى جانب النائب
ويحضر اعماله.
ّ
النائب في لبنان اعزر ال يتسلح سوى بالملزون العلمي والثقافي الذي لديه وبالجهد
احيانا وانطالًقا من حسه العام يتعاطى بأمور
الشلصي الذي يبذله في مجار التصاصهوب  ،و ً
الرى .افهم من هنا الشكوى التي يقدمها زميلي جواد بولسوب  ،وهو جديد في المجلس النيابيوب ،
عندما يتكلم عن التصاصيين في مجلس الوز ارءوب  ،حيث تحظى كل و ازرة من الو ازرات

بالتصاصيين في ميدانها وبالتالي يكون العمل الذي يحضره االلتصاصي منطلًقا لتفكيرنا

تماما في ما يقوله عن محاولة دفع النواب
او تحليلنا او انتقادنا او تعديلنا .اؤيد النائب بولس ً
الى االستسالم .ان االدراك بأن ما تم تحضيره من قبل الحكومات هو منزر وعظيم ال

نستطيع ابداء الرأي فيه او تحسينه فهذا لطأ .دلت التجربة عندنا على ان العديد من
كنا نعدلها ونضع لها صياغة افضل .انما هناك ما
المشاريع التي كانت تصل من الحكومة ّ

يفسر ما يشتكي منه زميلي جواد بولس .قامت فرنسا مثالً بالفصل بين ما يسمى القوانين

يصوت المجلس النيابي عليهاوب  ،والصالحيات التي اعطيت للحكومة الصدار قرار فيها
التي ّ
والتي تألذ مجرى القوانين .هناك ميل سائد اليوم في العالم حور الحاجة اللتصام غير
متوفر في المجلس النيابيوب  ،بينما الحكومات مؤهلة اكثر .وكان الميل العطائها صالحيات
للتشريع في ميادين معينة على ان تترك القوانين االساسية  lois fondamentalesللمجلس

النيابي لينظر فيها.

* النص هو موجز مداخلة شفوية افتتاحية ونقالً عن آلة تسجيل خالل الندوة الثامنة ،فندق ميريديان –
كومودور.2005/12/7 ،
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1
صالحيات النيابة العامة في التحقيق
اقتراح تعديل بعض مواد قانون اصور المحاكمات الجزائية ينحصر بمادتين

جوهريتين.

 .1تتكلم المادة  13عن صالحيات النيابة العامة التمييزية في االدعاء والتحقيقوب ،
وعن صالحيات النياب ة العامة في حار وقوع لالف بين النيابة العامة االستئنافية او مفوض
الحكومة لدى المحكمة العسكريةوب  ،او النيابة العامة الماليةوب  ،واي جهاز اداري آلروب  ،في

الحاالت التي تستدعي مثالً طلب ترليم بمالحقة موظف معين .اذا رفضت ادارته هذا
االمر بينما النيابة العامة تطلب الترليموب  ،من يكون المرجع الصالح في هذه الحالة؟ هل

هو النائب العام التمييزي ام هيئة الرى؟

جهدا وقمنا
وضعنا قانون اصور محاكمات جزائية جديد منذ سنوات قليلة .بذلنا ً
بلطوات مهمة على صعيد حماية الحريات الشلصية .اال انه من لالر الممارسة والتجربة

تبين ان القانون الذي اقر يحتوي على ثغرات الرى .وتبين بالتالي انه بحاجة الى
والتطبيق ّ
تعديالت كبيرة في بعض الميادين .اظن ان القضاة والمحامين يشكون من هذا االمروب  ،ما
يستدعي قيام ورشة جديدة تستند الى التجربة .نحن نجمع مالحظات المحاكم ونقابة

المحامين حور القانون الصادر لنتقدم بمشروع متكامل وسريعوب  ،بهدف اعادة النظر ببعض

الثغرات الواردة في القانون الذي اقروب  ،وهي ليست قليلة.

تقدمنا باقتراح قانون معجل لسببينوب  ،احدهما سياسي واآللر قانوني .في ما يتعلق

طا به
قائما وكان منا ً
بالسبب السياسيوب  ،نحن في المرحلة االنتقالية من نظام امني كان ً
التنكيل بحقوق الناس وحرياتهموب  ،وحصر الصالحيات في هيئات ال رقابة عليهاوب  ،ما دفعنا
وبعد التطور السياسي الكبير الحاصل في لبنان الى استكمار هذا التطور بتعديل المواد التي

كانت تعطي صالحيات لهيئات ال يجب ان تتمتع بهذه الصالحياتوب  ،في موضوع حقوق
وحرية الناس.
مثار على ذلكوب  ،في موضوع صالحيات النيابة العامة التمييزية في التحقيق .من
المتفق عليه انه ال يحق للنيابة العامة التمييزية باالدعاءوب  ،انما هي تشرف على اعمار
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النيابات العامة االستئنافية ومفوض الحكومة والنيابة العامة الماليةوب  ،كما انها تشكل واسطة
بينها وبين و ازرة العدروب  ،وال يحق لها بالتالي االدعاء على احد.

درجت العادة في الماضي ان تقدم معظم الدعاوى "الدسمة"وب  ،سياسية وغير

سياسيةوب  ،الى النائب العام التمييزيوب  ،وكان هو يعطي احد المحامين العامين التمييزيين حق

طا في كيفية تعاطي النيابة العامة التمييزية معها.
التحقيقوب  ،وكان مصير هذه الدعوة مرتب ً
يمكن ان تمكث عندها ثالث سنوات او اسبوع او يوم ...اال انها كانت تنتهي بتحقيق ال

يحور هذا التحقيق الى النائب العام االستئنافي او ما يوازيه ليطلب
قيمة قانونية لهوب  ،وكان ّ
نوعا من
منه النظر في ما اذا كان بإمكان االدعاء ام ال .بمعنى آلر شكل هذا السياق ً

مصفاة تستعملها السلطة التنفيذية التي كانت تضع يدها على النيابات العامة في اعلى
الهرموب  ،كي تتمكن من التأثير على سير التحقيقات!

اعتبرنا انه من الضروري التللم من هذا االمروب  ،وذلك بالقور انه للنيابة العامة

التمييزية حق باالشراف على عمل النيابات العامةوب  ،ولكن ال حق لها بإجراء التحقيقات بل

طبعا باالدعاء .القصد من هذا االقتراح هو
تجريها النيابات العامة المطلوبةوب  ،كما ال حق لها ً
اعادة االمور الى ما يجب ان تكون عليه.
***
 .2لتسهيل فهم المادة المادة  14اعطي مثالً حصل معي .ارتكب احد المسؤولين

ائيا فادعيت عليه في قضية – لن ادلل هنا في تفاصيلها – امام قاضي
جرما جز ً
االمنيين ً
التحقيق .اجرى قاضي التحقيق تحقيقاته وتأكد من ان الضابط الفالني ارتكب هذا الجرم.
تجنبا لمواجهة
كنت في البداية قد ادعيت على مجهور مع علمي اليقين بهوية الفاعلوب  ،وذلك ً
دعوة افتراء في حار لم يتم اثبات ذلك .تبين في نهاية التحقيقات ان الضابط الفالني ارتكب
فحوله قاضي التحقيق للنيابة العامة .قالت هذه
هذا الجرم .عندها ادعيت عليه
ً
شلصياوب ّ ،
االليرة انه ال يحق لي االدعاء على ضابط بدون موافقة مدير عام قوى االمن الداللي.

ارسلت الدعوى الى مدير عام قوى االمن الدالليوب  ،اال انه رفض اعطاء الترليم بمالحقة
هذا الضابط .ولكن هل يحق للمدير العام لالمن العام منع مالحقة ضابط قبل رشوة او

علما ان هناك اصحاب حق واصحاب
اعتدى على الحريات الشلصية وتنتهي القضية هنا؟ ً
دعوى شلصية .كان المرجع في هذه القضية النائب العام التمييزي وهو مرتبط بوزير العدر

86

بطرس حرب

الذي يرتبط بدوره بالسلطة التنفيذيةوب  ،وبالتالي من المرجح ان يكون هو الحاكم والحكم وان

يكون ضدنا.

قلنا في اقتراح القانون الذي اعددناه في الماضي في مجلس النوابوب  ،انه علينا نزع

هذه الصالحية منه على اساس انه ال يجوز ان يكون المرجع نفسه هو الحاكم والحكموب ،

ونحولها الى غرفة مدنية هي محكمة االستئناف في بيروت فتكون لها صالحية النظر
ّ
بالدعاوى كشلم ال عالقة له باالمر .واقرينا اعطاء الصالحية لمحكمة االستئناف.

لم نكن نعلم في اي اطار تندرج ممانعة المالحقةوب  ،ان كانت تندرج في اطار مفهوم

الحصانة ام ان هناك تمادي وتجاوز من السلطة لحق المالحقة .ولكن العتبارات يعلمها
الجميع حصل ضغط سياسي من االجهزة االمنية التي كانت متحكمة حينها بحياة السياسيين
في البلدوب  ،فتقدموا باقتراح واعادوا النظر بهذه القضية فأعادوها الى مدعي عام التمييزوب  ،ما

شكل وصمة عار على جبين المجلس النيابي .والننا مقتنعون بأن هذا االمر ال يجوزوب  ،تقدمنا

باقتراح يتضمن تعديالتوب  ،بهدف البدء من محكمة االستئنافوب  ،فال تعود القضية استنسابية
وسياسية .كنا على عجلة من امرنا من اجل احقاق الحقوب  ،وللتأكيد على اننا انتهينا من دولة

بوليسية تتحكم بحقوق الناس وحرياتهم وانتقلنا الى دولة الحق.

2
اعادة االعتبار الى المجلس الدستوري
دلل موضوع المجلس الدستوري وبكل اسف في جدر سياسي غير مؤسساتي
وغير حقوقي .سبب ذلك انه عندما تم طرح الموضوعوب  ،اتى طرحه على اساس وجود ارتباط
بمصالح اصحاب طعون معينة – وهذا من حقهم – في تشكيلة المجلس الدستوري .التلط
االمر على بعض الناس .عندما يتقدم النائب باقتراح قانون فأن ذلك ال يوقف القانون الساري
المفعور قبل ان يصوت عليه مجلس النواب .بمعنى آلر تستمر القوانين سارية المفعور الى

قائماوب  ،من ان
ان تتغير .هذا ال يمنع ً
قائما والذي ال يزار ً
طبعا المجلس الدستوري الذي كان ً
ينظر بالطعون وان يصدر بالتالي الق اررات التي يريدها .انما االكيد والثابتوب  ،ولوًفا من ان
نقع في تفسير لاطئ لنيتنا ببناء مؤسسة ضامنة فعالً لدستورية القوانين ولحقوق الناس

الديمقراطية في االنتلاباتوب  ،قمنا في اقتراحاتنا وبصورة استثنائية وبنم استثنائي بتطبيق

االصور المتبعة والحقوق المكتسبة في ظل القانون الساري المفعور.
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اعتمدنا في التصويت على اسقاط نيابة احد المطعون بهم نسبة اربعة من عشرةوب ،

الن النصاب هو ثمانية .يكون التصويت على ابطار نيابة احدهم باالكثرية المطلقة

جحاوب  ،اي باالمكان ابطار
لالعضاء الثمانيةوب  ،واذا تساوت االصوات يكون صوت الرئيس مر ً
نيابة شلم بأربعة اصوات من اصل عشرة .ولكي ال يفسر موقفنا بشكل لاطئ احتفظنا

بحق الطعن للمتقدمين به للنظر فيه في ظل االربعة من عشرةوب  ،وقلنا ان القانون الذي
فصاعداوب  ،بينما ينطبق
وضعناه والذي يستند الى سبعة اصوات ينطبق العمل عليه من اآلن
ً
ما كان سار في الماضي على الطعون.
اردت التكلم عن هذا االمر الوضح انه ما من غاية سياسية من وراء تقديم هذا

االقت ارحوب  ،بل هناك غاية اصالحية .المجلس الدستوري في نظري – وانا من الذين شاركوا في
الطائف – هو من اهم االصالحات السياسية التي اجريت .دور هذا المجلس مراقبة دستورية
دائما قوانين ال تلالف مبدأ
القوانين .ليست المجالس النيابية مؤهلة بحكم تركيبتها الن تصدر ً
دستورًيا .اعتبرنا ان وجود هذا المجلس يشكل ضمانة في حار لم يمارس رئيس الجمهورية
حقه بالطلب بإعادة النظر بقانونوب  ،فيكون للمجلس هذا الحق من الناحية القانونية فقطوب ،

قانونا .للحفاظ على حق المواطنين في التيار ممثليهم وعلى صحة التمثيل الشعبي
فيبطل
ً
الذي يقوم عليه نظامنا الديمقراطيوب  ،اعطينا حق الطعن واعالن بطالن نيابة احدهم اذا ما
انتلب لالًفا لالصور.

هذان امران كبيران وعلى درجة عالية من اللطورة بحيث ال يجوز اعطاؤهما الي

كانوب  ،بل يجب ان يعطيا الفضل رجار القانون والعلم عندناوب  ،والكثر الناس للقية ومسلكية
وحسن سيرة بين الناس .مع احترامي لكل الناس وانطالًقا من المبدأوب  ،اقور ان المجلس
الدستوري االور كان تجربة ناجحة الى حد كبيروب  ،حيث تم التيار رجار للمجلس الدستوري

نظر لتاريلهم وعطاءاتهم وعلمهم .في ظل الظروف السابقةوب ،
يحظون باحترام المجتمعوب ً ،ا
انزلقنا نحو التيار المحاسيب وليس االفضل .كل صاحب ضمير وكل من يريد النظر الى
الموضوع بشكل موضوعيوب  ،يعلم ان تجربة المجلس الدستوري تحولت الى اداة لضرب توجه
سياسي معين ولضرب اكثرية نيابية معينةوب  ،في حار كانت هذه االكثرية ال تتفق مع رأي
السلطةوب  ،ولضرب عملية انتلابية وتزويرها اذا كانت ال تلدم من كان يضع يده على البلد.

اتينا لطي هذه الصفحة والعادة المجلس الدستوري الى حالته السابقة .بحثنا عن

الثغرات وتصدينا لها .اعترف هنا وبالصوت العالي اننا طرحنا افضل صيغة عرفناهاوب  ،فعندما
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علما ان المناقشة كانت علنية .تحدث زميلي
دعينا الناس لتقديم صيغ افضل لم يتقدم احدوب ً ،
وصديقي حسين الحسيني عن صيغة جديدةوب  ،كنت اتمنى ذلك واتكلم من موقع الصداقة .لو
طرح علينا فكرة جديدة اثناء المناقشة وليس في الهيئة العامة لكنا الذنا بهاوب  ،ال سيما وان

هناك اعتراضات على ان الطعون جامدة .لكنها ليست جامدة بسبب اقتراحوب  ،بل الن لمسة

من اعضاء المجلس الدستوري اعلنوا عن عزوفهم عن ممارسة صالحياتهموب  ،وهم بذلك ارتكبوا
فعل ملالفة بعدم احقاق الحقوب  ،وهم المسؤولون وليس اقتراح القانون.

وجديون في طرحناوب  ،ونبحث عن افضل صيغة لكي يسترد
لدينا نوايا اصالحية
ّ
المجلس الدستوري دوره في حار لم يسترد دوره وبريقه وموقعه فمن االفضل إلغاؤهوب  ،النه

طا لحسن سير نظامنا.
تحور الى آفة في نظامناوب  ،بدالً من ان يكون ضاب ً
3
اقتراح قانون

تعديل المادتين  13و  14من قانون أصول المحاكمات

الجزائية*

المادة األولى :يلغى نم الفقرة أألليرة من المادة  13من القانون رقم  328تاريخ

( 2001/8/2قانون اصور المحاكمات الجزائية) ويستعاض عنه بالنم التالي:

مع مراعاة أحكام المادة  79من قانون تنظيم مهمة المحاماة وفي جميع الحاالت

ليصا أو موافقة من أي مرجع غير قضائيوب  ،وفي حار
التي تقضي فيها المالحقة الجزائية تر ً
اللالف بين هذا المرجع وبين النيابة العامة االستئنافية أو النيابة العامة المالية أو مفوض
الحكومة لدى المحكمة العسكريةوب  ،يكون لمحكمة االستئناف المدنية الملتصةوب  ،في غرفة

نهائيا في هذا الموضوع.
المذاكرةوب  ،لالًفا ألي نم عام أو لاموب  ،أمر البت ً
المادة الثانية :تُلغى الفقرة األليرة من المادة  14من القانون رقم  328تاريخ

( 2001/8/2قانون أصور المحاكمات الجزائية) المضافة بموجب القانون رقم  359تاريخ
( 2001/8/16تعديل بعض مواد قانون أصور المحاكمات الجزائية).

* عرض خالل الندوة الثامنة ،فندق ميريديان – كومودور ،في .2005/12/7
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ويعمل به فور نشره.
المادة الثالثةُ :ينشر هذا القانون ُ

بهيج طباره

بطرس حرب
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5
مساعدون للنواب
وحالة مشروع األحزاب

*

روبير اسكندر غانم

نائب ووزير سابقوب  ،رئيس لجنة اإلدارة والعدر النيابية

آمل ان تسمح لنا هذه الحلقة في بلورة رؤية واضحة عن دور األحزاب السياسية
في لبنان وضرورة تالزمها مع نظامنا الديمقراطي ومدى تأثيرها اإليجابي على الحياة
السياسية.
والسؤار البديهي الذي يطرح نفسه هو :اية ديمقراطية نريد للبنان حتى نستكشف

معا أية أحزاب تصلح لهذه الديمقراطية؟ وأعني بذلك الديمقراطية المبنية على المواطنية
ً
بحقوقها وواجباتها أم الديمقراطية التوافقية المعمور بها في لبنان.
1
تحديث العمل الحزبي
لو كان في لبنان حياة حزبية صحيحة تتوزع بينها ليارات المواطنين لكان قانون
االنتلاب ال يللق مشكلة ألن إلتيار المواطن أكان في دائرة صغيرة أم محافظة أم على

صعيد الوطن ككل يتجه نحو األحزاب والمبادئ.

غالبا ما
أما وأن الحياة الحزبية بمفهومها الشامل غائبة في لبنانوب  ،وما يسمى حزًباوب ً ،
معينا إال في حاالت نادرةوب  ،لم يتح لبعض األحزاب غير الطائفية ان تتسع
تجمعا
يمثل
طائفيا ً
ً
ً
لتشمل جميع شرائح المجتمع .وعليهوب  ،فإنه من المنطق القور انه ما لم نحسم أمرنا إللغاء

* قدمت خالل الندوة الثامنة ،فندق ميريديان-كومودور2005/12/7 ،
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هونا باألوضاع الطائفية واالعتبارات
الطائفية السياسية فإن قيام األحزاب في لبنان يبقى مر ً
الشلصيةوب  ،لاصة وان حياة لبنان اإلدارية والسياسية كانت محكومة على مر الزمن

بأوضاعه الطائفية منذ المتصرفية وحتى الطائف.

إذ ذاك يمكن لألحزاب أن تلطو من حار جعل معظمها طائفية النزعة الى حار

ترقى فيها بعملها السياسي الى مستوى من األلالقية يجعلها تتسابق وتتنافس على ما يحقق
مصلحة الوطن والمواطنين الحقيقيةوب  ،بدر أن تنزلق الى مراعاة فئوية تؤدي الى التصادم
والتناحر وتصيب الوطن بأفدح االضرار.

عالميا من أجل توعية
بويا وا ً
نامجا تر ً
وهذه اللطوات تتطلب بالتزامن معهاوب  ،بر ً
المواطنين وتقوية اإلنتماء الوطني الصادق والمسؤولية الواعية لإللتفاف حور قضايانا
الوطنية والدفاع عنها وبلورة ثقافة جامعة للحفاظ على الوحدة الوطنية في إطار تنوع المجتمع

اللبناني.

مستمرا.
اديا
اما
ً
وعهدا وعمالً إر ً
ً
فالمواطنية تصبح التز ً
جميعا بالوطن النهائيوب ،
آمنا
ومتى ً
ً

ومتى عرفنا أن صالحنا افرًادا وجماعات يتحقق إذا تأمنت المصلحة الوطنية العلياوب ،
تستقيم الحياة الحزبية ويصبح الشعار" :إن أفضل األحزاب أنفعهم للوطن".
إن المشاكل والتحديات في الوطن بحاجة الى قوى منظمة تعمل بصدقية وجدية

على دراستها وتحليلها ومعالجتهاوب  ،والصراع الحزبي يجب ان يكون في سبيل الوطن وليس
على حساب الوطن.
نموذجا يستنسخ من بلد الى آلروب  ،بل هي هدف يجب
إن الديمقراطية ليست
ً
تحقيقه .واذا كان الحزب يسعى الى استمالة العدد األكبر من المواطنين بغية ممارسة السلطة
بالطرق الديمقراطيةوب  ،فإن النظام الحزبي يرتبط مباشرة بالنظام السياسي في البلد من حيث

تأثير الحزب على قانون التمثيل وعلى استقرار السلطة وفاعليتها .يهدف الحزب فيما يهدف
الى توسيع المشاركة الشعبية في الق اررات السياسية.
***

بعد هذه النظرة السريعة على دور األحزاب وتالزمها مع النظام الديمقراطيوب  ،ال بد
من العودة الى مسودة اإلقتراح الذي تقدمت به مشكورة هيئة تحديث القوانين والذي رفعه

األستاذ أوغست بالوس الى دولة الرئيس نبيه بري كإطار للبحث والمناقشة.
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حاليا هو قانون الجمعيات العثماني الصادر في  3آب 1909
إن القانون الساري ً
والمقتبس عن القانون الفرنسي للعام  1901وقد يعتبر البعض ان هذا القانون هو اكثر
ليبرالية من أي قانون لألحزاب سيصدر الحًقا.

اما اإلقتراح فهو ينتقم الى حد كبير من حرية األحزاب السياسية في لبنانوب  ،ال

سيما وان األحزاب لن تنشأ وتتطور فقط باإلستناد الى نصوم مكتوبةوب  ،بل الى ثقافة تعزز
عمل الجماعة على حساب الشلصنة وتنظم هيكلية هذه األحزاب على أساس ليارات
استراتيجية واضحة تسمح لل أري العام في اإلنلراط ضمنها.
وأهم األمثلة على المنحى التقليدي لهذا االقتراح هي:

 .1القيود المفروضة على تأسيس الحزب بالترليم المسبق من مجلس الوزراء
وما يرافقها من استقصاءات وتحريات قبل الترليموب  ،فضالً عن توجه السلطة السياسية في

منح الترليم أو رفضه وهو توجه استنسابي.

 .2إلضاع كل تعديل في هيكلية الحزب الى ترليم من مجلس الوزراء.

 .3إعطاء قوى األمن صالحية حضور اإلجتماعات الحزبية واالنتلابية مع حق
منع اإلجتماع عند الضرورة...
 .4إعطاء صالحيات معظمها استنسابية من أجل "حل الحزب" وألسباب تبقي بيد
السلطة السياسة القائمة حق التقدير...
ومع ذلك نقور :إن التحدي كبير إلنتاج قانون عصري جديد لألحزاب في لبنانوب ،
درسا وجعل الحزب يساهم في
وان دوركم مهم في هذه المرحلة إلغناء الموضوع واشباعه ً
ترسيخ ميزة لبنان في تنوع مجتمعه وتعزيز دوره الديمق ارطي الريادي في محيطه العربيوب  ،دون
أن يكون أداة طيعة في يد السلطة الحاكمة ًأيا كانت أو يحد من تفاعل المواطنين في الحياة
العامة.
ومن هذا المنطلقوب  ،يجب أن يساهم الحزب في االرتقاء بأداء المسؤور الى مرتبة

المشاركة الفعلية مع المواطنين دون فوقيةوب  ،دون غموضوب  ،دون إرتجار وبإلتزام مسبق من
المسؤور للضوعه الطوعي الى المساءلة ولسعيه التام لتنمية قدرات المواطن في ممارسة

المحاسبة بكل موضوعية وبمقاييس وطنية وحضارية تسمو على المصالح الشلصية الفئوية
والفكر االقطاعي البدائي.
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كما يساهم في إرساء مبدأ المصارحة والمكاشفة بكل صدق بهدف طرح التشليم
الموضوعي والتواصل مع المواطن واحترام حقه باإلطالع على سياسات الدولة وعلى لططها

والحلور المقترحة للمعالجة.

غاليا ثمن
ذلك ان المواطن هو المعني األور واأللير بهذه الحلور ألنه يدفع ً
األلطاء أو التجاذبات السياسية أو اإلهمار أو الفساد أو عدم الكفاءة.
إنها بداية ومسار من أجل تطوير النظام في لبنان.

حتما قيام
بدايةوب  ،لن تكون سهلة ألنه بمجرد إصدار هذا القانون أو ذاكوب  ،ال يعني ً
احزاب فاعلة غير طائفية.
ومساروب  ،ألن اإلنتقار الى العمل السياسي من لالر األحزاب والبرامج والتنافس
على الصالح العاموب  ،ما زالت طريقه شاقة وطويلةوب  ،لكنها غير مستحيلة .فالتحدي يعنيكم أنتم

أوالً ألنكم تمثلون المجتمع األهلي والمدني وان نجاح هذه التجربة هو نجاح لكم وللبنان.
2
مساعدون

للنواب*

مشروعا واقتراح قانون.
كان لدينا في لجنة االدارة والعدر ما يزيد على 150
ً
اسلوبا يسمح بذلك .قلصنا العدد اما برد االقتراحات التي
اعتمدنا لتسريع العمل في اللجان
ً

فقدت جدواها بسبب مرور الزمن (تعود للعام  )1996او بقبولها مع تعديلوب  ،او بترقيم
االقتراحات التي فقدت فعاليتهاوب  ،اذ صدرت قوانين على عالقة بهذه االقتراحات.

صحيح انه ال بد من المكننة في عمل لجنتنا وكافة اللجان كما في المجلس
النيابي.

امر آلر ضروري تحدث عنه الوزير والنائب ميشار فرعونوب  ،وهو حاجتنا في

مجلس النوابوب  ،حتى ولو كنا محامينوب  ،الى هيئة او لجنة تؤمن المراجع للنوابوب  ،اذ ليس
لديهم الوقت الكافي للقيام بذلكوب  ،وتدرس ما اذا كانت هذه المراجع ملالفة لقوانين سابقة .ال
بد من وجود لجنة ملتصة دالل مجلس النواب تقوم بتوفير كافة المستندات والمعلومات لكي
* هذا القسم الثاني هو موجز مداخلة شفوية افتتاحية ونقالً عن آلة تسجيل خالل الندوة الثامنة ،فندق ميريديان –
كومودور.2005/12/7 ،
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يتمكن النائب من تكوين اقتراحه بشكل صحيح .هذا ما نسعى الى تحقيقه مع دولة الرئيس
نبيه بري.

دائما ان تكون فعالية المجتمع االهلي اكبر في الشأن العام .من حق
نتمنى ً
المواطن االطالع على ما يجري دالل مجلس النواب ودالل مجلس الوز ارءوب  ،وتحصل عندئذ

مشاركة .المواطن يدفع في النهاية ثمن كل مشروع ولطة واجراء تتلذه الحكومة او مجلس
النوابوب  ،وبالتالي المشاركة اساسية في النظام الديمقراطي وفي العمل البرلماني.
***

نحن بصدد االعداد لقانون االحزاب .دعينا الى ورشة صغيرة .اجتمعنا مع بعض

االلتصاصيين لكي نطلع على االقتراح الذي قدمته هيئة تحديث القوانين ونبلورهوب  ،ولنألذ من

فكار وآراء قبل الدعوة الى ورشة عمل كبرى تضم احزًابا والصائيين وجامعيين وعلى
ثم ا ًا
نطاق واسع .تبين لالر الجلسة ان االقتراح المقدم وضع بذهنية تعود الى  1930وما قبل.
لذلك كان دور المشاركين في هذه الندوة – باستثناء الذين قدموا االقتراح – نقضه من

اساسه.

6
القواعد الحقوقية الدنيا النشاء االحزاب وتنظيمها

*

النائب غسان مليبر

تكلم النائب ميشار فرعون عن القمع في معرض التصويت على احد المشاريعوب  ،ال

سيما قانون اصور المحاكمات الجزائية الجديد والذي اصبح ناف ًذا .اود التأكيد وبأسى ان هذا

القمع ما زار ساري المفعور وفيه ملالفة للنظام الداللي للمجلس النيابي.

مثار على ذلك :عرض علينا في جلسة للمجلس النيابي اكثر من لمس مشاريع
قوانين غير مدرجة على جدور االعماروب  ،ثالثة منها لم توزع علينا .صوت المجلس النيابي
على قوانين لم توزع على الهيئة العامةوب  ،وفي ذلك فضيحة كبيرة مستمرة.

في ما يتعلق بشفافية مشاريع القوانينوب  ،من االيجابيات في تطوير ادارة المجلس

تحقيق تطوير برنامج معلوماتي في المجلس النيابي وضعته جامعة نيويورك ألباني واصبح
في متناور النواب عبر االنترنيت بعدما كان يقتصر العمل عليه دالل المجلس .يسمح هذا

البرنامج للنواب باالطالع على مشاريع القوانين المحالة الى اللجان ومعرفة المستوى الذي
وصلت اليه هذه المشاريع .اضافة الى االطالع على نصوم المشاريع كاملة من لالر

نظام الـ  Wordويمكن الي من النواب االستعانة بالمفتاح اللام المعطى للنواب .ربما

تكون هذه الوسيلة االولى التي يمكن االستفادة منها للوصور الى النصوم كما تجري
مناقشتها في اللجان النيابية.
***

قانون االحزاب موضوع عزيز عليوب  ،ذلك انني ومنذ  1991في معركة دائمة مع

و ازرة الداللية اللزامها على حسن تطبيق قانون الجمعيات اللبناني العائد للعام  .1909اتفق

مع رئيس الجلسة القاضي عباس الحلبي في قوله بان قوانين السلطان عبد الحميد كانت
افضل بكثير من القوانين التي تبعتهاوب  ،وكان اسوأها المرسوم االشتراعي لعام  1983الذي
* النص هو موجز مداخلة شفوية ونقالً عن آلة تسجيل قدم خالل الندوة الثامنة ،فندق ميريديان-كومودور،
.2005/12/7
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عمليا ملالفة بذلك المبادئ
ألغاه المجلس النيابيوب  ،ولكن تصر و ازرة الداللية على تطبيقه
ً
الحقوقية.
علما
ًا
كثير ما كنت اسمع في العديد من الندوات مطالبة "بقانون عصري لالحزاب"وب ً ،
ان وثيقة الوفاق الوطني تضمن وجوب والزام وضع مثل هذا القانون .لكني اؤكد عدم وجود

مشروع لهكذا قانون قيد المناقشةوب  ،بل هناك مشروع القتراح قانون لم يتبناه اي نائبوب  ،وهو
مطروح للمناقشة قبل طرحه على المجلس النيابي .نحن بالتالي امام مشروع ليس بمشروع

واقتراح ليس باقتراح.

جل ما نحن بصدد بحثه هو مشروع القتراح قانون ورد من هيئة تحديث القوانين.

هذا المشروع هو ربما اسوأ ما وقعت عليه عيناي من نصوموب  ،قد ترتبط ليس فقط بإدارة
احكاما ترعى الترليم لالح ازبوب  ،في
االحزاب السياسية انما حتى بالجمعيات .انه يتضمن
ً
حين نحن نعلم ان المبدأ الدستوري والمبدأ المعمور به اليوم في قانون الجمعيات لعام

1909وب  ،هما مبدأ العلم واللبروب  ،اي حرية تأسيس الجمعية دون تدلل من االدارة.

اكد على هذا المبدأ قرار اساسي صدر عن مجلس شورى الدولة في تشرين الثاني

 .2004المبدأ بديهي بشأن حرية اساسية اال وهي حرية الجمعيات .حتى انني اتساءر عن
اآللية التي ادت الى صياغتهوب  ،وعن المستوى القانوني الرديء الذي يتضمنه كما يظهر في

مستوى التأسيس واالدارة والرقابة والحل.

في جلسة مناقشة عامةوب  ،عقدت في قاعة المكتبة في المجلس النيابيوب  ،برئاسة
تماما تتفق احكامه مع
رئيس لجنة االدارة والعدروب  ،اقرّينا بالحاجة لصياغة مشروع ملتلف ً
المبادئ الدستورية .اقترحت وتبرعت بصياغة قراءة نقدية لهذا النم الذي نعتبره غير قابل
للمناقشة وال يصلح لذلك .سوف انهي من وضع هذا النم النقدي للمشروع.
***

نحن ال نحتاج لقانون لام باالح ازبوب  ،فقانون الجمعيات لعام  1909الذي يرعى
االحزاب السياسية يصلح الن يستمر في رعاية االحزاب السياسية ربما مع بعض االضافاتوب ،
منها حور تمويل االحزاب لاصة لالر فترة الحمالت االنتلابيةوب  ،وبعض التفصيل لكي

يتطور هذا القانون ويقوم برعاية جميع الجمعيات وليس فقط االحزاب السياسية.

7
مقترحات لتطوير آليات الصناعة التشريعية في لبنان

*

النائب غسان مليبر

 . 1تطوير آليات وضع السياسات العامة ومناقشتها (اللجان المعنيةوب  ،هيئة تحديث
القوانينوب  ،نقابة المحامينوب  ،الجمعيات المعنية).
باكر قبل صياغة مسودة مشروع النم (لاصة بالنسبة
 .2بدء عملية المشاركة ًا
لإلتفاقيات المالية الدولية).
 .3تطوير آليات بث ونشر األفكار والدراسات األولية.
 .4انشاء "المركز البرلماني" في مجلس النواب لتطوير التواصل مع هيئات
المجتمع المدني.

 .5وضع دراسات وبيانات للفية في النواحي الملتلفة تبين تأثير التشريع في

النواحي اإلحصائيةوب  ،االجتماعيةوب  ،القانونيةوب  ،اإلداريةوب  ،المالية...
أسبابا عامة للمشروع
 .6تطوير صياغة مسودة األسباب الموجبة بحيث تتضمن
ً
ولاصة لكل مادة ذات شأن.
 .7اعتماد آلية ورقة العمل التي تتضمن المبادئ العامة لتسهيل حوارات المشاركة.
 .8تطوير عمل هيئة تحديث القوانين.
 .9بث ونشر المشاريع واالقتراحات من لالر وضع البرنامج االلكتروني لمتابعة
التشريع على اإلنترنت في متناور الجمهور.

 .10تطوير أجهزة مساعدةوب  ،مثالً :مساعدون برلمانيون ضمن اللجان وفي مجموعة

أبحاث في مجلس النواب.

 .11تطوير معايير ملزمةوب  ،مثالً :كيفية ترقيم الموادوب  ،المرفقات الواجب تقديمها مع

مشاريع أو اقتراحات القوانين مثل جداور المقارنة في حار تعديل النصوم.

* النص هو خالصة مداخلة شفوية ووثائق عرضها النائب غسان مخيبر خالل ورشة العمل بالتعاون مع معهد حقوق االنسان في نقابة المحامين في بيروت.
يراجع مداخلة النائب غسان مخيبر" ،ثالث صفات للتشريع (الشفافية والمشاركة والتقنية) وسبع مراحل :من التمرير الى تقنيات الضبط" ،مرصد التشريع في
لبنان  ،الجزءاألول ،المؤسسة اللبنانية للسلم األهلي الدائم ،ص .201-189
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 .12تطوير موجودات المكتبة ومواد مساعدة على صياغة المشاريع واإلقتراحاتوب ،
مثالً :دليلوب  ،مبادئ عامةوب  ،مكتبة برلمانيةوب  ،بنك معلومات الكتروني.

 .13ايجاد مكتب لام في رئاسة مجلس الوزراء وفي مجلس النواب مهمته

التدقيق في حسن صياغة المشاريع واإلقتراحات والمساعدة عليها.
 .14وضع ارشادات مكتوبة في النظام الداللي لتعزيز آلية مشاركة هيئات
المجتمع المدني وممثلين عن الفئات المعنية بالتشريع في جلسات المناقشة.

 .15تفعيل وسائل بث ونشر المعلومات المتعلقة بانعقاد جلسات اللجان وجداور

اعمالهاوب  ،للنواب وللمواطنين.
 .16تسهيل حق وصور المواطن الى محاضر جلسات اللجان.
تقنياوب  ،مثالً:
 .17توضيح التعديالت المتعاقبة التي تجريها اللجان بشكل واضح ً
الشطب واإلضافات.
 .18وضع التقارير التفصيلية عن مضمون ونتيجة مناقشة المشاريع.
 .19تعميم تجربة المناقشات الموازية ضمن هيئات المجتمع المدني.
 .20توزيع مشاريع واقتراحات القوانين على النواب فور جهوزها بعد اقرارها من قبل
اللجان الملتصة.

 .21استعمار التصويت اإللكتروني.
 .22تطوير النظام الداللي لجهة ادارة المناقشات العامة.
 . 23تشجيع نشر كتيبات التعريف عن القوانين من قبل الهيئات المعنية وهيئات

المجتمع المدني.

 .24نشر كامل الجريدة الرسمية على موقع االنترنت.
 .25نشر محاضر المناقشات على موقع المجلس االلكتروني.
 .26نشر جميع النصوم اإلدارية المتعلقة بالتشريع :مراسيم تطبيقيةوب  ،ق ار ارتوب ،

مذكرات ادارية.
 .27نشر األسباب الموجبة لجميع القوانين.

 .28تشجيع هيئات المجتمع المدني على مراقبة تنفيذ مدى فعالية تنفيذ القوانين.
 .29ايجاد آلية مؤسساتية لمراجعة فعالية تنفيذ القوانين.

8
حقوق المشاة

*

محمد قباني

نائب ورئيس لجنة األشغار والنقل والطاقة النيابية

جدا ألنه يمس كل مواطن في حياته اليومية .لماذا شرعة
موضوع السير مهم ً
حقوق المشاة؟
تحديدا ان يالحظ ان المشاة ال
بإمكان اي انسان يتجور في المدن وفي بيروت
ً
كثير ما تركن
يحظون باالهتمام الكافيوب  ،فاالرصفة والمعابر الملصصة لهم غير محترمةً .ا
احيانا كثيرة ال وجود للرصيفوب  ،ما يلزم
السيارات على االرصفة او تعرض البضائع عليهاوب  ،و ً
المواطن السير على االسفلت فيلاطر بحياته كما ان غياب الممرات يلزمه اجتياز الطرقات
حيث ال يجب عليه ان يفعل.

عندما باشرنا بدراسة هذا الموضوع مطلع 2001وب  ،قامت سفيرة استراليا بزيارتنا

وسألتني عما نفعله آنذاك في لجنتنا النيابية .اجبتها اننا منكبون على العمل في موضوع
شرعة حقوق المشاة .قالت لي :يبدو ان هناك توارد لواطر فأور رسالة كتبتها لحكومتيوب  ،وقد
مضى اسبوعان على وجودي في لبنانوب  ،قلت فيها ان السيارة في لبنان اهم من االنسانوب  ،الن

االهتمام بالسيارة هو الغالب.
***

جدا بتسهيل امور
ايضا من لالر قانون السيروب  ،فهو يهتم ً
نستطيع قراءة هذا الكالم ً
السيارةوب  ،وفيه حوالى عشر او اثنتا عشرة مادة متعلقة بالدواب وبالعربات التي تجرهاوب  ،الى
اهتمامها بقطعان الماعز واالغناموب  ،ويعود السبب في ذلك الى قدم القانونوب  ،فقد وضع يوم

كانت القطعان تسير في الشوارع.

* النص هو موجز مداخلة شفوية ونقالً عن آلة تسجيل قدم خالل الندوة الثامنة في فندق ميريديان-كومودور،
.2005/12/7
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في ما يتعلق بالمشاة لصهم القانون ببند من احدى موادهوب  ،اي بأقل من مادة تُعنى

باالنسان! لذا وجدنا من الضروري دراسة موضوع حقوق المشاة كحق من حقوق االنسان .ال

يقتصر مفهوم حقوق االنسان اليوم على حمايته من الضرب لالر التحقيقوب  ،وعلى حريته في
المعتقد ...تعددت حقوق االنسان لتطار حقه في التمكن من السير والتجوار.

قيل لنا في البداية انه ما من نصوم في هذا المجار ضمن حقوق االنسانوب  ،ولكن

بنتيجة بحثنا تبين لنا ان هذا القور لاطئوب  ،وان هناك شرعة اوروبية لحقوق المشاة ولم نكن
نعلم بوجودها .تناولنا مضمون هذه الشرعة وعربناه كما شذبناه بما يتناسب مع لبنان لنلرج

بشرعة قمت بتقديمها للهيئة العامة للمجلس النيابي القتراح قانون .عاد اقتراح القانون الي
ئيسا للجنة االشغار النيابيةوب  ،كما احيل الى الحكومة التي لم تعدر فيه سوى بعض
بصفتي ر ً
الفواصلوب  ،فقمنا بتعديله وفق ما تريد الحكومةوب  ،ولكنه ما زار عالًقا في لجان نيابة الرى.
ينم القانون على ما يلي:
للمشاة الحق في العيش في بيئة صحية وحرية التمتع بمرافق المساحات العامة
تحت اوضاع تؤمن حسن حالهم وراحتهم من النواحي المادية والنفسية.
وللمشاة الحق في العيش في مراكز مدنية او قروية موائمة الحتياجات االنسان
وليس الحتياجات السيارةوب  ،وان تتوفر المرافق ضمن مسافات مشي او دراجات...

كما تناولت المادة االوالد والمسنين وتكلمت عن تلصيم ساحات للمشاة في

المدن اي على جوانب الطرقات.
ليس المقصود بذلك تأمين باحات كبيرة.

كما نصت على حق المشاة بالحركة الكاملة دون عوائق.

احيانا قيام قوى االمن بقطع احد االرصفة بشريط النه بمحاذاة منزر
هذا ونالحظ
ً
مشهدا مماثالً اقوم بنزع الشريط وعندما
ضابط او سفير او نائب ...عندما اصادف
ً

يعارضني الشرطي أعرف بنفسي واطلب منه عدم تكرار ذلك! هناك عدم احترام لحق
المواطنوب  ،فهذا الرصيف ملصم له وال يجب ان يأتي ال من الشلصيات السياسية وغيرها
على حساب حق االنسان بأن يسير بأمان.

***

منذ استالمي لجنة االشغار والنقل اوالر  2000بدأت مع اللجنة بدراسة قانون

وعدر بموجب كذاوب ،
السيروب  ،فتبين لنا انه قانون مرقع .صدر سنة  1967ثم عدر بموجب كذا ّ
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وتتالت التعديالت بحيث لم يعد من الممكن اضافة المزيد من الترقيع عليه وبات من

الضروري اعادة صياغته من جديد.

احيانا بالتعدي على
قيل لنا وما زار يقار بوجود قانون في و ازرة الداللية .واتهم
ً
السلطة التنفيذيةوب  ،وهذا صحيحوب  ،لكن يجب ان نتحرك .نجد انفسنا مضطرين الدلور

نفعا انتظار و ازرة الدالليةوب  ،او غيرها من الو ازرات في مجاالت
بتحضير قوانين اذ ال يجدي ً
الرى .ان اقتراح هكذا قانون يحتاج الى عمل فريق .لذلك كان ال بد من تركيب فريق.
المنظمة االساسية فيه هي اليا از التي تعنى بهذا الشأن وهي جمعية اهليةوب  ،اضافة الى

مساعدة وكالة التنمية االميركية (اميديست) ولبراء من القطاع اللام وآلرون من الدولة.
احتاج العمل على اكتشاف المشكلة سنةوب  ،الى سنة اضافية العداد الموضوعوب  ،وسنة ونصف

لكي ينجز هذا القانونوب  ،فقدمناه في نهاية والية المجلس النيابي السابقوب  ،وهو مؤلف من 355

مادة .تلقاه المجلس كاقتراح قانون.

يدرس اآلن اقتراح القانون من  355مادة على ثالث مستويات :لجنة االشغار

والنقل وهي االساسيةوب  ،لجنة مؤلفة من جميع المسؤولين في االدارات والقطاع اللام (نقابة
المهندسين وغيرها)وب  ،لجنة عمل مصغرة وهي لجنة فرعية مؤلفة من ستة اشلام وتجتمع

برئاسة رئيس هيئة التشريع في و ازرة العدر القاضي شكري صادر وهو قاض مشهود له.

احببنا تشكيل اللجنة على هذا النحووب  ،الن هذا القاضي هو المرجع في النهايةوب  ،اذ

تم التيار هذا
عندما يصل القانون الى الحكومة لتبدي رأيها فيه فهو من سيعطي الرأي .لذا ّ
القاضي بطلب من المجلس النيابي يعاونه ستة مهندسين ملتصين في قضايا السير .يجتمع
هؤالء المهندسون كل يوم اثنين عند الساعة الثالثة برئاسة القاضي شكري صادر.

سن القوانين ليس بالمسألة السهلةوب  ،بل في غاية الصعوبة .كنت اتوقع انجاز

القانون لالر سنةوب  ،لكن وفق العمل الجاري يبدو انه سيحتاج الى اكثروب  ،ولكن ال بأس في
ذلك .المهم ان نصل الى قانون عصري .تكمن اهمية هذا القانون في مدى اهمية موضوع
السير في لبنان من حيث انه سبب اساسي لمآس عديدة تنجم عن حوادث السير ولمشاكل

جمة تحصل بنتيجة اللالف على حق المرور وتستلدم فيها االسلحة احياًنا.

يوميا نتيجة
ًا
حين كنت
مقرر في لجنة االشغار كنا نحصي قتيالً واربعة جرحى ً
يومياوب  ،اذ
حوادث السيروب  ،ما معدله حوالي  350قتيالًوب  ،بينما اصبح العدد ما يقارب القتيلين ً

سنويا بنتيجة حوادث السير حوالي ستمئة قتيل.
يقع ً
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المبادئ االساسية للقانون الجديد:

***

 -م ارعاة االتفاقيات الدولية فهناك اتفاقيات صدرت ما بعد العام  1967وال يراعيها

القانون الجديد.

 -التشدد في العقوبة.

 -التشدد في امتحان السوق.

 اعتماد نظام النقط بحيث توضع على دفتر السوق عشرين نقطةوب  ،يلسرهاوتبعا لنوع الملالفةوب  ،بحيث يلسر نقطة على ملالفة صغيرة
السائق تدر ً
يجيا لدى كل ملالفة ً
ويمنع
وست نقاط على ملالفة كبيرةوب  ،وعندما يلسر جميع النقاط ُيسحب منه دفتر السوقوب ُ ،
لستة اشهر عن القيادة وال تنفعه واسطة في استرجاع دفتره .علنا بذلك نحد من الملالفات.

ولكنوب  ،لكي ينجح تطبيق ذلكوب  ،نحتاج الى قاعدة معلومات تمكننا من اكتشاف كافة

الملالفات اينما حصلت في بيروت او في المناطقوب  ،وتسمح بتراكمهاوب  ،على ان تكون الغرامة
تصاعدية اي تزداد عند تكرار الملالفة.

 التشدد في الرقابة على اآلليات الثقيلة لما تحصد من ارواح على المنعطفاتالجبلية.
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A coller
اقتراح قانون

الشرعة اللبنانية لحقوق المشاة

9
ما يواجه النواب الجدد :بين التأقلم والتجدد

*

النائب جواد بولس

عند انتخابه إلى عضوية مجلس النواب للمرة األولى ،ترى النائب ضائعا بين
ضرورات التأقلم مع منطق المؤسسة التي دخل إليها ومع أساليب العمل المعتمدة لديها
وأسسه من جهة .وتراه يحاول جاهدا أن يطبع المؤسسة بطابعه الشخصي عن طريق
تشخيص النواقص في عمل تلك المؤسسة ومحاولة معالجتها.
سأستند إلى خبرتي المتواضعة لغاية اآلن في شؤون مجلس النواب وشجونه
ألشارككم بعض االنطباعات.
 .1تفاجأت بمدى اتكال النواب والمجلس بشكل عام في عملية التشريع على
النصوص التي تأتي من الحكومة على شكل مشاريع قوانين .كما تفاجأت بمدى ثقة النواب
أفرادا وجماعة بأن هذه النصوص فيها من حسن الدراسة والصياغة واالتقان ما يغني
النواب عن السعي إلى مناقشتها بعمق وتعديلها عندما تقتضي الحاجة إلى ذلك .وقد لمست
لدى الحكومة ،وزراء وخبراء ومستشارين ،استعدادا تاما لشرح تفاصيل المشاريع التي
تتقدم بها السلطة اإلجرائية إلى المجلس إلقرارها ،ولكن في الوقت نفسه هناك تردد واضح
في التسليم بأهمية اقتراحات النواب الهادفة إلى تعديل المشاريع باتجاه األفضل.
 .2تفاجأت أيضا بقلة فاعلية المجتمع المدني وهيئاته في تحديد عملية التشريع
ودفعها إلى األمام وفقا لالتجاهات التي تتالقى مع حاجات ومصالح المجتمع كما يحددها
الناس ،ال كما يحددها الحاكم فقط ،أي السلطة اإلجرائية .هذا ،ومن المعلوم أن المجتمع
حض السلطة على تحديد خياراتها األساسية من
المدني يجب أن يكون له الدور الرائد في
ّ
ّ
ولكن للمجتمع
جهة وعلى وضع السياسات الالزمة لتنفيذ هذه الخيارات من جهة أخرى.
* ألقيت في الندوة الثامنة في فندق ميريديان-كومودور ،في .2005/12/7
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المدني دورا مهما أيضا في التواصل مع مجلس النواب للتأثير فيه أيضا باتجاه إلزام
الحكومة تبنّي تلك األولويات عن طريق التشريع ،وهذا ما يسمى الـ  .Lobbyingفالمشكلة
ي ،بل المشكلة في
ال تكمن في عدم حيوية المجتمع المدني ألنه بالفعل نشط ومندفع وحيو ّ
ضعف االرتباط بين هذا المجتمع والمجلس ممثال بالنواب أفرادا أو مجموعات من أجل دفع
عملية التشريع باتجاه التجاوب مع الرؤى والحاجات التي تبرزها وتترجمها هيئات المجتمع.
هذا ،مع العلم أن النواب ال يتمتعون بالضرورة بالخبرة والمعرفة في كل الحقول التي تهم
حياة الوطن والناس ،وهم في حاجة دائمة إلى الحصول على تلك الخبرات من هيئات
ي ومنظم ومتواصل
المجتمع المدني التي يجب أن تضعها في تصرف النواب بشكل منهج ّ
في الزمن بشكل يؤدي إلى تنشيط عمل النائب وزيادة فعاليته وقدرته على العطاء.
 .3الحظت تقليال كبيرا في أهمية الدور الذي من المفترض أن يمثله المجلس،
بدعم أكيد من هيئات المجتمع المدني ،في موضوع درس الموازنة وإقرارها وتطبيقها.
والحقيقة

أن

عملية

إقرار

الموازنة

هو

أول

األنشطة

الديمقراطية

 le premier acte démocratiqueألنه تفويض من ممثلي الشعب إلى الحكومة لإلنفاق
ولتأمين مصادر هذا اإلنفاق عن طريق فرض الضرائب والرسوم وجبايتها .والمؤسف أن
أدوات الدراسة واإلحصاء وخبراتها غير متوافرة لدى مجلس النواب كمؤسسة كي يمثل
الدور العائد له في درس الموازنة ،وفهم األرقام الواردة فيها ومناقشتها واقتراح التعديالت
أو البدائل .المطلوب العمل على إنشاء وحدة متخصصة داخل المجلس كما هو الحال في
الواليات المتحدة مثال أو ايضا العمل على إلحاق ديوان المحاسبة بمجلس النواب كما هو
الحال في بلجيكا بحيث يصبح ديوان المحاسبة هو األداة المطلوبة.

10
وسيط الجمهورية

*

الوزير السابق ابراهيم الضاهر

في خضم المشاريع التي تهدف الى ارساء ما اتفق على تسميته بالحكم الصالح
 ،bonne gouvernanceالذي تتلخص ركائزه في مبادئ الديمقراطية والشفافية والمساءلة
ومكافحة الفساد ،يأتي مشروع قانون وسيط الجمهورية ،الذي أقره المجلس النيابي في
طليعتها ،ونكون نحن الدولة الواحدة والعشرين بعد المئة التي اقرت وسيط الجمهورية.
***
لماذا وسيط الجمهورية؟ قد يقول قائل ،لماذا الوسيط ولدينا التفتيش المركزي كما
لدينا قضاء وأجهزة رقابة اخرى .اين تتقاطع مهامها مع مهام الوسيط؟ ولما هذا الكم من
اإلدارات التي هي في خدمة الوطن ،أو انها يفترض ان تكون كذلك؟
أسارع الى القول ان وسيط الجمهورية ال عالقة له بالقضاء .إذ ال يجوز له التدخل
في مجريات دعوى عالقة أمام القضاء وال الطعن في صحة حكم قضائي.
إال انه يساعد ،وهنا أهمية دوره ،على تنفيذ حكم قضائي مبرم ترفض اإلدارة
تنفيذه .فيتدخل الوسيط داعيا اإلدارة الى االنصياع للحكم القضائي تاركا لها االستجابة لذلك
ضمن مهلة معقولة.
وإذا امتنعت اإلدارة عن تنفيذ الحكم القضائي فيحق للوسيط إصدار تقرير حول
الموضوع ،يسمي األشياء فيه بأسمائها ،ويرفعه الى الجهات المسؤولة وينشره في الجريدة
الرسمية.
في دول العالم ،حيث مفهوم الدولة هو المفهوم السائد وهو ما يعمل العهد الحالي
على ترسيخه منذ سنوات ،حين يصدر تقرير خاص من وسيط الجمهورية مسميا اإلدارة
* أُلقيت في الندوة الخامسة التي نظمت بالتعاون مع الرابطة الثقافية في طرابلس.2005/2/12 ،
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التي تعرقل تنفيذ القرارات القضائية أو غيرها ،فإن ذلك يحدث ضجة كبرى في األوساط
السياسية واإلعالمية وكثيرا ما تنتهي إما بانصياع اإلدارة ،وإما باستقالة الوزير.
وهنا أهمية دور الوسيط ،كشخصية مستقلة لها من علمها ومناقبيتها وتاريخها
ومواقفها ،ما يجعلها مرجعية ذات وزن محترم ومرهوبة الجانب.
***
أما بالنسبة لإلدارة؟ ال يتدخل الوسيط في مجريات العمل اإلداري ،اال بعد ان
يكون المواطن استنفذ طرق المراجعة مع اإلدارة ولم يصل الى نتيجة .فيعمل الوسيط عندئذ
على معالجة موضوع الشكوى أو النزاع مع اإلدارة،
إما بتقريب وجهات النظر بين الطرفين،
إما بعقد اللقاءات الثانوية لطرح الحلول المالئمة (نوع من التحكيم)،
وإما بإصدار توصيات الى اإلدارة المعنية.
ويعود لوسيط الجمهورية في معرض قيامه بحل نزاع معيّن أن يطلب إلى أجهزة
الرقابة التحقيق في مسألة محددة قد تساعد على حل النزاع ،أو االستعانة بهيئة التشريع
واالستشارات في وزارة العدل لتزويده بالرأي القانوني الصائب دعما لموقفه.
وبعكس المواطن ،ال يمكن لإلدارة ان ترفض تزويد وسيط الجمهورية بالمستندات
أو الوثائق التي تساعد على فهم وحل النزاع ،ما عدا المستندات التي لها عالقة باألمن
القومي أو بالدفاع الوطني.
***
ان الدول المتقدمة التي أنشأت وسيط الجمهورية ،خطت خطوات أكثر تقدما
وباتت تخصص وسطاء للجمهورية في مواضيع محددة ،يصار فيها إلى االحتكام اليهم،
كموضوع استغالل الطفولة ،أو موضوع األسرة .ولقد سارعت جمهورية تونس إلى إنشاء
الموفق  le médiateur de la républiqueوهو
وسيط الجمهورية وأطلقت عليه لقب ّ
مؤسسة ناجحة تؤدي خدمات ج ّمى للمواطنين ،وهناك مسعى بعد لبنان ألن تقوم دول عربية
أخرى بإنشاء مؤسسة الوسيط ،منها سوريا والمغرب ومصر.
الدافع األساسي إلنشاء مؤسسة الوسيط ،هو إعطاء الشعور للمواطن بأنه ليس
مغلوبا على أمره تجاه إدارة تبدو اجراءاتها بالغة التعقيد والكلفة من حيث هدر المال
والوقتّ .
إن الوسيط مؤسسة تسعى الى تقريب اإلدارة من المواطن ،ومعها تقوية والء
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المواطن للدولة .واألهم من كل ذلك ان جميع الخدمات التي يقدمها الوسيط هي مجانية،
معفية من جميع الرسوم ،مهما بلغت قيمة الدعاوى أو النزاعات مع اإلدارة.

11
من أجل رصد افضل للتشريع الزراعي في لبنان
عادر قرطاس

سابقا
وزير الزراعة ً

من يتابع ويتتبع أوضاع و ازرة الزراعة في لبنان يفاجىء بهذه الضآلةوب  ،ال بل الشحوب ،
في عدد القوانين والتشريعات الصادرة عن الو ازرةوب  ،لالر العشرين سنة الماضيةوب  ،كما يلفت

النظر عدم وجود اإلمكانات الكافيةوب  ،واآلليات الالزمة لتطبيق وتنفيذ ما يتوجب تنفيذه من
قوانين.
1
من ناحية عدم تواجد القوانين والتشريعات الالزمة للقطاع الزراعي
هل يعقل أنه في الوقت الحاضر في لبنان وقد دللنا القرن الواحد والعشرين ال

يوجد عندنا تشريعات وقوانين تعود الى:

 .1تنظيم التسويق الزراعي الداخلي والخارجي( ،للتصدير الزراعي) :أسواق

اللضار والفاكهة متروكة للعرض والطلبوب  ،دون اي ناظم ودون اي ضابط لهاوب  ،وال يوجد
مكاتب للتسويق مستحدثة ألهم المنتجات الزراعية المصدرة من لبنانوب  ،والتصدير اللارجي

متروك لمؤسسة "ايدار" دون اي اهتمام يذكر من و ازرة الزراعة.

ضد كوارث الطبيعة ومع أن
إنشاء صندوق لدعم الصادرات الزراعية والتأمين ّ
الزراعة اللبنانية هي بأمس الحاجة لمثل هذه التشريعاتوب  ،فإنه من المؤسف جداً أن نرى انه
لم يصدر عن و ازرة الزراعة اي تشريع لالر العشرين سنة الماضية ما عدا ما أشرنا اليه

سابقاًوب  ،وما صدر على ايامي عندما كنت وزي اًر للزراعة من قوانين للموافقة على اتفاقية

انضمام لبنان لمركز الدراسات واألبحاث الزراعية العليا لحوض البحر المتوسطوب  ،وانضمام
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لبنان الى المجلس الدولي واتفاقية الزيت والزيتونوب  ،وكذلك اإلتفاقية مع الصندوق الدولي
للتنمية الزراعية "ايفاد" لمشروع التنمية الريفية في قضائي بعلبك الهرمل .هذا في الوقت
الذي تحتاج فيه الزراعة اللبنانية الى مثل هذه التشريعات وكثير غيرها.

 .2التسليف الزراعيوب  ،أكان تعاونياً أو غير تعاونيوب  ،مع انه صدر قانون بإنشاء
بنك للتسليف الزراعي سنة  1976وسنة 1994وب  ،وكال القانونين لم يوضعا موضع التنفيذ.
 .3تجميع وتحرير األراضي الزراعية بحيث نتمكن من توسيع الحيازة الزراعية

وتنظيمها وتجميعهاوب  ،لنتمكن ادلار اآلليات واعتماد التكنولوجيا الحديثة في الزراعة.

 .4تنظيم العالقة بين المالك لألرض الزراعية والحائز المستأجر لهذه األرضوب ،

وعدم اإلكتفاء بقانون الموجبات والعقود وهذا ال يكفي.

 .5انضمام المزارعين والعمال الزراعيين للضمان الصحي واإلجتماعي اسوة بباقي

المواطنين العاملين في لبنانوب  ،وعدم استثنائهم كشريحة مهملة في هذا الوطن.

لمدة خمس سنوات من اجل اطالق عملية تنفيذ
 .6استصدار قانون/برنامج ّ
استراتيجية عملية إلحياء وتحديث وتطوير القطاع الزراعي في لبنانوب  ،بتمويل لارجيوب  ،بمبلغ

 50مليون دوال اًروب  ،لإلستثمار البعيد األجلوب  ،ويتضمن األولويات األساسية على الشكل التالي:

أ .ضرورة ايجاد السبل الفضلى لتحسين البنية التحتية للزراعة اللبنانية وتلفيض
كلفة اإلنتاج واستبدار األصناف الزراعية والسالالت الحيوانية المعتمدة حالياً بإعتماد نوعية
جديدة ذات قيمة عالية وقدرة للمنافسة في األسواق الداللية واللارجيةوب  ،في ضوء اإلنفتاح
العالمي ومن لالر اإلتفاقيات التجارية المعقودةوب  ،وذلك عن طريق تأمين قروض طويلة
األجل للتمويل واإلستثمار الزراعي لمدة  20سنةوب  ،بفترة سماح لمدة  5سنواتوب  ،بفائدة متدنية
جداً ال تزيد عن  %2بحيث تعود األموار كلها الى الدولة اللبنانية وتحديداً الى و ازرة
الزراعة .لتحقيق ذلك يصار الى:
 اتلاذ تدابير لاصة بلفض كلفة اإلنتاج الزراعي من :محروقات كهرباءوب ،مصاريف الضمانوب  ،شراء مستلزمات اإلنتاج...
 مساندة المشروع األلضر في شق الطرقات الزراعيةوب  ،واستصالح األراضيوب ،ومشاريع الري.

 -افساح المجار للمزارعين بتحديث واحياء بساتينهم واستصالح أراضيهم.
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 تطوير وانماء التصنيع الزراعي والغذائي.ب .إنشاء صندوق لدعم الصادرات الزراعية والضمان ضد الكوارث الطبيعيةوب  ،كما

أشرنا اليه سابقاًوب  ،وايجاد هيئات للتسويق الزراعي عن طريق انشاء مكاتب قطاعية متلصصة

مؤلفة من المنتجين في القطاع اللام وباإلتفاق مع و ازرة الزراعة ودعمها فنياً ومادياً .يتم
التمويل بجزء منه من الدولة اللبنانيةوب  ،والجزء اآللر من لالر فرض رسوم على المستوردات

من مستلزمات اإلنتاج الزراعي وكافة المنتجات الزراعية المستوردة بنسبة ال تزيد على .%2
من أهم هذه المكاتب المتوجب إنشاؤها:


مكتب للكرمة ومنتجاتها



مكتب للزيت والزيتون



مكتب للتفاحيات



مكتب للحمضيات



مكتب لللضار



مكتب للدواجن واإلنتاج الحيواني.

ج .تحديث وتطوير أعمار األبحاث العلمية الزراعية ونقل التكنولوجيا الحديثة الى

المزرعة اللبنانية وذلك بالتعاون مع وبمساهمة المزارع اللبنانيوب  ،والهيئات المحلية للمجتمع
األهلي في لبنانوب  ،باإلضافة الى مصلحة األبحاث العلمية الزراعية ومصلحة اإلرشاد الزراعي

في و ازرة الزراعة.

د .اإلتفاق مع و ازرة اإلقتصاد والتجارة وو ازرة اللارجية وو ازرة الصناعة للنظر في
اإلتفاقيات التجارية المعقودة والعمل على حماية مصلحة المزارع اللبناني كإتفاقية التيسير
الشركة األوروبية اللبنانية ومنظمة التجارة العالمية.
ا
العربية واتفاقية

هـ .العمل على تنسيق الجهود من أجل إطالق السياحة الزراعية اللبنانية ضمن

التنمية الريفية بحيث تعود بالنفع على القطاع الزراعي والسياحي على حد سواء.
و .تطوير وانماء الحركة التعاونية الزراعية في لبنانوب  ،وذلك بتفعيل العمل والبرامج
والمشاريع في المديرية العامة للتعاونيات في و ازرة الزراعة وتنشيط العمل في اإلتحاد الوطني
للتسليف الزراعي.
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عادر قرطاس

ز .تطوير النشاطات اللاصة بالثروة الحرجية واعادة التحريج وحماية الغابات في
جميع المناطق اللبنانيةوب  ،وذلك باإلتفاق مع و ازرة البيئة والهيئات األهلية في لبنان.

م .تطوير مشاريع التنمية الريفية المحلية في جميع المناطق المهمشة في لبنان

على غرار ما قامت به و ازرة الزراعة والبنك الدولي في منطقة بعلبك الهرمل وتعميم هذه

التجربة على منطقة البقاع الغربي وأقضية راشيا وحاصبيا ومرجعيون وبنت جبيل ثم منطقة

بالد جبيل والبترون العليا وقضائي المنية والضنية ومنطقة عكار.

ط .العمل على إنضمام المزارعين الى صندوق الضمان اإلجتماعي والصحي في

لبنان.
ي .إنشاء هيئة أو مؤسسة تحت وصاية و ازرة الزراعة تعنى بالحيازة الزراعية من

ناحية تطوير التنمية العقارية في شقها الزراعي واإلهتمام بشؤون المساحة والضم والفرز
والتحرير وتجميع األراضي الزراعيةوب  ،وذلك باإلتفاق مع مديرية الشؤون العقارية في و ازرة
المالية.
ك .تعميم برامج اإلتصاالت االلكترونية واعتماد نظام

Management

 Information Systemsعلى كافة مديريات ومصالح و ازرة الزراعة المركزية واإلقليمية.
2
القصور في االلية المفترض فيها تطبيق القوانين المرعية اإلجراء
لصالح الزراعة اللبنانية والمزارعين
هذه اآلليةوب  ،من المفترض أن تكون في و ازرة الزراعة والو ازرات األلرى التي تعنى

بالنشاطات الزراعية مثل و ازرة اإلقتصاد والتجارة فيما يعود الى مكتب الحبوب والشمندر

السكريوب  ،وو ازرة المالية فيما يعود الى إدارة حصر التبغ والتنباكوب  ،وو ازرة الطاقة والمياه فيما

يعود لمشاريع الريوب  ،ومؤسسة "إيدار" فيما يعود لمشروع دعم الصادرات الزراعية.

الواقع أنه هناك الكثير من القوانين اللاصة بالزراعةوب  ،صدرت منذ قيام الجمهورية

اللبنانية سنة 1920وب  ،ولكن مع األسفوب  ،أكثر هذه القوانين ال يطبق بما فيه الكفايةوب  ،نظ ًار
لقصور في اإلمكانات او تقصيروب  ،عن قصد أو دون قصدوب  ،من أصحاب الشأن والتقريروب  ،إو
لتدلالت سياسية دون أن يكون هناك أي نفع للزراعة اللبنانية.
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قانون الغابات في لبنانوب  ،الصادر منذ 1944وب  ،ال يطبق بما فيه الكفاية والحماية

لألحراج اللبنانيةوب  ،تكاد تكون معدومة.
وتحديث.

وقوانين الوقاية للنبات والحيوان هي أكثر من أن تعدوب  ،ولكنها بحاجة الى تطوير
وهكذا دواليك وكأن الزراعة في واد والحداثة والتطوير والتكنولوجيا في واد آلر.
***

مع األسف ال يوجد هناك من قوى ضاغطة سياسية أو نقابية هي من الزلم والقوة

التي تمكنها من تغيير هذا الواقع المزري في الزراعة اللبنانية.

دائرة القضايا في و ازرة الزراعة والتي يجب أن تكون المحرك الديناميكي للتشريع

الزراعي في و ازرة الزراعةوب  ،هي أسم لغير مسمىوب  ،وال نشعر بوجودهاوب  ،مع أنها من األهمية
بمكان في كل ما يعود إلى التشريع الزراعي واإلنماء الريفي في لبنان.

الباب االور
اعادة االعتبار الى المعايير الحقوقية
في الصياغة والسياسات التشريعية
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1
استعادة اصور الصياغة التشريعية في لبنان

من القانون األداة الى القاعدة الحقوقية

*

انطوان مسر ّّه
هل ندرك ان لرق مبادئ الديمقراطية وحقوق االنسان والقاعدة الحقوقية عامة قد

ال يكون في القانون ذاتهوب  ،بل في صياغتهوب ،

وتبويبهوب  ،وكمه لدرجة التضلم التشريعيوب ،

احيانا من
وافتقاره الى أسباب موجبة تضمن عدم صدوره على قياس أفراد وجماعاتوب  ،وتمريره
ً
لالر نصوم ال يرشد عنوانها الى مضمونها...؟
ان للمبدأ الروماني" :ال عذر ألحد في جهل القانون"

Nul n’est censé

 Nemo censetur ignorare legem / ignorer la loiنتائج عملية في الصياغة
التشريعية في سبيل الوضوحوب  ،واألمان التشريعي  sécurité juridiqueفال تحصل تقلبات

يصعب متابعتها حتى للحقوقي األلصائيوب  ،وسهولة الفهم والمرجعية والبلوغية...

ميا توجه لدى المجالس الدستورية والمحاكم في إعطاء طابع
يظهر اليوم عال ً
قضائي  judiciarisation / juridisationلشؤون الصياغة التشريعيةوب  ،بلاصة في
الوضوح والدقة والفهم والبلوغية.1

ال شك ان الوضوح في أقصى درجاته قد يسيء الى مرونة القانون وديمومته.

ليكون المواطنون متساويين أمام القانون حسب المادة  6من الشرعة الدولية لحقوق

اإلنسان يجب ان يعرفوا هذا القانون وان يدركوا تطبيقاته.

المادتان  4و  16من الشرعة الدولية لحقوق االنسان "تضمنان" الحقوق و"حدود"

الحريات .ولكي يمارس المواطنون حقوقهم عليهم معرفتها ومعرفة حدودها .وتنم المادة 5

من الشرعة الدولية على ان كل ما ال يحظره القانون ال يجوز منعه.

* مداخلة قدمت خال ل ورشة العمل بالتعاون مع معهد حقوق اإلنسان في نقابة المحامين في بيروت حول
موضوع" :صوغ القوانين وأصول التشريع".2005/10/14 ،
1
. Pierre de Montalivet, “La juridicisation de la légistique (A propos de l’objectif de
valeur constitutionnelle d’accessibilité et d’intelligibilité de la loi », in La confection
de la loi, pp. 99-136 (cf. Bibliographie, p. 134).
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مسره
انطوان ّ

البلوغية والفهم للقانون شرطان لفعالية القانون.

ترتبط فاعلية القانون  effectivité du droitبعناصر لارجة عن القانون ذاته:

توازن القوى في المجتمع والضمانة القضائية والثقافة السائدة في المجتمع ...وكلما ارتبط
القانون بالشرعية légitimitéوب  ،أي قبور الناس به وليس اذعانهموب  ،كلما زادت حظوظ
التطبيق وبكلفة ادارية أقل .لذا فالصياغة القانونية الجيدة والمعرفة بالحقوق هما شرطان

لفعالية القانون.

***

يورد المجلس الدستوري الفرنسي في ق ارره رقم  D2 421 – 99تاريخ
 1999/12/16ان التضلم التشريعي وتشتت القواعد يمسان بمبدأ "ال عذر ألحد في جهل
القانون" وبمبدأ المساواة امام القانون.2

هيبة القانون في لبنان هي على الحضيض .افتقر القانون الى صفته كمرجعية

حقوقية في المساواة والعدالة والحل السلمي للنزاعات ليصبح اداة قمع واستغالر واستنساب
وانتقام سياسي .يذ ّكر ذلك بمسرحية الرحابنة :الشخصوب  ،حيث يجلس أحد أبطار المسرحية
اضعا وراء ظهره مجّل ًدا من التشريع اللبناني ويصدر حكمه الملالف
القاضي على كرسي و ً
مسندا ظهره على القانون .لم يعد
استنادا الى القانون! أي
للقانون ويقور بكل حزم وثقة:
ً
ً
القانون في لبنان اليوم مرجعية حقوقيةوب  ،بل مجرد سند تبريري.
كيف نعيد للقانون هيبته كركيزة اساسية في حماية الحقوق ومقاومة الفساد الذي

"قونن" نفسه لمقاومة من يسعى لمقاومته .3ال يمكن حماية القاعدة الحقوقية بمجرد اعالن

نوايا ومبادئ وتوصياتوب  ،بل بوضع حد لممارسات شوهت القانون وما تكتنزه التجربة اللبنانية

طيلة قرون من حد أدنى من الثقافة الحقوقية .استعمل القانون كوسيلة رمزية لتغطية
ملالفات لروح الشرائعوب  ،وليس كقاعدة معيارية ناظمة  .normativeال ثقة بأي اعالن

سياسي دون المباشرة بوضع حد للروقات فاضحة.

***
. “Face à l’inflation et à la dispersion des normes, les citoyens ont de plus en plus
de mal à connaître et comprendre la loi que « nul n’est censé ignorer ». Lorsque
seuls quelques initiés sont en mesure d’y parvenir, c’est le problème de l’égal accès
au droit qui est posé et c’est même l’égalité devant la loi qui risque de se trouver
compromise » (JO, 22 décembre 1999, p. 19046).
مسره" ،كيف بهدلنا القانون" ،النهار 2004/11/13 ،وترجمة فرنسية:
 .3انطوان
ّ
“Peut-on descendre plus bas?”, L’Orient-Le Jour, 4 mars 2005 .
2
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"بهدلنا" القانون منذ سنوات من لالر ممارسات ابرزها التالية:
 .1القوننة :تق أر في الجريدة الرسمية منذ  1990قوانين ومراسيم وق اررات

وتتساءر :لمصلحة من هذا النم المركب على قياس افراد وجماعات؟ في حديث بين
مهندس ورجل سياسي حور ملالفات في لطط هندسية لمشاريع عامة قار السياسي:
قانونا يجعلها قانونية .نتج عن "القوننة" تضلم تشريعي على حساب
نقوننها! أي نصدر
ً
مبادئ تناسق التشريع واالمان التشريعي والمساواة الفعلية تجاه القانون.
 .2االمرار (أو "التمرير") :يحفل مشروع الموازنة العامة كل سنة بمواد ال عالقة

لها مباشرة بالضرائب والميزانية والمار العام وهي ملالفة لقواعد الصياغة التشريعية

 .légistiqueيجري تمرير مشروع مشبوه يفتقر الى اسباب موجبة او يراد اجتنابه مناقشة

عامة من لالر نصوم لليطة  fourre-toutعنوانها ال يوحي بمضامينها .ويمر المشروع

دون مناقشة وحتى دون دراية من المسؤولين عن مناقشته.

من االمثلة في التمرير المادة  54من القانون  583تاريخ ( 2004/4/23الموازنة

العامة والموازنات الملحقة لعام  )2004حيث ورد "الضاع مبا ارة التعيين في المؤسسات
العامة لصالحية مجلس اللدمة المدنية" .ما عالقة الموضوع مباشرة بالموازنة؟ ما هي

األسباب الموجبة؟ هل نوقشت هذه المادة؟ كيف ادللت في قانون الموازنة؟

تحور القانون الى
 .3السفسطة القانونية  :sophismeفي حاالت كبرى وعديدة ّ
ذريعة لضرب منافس سياسيوب  ،بلاصة في حالة تلفزيون الـ  MTVلمجرد نشرها اعالنات
ذكر الدكتور باسم
انتلابية ...فهل "الشعب مصدر السلطات" كما ينم الدستور اللبناني؟ ّ
الجسر في قضية الـ  MTVان االحكام تصدر "باسم الشعب اللبناني" .ويقتضي التذكير ان

سائدا.
االحكام تصدر من قصر العدروب  ،وليس من قصر "القانون" حسب تطبيق كان ً

 .4التضخم التشريعي :نفتقر في الممارسة االدارية الى روحية الشرائع حسب

مونتسكيو وفي بلد توجد فيه كليات حقوق عديدة .يعتد بالقانون للعرقلة ال لتسيير االمور

بفعالية ودون تمييز .هل يعقل ان تستلم مؤسسة عامة مستقلة جردة في لمس صفحات
بعناوين تشريعات ومراسيم وق اررات يتوجب على المؤسسة وضعها ...كي تتمكن هذه

المؤسسة بمباشرة اعمالها؟ هكذا تنمو دولة "القانون" أي القمع واالستنساب والعرقلة والتضلم
التشريعي والتمرير ...على حساب القاعدة الحقوقية .règle de droit
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ويفالر "مشرعون" بكم القوانين وتعديالتها التي صدرت لالر توليهم المسؤوليةوب ،
نسبيا بسبب نوعية
في حين ان حجم التشريعات المستجدة في بعض البلدان الراقية ضئيل ً
التشريعات الصادرة التي ال تحتاج الى تعديالت متسارعة ومتالحقة.

غالبا ما يطبق موظفون مذكرة ادارية أو
 .5ضرب تسلسلية الهرم التشريعيً :
تعميم ملالف لنم قانون يجهلون وجوده أو يعرفون بوجوده ولكنهم يتذرعون بالمذكرة
االدارية .أو يلجأ وزير تربية بموجب قرار الى تأليف لجنة لم ارجعة مرسوم هو ثمرة جهد
جماعي طيلة اكثر من ثالث سنوات وأقر باالجماع في مجلس الوزراء .وفي ادارات عامة

استنسابا في التأويل مما
تطبق كل مصلحة في محافظة القوانين حسب تأويالت متضاربة و
ً
يترك مجاالً للفساد المقوننوب  ،حيث ان االجتهادات االدارية الداللية ليست موثقة ومصّنفة
وموضوعة في التداور.

***

هل يتم التقيد بأصور التشريع في العمل البرلماني؟ 4وما العمل إزاء التراجع في

الصياغة التشريعية لعدم الكفاءةوب  ،أو عن قصد الستغالر القانون كأداة قمع وتسلط وجني
منافع لاصة؟

يقتضي ادلار قواعد الصياغة التشريعيةوب  ،بعد سنوات من استغالر رمزية القانون

في لبنان ألهداف سلطوية واستنسابية وغير حقوقيةوب  ،في صلب برامج التدريب والتأهيل في

كليات الحقوق ومعهد القضاء واعداد الكادرات االدارية العلياوب  ،في سبيل التحور من القانون
األداة  approche instrumentale de la loiالى القاعدة الحقوقية

conception

 normative de la loiالضامنة للعدالة والحل السلمي للنزاعات والمساواة.

مسره (اشراف) ،مرصد التشريع
 .4غسان مخيبر" ،ثالث صفات للتشريع وسبع مراحل" ،في كتاب :انطوان
ّ
في لبنان ،بيروت ،المؤسسة اللبنانية للسلم األهلي الدائم ،المكتبة الشرقية ،2005 ،ص .201-189
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نحو دليل معايير الجودة في الصياغة التشريعية

أوالً :الصياغة :Légistique
 .1الدقة في اللغة والتبويب
 .2التناسق
 .3العناوين
 .4المرجعيات الداللية
ثانيا :تحقيق هدفية القاعدة الحقوقية من لالر قواعد الصياغة:
ً
 ignorare legemأي :ال عذر ألحد في جهل القانون.
 .5األصول البرلمانية:

Nemo censetur

أصور التشريع  procédures de légiférationفي

مجلس النواب (دراسة غسان مليبر).

 .6مجلس شورى الدولة كهيئة استشارية :الدور في ارساء معايير للصياغة

التشريعية.

 .7االدارة :دور االدارة في االعالم الحقوقي والتناسق بين االجتهادات الداللية.
 .8النشر :توفر التشريعات في مجموعاتوب  ،والقوننة  codificationفي

مجموعات...

 .9التطبيق :آلية لمتابعة مدى تطبيق التشريعات.

 .10الهيئات الوسطية :دور األحزاب والنقابات والجمعيات األهلية واالعالم ...في

البلوغية الى التشريع.

 .11التربية المدرسية :دورها في معرفة الحقوق والبلوغية اليها في الحياة اليومية.

 .12التعليم في كليات الحقوق :ادراج الصياغة التشريعية في بعض البرامج

واألعمار التطبيقية.

 .13التعليم الجامعي عامة :مدى ادراج معرفة الحقوق وبلوغيتها في ملتلف

االلتصاصات.
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***
يرتبط مفهوم الثقافة الحقوقية  culture juridiqueباألفكار والقيم واالنتظارات

والمواقف التي تتعلق بالقاعدة الحقوقية وبالمؤسسات الحقوقية والتي ينقلها المجتمع أو أجزاء
من هذا المجتمع.

انها مجموعة القيم واآلراء وطرق تفكير الذين ينتجون ويفسرون
ويطبقون القاعدة
ّ
الحقوقية .الهدف من الثقافة الحقوقيةوب  ،في البلدان التي اضطرب فيها المسار الديمقراطي أو
لم يترسخوب  ،االنتقار من المقاربة اآلداتية للقانون  loi instrumentaleالسائدة في األنظمة

التوتاليتارية الى المفهوم المعياري للقانون  conception normativeالناظم لثالثة أمور:
سندا الى قاعدةوب  ،والعدالة وعدم التمييز في العالقات
معاوب  ،المعالجة السلمية للنزاعات ً
العيش ً
بين الناس.
مراجع مختارة

Roland Drago (dir.), La confection de la loi (Rapport du groupe de travail de
l’Académie des sciences morales et politiques), Paris, P.U.F., 2005, 306 p.
A. – M. Leroyer, « Légistique », ap. Denis Alland et Stephane Rials (dir.),
Dictionnaire de culture juridique, Paris, Quadrige / Lamy – PUF, 2003, 1660
p., pp. 922-924.
G. Cornu, Linguistique juridique, Paris, Montchrestien, 2000.
Dominique Rémy, Légistique (L’art de faire les lois), Paris, Romillat, 1994.
مجلس النواب اللبناني وبرنامج األمم المتحدة للتنميةوب  ،نحو تطوير الصياغة التشريعية للبرلمانات العربية
(أوراق الندوة البرلمانية العربيةوب )2003/2/6-4 ،وب 2003 ،وب  352 ،م.
برنامج األمم المتحدة للتنميةوب  ،تقييم التشريعات (دليل ارشادي للمشرعين)وب  ،نقالً عن االنكليزيةوب  ،مصروب 2003 ،وب ،
 232م.

مسره (إشراف)وب  ،مرصد التشريع في
غسان مليبروب " ،ثالث صفات للتشريع وسبع مراحل"وب  ،في كتاب :انطوان ّ
لبنانوب  ،بيروتوب  ،المؤسسة اللبنانية للسلم األهلي الدائموب  ،المكتبة الشرقيةوب 2005 ،وب  ،م .201-189

و ازرة العدر – ديوان الفتوى والتشريع وجامعة بيرزيت – معهد الحقوق ومشاركة الدائرة القانونية – المجلس
التشريعيوب  ،دليل الصياغة التشريعيةوب  ،فلسطينوب 2000 ،وب  152 ،م.
diwan@hally.net / fmilhem@birzeit.edu / lawcenter.birzeit.edu
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2
هل كثرة التشريعات وتعديالتها دليل عافية تشريعية؟

*

مسره
انطوان ّ

ليست كثرة التشريعات وتعديالتها الواردة في جدور اعمار مجلس النواب ومجلس
الوزراء بالضرورة دليل عافية تشريعية.

وغالبا بعد فترات وجيزة من
قد تكون تلمة التشريعات وتعديالتها المتتاليةوب ،
ً
مؤشرا:
صدورهاوب ،
ً
التطبيقوب ،

 .1لتضخم تشريعي  inflation juridiqueعلى حساب التناسق والفعالية في
 .2او استغالالً لرمزية القانون  symbolique de la loiفي سبيل االيهام

باالصالح والتحديثوب ،

سعيا الصدار قوانين على قياس اشلام وفئات  loi sur mesureعلى
 .3او ً
حساب الطابع العام للقاعدة الحقوقيةوب ،

تغليبا للجانب االداتي للقانون  loi instrumentaleعلى حساب الطابع
 .4او
ً
المعياري للقاعدة الحقوقية normativité de la loiوب ،

 .5او تهرًبا من مواجهة االشكاليات والعوائق في تطبيق القانون وفاعليته
effectivité de la loiوب ،
غالبا دليل غياب سياسات عامة  politiques publiquesمتناسقة تترجم
 .6او ً
في قوانين هي ثمرة جهد ونقاش عاموب  ،كما الحار في اطار عمل الهيئة الوطنية اللاصة

عضوا برئاسة الوزير السابق فؤاد بطرس
بوضع قانون االنتلابات النيابية المؤلفة من 12
ً
والتي تشكلت في 2005/8/8وب ،

* قدمت خالل الندوة السابعة ،فندق قادري الكبير ،زحله.2005/12/3 ،
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ار
 .7او لرًقا لمبدأ االمان التشريعي  sécurité juridiqueالذي يفترض استقرًا
في التشريع لصالح االفراد واالشلام المعنويين في سبيل ثبات اعمالهم وبرامجهموب ،
افتقار الى آليات تفسيرية اجتهادية داخلية  jurisprudence interneفي
ًا
 .8او
عاليا من التقنية والمصداقية.
االدارات العامة وفي الهيئات االستشارية القانونية تتمتع بدرجة ً
***

لماذا بعض التشريعات في القانون اللام اللبناني مثل قانون الموجبات والعقود

وقانون التجارة والقانون العقاري ...لم تتعرض لكثير من التعديالت؟ االرجح الن صياغتها
مشرعين من كبار الحقوقيين.
كانت متأنية من قبل ّ
اما القوانين التي تتعرض اليوم في لبنان لدرجة عالية من التعديالت المتتالية فهي
قياسا على اشلام وفئات وظروف وتحوالت آنية ومصالح افراد
ً
غالبا من القانون العاموب ً ،
وجماعات وتوجهات متغيرة.
***
يتطلب ارساء دولة الحق اليوم في لبنان ضبط العمل التشريعي المتنامي

ناظما
معيار
ًا
والتضخمي في كل االتجاهاتوب  ،فال يكون اداة لمصالح افراد وفئاتوب  ،بل
ً
للعالقات وللحياة العامة:
الموجبةوب ،

تكز على اسباب موجبة فال يصدر اي قانون او مرسوم اال مع اسبابه
 .1مر ً ا
 .2وعلى سياسات عامة متناسقةوب ،
 .3وعلى مبدأ ضرورة تحقيق االمان التشريعي،
 .4وعلى متابعة تطبيق القانونوب ،

غالبا تعاميم
 .5وعلى آليات ضبط لتطبيق القوانين من لالر االدارة التي تصدر ً
متتالية وغير متناسقة وغير موثقة لتسهيل المعرفة بها والبلوغية اليها.

المثار االبرز على ذلك قانون البلديات الذي يتمتع بدرجة عالية من الالمركزيةوب ،

عمليا وملترق من لالر تعاميم مشتتة وغير منسقة وظرفية ومتغيرة.
ولكنه غير مطبق ً
يفترض المبدأ الروماني :ال عذر الحد في جهل القانون:
ايضا على
اجبا ليس فقط على المواطنوب  ،بل ً
 Nemo censetur ignorare legemو ً
ومستقر ومطبًقا.
ًا
روسا
ّ
المشرع بجعل القانون في متناور الناس ومتناسًقا ومد ً

اعادة االعتبار الى المعايير الحقوقية

137

يقور ارسطو" :ال يكمن الحكم الصالح بتوفر قوانين جيدة ال يتقيد بها الناس.
وثانيا نوعية
يقتضي اعطاء عبارة الحكم الصالح توجهين :اوالً التقيد بالقوانين المعمور بهاوب ً ،
ايضا التقيد بقوانين سيئة".
القوانين المرعية التي يعمل بموجبها المواطنونوب  ،النه يمكن ً
« Un bon gouvernement ne consiste pas dans le fait de posséder de
bonnes lois auxquelles on n’obéit pas. Aussi doit-on donner à la
notion de bon gouvernement un double sens : c’est, d’une part,
l’obéissance aux lois en vigueur, et, de l’autre, l’excellence des lois en
vigueur observées par les citoyens, car on peut aussi obéir à de
mauvaises lois. »1
***

لبنان اليوم هو في مرحلة العمل لوقف االستغالر االداتي للقانون انتقاالً الى
القاعدة الحقوقيةوب règle de droit / rule of law ،وب  ،فال يكون القانون على نمط مسرحية
مسندا ظهره على مجموعات التشريع ويصدر
الشخص للرحابنة حيث يجلس بطل المسرحية
ً
مسندا ظهره على القانون كأداة
استنادا الى القانون!وب  ،اي
جائر وهو يقور:
استنسابيا ًا
حكما
ً
ً
ً
ً

تبريروب  ،وليس كمعيار ناظم للحياة العامة.

النهار2005/12/3 ،

. Aristote, Politique, Paris, Vrin, éd. 1995, 600 p., p. 291.

1
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موعد االنتخابات :أساس كل شرعية وكل حكم
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اجراء االنتلابات "في موعدها" أو "في أسرع وقت ممكن"وب  ،حسب أور تصريح
لرئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتيوب  ،في  16نيسان 2005وب  ،هو أكثر وأفضل من تصريح.
انه تأكيد على استعادة روحية القوانين وركيزة الشرعية وأساس كل الدساتير.

ان االغراق لالر تكليف الرئيس عمر كرامي في سجاالت وأبحاث علمية
غالبا حور قضايا النسبية أو االكثرية أو القضاء أو
وأكاديميةوب  ،شكالً أو
ً
مضموناوب  ،والمناورات ً
المحافظة...وب  ،هو لطمس جوهر الشرعية الحقوقية والشعبية :موعد االنتلابات.
ايضاوب  ،الى درجة من التطبيع على االنتهاكات الحقوقية
وصل لبنانوب  ،وأوصلوه ً
والتمديدات الدستورية والتفاهة في مقاربة الشؤون الدستورية والحقوقية لدرجة انه اصبح
موضوع "موعد االنتلابات" وكأنه مسألة ادارية شكلية واجرائية.
***

القيمين على الحكم هي اساس
باستثناء كل المهل في القانون فإن مهل والية ّ
األسس وأولوية األولويات لالسباب الثالثة التالية:
 .1تبادل السلطة :بدأ الحكم لالر ستة أسابيع من تكليف الرئيس عمر كرامي

يحضر النفوس لفراغ تشريعي يكون مدلالً لتمديد والية مجلس النواب لنفسه على
وكأنه
ّ
أساس "االستم اررية" و"المؤسسات" .مبدأ االستم اررية في المؤسسات هو ذاته الذي يحتم اجراء

االنتلابات في موعدها في سبيل هذا االستم ارروب  ،ال اعتماد ذريعة تفريغ المؤسسات بهدف
تاليا الى أي حد وصل مبدأ "االستم اررية" و"المؤسسات" في التدهور والتلوث
التمديد لها .نرى ً
في لبنان لدرجة انه تحور ذريعة لالستبداد والهيمنة والتسلط .انه مأسسة للفراغ!

 .2االحتكام الى الثقة الشعبية :يعني التأكيد في كل دساتير العالموب  ،وفي مقدمة

الدستور اللبناني (بند د)وب  ،حور "الشعب مصدر السلطات" ان شرعية الحكام مؤقتة
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وحصروب  ،ضمن المهل المحددة في الدستور والتشريعات
ًا
وزمنيا
مضمونا
ومشروطة ومحدودةوب ،
ً
ً
االلرى ومن لالر االحتكام الدوري الى سيادة الشعب صاحب الشرعية االصيل.
 .3القدرة على ادارة نظام الحكم :ان السلطة التي تناور في المهل الدستوريةوب  ،أو

وتاليا التمديد تحت ستار ما تسميه
تتحكم بهاوب  ،أو تمارس التأجيل والمماطلة...وب ،
ً
وتاليا
"المؤسسات" و"االستم اررية" توفر الدليل على هيمنتها وعجزها في آن عن ادارة الحكمً .
عندما ذكر الوزير المستقيل سليمان فرنجيه انه سيجري استشارات مع بعض الحقوقيين
للتأكد من حقهوب  ،كوزير داللية مستقيل يقوم بتصريف األعماروب  ،في شأن دعوة الهيئات

النالبةوب  ،هذا القور للوزير فرنجيه هو دليل حرم على قاعدة القواعد في كل منظومة

سياسية .انه حرم على معالجة االنحطاط في ما ورثناه في لبنان من تلوث في الثقافة
ايضا – الى مرحلة حيث "موعد االنتلابات" لم يعد
الحقوقية اذ وصل لبنان – وأوصلوه ً
مسألة جوهرية تأسيسيةوب  ،بل ...تصريف أعمار!
***

لهذه األسباب تداعت أكثر من عشر جمعيات أهلية في لبنان في  15نيسان
 2005الى اجتماع في الحركة الثقافية انطلياس .وعقد اجتماع متابعة في النادي الثقافي
العربيوب  ،االثنين  18نيسانوب  ،تحت عنوان واحد" :االنتلابات في موعدها" .وسبق لبرنامج
"مرصد التشريع في لبنان" ( )2007-2004في المؤسسة اللبنانية للسلم األهلي الدائم ان
رّكز في ندوته الرابعة في الحركة الثقافية انطلياس على "القواعد الحقوقية الدنيا لقانون
االنتلابات" .وموعد االنتلابات هو قاعدة القواعد.
النهاروب 2005/4/19 ،

4
القواعد الحقوقية الدنيا في إنشاء األحزاب وتنظيمها

*

مسره
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لبنان اليوم بعد سنوات من الحروب واالحتالالت والوصاية هو في مرحلة استعادة
سلطة المعايير واعادة االعتبار الى القاعدة الحقوقية  principe de légalitéالضامنة
ايضا
لتدجين السياسة التي قد تنحو الى مجرد نفوذ واستغالر نفوذوب  ،والقاعدة هذه هي ً
الضامنة للمساواة وللمعالجة السلمية للنزاعات.

ال يكتسب القانون الوضعي حقوقيته وشرعيته اال من لالر انسجامه مع المبادئ

العامة التي اجمعت عليها البشرية حور مكونات الديمقراطية والتي تجسدت في مواثيق

وشرعات دولية لحقوق االنسان.

الحاجة في لبنان اليوم ليس لمجرد "القانون"وب  ،على طريقة مسرحية "الشلم"

اعتباطيا
للرحابنة حيث يسند بطل المسرحية ظهره على مجموعة التشريع ويصدر حكمهوب ،
ً

مسندا ظهره على القانون!
"استنادا الى القانون"وب  ،اي
اجياوب ،
ً
ً
ومز ً
ما هي روحية الشرائع على طريقة مونتسكيو؟ ما هي القواعد الحقوقية الدنيا
انسجاما مع شرعات حقوق االنسان والمعايير الدولية؟
ً
***

ينبع مشروع القانون حور االحزاب السياسيةوب  ،الذي اعلن عنه في مجلس النوابوب ،

من ثقافة تسلط للف ستار "التنظيم" ومجا ارة "التطور".
يثير النم المالحظات الجوهرية التالية:

*

قدمت لالر مؤتمر "المنتدى األور للمستشارين القانونيين" حور موضوع" :الرقابة الرشيدة مدلل الى عقد

اجتماعي حديث"وب  ،فندق السفيروب  ،بيروتوب .2005/8/11 ،

141

142

مسره
انطوان ّ

 .1االحزاب والجمعيات :من منظور حق التجمع liberté d’associationوب  ،ال

انسجاما مع القواعد
فرق في حرية التأسيس بين جمعية وحزب .هذا ما اقره مجلس الوز ارءوب ،
ً
الحقوقية العامةوب  ،في جلسته التاريلية في  2005/8/8حيث الغى القرار رقم  60لسنة
 .1993وكانت مداللة للوزير لالد قباني واضحة وحازمة بشأن مطلقية حرية التجمع.

 .2هوس التنظيم على الطريقة االستبدادية العربية :الدولة ال "تنظم" اي ظاهرة

ومبادر ومستقالً عن الهيئات
ًا
اهليا
من ظواهر المجتمع االهليوب  ،واال ال يكون هذا المجتمع ً
الحكومية .الحكومة تنظم االدارات الحكومية...وب  ،للدمة الناسوب  ،ولكن ال "تنظم" النقابات وال
الجمعيات وال االحزاب ...هذه التنظيمات االهلية هي تنظم نفسها .الحكومة تسن تشريعات
لضمان ممارسة الحريات .ليست المالحظات هذه لفظية بل جوهرية.

 .3ما معنى حريات اساسية "في اطار القانون"؟ المنحى العربي في االقرار

بحريات اساسية...وب  ،مع ربطها بالقانونوب  ،يجعل من القانون الوضعي (وليس مفهوم الحق

اساسا ومقيا ًسا.
والحقوق التي هي اشمل) ً
هناك الحلقة الصلبة  Noyau durلمبادئ حقوق االنسان .يتم االعتراف الشكلي
عر ًبيا بحريات اساسية ...لتأتي بعدئذ تشريعات جائرة لتنظم ...وتنظم ...وتنظم ...لدرجة
يغيب فيها الحق .هدف القانون الوضعي ضمان حق اساسي وتأكيدهوب  ،وليس الحد من

مبدئيته.

حصل نقاش واسع في كندا وفي بلدان عديدة حور حقوق اساسية ال يحد منها

القانونوب  ،بل يضمنها ويحميها.

يقور مثل فرنسي :يجب اللروج من القانون للدلور الى الحق.
Il faut sortir de la loi pour entrer dans le droit
درجت دساتير عربية على ربط حقوق اساسية بتنظيمها القانونيوب  ،بدالً من مفهوم

عمليا الحاكم بالمفهوم
يسنه
ضمانتهاوب  ،وهذا دليل على استعالء القانون الوضعيوب  ،الذي قد ّ
ً
(استنادا الى نظام صدام حسين)وب  ،على حساب الحق.
الصدامي
ّ
ً
 .4هل هناك فاصل بين سياسي وال سياسي؟ تحصر عقلية سائدة السياسة

بالتنافس على السلطة والنفوذوب  ،على حساب جانب آلر من السياسة وهو ادارة الشأن العام.
اذا رشحت جمعية حماية الطفل أو جمعية التربية البيئية ...احد اعضائها لالنتلابات
طا
النيابيةوب  ،او جمعت تواقيع في سبيل اقرار مشروع قانون لحماية الطفولةوب  ،او مارست ضغ ً
على اصحاب القرار لهذا الغرض ...فهل هي جمعية ...غير سياسية؟
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الحد الفاصل بين الجمعية والحزب هو تحور الجمعية الى المجار العام وممارسة
استنادا
الضغط على السلطة الحكومية في سبيل شأن عام .هذا التحور تقرره الجمعية ذاتها
ً

الى برامجها واستراتيجيتها ودينامية تطورها ...وليس قانون فاصل بين سياسي (نفوذ وسلطة)

وال سياسي ال لون له وال طعم اذا لم يكن ممارسة مواطنية في كل الشؤون دون استثناء
طا في الشأن العام .res publica
وانل ار ً

غالبا بسبب حصر الترشيح االنتلابي
بعض الدور لجأت الى "تنظيم" لالح ازبوب ً ،
حز ًبياوب  ،والسباب عامة تتعلق بالشفافية واالعالن االنتلابي وغيرها.

5
الخبرة اللبنانية في المركزية والالمركزية

*

مسره
انطوان ّ

الالمركزية مالزمة للحكم الديمقراطي وممارسته ولبناء ثقافة ديمقراطية وتنموية
بمشاركة الناس .وتكمن ضرورة الالمركزية في االنظمة التوافقية او االئتالفية او المشاركة

في الحاجة الى تسريع اتلاذ القرار الذي قد يصطدم مركزًيا بممارسة الفيتو او بالحاجة الى
اكثرية موصوفة او بالتنازع على المغانم.

تاليا معضلة المسار الديمقراطي اليوم بين اعتماد نظام مركزي او
ال تكمن ً
المركزي .تفترض الثقافة الديمقراطية والمسار الديمقراطي االعتماد صراحة على الالمركزية
كمبدأ .اما التطبيق فهو يتطلب البحث في درجات الالمركزيةوب  ،حسب عدة معطيات ابرزها
لمسة :طبيعة المجتمعوب  ،حجم البالدوب  ،قدرة السلطة المركزية على ممارسة دور ناظم وفاعلوب ،
طغيانا من المركز.
قانونا الى مركزية محلية اقطاعية اكثر
ً
ضرورة تجنب تحور الالمركزية ً
تفوق مشاكل الالمركزية في التطبيق اقصى الصعوبات التنظيمية والتشريعيةوب  ،ربما

نصا وغير مطبقة ممارسة .تطرح الالمركزية
على نمط الدساتير التي قد تكون متناسقة ً
بعمق كل اشكاالت فعالية القوانين effectivité du droitوب  ،حيث ان هذه الفعالية مرتبطة

بعناصر عديدة لارجة عن القانون ذاته .ابرز هذه العناصر اربعة :بنية السلطة في
المجتمعوب  ،الثقافة الحقوقية والسياسية السائدة وما تحتويه من تقاليد واع ارفوب  ،فعالية الرقابة
االجتماعية والقانونية واالداريةوب  ،فعالية وسائل الحماية القضائية واالدارية.

وترتبط فعالية الالمركزية بشكل لام بالثقافة المواطنيةوب  ،اي درجة مبادرة الناس

قانونا الى
محليا ومشاركتهم ومراقبتهم ومطالبتهم ومحاسبتهم ...واال تحولت الالمركزية
ً
ً
طغيانا من مركزية المركز .في تاريخ لبنان كان اللبنانيون يتذمرون من
مركزية محلية اكثر
ً
* قدمت خالل ندوات "مرصد التشريع في لبنان" وندوة المركز اللبناني لألبحاث المجتمعية في جامعة سيدة
اللويزة حول موضوع" :الديمقراطية والالمركزية :بين االقطاعيات المحلية واالقطاعيات المعولمة" ،جامعة
سيدة اللويزة 2005/11/8-7 ،وفي اجتماع نيابي لمناقشة اقتراحات الالمركزية االدارية.
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مسره
انطوان ّ

السلطة المحليةوب  ،اي سلطة المشايخ واالقطاع "وبيوتات" الزعامات ...اكثر مما كانوا يشتكون
نسبيا عنهم.
من السلطة المركزية البعيدة ً
1
شبكة اسئلة ومنهجية
تتطلب دراسة الالمركزية في لبنان منهجية تتلطى االسلوب التقليدي في صياغة

التشريعات .ابرز ما تتطلبه تشليم الواقع من النواحي الثالث التالية:

تحديداوب  ،مع ذكر المواد القانونيةوب  ،في
 .1الثغرات التشريعية :اين تكمن الثغ ارتوب ،
ً
التشريعات الحالية المتعلقة بالمحافظين والبلدياتوب  ،ليس في المطلق بل من لالر اللبرة
الميدانية.
حاليا في لبنان في
 .2درجات الالمركزية :ما هي درجات الالمركزية المتوفرة ً
صالحيات البلديات والتي هي غير مطبقة؟
ما هي اسباب عدم التطبيق؟

هل االسباب في نم القانون ام في اجتهاداته؟

ام في تطبيق مذكرة ومذكرات ادارية ملالفة للقانون؟
ما هو واقع تطبيق الوصاية اإلدارية على المؤسسات العامة؟
 .3استنتاجات :ما هي االستنتاجات انطالًقا من هذا التشليم في سبيل صياغة

قانون المركزية ادارية يتمتع بحظوظ قصوى في التطبيق؟

ما هي الوسائل القانونية واالداريةوب  ،والتي يمكن ان يذكرها النم التشريعيوب ،

لضمان التطبيق ومتابعته؟
2
التشخيص قبل المعالجة
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يحمل التشليم الميداني لدرجات المركزية والالمركزية في الممارسة الفعلية للحكم

في لبنان على التغيير الجذري لمنهجية مقاربة الالمركزية وعلى استنباط الصيغ التشريعية
الناجعة التي تتمتع بحظوظ التطبيق.

تبرز في الواقع بنية السلطة في لبنان وادارة الحكم من لالر قراءة جدور اعمار

بندا .1جدور األعمار هذا هو
مجلس الوزراء لجلسة الثالثاء  2004/7/27والمؤلف من ً 87
التعبير األصدق لبنية السلطة السياسية في لبنان وشؤون الحكم واالدارة العامة .بعد قراءته ال

تصدق ما تق أر من دراسات وابحاث وتقارير حور االصالح االداري والالمركزية واالصالحات
الدستورية.
اقتطف من الجدور البند التالي:
" -طلب المجلس االسالمي الشيعي االعلى الموافقة على تعيين حاجب بصفة

عامل تنظيفات في مالك االفتاء الجعفري في بعلبك".
واقتطف البند التالي:

" -طلب وزارة المال الموافقة على قبول هبة مجموعة من الكتب القانونية".
ما يلي:

بندا
وفي جدور اعمار مجلس الوزراء لجلسة  2005/11/10الذي يتألف من ً 78

 .36طلب دار الفتوى الموافقة على قبور هبة عبارة عن البسة متنوعة.

 .47طلب و ازرة المالية الموافقة على تفويض الوزير التوقيع على اتفاق تعاون بين
المؤسسة الدولية لالدارة والتدريب والمعهد المالي التابع للو ازرة.
 .58عرض و ازرة االقتصاد والتجارة موضوع تعديل تعويض متعاقدة لديها.
يطرح الجدور التساؤالت التالية:
 .1هل يوجد فعالً في الحكومة وزراء وما هي صالحياتهم ومسؤولياتهم؟
اقعياوب  ،صالحياتهم
 .2هل يوجد في االدارات العامة مدراء عامون وما هيوب  ،و ً

ومسؤولياتهم؟

عملياوب  ،صالحياتها ومسؤولياتها؟
 .3هل يوجد مجالس بلدية وما هيوب ً ،

 .1النهار.2004/7/23 ،
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مسره
انطوان ّ

عمليا عن المسؤوروب  ،فهل تستطيع ذلك في
 .4اذا اردت في أي موضوع ان تبحث ً
اطار التسلسلية الهرمية القصوى التي تشمل حتى تعيين عامل تنظيفات في مالك دار افتاء

في بعلبك؟

جليا من الجدور انه في الحالة اللبنانية اليوم:
يبدو ً
 .1كل المؤسسات تتدالل في كل المؤسسات.

شيء حيث ان كل األمور غارقة في تسلسل اداري
فعليا عن
 .2ال أحد مسؤور ً
ً
لغاية قمة السلطة التنفيذية.
 .3ال معنى لشعار "الثواب والعقاب" والالمركزية والحكمية الجيدة واالصالح

االداري والشفافية ...في جو عارم من تهرب الجميع من المسؤولية تحت ستار هرمية
التسلسل االداري.

ماذا يدرس طالب الجامعات في لبنان في رسائل واطروحات في العلوم السياسية

المعبر عن الحالة
واالدارية؟ يقتضي االنطالق بعد اآلن من جدور أعمار مجلس الوزراء
ّ
الواقعية لألمة.
يبين جدور األعمار الى أي مدى تلفي الشعارات الكبيرة في القانون وفي
ّ
وتطبيقيا.
الالمركزية واالصالح الواقع الذي يتطلب درجة عالية من التأصيل اللبناني بحثًيا
ً

ويبين البنية الفعلية للسلطة في المجتمع السياسي اللبناني واعادة انتاج االنماط
ّ
النلبوية الزبائنية من أقصى جنوب لبنان الى أقصى شماله.
يقتضي انطالًقا من قراءة جدور اعمار مجلس الوز ارءوب  ،اعتماد بحث متجدد في
القانون وفي العلوم السياسية واالدارية وفي اطار نظام مشاركة بالذات .ما هي آلية اتلاذ
القرار في المجتمع السياسي اللبناني؟ ما هي حدود التسلسل االداري في سبيل تحديد
المسؤولية؟ من المسؤور عن ماذا؟ من يراقب من؟ ما دور اجهزة الرقابة في تسلسلية ادارية
ال محدودة؟ وهل تستطيع اجهزة الرقابة ممارسة دورها أم تصبح هي جزًءا من التسلسل
االداري والالمسؤولية فترمي المسؤولية على غيرها؟
قضية كهرباء لبنان هي النموذج الصارخ للمراقبة التسلسلية على كل المستويات

ودون مسؤولية على كل المستويات.
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تبين لبرة المؤسسة اللبنانية للسلم االهلي الدائموب  ،بلاصة في برنامج" :الحكمية
المحلية :مبادرة ومشاركة ومواطنة في المجار المحلي" 2ان كل اشكاليات السلطة المركزية
هي ذاتها على المستوى المحلي الذي هو غارق في الزبائنية واستقطاب "بيوتات" الزعامات
والح اززات العائلية والحزبية على حساب المصالح الحياتية اليومية والمشتركة.

في المراحل االولى من تنفيذ البرنامج واجهتنا صعوبات جمة اذ يستحيل الدلور

الى قرية دون "بركة" احد السياسيين .واذا دعت جمعية االهالي الى اجتماع للتداور في

شؤون الحي والشارع والسير والمياه والمدرسة الرسمية المقفلة ...تبرز الحزبيات والتحزبات
المحلية وال تشارك العائالت االلرى في االجتماعوب  ،بينما في الحي ذاته عائالت من كل
تالياوب  ،باالضافة الى تنمية النقاش المحلي العام في القضايا
االنتماءات واالتجاهات .يقتضي ً
الحياتية المشتركةوب  ،تضمين التشريعات الالمركزية ضمانات في المشاركة المحلية.

جليا ان اكثر الدراسات حور الالمركزية في لبنان هي
من هذا المنطلق يبدو ً
مركزية في فلسفتها وتوجهاتها ومقاربتهاوب  ،اذ تتجاهل واقع البنيات المحلية وحظوظها

وعوائقها.

بشكل عام في البلدان حيث لم تترسخ الثقافة الديمقراطية يتم التركيز على صياغة

تشريعات بمعزر عن البحث في تطبيقها وحظوظ هذا التطبيق وكلفته وعوائقه وشروطه .في
غالبا ولكنها غير مطبقة او مطبقة لالًفا لروحيتها ومضمونها او تطبق
لبنان قوانين جيدة ً
تعاميم ادارية تفسيرية هي ملالفة لها.
وتعميما بالبنيات التحتية والمحلية في حال
تصطدم افضل التشريعات تناسًقا
ً
تجاهلت هذه التشريعات الحظوظ والعوائق المحلية.

يقتضي ارساء منهجية في صناعة التشريع حيث تنشأ لجنة برلمانية لفترة محددة

لمتابعة تطبيق القانون.

3
درجات المركزية والالمركزية في تطبيق التشريعات البلدية واالدارية في لبنان اليوم
تشليم ميداني التباري واستنتاجات في سبيل تشريعات المركزية قابلة للتطبيق

مسره (اشراف) ،الحكمية المحلية :مبادرة ومشاركة ومواطنة في المجال المحلي ،المؤسسة
 .2انطوان
ّ
اللبنانية للسلم االهلي الدائم بالتعاون مع المؤسسة الوطنية للديمقراطية ،بيروت ،المكتبة الشرقية 3 ،اجزاء،
.2004-2001
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انطوان ّ

الحاجة الى وضع دراسة تطبيقيةوب  ،ربما من لالر ورشة عملوب  ،لصياغة نم قد
يصدر عن اللجنة البرلمانية و/أو عن و ازرة الداللية والبلديات و/أو عن مجلس الوزراء

يحدد:

مبادئ وقواعد تطبيق التشريعات القائمةوب ،
مواقع تصحيح قواعد التطبيقوب ،

التغييرات الضرورية في النصوم الحالية انطالًقا من الحاجةوب ،
وتأليف لجنة برلمانية مصغرة لمتابعة تطبيق هذه القواعدوب ،

التطبيق.

وعلى هذا األساس تُدرس النصوم الجديدة حور الالمركزيةوب ،
تعدر وتؤلف بنتيجة التعديل أو النم الجديد لجنة برلمانية مصغرة لمراقبة
أو ّ
***

األسباب الموجبة:

لفترة طويلة ومنذ  1990حصل تدهور في القاعدة الحقوقية في لبنان من لالر:

 .1تغليب الطابع اآلداتي للقانون  instrumentalisation de la loiعلى

حساب المقاربة المعيارية للقانون .fonction normative de la loi

 .2ضرب مبدأ التسلسلية في القواعد الحقوقية من لالر تطبيق مراسيم وق اررات

وتعاميم ملالفة للقانون.

 .3تراجع قواعد الصياغة الحقوقية  légistiqueوب  ،في حين ان المبدأ الالتيني" :ال

اجبا
يمكن ألحد ان يعتد بجهله القانون"  Nemo censetur ignorare legemيفترض و ً

المشرع والسلطة السياسية لتأمين البلوغية الى القانون.
من
ّ
 .4استغالر رمزية القانون  symbolique de la loiإليهام الناس بالتغيير
واالصالح.
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لذا أصبحت مراقبة تطبيق القوانين مسألة جوهرية:

العادة االعتبار الى القاعدة الحقوقية règle de droitوب ،

ولفاعلية القانون . effectivité du droit

خطر من لالر
ًا
ال ينجح أي تنظيم المركزيوب  ،أو ينحرف عن أهدافه ويشكل
مركزيات محليةوب  ،في حار عدم توفر مركز منتج لمعايير حقوقية عامة ناظمة.
تاليا الى اعادة االعتبار الى سلطة مركزية منتجة لمعايير حقوقيةوب ،
الحاجة ً
ومراقبة حسن تطبيقهاوب ،
قبل التأسيس لتنظيم المركزي شكالًوب  ،وغير مطبق ممارسة.

6
االعداد لمشروع قانون انتخابي جديد:
الميثاق االنتخابي
مسره
انطوان ّ

يقوم النظام االنتلابي اللبناني على مبدأ الهيئة االنتلابية الموحدة collège

 électoral uniqueالذي بموجبه يشترك نالبون من طوائف ملتلفة في انتلاب مرشحين

من طوائف ملتلفةوب  ،بدالً من ان يشكل النالبون في كل طائفة على حدة هيئة انتلابية

منفردة النتلاب ممثلين عنهم.

تنم المادة  4من قانون االنتلاب رقم  171تاريخ ( 2000/1/6التي هي تكرار

للقوانين السابقة ولاصة القرار  1308تاريخ  )1922/3/10بأن "جميع النالبين في الدائرة

االنتلابية على التالف طوائفهم يقترعون للمرشحين عن تلك الدائرة".

الغاية من الهيئة االنتلابية الموحدة هي حمل المرشحين على التعاون واالعتدار

الن المرشح مرغم على االعتماد على اصوات نالبين ال ينتمون الى طائفته .ولكن من
المظاهر المزمنة في اللبرة التاريلية اللبنانية انه لالر االزمات يتعطل دور المجلس النيابي

غالبا تنتحل هذا التمثيل .الشارع
وتظهر هيئات طوائف وتنظيمات وقمم تمثل الطوائف او ً
تاليا السؤار المزمن :الى اي مدى المجلس
تاليا مؤسسة امر واقع لالر االزماتُ .يطرح ً
هو ً
النيابي هو مجار الحوار اللبناني الدائم كما سعى اليه واضعو الميثاق والدستور؟

المعضلة كبيرة في االنظمة االنتلابية وعلى المستوى المقارن لضمان تمثيل

ايضا من
االقليات .من فوائد قاعدة الكوتا انها تحقق تمثيالً
ً
مضمونا لالقليات .ومن فؤائدها ً
لالر مبدأ الهيئة االنتلابية الموحدة ان التنافس االنتلابي هو دالل الطوائف
 intraconfessionnelوليس بين الطوائف interconfessionnelوب  ،اذ ان منافس المرشح
الماروني هو ماروني آلر وليس اورثوذكسيوب  ،او شيعي او درزي...
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مسره
انطوان ّ

1
حجم الدوائر
حجم الدائرة االنتلابية في هذا االطار هو موضوع رئيسي في العملية االنتلابية
في لبنانوب  ،في انسجامه او تعارضه مع فلسفة الهيئة االنتلابية الموحدة.

يمكن التمييز بين اربع مراحل في حجم الدوائر االنتلابية في لبنان ابتداء من

الدائرة الكبرى على اساس المحافظة ()1950-1934وب  ،وانتقاالً الى زيادة الدوائر الى تسع

()1953-1951وب  ،وانتهاء الى التصغير من  33الى  26دائرة ()1972-1953وب  ،وعودة الى
االحجام الكبرى منذ .1992

تظهر الدراسة التاريلية مشكلة الشارع المزمنة وضرورة المثابرة في ان يكون

انسجاما مع التمثيل
المجلس النيابي المكان الدائم للحوار .ان جعل الدوائر االنتلابية اكثر
ً
المناطقي والتيارات والطوائف يحد من الشارع ويساهم في تلطي االستقطاب الطائفي.
اضاوب  ،في حار الغاء قاعدة الكوتا في تمثيل الطوائف في المجالس النيابية في
وافتر ً
لبنانوب  ،يقتضي حينئذ التفكير اكثر من منطلقات فلسفة الهيئة االنتلابية الموحدةوب  ،وذلك
لتجنب طغيان اكثريات على اقليات او اقليات على اكثرياتوب  ،واال تتغذى المشاعر الطائفية

من الجذور ويعاد انتاجها بأشكار اكثر حدة.
وغالبا بشكل مصطنع
لكنوب  ،حيث انه يستحيل احترام مبدأ الهيئة االنتلابية الموحدة
ً
على مستوى كل دائرةوب  ،لذا يقتضي تأمين االنطباق مع هذا المبدأ على المستوى االجمالي.
2
قواعد حقوقية دنيا
استللم برنامج "مرصد التشريع في لبنان" في ما يتعلق بقانون االنتلاب "قواعد
حقوقية دنيا" ابرزها التالية:

 .1االمان التشريعي بحيث ال يكون لكل دورة انتلابية قانون كما انه ال يجوز ان

يصمد القانون في صورة مؤبدة.

اعتباطيا واال
وفرز
ضما ًا
ً
 .2تاريخية القضاء وعدم التالعب بالتقسيمات االنتلابية ً
فإن التالعب هو بلطورة المتاريس والمعابر لالر سنوات الحروب.
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 .3المهلة الفاصلة بين اقرار قانون االنتلابات وموعد اجرائها ال يجوز ان تقل

عن سنة كي يستطيع النالبون والمرشحون التحضير لالنتلابات والتنظيم لها بدراية.
 .4المساواة والتواصل الجغرافي كمبدأين يقر بهما االجتهاد الدستوري.

 .5اعتماد النظام االكثري المقيد وعدم تجاوز حجم الدائرة  5او  6مقاعد في

سلفا.
النظام االكثري لئال تقرر اللوائح – المحادر النتائج ً

 .6التمثيل الطائفي االجمالي دون فرز مصطنع ودون دمج مصطنع.
 .7المساواة في القيمة االقتراعية للنالب.

 .8صحة االنتلابات في تمثيلها لقوى المجتمع اذ ليس الهدف االساسي لقانون

االنتلاب االندماج الوطني الذي هو مرتبط اكثر بأداء الحكم والسياسات العامة ووسائل
التنشئة.

 .9الحكمية االنتلابية اي حسن االدارة االدارية لالنتخابات هي بأهمية قانون

االنتلابات .يقتضي في هذا السياق اعتماد:

ظا على حرية النالب وتجنبيه
 -سرية االقتراع والزامية استخدام المعزل حفا ً

الضغوط والتهديد.

 -إتاحة لوائح الشطب للمتنافسين والهيئات النالبة مع وقت كاف للمراجعة

والتنقيح والسرعة في حسم الشكاوى.

 .10من المساهمات البارزة التي يقتضي ان تسترعي االهتماموب  ،والتي تندرج في
سياق المنهجية والمعايير ومبدأ الهيئة االنتلابية الموحدةوب  ،اقتراح د .توفيق هندي .لهذا

االقتراح جانب علمي ومقارن ومميز يندرج في سياق االنظمة التوافقية او االئتالفية او
المشاركة .يقضي االقتراح باعتماد احتساب مثقل للمرشح الناجحوب  ،اي ضرورة حصوله على
نسبة محددة من اصوات نالبين من غير طائفته .لم يسبق ان درس الموضوع بهذه المنهجية
الدقيقة والفاعلة والمنسجمة مع روحية الهيئة االنتلابية الموحدة والميثاق اللبناني .هذا
االقتراح هو في صلب الفلسفة السياسية للمناصفة التي اعتمدت في وثيقة الوفاق الوطني

والدستور اللبناني المعدر.1

 . 1توفيق هندي" ،النظام االنتخابي التوافقي :االحتساب المثقل لألصوات يحقق المناصفة الحقيقية بين
المسيحيين والمسلمين" ،النهار.2006/3/4 ،

7
ما ينتظر مجلس النواب الجديد من مشاريع واقتراحات تشريعية

طوني جورج عطاهللا

إجتازت أصور التشريع في لبنان لالر النصف األور من  2005إلتالالً تميز بلرق القاعدة

الحقوقية والنصوم الدستورية والقانونيةوب  ،وبتعطيل جلسات للمجلس أو للجان النيابيةوب  ،واجهاضهاوب  ،بهدف

مر هذا القانون رغم وجود
إجتناب مناقشة عامة أو لـ"تمرير" تشريعات والسيما التشريع اإلنتلابي لعام ّ .2000
مشروع جديد محار من الحكومة الى المجلسوب  ،هو أكثر مراعاة للمعايير الحقوقية الدنيا لإلنتلاباتوب  ،ولعدالة
التمثيل والمساواة بين اللبنانيين.
تميزت هذه المرحلة بتعطيل درس العديد من مشاريع القوانين والمراسيم المطروحة على اللجان
النيابية والهيئة العامة للمجلسوب  ،كما أن الشلل الذي أصاب العمل الحكومي نحو شهرين في الفترة الممتدة ما
بين استقالة حكومة الرئيس عمر كرامي في  28شباط  2005وأور جلسة للحكومة الجديدة برئاسة الرئيس
نجيب ميقاتي بعد نيلها الثقة في  28نيسان 2005وب  ،أثر في تراجع حركة التشريع.
ش ّكلت العملية الحربية اإلرهابية في  14شباط  2005التي وقع ضحيتها الرئيس الشهيد رفيق

الحريري مع عشرين شهيداً آلر بينهم النائب باسل فليحانوب  ،بمثابة بداية فعلية لدلور البالد في شبه توقف

على صعيد حركة التشريعوب  ،األمر الذي أدى إلى تعطيل مرحلي للوظيفة التشريعية لمجلسي النواب والوزراء
التي استمرت شبه مشلولةوب  ،وذلك إلى حين نهاية والية مجلس نواب عام  2000واجراء اإلنتلابات النيابية في

حزيران .2005

في إطار نشاطات برنامج "مرصد التشريع في لبنان :التواصل بين التشريع

والمجتمع" ( )2007-2004الذي تضطلع به المؤسسة اللبنانية للسلم األهلي الدائم ويتمحور
حور رصد حركة التشريع قيد الدرس في مجلسي النواب والوزراء واإلدارات العامةوب  ،لم تُرصد
في النصف األور من العام  2005مبادرات أو إقتراحات تتعلق بتشريعات الطفولة والعائلة.

العد التنازلي لنهاية والية مجلس النواب
منذ شهر كانون الثاني  2005دلل لبنان في مرحلة ّ
المنتلب عام 2000وب  ،والتحضير لالستحقاق الدستوري المتمثل في انتلاب مجلس نيابي
جديد تبدأ واليته منتصف عام  21( 2005حزيران) .علماً أن حكومة الرئيس عمر كرامي
التي ُشكّلت في تشرين الثاني  2004كانت تعهدت في بيانها الوزاري بالتقدم من المجلس
النيابي بمشروع قانون إنتلاب جديد يحقق شروط التمثيل الديمقراطي.
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 .1مشروع قانون اإلنتخابات النيابية :إنسجاماً مع مضمون بيانها الوزاري1وب ،
أحالت حكومة الرئيس كرامي مشروع قانون جديد لالنتلابوب  ،مستوحى من روحية قانون
1960وب  ،كانت أعدته و ازرة الداللية بإشراف الوزير سليمان فرنجيةوب  ،إلى المجلس النيابي فلم

يتسن له اإلنتهاء من درسه بفعل األحداث التي شهدها لبنان منذ اغتيار الرئيس الشهيد رفيق

الحريري في  14شباط 2005وب  ،وبسبب توفر ضغوط في سبيل استمرار سريان مفعور قانون
عام  2000الذي انتلب نواب المجلس السابق على أساسه.

والجدير أن قانون  2000ال يراعي قواعد المساواة في تقسيم الدوائر اإلنتلابية

والقيمة اإلقتراعية لصوت النالبوب  ،بل يساهم في نشوء تمايز في الحقوق المدنية والسياسية

بين المواطنين والمناطق التي ال يساوي بينها القانون المذكور .وهو ما حاور مشروع الوزير
فرنجية تالفيهوب  ،فجاء بعكس القوانين السابقة (منذ  )1992يشدد على حرية االنتلاب وسرية
االقت ارعوب  ،ويلغي الدوائر الكبرى التي تعمل مع النظام األكثري على تشويه التمثيل ونشوء

اللوائح-المحادر التي تنتهك السياق التنافسي لإلنتلابات.

مشروع قانون االنتلاب الذي أعدته و ازرة الداللية وأحاله الوزير فرنجية لدرسه في

مجلسي الوزراء والنوابوب  ،مرفق ًا بثالثة مشاريع قوانين ألرى مستقلة تتعلق بمصاريف
الحمالت االنتلابيةوب  ،وبتنظيم اإلعالم واإلعالن اإلنتلابيينوب  ،وتحديد الكوتا النسائيةوب  ،وحالت

شكل كلها تجديداً في حركة التشريع االنتلابي اللبناني
ظروف دون اقرارهاوب  ،كان يمكن أن تُ ّ
وفي تطوير القواعد الحقوقية التي قامت عليها الحكمية اإلنتلابية السيئةوب  ،وغير المستقرة في
لبنان ما بعد الحرب .يسعى الوزير فرنجيةوب  ،من لالر مشاريع القوانين هذهوب  ،إلى الحد من
الشوائب واالنتهاكات التي لطلت كل القوانين االنتلابية الصادرة منذ  .1992ولألسف فإن

طرح على المجلسوب  ،وكنتيجة حتمية لوقف البحث في أي مشروع قانون
مشروع القانون الذي ُ

جديد لإلنتلاب والعودة إلى قانون 2000وب  ،لم يكن لهوب  ،تالياًوب  ،ان يواكب بأهدافه ربيع بيروت

هبت على لبنان منذ انتفاضة االستقالر ولاصة في  28شباط
ورياح الحرية والتغيير التي ّ
و 14آذار.
إثر اغتيار الرئيس الحريريوب  ،بعد طور انتظار تللله استقالة حكومة الرئيس عمر

كرامي وتشكيل حكومة الرى برئاسة النائب نجيب ميقاتي ولدى حصور حكومته على ثقة
 .1صحف .2004/11/2
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المجلس في  2005/4/27قررت رئاسة المجلس دعوة اللجان النيابية المشتركة إلى اإلجتماع

في اليوم التالي لدرس مشروع قانون اإلنتلاب المقدم من الحكومة السابقة التي سبق لها ان

أحالته على المجلس النيابي لالر شهر كانون الثاني  .2005ولكن الجلسة أُجهضت بفقدان

النصاب القانوني مما أدى إلى اإلبقاء على قانون عام  2000ساري المفعور .وظهر تالياً
ان النواب الذين سبق لهم ان انتلبوا عام  2000على اساس القانون المذكوروب  ،كانوا

تطور تحقق تمثيالً اكثر
ًا
بمعظمهم يرفضون تغيير صيغة القانون القديم واقرار صيغة أكثر
انطباًقا على الشروط الديمقراطية.

ماذا حصل في اللجان؟ ما إن سارع نواب إلى توفير النصاب لعقد جلسة مشتركة

تبديدا ألي ذريعةوب  ،حتى استعيض عن ذلك بنسف الجلسة بأساليب ملتلفة من الدالل
للجان ً
(تُراجع صحف  .)2005/4/29حضر الجلسة  49نائباًوب  ،والنصاب المطلوب في اللجان 30

نائباً كان إذاً متواف اًر .تنم المادة  30من النظام الداللي لمجلس النواب على ما حرفيته" :ال
تكون جلسة اللجنة قانونية في الجلسة األولى إال في حضور أكثر من نصف األعضاء .أما
في الجلسات التالية فتكون الجلسة قانونية للنظر في جدور أعمار الجلسة األولىوب  ،على أن

ال يقل عدد الحاضرين عن ثلث عدد أعضاء اللجنة" .وبما أن إجتماع اللجان المشتركة

المنعقد في  28نيسان لمناقشة مشروعي قانون اإلنتلاب والمصاريف اإلنتلابيةوب  ،لم يكن
اإلجتماع األور للجنة (كان سبقه إجتماعان :األور عقدته اللجنة في  9شباط والثاني في 14
منه)وب  ،فإن النصاب القانوني كان متواف اًر لدى التئامها حيث بلغ عدد النواب 49وب  ،أي أكثر
بـ 19نائباً من العدد القانوني .ولم تكن تحتاج آلية المناقشة تالياً إلى أن يكون العدد هو نفسه
لإلستمرار في البحث في مشروع القانونوب  ،ألن اللجان تكمل عملها بمن بقي من النواب حتى
لو كانوا لمسةوب  ،إال أن التصويتوب  ،بحسب النظام الدالليوب  ،يفترضوب  ،كما افتتاح الجلسةوب  ،أن

طيرت
يكون النصاب متواف اًر.
وبناء عليهوب  ،فإن النصاب لم يطر من اللجان المشتركةوب  ،إنما ُ
ً
جلسة المناقشة.
ويستللم انه ال يوجد نم في النظام الداللي للمجلس يلزم المجلس النيابي
باإلجتماع إذا توفرت أكثرية معينة بين النواب مؤيدة لدعوة المجلس إلى اإلجتماع للبحث في
مسألة معينة.
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 .2إستخدام رئيس الجمهورية لصالحيته الدستورية في توجيه رسالة تحث

المجلس على إقرار قانون لإلنتخاب :استلدم رئيس الجمهورية العماد أميل لحودوب  ،للمرة
األولى صالحية دستورية يوليه إياها الدستور "عندما تقتضي الضرورة" في توجيه رسالة 2إلى

مجلس النواب عبر رئيس المجلس النيابي األستاذ نبيه بري (مادة -53بند )10وب  ،لعقد جلسة
إشتراعية يعيد المجلس لاللها النظر في قانون عام  2000بما يؤمن سن تشريع انتلابي

جديد يحقق أفضل تعبير عن إرادة الشعب .ورغم أن الرسالة الملزمة معنوياً لمجلس النواب
ورئيسهوب  ،أسهبت في تبيان مساوئ القانون القديموب  ،إال أن المجلس لم يألذ بالرسالةوب  ،فاجتمع

وامتنع عن البحث في عدد من الليارات لتعديل قانون اإلنتلاب .3واعتبر المجلس أن
الرسالة "مردودة" باألكثريةوب  ،مما أظهر وجود قرار كان مقضياً في المجلس وهو أن قانون عام

 2000هو الذي سيقود استحقاق اإلنتلابات النيابية ما بين  29أيار و 19حزيران .2005

 .3استغالل بعض مقرات السلطة التشريعية ورمزيتها الجامعة في شكل مغاير
لموقعها المحايد :تُطلق بين الحين واآللر مواقف أو أنشطةوب  ،صادرة من جانب نواب
ومسؤولينوب  ،تعكس إلى ٍ
حد ما استغالالً لمقر السلطة التشريعية وموقعها كأحدى أبرز

مؤسسات الحواروب  ،علماً ان التقاليد واألعراف الدستورية تجعل من رئاسة المجلس في موقع
يسمو على النزاعاتوب  ،مما يفرض التزام جانب الحياد.

 .4إحياء لجنة تحديث القوانين في وزارة العدل وتكليفها مهمة وضع قانون

إنتخاب جديد في مهلة شهر :4من المبادرات االيجابية قيام وزير العدر الدكتور لالد قباني

بتفعيل عمل "لجنة توحيد القوانين وتحديثها" في و ازرة العدروب  ،والتي سبق للوزير بهيج طباره

أن ش ّكلهاوب  ،وذلك بعد أن توقفت عن العمل فترة طويلة .تضم اللجنة رجار قانون وحقوقيين

وشكلت
من المتطوعين لمساعدة و ازرة العدر والدولة في وضع مشاريع القوانين الملتلفةُ .
هيئة مصغرة من أعضاء اللجنة لدرس مشروع قانون جديد لإلنتلاب يتضمن "المبادئ

األساسية المتعلقة بالتوازن وصحة التمثيل السياسي والتعبير الديمقراطي عن إرادة اللبنانيين"
 .2صحف .2005/5/4
 .3صحف .2005/5/8
 .4صحف 2005/5/22وب  ،والسيما النهار بالتاريخ المذكور تحت عنوان" :قباني أحيا لجنة تحديث القوانين
متعهداً مشروعاً إنتلابياً في شهر".

اعادة االعتبار الى المعايير الحقوقية
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إنطالقاً من الثوابت الواردة في الدستور اللبناني واتفاق الطائف .وحدد الوزير قباني للجنة
مهلة شهر لوضع المشروع الجديد في تصرف المجتمع المدني والقوى السياسية من أجل
البحث والتشاور حوله بعمق تمهيداً لعرضه على المؤسسات الدستورية واقراره .وهذه اللطوة
بحاجة الى متابعة.
 .5تقسيط الديون للدولة والضمان :أقر مجلس النواب بتاريخ 2004/11/9وب ،

مشروع القانون الوارد بالمرسوم الرقم  11332لإلعفاء من زيادات التألير والملالفات واجازة
تقسيط ديون الدولة والديون الناتجة من االشتراكات المتوجبة لمصلحة الصندوق الوطني
للضمان االجتماعي .علماً بأن االعفاء من زيادات التألير يحقق مزيداً من العدالةوب  ،بعدم

جواز تلطي الغرامة لقيمة الرسوم األساسيةوب  ،مما ُيسهل إلتزام المؤسسات لقوانين الضرائب
والرسوموب  ،لاص ًة وأن الغرامات تصل غالباً إلى مبالغ طائلة في ظروف إقتصادية صعبة
وتؤدي إلى نتائج عكسيةوب  ،بحيث يصير التزام السداد أقل مما هو متوقعوب  ،أو تؤدي إلى إرهاق

المؤسسات المنتجة وتكون نتيجتها اإلقفار التام مما يتسبب باضرار بالغة للعمار بصرفهم

من عملهم ولالقتصاد الوطني ككل .ورغم أن قانون تقسيط الديون المستحقة للضمانوب  ،كما
تاليا في إلراج الصندوق الوطني للضمان اإلجتماعي من العجز
ّ
أقره مجلس النوابوب  ،يساهم ً
رد القانون إلى المجلس النيابي من دون أن تذكر
في السيولةوب  ،إال أن رئيس الجمهورية ّ

األسباب الموجبة .5ولم يعد المجلس النيابي إلى درس المشروع مجدداًوب  ،وال ُيعرف ماذا سيحل
بالمشروع في المجلس الجديد.
 .6خدمة العلم :بعد وفرة إقتراحات قدمها العديد من النواب وسلسلة مناقشات

لضعت لها في اللجان النيابية وجعلت من موضوع لدمة العلم يستأثر بأكبر قدر من

أقرت مشروع
الدرس ويستهلك سنوات من البحثوب  ،عادت الهيئة العامة لمجلس النواب و ّ
القانون الوارد بالمرسوم  13752المتعلق بإلغاء لدمة بعد سنتين بسبب استحالة التنفيذ
الفوري لإللغاء.6

 .5صحف .2004/12/4
 .6صحف .2005/1/27
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 .7حماية المستهلك :مشروع القانون المتعلق بحماية المستهلك الوارد بالمرسوم

 13068الذي أقره مجلس النواب في  2005/1/26ينطوي على أهداف هي من صلب
المبادئ الواردة في شرعة حقوق اإلنسان والسيما مراعاة صحة المستهلك وصون حقوقه
وحمايته من الغش واالستغالر وتأمين سالمة السلع وجودتها وشفافية المعامالت اإلقتصادية.

يتضمن القانون تشديداً في العقوباتوب  ،إن لجهة الحبس أو الغراماتوب  ،على من يغش في
البضاعة أو يتالعب في المعايير والمقاييس.

 .8مشروع قانون "وسيط الجمهورية" :يهدف إلى إصالح الللل في عالقة

المواطن باإلدارة اللبنانية للتلفيف من معاناة الناس في الشؤون الحياتية واللدماتية واإلدارية

اليوميةوب  ،من أجل قيام عالقة ُمثلى بين المواطن واإلدارة لما لها من ارتباط مباشر بحقوق
االنسان.7
ومن بين المشاريع األلرى المعروضة أمام المجلس السابق نذكر:
 .9تنظيم مهنة االرشاد السياحي

مكرر "إلتمام المصالحة الحقيقية" وتخلية قائد "القوات
 .10اقتراح قانون ّ
معجل ّ
اللبنانية" الدكتور سمير جعجع

 .11مشروع اقتراح قانون للسير يرتكز على تصاعدية الغرامة وصوالً الى سحب
دفتر السوق
***
ال ينطلق برنامج "مرصد التشريع" من مواالة أو معارضةوب  ،وال يتضارب مع
إلتصاصات أية مؤسسة عامة .بل يحمل المشروع دعماً للنواب اللبنانيينوب  ،بما فيهم النواب
األشد حرصاً على المسار الديمقراطي وبناء دولة الحقوب  ،والذين يعملون غالباً في حاالت

معزولة وال يحظون بقوة دعم من هيئات المجتمع األهلي.

 .7صحف .2004/12/8

8
حصيلة "مرصد التشريع في لبنان"
طوني جورج عطاهللا

بدأ مجلسا النواب والوزراء المنبثقين بعد اإلنتلابات النيابية التي جرت في أيار-حزيران 2005وب ،

بدراسة مشاريع قوانين ومراسيم أكثر انطباقاً على المعايير الديمقراطية وحقوق اإلنسانوب  ،من شأنها إعادة إحياء
النظام الديمقراطي وتصحيح الشوائب التي أُدللت إليه في السنوات الماضية.

تم إقرار بعض تلك التشريعات كقانون تعديل المادة  68من قانون اإلنتلابات النيابية الذي ألغى
 ّعقوبة اإلقفار النهائي لوسيلة اإلعالم الملالفة واستبدله بتحديد المهلة القصوى لإلقفار بفترة أقصاها ثالثة أيام

مما سمحوب  ،من الناحية التشريعيةوب  ،بإعادة الحرية إلى تلفزيون "أم .تي .في" المقفل بحكم قضائي منذ .2002

 -أبطار المجلس الدستوري بتاريخ  2005/8/6للقانون  679القاضي بإرجاء النظر في الطعون

اإلنتلابية ريثما يستكمل عدد أعضاء المجلس الدستوري.

 -موافقة مجلس النواب على قانون للعفو العام عن بعض المحكومين والموقوفين .لضوع مشاريع

تم تشكيل هيئة وطنية لوضع مشروع ومن ثم
ألرى للدرس في اللجانوب  ،وأبرزها :قانون اإلنتلابات النيابية الذي ّ
تم إلغاء الموافقة المسبقة على تأسيس األحزاب والجمعيات السياسية التي
عرضه على مجلس الوز ارءوب  ،كما ّ
ُفرضت منذ  1994لالفاً للدستور ولقانون  1909الديمقراطي والتي كان يعتبر إلغاؤها موضع مطالبة واسعة
في أوساط الحقوقيين والناشطين في المجتمع المدني .أما أبرز المشاريع واإلقتراحات قيد الدرس فهي اآلتية:

 .1مشروع قانون التعاقد الوظيفي في الفئة األولى (النهاروب 2005/8/20 ،وب  ،م  :)22سبق أن

أصدر المجلس الدستوري بتاريخ  2001/9/29ق ار اًر يقضي بإبطار القانون رقم  363تاريخ  2001/8/16الذي
يتضمن اآللية نفسها في التعيين الوظيفي .ا ًذا المقترح من الحكومة هو مشابه لمشروع سبق ان تعرض لإلبطار

في المجلس الدستوري الذي اعتبره غير دستوري.

 .2مشروع قانون اإلنتخابات النيابية :ش ّكل مجلس الوزراء "الهيئة الوطنية إلصالح قانون
عضوا من أجل تقديم إقتراحاتها .أرسلت الهيئة كتاباً إلى
اإلنتخاب" برئاسة الوزير السابق فؤاد بطرس وتضم 12
ً
ملتلف األحزاب والقوى السياسية في لبنان تطلب فيه تقديم تصوراتها ومشاريعها لقانون اإلنتلاب العتيد وحددت

السابع عشر من أبلور مهلة أليرة لتلقي المشاريع المقترحة .علماً بأن الهيئة ستتقدم إلى الحكومة اللبنانية
بمشروعها في مهلة أقصاها كانون الثاني 2006وب  ،األمر الذي يبعد عن مشروع القانون المقترح عيب اللحظة
األليرة الذي لطخ معظم القوانين الصادرة بعد الحرب .ولكن الهيئة عادت وطلبت تمديد مهلة تقديم مشروعها
شهر آلر حتى شباط .2006
ًا
 .3التشريعات االلكترونية :ما زالت قيد الدرس في اللجان النيابية.
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 .4مشروعا مرسومين يتعلقان بتطبيق قانون صون الحق بسرية التخابر الذي يجري بواسطة أي

وسيلة من وسائل اإلتصال رقم  140تاريخ ( 1999/10/27تقدم بهما وزير اإلتصاالت مروان حماده) .إقترن
المرسومان بتوقيع رئيس الجمهورية العماد أميل لحود في  4تشرين األور  2005بعدما اقترنا بسائر التواقيع
ابتداء بتوقيع رئيس الحكومة السيد فؤاد السنيورة والوزراء المعنيين وفي مقدمهم وزير اإلتصاالت االستاذ
الو ازرية
ً
مروان حماده الذي وضع نصب عينيه منذ تسلمه الو ازرة إلراج المراسيم إلى حيز الوجود كي يبدأ تطبيق قانون

ولد عام  1999ويرمي إلى صون حرية التلابر.

وينم القانون على قيام هيئة مستقلة من القضاء برئاسة رئيس مجلس القضاء األعلى وعضوية

رئيس مجلس اللدمة المدنية ورئيس هيئة التفتيش المركزيوب  ،كما ينم على تكوين جهاز إداري من قوى األمن

الداللي والجيش وو ازرة اإلتصاالت وتعود مرجعيته إلى و ازرة الداللية .وبحسب النصوم الواردةوب  ،فإنه يتولى
وزير الداللية تعيين ضابط ومثله يفعل وزير الدفاع في تعيين ضابط لتكتمل حلقة التعيينات في و ازرة

اإلتصاالت .وللمرة األولى منذ أعوام ستقترن أوامر التنصت اإلدارية بتوقيع رئيس الوزراء لتلرج بالتالي من

أجهزة الملابرات التي كانت تقوم بهذه المهمة دون مراعاة للنصوم القانونية القائمة .وفقاً لآللية الجديدة التي

رسى عليها المرسومان ستتضح أهداف التنصت التي تتصل بتعقب ما له صلة بالمصالح العليا تحت رقابة

القضاء.
 .5اقتراح النائبين بهيج طباره وبطرس حرب لدى مجلس النواب لتعديل المادتين  13و 14من

(يراجع نص المشروع مع أسبابه الموجبة في النهار2005/9/9 ،وب  ،م.)5
قانون أصول المحاكمات الجزائية ُ
 .6إقتراح لتعديل قانون الجنسية في إطار حملة "اللقاء الوطني للقضاء على التمييز ضد المرأة"
من أجل تحقيق المساواة بينها وبين الرجل (النهار2005/8/25 ،وب  ،م  .)21تقدم به عضو مكتب اللقاء

الوطني للقضاء على التمييز ضد المرأة سمير دياب.

 .7إقتراح قانون للنائب نعمةهللا أبي نصر يحدد شروط استعادة الجنسية اللبنانية لمن و من

أصل لبناني :قيد الدرس في لجنة الدفاع الوطني والداللية والبلديات النيابية (منشور مع األسباب الموجبة في
النهار2005/9/22 ،وب  ،م .)6

 .8إقتراح قانون النائب نعمة هللا أبي نصر للفصل بين النيابة والوزارة.

 .9إقتراح قانون يتعلق بتعديل قانون المجلس الدستوري :قيد الدرس في لجنة اإلدارة والعدر
(النهار2005/9/20 ،وب  ،م .)6

 .10مشروع قانون تنظيم وزارة الثقافة (النهار2005/9/21 ،وب  ،م .)7

 .11مشروع القانون الوارد بالمرسوم الرقم  7424تاريخ  2002/2/15المتعلق بالممتلكات الثقافية :قيد
الدرس في لجنة اإلدارة والعدر.

 .12مشروع القانون الوارد بالمرسوم  5615تاريخ  2001/6/5لتمديد العمل بأحكام القانون الرقم 94/324
تاريخ ( 1994/3/24قانون تسوية مخالفات البناء).

 .13مشروع قانون إلغاء براءات الذمة لدى الضمان اإلجتماعي المتعلق بتحرير المتخلفين عن دفع
رد رئيس الجمهورية لقانون
متوجباتهم المالية للضمان اإلجتماعي :قيد الدرس في المجلس بعد ّ
تقسيط الديون للضمان الذي كان مجلس النواب أقره في تشرين الثاني .2004

9
تشريعات أكثر ارتباطاً بالديمقراطية وقواعد حقوق اإلنسان

*

طوني جورج عطاهللا

هل التوجه الراهن في حركة التشريع ينطبق على المعايير الدولية لحقوق اإلنسان والديمقراطية؟
المالحظ أن التشريعات قيد الدرسوب  ،أو تلك التي أٌقرت منذ تموز  2005بدأت تسلك مسا اًر أكثر ارتباط ًا
بالديمقراطيةوب  ،لالفاً لما ساد في المرحلة السابقة من "تمرير" لنصوم تشريعية لصالح أفراد بينما الصفة
األساسية للقاعدة الحقوقية بأنها عامةوب  ،ملزمة وغير شلصية.

يُستللم من أعمار الرصد اليومي المتواصل بأن لبنان يشهد اليوم مسا اًر تشريعياً يستهدف تنزيه
التشريع اللبناني والتللم من الشوائب واإلنتهاكات.
***
أمكنوب  ،على سبيل المثار ال الحصروب  ،رصد التشريعات اآلتية :تشريعات لصون الحق في سرية

التلابر واإلتصاالت 1التي هي أحدى أهم الحريات الشلصية المرتبطة بحرية التفكير والتعبير دون قيود أو
مراقبةوب  ،واقتراح القانون الرامي إلى إلغاء عقوبة اإلعدام واستبدالها بعقوبة األشغار الشاقة 2والغاء جهاز أمن

الدولة3وب  ،ومشروع مرسوم لتشكيل لجنة وطنية لمكافحة عمل األطفار4وب  ،وتعديل المادة  68من قانون اإلنتلاب

المتعلقة باإلقفار التام لوسائل اإلعالم والتي سبق أن جرى تطبيقها في  4أيلور  2002لارج صالحيتها الزمنية

على محطة "أم تي في"وب  ،مما شكل تعدياً على الحريات اإلعالمية .ألغى التعديل اإلقفار التام مستعيضاً عنه
باإلقفار المؤقت لمدة أقصاها ثالثة أياموب  ،مما ألغى اإلقفار النهائي وأجاز للتلفزيون معاودة البث.5
عودة الحرية إلى محطة "أم تي في" التلفزيونية جاءت بعد اسابيع من صدور قانون أدى إلى نيل

قائد "القوات اللبنانية" الدكتور سمير جعجع حريته هو اآللر6وب  ،إضافة إلى تشكيل الهيئة الوطنية المكلفة إعداد

* قدمت خالل الندوة السابعة ،فندق قادري الكبير-زحله.2005/12/3 ،
 .1تقدم بها الوزير مروان حمادهوب  ،وأقرها مجلس الوزراء في إجتماعه وأحالها إلى مجلس النواب في
.2005/9/15
 .2تراجع مقررات مجلس الوزراء المنعقد بتاريخ .2005/11/17
 .3المرجع نفسه.
 .4تراجع مقررات مجلس الوزراء المنعقد بتاريخ .2005/11/10
 .5صحف .2005/8/17
 .6صحف .2005/7/22
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قانون إنتلابات نيابية جديد يحقق صحة التمثيل 7برئاسة الوزير السابق فؤاد بطرسوب  ،وتشكيل ثالث لجان فرعية
في مجلس النواب هدفها التحضير لمشروع قانون الالمركزية اإلدارية8وب  ،وتحرير الترليم لألحزاب والجمعيات
من فرض الموافقة المسبقة التي كان معموالً بها منذ  1993في إعطاء الجمعيات السياسية العلم واللبروب ،

والعودة إلى روحية قانون الجمعيات لعام  1909في حرية تأليف الجمعيات وعدم إلضاعها ألي ترليم
مسبق والتقيد بتطبيق نظام العلم واللبر9وب  ،واقتراح تعديل المادتين  13و 14من قانون أصور المحاكمات

الجزائية المتعلقتين بصالحية الترليم بالمالحقة بما يضع حداً للتشريعات المرتبطة باألشلام الذين يتولون

المناصب القضائية وألي محاولة لتسلير القضاء لغايات غير قضائية.10
***

بعض اإلقتراح ات أو المشاريع هي ذات طابع محلي .نذكر على سبيل المثار ال الحصر المشاريع
ذات الطابع البقاعي التي تعني مدينة زحلة ومحيطها وتمثل مشاريع حيوية للمنطقة لتحسين نوعية الحياة
المحلية .وهي اآلتية :إقرار مشروع إنشاء محطة معالجة مياه الصرف الصحي في زحلة حيث فوض مجلس
الوزراء رئيس مجلس اإلنماء واإلعمار بالتوقيع على العقدوب  ،واقرار مشروع مرسوم يرمي إلى انشاء "إتحاد بلديات

إطار
قضاء زحلة" .11كذلك صدر في الجريدة الرسمية مرسوم بإنشاء اتحاد بلديات بعلبك .12ويشكل اإلتحادان
اً
متقدماً على صعيد التعاون بين البلديات لمواجهة المشكالت المشتركة كقضيتي النفايات والتلوث وسبل الحد
منهما .وسبق ان وافق مجلس الوزراء على إنشاء الملطط التوجيهي للمنطقة السياحية في زحلة بتوسيع مقاهي

البردوني.
***
ماذا حقق برنامج المرصد لالر عامين؟ ما هي فاعلية البرنامج؟ وماذا عن الصعوبات والعوائق؟
وما هي الحاجات المستقبلية؟
ان استمرار البرنامج لسنة ثالثة ومشاركة ما ال يقل عن  40نائباً وأكثر من ألف من الحقوقيين

والناشطين اإلجتماعيين واإلعالميين والجمعيات األهلية في أعمار المرصد واجتماعاته منذ انطالقته أوجد إطا اًر
للتواصل والتفاعل بين النواب والمجتمعوب  ،ولممارسة المجتمع لدور مشارك في صياغة تشريعات تفيد الناس.

 .7صحف .2005/8/9
 .8صحف .2005/10/21
 .9صحف .2005/8/9

 .10يراجع إقتراح القانون الذي تقدم به النائبان بهيج طباره وبطرس حربوب  ،النهار2005/9/9 ،وب  ،م .5
 .11تراجع مقررات مجلس الوزراء المنعقد بتاريخ  .2005/10/26يضم اإلتحاد بلديات :زحلة-معلقةوب  ،جديتاوب ،
شتورةوب  ،تعلباياوب  ،سعدنايلوب  ،حزرتاوب  ،الفرزروب  ،أبلح ونيحا.
 .12النهار (ملحق المناطق)وب 2005/11/26 ،وب  ،م  . 2ويشمل بلديات :بعلبكوب  ،يونينوب  ،إيعاتوب  ،حوش تلصفيةوب ،
مقنة ودورس.
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شملت أعمار المرصد في سنته األولى أكثر من عشرين مشروع ًا واقتراح ًا .ووضع البرنامجوب  ،كلياً أو
جزئياًوب  ،العديد من القضايا األولوية التالية :القواعد الحقوقية الدنيا لقانون اإلنتلاب وبينها أكثر من  40مؤش اًر
للتمييز بين اإلنتلابات الحرة العادلة واإلنتلابات المشوبة بتحريف إرادة النالبوب  ،القواعد الحقوقية الدنيا

للصياغة التشريعيةوب  ،القواعد الحقوقية الدنيا لتنظيم األحزاب السياسية...
إصدار وقائع أعمار المرصد وورشات العمل التي عقدت في العام األور إلنطالقته ( )2004في
مسرةوب ،
الجز األور من كتاب "مرصد التشريع في لبنان :التواصل بين التشريع والمجتمع"وب  ،إشراف د .انطوان ّ
بيروتوب  ،منشورات المؤسسة اللبنانية للسلم األهلي الدائموب  ،المكتبة الشرقيةوب 2005 ،وب  552 ،م.

كشف برنامج المرصد عن الحاجة إلى إقامة دورات تدريبية بلاصة لإلعالميين حور رصد عمل
الهيئات المشترعة ونقله في شكل مركز حور مدى انطباقه أو عدم انطباقه على معايير دولة الحقوب  ،ووفقاً
للمبدأ التالي :الحق هو الضامن بينما القانون قد يكون جائ اًر .كذلك الحاجة إلى مواد تدريبية حور الصياغة

التشريعية حيث المعروف في لبنان ان القلة تجيد قواعد الصياغة التشريعة.

يمثل المشروع إطا اًر للتعاون والدعم المتبادر بين المجتمع والنواب على المستوى األكثر أهمية في

العمل اإلشتراعي لمصلحة الناس .فالنائب الحريم على المسار الديمقراطي ودولة الحقوب  ،الذي يعمل في شكل
معزور وال يحظى بدعم من المجتمع المدنيوب  ،فأين الضرر في تقديم الدعم له ما دام يعمل لمصلحة المواطنين؟
ال أو في مواجهة مع طموحات التغييروب  ،ألن المقصود بالتغيير هو الممارسة والتأسيس
والمشروع ال يقف حائ ً

لنقاش جديد في القضايا الحياتية واليومية للمواطنين ال مجرد استبدار أشلام بآلرين.

واضاف ًة إلى الصعوبات التي رافقت عمل المرصدوب  ،والناجمة أصالً عن اإلعتماد في عملية الرصد
على توثيق ومتابعة من لالر الصحف والناشطين الحقوقيين الذين يشكلون مصد اًر رئيسياً للمعلوماتوب  ،إال أن

العوائق الالحقة تولدت عن صعوبات متزايدة في الوصور إلى المعلومات ولاصة المشاريع واإلقتراحات قيد
الدرسوب  ،وزيادة انعدام الشفافية دالل "المطبخ الداللي" للتشريعوب  ،والسرية التي تلضع لها مداوالت اللجان
النيابية بحسب النظام الداللي للمجلس (المادة )34وب  ،واستقالة مؤسسات مهنية ذات نفع عام في المجتمع
المدني من دورها في متابعة قضايا شأن عام تهم أعضاءها وانقطاعها عن المنتسبين الذين يفترض ان تمثلهم
وتدافع عن حقوقهموب  ،مما أدى إلى تحوير دورها نحو استغالر مواقع ونفوذ واستعمار مار عام للمنافع الشلصية
ألعضاء مجالس إدارتها.

10
أبرز المشاريع واالقتراحات التشريعية
حزيران – تشرين الثاني 2005
طوني جورج عطاهللا
1
تشريعات الجنسية واألحوال الشخصية
 .1اقتراح لتعديل قانون الجنسية (النهاروب 2005/8/25 ،وب  ،م .)21

 .2اقتراح قانون للنائب نعمة هللا ابي نصر يحدد شروط استعادة الجنسية اللبنانية لمن هو من
اصل لبناني :قيد الدرس في لجنة الدفاع الوطني والداللية والبلديات النيابية (منشور مع االسباب الموجبة في
النهاروب 2005/9/22 ،وب  ،م .)6

 .3اقتراح قانون تنظيم شؤون طائفة الموحدين الدروز (جلسة لجنة االدارة والعدر في

2005/11/24وب  ،النهار .)2005/11/16

2
دستور ،حق عام ،تنظيم اداري
.4
م .)22

مشروع

قانون

التعاقد

الوظيفي

في

الفئة

االولى

(النهاروب ،

2005/8/20وب ،

 .5مشروع قانون االنتلابات النيابية.

 .6اقتراح قانون النائب نعمة هللا ابي نصر للفصل بين النيابة والو ازرة (مقار ريتا صفيروب  ،النهاروب ،

.)2005/2/5

 .7اقتراح قانون يتعلق بتعديل قانون المجلس الدستوري :قيد الدرس في لجنة االدارة والعدر

(النهاروب 2005/9/20 ،وب  ،م .)6
 .8الالمركزية االدارية (تشكيل ثالث لجان فرعية في لجنتي الدفاع الوطني والداللية والبلديات
لمناقشة الالمركزية االداريةوب  ،اجتماع .)2005/10/20
 . 9شرعات المواطن (تربيةوب  ،صحةوب  ،بيئةوب  ،مار عاموب  ،ت ارثوب  ،سالمة عامة) التي أقرها مجلس الوزراء
في تشرين االور  2005بعد ان اقر الشرعة العامة للمواطن في عالقته مع االدارات العامة في
.2001/11/15
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طوني جورج عطاهللا
 .10مشروعا مرسومين يتعلقان بتطبيق قانون صون الحق بسرية التلابر الذي يجري بواسطة اي

وسيلة من وسائل االتصار رقم  140تاريخ ( 1999/10/27تقدم بهما وزير االتصاالت األستاذ مروان

حماده) .اقترن المرسومان بتوقيع رئيس الجمهورية في  4تشرين االور  2005بعدما اقترنا بسائر التواقيع
ابتداء بتوقيع رئيس الحكومة والوزراء المعنيين وفي مقدمهم وزير االتصاالت.
الو ازرية
ً
 .11قرار تحرير البلديات في التوظيف البلدي (النهاروب  ،ملحق المناطقوب .)2005/11/19 ،
 .12اقتراح النائبين بهيج طباره وبطرس حرب لدى مجلس النواب لتعديل المادتين  13و 14من

قانون اصور المحاكمات الجزائية (نم المشروع مع اسبابه الموجبة في النهاروب 2005/9/9 ،وب  ،م .)5
3
تشريعات اجتماعية واقتصادية

 .13التشريعات االلكترونية (اجتماع لجنة تكنولوجيا المعلومات لدرس اقتراح القانون حور

المعامالت االلكترونيةوب  )2005/11/7 ،وجلسة  2005/11/16حور اقتراح قانون عن أحكام المعامالت
االلكترونية مع التعديالت واالضافات المقترحة عليه من و ازرة االقتصاد النهار (.)2005/11/16

 .14مشروع القانون الوارد بالمرسوم  5615تاريخ  2001/6/5لتمديد العمل بأحكام القانون الرقم

 94/324تاريخ ( 1994/3/24قاون تسوية ملالفات البناء).

 .15مشروع قانون الغاء براءات الذمة لدى الضمان االجتماعي المتعلق بتحرير المتللفين عن دفع

متوجباتهم المالية للضمان االجتماعي :قيد الدرس في المجلس بعد رد رئيس الجمهورية لقانون تقسيط الديون
للضمان الذي كان مجلس النواب اقره في تشرين الثاني .2004

 .16اعادة العمل بالمادة  80من قانون الصيادلة وصياغة تشريعات حور المهنة (النهاروب ،

.)2005/11/14

 .17مشروع قانون انشاء مراقبة مراكز نقل الدم وتنظيمها (جلسة لجنة االدارة والعدر في

2005/11/23وب  ،النهار.)2005/11/16 ،

 .18اقتراح قانون يرمي الى انشاء نقابة موحدة للفنانين اللبنانيين (جدور أعمار مجلس الوز ارءوب ،

النهاروب .)2005/11/8 ،
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4
تشريعات تربوية وثقافية
 .19مشروع قانون تنظيم و ازرة الثقافة (النهاروب 2005/9/21 ،وب  ،م .)7

 .20مشروع القانون الوارد بالمرسوم الرقم  7424تاريخ  2002/2/15المتعلق بالممتلكات الثقافية:
قيد الدرس في لجنة االدارة والعدر.
 . 21تنظيم المجالس االكاديمية في الجامعة اللبنانية (اجتماع لجنة االدارة والعدر لدرس مشروع

القانون تاريخ .)2005/11/9

 .22فلسفة االعياد الرسمية (المرسوم رقم  15215تاريخ .)2005/9/27

11
التطور واالستثناءات في التشريع اإلنتخابي والمعايير الحقوقية الدولية
طوني جورج عطاهللا

سبق لحكومة الرئيس عمر كراميوب  ،قبل استقالة رئيسهاوب  ،ان أحالت مشروع قانون
االنتلاب الجديد الذي أعدته و ازرة الدالليةوب  ،إلى المجلس النيابي فلم يتسن له دراسته بفعل

األحداث التي شهدها لبنان منذ اغتيار الرئيس الشهيد رفيق الحريري في  14شباط .2005
فهل يمكن لمشروع القانون المطروح على المجلس ان يواكب بأهدافه ربيع بيروت ورياح
الحرية والتغيير التي تهب على لبنان منذ انتفاضة االستقالر؟

مشروع قانون االنتلاب الجديد الذي أعدته و ازرة الداللية وأحاله الوزير سليمان

فرنجية لدرسه في مجلسي الوزراء والنوابوب  ،مرفقاً بثالثة مشاريع قوانين ألرى مستقلة تتعلق

بمصاريف الحمالت االنتلابيةوب  ،وبتنظيم اإلعالم واإلعالن اإلنتلابيينوب  ،وتحديد الكوتا

شكل كلها تجديداً ال يستهان به في حركة التشريع االنتلابي اللبناني وفي تطوير
النسائيةوب  ،تُ ّ
القواعد الحقوقية التي قامت عليها الحكمية اإلنتلابية السيئةوب  ،وغير المستقرة في لبنان ما بعد
الحرب .يسعى الوزير فرنجيةوب  ،من لالر مشاريع القوانين هذهوب  ،إلى الحد من الشوائب
واالنتهاكات التي لطلت كل القوانين االنتلابية الصادرة منذ  1992وحتى اليوم.
***
يقتضي قراءة هذه المشاريع التشريعية الجديدة بروحية البحث العلمي بعيداً عن المواقف اإليديولوجية

المسبقة أو األحكام ذات الطابع المصلحي لهذا الفريق أو ذاكوب  ،وفي معزر عن الحذر الذي تبديه بعض القوى

اللائفة والتي تلشى ان يفضحها القانون الجديد لجهة مستقبل أحجامها وأوزانها الفعلية والتي شهدت في
السنوات الماضية انتفال ًا ومصادرة للتمثيل بفعل ترجيح حظوظ النالبين الكبار واالعتبارات اللارجيةوب  ،وذلك في

صورة مناقضة لرسالة لبنان وطن ًا لميثاق العيش المشترك .صحيح ان المشاريع الجديدة المحالة من و ازرة
أقرت بعد الحرب .وهي األكثر
الداللية ليست هي المشاريع المثلى لكنها حتماً األفضل بين كل المشاريع التي ّ
انطباقاً على المعايير الحقوقية والشرعات الدولية رغم االستثناءات التي تضمنتها .وهنا مساهمة في إبداء بعض

المالحظات األولية على المشاريع المذكورة:

 .1قديم جديد؟ ما يثير التعجب هو مسارعة بعض القوى إلى الذم بالمشروع الجديد لقانون

تم وضعه أيام عهد
االنتلاب ووصفه بأنه "قديم-جديد" أي "يعيد نفض الغبار عن قانون قديم عائد لعام ّ 1960
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طوني جورج عطاهللا

الرئيس اللواء فؤاد شهاب"وب  ،وكأن كل ما هو قديم هو حتماً سيء وغير فاعل .ولسوء الحظ فإن الجديد منذ
 1992وحتى  2000لم يكن حتم ًا أفضل من القديم .ان اسوأ ما انتجته القوانين االنتلابية االستثنائية منذ
 1992وحتى اليوم هو بروز طبقة من سياسيين طارئين أقل ما يقار فيهم انهم ليسوا على مستوى المرحلة

لبناني ًا واقليمياًوب  ،فلم يساهموا في ردم الهوة الفاصلة بين المواطنين والدولة أو في تشجيع مشاركة الناس ومنع
انكفائهم عن الحياة العامة .ونمت أو ترسلت مع تلك القوانين شبكات زبائنية ومصالح متداللة لسياسيين
لبنانيين وسوريين على حساب مصلحة البلدين العلياوب  ،من حيث إلاللها بمثلث الشأن العام :السلطةوب  ،والموارد
العامةوب  ،والقاعدة الحقوقية التي تحمي المواطن وتضمن له المساواة.
 .2نائب معقب معامالت؟ ُذكر أيضاً للحط من قدر المشروع ان الذين وضعوه "يريدون تحويل

النائب معقب معامالت"وب  ،مما يظهر ان أصحاب نظرية "النائب معقب معامالت" لم يطلعوا على ما انتجته

الدراسات الحديثة في علم السياسة ولاص ًة تفاصيل األدوار التي يقوم بها النواب في لبنان الذين يتمتعون بشكل
عام بثالث وظائف اساسية هي :التشريعوب  ،الرقابة على أعمار الحكومةوب  ،ووظيفة ثالثة هي غالباً في لبنان
عرضة لالستلفاف والتهميش أو االحتجاب وهي الوساطة بين المواطنين وأجهزة الحكم من أجل قضايا حقوقية

مشروعة .فإذا كانت حقوق المواطنين والبلديات ومؤسسات المجتمع المدني مهدورة أو في لطروب  ،فهل من

قضية أسمى لدى النائب ان يدافع عن حقوق الناس؟ يتحور النائب إلى "معقب معامالت"وب  ،بحسب التعبير

المستعملوب  ،فقط في الكتل والمحادر النيابية الكبرى التي تقوم على الطاعة الشلصية أو المالية لرؤسائهاوب ،

فيتعطل تالياً دور النائب في التشريع والرقابة والدفاع عن حقوق اإلنسان.

 .3مسؤولية ودفاع وزاري :في زمن تسود فيه الالمسؤولية في لبنان على كل المستوياتوب  ،يبرز
وتبنيه له في مناقشة عامة لالر برنامج "كالم الناس" الذي بثته مباشرة
دفاع الوزير فرنجية عن مشروعه ّ
"المؤسسة اللبنانية لإلرسار" في  2005/1/27رغم ان تهجمه على شلصيات معارضة لم يكن واقعاً في محله.
وال ينتقم ذلك من قيمة المواد التشريعية الواردة في مشروع القانون فالمطلوب هو استلالم وحدة المعايير

الحقوقية .يتميز ال مشروع بالعديد من المزايا التي لم تعرفها كل المشاريع السابقةوب  ،أبرزها :لفض سن االقتراع
إلى  18عاماًوب  ،وادلار قاعدة "الكوتا" النسائيةوب  ،لتشجيع مشاركة الشباب والمرأة عامة .لكن واضعي المشروع
أدركوا ان هذين االقتراحين يتطلبان تعديل الدستوروب  ،فاشترطوا في مشروع القانون ضرورة التقدم باقتراح التعديل.
ولكن لألسفوب  ،سرعان ما تُفاجئك سطحية بعض التبريرات التي ُيدلي بها وزراء وأبرزها القور بأن" :تعديل
الدستور ليس من السهل الوصور إليه في هذه المرحلة"! صحيح ان تعديل الدستور لمصلحة هاتين الفئتين
اللتين تمثالن ثلثي المجتمع هو أمر صعبوب  ،لكن األصح ان تعديل المادة  49من الدستور لمصلحة شلم
هو أمر أكثر سهولة مما يتناقض مع اآلمان التشريعي والقواعد الحقوقية في التشريع بصفته عاماً وشامالً وغير

شلصي.

 .4قانون  1960مع تعديالت في الدوائر :مشروع الوزير فرنجية رغم أنه مستوحى من قانون

 1960إال أنه يلتلف عنه .فالمشروع الجديد لم يقرر الدائرة الصغرى وال الدائرة الوسطىوب  ،بل نظاماً لليطاً.
يوزع المشروع الدوائر مناصف ًة بين  13دائرة صغرى و 13دائرة وسطى .في حين ان قانون  1960كانت ثلثي
دوائره صغرى أي أوفر عدداًوب  ،وتالياً أكثر انسجاماً مع المعايير الحقوقية الدولية لصحة التمثيل حيث كان يضم
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ميت هذه األليرة بـ"االستثناءات" (الدائرة الصغرى بحسب المعايير الدولية
 17دائرة صغرى و 9دوائر وسطى ُس ّ
هي التي تضم أقل من لمسة مقاعد بما فيها الدائرة الفرديةوب  ،أما الوسطى فتضم ما بين لمسة مقاعد وعشرة.

والدائرة الكبرى فهي التي تضم أكثر من عشرة) .أما النظام االنتلابي األكثر انسجاماً مع المعايير الدولية فهو

إما اعتماد نظام أكثري مع دوائر صغرى واما نظام تمثيل نسبي مع دوائر كبرى .علماً بأن الدوائر الوسطى
والكبرى مضاف ًة إلى النظام األكثري هي األكثر تشويهاً للتمثيل االنتلابي ألنها تفسح المجار لنشوء اللوائح –

المحادر التي تقرر النتائج سلف ًاوب  ،وتنتهك السياق التنافسي لإلنتلابات ومبدأ تداور السلطة وتضعف عالقة
النالب بالمنتلب ومعرفته بهوب  ،وأحدى أهم القواعد في برنامج "مرصد التشريع في لبنان :التواصل بين التشريع

والمجتمع" ( )2007-2004الذي تنفذه "ا لمؤسسة اللبنانية للسلم األهلي الدائم" تنطلق من المبدأ أنه ال يجوز
يصوت لشلم ال يعرفه.
للنالب ان ّ
 .5القيمة اإلقتراعية للناخبُ :يستللم ان القانون الجديد كان يمكن ان يعكس تمثيالً أكثر
صدقية لو أنه لال من الدوائر الوسطى واقتصر على الصغرى فقط .ولكنه أفضل بكثير على صعيد احترام
مبدأ المساواة في القيمة اإلقتراعية للنالب بين الدوائر مما كان يحدثه التفاوت الكبير للقياسات الكبيرة والصغيرة
للدوائر في قوانين  1992و 1996و 2000التي كانت تعطي الحق لمواطن في ان يصوت وينتلب ثمانية

وعشرين نائباً (الشمار  )1996في حين ال يحق لمواطن لبناني آلر ان ينتلب سوى ثالثة نواب (جبيل
 .)1996علماً بأن القانون الجديد لم يزر التفاوتوب  ،بل أدى إلى تقليم الفارق كثي اًر ضمن حدوده القصوى

التالية :في دائرة بعلبك الهرمل يصوت النالب لعشرة مرشحين في مقابل نائبين في بشري.

 .6ال لوائح محادل :السمة المميزة في مشروع القانون الجديد هي إلغاء الدوائر الكبرى التي كانت

عرفتها كل القوانين الصادرة بعد الحربوب  ،ومن المؤكد ان هذا اإللغاء ش ّكل أحد األسباب الرئيسية لدى بعض

الزعامات التي انتجتها قوى األمر الواقع في إبداء معارضتها لمشروع القانون الجديد .هذه القوى التي اعتادت
تركيب اللوائح -المحادر والهيمنة واإلدعاء بصحة تمثيل مبالغ ومستمد من شدة استقوائها باللارج إللضاع
أطراف داللية منافسةوب  ،يزعجها اليوم مشروع القانون قيد الدرس الذي يعيد إليها حقيقة أحجامها الفعلية بعد

تطبيقه.
 .7المعزل ونقض تأويل المجلس الدستوري :يحسم المشروع الجديد الجدر بالنسبة إللزامية
يتبين ان النالبين فيه أدلوا
التصويت للف المعزر احتراماً لسرية اإلقتراع تحت طائلة إبطار نتائج القلم الذي ّ
بأصواتهم بدون وجود المعزر .فإضاف ًة إلى انطباق القاعدة الجديدة لمبدأ السرية على المعايير الحقوقية الدولية

لحرية االنتلابات بصورة ال لبس فيهاوب  ،فإنها تأتي لتضع حداً نهائياً إلجتهاد سيء أصدره المجلس الدستوري
قر فيه بعدم إلزامية المعزر .وكان من نتائج هذا االجتهاد الذي ال مرادف له سوى في األنظمة
السابق ُي ّ

الديكتاتورية ربماوب  ،ان استندت إليه و ازرة الداللية لالر االنتلابات الفرعية في المتن في حزيران  2002فوجهت

تعميماً إلى رؤساء األقالم يشدد على االستعمار االلتياري للمعزر االنتلابي .ولم تقتصر االنتهاكات على
المساوئ المذكورةوب  ،بل قام وزير الداللية آنذاك باإلدالء بتصريح على شاشات التلفزة يناقض حرية االنتلابوب ،

اعتبر فيه ان استلدام المعزر االنتلابي يعد "قرينة للرشوة االنتلابية" .ونقلت شاشات التلفزة لحظة اقتراعه
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ٍ
قاض كبير آلروب  ،حيث شوهد كل منهما يدلي بصوته دون الدلور إلى
مباشرة على الهواءوب  ،فضالً عن اقتراع

المعزر االنتلابي.1

في مشروع القانون قيد الدرس حالي ًا تشديد إلجراءات احترام السرية اثناء اإلدالء بالصوت حيث
يعاقب رئيس القلم وكاتبهوب  ،عند اإللالروب  ،بالحبس من ثالثة أشهر إلى ثالث سنوات أو بالغرامة من مليون إلى
ثالثة ماليين ليرة .وهذا التشدد وكذلك العقوبة لم تلحظهما كل القوانين السابقة.
 .8اإلقفال اإلعالمي التام :نصت المادة  68من مشروع القانون الجديد المتعلقة باإلعالم
االنتلابيوب  ،وبالصيغة التي أُحيلت بها من و ازرة الداللية إلى مجلس الوز ارءوب  ،على اإلقفار المؤقت لوسيلة
اإلعالم الملالفة وحددت سقف هذا اإلقفار بمدة ثالثين يوماً (سواء كانت الوسيلة مرئية ومسموعة أم مكتوبة
غير سياسية) .لكن من المؤكد ان الصيغة التي دلل فيها القانون إلى مجلس الوزراء رغم سيئاتها هي أفضل
بكثير من الصيغة األكثر سوءاً التي لرج بها بحيث عادت حاملة معها سيف اإلقفار التام كما حصل لمحطة

"أم .تي .في ".حيث ُيمثل استمرار إقفالها لرقاً وتعدياً على الحريات اإلعالمية بسبب تطبيق للمادة  68لارج
صالحيتها الزمنية .وفي السياق اإلعالمي الهادف إلى تأمين فرم متكافئة امام المرشحين في استلدام

يتعين االرتقاء بدور المجلس الوطني لإلعالم إلى مستوى الفاعليةوب  ،كي يصبح دوره منسجماً مع
اإلعالموب  ،فإنه ّ
المعايير الحقوقية الدولية .لكن مشروع القانون الجديد يفتقر إلى آلية عملية وتفصيلية أكثر دقة للرقابة على
تطبيق مبدأ تكافوء الفرم .وهناك حاجة إلى دورات تدريبية للمراقبين ألن الموضوع جديد في لبنان ولم تتوفر
لبرات وتجارب لبنانية سابقة.
 .9اإلنفاق اإلنتخابي تجديد يدخل للمرة األولى :في المشاريع المرفقة مواد تتعلق باإلنفاق
اإلنتلابي تحدد سقفاً أعلى لإلنفاق ال يمكن لرقه تحت طائلة إبطار نيابة الملالف وفق آليات تسهل الرقابة

وأصور الصرف وتحديد للمصاريف المعتبرة انتلابية وتمييزها عن المصاريف الداللة ضمن الرشوة االنتلابية

مرفقة بعقوبات تفرض على الملالفين .والمستغرب ان ينبري عدد محدود من النوابوب  ،في وسائل اإلعالموب  ،إلى
االعتراض على المشروع بذريعة السلطة االستنسابية الواسعة المتروكة للقضاء في تقديره للتجاوزات حيث
يتبين ان فوزه حصل بفعل استغالر
الرفض هنا قد ُيفهم به دفاع عن الرشوة االنتلابية حماي ًة للنائب الذي ّ
عامل المار.
 .10انعدام المساواة بين األحزاب :إذا جرت االنتلابات النيابية في أيار  2005وفي ظل األوضاع

الحزبية القائمة اليوم فإن العملية االنتلابية ستكون حتماً ملطلة بعيب جسيم ناجم عن عدم مساواة األحزاب
امام القانون .هل تكون المنافسة متكافئة عندما يلوض حزب مسّلح يملك بنية عسكرية وأمنية صارمة وشديدة
االنضباط في مواجهة حزب مدني أعزر يقوم على مبادئ الديمقراطيةوب  ،مهما تقلم هامش مؤشراتهاوب  ،ولالف ًا

لمبدأ المساواة الوارد في المادة  7من الدستور؟ وجود االسلحة لدى بعض األطراف حتى ولو لم تستعمل يبقى
لها مفاعيل نفسية ال يمكن إغفالها .لذلكوب  ،فإن استمرار انتشار السالح لدى جهات حزبية اليوم هو من باب

 .1تراجع وقائع االنتلابات الفرعية في المتن في النهاروب .2002/6/3 ،
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المشرعة على شتى أنواع الوصاية والمدالالت واالحتالالت .متى نقفل
اإلبقاء على "لبنان الساحة" الجاهزة و ّ
"لبنان الساحة" وننتقل به إلى لبنان الوطن حيث المواطنون سواء امام القانون؟
 .11نشر استطالعات الرأي :ال يوجد في لبنان تشريعات تنظم نشر استطالعات الرأي العام

االنتلابية .ومشروع القانون الجديد لتنظيم اإلعالن واإلعالم االنتلابيين لم يتطرق إلى هذا الموضوع ال من

قريب وال من بعيدوب  ،ويقتصر على معالجة نوا ٍح كالسيكية مستعمالً المصطلحات والمواضيع الواردة في قانون

المطبوعات دون تجديد يواكب التطور الهائل الذي حصل في العالم في السنوات االليرة في هذا المجار .بينما
إذا نظر اللبناني حوله وتابع ألبار وسائل اإلعالم لوجد ان كل دور العالم المتقدمة تنشر استطالعات الرأي
حور االنتلابات العامة.
 .12مفهوم الذم وضرورة اإلعالم :آراء الحقوقيي ن منقسمة في لبنان حور كيفية التعاطي مع

استطالعات الرأي االنتلابية .ويبدو ان االنقسامات تتلذ من عامل السن لطاً للفصل بين رأيين منشطرين

بصورة ثنائية حادة .فالجيل الجديد من الحقوقيين المتكيف أكثر مع وسائل اإلعالم والتواصل الحديثة يعتبر ان

ال مشكلة في نشر نتائج االستطالعاتوب  ،ويستند أفراد هذا الجيل إلى حق المواطنين في اإلعالم دعماً لموقفهم

إضافة إلى عدم جواز فرض قيود على حق المتلقي في اإلعالم .في حين ان الجيل الحقوقي األكبر سناً يعتبر
ان نشر اسماء المرشحين وما حصلوا عليه من نسب في حجم العينة اإلحصائيةوب  ،ينطوي على عناصر ذم إذا
اعتبر أحد المرشحين الذين نُشرت اسماؤهم انه متضرر شلصياً من جراء إطالع الرأي العام على وضعه
عرض الناشر للمساءلة امام المحكمة الملتصة.
الصعب في صورته الواقعيةوب  ،مما ُي ّ

وعناصر الذم المنصوم عنها في القانون اللبناني باتت تتعارض مع المعايير الدولية في حرية

اإلعالم وهي بحاجة إلى مراجعة تعزي اًز لالنتلابات الديمقراطية .عالم تتضمن المعايير الدولية إيجا اًز؟ ُيسمح
أعدت االستطالع أو الحزب
بنشر االستطالعات بشرط توفر ثالثة عناصر )1 :تسمية المؤسسة التي ّ

تم فيها إجراء االستطالعوب  )3 ،نشر
والسياسي الذي ّ
مور تكاليفهوب  )2 ،ذكر التوقيت أي المرحلة الزمنية التي ّ
استمارة األسئلة ونمط العينة اإلحصائية والطريقة التي اعتمدت في تنفيذ االستطالع.

***
أقر في مجلس النواب بالصيغة التي ورد فيها قد يكون
مشروع القانون الجديد إذا ّ
واعداً على صعيد التغيير في الدوائر الصغرى بمعنى التناوب على السلطةوب  ،ولكن ال يؤمل
منه الكثير في الدوائر الوسطى النتهاكها أصالً المعايير الدولية .ويمكن ان يحقق تقدماً في
اإلدارة االنتلابية الملطلة بالعيوب في لبنان إذا جرى احترامه وتنفيذه بعد إق اررهوب ٍ ،
بحد أدنى
من تطبيق معايير الحرية والنزاهة حتى مع وجود "استثناءات" من المؤكد ان من دونها كان

تسرع بعض الوزراء في تفسير قاعدة الكوتا
يمكن للمشروع ان يكون أفضلُ .يشار ألي اًر ان ّ
النسائية بأنها كوتا ترشيح ال كوتا مقاعد ُيش ّكل بدعة لبنانية ال تنطبق على ما ورد في
المشروع وال في المعايير الحقوقية.

النهاروب 2005/4/22 ،
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12
النسبية اإلنتخابية وتجنب منظومة "البوسطات" و"المحادل"
طوني جورج عطاهللا

في غمرة النقاش حور قانون االنتلاب وما صدر بشأنه من أبحاث علمية ومواقف
طرح من جانب كتل نيابية أو نواب وحقوقيين حور قضايا مثل
سياسية متضاربة وبعضها ُ
النسبية واألكثرية أو القضاء والمحافظة وغيرهاوب  ،وهي مشاريع واقتراحات برزت في شكل

مفاجئ فيما اللبنانيون كانوا يتنظرون تحديد موعد االنتلابات لعام  2005ضمن المهل
الدستورية والقانونيةوب  ،وأظهرت كأن لبنان مجتمع بال قوانين انتلابية أو تجارب ولبرات

سابقةوب  ،او أن هناك من يطرح مشاريع جديدة بدافع المناورة واغراقاً للسجار ال لهدف سوى
لتفويت المهل الدستورية وتعطيل االنتلابات .وقد أمكن لبرنامج "مرصد التشريع في لبنان:

التواصل بين التشريع والمجتمع" الذي تنفذه المؤسسة اللبنانية للسلم األهلي الدائم لسنوات

 2007-2004جمع العديد من المشاريع حور النسبية االنتلابية وتوثيقهاوب  ،واستناداً إلى ما
توفر والى المعايير الحقوقية الدنياوب  ،تُستللم المالحظات اآلتية:

 .1أُطر نظرية وتجارب غير لبنانية :معظم المشاريع المتداولة حور النسبية

وتطبيقاتها المتعددة في إطار المحافظة هي مشاريع نظريةوب  ،غير أصيلة ومترجمة عن كتب

ومؤلفات حور القانون الدستوري في بلدان عدةوب  ،وتبدو أشبه بوصفة جاهزة .انها مبنية على
أرقام افتراضية أكثر منها واقعية مع تعديالت في اسماء االحزاب وألوانها والرموز ...الخ.

تنطوي تلك المشاريع على تجاهل تام لكل اللبرة التاريلية اللبنانية في النظم االنتلابية

وتقسيم الدوائروب  ،وعلى محاولة واضحة لتطبيقها في مجتمع غير مهيأ لها اعتاد على تطبيق

نظام أكثري منذ نحو  150عاماً .ماذا يحصل إذا لم يتطابق حساب البيدر مع حساب

الحقل؟ يقور النائب محمد رعد من كتلة نواب "حزب هللا"" :التمثيل الحقيقي ال يتحقق إال

باعتماد النسبية ...لكننا ندرك ان هذا األمر نظري بحت في لبنان" (النهاروب 2004/11/11 ،وب ،

م  .)6ويضيف نقيب محامي الشمار االستاذ حسن مرعبي بأن "الذين يقولون بالنظام
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النسبي يعطون أمثلة مدرسية تقليدية انتقائية سهلة بعيدة عن الواقع المعيوش لكي يتجنبوا
المسائل الشائكة" (النهاروب 2004/11/9 ،وب  ،م .)18
 .2النسبية نظام شديد التعقيد للناخبين ولإلدارة اإلنتخابية :النالب اللبناني الذي

ال يعرف ان ينتلب في نظام أكثري بسيط يتميز بسهولة إجراءاته اإلدارية يصعب عليه فهم
وادراك النظام النسبي ومجمل العناصر المكونة له وأبرزها :التصويت التفضيليوب  ،القوائم
الحرةوب  ،التشطيب السلبيوب  ،الصوت المتحوروب  ،نسبة الحسموب  ،الحاصل
المفتوحة أو المغلقة أو ّ
عد
االنتلابيوب  ،احتساب بقايا األصواتوب  ،المعدر األكبروب  ،كيفية تلصيم المقاعد بعد ّ
األصوات ...الخ .ذكر رئيس بلدية مدينة كبرى في لبنان انهوب  ،وفي محاولة منه لفهم نظام
التمثيل النسبيوب  ،دعا أحد اللبراء ليشرح له ماذا ُيقصد بهوب  ،فأحضر اللبير معه كماً من
أوراق مصورة من كتاب في القانون الدستوري بلغة اجنبية وقار لرئيس البلدية" :كي تفهم ما

ألح السائل عليه
هو المقصود بالنسبية ما عليك سوى ان تترجم هذه الصفحات" .وعندما ّ
بشرح ملتصر أجاب اللبير" :انه نظام معقد"! ويقور الوزير والنائب الياس سكاف في
مؤتمر صحفي لعرض حصيلة جولة ميدانية قام بها على اقضية زحلة والبقاع والغربي

وراشيا الستمزاج آراء مواطنين في مشروع قانون االنتلابات وأسباب رفضهم للنسبية

وتمسكهم بشرعية الدوائر األقضية وتاريليتهاوب  ،يقور" :ان الناس يريدون قانوناً يفهمونه.
التقسيم المطروح لمس محافظات مع النسبية معقد جداًوب  ،كثر ال يفهمونه .وأنا ال استطيع ان
أسير ضد إرادتهم" (صحف  .)2005/4/11يؤدي التعقيد تالياً إلى سوء فهموب  ،ويلقي بتبعات
غير مرغوب فيها وعدم ثقة النالب بنتائج االنتلابات.

 .3أنظمة أكثرية مغّلفة بحسابات نسبية :أكثر المشاريع التي تغوم في النسبية

ال تجيب عن سؤار اساسي هو كيف نطبق قواعد النظام النسبي في الواقع اللبناني حيث
المقاعد موزعة على كوتا محددة بين الطوائف كضمانة لمشاركة كل األقليات؟ علماً بأن
الطوائف اللبنانية هي كلها دون استثناء طوائف أقلية .وان حاولت اإلجابة فإنها تنطلقوب ،
يتعين مراعاتها
ضمناً أو صراح ًةوب  ،بحد أدنى من ثالث مستويات في التمثيل النسبي التي ّ
انسجاماً مع المادة  24من الدستور التي تنم على توزيع المقاعد النيابية كاآلتي" :بالتساوي

بين المسحيين والمسلمين أوالًوب  ،واحترام التمثيل النسبي بين طوائف كل من هاتين الفئتين
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ثانياًوب  ،واحترام التوازن والتمثيل المناطقي ثالثاً" .وبسبب إضطرار هذه المشاريع الى مراعاة
المستويات الثالث المذكورة والشديدة التعقيدوب  ،فإنها تبدو ّبراقة في ظاهرها وكأنها تقدم لنا
مشروعاً لنظام تمثيل نسبي مثالي مبني على حسابات تحترم النسب واألرقاموب  ،ولكنها في

الواقع عندما تنتقل بنا إلى الدوائر األقضية الحتساب النتائجوب  ،حيث انه ال يمكن تجاهل

تمثيل األقضية والتيار نواب عن كل قضاءوب  ،فإنها تعود بنا من حيث تدري أو ال تدري إلى
نظام أكثري صرف جرى تغليفه بحسابات وأرقام إيهاماً للناس بأنه نسبي ولكنه في مضمونه

عكس ذلك تماماً .ولذلك فإن تطبيق نظام تمثيل نسبي في آن على المحافظة واألقضية معاً
هو أشبه بعملية مستحيلة لتربيع زوايا الدائرة .ويطلق الدكتور ايليا حريق تسمية "األكثرية

المضاعفة" على التسوية الذي تحدثه النسبةي في تطبيقها على المستويات الثالث المذكورة.

 .4لوائح محادل :النسبية تحد من حرية النالب في التشطيب ألنه مرغم على

التصويت لالئحة مغلقة وليس لمرشحين .بهذا المعنى يعتبر نظام التمثيل النسبي بأنه تنظيم

وشرعنة لما شكى ويشكو منه اللبنانيون من "بوسطات" انتلابية و"محادر" لاصة لالر

العمليات االنتلابية الثالث األليرة (1992وب 1996 ،وب  .)2000 ،يمكن وصف لوائح النسبية
أنها أشبه بصندوقة مقفلة وضع بداللها نوعيات متفاوتة من المرشحين بين الجيد والسيءوب ،

مما ينمي إدراكاً لدى النالب بأنه عرضة للغش في التوضيب حيث هو مضطر إلى ان

الصحارة أيضاً .وفضالً عن إضعاف
يلتار معاً :النوعية الجيدة (التوجيهة) كما "كعب"
ّ
الروابط بين النواب ومنتلبيهموب  ،يألذ أحد النواب على النسبية بأنها أكثر سوءاً من بدعة

التعيين .كما ان ترك الليار لرؤساء اللوائح أو األحزاب في تشكيل لوائحهم وترتيب تسلسل

أسماء مرشحيهموب  ،يدللناوب " ،في بازار انتلابي يشبه المزاد العلني" حسبما يؤكد الرئيس الدكتور

انطوان لير في مقاله بعنوان "التمثيل النسبي :حسنة وسيئات" (النهاروب 2005/4/17 ،وب  ،م
 1و .)12وال تساهم النسبية في تجديد النلب السياسية ألن فوز رؤساء اللوائح هو في حكم
المضمون.
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 .5نظام االنتخاب النسبي مناقض للميثاقية والعيش المشترك :ان نظام االنتلاب

النسبي في ملتلف أشكاله ال يتوافق مع طبيعة النظام السياسي اللبناني القائم على الثوابت
الميثاقية في العيش المشترك ويتم ترجمتها في النظام االنتلابي من لالر الهيئة االنتلابية

الموحدة التي بموجبها يشترك نالبون من طوائف ملتلفة في انتلاب مرشحين من طوائف

ملتلفة .في النظام النسبي يمكن ان يشكل النالبون في كل طائفة على حدة هيئة انتلابية
بمجرد قانون ألن النسبية
منفردة في شكل أمر واقع النتلاب ممثلين عنهم .وال يمكن منعهم
ّ
تنطوي غالباً على تصويت تفضيليوب  ،مع إمكان تشطيب دون استبدار إسم بآلروب  ،وتراتباً في
أسماء المرشحين بحسب المراتب التي يريد النالب إدراج مرشحيه فيها انطالقاً من تفضيله

يتم انتلاب نواب نقيض ما نصت عليه المادة  27من الدستور من
لهذا أو ذاك .وتبعاً لذلك ّ
ان "عضو مجلس النواب يمثل األمة جمعاء" .وقد ينشأ تالي ًا مجلس نواب ينطبق عليه

التوصيف الوارد في مقدمة الدستور والقائل بأن "ال شرعية ألي سلطة تناقض ميثاق العيش

المشترك" (بند-ي) .ان مبدأ الهيئة االنتلابية الموحدة المعتمد باستمرار في كل أنظمة
االنتلاب في لبنان منذ  1922يحمل المرشحين على التعاون واالعتدار ألنه يدفع المرشح

نحو االعتماد على أصوات نالبين ال ينتمون إلى طائفته .بينما يساهم نظام التمثيل النسبي
في وصور متطرفين إلى مجلس النواب ألن نسبة ما يحتاجون إليه من أصوات للفوز تكون
عادة ضئيلة .أما قاعدة الكوتا المعمور بها حالياً فإنها تحقق تمثيالً مضموناً لألقليات
ومنافسة دالل الطوائفوب  ،فالتنافس االنتلابي يدور دالل كل طائفة وليس بين الطوائف:

الكاثوليكي منافسه كاثوليكي وليس ماروني أو درزي أو شيعي أو سني .وفي حار الغاء
يجنب طغيان أكثريات على أقليات أو
قاعدة الكوتا في تمثيل الطوائف يقتضي ابتكار حل ّ
تم تجاهل ذلك تتغذى المشاعر الطائفية من الجذور ويعاد انتاجها بحدة أكبر.
العكس .واذا ّ
 .6غياب نظام حزبي عصري :ان تطبيق نظام التمثيل النسبي في المرحلة الحالية

من البنية الحزبية والتحالفات السياسية يفضي إلى مزيد من الشرذمة بين األحزاب وفي

داللها بسبب تنامي الشعور بعدم الحاجة إلى التعاون وسعي كل فئة إلى اثبات قوتها

وحضورها .إضافة إلى ان النسبية ال يمكن تطبيقها سوى في نظام حزبي متطوروب  ،بينما
االحزاب اللبنانية اليوم لارجة من حروب  1990-1975وهي منقسمة على ذاتهاوب  ،أو في
طالق مع قواعدهاوب  ،أو تمارس فيها نلبة حزبية قممية لسياسة طائفية تحتكر فيها التمثيل
والتعبير عن مصالح الحزبيين وتغتصب مصالح آلرينوب  ،فضالً عن عدم مساواة االحزاب
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عمالً بالمادة السابعة من الدستور .كما ان االنقسامات الحزبية التي يساهم نظام التمثيل
النسبي في نشوئها وتعزيزها تنعكس بصورة سلبية على استقرار النظام الحزبي ككل حيث

يسهل هذا النظام عملية التجزئة والتفتت .وقد تتيح هذه التجزئة المجار لألحزاب المتطرفة
في ان تملي رغباتها على الكتل الكبرى وتبتزها على غرار ما يحصل مع األحزاب الدينية
المتطرفة في اسرائيل.
 .7غياب الثقافة اإلنتخابية الشعبية :يتطلب النظام النسبي إعداداً انتلابياً وتدريب ًا

قبل سنتين على األقل للنالبين وللموظفين اإلداريين المشرفين على االنتلابات .في هذا
السياقوب  ،أظهرت التجارب المعاشة في انتلابات عام 1992وب  ،على سبيل المثاروب  ،ان العديد

من النالبين ال يملكون ثقافة انتلابية تسمح لهم باالقتراع السليم على مستوى المحافظة.
صوت لثمانية وعشرين مرشح ًا سنياًوب  ،وبعض نالبي زغرتا
فبعض نالبي طرابلس مثالً ّ
صوتوا لثمانية وعشرين مرشحاً مارونياً .ويقور المحامي والدكتور في الحقوق عبد الحميد
ّ
األحدب بأن "النظام النسبي يحتاج إلى نشر مفاهيمه بين الناس والى مدة ال تقل عن ثالث

سنوات أو أربعوب  ،إذا أُريد للنظام النسبي ان يكون دعامة للديمقراطية".
***

من هي القوى التي تطرح النسبية اليوم؟ ان القيادات التي فقدت مواقعها في

االنتلابات منذ 1992وب  ،وكذلك القوى التي اعتادت مصادرة التمثيل وتركيب اللوائح-المحادر
في الدوائر االنتلابية الكبرى ما بعد الحرب هي وحدها التي تطرح اليوم مشاريع القوانين
مطبقاً في دوائر صغرى
القائمة على النسبية بسبب لوفها من ان يفضحها النظام األكثري ّ

بحسب المعايير الدولية لشية ان يعيد إليها حقيقة أحجامها الفعلية .بينما هي تسعى عن
طريق النسبية إلى الحد من لسارتها أو استعادة مواقع في المجلس النيابي بعدما أدركت انها

مشرفة على هزيمة متوقعة نتيجة ما شهدته من تراجع في االنتلابات البلدية األليرة
(.)2004
يمكن طرح مشاريع نسبية لالنتلابات البلدية حيث من الظواهر الالفتة هو غياب

تمثيل األقليات وعدم نجاحها في الغالب في إيصار ممثلين عنها إلى المجالس البلدية.

ويمكن للنسبية ان تعيد التوازن إلى تلك المجالس عبر تثبيت تمثيل الطوائف من لالر توزيع
اعضاء المجلس البلدي على االحياء مع األلذ في االعتبار النسبة السكانية للنطاق البلديوب ،
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وبذلك يصير إلى حل مشكلة تمثيل المجموعات في البلديات من أجل حسن إدارة أعمالها
ونشاطاتها.1
ما من قانون لالنتلابات النيابية في هذه المرحلة أفضل من مشروع القانون المحار
من حكومة الرئيس عمر كرامي ( )2005على مجلس النواب والذي كانت بدأت اللجان
المشتركة درسه يوم وقوع العملية الحربية اإلرهابية التي أسفرت عن استشهاد الرئيس رفيق

الحريري ورفاقه وعدد من المواطنين في الرابع عشر من شباط  .2005وال يمكن المجازفة

بمصير االنتلابات النيابية وتعريض تمثيل األقليات للعزر عبر البحث عن قوانين الرى
لتطبيقها مع نتائج غير مضمونة .هناك مشروع معروض على مجلس النواب يتعين البت
بهوب  ،وكل تألير لالنتلابات عن مواعيدها الدستورية والقانونية ُيفقد أيضاً المجلس النيابي
الحالي اساس شرعيته.
***

ال ئحة ب أبرز المخالفات المسجلة يوم اإلنتخابات في لبنان خالل عمليات اإلقتراع
وفرز األصوات

*

 تألر إفتتاح صناديق اإلقتراع أو إقفالها لالًفا للساعة المحددة. عدم نشر نسلة عن القائمة االنتلابية على مدلل القلم ونسلة عن القرار االداري الذيينشئ ويحدد قلم االقتراع.
 وضع قلم إقتراع على مسافة قصيرة جداً من منزر أحد المرشحين أو مكتبه اإلنتلابي ممايؤثر في النالبين.
 عدم قيام رئيس القلم بفتح علبة االقتراع قبل الشروع بالتصويت للتحقق من انها فارغة. شراء األصوات واحتجاز بطاقات نالبين واتالفها.1
 .1يراجع" :الللل في تمثيل المسيحيين يحيي اقتراح الرئيس حسين الحسيني"وب  ،النهار2004/6/3 ،وب  ،م .4
* جرى تزويد نسخ عن هذه الالئحة الى مراقبين دوليين خالل انتخابات  2005النيابية بنا ًء لطلبهم وتسهيالً
إلطالعهم على االنتهاكات الرائجة في لبنان يوم العملية االنتخابية.
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في اثناء عمليات اإلقتراع منذ إفتتاح الصناديق وحتى إختتامها
 -عدم التيار وتعيين المعاونين في هيئة القلم حسب االصور القانونية.

السرية أي للف المعزر اإلنتلابي.
 وضع صندوق االقتراع دالل الغرف ّ عدم تركيب معزر إنتلابي في قلم اإلقتراع وعدم إستلدامه من قبل نالبين. غياب قائمة بأسماء جميع المرشحين دالل المعزر. عدم توافر اوراق بيضاء وأقالم للكتابة والتشطيب دالل المعزر. -مواكبة شلم أو أكثر للنالب حتى مدلل المعزر أو للفه.

 -عدم استعمار المغلفات الرسمية أو استعمار مغلفات غير موحدة األلوان.

 وجود عناصر أمنية أو عسكرية دالل قلم االقتراع دون طلب أو موافقة رئيس القلم. وجود أشلام غير مرلم لهم بالدلور الى القلم. تفتيش النالبين من ِقب ِل مناصري أحد المرشحين ليتأكدوا بأنه يدلل قلم االقتراع بالئحةواحدة دون سواها.

 توزيع لوائح اإلقتراع دالل حرم القلم. التصويت بموجب بطاقة هوية أو إلراج قيد بدالً من البطاقة اإلنتلابية .والتصويتبموجب بطاقة إنتلابية أو وثائق مزورة.

 عدم قيام هيئة قلم االقتراع بالفصل في المشاكل التي لها عالقة باالعمار االنتلابيةباالكثرية.
 -نقم عدد معاوني رئيس القلم عن النصف.

 طرد أحد مندوبي المرشحين لارج قلم االقتراع لغير السببين المذكورين حص اًر في القانونأي االقدام على االلالر بالنظام وحالة الجرم المشهود الذي يبرر توقيفه.

 إنحياز رؤساء األقالم وتسهيل تصويت نالبي مرشح واستبعاد نالبي مرشح منافس. عدم التثبت من هوية المقترع. إقتراع أشلام بدالً من النالبين الفعليين. -إقتراع نالبين مرات عدة.

 -وضع النالب أكثر من ورقة او ظرف في الصندوق.

 -تولي رئيس القلم أو أحد المندوبين وضع ظرف النالب نياب ًة عنه في صندوق اإلقتراع.
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 إقتراع أشلام عن نالبين متوفين لم تشطب أسماؤهم عن لوائح الشطب. ورود ألطاء في األسماء على لوائح الشطب كان أصحابها تقدموا بطلبات تصحيحهاضمن المهلة القانونية.

 سقوط أسماء نالبين عن لوائح شطب ُيفترض وجودها مما يحرمهم حق اإلقتراع. -إقتراع عسكريين لالفاً ألحكام القانون.

 إقفار صندوق االقتراع قبل ان يكون النالبون الحاضرون في باحة االقتراع في الساعةعمدا لتسهيل
المعينة إللتتام العملية اإلنتلابية قد إقترعوا .أو تألير إقفالها
ً
ّ
عمليات اقتراع لصالح أحد المرشحين.
2
خالل الفرز واحتساب األصوات
 عدم التطابق بين عدد االوراق الموجودة دالل صندوق االقتراع وعدد المقترعين الواردةتواقيعهم االنتلابية في لوائح الشطب للنالبين الذين أدلوا بأصواتهم.

 إنقطاع التيار الكهربائي عن قلم االقتراع بلاصة لالر فرز األصوات. -فرز األصوات بعد طرد مندوبي مرشحين.

المدونة على ورقة االقتراع لالر الفرز.
 قراءة اسماء ملتلفة عن االسماء ّ االكتفاء باالعالن عن اسم الالئحة لالر الفرز بذكر اسم رئيسها دون التأكد من وجودتشطيب او إضافات.

عدم ابطار اوراق االقتراع الملالفة التي يوجب القانون إبطالها. عدم توقيع رئيس القلم أو المندوب على المحضر الرسمي لفرز األصواتوب  ،وعدم تسليمرئيس القلم نسلة عن المحضر الرسمي إلى مندوب المرشح.

 عدم كتابة المحضر بقلم حبر واالكتفاء بتدوين النتائج بقلم رصام. عدم إجراء عملية فرز األصوات دالل القلم. الغش لالر الفرز والتالعب في إحتساب األصوات وأمام لجنة القيد. -إلتفاء علب إقتراع وتألر وصور الصناديق وتالعب بالنتائج.
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دليل بأبرز أعمال المالحظة الميدانية والرقابة على اإل نتخابات
أعمال الرقابة وفقاً للتسلسل الزمني

حرة وعادلة وفق معايير حقوقية
إنتخابات ّ
تضمن صحة التمثيل الديمقراطي

إنتخابات دون معايير حقوقية مشوبة بضعف
الشفافية وتزييف إرادة الناخب والتمثيل

 .1المراحل التحضيرية قبل موعد اإلنتخابات
الحكومة المشرفة على اإلنتلابات

حيادية وزراؤها غير مرشحين

ُيفضل إشراف هيئة مستقلة
إقرار القانون قبل سنة من اإلنتلابات

إقرار القانون قبل فترة وجيزة (ما دون  6أشهر)

تقسيمات الدوائر اإلنتلابية

مساواة بين الدوائر

تمييز بين دوائر غير متساوية وتالعب بالجغرافيا

القانون اإلنتلابي

وزراؤها من المرشحين لإلنتلابات

حجم الدوائر

الصغرى تضعف حظوظ التزوير

الكبرى تفسح إلنتهاكات أكبر

النظام اإلنتلابي

-أكثري مع دوائر صغرى ( 4-1مقاعد) أو

-نسبي مع دوائر وسطى أو كبرى ( 5مقاعد وأكثر)

-أكثري مع دوائر وسطى وكبرى

-نسبي في الوضع اللبناني والحزبي الراهن

القيمة اإلقتراعية لصوت النالب

مساواة بين النالبين في ملتلف الدوائر باإلقتراع

دورية اإلنتلابات

إحترام مواعيد االستحقاقات اإلنتلابية المحددة سلفاً

يصوت لعدد
تمييز بين النالبين :في دائرة نالب ّ
يصوت لعدد ملتلف
من المرشحينوب  ،وفي ألرى ّ

تعطيل أو مناورات لتأجيل اإلنتلابات وتمديد

سياق تنافسي شّفاف لإلنتلابات

دائرة صغرى تعزز التنافس وتجديد النلب

دائرة كبرى تضعف التنافس وفرم التغيير

عدم مراقبة العملية اإلنتلابية حص اًر من األحزاب أو

مراقبة محصورة

البطاقات اإلنتلابية

متوفرة لكل النالبين وممغنطة

غير متوفرة لكل النالبين وتحرم مواطنين حق

قوائم النالبين أو لوائح الشطب

متاحة لجميع النالبين مع وقت ٍكاف لتنقيحها

-قوائم غير متاحة وقتًا كافيًا يسمح بتنقيحها

-أصور موجزة لتصحيح األلطاء في القوائم

-تتضمن ألطاء تؤدي إلى حرمان نالبين من

المجنسون

حيازة المجنس على األهلية القانونية للتصويت

إنعدام األهلية القانونية واكتساب الجنسية عن

مناقالت الموظفين ورجار األمن

اإلمتناع عن المناقالت في السنة األليرة الفاصلة

نقل موظفين من مراكز عملهم في الفترة الزمنية

تعامل الحكومة مع موظفي اإلنتلابات

التشديد على إحترام حالة الحياد إزاء كل المرشحين

تهديدات باإلنتقام من الموظف الذي ال يتجاوب

طريقة تأليف اللوائح

-حرية االئتالف والتحالف

-تحالف مصطنع أو مفروض بشتى أنواع

البرامج السياسية

متوافرة مع رؤية مستقبلية

غير متوافرة أو ضعيفة مع بالغة شكلية

الترشح لإلنتلابات
ّ
الترشح
على
المالي
الرسم
ّ

الترشح لإلنتلابات
-حرية ّ

الترشح
-تهديدات وعوائق تحد من حرية ّ

مراقبة اإلنتلابات

ٍ
متساو من المرشحين
لعدد

القوى الحاكمة

 -قوائم دقيقة ولالية من األلطاء

عن اإلنتلابات

الوالية

اإلنتلاب مع إمكان تزويرها
تصحيحها معقد وطويلحق اإلقتراع

طريق اللطأ والوثائق المزورة

القصيرة الفاصلة عن موعد اإلنتلابات

مع تعليمات حكومية لمصلحة مرشح أو حزب
المدالالت

شراء المرشحين لمقاعدهم على الالئحة-لوائح-محادر صعبة اإللتراق

شكل أي عائق
-ال ُي ّ

-يفرض قيوداً على غير المقتدرين ماليًا
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حرية النالب في التصويت

إمكان تشطيب اسماء مرشحين

عدم إمكان التشطيب

وسائل اإلعالم

-تكافوء فرم أمام جميع المرشحين في استلدامها

-فرم غير متكافئة أمام الجميع ونقل آراء غير

تقديم نظرة متعددة موضوعية ومساحات متساوية-حرية انتقار المعلومات

 -مناظرات بين المتنافسين

-فترة من الصمت اإلعالمي ما بين  48-24ساعة

قبل بدء عمليات اإلقتراع

متنوعة

-مساحات غير متساوية في التلفزيون واإلذاعة

والصحف

-قيود وتهديدات ضد وسائل اإلعالم تصل إلى

إقفالها

-غياب المناظرات بين المتنافسين

 إستمرار الحمالت اإلعالنية إلى ما بعد إفتتاحإستطالعات الرأي العام وتأثيرها

-نشرها مسموح ضمن شروط

صناديق اإلقتراع

هل تقوم الدولة بحمالت التثقيف اإلنتلابي

الشعبي في وسائل اإلعالم لتعريف النالبين

على حقوقهم وواجباتهم؟

حدود اإلنفاق المالي والمصاريف اإلنتلابية

مصادر تمويل القوى السياسية
عنصر المار

نعم
-سقف مالي محدد لإلنفاق

شّفافة بإشراف جهاز م ارقب-ال يدلل في شراء األصوات

كال

إنفاق مفتوح من دون أي سقف أو ضوابط
غير شّفافة وغير مراقبة-أصوات مشتراة

 .2يوم العملية اإلنتخابية
من هم موظفو اإلنتلابات ورؤساء األقالم؟

اإلستعانة بموظفين مدنيين غير محليين أي من

لارج المنطقة التي تجري فيها اإلنتلابات ويلتزمون
جانب الحياد

اإلستعانة بموظفين محليين أو برجار أمن

وعسكريين وبروز مظاهر اإلنحياز لديهم

إفتتاح والتتام صناديق اإلقتراع

نظامية وعند الوقت المحدد

تم التحقق من لّلو علبة اإلقتراع من األوراق
هل ّ
قبل مباشرة عمليات اإلقتراع؟

نعم

كال

رقابة المرشحين على العمليات اإلنتلابية في

-وجود مندوبين عن جميع المرشحين والقوى

-انتهاك حقوق الرقابة وغياب المندوبين أو

األقالم

رقابة اإلعالم وجمعيات المراقبة المدنية المحلية

والدولية

التثبت من هوية النالب
ّ
حرية إقتراع النالب في اإلدالء بصوته دالل
المعزر اإلنتلابي

المستلزمات المكتبية والقرطاسية دالل المعزر

السياسية

مسموحةالتأكد من األوراق الثبوتية لجميع النالبين

تألير واشكاالت تعترض اإلفتتاح واإلقفار

طردهم

ممنوعةعدم التأكد من األوراق الثبوتية لجميع النالبين

يصوتون للف المعزر
النالبون ّ

عدم توافر المعزر وملالفات في إستلدامه أو

متوافرة

غير متوافرة

عالنية اإلدالء بالصوت ولرق سرية اإلقتراع

مغلفات اإلقتراع

نموذج واحد بلون واحد

ألوان متعددة ونماذج ملتلفة

وجود األشلام دالل قلم اإلقتراع

بموجب ترليم صادر عن المحافظ أو القائمقام

وجود أشلام غير مرلم لهم وتواجد رجار
أمن وعسكريين دالل القلم

األجواء األمنية المحيطة بقلم اإلقتراع
هل تمارس ضغوط وتهديدات ضد النالبين؟
 .3عمليات الفرز واعالن النتائج

هادئة وطبيعية
كال

مشاحنات واضطرابات وافتعار مشاكل...
نعم
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عد ظروف المقترعين
عملية ّ
الفرز وتدوين األصوات في القلم

عدد الظروف مطابق لعدد المقترعين

عدد الظروف غير متطابق مع عدد المقترعين

ضمان نزاهة واحتساب دقيق لألصوات

تدوين لاطئ لألصوات وغش وألطاء في عملية

تالوة اسماء المرشحين على ورقة اإلقتراع
تقنية الفرز

إسماً إسماً تحت أعين المراقبين

تالوة غير نظامية

آلي أو الكتروني سريع وأمين

محاضر نتائج الفرز

موّقعة من رئيس القلم ومندوبي المرشحين حسب

تتضمن شوائب وملالفات وألطاء

وصور النتائج والصناديق إلى مركز لجنة القيد

نظامي

فقدان صناديق اإلقتراع وتألر وصور النتائج

األصور

اإلحتساب

ومعرضة لللطأ أو الغش
أساليب يدوية وبدائية ّ

وتالعب بها
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الدوائر اإلنتخابية في قانون 2000
المخّلة بمبدأ الهيئة اإلنتخابية الموحدة وتعاني مشكلة عدم اإلختالط بين الطوائف
وتنتهك المعايير الدولية لجهة تطبيق نظام إنتخاب أكثري في دائرة وسطى
( 10-5مقاعد نيابية) أو كبرى (أكثر من  10مقاعد)

الدائرة

عدد المقاعد

النطاق الجغرافي

إنطباق الهيئة

اإلنتخابية الموحدة أو
عدم إنطباق

إنسجام مع المعايير
الدولية أو عدم
إنسجام

بريوت األوىل
 6مقاعد

األشرفية ،املزرعة ،الصيفي

وسطى

بريوت الثانية
 6مقاعد

املصيطبة ،الباشورة ،الرميل

وسطى

بريوت الثالثة
 7مقاعد

دار املريسة ،رأس بريوت،
املدور ،املرفأ،
زقاق البالطّ ،
ميناء احلصن

وسطى

جبل لبنان األوىل
 8مقاعد

جبيل ،كسروان

وسطى

جبل لبنان الثانية
 8مقاعد

املنت

X

وسطى

191

الدائرة

النطاق الجغرافي

عدد المقاعد

اعادة االعتبار الى المعايير الحقوقية

إنطباق الهيئة

إنسجام مع المعايير

اإلنتخابية الموحدة أو

الدولية أو عدم

عدم إنطباق

إنسجام

جبل لبنان الثالثة
 11مقعد

بعبدا ،عاليه

كربى

جبل لبنان الرابعة
 8مقاعد

الشوف

وسطى

الشمال األوىل
 11مقعد

عكار ،الضنية ،بشري

كربى

الشمال الثانية
 17مقعد

طرابلس ،املنية ،زغرات،
البرتون ،الكورة

كربى

اجلنوب األوىل
 12مقعد

صيدا ،الزهراين ،صور ،بنت
جبيل

كربى

اجلنوب الثانية
 11مقعد

مرجعيون وحاصبيا ،النبطية،
جزين

كربى

البقاع األوىل

بعلبك واهلرمل

وسطى

البقاع الثانية
 7مقاعد

زحلة

وسطى

البقاع الثالثة
 6مقاعد

البقاع الغريب وراشيا

وسطى

 10مقاعد

ُيستللم أنه وفقاً لقانون  2000ورغم انطباق مبدأ الهيئة اإلنتلابية الموحدة على
عدد أكبر من الدوائر اإلنتلابية مما كان في قانون  1960إال أنه لم تعد توجد أية دائرة

صغرىوب  ،بل  9دوائر وسطى و 5كبرى مطبقة مع نظام أكثريوب  ،األمر الذي أدى إلى
أنتلابات هي األكثر تشويهاً.

13
قرار مجلس شورى الدولة
حور مراجعة النائبين فارس سعيد وصالح حنين

المسار اإلنحداري في دولة الحق والحريات
طوني جورج عطاهللا

برد المراجعة المقدمة من النائبين
القرار الصادر باإلجماع عن مجلس شورى الدولة ّ
فارس سعيد والمحامي صالح حنين 1طلباً لوقف تنفيذ وابطار قرار وزير الداللية القاضي

بمنع التظاهر السلمي يوم االثنين  28شباط 2005وب ُ ،يشكل تفسي اًر قضائياً ضيقاً لقواعد ومواد
تسمى "قانونية"وب  ،بينما هي ليست من القانون سوى في الشكلوب  ،ال بل ملالفة أساساً للدستور.
لم يورد قرار مجلس الشورى أي شيء فيما يتعلق باالجتهادوب  ،وهو الغائب األكبر عن الحكموب ،
بل يأتي كتبرير لحيثيات غير شرعية استندت إليها و ازرة الداللية في محاولتها غير الموفقة
لتعطيل حرية دستورية تتمثل في الحق في التعبير والتجمع للمواطنين حيث تلطت الوقائع

واالحداث الالحقةوب  ،التي عاشها اللبنانيون على االرض قرار الوزير وكذلك حكم المجلس.

للمرة األولى في التاريخ العربي تسقط حكومة في لبنان من لالر تغيير ديمقراطي

سلمي جاءت به انتفاضة االستقالر التي واكبتها غضبة نواب المعارضة مع مئات اآلف من
المواطنين احتشدواوب  ،باألعالم اللبنانية وسط بيروتوب  ،تجاه سلطة تابعة وأجهزتها القمعية

واالستلباراتيةوب  ،من دون ان تعكرها حادثة واحدةوب  ،ووسط متابعة على الفضائيات من عشرات
الماليين من المواطنين العرب المتعطشين إلى تغيير ديمقراطي على الطريقة اللبنانية.
***

يستدعي قرار مجلس الشورىوب  ،واستناداً إلى برنامج "مرصد التشريع في لبنان :التواصل بين التشريع

والمجتمع" الذي تنفذه المؤسسة اللبنانية للسلم األهلي الدائموب  ،وهو برنامج ال ينطلق من مواالة أو معارضةوب ،
العديد من المالحظات االساسية وأبرزها:

 .1نم القرار في النهار2005/3/2 ،وب  ،م .8
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 .1حرية التجمع :يشكل حق التظاهر السلمي جزءاً ال يتجـ أز مـن الحريـاتوب  ،وهـو أحـد وسـائل التعبيـر

الديمقراطي عن ال أريوب  ،وكذلك حرية اإلعالم والتعبير الحر وانشـاء الجمعيـات .يـنم الدسـتور اللبنـاني فـي المـادة
الثالثــة عش ـرة منــه علــى حريــة التجمــع المتضــمنة لحــق االجتمــاع والتظــاهر .ولكــن الســلطة المركزيــة منــذ انتهــاء

الحــرب فــي لبنــان لــم تحتــرم هــذا الحــق الدســتوريوب  ،بــل اتلــذ مجلــس الــوزراء فــي العــام  1993ق ـ ار اًر قضــى بمنــع

التظاهر .وفي كانون األور  1999حاولت حكومة الرئيس سليم الحم عبر رئيسـها الـدلور فـي تـاريخ الحريـات
العامة بوقوفها وراء قرار إلغاء المنع المفروض على التجمع والتظاهر .ولـم تجـز الحكومـات المتعاقبـة بعـدها منـذ
عــام  2000لنفســها بــالعودة عــن ق ـرار الســماح بالتظــاهر رغــم التعــاطي االستنســابي مــع هــذا الحــق .وتفـ ّـرد وزيــر
الداللية مؤل اًر ( )2005/2/27بقرار شفهي غير مشروع يحظر التظاهروب  ،لكنـه سـرعان مـا سـقط بفعـل المشـاركة
الكثيفة وعدم الرضى الشعبي وتصرف الجيش اللبناني قيـادة وضـباطاً وأفـراداًوب  ،بمـلء الحريـةوب  ،وبكثيـر مـن الحكمـة
والنزاهة والصواب في حماية الديمقراطية.

 .2الحاجة إلى ق اررات جريئة :صحيح ان الوزارة اتلذت قرار المنع بحجة العمل "وفقاً للمصلحة

الوطنية العليا وحفاظاً على األمن"وب  ،إال ان األصح أنه غالباً ما تستغل مفاهيم "النظام العام" و"األمن العام"

و"المصلحة الوطنية" و"الفتنة الطائفية "وب  ،كذريعة للتعدي على الحريات االساسية .تبرز الحاجة إلى تعريف هذه
المفاهيم التي هي شديدة االلتباس في لبنان ألنها تقبل اليوم تأويالت وتفسيرات كثيرة .يتطلب ذلك من العاملين
في المهن الحقوقية توظيف جهود لاصة لتوضيح وبلورة تلك المفاهيم .كان من األجدى لو قام مجلس شورى
الدولة بابتكار حل يأتي بمثابة قرار مبدئي يلالف قرار الو ازرة وال يكون بمثابة تبرير أو تفسير لقرار وزاري

يُستلدم كأداة قمع واستنساب وانتقام سياسيوب  ،فيدفع المجلس في اتجاه إجتهاد ينسجم مع الثوابت الدستورية
وميثاق العيش المشترك والحريات التي أجمع عليه اللبنانيونوب  ،ويكون تكريساً لقواعد قانونية وثقافية حريصة على

مجرد سند تبريري يوفر لألحكام القضائية مظاهر القانون بعيداً عن روح الشرائع.
حقوق اإلنسان بدر ان تكون ّ
تبرز الحاجة تالياً إلى ق اررات تتحلى بالشجاعة والجرأة وباالنفتاح الديمقراطي في تطبيق مبادئ

لحبار واعتُبر بأنه إدانة
العدالة والقانون كالقرار الذي سطره القاضي المنفرد الجزائي في بيروت الرئيس هاني ا ّ
للسلطة في حوادث  9آب  2001فأبطل بموجبه تحقيقات ومالحقات النيابات العامة بحق المدعى عليهم بكل
ثقة وحزم مؤكداً على ان "اآلراء السياسية المعارضة ليست ملالفة للقانون في دولة تعتبر الديمقراطية اساس ًا

الحبار وأمثاله بهدف تعميق ثقافة
لحكمها" .2كم تبدو الحاجة ماسة إلى ق اررات شجاعة كقرار الرئيس
ّ
الديمقراطية على أنقاض ثقافة العنف والترهيب.

 .3مقاربة غير تقليدية :المعروف ان مجلس الشورى يضع بين الحين واآللر أحكاماً ومبادئ
تقلب القانون اإلداري رأساً على عقب وتمشي به لطوات واسعة إلى األمام متوافقة مع التطورات اإلقتصادية
والسياسية والقانونية الحديثة .وكي ال يكون مجلس شورى الدولة في لبنان آلر الضحاياوب  ،تتطلب األحكام

الصادرة عنه مقاربة تجديدية لهذا النمط من الق اررات المتعلقة بالحريات الدستورية قادرة على ان تواكب
المتغيرات في المرحلة التاريلية اإلنتقا لية الراهنة .تكمن المعضلة في االستمرار في إصدار ق اررات واجتهادات
 .2نم الحكم في النهار2004/2/11 ،وب  ،م .7
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تعتبر بمثابة قنا ٍع داعم لسلطة استبدادية مما يشكل مبررات إضافية لتلليد سيطرتها وابقائها في معزر عن
التغيير الديمقراطي من طريق الحد من حرية استلدام المعارضين لهذه الحقوق والتضييق عليهم.

الالفت في قرار مجلس الشورى غياب الدور والوظيفة االجتهادية للقضاء اإلداري التي هي مصدر

اساسي في الحقوق اإلدارية .ففي بعض االحيان تصل جرأة القاضي إلى عدم تطبيق النم التشريعي
ٍ
بلاصة في القضاء اإلداري .ولكن في حالة القرار
واالستعاضة عنه بإستنباط قاعدة حقوقية تأميناً للعدالةوب ،
الراهن استند مجلس الشورى إلى آلر المصادر أي إلى النم التشريعي في الهرم الحقوقي الذي يسند أحكامه
إليها.
 .4وقف استخدام رمزية القانون لتغطية مخالفات حقوق اإلنسان :ان الحكم الصادر رداً على
مراجعة النائبين سعيد وحنين هو استمرار لمسار تراجعي على صعيد الديمقراطية ودولة الحق بدأ بلرق
الدستور من قبل المؤتمنين على حمايتهوب  ،وتنامي مؤشرات دولة األمنوب  ،وتعطيل دور المجلس النيابي في الدفاع
عن الحريات والغاء الفصل بين السلطات .وفي السياق نفسه يندرج التمديد الملالف للدستور بتعديل المادة 49

منهوب  ،وعدم دستورية أصور المحاكماتوب  ،واستمرار إقفار تلفزيون "أم .تي .في ".باعتباره يمثل لرقاً وتعدي ًا على
الحريات اإلعالمية بسبب تطبيق للمادة  68من قانون االنتلابات النيابية لارج صالحيتها الزمنيةوب  ،واإلجتهاد

السيء الذكر للمجلس الدستوري السابق الذي لرق فيه مبدأ سرية االقتراع وحرية االنتلابات ونزاهتها حيث أورد
معين وأدلى بصوته جها اًر دون الدلور إلى المعزر فال
فيه أنه" :إذا شاء النالب ان ال يلفي ميله إلى مرشح ّ
عيب يشوب اقتراعه( "...قرار رقم  15تاريخ  2000/12/8بمراجعة طعن الدكتور قاسم عبد العزيز ضد

السني في دائرة الشمار االولى السيد جهاد الصمد) .إضاف ًة إلى الكثير
المرشح المنتلب في حينه عن المقعد ّ
من المالحقات امام المحاكم القضائيةوب  ،والتهديد بفتح ملفاتوب  ،من لالر عدالة انتقائيةوب  ،وتهم بالعمالة والليانة
والتعامل وشتى أنواع التوصيفات االلرى لكل من يطرح قضايا ملالفة للسياسة المحلية واالقليمية للسلطة

التنفيذيةوب  ،ولصوص ًا في ما يتعلق بالعالقات اللبنانية-السورية.
حان الوقت لوقف استلدام رمزية القانون لتغطية ملالفات ضد حقوق اإلنسانوب  ،ولجم المسار
االنحداري كما لو ان القانون وسيلة لضرب منافسين سياسيين .والحاجة تالياً إلى عدالة غير انتقائية في لبنان

تتللى عن السياسة لتؤدي دور القضاء.

 .5منهجية جديدة في الق اررات اإلدارية :يتطلب القضاء اإلداري في لبنان تجديداً ينطلق من اللبرة

اللبنانية في كيفية استغالر التباينات في المجتمع اللبناني سعياً لتوليد النزاعات وتغذيتها من قبل سياسيين
محترفين يسعون لضرب الحريات من طري ق التسييس أو التطييف وتفكيك عوامل التضامن لكسر المشترك في
وطن العيش المشترك .علماً أنه سبق قرار منع التظاهر تهديدات بتنظيم تظاهرة مضادة في المكان والزمان

عينهماوب  ،مما ش ّكل حجة لوزير الداللية لمنع التظاهرتين.
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المؤسف ان مجلس الشورى لم يألذ باالجتهاد الحديث نسبي ًا الذي تضمنته المراجعة المقدمة من
النائبين سعيد وحنينوب  ،وهو إجتهاد ّقيم ورد في أحد المراجع البارزة في القانون اإلداري 3وجاء فيه" :فيما يتعلق
بحرية االجتماعوب  ،فإن مجلس شورى الدولة (في فرنسا) ُيسّلم ان المقصود بها انها حرية مكفولة؛ فال يكفي ألحد
التجمعات ان تبرز تظاهرة مضادة في مواجهته تتهدد النظام (العام) كي يصح اعتبارها بأنها تُشكل سبب ًا مانع ًا
التجمع إال في الحدود التي ال تملك فيها الوسائل الضرورية
للتظاهر .ان سلطة الشرطة ال يمكنها ان تمنع
ّ

لضمان األمن والنظاموب  ،وبلالف ذلك فإن تدبير المنع ُيشكل مكافأة للتظاهرة المضادة؛ (ألنه ُيلشى) منع كل
لمجرد التهديد بقيام تظاهرات مضادة".
التجمعات ّ
أما قرار مجلس الشورى في لبنان فيبدو وكأنه تشجيع لوسائل اللوف والتلويف أي لتظاهرة

المشرعون والقيمون على
السواطير والعصي والمسدسات في مواجهة التجمعات السلمية! فهل هذا ما يقصده
ّ
تطبيق التشريع واستنباط اإلجتهادات والقواعد الحقوقية في لبنان؟
ال يجدي نفع ًا التمييز الوارد في قرار شورى لبنان بين منع الوزير للتظاهر في اعتباره بأنه "ليس
بالتدبير المالئم للمساس بالحق الدستوري في التعبير عن الرأي وحرية اإلجتماع"وب  ،ألن الحق المكرس في

النصوم الوضعية ال يمكن فصله بتاتاً عن ممارسة هذا الحق في الحيز العملي .فما كان النم وحده يوماً

ُيش ّكل ضماناً واقي ًا ضد االنتهاكات.

. Vedel et Delvolvé, Droit administratif, Paris, 1984, pp. 1078 et 1079.
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انتخابات المجالس الطالبية في الجامعة اللبنانية (:)2004
حالة ميدانية في اإليجابيات والسلبيات
طوني جورج عطاهللا

تابعت عن قرب انتلابات المجالس الطالبية التي جرت االربعاء  28نيسان  2004في كلية

الحقوق والعلوم السياسيةوب  ،الفرع الثاني (جل الديب)وب  ،في الجامعة اللبنانيةوب  ،من موقع المشرف على قلم السنة

االولى في قسم العلوم السياسية .وأمكنني رفع مالحظات ميدانية حور مسار العملية االنتلابية التي تعتبر
بالنسبة لبعض الطالب بأنها تمثل تجربتهم االنتلابية األولىوب  ،ألن أعداداً منهم لم تبلغ بعد السن القانونية التي

تؤهلهم لممارسة حقهم في االقتراع لالنتلابات النيابية أو البلدية وااللتياريةوب  ،بل على عتبة الدلور في الجسم

االنتلابي اللبناني .ولكون هذه التجرب ة تمثل السلوك االنتلابي االساسي لشريحة من الجيل الجديد في تعاطيهاوب ،
تمرسوب  ،بمعنى ان النالب
راهناً ومستقبالًوب  ،مع هذين االستحقاقين االنتلابيين .فالعمل االنتلابي هو عبارة عن ّ
يتشرب بعمق القانون االنتلابيوب  ،سيكون عليه االنتظار
الذي ال يعرف مسبقاً طبيعة االعمار االنتلابيةوب  ،وال ّ

يتمرسوب  ،وقد ال يتمكن بسبب اعتياده على اللطأ وتقدمه في العمر.
سنوات طويلة حتى ّ
فهل تعتبر العملية االنتلابية إنطالق ًا من تجربة كلية الحقوق في جل الديب بأنها تمثل تجربة أولية
واعدة للتغيير في سلوك اللبنانيين وتعاطيهم في السنوات المقبلة مع موضوع االنتلابات العامة .علماً بأن

المالحظات المرفوعة تعتبر بأنها دراسة لحالة آنية في الرصد ولكنها تسمح بفعل تراكم التجارب في األعوام
القادمة بالوقوف على مجاالت التراجع أو التقدم سلباً أو إيجاباً .تنقسم مالحظاتي إلى فئتين :سلبية وايجابية.
1
انتخابات  28نيسان 2004
في السلبيات:

 .1ان االنتلابات الجامعية للمجالس الطالبية هي إعادة انتاج دالل الحرم الجامعي لكل القوى

المتنازعة في السياسةوب  ،لطابات وشعارات وممارسات.
 . 2هناك مشكلة وعدم فهم لمبدأ سرية االنتلاب لدى طالبناوب  ،ألن ال حرية بال سرية وان وظيفة
المعزر االنتلابي هي تحرير النالب من الضغوط وتأمين حرية االنتلاب .فالطالب رغم كونهم على مقاعد
كلية للحقوق والعلوم السياسية هم بحاجة إلى ثقافة انتلابية .لذلك كان يقتضي علينا باألمس تذكيرهم باستمرار

بأن عليهم ان يحملوا الورقة بصورة مستترة عند دلولهم القلم لكبح ميل البعض منهم للتصويت تحت أعين
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المندوبين .ان تصرف بعض الطالب في رمي لوائح أُرغموا على استالمها من مندوبين لارج القلم وفي تنظيم
لوائحهم اللاصةوب  ،هو تصرف مثير لإلعجاب واالقتداء على رغم قلة عددهم.
 . 3حصور بعض التوترات المحدودة اقتصرت على مشاحنات كالمية قصيرة فقط كان يسببها
ٍ
أعداد منهم للف قوى متنازعةوب  ،فإنهم لم يتعلموا بعد
االزدحام امام قلم االقتراع .واللبنانيون على رغم "اصطفاف"
حداً أدنى من التنظيم للوقوف في الصف امام باب القلم أو في األمكنة العامة المزدحمة .وهم "يصطفون" فقط
حيث ال يجبوب  ،بينما يحجمون حيث يتعين عليهم ذلك احتراماً لمقضيات النظام ولقاعدة الدور.
في اإليجابيات:

 .1توفير مساحة متعادلة لبث األغاني الحماسية لكل القوى والتيارات الطالبية تحقيقاً لتكافوء

الفرم في اإلعالم بحيث كانت تمر عبر مكبر الصوت نفسه أُغنية لهذا الفريق مقابل أُغنية لذاك.

 .2نسبة المشاركة المرتفعة في اال نتلابات حيث اقترع في قلم السنة االولى سياسة  228طالباً من
أصل 310وب  ،ويمثلون نسبة  73.5في المئة.
 .3التنظيم الدقيق للماكينات االنتلابية الطالبية وسرعة العمل والتحركوب  ،انطالقاً من المكاتب

التعرف على كل تيار أو
االنتلابية في الصفوف قبالة األقالموب  ،ولاص ًة في مساعدة الطالب النالبين وسهولة ّ
حزب من لالر ارتداء القمصان و"البادج"وب  ،فضالً عن التدقيق البالغ الدقة في لوائح الشطب والبطاقات
ويسجل في هذا المجار االلتيار الجيد لمندوبين واعينوب ،
الجامعية وصور الطالب وتطابقها مع مالمحهمُ .
وآلرين ردفاء لتأمين البديل في حار إضطرار أحدهم إلى اللروج من القلم .وجميعهم يتحلون بدقة المالحظة
ويلضعون لدورات تدريبية على حقوقهم وواجباتهم .إال ان الحرم على احترام االصور والقواعد االنتلابية
كان يتذرع به المندوب لمواجهة طالب يعرف مسبقاً انه يقف في الجهة المنافسةوب  ،بينما يغض النظر متى كان

من المناصرين.

 . 4تغليب الروح الرياضية لدى معظم المندوبين على اللصومات االنتلابية (تبادر الضيافات

والغداء)وب  ،والتعاون والتفاهم على توفير "أمن" األقالم وتقاسم المساحات اإلعالمية بالتعادر.

 . 5امتناع اإلدارة عن إصدار بطاقات للطالب تلولهم التصويت قبل مهلة زمنية محددة من يوم
اإلنتلاباتوب  ،فضالً عن اإلجراءات اإلدارية الجيدة جداً والتي تعكس لبرة وحكمية صالحة في اإلشراف على
االنتلابات .وحار المندوبون دون إقتراع طالب بواسطة بطاقات قديمة عائدة لسنوات سابقةوب  ،ودون إقتراع طالب

واحد مسجل في آن في الحقوق وفي السياسية بحيث التار االقتراع في قلم واحد بعد إبالغ اإلدارة التي أرسلت

التعاميم.

تٌشكل الصورة الراهنة لالنتلابات الطالبيةوب  ،صورة أفضل قليالً مما يجري في االنتلابات العامةوب ،
وان لم تكن بالصورة المثالية .وتعتبر بمثابة مجار رحب للعمل والتغيير على ملتلف المستويات من لالر

وضع برامج مستقبلية بشأن تحسين نوعية انتلابات المجالس الطالبية في جامعتنا الوطنيةوب  ،ولاص ًة في كلية
الحقوق التي يتعين ان تكون قدوة لغيرها في احترام القوانين واألنظمةوب  ،وفي شكل أعم في االنتلابات العامة.
النهاروب 2004/4/30 ،
2
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جرت االربعاء  27نيسان  2005انتلابات المجالس الطالبية في كلية الحقوق والعلوم السياسية
واإلداريةوب  ،الفرع الثاني (جل الديب)وب  ،بالجامعة اللبنانية .وللسنة الثانية تابعت عن قرب هذه االنتلاباتوب  ،من
موقع المشرف على قلم اقتراع وصودف هذا العام في السنة الرابعة من قسم الحقوق .وأمكنني رفع مالحظات

ميدانية ووضع تقرير مقارن حور مسار العملية االنتلابية التي تعتبر اساسية بالنسبة للطالب :أوالً ألنها تمثل

التمرس بالديمقراطية الطالبية .ثم ألنها لطوة تمهيدية تسبق دلولهم
تجربتهم االنتلابية الجامعية اإلعدادية في ّ
إلى الجسم االنتلابي اللبناني حيث بإمكان الذين بلغوا السن القانونية ممارسة حقهم في االقتراع لالنتلابات
النيابية القادمة .ولكون هذه التجربة تمثل السلوك االنتلابي االساسي لشريحة من الجيل الجديد في تعاطيهاوب ،

تمرسوب  ،بمعنى ان النالب الذي ال
راهناً ومستقبالًوب  ،مع االستحقاقات االنتلابية .فالعمل االنتلابي هو عبارة عن ّ
يعرف مسبقاً حقوقه وواجباته وطبيعة االعمار االنتلابيةوب  ،سيكون عليه االنتظار سنوات حتى يصبح متمرساً.

فهل تعتبر العملية االنتلابية إنطالقاً من تجربة كلية الحقوق في جل الديب بأنها تمثل تجربة أولية

واعدة للتغيير في سلوك اللبنانيين وتعاطيهم في السنوات المقبلة مع موضوع االنتلابات العامة .علماً بأن

المالحظات المرفوعة تسمح نتيجة تراكم التجارب سنة بعد سنة بالمقارنة والوقوف على مجاالت التراجع أو

التقدم.
مجاالت التراجع
 .1ان االنتلابات الجامعية للمجالس الطالبية ما زالت تُشكل إعادة انتاج دالل الحرم الجامعي لكل
القوى في الحياة السياسة الوطنيةوب  ،لطابات وشعارات وممارسات غالباً نزاعية .وتُسجل لألسف عدم قدرة قوى
جديدة ومستقلة على فتح مجار مستقل ومحايد عن القوى اللارج-جامعية.

 . 2هناك مشكلة وعدم فهم لمبدأ سرية االنتلاب لدى طالبناوب  ،ألن ال حرية بال سرية وان وظيفة
المعزر االنتلا بي هي تحرير النالب من الضغوط وتأمين حرية االنتلاب .فالطالب رغم كونهم على مقاعد
كلية للحقوق والعلوم السياسية هم بحاجة إلى ثقافة انتلابية .لذلك كان يقتضي علينا باألمس تذكيرهم باستمرار

بأن عليهم ان يحملوا الورقة بصورة مستترة عند دلولهم القلم لكبح ميل البعض منهم للتصويت تحت أعين
المندوبين .ان تصرف لمسة طالب في توجيه السؤار حور مكان وضع المعزر االنتلابيوب  ،هو تصرف مثير
لإلعجاب واالقتداء على رغم قلة عددهم.
 . 3استمرار وجود شعارات وملصقات دالل غرفة االقتراع ال تنتهك الطابع التعددي فحسبوب  ،بل
حرمة القلم أيضاً.

 .4يشكو ط الب من شوائب ومظاهر مشابهة لما يحصل في االنتلابات الوطنية من استقدام "ألوية
ٍ
وبلاصة في السنوات األولىوب  ،ال للدراسة بل تحضي اًر
يتم تسجيلهم في أور العام الجامعيوب ،
دعم"وب  ،أي طالب ّ
ليوم االنتلاب والتأثير على النتائج .وقيل بأن الجهات التي ينتمون إليها تدفع لهم نفقات التسجيل .وال يمكن
اإلدارات الجامعية رفض تسجيل أي طالب متى كان مستوفياً الشروط القانونية.

 . 5تطبيق قاعدة الرابح يألذ كل شيء :يدور التنافس للحصور على النسبة األعلى من األصوات

والمندوبين في الهيئة الطالبيةوب  ،وبصورة رئيسية على أربع مناصب لدماتية هي :رئاسة الهيئةوب  ،أمانات السر
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والصندوق والمطبوعات .واللسارة ألي فريق تعني إقصاء مناصريه عن كل اللدمات التي توفرها هذه
الحقائب.

 .6طالب السنوات األولى يصوتون بدافع من مؤثرات عاطفية ووسائل تبشيرية أكثر مما يصوتون

بفعل آراء لاصة وقناعات ذاتية اكتسبوها بعد تفكير معمق.
مجاالت التقدم
 .1إحترام دقيق لمواعيد االستحقاقات االنتلابية في الجامعة حيث ال تمديد للهيئات القائمة بل

انتلابات دوريةوب  ،وذلك لالفاً لكل ما يجري في الحياة السياسية الوطنية من مناورات وسجاالت حور المهل
والقانون االنتلابي وحجم الدائرة والنظم االنتلابية لتعطيل االنتلابات النيابية.

 .2بروز مكتسبات مرحلة ما بعد  14شباط  2005في التضامن اللبنانيوب  ،بلاصة ان هذه المرحلة
استقطبت الشباب اللبناني :للمرة األولى تصالح الشهداء في لبنان .وحصل ذلك أوالً دالل الجامعات .وغابت

حمالت التحريض والتوترات عن انتلابات الكليةوب  ،وتوحدت الشعارات حور حرية وسيادة واستقالر ومعرفة

الحقيقة في جريمة اغتيار الرئيس الشهيد رفيق الحريري .وتبعاً لذلك دار التنافس االنتلابي في أجواء هادئة
لدرجة أنه لال من الروح الحماسية واقترب أكثر إلى الرتابة.

 .3ان تحالف القوى المعارضة في السياسة لم يفرض دالل الحرم الجامعي ديمقراطية الـ 99في

المئةوب  ،بل حافظ على استقاللية كل طرف في إطار من االلتالف والتالقي والتنافس الودي في أجواء راقية
للت من التوترات فتغّلبت الروح الرياضية .ولكن ظهرت أسئلة لدى الطالب تعكس القلق المتنامي لديهم حور
مدى استم اررية التحالف وتماسكه بعد استعادة السيادة واالستقالر وصوالً إلى مرحلة االنتلابات النيابية المقبلة.

 .4توفير مساحات متساوية لألعالم :ظهور لوحات إعالنية متعادلة للملصقات واإلعالم المكتوب

وبث أغاني حماسية لكل القوى والتيارات الطالبية انطالقاً من مبدأ تكافوء الفرم بحيث كانت تمر عبر مكبر

الصوت نفسه أُغنية حزبية لهذا الفريق مقابل أُغنية لذاك .وأُضيف هذا العام النشيد الوطني واغنيات وطنية
وأغاني الحقيقة وألرى غير سياسية.

 .5نسبة المشاركة المرتفعة في االنتلابات (حوالى  70في المئة) حيث اقترع في قلم السنة الرابعة

الجميل الذي الحظت بإعجاب دماثة ألالقه وقيادته وحسه
حقوق  71طالباً من أصل  103بينهم نديم بشير
ّ
المواطني الرفيعوب  ،مما عكس المستوى التربوي الجدير بالتقدير له ولزمالئه في الكلية.
 .6التنظيم الدقيق للماكينات االنتلابية الطالبية وسرعة العمل والتحركوب  ،ولاص ًة في مساعدة

تمور مع
الطالب النالبين وسهولة ّ
التعرف على كل تيار أو حزب من لالر ارتداء القمصان و"البادج" التي ّ
نفقات ألرى من تبرعات طوعية وزهيدة من الطالب الراغبين .فضالً عن التدقيق في لوائح الشطب والبطاقات

ويسجل في هذا المجار االلتيار الجيد لمندوبين واعينوب  ،وآلرين ردفاء لتأمين البديل
الجامعية وصور الطالبُ .
في حار إضطرار أحدهم إلى اللروج من القلم .وجميعهم يتحلون بدقة المالحظة وعلى ّبينة من حقوقهم
وواجباتهم.

 .7تغليب روح التعاون لدى معظم المندوبين على اللصومات االنتلابية (تبادر الضيافات

والغداء)وب  ،والتفاهم على توفير "أمن" األقالم دون أي إشكار.
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 .8امتناع ا إلدارة عن إصدار بطاقات للطالب تلولهم التصويت قبل مهلة زمنية محددة من يوم
اإلنتلاباتوب  ،فضالً عن اإلجراءات اإلدارية الجيدة جداً والتي تعكس لبرة وحكمية صالحة في اإلشراف المحايد
ٍ
وبلاصة من جانب مدير الفرع الدكتور عبدو يبرودي.
على االنتلاباتوب ،
 .9تميزت العملية االنتلابية هذه السنة بغياب المحاوالت السابقة للتالعب والغش االنتلابي من
قبل بعض الطالب .ولم يتم رصد ضغوط على النالبين الطالبوب  ،ظاهرياً على األقل.
ٍ
أعداد من الطالب للف قوى متنازعةوب  ،فإنهم هذه السنة تعلموا حدًا أدنى
 .10على رغم "اصطفاف"
من التنظيم للوقوف في الصف امام باب القلم احتراماً لمقتضيات النظام ولقاعدة الدور.
***

تٌشكل الصورة الراهنة لالنتلابات الطالبيةوب  ،صورة أفضل من العام الماضيوب  ،ومما
يجري
عادة في االنتلابات العامةوب  ،وان لم تكن ربما بالصورة المثالية .وتعتبر بمثابة مجار
ً
رحب للعمل والتغيير على ملتلف المستويات من لالر وضع برامج مستقبلية بشأن تحسين

نوعية انتلابات المجالس الطالبية في جامعتنا الوطنيةوب  ،ولاص ًة في كلية الحقوق التي يتعين
ان تكون قدوة لغيرها في احترام القوانين واألنظمةوب  ،وفي شكل أعم في االنتلابات العامة.

15
هل يصل اللبنانيون إلى حقوقهم في التشريع؟

بور مرقم

*

شرع لهم وكيفوب  ،وهل يصلون إلى حقوقهم في التشريع؟
هل يعرف اللبنانيون ماذا ُي َّ
هل تتاح الفرصة للبنانيين أن يعرفوا ماذا تتناور التعديالت على القوانين بمقدار ما

ضده؟ وهل لدينا إعالم
يغرقون في متابعة االصطفافات السياسية الحادة مع هذا التعديل أو ّ
حقوقي ٍ
كاف للتعريف بحقوق المواطن ومضمون العمل التشريعي قبل دفعه إلى االصطفاف
التلقائي؟

فــي لبنــان كـ ّـم كبيــر مــن الق ـوانين وجهــود تشــريعية ملحوظــة للمج ــالس النيابيــة بع ــد
الطــائف .لكــن هــل جــاءت هــذه الق ـوانين فــي ســياق سياســة تش ـريعية متوافقــة وأصــور التش ـريع
ـلم تشـ ـريعي
ـأدت ال ــى تض ـ ّ
تكدس ــت وتراكم ــت ف ـ ّ
و"التقن ــين"  Codificationوب  ،أم ه ــي ّ
Inflation législative؟ وهل تراعي معـايير حقـوق االنسـان والديموقراطيـة أم أنهـا وضـعت
الحقوق في مركز بعيد عن منار المواطنين؟

1
غياب السياسات التشريعية الهادفة
يعـ ــاني لبن ـ ــان غي ـ ــاب السياس ـ ــات التشـ ـ ـريعية الهادفـ ــة .حينم ـ ــا تقـ ـ ـ أر الئح ـ ــة مش ـ ــاريع
واقت ارح ــات القـ ـوانين المحال ــة عل ــى الد ارس ــة ف ــي اللج ــان النيابيـ ـةوب  ،أو قي ــد ال ــدرس ف ــي مجل ــس
بديهيتين:
الوز ارءوب  ،تستللم مالحظتين
ّ

 .1ضعععععف الشععععفافية والبلوغيععععة :ال يمك ــن للمت ــابع معرف ــة مضـــمون المش ــروع أو

التعديل إال بعد قيامه ببحث ُم ٍ
ضن في مجموعـة التشـريعات .إذ غالبـاً مـا ُيصـار إلـى االكتفـاء
باإلش ــارة إل ــى رق ــم وت ــاريخ الق ــانون المـ ـراد تعديل ــه دون اإلش ــارة إل ــى فح ــوى التع ــديل أو وض ــع
مفص ــلة أو تقــديم د ارس ــة الج ــدوى والكلف ــة المالي ــة واإلداري ــة
جــداور مقارن ــة أو أس ــباب موجب ــة ّ
* مستشار قانوني وأستاذ جامعي محاضر في القانون وفي مادة حقوق االنسان والحريات العامة.
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والبشرية .1هل كنا شهدنا مثالً هذا المقدار من التعثّر في تطبيق ضـمان الشـيلولة لـو كانـت
أجريــت لــه د ارســة وافيــة؟! واألمــر عينــه ينســحب علــى قــانون اإليجــا ارتوب  ،وتشـريعات الض ـريبة
حيز زمني قليل.
على القيمة المضافة العديدة و
ّ
المتضلمة في ّ
 .2اإلجتعزاء واالرتجعال .تجتـزئ التعــديالت التشـريعية نصـوم القـوانين القائمـة وهــو

مــا قــد يلفــي غايــات سياسـية :مــادة مــن هنــا تعـ ّـدر قانونـاً مــن هنــاكوب  ،وقــانون مــن هنــاك يعـ ّـدر
ـنم بالتأكيــد عــن غيــاب لطــة تش ـريعية هادفــة ويصـ ّـعب علــى القــانونيين
مــادة مــن هن ـاوب  ،بمــا يـ ّ
مجدداً على النم .األمر الذي يؤدي تالياً إلى وضع الحقوق في مركز
أنفسهم عملية العثور ّ
بعيــد عــن متنــاور النــاس .المثــار علــى ذلــك وجــود عش ـرات التعــديالت المقترحــة علــى قــانون

الض ــمان االجتم ــاعي طـ ـوار الس ــنين األليـ ـرة دون لط ــة واض ــحة للتشـ ـريع االجتم ــاعي .م ــع

التنوي ـهوب  ،فــي المقابــلوب  ،بالصــياغة القانونيــة لقــانون موازنــة عــام  2005التــي تضـ ّـمنت أحكام ـاً
لاصــة بالماليــة العامــة دون س ـواها هــذه الســنةوب  ،بمــا فيهــا الفصــل األليــر منهــا بعن ـوان "م ـواد
متفرقة"وب  ،وذلك تماشياً مع أصور التشريع في علم الموازنة العامة التـي كـان لفـت إليهـا مرصـد
ّ
التشـ ـريع ف ــي لبن ــانوب  ،وه ــو برن ــامج للمؤسس ــة اللبناني ــة للس ــلم األهل ــي ال ــدائم يرم ــي إل ــى رص ــد
التشـ ـريعات قيـ ــد الصـ ــدور والنظ ــر فـ ــي مـ ــدى مطابقته ــا مـ ــع أصـ ــور التش ـ ـريع Légistique2

ومعايير الديموقراطية وحقوق اإلنسان .وذلك لالفاً لألعوام السابقة حين كانت الموازنـة تع ّـدر
قوانين ال عالقة لها بالموازنة أو بالمالية العامة كالقوانين العقاريـة واإلداريـة ودون تعليـل مقنـع
أو نشر لألسباب الموجبة عالني ًة إلى الرأي العام والمعنيين.

1
متفرقة على قانون أصور المحاكمات الجزائيةوب  ،مشروع قانون تعديل أصور تعيين
أمثلة حديثة :تعديالت ّ
موظفي الفئة األولى...
La notion de légistique, http://webdroit.unige.ch/cours/general/def/legistique.html 2
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2
استراتيجية في التشريع
دون الـ ــدلور فـ ــي التقنيـ ــات التش ـ ـريعيةوب  ،يجـ ــدر وضـ ــع سياسـ ــات اسـ ــتراتيجية للدولـ ــة
بالنسـبة إلــى كــل قطـاع (الضـرائبوب  ،الصــحةوب  ،التعلـيم )...توضــع فــي وثـائق واضــحة ومنشــورةوب ،

وموح ــدة  Codesبالتع ــاون ال ــدائم م ــع نقاب ــة المح ــامين وم ــع
جسـ ـد ف ــي تشـ ـريعات متكامل ــة
وتُ َّ
ّ
"التصاصــيي" القطــاع المعنــي بهــا ولــيس حص ـ اًر "أهــل القطــاع" الــذين قــد تكــون لهــم مصــالح

متضاربة أو ظرفية ال تلدم غاية التشريع .من شأن التشريع على هـذا النحـو إلـزام الحكومـات

تتغيـر فـي ك ّـل
المتعاقبة باستراتيجية عامة "للدولـة اللبنانيـة"وب  ،تكـون قابلـة للتطـوير مـن دون أن ّ
ـتحكم بــه
مـ ّـرة لمجـ ّـرد تبــديل الحكومــاتوب  ،مــع ضــرورة اإلبقــاء طبعـاً علــى هــامش تنفيــذي واســع تـ ّ
هذه الحكومات.

3
التشريع من أجل التغيير
ال ش ــك أن المج ــالس النيابي ــة األليـ ـرة أص ــدرت تشـ ـريعات ف ــي موضـ ـوعات جدي ــدة
(حمايــة الملكيــة الفكريــة واألدبيـةوب  ،حمايــة المســتهلك وسـواهماوب  ،رغــم تحّفظنــا عــن بعــض أحكــام

هذين القانونين وكذلك عن تعليق نفاذ قانون حماية المستهلك على إصدار مراسيم تطبيقية لـم
تبصــر النــور بعــد) .لكنهــا ال ت ـزار عــاجزة عــن إصــدار مزيــد مــن التش ـريعات فــي موض ـوعات
ألرى مستجدة (المعامالت والتوقيع اإللكتروني.)...
***
يغ ــرق المش ــترع ف ــي عقلي ــة التشـ ـريع "الض ــروري" تنظيمـ ـاً ألم ــر واق ــع أو ردعـ ـاً ع ــن

ملالفة النظام .يجدر التفكيـر بج ّـد فـي اللـروج مـن هـذا الـنهج فـي التشـريع النـاظم أو التشـريع
(يسمى القانون الجزائي في لبنـان قـانون "العقوبـات" فـي صـورة تعكـس هـاجس العقـاب
العقابي
ّ
ِّ
المحفـز المـؤثّر فـي الواقـع االجتمـاعي
لدى المشترع دون التأهيـل أو اإلصـالح)وب  ،إلـى التشـريع

واالقتصـ ـ ـ ــادي (مـ ـ ـ ــثالً :تش ـ ـ ـ ـريع لتحفيـ ـ ـ ــز الشـ ـ ـ ــركات علـ ـ ـ ــى توظيـ ـ ـ ــف الشـ ـ ـ ــباب فـ ـ ـ ــي أس ـ ـ ـ ـواق
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العمل عن طريق منح لفوض وتحفيـزات ضـريبيةوب  ،تشـريع إلعطـاء الجمعيـات الصـفة الالزمـة
لإلدعاء في ملتلف قضايا الشأن العام.)...

المطلوب اللروج من عقلية التشريع من أجل صوغ القوانينوب  ،إلـى التشـريع مـن أجـل

التغيير.3

3
محددين بل أصبح مؤثّ اًر لارج المكان والزمان
مجرد تنظيم أمر واقع في زمان ومكان ّ
لم يعد التشريع مقتص اًر اليوم على ّ
الصادر فيهما .هنالك اليوم ما يُعرف بالتشريع الذي يتجاوز حدود الدولة Législation supranationale ou

 Législation transnationaleوحتى أن بعض التشريعات المحلية أصبحت تؤثّر في دور ألرى (لصوصاً التشريعات
األميركية مثار  USA PATRIOT Actوقانون محاسبة سورياوب  ،وتشريعات اإلتحاد األوروبي).

16
كيف تضمن التشريعات المتقدمة حرية العمل السياسي؟
بور مرقم

وتعزز ذلك بتضمين رئيس
سن قانون جديد لألحزاب في لبنان
ُ
ّ
طرح موضوع ّ
وممي اًز
مجلس النواب هذا الطرح في برنامجه للوالية الجديدة الذي يعتبر في ذاته نهجاً جديداً ّ

ف ي المبدأ على صعيد الممارسة الديموقراطية .فهل جاءت صيغة االقتراح قيد الدرس مالئمة
المتقدمة على
المقررة عالمياً ومضاهية لقوانين الدور
للمعايير والضمانات الحقوقية الدنيا
ّ
ّ
صعيد الممارسة الديموقراطية؟
كانت هيئة تحديث القوانين واشتراعها قد درست اقتراح قانون لألحزاب السياسية

كان وضعه عام  1972رئيس لجنة اإلدارة والعدر آنذاك 1ثم بادر رئيس هيئة تحديث
مسودة اقتراح القانون (مسمى في ما يلي "النم قيد
القوانين إلى اإلعالن عن إنجاز
ّ
التداور") وأحاله رئيس مجلس النواب إلى لجنة اإلدارة والعدر فألذ رئيسها على عاتقه

دراسته ووضعه في رأس سّلم أولويات اللجنة"( 2النهار"وب  23 ،و2005/7/26وب  ،م .)3
1
ما هو الوضع التشريعي القائم؟
يرتكز تشريع الجمعيات في لبنان في صورة أساسية على قانون الجمعيات العثماني
ظم تكوين الجمعيات السياسية أي األحزاب ونشاطهاوب ،
الصادر في  3أيلور  1909والذي ين ّ

وكذلك معظم الجمعيات غير السياسية (مسمى في ما يلي "القانون اللبناني") .إضافة إلى

متفرقة.
نصوم قليلة ألرى ّ

 .1النهار ،2005/6/27 ،ص .5
 .2النهار 23 ،و  ،2005/7/26ص .3
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القانون اللبناني مقتبس من القانون الفرنسي الصادر عام  .1901لكن هذا األلير
لتطور المجتمع والحياة الحزبيةوب  ،بحيث يصبح التساؤر
عدة مواكب ًة
لضع لتعديالت ّ
ّ
مشروعاً :ألم يشهد المجتمع اللبناني هو اآللر تطو اًر منذ عام 1909وب  ،وفي حار اإليجابوب ،
إلى أي حدود؟

حد
يعتبر القانون اللبناني ( )1909ليبرالياً رغم صدوره زمن العثمانيينوب  ،ألنه يتوافق إلى ّ
كبير – رغم اقتضابه وعمومية التعابير الواردة فيه وعدم مالءمتها مع المفاهيم الحديثة
للجمعيات واألحزاب -مع مبدأ حرية الجمعيات .فتأسيس الجمعيات – بما فيها الجمعيات
مجرد إعالم
السياسية أو األحزاب -ال يحتاج بموجب هذا القانون إلى ترليم ّ
مسبق بل إلى ّ
من المؤسسين إلى و ازرة الداللية (المواد  2و 6و .)12لكن سوء تطبيق القانون وصدور

مسبق.
حور "العلم واللبر" عملياً إلى ترليم ّ
ق اررات إدارية ملالفة له ّ

2
ما أهمية طرح موضوع تنظيم األحزاب السياسية في لبنان اليوم؟
ظمة
ُيقِبل عدد من التيارات السياسية الشعبية على االنضواء حالياً في أحزاب من ّ
الحروب  ،تيار المستقبل .)...وهذا ما ُيضفي أهمية على إثارة موضوع األحزاب
(التيار الوطني ّ

في لبنان في هذه الفترة تحديداً.

من شأن العمل الحزبي السليم التأثير في إعادة تشكيل المجتمع السياسي ورّبما في
إعادة تكوين السلطة فيه .فاألحزاب تساهم في بناء الحياة السياسية Structuration de la
 .vie politiqueوبالفعلوب  ،كم أحوجنا إلى قيام أحزاب عصرية وديموقراطية في لبنان حيث
انعدام "البناء" في الحياة السياسية .وذلك يتّضح من مراجعة أبرز الوظائف الحديثة لألحزاب
السياسية المتعارف عليها عالمياًوب  ،وهي:
 .1تهيئة ظروف مالئمة للتنمية واعداد برامج وليارات استراتيجية لتكوين الرأي

العام والتأثير في لياراته وتثقيفه.3

. Duverger, Maurice, Les partis politiques, Paris, Armand Colin, 1969, p. 84.

3
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العمار الزراعيين من الناحية
فعلى سبيل المثاروب  ،يتوّلى الحزب الشيوعي الفرنسي تثقيف ّ
عامة .وفي ألمانيا "تشارك األحزاب السياسية في تكوين
السياسية لتوّلي مسؤوليات ّ
اإلرادة السياسية للشعب" (الفقرة  1من المادة  21من القانون األساسي األلماني).

مرشحين
 .2المساهمة تالياً في تكوين نلبة سياسية وقادة السيما عن طريق دعم ّ

لالنتلابات العامة على التالف أنواعها (بلديةوب  ،نيابيةوب  ،رئاسية.)...
متى يوضع قانون جديد لألحزاب؟

غالباً ما تترافق تجربة وضع قانون جديد لألحزاب مع الحاجة إلى تدعيم بنيان

الدولة الداللي .وقد دّلت تجارب البلدان التي اعتمدت قوانين لاصة باألحزاب كفنزويال

( )1965وألمانيا ( )1967وفنلندا ( )1969والنمسا ( )1975واسبانيا ( )1978وتركيا
( )1980واألرجنتين ( )1982وبولندا ( )1990واسرائيل ()1992وب  ،دّلت هذه التجارب
وتحوالت في السلطة.
على أن إصدار هذه القوانين جاء عقب أزمات داللية أو حروب ّ
لكن هذه القوانين اندرجت في الوقت عينه في إطار استراتيجية واصالحات سياسية

ودستورية متكاملة ولم تكن عمالً معزوالً .ولذلك نعتقد أنه يجب أن يسبق تشريع

توجبه -دراسة موضوعية واستراتيجية لحاجات لبنان
األحزاب في لبنان – في حار ّ
أداة بيد السلطة القائمة أو بيد
وتطّلعاته .كما أن تشريع العمل الحزبي يجب أال يكون ً
فريق سياسي مؤثر في السلطةوب  ،بغية تقييد مشاركة المواطنين بفاعلية ومساواة في الحياة

العامة.
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3
على َم ينص االقتراح قيد التداول في مجلس النواب حالياً؟
يعبر هذا النم عن جهد جدير بالدراسة والتحليل لتنظيم األحزاب السياسية
ّ
وتحديث التشريع في لبنان .لكننا نبدي حيالهوب  ،في صورة أوليةوب  ،المالحظات الجوهرية

التالية:

في الشكل:
يتضمن النم قيد التداور أحكاماً تفصيلية .لكنه يعاني غموضاً
ّ
ونواقم ومغالطات في المنهج والصياغة ال مجار هنا لذكرهاوب  ،من شأنها أن تؤثّر على

عدة.
مضمونه في نوا ٍح ّ

حد كبير من حرّية
في المضمون :يتّسم النم بمنحى تقييدي أكيد ينتقم الى ّ
األحزاب السياسية:

يتضمن قيوداً على تأسيس الحزب ونشاطه من حيث اشتراط "الترليم
.1
ّ
المسبق" للحزبوب  ،ويربط الترليم بـ"استقصاءات" تجريها السلطة مع ما يرافقها من سلطة
ّ
تقديرية واسعة.
 .2يمحض صالحية الترليم للسلطة السياسية القائمة في الحقبة التي يزمع
الحزب القيام بنشاطه لاللها وليس إلى هيئة مستقّلة عن السلطة السياسية القائمة .وال ُيغني
عن ذلك أن ينم االقتراح على إمكان مراجعة القضاء للتظّلموب  ،على اعتبار أن القضاء ال

ظمه القانون
حق مبدئي ين ّ
يقوم حينها مقام سلطة الرقابة اإلدارية .كذلك أن مراجعة القضاء ّ
وال ينشئه.
ينم عن
ولكن ليس ما يشير إلى أن المنحى التقييدي الذي يتّسم به النم المقترحوب ّ ،
إرادة السلطة السياسية الحالية .ذلك أن مجلس الوزراء ذهب لالف هذا المنحى في جلسته

بتاريخ  8آب 2005وب  ،بأن ألغى ق ارره السابق رقم  93/60المتعّلق بفرض موافقة المجلس

المسبقة قبل حصور أي جمعية سياسية على العلم واللبر من و ازرة الدالليةوب  ،وأ ّكد على أن
ّ
"تأليف الجمعيات على أنواعها ال يلضع ألي ترليم" وطلب إلى و ازرة الداللية والبلديات

"التقيد بتطبيق قانون
الجمعيات في إعطاء العلم واللبر لها".
ّ
ّ
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تقدموب  ،وما سنرجع إليه في شيء من التفصيل في ما يليوب  ،يقتصر
عما ّ
وفضالً ّ
النم المتداور في مجلس النواب على تنظيم األحزاب السياسية دون الجمعيات غير
لكنه يضيف إليه تنظيم التظاهرات أيضاً .وان كانت األحكام المقترحة لتنظيم
السياسيةّ .
التظاهرات ليبرالية المضمونوب  ،األمر الذي يجدر التنويه بهوب  ،فإننا نرى أن التظاهرات ال ترتبط
تجمعات أو جمعيات غير سياسية كالنقابات أو الطالب
حص اًر باألحزاب وانما قد تقوم بها ّ
أو أهالي المحّلة ...مع اإلشارة إلى وجود مذ ّكرة وافية في هذا الشأن صادرة عن وزير
ظمت حرّية التظاهر في صورة مقبولة –
الداللية كمار جنبالط بتاريخ  1970/1/22وقد ن ّ

النم  -بما يالقي استحسان المجتمع المدني والسياسي
أقل مما هو مقترح في ّ
ولو بليبرالية ّ
في لبنان.4
4
المقررة عالمي ًا
الضمانات والمعايير الحقوقية الدنيا ّ

تلتلف أسس تشريع األحزاب وللفياتها بين مجتمع وآلر ومعها أشكار األحزاب
وبناء عليهوب  ،يقتضي أن يألذ تشريع األحزاب السياسية في لبنان في
عمالية.)...
(ليبراليةوب ّ ،
ً
االعتباروب  ،على فرض لزومهوب  ،أو على األقل تشريع نوا ٍح محددة من النشاط الحزبيوب  ،طبيعة

اللصائم السياسية والمجتمعية واتجاهات بناء الدولة اللبنانية الحديثة بمفهوم دولة "الحق".

يتقدم إلى
متقدموب  ،يصّفى الحزب في حار لم ّ
ففي ألمانيا مثالًوب  ،حيث التشريع الحزبي ّ
االنتلابات العامة طوار ست سنوات (المادة  2من قانون األحزاب األلماني) ولذلك فإن عدد

األحزاب في ألمانيا قليل .ال يصلح هذا الشرط في لبنان حيث األحزاب ال تشترك جميعها في
كل دورة .كما أنه ليس من السهولة تقليم عددها إلى حزبين
االنتلابات في الضرورة في ّ
أو ثالثة .فال يمكن تالياً ألذ التجارب األجنبية واسقاطها على الواقع اللبناني مهما كانت هذه

متقدمة .فكيف بالحرّي إذا كانت التجارب المقتبسة تعود إلى دور عربية
التجارب ناجحة أو ّ
ليست نموذجية في النشاط الحزبي المؤثّر فعلياً على الحياة السياسية في هذه الدور.

 .4المذكرة منشورة في كتاب مواطن الغد :الحريات وحقوق االنسانوب  ،المؤسسة اللبنانية للسلم األهلي الدائموب ،

المكتبة الشرقيةوب  ،جزء 2وب 1998 ،وب  ،م .301
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سنعددها
لكن ذلك ال ينفي وجود معايير وضمانات حقوقية دنيا متعارف عليها عالمياً
ّ

في ما يليوب  ،انطالقاً من القواعد الدستورية والتشريعية واإلدارية واالجتهاديةوب  ،السيما اإلعالن
العالمي لحقوق اإلنسان (السيما المادة  )20والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية (السيما
المادة  )22ولصوصاً االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان وسائر المواثيق الدولية وهي مسائل

وحق
ال يجوز تل ّ
طيها اليوم .وقد حرصت هذه المواثيق على عدم تقييد حق إنشاء األحزاب ّ
ضيقة واستثنائية في الحدود الالزمة لحماية مصلحة األمن الوطني أو
التجمع إال في حدود ّ
ّ
السالمة العامة أو النظام العام أو األلالق العامة أو حماية حقوق اآللرين وحرياتهموب  ،وهي
حد ما في قانون الجمعيات اللبناني (المادة  3من القانون اللبناني).
تعابير نجد مقابلها إلى ّ
تتضمن معايير
ليست كل المعايير المعددة أدناه معايير دنيا إلزاميةوب  ،ذلك أنها
ّ
مكملة غير إلزامية .كما نلفت النظر إلى أن تنظيم عدد من المعايير لقيام وانشاء األحزاب
ّ
مجرد مسألة تنظيمية داللية تعود إلى األحزاب .من هذه
هو
بل
السلطة
ة
مهم
من
ليس
ّ
ّ
المعايير:

 .1تعريف الحزب :من المستحسن تعريف الحزب في القانون في شكل ملتصر

وشامل في الوقت عينهوب  ،كي يكون أقل تقييداً إلنشاء األح ازبوب  ،وهو ما يألذ به النم قيد
حد بعيد.
التداور إلى ّ
 .2إجراءات التسجيل :من المستحسن أن تناط إجراءات التسجيل بهيئة مستقّلة
الجادين
عن السلطة وأن يكون االمتثار إلجراءات التسجيل في متناور جميع الناشطين
ّ
لتأسيس األحزاب .وينبغي إفساح المجار لمراجعة القضاء للفصل في أي نزاعات تنشأ عن

تقييد عملية التسجيل أو رفض التسجيل.

مسبق من السلطاتوب  ،بل
بموجب "القانون اللبناني"وب  ،ال تحتاج الجمعية إلى ترليم ّ
يكفي إعالم هذه السلطات بقيامها كما أسلفنا .وكذلكوب  ،فبموجب القانون الفرنسي ال يتطّلب
مسبق بل التصريح للسلطات كي تكتسب الشلصية المعنوية
تأسيس الجمعيات ترليم ّ
(المادتان  2و 5من القانون الجمعيات الفرنسي تاريخ  1901/7/1وتعديالته) .ونظ اًر ألهمية

هذا الشأن نورد نم المادة  2من القانون الفرنسي حرفياً:
« Les associations de personnes pourront se former librement
sans autorisation ni déclaration préalable, mais elles ne jouiront de
la capacité juridique que si elles (sont rendues publiques par les soins
de leurs fondateurs) ».
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بينما يضع النم قيد التداور قيوداً على تأسيس الحزب أبرزها اشتراطه على

بناء على
الحزب االستحصار على "ترليم مسبق يعطى بمرسوم يتّلذ في مجلس الوزراء ً
اقتراح وزير الداللية المشفوع برأي مجلس الشورى الدولة" .كما أنه ال يحق لمؤسسي الحزب
تصرف باسم الحزب إال
قبل نيلهم الترليم المذكور ممارسة "أي نشاط حزبي أو اجراء أي ّ
في الحدود الالزمة لتأسيسه"وب  ،أي عملياً بالمقدار الالزم إلعداد وتقديم طلب التأسيس (المادة

 .)6فضالً عن إجراءات ألرى منوطة في و ازرة الداللية ومهالً إدارية طويلة نسبياً (شهران
تتعدى هذه المهلة
إلعطاء
المؤسسين إيصاالً بتسّلم طلب التأسيس بموجب المادة 8وب  ،بينما ال ّ
ّ
في فرنسا لمسة أيام بموجب المادة  5من قانون الجمعيات الفرنسي).
حرية النشاط :يرتبط هذا المعيار بتشريعات ال تتعلق باألحزاب السياسية
ّ .3
التجمعوب  ،التظاهر .)...وبالفعلوب  ،للداللة
(حق
فحسب بل بتنظيم سائر الحريات العامة أيضاً ّ
ّ

ظل منع
على أهمية هذا المعياروب  ،يجري التساؤر ماذا كان يجدي وجود الحزب في لبنان في ّ
التظاهر لالر الحقبة السياسية التي أعقبت اتفاق الطائف؟!
يذهب النم قيد التداور إلى تقييد نشاط األح ازبوب  ،السيما لجهة:
 -إلضاع كل تعديل في قيادة الحزب وتشكيالته اإلدارية وأنظمته ومركزه الرئيسي

بناء على اقتراح وزير الداللية المشفوع برأي مجلس
وفروعه لترليم من مجلس الوزراء ً
بمجرد "إعالم" السلطات بهذه
شورى الدولة (المادة  .)13بينما يكتفي القانون الفرنسي
ّ
التعديالت لالر ثالثة أشهر من إجرائها (المادة  5من قانون الجمعيات الفرنسي).

 -التصريح إلى و ازرة الداللية عن االجتماعات الحزبية – ومنها االجتماعات

حق حضورها – أي التواجد في مكان
االنتلابية( -المادة  )37وتلويل قوى األمن الداللي ّ
االجتماع وليس بالضرورة لارجه -لحفظ األمن والنظام (المادة  )38األمر الذي من شأنه أن

يعي ب حرّية االجتماع .إضاف ًة إلى إعطاء السلطة حق منع عقد االجتماع بقرار معّلل مبني
على االستقصاءات والتحرياتوب  ،إذا كان "من شأن عقده أن يش ّكل إلالالً باألمن العام ولط اًر
النيات
على السالمة العامة" (المادة )39وب  ،األمر الذي ّ
يشكل نوعاً من المحاكمة على ّ
.Délit d’intention
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يقيد النم العالقة بين األحزاب اللبنانية والتنظيمات السياسية
من ناحية ثالثةوب ّ ،
ظر على الحزب
األجنبية (مثل االشتراكية الدولية أو األحزاب الديموقراطية المسيحية)...وب  ،فيح ّ

التحالف أو حتى التعاون مع أي حزب أو تنظيم سياسي أجنبي إال وفق أصور يتركها
لمجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الداللية.
***
المسبق المبني على االستقصاءات وتقدير السلطاتوب  ،كشرط
إن فلسفة الترليم
ّ
لتأسيس الحزب ولقيامه في نشاطه في كل مرةوب  ،يلالف المبادئ الليبرالية للعمل الحزبي
ويعتبر تدلالً من السلطات في الحريات العامةوب  ،بل تدالالً بين السلطات الدستورية على
تقل قيم ًة عن سائر السلطات
اعتبار أن الحزب يعتبر هو اآللر "مؤسسة دستورية" ال ّ
العامة التي
وبالقوة
الدستورية في الدولة الديموقراطية وان كان ال يتمتّع بالسلطات التقريرية
ّ
ّ

تتمتّع بها السلطات الدستورية التقليدية (التشريعية والتنفيذية والقضائية) دون أن يعني ذلك أن
يكون الحزب بمثابة حزب للسلطة  .Parti d’Etatودالل ًة على ذلكوب  ،نشير إلى أن الدستور
ِ
مصاف المؤسسات الدستورية (دستور .)1949/5/23
األلماني يرفع األحزاب السياسية إلى
المتقدمة ال تقتصر على
ولذلك نالحظ أيضاً أن تبادر الزيارات بين المسؤولين في الدور
ّ
الحزب الحاكم بل تشمل رؤساء األحزاب المعارضة أيضاً.
***

 .4تسهيل مشاركة األحزاب في الحياة السياسية السيما من لالر المساعدات

المالية لألحزاب من الدولة كما سيلي بيانه في الفقرة الالحقة وافادة األحزاب من إعفاءات
يتضمنها
ضريبيةوب  ،كما في ألمانياوب  ،ومن لالر تسهيالت إجرائية وادارية إضافية يفترض أن
ّ

قانون األحزاب .إذ ال جدوى من العمل الحزبي دون تمكين األحزاب من تسّلم السلطة أو
المشاركة فيها .وهذا المعيار ال يرتبط بقانون األحزاب فحسب بل بعوامل وقوانين ألرى

البث اإلعالمي Droit des partis à des temps
كحفظ مساحة لاصة لألحزاب في ّ
 d’antenneكما هي الحار بموجب قوانين لاصة في ألمانيا .وبالعكسوب  ،قد يتأثّر هذا

بمعوقات كالتمثيل الطائفي وتقسيم الدوائر االنتلابية كما في لبنان حيث دّلت
المعيار سلباً ّ
تجربة االنتلابات النيابية في الدورات األربع األليرة على أن تقسيم الدوائر االنتلابية بموجب

قانون جائر من شأنه تشويه تمثيل األحزاب السياسية سواء عن طريق تلفيق أحجام انتلابية

كبيرة ألحزاب وتيارات سياسية ضعيفة التمثيل أو تحجيم تمثيل ألرى واسعة التمثيل.
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وبالفعلوب  ،يشير  Wolfgang Müllerإلى ثالثة مؤثّرات يمكن أن تلجأ إليها الدولة

للتأثير في عملية التغيير دالل األحزاب وفي األنظمة الحزبية وهي :قانون األح ازبوب  ،قانون

االنتخابوب  ،وتمويل األحزاب.5

كما يعتبر  Duvergerمن جهته أن قوانين االنتلاب لها تأثير عميق على عدد األحزاب

وحتّى على شكل األحزاب.6
معين من
نشير ألي اًر في هذا الصدد إلى أنه قد ُيشترط في قانون األحزاب عدد ّ
األعضاء أو من تواقيع المواطنين لمشاركة الحزب في االنتلابات العامة .هذا الشرط غير

مبرر في صورة دائمة .وفي حار فرضهوب  ،ينبغي أن يكون في حدود معقولة لئالّ يستلدم
ّ
الحد من النشاط السياسي.
كوسيلة
ّ
للتحكم بعدد األحزاب أو ّ
نم عليه القانون اللبناني
 .5التمويل :عن طريق إشتراكات االعضاء وهو ما ّ
عرضاً (المادة .)8
تعتبر هذه االشتراكات بحسب " Duvergerعامل نفسي" للعضوية والمشاركة
و"مؤشر وفاء ومصدر وفاء في الوقت عينه" A la fois un signe de fidélité et une
ّ
التبرعات
 .source de fidélitéوتضاف إلى ذلك اشتراكات المناصرين وحمالت جمع ّ

محددة كالفوز
المقدمة من الدولة وفق شروط ّ
 Fundraising Campaignsوالمساعدات ّ

معين من األصوات في االنتلابات واسترجاع تكاليف الحملة االنتلابية (كما في
بعدد ّ
ألمانيا).
يقضي هذا المعيار بوضع سقف للهبات من األشلام الطبيعيينوب  ،وتقييد الهبات

من األشلام المعنويين ومنعها من الشركات والقوى األجنبيةوب  ،ومراقبة تمويل الحمالت
االنتلابية ....إضاف ًة إلى تحديد األموار التي يعود إلى للحزب تمّلكها وأصور صرف
األموار وتصفيتها عند حّله (المادة  14من القانون اللبناني).

. Wolfgang C. Müller, “The relevance of the State for Party System Change”,
Journal of Theoretical Politics, 5 (October 1993), pp. 419-454.
6
.Maurice Duverger, Political Parties: Their Organization and Activity in the
Modern State. New York: Wiley, 1954.
5
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وتطرح في هذا السياق قضية مساءلة قادة الحزب  Accountabilityفي حار

تجنب سوء اإلدارة في وضع أنظمة
سوء اإلدارة المالية في الحزب وسواها .ومن المستحسن ّ
داللية حور أصور الصرف والتمويل وسائر وجوه اإلدارة المالية لضمان الشفافية المالية.
***

معيار تمويل األحزاب على جانب كبير من األهمية ألن إساءة تنظيمه للتأثير في

مسار الحياة السياسية والتضييق على العمل الحزبي من السلطةوب  ،أو تركه دون تنظيموب  ،من

ظم في صورة
لكن هذا المعيار غير من ّ
شأنه أن يؤثّر على حرّية إنشاء وعمل األحزابّ .
واضحة وتفصيلية وكافية بموجب القانون اللبناني الحاليوب  ،وال بموجب النم المقترح .كما أن
اشتراط التصريح عن اسم المصرف الذي يودع فيه الحزب أمواله بموجب هذا النم لرق

غير معّلل للسرية المصرفية (المادة 7وب  ،الفقرة  .)10وال يضع النم قيد التداور معايير

لمالية األحزاب (المادة  22وما يليها) لصوصاً لجهة تنظيم مساعدات الدولة (م22
واضحة ّ
تجنباً للمحاباة بين األحزاب  .Favoritismeبينما
و )25من لالر وضع معايير واضحة ّ
يلضع هذا المعيار في فرنسا لتنظيم دقيق بدءاً من عام  1988تاريخ وضع قانون لام
لشفافية الحياة السياسية وتمويل األحزاب والنفقات االنتلابية .ومن المعايير التي يعتمدها

قانون األحزاب األلماني الساري المفعور منذ 1967وب  ،تسديد جزء من نفقات الحملة االنتلابية

مرشحين النتلابات مجلس النواب األلماني  Bundestagشرط
تتقدم بلوائح ّ
لألحزاب التي ّ
معينة من األصوات.
حصولها على نسبة ّ
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حل الحزب من السلطة العامة بوضوح على أال يحور دون إمكان
 .6تحديد شروط ّ
لحد السلطة :ينيط القانون اللبناني بمجلس الوزراء
مراجعة القضاء إلبطار كل تجاوز ّ
ظر المرسوم  10830تاريخ " 1962/10/9على أي
حل الجمعية (المادة  .)3ويح ّ
صالحية ّ
يحدد بوضوح
كان اإلبقاء على جمعية حّلت الرتكابها جرائم تتعّلق بأمن الدولة" دون أن ّ
لحل الجمعية سوى ارتكابها جرائم تتعّلق بأمن الدولة وهو مفهوم واسع .أما
األسباب القانونية ّ
األسباب الواردة في النم قيد التداور لوقف نشاط الحزب لمدة محددة من وزير الداللية أو

مقيدةوب  ،تُبقي بيد السلطة صالحية تقدير
حل الحزب من مجلس الوز ارءوب  ،فهي أسباب غير ّ
ّ
"لصم أمواله أو جزءاً منها لغير أحد األهداف والمبادئ التي
واسعة (مثالًّ :
حل الحزب إذا ّ

أنشىء من أجلها"وب  ،الفقرة  3من المادة  )28بينما ينيط الدستور األلماني "بالمحكمة
الدستورية" صالحية النظر في عدم دستورية الحزب (المادة 21وب  ،الفقرة  2من الدستور

األلماني).

5
مكملة
معايير حقوقية ّ
توسل الحزب الوسائل الديموقراطية دالل الحزب (انتلابات داللية
.1
ّ
جد الحزبوب  ،المركزية الق ارروب  ،تنشئة وتثقيف األعضاء)...
ديموقراطيةوب  ،برنامج سياسي إلثبات ّ

ومن لالر ممارسته الشأن العام .وهذا المعيار -الذي هو معيار تنظيمي داللي للحزب ال

يعود للقانون تنظيمه -يستتبع إرساء معايير ألرى فرعية بموجب القانون مثل عدم حصر
حق تقرير المصير بيد حزب واحد وعدم استلدام الحزب العنف للوصور إلى السلطة مثل

صدى في المادة  11من القانون
حمل أو استلدام السالح .وهذا األمر األلير نجد له
ً
اللبناني غير أن عدداً من األنظمة السيما في بالد عانت نزاعات مسّلحةوب  ،تمنع األحزاب
صراح ًة من إنشاء ميليشيات مسّلحة تتبع لهاوب  ،مثار القانون الفنزويلي.

ال ينطبق هذا المعيار على األحزاب في طريقها للوصور إلى السلطة فحسب بل

لالر توّليها السلطة أيضاً .ونحن نرى أنه ال يعني – لالفاً لما يذهب إليه البعض -أنه ال

توسله اآلليات الديموقراطية للتغيير أو تلك
يسوغ للحزب السعي لتعديل الدستوروب  ،شرط ّ
ّ
المس بالمبادئ الدستورية األساسية التي
المنصوم عليها في الدستور عينهوب  ،وشرط عدم ّ
اتّفق عليها المواطنون ما لم يكتسب التغيير الذي ينشده الحزب توافقاً وطنياً.
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المقرر عالمياًوب  ،ورود منع في القانون اللبناني من إنشاء
وال ينفي هذا المعيار
ّ
جمعيات بقصد "تغيير شكل الحكومة الحاضرة  "...والمقصود بها على الغالب "الدولة

الموحدة" (المادة  3من القانون الحالي) .ومقابل هذه العبارات في قانون الجمعيات الفرنسي
ّ
نجد :وحدة اإلقليم الوطني L’intégrité du territoire nationalوب  ،النظام الجمهوري La
 .forme républicaine du gouvernementوترد في القانون األساسي األلماني

الحر والديموقراطي"
المفاهيم التالية التي ال يجوز للحزب العمل على تغييرها" :النظام
ّ
و"وجود الجمهورية".
ال يعلن أي حزب سياسي عموماً أنه حزب غير ديموقراطي .فقد أصبحت
الديموقراطية فكرة قوية ومهيمنة لدرجة أصبح الحكام العسكريون والدكتاتوريون
متحمسين
ّ

تمسكهم بها حتّى أن األحزاب األكثر ديكتاتورّية تستعير هذه العبارة في تسميتها.
إلعالن ّ
لمجرد المناداة بها وانما تتطلب معايير واجراءات
ولكن الديموقراطية ال تزدهر في الحزب
ّ
داللية فعليةوب  ،لضمان التغيير في المناصب القيادية كّلما أراد ذلك أعضاء الحزبوب  ،وتفعيل

بحرية والتسامح مع األفكار الملتلفة
مشاركة األعضاء والسماح لهم بالتعبير عن آرائهم ّ
7
وتشجيع عضوية النساء ومساءلة القادة الحزبيين...
 .2شروط العضويةوب  ،ومنها:

 -عدم تخويل األجانب تأسيس أحزاب (وهو ما جاء عليه "النم قيد التداور" في

الفقرة  3من المادة  3منه) واالنتماء المفتوح من الجمهور .وهذا األمر األلير ال يعني عدم

حق االنتماء للجميع وفقاً لشروط
وجود إكراه في االنتماء إلى الحزب فحسبوب  ،بل توفير ّ
حق االنفصال عن الحزب (المادة  10من القانون اللبناني الحالي) .إضاف ًة
عادلة .وكذلك ّ
إلى استحسان وجود مشاركة نسائية فاعلة في القرار الحزبي.
سن الرشد .فال ُيعقل مثالً ممارسة التأثير السياسي والعقائدي
 بلوغ األعضاء ّعلى األطفار من األهل المحازبين أو سواهم بغية استقطابهم إلى الحزب ودفعهم إلى تكوين

 .7راجع على وجه اللصوم دليل "األحزاب السياسية واالنتقار إلى الديموقراطية"وب  ،المعهد الديموقراطي الوطني

للشؤون الدولية NDIوب 2004 ،وب  ،م 14وب  ،وسائر المراجع الصادرة عن هذا المعهد والتي تكتسب أهمية بالغة.
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وتجمعات
حق األطفار باالشتراك بجمعيات
سن ّ
لياراتهم العقائدية في ّ
مبكرة .وذلك بلالف ّ
ّ
سلمية (المادة  15من االتفاقية الدولية لحقوق الطفل لعام  .)1990يشترط بالعضو في
فالسن
سن العشرين سنة (المادة  .)5أما في النم قيد التداور
ّ
القانون اللبناني أن يبلغ ّ
السن األدنى المفروض قانوناًوب  ،وال نرى مانعاً
المقترح هو  18سنة (المادة  .)3والمقصود به ّ
من رفعه إلى سن أعلى بموجب األنظمة الداللية للحزب.

 -حفظ حقوق األعضاء بالمشاركة الفاعلة السيما بموجب نظام الحزب .مع حفظ

حق العضو قانوناً بمراجعة القضاء .على أنه ال يعود إلى القانون تحديد شروط العضوية
السيما من حيث اشتراط حضور االجتماعات وما شابهها.8

ظر عدد من القوانين اشتراك أعضاء القوى المسّلحة
ولضمان حيادية السلطةوب  ،يح ّ

ظفي اإلدارات الرسمية من
في األحزاب .وان كان ذلك مبر اًروب  ،فهو ال ينسحب على حرمان مو ّ
ذلك ولصوصاً المتعاقدين مع هذه اإلدا ارتوب  ،لالفاً لما جاء عليه النم قيد التداور الذي

يحرم شرائح واسعة من المجتمع ومنها موظفي اإلدارات والمؤسسات العامة والبلديات و"كل

عامة" من النشاط الحزبي [!]
عامل أو مستلدم في الدولة وكل متعاقد معها ألداء لدمة ّ
(المادة .)5
 .3معايير وشروط أخرى :عدم الربحية ( But non lucratifالمادة  1من القانون

اللبنــاني)وب  ،علنيــة أنظمــة الحــزبوب  ،عــدم االنتمــاء ألكثــر مــن حــزب واحــد تحــت طائلــة التغ ـريموب ،

قواعـد سـلوك لألحـزاب  . Codes d’éthique et Codes de conduiteوهـذا المعيــار
األلير هو معيار داللي ال يعود إلى القانون تنظيمه.

 .8حور "حقوق األعضاء في األحزاب السياسية اللبنانية" :شوكت سليم اشتيوب  ،األحزاب والقوى السياسية في

لبنانوب  ،منشورات المؤسسة اللبنانية للسلم األهلي الدائموب  ،م .)465
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6
صرف النظر عن االقتراح الحالي لصالح تعديالت محدودة
ال ريب أن من شأن تفعيل العمل الحزبي في لبنان إغناء الحياة السياسية في
متعددة منها:
مجاالت ّ
التجمعات
 .1التلفيف من سوء استلدام "الطائفية"وب  ،من حيث أن األحزاب تش ّكل بديالً عن
ّ
المتنوع).
الطائفية (ولسنا نقصد هنا "المجموعات الدينية" التي تُغني المجتمع
ّ

 .2قيام نظام انتلابي عصري .فعلى سبيل المثاروب  ،غالباً ما ُيستبعد نظام التمثيل النسبي –
ظمة وفق أسس عصرية.
رغم توافر شبه إجماع عليه -لعّلة غياب أحزاب من ّ
وال ريب أن عيوباً عدة تشوب التجربة الحزبية في لبنان :التمويل المشبوهوب  ،طائفية
األح ازبوب  ،قصور الممارسة الديموقراطية الداللية ...لكننا ال نرى حاجة في الظروف الحاليةوب ،

ظم في قانون الجمعيات
لسن قانون لام باألحزاب السياسية على اعتبار أن هذا الشأن من ّ
ّ
محددة
حد بعيد لصوصاً لو أدللت عليه تعديالت ّ
لعام  1909والذي يعتبر ليبرالياً إلى ّ

ومحصورة.

سد هذه العيوب تدريجياً وفي صورة غير مباشرةوب  ،من لالر توزيع عادر
فيمكن ّ
للدوائر االنتلابية وتكافؤ الفرم بين المرشحينوب  ،وتنظيم تمويل األحزاب والنفقات والدعاية
حيز زمني متكافئ لبرامج األحزاب في وسائل اإلعالموب  ،بموجب
االنتلابيةوب  ،وتلصيم ّ
إضافات على قانون الجمعيات وقانون االنتلابات النيابية وقانون اإلعالم مقتبسة من
المتقدمة مثار التشريعات األلمانية والفرنسية واألميركية بعد مالءمتها للواقع
األنظمة القانونية
ّ
السياسي في لبنان.

ظم" الجمعيات السياسية أو غير السياسية
مسرة" :الدولة ال "تن ّ
على ما يقور أنطوان ّ
وال أي ظاهرة من ظواهر المجتمع المدني والسياسيوب  ،بل تضمن وتسهر على ممارسة هذه
الحريات العامة".

***
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جدول مقارن* بأبرز مضامين:

قانون الجمعيات الحالي

صيغة "اقتراح قانون األحزاب السياسية وعقد

()1909

االجتماعات والتظاهرات" ()2005

المصدر :القانون الفرنسي ()1901

مصادر متعددة منها قوانين عربية

الشكل :صياغة وتعابير قديمة

مالحظات في المنهج والصياغة

المضمون:

ليبرالي
الشمولية:
ّ

ظم معظم الجمعيات في لبنان ولصوصاً الجمعيات
ين ّ
األهلية غير المهنية واألحزاب السياسية.

إجراءات تسجيل الجمعية:

مجرد إعالم السلطات بتأسيس الجمعية دون حاجة
ّ
لترليم مسبق (م )2

تدلل
مقيد لتأسيس الحزب ونشاطه على السواء مع ّ
ِّ
وسلطة تقدير واسعة للسلطة السياسية
ظم
لكنه ين ّ
يقتصر على األحزاب السياسية دون سواها ّ
التظاهرات أيضاً [في حين أن االجتماعات
والتظاهرات ال ترتبط حص اًر باألحزاب وقد تقوم بها

تجمعات أو جمعيات غير سياسية كالنقابات أو
ّ
الطالب أو أهالي المحّلة.]...
بناء على اقتراح
ترليم مسبق من مجلس الوزراء ً
وزير الداللية المشفوع برأي مجلس الشورى (م)6
وكذلك بالنسبة لكل تعديل في قيادة الحزب وتشيكالته
اإلدارية وأنظمته ومركزه الرئيسي وفروعه (م]![ )13وب ،
مهلة شهرين إلعطاء "إيصار باستالم طلب" التأسيس

من تاريخ إيداعه [مهلة طويلة بينما في القانون
الفرنسي  5أيام] (م)8
من أهدافها وأسباب تكوينها:
عدم السعي لـ"تغيير شكل الحكومة" (م)3وب  ،أساس
وعنوان غير قومي (م[ )4رغم وجود أحزاب عديدة في
لبنان تحمل هذه الصفة]وب ،

عدم النيل من الوحدة الوطنية للدولةوب  ،الطائفية نظام
الحزبوب  ،عدم وجود مؤشرات على أنه ذي أغراض
عسكرية أو شبه عسكرية (علم الحزب ولطة عمله
وتأليفه ووحداته وتدريب أعضائه واشاراتهم وزّيهم)...

(م)4
العضوية:

كحد أدنى [لالفاً ألحزاب
سن العشرين سن ًة
ّ
ّ
وتنظيمات سياسية قائمة في لبنان].

إدارتها الداخلية:

تدلل.
شبه عدم ّ

 25سنة للتأسيس و 18سنة للعضوية (م)3وب  ،منع
عضوية شرائح واسعة من المجتمع ومنها موظفي
اإلدارات والمؤسسات العامة والبلديات و"كل عامل أو
مستلدم في الدولة وكل متعاقد معها ألداء لدمة
عامة" [!] (م .)5
ّ
التصريح عن "االجتماعات" إلى و ازرة الداللية (م )37

حق حضورها لحفظ
[!] وتلويل قوى األمن الداللي ّ
األمن والنظام (م ]![ )38مع حق منع عقد االجتماع

222

بور مرقم
إذا كان "من شأن عقده أن يش ّكل إلالالً باألمن العام
ولط اًر على السالمة العامة" (م]![ )39

شؤونها المالية:

التصريح عن اسم المصرف حيث تودع أموار الحزب

تدلل.
شبه عدم ّ

(م7وب  ،فقرة [ )10من المستحسن اعتماد مصرف مقبور
المؤسسين
إليداع األموار دون حاجة لتسميته من قبل
ّ

محددة مع
تجنباً للرق السرية المصرفية دون معايير ّ
ّ
ضرورة توضيح م 23فقرة  5لهذه الجهة]وب  ،مساعدات
التوسع فيها ووضع
الدولة (م 22و[ )25يقتضي
ّ
معايير واضحة]وب ،
محددة.
أسباب حّلها :غير ّ

معددة (م 4و[ )28ضرورة وضع معايير واضحة لكل
ّ

محددة بالنم ولكنها جائزة
إمكان المراجعة :غير ّ
قانون ًا.

مجلس الشورىوب  ،وقضاء العجلة (م7وب  ،فقرة .)14

سبب]

* هذا الجدول انتقائي وال يشمل جميع األحكام القانونية الواردة في
النصين موضوع المقارنة.
ّ

17
كيف نجح لبنان في التوفيق بين مكافحة تبييض األموال
والسرية المصرفية؟
بور مرقم

يتميز عن كشف
من الملفت ال بل من الفريد أن كشف جرائم تبييض األمواروب ّ ،
سواها من الجرائم بأنه يتطّلب تعاوناً وثيقاً بين سلطة التحقيق والمؤسسات اللاصة المعنية:

تعاون يواكب ملتلف مراحل الجريمة .كما أنه من الملفت أن النجاح في إحباط الجريمة
يتوّقف في كثير من األحيان على اليقظة من جانب المصارف اللاصةوب  ،أو إبالغ من
جانبهاوب  ،ويعتمد على إجراءاتها اللاصةوب  ،ودراية تعاملها؛ وهو ما ليس مشترطاً في كل
الجرائم.

التعاون المثمر في ميدان مكافحة تبييض األموار والذي ّأدى الى لروج لبنان من
الئحة الدور غير المتعاونة في هذا المجار ("الالئحة السوداء" لمجموعة غافي الدولية)

واشتراكه في مجموعات المكافحة الدوليةوب  ،هذا التعاون بين القطاع اللام المتمثّل
بالمصارف اللبنانية وسائر المؤسسات اللاصة المعنية من جهةوب  ،وبين السلطات الرسمية

يقدم نموذجاً كي
للرقابة والتحقيق من جهة ثانيةوب  ،وفي مقدمتها هيئة التحقيق اللاصةوب ّ ،
يحتذى في عالقة القطاعين اللام والعام في لبنان على مستويات اقتصادية ومالية
واجتماعية ملتلفة.
1
المحصلة لعام  :2004نظرة مقارنة مع السنوات السابقة ومع تجارب خارجية
ّ
استناداً الى التقارير السنوية لهيئة التحقيق اللاصة في لبنان لألعوام الماضيةوب ،

انلفضت حاالت االشتباه بحصور تبييض لألموار من  272حالة عام  2003الى 199
حالة عام  2004أي أن الحاالت المشتبه بها انلفضت بما يزيد عن الربع ولو لم تصل الى
223
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المستوى المنلفض الذي كانت عليه عام  138( 2002حالة سنتذاك) .االّ أن االنلفاض

حد ذاته
يعد في ّ
في "عدد" الحاالت المبّلغ عنها عام  - 2004وان كان ملحوظاً – فهو ال ّ
مؤش اًر حاسماً على تراجع عمليات تبييض األموار ألنه ال يعني بالضرورة وبالكامل انلفاضاً
ّ
في "حجم" التبييض .مع االشارة الى أن هيئة التحقيق لم تنشروب  ،للسنة الثالثة على التواليوب ،

جمدت تبعاً لالشتباه بها .كذلك
حجم المبالغ المشتبه بأنها لاضعة للتبييض أو تلك التي ّ
التوصل الى معرفة الحجم الفعلي لألموار التي لضعت للتبييض
يجدر التأكيد على أن
ّ
يتوّقف على ما ستسفر عنه نتيجة التحقيقات القضائية :لالر الفترة الممتدة من عام 2001
 وهو العام الذي صدر فيه قانون مكافحة تبييض األموار -الى نهاية أيلور 2004وب  ،قامتالنيابة العامة التمييزية بالتحقيق في  45ملفاً اال أن أكثرية الملفات المحالة من هيئة التحقيق
اللاصة الى النيابة العامة حفظت لعدم كفاية الدليل على وجود جرم تبييض األموار أو عدم

توافر العناصر القانونية للجرم .وتالياًوب  ،فإن القضايا التي أحيل أصحابها من النيابة العامة
الى المحاكم ال تتجاوز حاالت قليلة معدودة ولم أقع بعد على حكم قضائي مبرم بالموضوع.

واألمر ليس أفضل حاالً في فرنسا مثالًوب  ،حيث تعرض سنوياً آالف الحاالت (زهاء  7أالف

عام  2002حسب تقرير هيئة  TRACFINالمعنية في فرنسا) تنتهي منها من  100الى

 300حالة فقط الى المحاكموب  ،وتصدر أحكام قضائية في حاالت ال تتجاوز عدد أصابع اليد
الواحدة .لكن يمكن القور أن ليس هناك عمليات كبيرة لتبييض األموار في لبنان .وعلى

سبيل االستئناس نشير الى تجميد ما يزيد بقليل عن  5ماليين دوالر فقط عام  2001من

أصل  19مليون دوالر موضع شبهة في لبنان .بينما كانت بلغت في فرنسا زهاء 1،27
مليار أورو أي أكثر من مليار ونصف مليار دوالر عام  2002حسب تقرير TRACFINوب ،

وفي سويس ار  616،266،457فرنك عام  2003أي ما يفوق  500مليون دوالر (وفق تقرير
هيئة  MROSالمعنية في سويس ار لعام  .)2004فالمبلغ المشتبه به في لبنان زهيد جداً
قياساً على حجم التدفقات النقدية الوافدة واللارجة من لبنان واليه .وهذا المبلغ المشتبه به

زهيد جداً أيضاً قياساً على إجمالي الودائع في المصارف الذي بلغ أكثر من  40مليار دوالر
في نهاية عام  2001وهو بلغ ألي اًر أكثر من  54مليار دوالر (نهاية شباط  .)2005وهو

مبلغ غير معتبر قياساً على حجم التبييض في العالم الذي يصل حسب بعض التقديرات الى
أكثر من تريليون ونصف التريليون دوالر .وكذلك ال دا ٍع للتأكيد أن مصدر القسم الكبير من
عمليات تبييض األموار المفترض حدوثها في لبنانوب  ،مصدره في اللارج وليس في لبنان.
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وبذلك أفال تقع المسؤولية األساسية عن هذه الجرائم على عاتق سلطات مكان وقوع الجريمة
التي نتجت عنها األموار أي السلطات األجنبية ؟!
انطالقاً من هذه المعطياتوب  ،يمكن استلالم مؤشرات ايجابية لناحية ازدياد درجة
التيّقظ لدى المؤسسات المعنية ولصوصاً المصارف التي حّلت في المرتبة األولى من حيث

الجهات المبّلغة لعام 2004وب  ،وهذا التيّقظ ُيعرف بـ Vigilance/Awareness&Alertوب ،
يسمى Improved
اضافة الى تطوير آلية االبالغ عن الشكوك التي تط أر لديها وهذا ما ّ
 .Reporting Practiceبينما حاالت التبليغ شبه معدومة من قبل شركات الصرافة

والمؤسسات المالية وشركات الضمان في لبنان .وهي أيضاً ضئيلة في فرنسا وان تكن
ملحوظة (أقل من  5في المئة من مجموع حاالت التبليغ في فرنسا عام  .)2002لكن هذا ال
يدر مبالغ كبيرةوب  ،ال تحظى
يعني أن منتجات التأمين ولصوصاً الضمان على الحياة الذي ّ
مبيضي األموار في العالم.
باهتمام ّ
***

كنا في الميدان المصرفي دوماً نقور مع صدور قانون مكافحة تبييض األموار عام

نمر بها".
 " 2001أننا نتعلّم من التجربة الجديدة التي ّ

فماذا تعّلمنا بعد أربع سنوات من التجربة في ضوء التشريعات واألنظمة الجديدة؟

اللالصة األساسية التي لرجنا بها هي التالية :لكل من هيئة التحقيق والمصارف دوره

المحدد في القانون ونظام مراقبة العمليات المالية والمصرفية الصادر عن مصرف لبنان:
ّ

محل المصارف في التيار الزبائن وفي تقرير مبدأ
تحل
ّ
 فال يعود للهيئة أن ّبتورطهم بتبييض األموار.
وكيفية استمرار التعامل معهم أقّله طالما لم يشتبه ّ
التحري.
 وال يطلب من المصارف أن تقوم مقام سلطة التحقيق أو أن تلعب دورّ

موجبات المصارف األساسية تنحصر في معرفة العميل )(Know Your Customer
والتأ ّكد من هويته واقامته ونشاطه وتوثيق المعلومات عنه والمعامالت المصرفية التي يجريها
يتحور الى محّقق يتوّلى بالضرورة اكتشاف
وفقاً لألصور .وال يطلب من المصرفي أن
ّ
واحباط عمليات تبييض األمواروب  ،إنما ما يتوجب عليه فعله إلزامياً هو العمل على الوقاية من

مؤسسته تجاهها بتفعيل اإلجراءات وتوثيق المعلومات والمستندات
هذه العمليات وتحصين ّ
الثبوتية التي تجعلها أكثر صعوبة إن لم تكن مستحيلة وابالغ هيئة التحقيق عند االقتضاء.

توجس من
كما ال تستدعي حالة التيّقظ المطلوبة من المصارفوب  ،أن تقع المصارف في حالة ّ
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حّت
الزبائن واألموار الوافدة اليها :فليس كل ثراء أموال غري مشروعة ،وليس كل عميل مشكوك فيه ى
إثبات العكس.

التوجس
يؤدي االفراط في الرقابة إلى
هنا تكمن ضرورات التوازن بحيث ال ّ
ّ
باألموار الوافدة الى لبنان وتالياً إعاقة االستثمارات وتنفيرها .يكفينا تعقيدات المعامالت
اإلدارية وغياب دولة القانون ...فال يكون كل تحويل مالي مشكوك فيه وال كل حساب كبير

مدعاة للريبةوب  ،حيث أن المطلوب التيّقظ دون
التوجس.
ً
ّ
***

بفضل تكامل الجهود بين هيئة التحقيق والمصارف وسائر المؤسسات المعنيةوب ،

"المتهم" بعدم التعاون في مكافحة تبييض
انتقل لبنان في السنوات القليلة األليرة من موقع ّ
األموار (الالئحة السوداء لمجموعة  GAFIالدولية) الى نادي الدور المتعاونة ال بل الفاعلة

في هذا المضماروب  ،سواء عالمياً بانضمامه الى مجموعة "اغمونت" للتعاون الدولي أو اقليمياً
من لالر توّليه رئاسة مجموعة العمل المالي لمكافحة هذه الظاهرة في الشرق األوسط
وشمار افريقيا بعدما ساهم في شكل رئيسي في تأسيسها .وبذلك أصبح مشاركاً في صوغ
نظم مكافحة تبييض األموار.
لقد دحض لبنان بنجاحه في معركة مكافحة تبييض األموار المقولة القائلة بأن
المعالجة المهنية المحترفة ال تجدي نفعاً على الساحة الدوليةوب  ،وان مصالح السياسة الدولية
تقرر نجاحات أو إلفاقات الدور الصغرى .لقد أثبت لبنان أيضاً أن التعاون بين
هي التي ّ
القطاعين العام واللام ممكن وناجح إذا ُرسمت له حدود وآليات واضحة وألرجت منه
الحسابات والمحسوبيات .لقد أثبت لبنان لصوصاً أن المؤسسات الرسمية فيه يمكن أن تكون

ومشرفة عنهوب  ،عندما تترك لها االستقاللية في العملوب  ،وعندما تُسند إليها قيادات
صورة ناجحة
ّ
مؤهلةوب  ،فتحسن إذذاك أداء دورها وتنتزع النتائج االيجابية وتفرض إنجازاتها
فاعلة وكوادر ّ

لعل في هذا النجاح أبلغ اجابة على تساؤر مشروع :لماذا تكون هيئة
حتّى على اللارجّ .
التحقيق فاعلةوب  ،ومثلها مصرف لبنانوب  ،بينما تلفق أجهزة رقابية ألرى؟ ولماذا تنجح مؤسسات

كمصرف لبنان وهيئة التحقيق اللاصة بينما تغرق ألرى في الفساد؟ والسؤار العريض الذي

يظّلل هذه التساؤالت :هل أدرك اللبنانيون فعالً أن اإلدارة العامة واالقتصاد أهم من
الضيقة؟
السياسات
ّ

2
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تجربة لبنان في التوفيق بين السرية المصرفية ومقتضيات مكافحة تبييض األموال
ما هو مصير السرية المصرفية في لبنان اليوم؟ وهل ما زار في لبنان سرية

يعور عليها المودعون
ويطمئن اليها المستثمرون؟ ال نلشى على
ّ
مصرفية بالمعنى الفعليوب ّ ،
السرية المصرفية في لبنانوب  ،لسببين:
 .1أولهما مبدئي ألن قانون مكافحة تبييض األموار في لبنان حرم على اجازة

افشاء سرية الحساب المصرفي المشتبه به في حدود استثنائية وضيقة لصالح هيئة التحقيق
اللاصة ومنها للهيئة المصرفية العليا والمراجع القضائية الملتصة فقط.

 .2والسبب الثاني لعدم اللشيةوب  ،هو في التطبيق السليم للقانون عموماً .فأكثر

من نصف الحاالت التي لضعت للتحقيق عام  2004لدى هيئة التحقيق لم ترفع عنها

مشرعاً على غاربه وانما يتحّقق
يدر على أن باب رفع السرية ليس ّ
السرية المصرفية .وهذا ّ
أما اللشية من أن يكون
فقط عند توافر قرائن جادة على وجود عمليات تبييض لألموارّ .

التقدم سنة فسنة في مجار مكافحة تبييض األموار على حساب السرية المصرفية فليست في
ّ
مما كانت في العام
محّلهاوب  ،على اعتبار أن حاالت رفع السرية في العام المنصرم جاءت أقل ّ
األسبق (بلغت عام  2003أكثر من  %58من الحاالت المحّقق بها) .واألمر عينه ينطبق
على العام  2003بالنسبة للعام ( 2002وصلت حاالت رفع السرية عام  2002الى نسبة

 %77من الشكاوى المحّقق بها).

مع االشارة هنا الى حرم لدى النيابة العامة أيضاً على سرية التحقيق لصوصاً

لناحية استجابتها لمطلب عدد من المحامين بعدم نشر أسماء المتّهمين بحيث أضحت تكتفي
باإلشارة اليهم باألحرف األولى.
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3
إشكالية مكافحة تبييض األموال لم تعد اليوم السرية المصرفية
مدعووب  ،بمعرض الترويج لللدمات المصرفيةوب  ،الى مزيد من التركيز على
لبنان
ٌ
استم اررية السرية المصرفية وشرح كيفية التوفيق بينها وبين مقتضيات مكافحة تبييض
األمواروب  ،رفعاً ألي التباس يكون علق في ذهن المودعين والمستثمرين المحّليين والعرب

واألجانب .وعلى الصعيد التشريعي الدالليوب  ،نذهب الى اعتبار آلية مكافحة تبييض األموار

كافية أما وقد نجحت في الموازنة بين مقتضيات هذه األليرة واعتبارات السرية المصرفية
القائمة في لبنان منذ زهاء نصف قرنوب  ،والتي ظّلت تشكل ركيزًة أساسية القتصاده المتواضع.

وبالنظر الى أنه لم يعد بوسع المجرمينوب  ،أي "المبيضين" المفترضينوب  ،االحتماء بالسرية

المصرفية للحؤور دون كشف عملياتهموب  ،فال نجد مبر اًر لتقليم مساحة السرية المصرفية

مجدداً لحاجات مكافحة تبييض األموار .ذلك أن آلية رفع السريةوب  ،عند االقتضاءوب  ،أثبتت
فاعليتهاوب  ،وال نرى بعد اآلن كيف يمكن أن تقف حائالً دون االستعالم والتحقيق من قبل
الملتصة .بذلك أثبت لبنان أن السرية المصرفية ال تتعارض مع مكافحة تبييض
السلطات
ّ
األموار .اشكالية مكافحة تبييض األموار اليوم لم تعد السرية المصرفية .السرية المصرفية لم

تظل مدرجة
تعد بنداً أوالً على أجندة مكافحة تبييض األمواروب  ،أو على األصح ال ُيعقل أن ّ
في جدور األعمار .رّبما التحدي اليوم هو كيفية مكافحة التبييض بواسطة اللدمات
مبيضو األموار عن
المصرفية االلكترونية أو سواها من الوسائل الحديثة التي سوف لن ّ
يكف ّ
ابتكارها.
التحدي المتبّقي أو اإلشكاليات المتبّقية للسرية المصرفية في لبنان اليوم ال
كما أن
ّ

تتعّلق هي األلرى بمكافحة تبييض األمواروب  ،بل بمسائل ألرى يعاني منها رجار القانون

وتقف بوجه تحقيق العدالة أو إثبات وتحصيل حقوق مشروعة وأبرزها:

 .1وقوف السرية المصرفية في شكل مطلق بوجه السلطة القضائية بما فيها
السلطات الجزائيةوب  ،في سائر الجرائم ما عدا قضايا تبييض األموار واإلثراء غير المشروع

واالفالس والدعاوى بين المصارف والعمالء.
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 .2عدم قابلية الودائع المصرفية للحجز من قبل دائني العمالء أصحاب الحقوق
المشروعة والثابتة (إال بإذن لطي من أصحابهاوب  ،األمر غير القابل للتحقيق واقعاً -المادة 4

من قانون .)1956

وذلك باالضافة الى مالحظات لنا ألرى على قانون سرية المصارفوب  ،ومالحظات

نتحدث عنها هنا ألنها ال تتّصل مباشرًة
ألرى على قانون مكافحة تبييض األموار لن
ّ
بالسرية المصرفية.
***

قولنا أن التعديالت المطلوبة على السرية المصرفية ال تتعّلق بمكافحة تبييض األموار

سد الثغر التي
بل بسواها من المسائلوب  ،ال ينفي أن لبنان مدعو أيضاً للتفكير بواقعية بكيفية ّ
قد ينفذ منها اللارج للمطالبة بموجبات إضافية قد ترد مستقبالً في مجار مكافحة تبييض

الحد منها مجدداًوب  ،قياساً
األموار وتمويل "االرهاب" لطلب الغاء السرية المصرفية نهائياً أو ّ
المستمرة بحجج ملتلفة على بلدان ألرى تعتمد السرية المصرفية أو السرية
على الضغوط
ّ
المهنية مثل سويس ار وبلجيكا والنمسا واللوكسمبور ومنها ضغوط االتحاد األوروبي ألي اًر لدفع

هذه الدور لالنلراط في منظومة تبادر المعلومات الضريبية دالل االتحاد .وقد ترد غداً على
التهرب
لبنان ضغوط دولية من باب مكافحة الفساد أو مزيد من الشفافية أو لمكافحة
ّ

المرة (تحويالت اللبنانيين من اللارج تقارب  5مليارات دوالر سنوياً) .ولذلك
الضريبي هذه ّ
ندعو الى التفكير بكيفية استباق هذه المطالبات ومالءمتها.

ونحن في ذلك متفائلون .فقد نجح لبنان في أصعب المراحل في التوفيق بين ما يبدو أنه

متناقضات على طريقة القاعدة االنكليزية Rule of Balanceوب  ،على نحو موازنته بين
موجبات مكافحة تبييض األموار ومستلزمات االبقاء على السرية المصرفيةوب  ،وفي اقدامه

على تلف الحشيشة في بعلبك والهرمل على اعتبار أن العائدات المالية لهذه الزراعة هي
أموار غير مشروعة عرضة للتبييضوب  ،وأيضاً في ِدراية تعامله مع المطالب األميركية وتعامله
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ظم ًة "إرهابية" تمهيداً لتجميد أرصدتهوب ،
حتى اآلن مع المطالب األوروبية باعتبار حزب هللا من ّ
وسواها من المح ّ
طات التي اجتازها لبنان بنجاح في الوقت كان بدا فيه الطريق مسدوداً
بالنسبة للكثيرين من المراقبين.

***

18
كيف ُندخل "العدالة الترميمية" إلى التشريع

ونظام السجون في لبنان؟
بور مرقم

ويصرف
كثي اًر ما
ّ
تنصب الجهود عند وقوع الجريمة في لبنان على معاقبة الفاعلوب ُ ،
النظر عن االهتمام بالضحية التي غالباً ما تعاني اإلهمار .كذلك إن نظام السجون في
حد كبير ما يسمى بقانون "العقوبات" في لبنانوب  ،مفهوم يعكس عموماً "العدالة
لبنانوب  ،والى ّ

العقابية"  Justice pénaleبامتياز لكونه يعني إنزار العقاب بالفاعل عن طريق حجز

حرّيته في أسوأ الظروف وأقسى الشروط المنافية لحقوق اإلنسان والكرامة اإلنسانيةوب  ،حتى
إعدامه.
تتذمر من األوضاع المأسوية للسجون وعدم مراعاتها
لقد أصبحت المحاكم اللبنانية ّ
التدلل من أجل تحسين هذه
األوضاع النفسية للسجناء وصوالً إلى مناشدة المشترع
ّ

األوضاعوب  ،حتى أن محكمة الجنايات للصت في قضية قتل أحد السجناء سجيناً آلر بسبب
ضيقة وفي سجن ال تتوافر فيه مقومات العالج النفسيوب  ،إلى
التزاحم بين السجناء في غرفة ّ

تنشر هذه الدراسة بمناسبة درس مجلس الوزراء في جلسته بتاريخ اللميس  26شباط 2006وب  ،مشروع

مرسوم لتحديد آلية تنفيذ لفض العقوبات في إشارة محتملة إلى المرسوم التطبيقي المرتقب للقانون رقم 463

حدد مهلة ثالثة أشهر إلصداره (!) والذي من شأنهوب  ،لو
تاريخ  17أيلور  2002الذي كان القانون المذكور قد ّ
يصدروب  ،أن يتيح لفض عقوبة السجناء ذوي السيرة الحسنة الذين ال يشكل إطالق سراحهم لط اًر على المجتمع
أو الذين أصيبوا بمرض لطير أو أصبحوا مقعدينوب  ،بعد تألير أكثر من ثالث سنوات.

مع اإلشارة إلى أن العديد من التطبيقات المتعّلقة بالعدالة الترميمية المذكورة في هذا المقاروب  ،ليست نهائية

على اعتبار أن العدالة الترميمية حديثة العهد وهي ال تزار موضوع بحث وتطوير في البلدان التي تألذ بها.

مدونات ألفكار طرحها الكاتب في لالر محاضرة له في معهد حقوق االنسان في
والمقار الحاضر كناية عن ّ
نقابة المحامين في بيروت.
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أنه "يقتضي وضع هذه القضيةوب  ،لما تنطوي عليه من مدلوالت لطيرةوب  ،على طاولة المشترع

الباحث في تحسين أوضاع السجون في لبنان".1

هل ألذ المجلس النيابي علماً بهذه القضية وسواها العديد من قضايا القتل
انكب على
التعدي الجسدي والجنسي والعاهات النفسيةوب  ،وهل
واالنتحار واالغتصاب و ّ
ّ
معالجتها فعالً؟ هل نظرت السلطات الملتصةوب  ،جميع السلطات الملتصةوب  ،فعالً ال قوالًوب  ،في

تمرد في لبنان لـ  1600سجين في سجن رومية طالبوا عام  1998بتحسين أوضاعهم
أوسع ّ
تغير الشيء الملموس في السجون مذذاك؟ .2ولماذا لم يوضع إلى حينه
وبالعفو عنهم؟ وهل ّ
المرسوم التطبيقي للقانون الصادر منذ عام  2002والذي يتيح لفض عقوبة السجناء ذوي
السيرة الحسنة الذين ال يشكل إطالق سراحهم لط اًر على المجتمع أو الذين أصيبوا بمرض

لطير أو أصبحوا مقعدين؟! وهل ُيعقل عدم محاسبة المسؤولين عن هذا التأليروب  ،الذين ّفوتوا
i
هذا الحق على العديد من السجناء (القانون رقم  463تاريخ  )2002/9/17؟!
***

إذاًوب  ،نظام السجون في لبنان ُيعنى حص اًر بمعاقبة المجرم بلالف العدالة

الترميمية"( Justice restaurativeترميم األذى أو الضرر") التي تُعنى بالضحية عبر
فسح المجار أمامها للتعبير عن معاناتها واإلفصاح عن األضرار التي لحقت بهاوب  ،السيما
المعنوية منهاِ :
فعوض االكتفاء بمعاقبة الفاعلوب  ،يتم اإلصغاء إلى الضحية .وذلك يحصل
أيضاً بإشراك الفاعل وتلويله اإلفصاح عن وجهة نظره وعن األسباب التي دفعته إلى اقتراف
فعلته واإلعتراف وطلب الغفران ...هذا التبادر بين الفريقين من شأنه تغليب المصالحة بين
األطراف وتلفيف الحقد وتفادي الثأروب  ،دون إهمار معاقبة الفاعل في الوقت عينه .فالعدالة
الترميمية ال تعني للواً من العقوبات ولكنها تساهم في "أنسنة" العدالة Humanisation de

 la Justiceوتجعلها ّبناءة  constructiveوتساهم في إشاعة السالم وتقليم أجواء

اللوف التي يثيرها نظام العدالة العقابية .وهذا يعني أيضاً أن العدالة الترميمية – وعمادها
الوساطة بين الفاعل والضحية  Intermédiationلتكريس مصالحة بين األفرقاء يألذها

التدلل .راجع جنايات
 .1وهذه المطالبة جديرة باالهتمام من ناحية مناشدة السلطة القضائية السلطة اإلشتراعية
ّ

جبل لبنان برئاسة القاضي جوزف غمرون وعضوية المستشارين لالد حمود وأحمد حمدانوب  ،القرار رقم
 2000/790تاريخ 2000/12/21وب  ،منشور في برنامج "منار".
 .2راجع في هذا الصدد الصحف الصادرة في النصف األور من نيسان 1998وب  ،ولصوصاً  10و 11منه.
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القاضي في االعتبار في حكمه  -ال تعني أنها نظام يقف على هامش العدالة بل هي تدلل
إلى صلب العدالة .وهي تُشرك األفرقاء في تحقيق العدالةوب  ،بينما العدالة العقابية تستبعدهم
عراب العدالة الترميمية في
في حدود كبيرة .وبحسب طوني بيترز Tony PETERSوب ّ ،
أوروباوب  ،فإن هذا النظام "يؤنسن" أصور العدالة وآلياتها:
"La médiation accompagne et humanise la procédure, c’est

tout"3.
يجهد المجتمع تقليدياً في سبيل إحالر "السالم" في ربوعه عن طريق اإلحاطة

بالضحية .بينما السلطة تجهد في سبيل إرساء "النظام" عن طريق السعي لمنع الفاعل من

إرتكاب الجريمةوب  ،واعتقاله ومعاقبته .تحقيق السالم والنظام معاً يبعثان على "الطمأنينة" في

نفوس المواطنين.

1
ظل وجود العدالة بالمفهوم الشائع؟
لماذا العدالة الترميمية في ّ
يقور روبير كاريو  Robert CARIOأن العدالة الترميمية لم توجد إال بسبب
"محنة العدالة الجزائية الحديثة"“La justice restaurative est caractéristique de :
la crise de la pénalité moderne; l’Etat pénal est en crise, le tout
”répressif ne fonctionne pas.
ويضيف كاريوُ :ثبت بالممارسة أن العقوبة ال تفي بالغرضوب  ،وأن تكرار الفعل

أصبح أم اًر شائعاًوب  ،وان الثقة ضعيفة في النظام الجزائي.4

لفهم العدالة الترميميةوب  ،ينبغي النظر إلى "الضرر" .وهذا يعني:

3

. PETERS, Tony, « La médiation donne la parole aux victimes et responsabilise les
délinquants », communiqué de presse du 10 septembre 2005, 5ème conférence
internationale du Forum mondial de la Médiation à Crans-Montana du 9 au 11
septembre 2005, http://mediation.qualilearning.org.
4
. CARIO, Robert, Victimologie. De l’effraction du lien intersubjectif à la restauration
sociale, Paris, L’Harmattan, « Traité de Sciences criminelles », Vol. 1-2, 2e éd., 2001,
272 p., http://www.enm.justice.fr.
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 أن هاجس العدالة الترميمية ليس تطبيق النم القانوني إلنزار العقاب (العدالة العقابية)وال حتى تأهيل الفاعل (العدالة التأهيلية  )Justice réhabilitativeواّنما إصالح

الضرر .وتالياً فإن العدالة الترميمية يمكن أن تقوم ولو لم تُعرف هوية الفاعل.

 أنهوب  ،عوض قصر جهود السلطة على توقيف الفاعل ومعاقبتهوب  ،ينبغي التركيز علىمعاناة الضحية واألضرار الالحقة بها وبمحيطها من أي نوع كانت (أضرار ماديةوب ،
جسديةوب  ،نفسيةوب  ،اجتماعية .)...بينما في العدالة العقابية ُينظر حص اًر إلى الضرر
الالحق بالنظام القانوني األلالقي Ordre juridico-moralوب  ،ويجري السعي لترميمه
يعرف
عن طريق إنزار معاناة بالفاعل موازية له لصوصاً عن طريق السجن .وهكذاوب ّ ،

رايت  Wrightالعدالة العقابية على النحو التالي:
“Balancing the harm done by the offender with further
harm inflicted on the offender. That only adds to the total amount
of harm in the world.”5

5

. WRIGHT, M., “Victim-Offender Mediation as a Step Towards a Restorative System
of Justice”, MESSMER, H. et OTTO, H.U., Restorative Justice on Trial. Pitfalls and
Potentials of Victim-Offender Mediation, Dordrecht, Kluwer Academic Publishers,
“International Research Perspectives”, 1992, pp. 525-539.
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العدالة التأهيلية
الفاعل

العدالة الترميمية
الضحية

بصورة أساسية
الهدف

إنزار العقاب والقمع

العالج واعادة االندماج

ترميم األذى والضرر

المضمون

إكراهي وسلبي

متناسب مع حاجات

ومعبر
رمزي ّ

المدة (تتناسب مع)

فداحة الفعل

الحاجات

فداحة الضرر

النتيجة

حالة من الردع واللوف

االندماج المجتمعي

سالم وطمأنينة

المحاذير

حقدوب  ،ثأروب  ،صعوبة إعادة انعدام الجدوى

مدى الرواج

المجتمعي
الفاعل

االندماج

رائجة جداً

نامية باضطراد

انعدام الجدوى
حديثة العهد (بلدان مثل :بريطانياوب  ،النمساوب ،

فنلنداوب  ،النروجوب  ،كنداوب  ،أوسترالياوب  ،الواليات

المتحدة.)...

لكن العدالة الترميمية ال تللو من التعقيدوب  ،لصوصاً إذا لم يتعاون الفاعل رضائياً

محددة
في مسار العدالة الترميمة .كما أن مفهوم العدالة الترميمية وتطبيقاتها ال تزار غير ّ

بدّقة وعلى وجه مستقر بل هي أحياناً متناقضة بالنظر إلى أنها حديثة العهد ولم تألذ
بالتطور إال في السنوات القليلة الماضية من لالر المناقشات حور إصالح العدالة الجزائية
ّ
وسُبل تحقيق العدالة بالنسبة إلى القاصرين.
واألبحاث الجنائية ُ
المكتبات في الدور العربية والسيما في لبنانوب  ،تكاد تللو من أي مرجع حور

العدالة الترميميةوب  ،ومعظم رجار القانون لم يعرفوا إلى حينه هذا المفهوموب  ،فكيف بالحرّي
الدراسات حور تشريعات السجون المطلوبة لتحقيق مبادئ العدالة الترميميةوب  ،لوال مبادرات

نادرة كالتي يقوم بها معهد حقوق االنسان في نقابة المحامين في بيروت عن طريق ورش
العمل الدورية.
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سوف نحاور فيما يلي ألقاء الضوء على مبادئ العدالة الترميمية وتطبيقاتها من

أجل تحسين وضعية السجونوب  ،التي ال تزار إلى حينه غير مكتملة المعالموب  ،تمهيداً
الستلالم التعديالت المطلوبة على التشريعات اللبنانية للسجون.
أذية السجين أو "تحطيمه" أو تجريده
هدف السجن هو الحرمان من الحريةوب  ،وليس ّ
يؤدي السجن إلى نتائج ألرى
من كرامته اإلنسانية أو طبيعته البشرية .ولذلك يجب أال ّ

مضرة باإلنسان فيه .فالسجين يبقى عضواً في المجتمع ويجب إعادة اندماجه في
ّ
لتجنب تكرار الجريمة  .La Récidiveولذلك يجب أن يتمتّع
La
réinsertion
المجتمع
ّ

حد أدنى من الظروف الطبيعية (مثالً :التواصل مع عائلته .)...لكن السجن في
السجين ب ّ
لبنان هو غير ذلك :هو حص اًر تدبير عقابي لوال جهود بعض المؤسسات المدنية كمرشدية

السجون (افتتاح مكتبةوب  ،أعمار حرفيةوب  ،نشاطات دينية واجتماعية دالل مجتمع السجن.)...

ولذلك من الضروري إيالء السجون دو اًر تربوياً وتثقيفياً لتأهيل السجين عند قضاء عقوبته

العادة االندماج في المجتمع.

2
ماذا تفيد العدالة الترميمية؟
من فوائد العدالة الترميمة تلفيف عدد السجناء عبر إيجاد وسائل بديلة عن السجن
 :Peines alternativesتوجيه إنذاروب  ،تقديم االعتذاروب  ،الوساطة بين المجرم والضحية

عامة دون
Médiationوب  ،إصالح الضرر La Réparationوب  ،قيام الفاعل بأعمار لدمة ّ
تصرفه في المجتمع Travail d’intérêt généralوب ،
مقابل من أجل التعويض عن سوء
ّ
التعويض La Compensationوب  ،المصالحة La Réconciliationوب  ،احترام قواعد السلوك
السلميوب  ،برامج تدريب  ...Projets d’apprentissageوهذه التدابير تجعل من العدالة

الترميمية عدالة ذات طابع ملتلط لكونها مزيجاً من التدابير العقابية واإلصالحية والتربوية

والمساعدة االجتماعية والوقائية واإلصالحية.

ترتكز العدالة الترميمية على أساس تشريعي .لذلك من المستحسن وجود إطار

تشريعي سواء من أجل تنظيم عملية الوساطة وتطبيقاتهاوب  ،أو من أجل إدراج العدالة الترميمة
مجرد إيجاد
تدلالً أساسياً من المشترع يتل ّ
في نطاق األصور الجزائية .وهذا يفترض ّ
طى ّ
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مادة إضافية في قانون أصور المحاكمات الج ازئية .ومن أجل تثبيت العدالة الترميمية في
شكل متجانسوب  ،يقتضي إعادة التفكير في أهداف ومبادئ القانون الجزائي.6

ونضيف إلى ذلك أنه يقتضي إعادة النظر أيضاً في مفهوم تشريعات وأنظمة
السجون وروحيتهاوب  ،وليس العمل حص اًر على تعديل مواده إضافة أو حذفاً.
وشلصيته ومسؤولياته وأن يألذ بعين
هويته
ّ
يجرد السجين من ّ
على القانون أال ّ
االعتبار رجوعه إلى حياته اإلعتيادية وعدم اعتباره بمثابة فاقد األهليةوب  ،لئال يلرج إنسان ًا

مفوضة الحكومة الفرنسية
لط اًر على المجتمع (إهماروب  ،لطر .)...في هذا المعنىوب  ،تقور ّ
لحقوق الضحايا  Nicole Guedjفي لقاء برلماني عقد أوالر العام الماضي للبحث في

أوضاع السجون:
«Il serait erroné de faire du détenu une victime, victime de sa
»condition sociale, victime de sa détention.7

فالتشريع في هذا الموضوع ينبغي أن يكون تشريعاً اجتماعياً وليس تشريعاً جزائي ًا
صرفاً كما هي الحار في تشريعاتنا اللبنانية الحاضرة المتعّلقة بـ "العقوبات" وبالسجون .مع
اإلشارة بدءاً إلى أن تنظيم السجون في لبنان – وهو قديم العهد -لم يعد يتناسب مع القواعد

أقرتها األمم المتّحدة ومعايير حقوق اإلنسان وحقوق السجين .كذلكوب  ،فإن نظام السجون
التي ّ
يعدر التنظيم العام للسجون السابق
التابعة لو ازرة الدفاع الصادر عام  1995والذي جاء ّ

مبني على فلسفة عقابية وال يقترب مطلقاً من روحية العدالة الترميمية أو حتى العدالة
التأهيليةوب  ،رغم أنه صدر في زمن أصبحت فيه هذه الوجوه من العدالة قائمة وان لم تكن

8
يركز مثالً على العقوبات التأديبية التي تفرض على السجناءوب  ،إضافة
شائعة الذكر  .فهو ّ
إلى عقوباتهم القضائيةوب  ،في حار ارتكاب الملالفات وسواها من المفاهيم التقليدية (تفتيش

السجونوب  ،الحراسةوب  ،نظام اللدمة )...أكثر مما يتطّلع إلى الحوافز أو ُسُبل التواصل مع
المجتمع لارج السجن...
6

. ERTSEN, Ivo et PETERS, Tony, Des politiques européennes en matière de justice
restaurative, Université Catholique de Louvain, Belgique, 2003, http://www.jidv.com.
. GUEDJ, Nicole, Secrétaire d’Etat aux droits des victimes, Premières Rencontres
parlementaires sur les prisons françaises, 1/12/2004, http://www.justice.gouv.fr.
المسمى النظام الداللي السجون التابعة لو ازرة الدفاع الوطني -قيادة الجيش
 .8لمرسوم رقم  6236تاريخ 1995/1/17
ّ
7

وتعديل بعض أحكام المرسوم رقم  14310تاريخ .1949/2/11
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3
إقتراحات على المستوى التشريعي والقانوني
يللو التشريع اللبناني من أي قانون يتعّلق بالعدالة الترميميةوب  ،بلالف التشريعات

األوروبية والغربية (التشريع البلجيكي مثالً) .ولذلك نقترح مواءمة التشريعات مع العدالة
الترميميةوب  ،والمبادرة إلى:

 إبرام لبنان ما تبقى من اتفاقات دولية في مجار حقوق اإلنسان (وهي عديدة) السيماالبروتوكوالت اللاصة بمناهضة التعذيب التي تعطي الجهات الدولية ومؤسسات

المجتمع المدني حق دلور السجون ومراكز التوقيف األمنية.

 معالجة إحدى أكثر المسائل دقة في ميدان التشريع والسياسة االجتماعية للدولة :تحديدتمس بالعالقات الترميمية بين األفرقاءوب  ،مع المحافظة على
دور الدولة في صورة ال ّ
دورها الناظم لهذه العالقات.

 إلضاع أهداف القانون الجزائي (قانون "العقوبات") ومبادئه للمراجعة في ضوء العدالةالترميمية بإشراك المحامين والمجتمع المدني .وانه يقتضي لذلك االستعانة بتجارب بلدان

ألرى في هذا المجار .ففي بلجيكا مثالًوب  ،اقترحت ألي اًر اللجنة الملتصة
” “Commission de Fixation de la peineإدلار هدف مستقل للقانون
حل المشكلة واصالح الضرر
الجزائي  Objectif indépendantتحت عنوان "تحفيز ّ
الناتج عن الفعل الجرمي" “promouvoir la solution du problème et la
” réparation du dommage causé par l’infractionوقد تم اقتراح إدلار مادة

قانونية جديدة إلى قانون التحقيق الجزائي تنم على "وجوب توافر إمكان للوساطة بين
الفاعل والضحية في جميع مراحل األصور الجزائية".

-

اعتماد مبدأ "شلصية العقوبة وشلصية تنفيذ العقوبة (دالل السجون)" وبـ "السوابق

الجنائية للمحكوم عليه" وبـ "ظروف ارتكاب الجريمة"وب  ،عوضاً عن "درجة لطورة

الجريمة" لتحديد مدى قساوة العقوبة .األمر الذي لم يألذ فيه المشترع اللبناني بوضوح

وبصورة كافية بلالف المشترع الفرنسي الذي أجاز اإلفراج عن المحكوم عليهم قبل
تنفيذهم كامل العقوبة أو اللروج من السجن ألوقات محددة ومن أجل غايات محددةوب  ،وأجاز

المقيدة .Semi-Liberté
نظام الحرية الناقصة أو ّ
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 إعادة تعريف الجرم على أنه ضرر واقع بالضحية (فرد أم جماعة)وب  ،بلالف التعريفيقدم الجرم على أنه لرق للنم أو القاعدة القانونية.
"العقابي" الحالي الذي ّ
تدلل المشترع لترميم الضرروب  ،بلالف الحار الحاضرة من "الثأر المقونن"
ّ

مبررات
" "Vengeance légaliséeالذي تستند إليه ّ
ردة الفعل العقابية وتنطلق منه ّ
العدالة التأهيلية.

 انلراط الفاعل مباشرة وبفاعلية في العملية الترميميةوب  ،بلالف العدالة العقابية والعدالةالتأهيلية التي تجعل منه هدفاً للعقوبة أو للتأهيل.
 إيالء الضحية اهتماماً أكبر في القانون الجزائي واعتبارها جزءاً ال يتج أز من تحقيقمجرد "مشكلة إضافية يجب حّلها".
العدالة وليس في أفضل األحوار ّ
 إنشاء وسيط  Médiateurبين كل من الضحية والفاعل في مرحلة الحكم أو حتّى فيمرحلة السجنوب  ،في صورة منفصلة دون علمهما المتبادر لتقريب وجهات النظر والتهيئة
يحدد مسؤولية الفاعل وطريقة إصالح الضرر
للمصالحة بينهما بموجب عقد
ّ
والتعويضوب  ،يألذه القاضي في االعتبار في حكمه (مثار التجربتين البلجيكية والفرنسية
تم بنجاح إنشاء مشروع نموذجي للوساطة في
منذ عام  .)1993ففي بلجيكا مثالًوب ّ ،
ن
بناء على طلبهم.
ثالثة سجو في مقاطعة  Flandreبحيث يزور الوسيط السجناء ً

تحث السجين
ولكن ناد اًر ما صدر الطلب عن الضحية .وهذا يظهر أن عقوبة السجن ّ
تم تعيين "مستشار في
على طلب الوساطة بلالف الضحية .كذلك في عام 2000وب ّ ،
العدالة الترميمية" من وزير العدر البلجيكي في مالك كل سجنوب  ،ومهمته تأمين مساندة

موجهة نحو الضحية واإلصالح.
وتطوير مبادرات العدالة الترميمية وانشاء بنيات وثقافة ّ
ولذلك أصبحت العدالة الترميمية مواكبة لكل مراحل العدالةوب  ،سواء في مراكز الشرطة أو
القضاء أو السجن .مع اإلشارة إلى تع ّذر معرفة النتائج العملية هذه المبادرات بالنسبة

للسجون إلى حينه.
-

يادة في قوة الضغط
تلويل جمعيات الضحايا حق اإلدعاء توحيداً لجهود الضحايا وز ً
ر للرسوم والنفقات القضائيةوب  ،على ِغرار قانون أصور المحاكمات الجزائية الفرنسي
لهم وتوفي اً
الذي

يمحض جمعيات الضحايا حق اإلدعاء (المواد  2-1إلى .)2-19
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 تقديم حوافز للسجناء تمكيناً من المصالحة والتعويض على الضحية (مثالً :لفضالعقوبة )...ولجعلهم غيارى على المصلحة العامة (القيام بأعمار لمصلحة اآللرينوب ،
للمصلحة العامة.)...

 اقتراحات ألرى :الفصل بالدعاوى القضائية بالسرعة القصوىوب  ،تلفيض مدة العقوبةبالنسبة للسجناءوب  ،إنشاء هيئة مستقلة لتلقي شكاوى السجناء وتقديم االقتراحاتوب  ،إعادة
النظر بحقوق الموقوفين احتياطي ًا وبحق االتصار وحقوق الدفاع وبالمجمل جميع حقوق
السجين9وب  ،مراقبة جميع السجون وأماكن التوقيف وزيارتها من القضاءوب  ،دورياً والزامياًوب ،

ومن المؤسسات الدولية ال سيما الصليب األحمر وتلك المعنية بحقوق االنسان...
4
إقتراحات لتحسين أوضاع السجون
 -إلضاع السجون لصالحية و ازرة العدر وليس و ازرة الداللية.

سنه أو مدة العقوبة
 -تقسيم السجون في صورة واضحة ليس بحسب جنس السجين أو ّ

فحسب – وهذا أمر ال يمكن تجاهله ولكنه تقسيم بدائي -بل حسب نوع الجرم وفئات
الموقوفين (تبعاً لما إذا كانوا قيد المحاكمة أو محكومين .مع اإلشارة إلى أن أكثرية
السجناء في لبنان غير محكومين)وب  ،وحسب مقتضيات تأهيل السجين ومتطّلبات ترميم
العالقة مع الضحية .وعلى سبيل المثار الصارخوب  ،نشير إلى نم المادة الثانية من

تنظيم السجون السابق الذكروب  ،التي تنم على أنه "يوضع الموقوفون والمتهمون
والمحكومون مهما كانت مدة الحكم في سجن رومية المركزي"وب  ،فال يألذ بمبدأ "البراءة
المفترضة" للموقوف ويللط السجناء المذنبين مع األبرياء ويساوي بينهم.

يتمكن من إعادة
 تمكين السجين من إقامة عالقة تواصلية مع المجتمع لارج السجن كي ّاالنلراط واالندماج المجتمعي عند لروجه منه.
 إنشاء دار للمالحظة لام باألحداث وتعميم معاهد اإلصالح في المحافظات (شبهمدرسة داللية ملتلفة تماماً عن أمكنة السجون التقليدية)وب  ،بديالً عن سجن األحداثوب ،
من أجل تأهيل األحداث على مستوى أعمارهم وأنواع االنح ارفوب  ،وانشاء أمكنة توقيف

 .9ينم قانون اإلجراء ات الجزائية الفرنسي على سبل التواصل العائلي واالجتماعي للسجينوب  ،لغاية السماح لزوجة السجين

أو لصديقته أن تمضي معه في غرفة إفرادية عدد من الساعات مرات عديدة في الشهر.
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وتأهيل الفتيات المنحرفات .إضافة إلى متابعة أوضاع األحداث المللى سبيلهم بعد
تنفيذ التدابير والعقوبات المتّلذة في حّقهم.
ومؤهلة...
 اقتراحات ألرى :ترحيل المحكومين األجانب إلى بالدهموب  ،بناء سجون حديثةّ
***
ال يقتصر إدلار العدالة الترميمية في التشريع على إدلار مادة من هنا ومادة من

هناك .هو بمثابة ثورة تشريعية في الحقل الجزائي وفي أنظمة السجونوب  ،لمصلحة قيام بيئة
مجردة .إضافة إلى تغيير في الذهنية القانونية لدى
قانونية ذات ثقافة تربوية ال اقتصاصية ّ
رجار القانونوب  ،من قضاة ومحامين ومساعدين قضائيين .كذلك إن العدالة الترميمية ال تُغني
عن العدالة العقابية والعدالة التأهيلية.

لقد اتّلذ االتحاد األوروبي تدابير عدة في سبيل إدلار مفهوم العدالة الترميمية
وتطبيقاتها إلى تشريعات الدور األعضاءوب  ،وقد بات من المتعارف عليه أن العدالة الترميمية
أضحت نموذجاً في هذه الدور وفي سواهاوب  ،في التفاعل بين البحوث والنظريات العلمية من

جهة ( Recherche et théorisation scientifiques victimologiques et
)criminologiquesوب  ،والتطور التطبيقي والسياسي والتشريعي من جهة ثانية.
تتطّلب العدالة الترميمية لطوات ليس على مستوى التشريع فحسب وانما على

المستوى السياسي واالجتماعي العام في الدولة (آليات تعويض ومساعدة الضحايا واندماج
المتقدمة
التطور .لكن البلدان
الفاعلين .)...غني عن القور أن لبنان ال يزار بعيداً عن هذا
ّ
ّ
التقدم على هذا الصعيد ولو كانت تتوافر فيها مراكز وساطةوب  ،ذلك
لم تبلغ أشواطاً كبيرة في ّ

ثمة  400برنامج وساطة
أن عدد الملفات في عهدة هذه المراكز قليل .ففي ألمانيا مثالًوب ّ ،
يعالج نحو  15ألف ملف سنوياً .لكن إحدى الدراسات أظهرت أن الملفات القضائية في
ميدان العنف الجسدي فقطوب  ،والقابلة للوساطةوب  ،تبلغ نحو  100ألف سنوي ًا.10

متشعبة الجوانب التشريعية
إرساء العدالة الترميمية هو استراتيجية طويلة المدىوب ،
ّ
والمؤسساتيةوب  ،تتطّلب حالّ متفاوتاً عن اآللر بالنسبة إلى كل بلد والسيما لبنان تبع ًا
 .نحو  700برنامج حور العدالة الترميمية أصبحت منتشرةً في أميركا الشماليةوب  ،ويسجل مثل هذا العدد في أوروبا
أيضاًCARIO, Robert, .وب  ،المرجع السابق.
10
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لللصوصية الثقافية لكل بلدوب  ،وتتطّلب حالّ متماي اًز لكل معضلة تطرحوب  ،وكذلك تشاو اًر دائماً
ّ
بين الفاعلين والمسؤولين االجتماعيين .لكن ذلك ال يعفينا من البدء بها .ال بل أن لبنان في
أشد الحاجة إلى العدالة الترميميةوب  ،ليس على المستوى الفردي فحسبوب  ،بل وعلى المستوى
ّ
الوطني العام أيضاً بين المجموعات التي تقاتلت لالر الحرب المنتهية دون تحقيق العدالة
الترميمية بينها ودون السعي لمصالحة صريحة وعميقة وجادة على ِغرار تجارب دور ألرى

لرجت من محن وحروب داللية – حروب اآللرين أو حروب أهلية  -مثل تجربة جنوب

سمي قانون "العفو" في لبنان بغير
أفريقيا التي ش ّكلت لجنة الحقيقة والتصالحوب  ،بحيث جاء ما ّ
نضوج .فمتى في لبنان وكيف؟

19
هل نعتمد التشريع اإللكتروني عام  2006؟
بور مرقم

التوقيع اإللكتروني ليس أقل أماناً من التوقيع اليدوي شرط أن يترافق مع نظم

موحدة حاضنة لهوب  ،بدليل أن جرائم التزويروب  ،ومنها
داللية وتشريعات محلية وتشريعات دولية ّ
لصوصاً تزوير التوقيع اليدويوب  ،بلغت أقصى درجاتها في السنين القليلة الماضية وفق تقارير

"االنتربور" إلى أن ع ِجز صاحب التوقيع عن تمييز توقيعه عن توقيع سواه ومعه اللب ارءوب ،
تتقدم على جرائم الملدرات في ميدان تبييض األموار عينه
حتّى أن جرائم التزوير أصبحت ّ
بينما كان الشائع سابقاً أن هذه األليرة هي المصدر الذهبي األور لتبييض األموار! ال بل
أنه يمكن لللدمات االلكترونية أن تترافق مع ضمانات وضوابط تقنية أكثر حماي ًة من التوقيع
اليدوي .فضالً عن أن السند االلكتروني يمكن أن يضمن سالمة النم بعد فترة طويلة من

الزمن بلالف السند الورقي المرّجح للتآكل.

1
القوانين العربية
جل القوانين العربية لم تعرف تنظيم التجارة االلكترونية واللدمات المصرفية
ّ
ومرد ذلك إلى أن هذه التجارة لم تكن شائعة أو حتى متوافرة عند صدور هذه
االلكترونيةّ .

القوانينوب  ،فكان تركيز هذه القوانين على الوسائل التقليدية في التجارة وفي اإلثبات .كما أن

التشريع في الدور العربية بقي قاص اًر عن استلحاق المستجدات اإللكترونية .أما التكنولوجيا
فمجردة عن أي مرتكز ورقي أو توقيع يدويوب  ،ويعوزها تبادر النسخ بين
والمعلوماتية الحديثة
ّ
المتعاقدينوب  ،وحضورهم أصال ًة أو وكال ًة وحفظ أصل السند ورقياً بينما هو اليوم يلتزن في آلة
وفي موقع أو حاوية إلكترونيةوب  ،وليس في صورة مادية لدى المتعاقدين أو لدى مأمور
رسمي ...وهي أمور تشترطها القوانين العربية التقليدية.
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ليس كل القانونيين-العرب منهم على وجه اللصوم -عارفين بالتكنولوجيا.

وليسوا بالعموم على وفاق معها في حياتهم اليومية .وأكاد أقور أن كيمياء القانون ليست دوماً

ومرد ذلك رّبما إلى أن للتكنولوجيا قواعدها الذاتية وتنظيمها غير المتوّقف
كيمياء التكنولوجياّ .
ِ
على القانون .فهي أكبر من مهنة عادية وهي ليست صناعة عادية .ولذلك لم
تستجد تنظيماً
تطورها .المطلوب إذاً أن تجاري
قانونياً لكي تنطلق .وال هي تنتظر تنظيماً قانونياً يراعي ّ
القوانين التكنولوجياوب  ،وليس العكس .وقد تلّلفت المدارس وسائر مؤسسات التعليم في البالد
العربية حتى اآلونة األليرة عن تعليم المعلوماتية .وكذلك دأبت كليات الحقوقوب  ،على االكتفاء

بتدريس الحقوق أو باألحرى "القانون" السائد دون اإلضاءة على "الحاجات التشريعية"
المستجدة ومنها لصوصاً قوانين المعلوماتية والتوقيع واإلثبات االلكتروني وسائر المعامالت
االلكترونية .ورّكزت هذه الكليات على تدريس "علوم القانون" وليس على القوانين العلمية .أما

متألرًة في تدريس المعلوماتية القانونية وقوانين المعلوماتية كمواد ثانوية أو
حديثاًوب  ،فقامت
ّ
جيدين ال يجيدون أصور التعليموب ،
إلتيارية أو مواد الدراسات العلياوب  ،غالباً من التصاصيين ّ

أو من قانونيين غير ضالعين بالمعلوماتية .األمر الذي ّأدى طوار السنين األليرة الزدهار
التكنولوجيا المصرفية واللدمات المصرفية االلكترونية الى تلريج أجيار من القانونيين ال
يجيدون المعرفة المطلوبة بالتكنولوجيا وبنظمها .كذلك لم ِ
تور الحكومات العربية المعلوماتية

الشأن الذي تستحّقهوب  ،من الموارد المالية واللبرة األجنبية والسياسة االستراتيجية الهادفة
والتثقيفية والتحفيزيةوب  ،باستثناء تجارب نادرة وغالباً غير مكتملة كمشروع الحكومة االلكترونية
في دبي أو التشريعات البحريني أو األردني على سبيل المثار.

مما ال يتّسع ذكره هناوب  ،ظّلت التشريعات العربية قاصرةوب ،
لهذه األسبابوب  ،وسواها ّ
تتبع التكنولوجيا عموماً واللدمات االلكترونيةوب  ،المصرفية منها
ومعها المحاكموب  ،عن مجاراة بل ّ
التطور في
أقل البرلمانات العربيةوب  ،فهم هذا
وغير المصرفية .ولم تستطع الحكوماتوب  ،وبدرجة ّ
ّ
مضمونه وفي الحاجة الحيوية إليه .ولذلك قّلما نجد تشريعات عربية حديثة ومتكاملة على

غرار ما هي الحار عليه في البالد األوروبية كفرنسا وبلجيكا وفي أوستراليا وفي الواليات

المتّحدة على وجه اللصوم.
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2
عقود المصارف وقيودها الثبوتية اإللكترونية
الحرية التعاقدية التي تسمح بعقد اإلتفاقات بين المصرف وعمالئه للعدور عن

مكرسة قانوناً إالً ّأنها
الوسائل اللطية والتقليدية في اإلثبات كالتوقيع اليدويوب  ،وان كانت ّ
ليست مطلقة بحسب االجتهاد االحديث وال ُيعمل ببنود اإلذعان في صورة مطلقة وغير قابلة
كلية ونهائياً من إمكان إثبات عدم توقيعه أو إثبات ما يلالف قيود
للنقض كأن تحرم العميل ّ
المصرف المتعّلقة بالعمليات االلكترونية بموجب وسائل إثبات معاكسة مقنعة ومعّللة .وقد
جاءت النصوم الصادرة عن االتحاد األوروبي في هذا السياق لتعطي العميل حق الطلب

إلى المصرف إثبات أن العملية اإللكترونية المنازع فيها قد جرى تسجيلها في المحفوظات
اإللكترونية التي يمسكها المصرف "وفق األصور" وأن النظام المعلوماتي واإللكتروني كان

يعمل "في صورة طبيعية" .ولذلك تبرز الحاجة إلى إصدار تشريع للتوقيع اإللكتروني ويتيح

للمصرف اإلفادة من قرينة إثبات لمصلحته دون اللشية من إبطار هذه البنود من المحاكم.
3
الجرائم اإللكترونية وجرائم المعلوماتية

جرائم المعلوماتية والجرائم المتّصلة بالعمل المصرفي اإللكتروني أكثر فداحة
محدد بلالف ما هو
تتقيد بزمان أو بمكان جغرافي ّ
ولطورة من الجرائم التقليدية ألنها ال ّ
المحددة عناصرها وأركانها وأصور المالحقة
الحار بالنسبة إلى الجرائم التقليدية
المعرفة و ّ
ّ
والعقاب حيالها في القوانين الجزائية في البالد العربية التي صدرت في وقت لم تكن جرائم

المعلوماتية شائعة وال حتّى معروفة .وهذه المستجدات قلبت مفهوم الجريمة رأساً على عقب
ظل قصور
األمر الذي جعل مكافحتها أم اًر صعباً فضالً عن اكتشافها وقت حصولها في ّ

معظم التشريعات وآليات المالحقة دالل إقليم الدولة وآليات التعاون الدولي لصوصاً عندما
تكون الجرائم عابرة للحدود .ومن هذه الجرائم تبييض األموار بواسطة العمليات االلكترونية.
4
التشريع بذاته ليس كافياً
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التشريع ليس كافياً بذاتهوب  ،فهو يبقى لطوة منشودة على الطريقوب  ،ذلك أن التوقيع
االلكتروني لن يكون مقبوالً إالّ حين تستلدم وسائل أو إجراءات موثوق بها من شأنها
التعريف بصاحب التوقيع وتأكيد الصلة بين التوقيع وبين السند الذي يقترن به وابقائه تحت

سلطة صاحبه الحصرية وضمان عدم التالعب بالمضمون الذي مهر به التوقيع .ومن شأن
هذه الوسائل أن تعطي موثوقية مفترضة حتى إثبات العكس .كما أنه يعود للقضاء في مطلق
األحوار سلطة تقدير واسعة الستثبات صحة السند اإللكتروني وحفظ حّقه بالمفاضلة عند
االقتضاء بين هذا السند والسند العادي.
متقدماًوب  ،لن يكون
تشريع اللدمات االلكترونية المرجو في الدور العربيةوب  ،أياً كان ّ

حد أكبر التشريعات
كامالً .ذلك أن التشريعات الدولية
المتقدمة على هذا الصعيدوب  ،والى ّ
ّ
التقدم التكنولوجي .ال بل أن
األميركية واألوروبيةوب  ،عرضة للتحديث والتطوير الدائم لمجارات ّ

التشريعات الصادرة عن االتحاد األوروبي والتشريعات الفرنسيةوب  ،رغم أنها تسبقنا بأشواط

كبيرةوب  ،ال تزار موضع انتقاد دائم من رجار القانون والمصارف واألعماروب  ،لما ظهر فيها من
ثغر نتيجة التجربة .وانه يقتضي تالياً محاذرة االستناد إلى تشريع غربي واحد لصوغ
تشريعاتنا العربية .كذلك ال يكفي استنساخ هذه التشريعات وانما يقتضي مراجعة االنتقادات
الدائرة حولها أيضاًوب  ،لتفادي هذه الثغر.
وان كان القانون الفرنسي ال يبعث كثي اًر من الطمأنينة في نفوس المستثمرين

مسبقاً وفي صورة شّفافة في
والمتعاملين باللدمات اإللكترونية لعدم معرفتهم بموقف القضاء ّ
مرة لتعديل القوانينوب ،
كل ّ
صدد نزاع محتمل نظ اًر لتمتّعه بالسلطة التقديريةوب  ،ويفسح المجار في ّ

فإننا نوصي باالستئناس به على وجه اللصوم .ذلك أن التجربة اإللكترونية والمعامالت

مما هي في الدور
المصرفية اإللكترونية في الدور العربية ال تزار طرّية العود و ّ
أقل شيوعاً ّ
الغربيةوب  ،األمر الذي يجدر معه ترك هامش واسع للقاضي لتكييف النم مع كل حالة على
حدة مع وضع معايير -ضوابط إللزام القضاة بتعليل أحكامهم بصورة كافية عند تغليب السند
العادي على السند اإللكتروني.
سن قوانين لاصة بالتجارة االلكترونيةوب  ،لضرورة
كما يقتضي
التحسبوب  ،إضاف ًة إلى ّ
ّ
تجنباً للنقم أو اإلبهام أو التنازع بين القوانين .ولذلك
تعديل سائر القوانين الوضعية القائمة ّ
يقتضي وضع رؤية استراتيجية لمجمل التشريع المحّليوب  ،وتالياً استحداث قوانين لحماية
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المستهلك في هذه اللدمات ولصوصية المعلومات  Privacy Legislationوتعديل

القوانين القائمة على أن تترافق الورشة التشريعية مع تأهيل القضاة وأهل القانون واللبراء في
المحاكم على التقنيات الضرورية لفهم ماهية وعمل واشكاليات التجارة االلكترونية.

5
توصيات
المشرعين إلقرار التشريعات المتعّلقة بالتجارة
نشد على يد
وان كان من الضروري أن ّ
ّ
اإللكترونية بج أرةوب  ،فإنه ُيطلب منهم أيضاً عدم إفراغ النصوم التشريعية من محتواها لجهة
مواكبة الثورة التكنولوجية .ومن التوصيات التي نلرج بهاوب  ،صوغ النصوم المطلوبة بدّقة

ولكن دون تقييدها بمعنى التشجيع على اعتماد التجارة اإللكترونية عن طريق إعطاء القوة

الثبوتية والتنفيذية للسند اإللكتروني عندما يكون صحيحاً وسليماً لئالّ ُيصار في التعامل إلى
استبعاد هذا السند واالستمرار في اعتماد السند الورق .وكذلك إعطاء التوقيع اإللكتروني

تعريفاً واسعاً إنطالقاً
مرة
القانون في كل ّ

من التركيز على وظيفته وليس على أشكالهوب  ،لئالّ ُيصار إلى تعديل
تطور التكنولوجياوب  ،وعدم إعاقة األعمار
تتطور هذه األشكار مع ّ
ّ

المصرفية وضمان سهولة واستم اررية تنفيذها بمرونة وسرّيتها ألنها من فئة التعامل التجاري
اإللكتروني األكثر تطو اًر والتي ال ّبد أن تتأثّر أكثر من سواه بصدور هذه التشريعاتوب ،
لم قيودها دون اللشية من
وتلويل المصارف اإلفادة من قرينة إثبات لصالحها في ما ّ
حجية هذه القيود أمام المحاكموب  ،والزام القضاة بتعليل أحكامهم في صورة كافية
المنازعة في ّ
عند تغليب السند العادي على السند اإللكتروني.

20
التعرف الى حقوقك
من أجل أالّ
ّ
"تصطف" دون ّ
*
تتعرف الى حقوقك من خالل اإلعالم؟
كيف ّ
بور مرقم

تتنّقل بين قنوات التلفزة العالمية فتقع في محطة  BBCعلى جولة لرئيس الوزراء
البريطاني طوني بلير في شوارع لندن يشرح شلصياً للمواطنين آليات التصويت في
ِ
("الحيل
االنتلابوب  ،وتقع في قناة  TF1على برنامج Les Quarante Arnaques

يصور ضروب االحتيار التي يقع المواطنون ضحاياها ُفيجري معهم المقابالت
األربعون")
ّ
ليستللم وسائل الحماية القانونيةوب  ،وتُشاهد في عدد من البرامج التلفزيونية في الواليات
المتّحدة كيف تسير المحاكمات القانونية تمكيناً للمشاهد من معرفة حقوقه وتنمية قدرته على
الربط واقعياً بين الجرم والعقوبة التي ُيحكم بها .وهذه البرامج تتطّلب جهوداً استثنائية من

كماً
ّ
معديها فضالً عن ثقافة حقوقية لديهم .في حين تشاهد مثالً في برامج تلفزيونية في لبنان ّ
هائالً من المشكالت االجتماعية والسياسية تُطرح دون سابق شرح لحقوق وواجبات المعنيين
فيها ودون رؤية أو لالصة تُفيد المعالجة .هذا دون أن ننتقم من قيمة بعض البرامج
المفيدة التي ال ّبد من التنويه بها .أما نشرة األلبار فغالباً ما تُظهر شريط استقباالت أحد
المسؤولين أو قيامه بافتتاح قاعة تحمل اسمهوب  ،فيما يكاد ينعدم الضوء عن إغفاله أو قصوره

في تطبيق القانون أو ممارسة صالحياته.

*

قدمت لالر ورشة عمل" :ألالقيات االعالم وحرية التعبير" لمنظمة األمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة

(األونيسكو)وب  ،بالتعاون مع جمعية لريجي الدراسات العليا صحافة (الجامعة اللبنانية بالتعاون مع  CFPJو
 /IFPباريس)وب  ،في  2005/5/24ونشرت في النهاروب 2005/5/25 ،وب  ،م .17
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1
تحفيز الناخب على ممارسة حقوقه
أين نحن في لبنان من "االعالم الحقوقي" ؟

هل ع ِرف المواطن عبر االعالموب  ،في سياق التحضير لالنتلابات البلدية األليرة

مثالًوب  ،إلى أي مدى كان من شأن هذه االنتلابات أن تؤثّر على حياته اليوميةوب  ،بمقدار ما

تعرف إلى االنتماءات السياسية للمرشحين والتي هي قليلة الجدوى في العمل البلدي؟!
ّ
إلى أي مدى رّكز اإلعالم اللبناني في االنتلابات النيابية األليرةوب  ،عدا مشكلة
التوازن الطائفي في توزيع الدوائر االنتلابيةوب  ،على التفاوت في "القيمة االقتراعية" بين أصوات
النالبين بموجب قانون االنتلاب المعمور به وذلك الى أي طائفة انتموا ومنهم أبناء الطائفة
الواحدة (في احدى الدوائر أربعة آالف نالب يقترعون لنائب واحد بينما يقترع في دائرة ألرى

لمسة وعشرون ألف نالب من الطائفة عينها لنائب واحد)؟ هل أدرك المواطن غير

المتلصموب  ،من لالر االعالموب  ،ماذا يغير قانون عام  2000في حقوقه المدنية مقارنة بسواه

مبسطاً ومفهوماً لكل من قانون 1960
من صيغ القوانين؟ كيف ّ
يقدم اإلعالم تعريفاً مقارناًوب ّ ،
وقانون  2000لمن ليس لبي اًر انتلابياً؟ كيف يشرح للناس نظام التمثيل النسبي بغية كشف
مالءمته أو عدم مالءمته للواقع االنتلابي في لبنان؟

إلى أي مدى أجريت تحقيقات إعالمية جادة وكافية حور:
 -حدود صالحية رئيس مجلس النوابوب  ،في معرض النقاش الوطني حور شكل الدوائر

االنتلابيةوب  ،في الدعوة الى جلسة للمجلس وفي إحالة مشروع أو اقتراح قانون للمناقشة في
الهيئة العامة للمجلس أو عدمه.

صرحوا أنهم ضد قانون  2000وعملوا لالف ذلك.
 ّهوية النواب الذين ّ
ومن جهتهوب  ،هل فهم المواطن التحالفات االنتلابية األليرة واقتنع بهاوب  ،قبل أن

ينتلب.
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كيف يمكن وسيلة االعالم مثالً أن تُحيي قدرة النالب على ممارسة حقه في
المقدس الذي انتزع منه
مرشحين على الالئحة االنتلابية وابدالهاوب  ،هذا
"تشطيب" أسماء ّ
الحق ّ
ّ

مكرس له في القانون1؟!
حق ّ
باالكراه أو بالحياء حتى ُلّيل له أنه عيب يقترفهوب  ،فيما هو ّ
إن إطالق حملة توعية إعالمية مكثّفة للتذكير بحق "التشطيب" مثالًوب  ،عوض
ؤدي بشكل ملحوظ الى فرط
المساهمة في دفع الناس الى مقاطعة االنتلاباتوب  ،من شأنه أن ُي ّ
اللوائح االنتلابية واعادة تشكيلها وفق ليارات النالبين والتلفيف تالياً من مساوىء قانون

عام .2000

جل نتائج االنتلابات النيابية قد ُح ِسمتوب  ،في غياب وسائل الممانعة
أما إذا كانت ّ
حث االعالم
كالتي ذكرناهاوب  ،أو الرتباط االعالم بمواقع سياسية تعوقهوب  ،فال ُيعفينا ذلك من ّ

على الدفع في اتجاه اقامة "دولة الحق" في المرحلة الحاضرة التي تلت االنتلابات .مع

االشارة الى أن "دولة الحق" ال تعني تطبيق القانون فحسب بل معرفة الحقوق ولصوصاً
إتاحة الفرصة أمام المواطنين لبلوغها .هذه البلوغية الى الحقوق يقتضي أن تكون ِسمة
المرحلة المقبلة في لبنان ولوسائل اإلعالم لاللها دور كبير في تطبيق القاعدة الحقوقية :هل

تكتفي بنقل اللبر الى الناس أم تبادر الى نقل الحقوق اليهم وشرح الحلور المتوافرة
لمشكالتهم؟
2
بناء دولة الحقوق
الحر على عرض المشكلة فحسبوب  ،بل السعي أيضاً
مهمات االعالم ّ
ال تقتصر ّ
وسُبل ممارستها وعرض اقتراحات المعالجة وامكانات الحلوروب  ،الى جانب
الى شرح الحقوق ُ

الحسية ومقابلة المسؤور أو الضحية (وليس بالضرورة تقديم الحلور
البحث والمعاينة
ّ

تتضمن أسماء المرشحين الذي يريد انتلابهم أن
" .1للنالب عند دلوله القلم أن يحمل بصورة مستـترة ورقة
ّ
يألذ ورقة بيضاء من بين األوراق البيضاءوب  ،الموضوعة على الطاولة في المعزر يكتب أسماء المرشحين الذي
يريد انتلابهم.

يعّلــق فــي المعــزر المنصــوم عليــه فــي المــادة  50مــن هــذا القــانون الئحــة كبيـرة بأســماء المرشــحين وتوضــع فيــه
أيضاً أوراق بيضـاءوب  ،وأقـالم رصـام فـي متنـاور النـالبين" (المـادة  47مـن قـانون انتلـاب أعضـاء مجلـس النـواب
رقم  171تاريخ  2000/1/6وتعديالته).
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نتولى تحويل االعالمي "محّققاً" أو "مستشا اًر قانونياً") .وهذا ما يغيب عن
الناجعة .فال ّ

معظم البرامج اإلعالمية والكتابات الصحافية.

ي ِ
حض
لصم عدد من الصحف فقرات لاصة لنشر شكاوى المواطنينوب  ،بغية ّ
ُ ّ
بالحفر على الطرقوب  ،مرو اًر بالمعامالت
ا
بدء
وب ،
ا
حله
على
الملتصين
يين
ر
ا
اإلد
المسؤولين
ً ُ

اإلدارية في ملتلف الدوائر الحكوميةوب  ،وصوالً إلى اإلحتجاج وابداء المالحظات على بعض

القوانين (لدمة العلم مثالً) ...وهذا أمر مفيد جداً .لكن قّلما تبحث وسائل االعالم عن

الحلور البسيطةوب  ،الممكنةوب  ،والقابلة للتطبيقوب  ،أو تتوّلى متابعة المسألة المثارة .وال يكفي

تلصيم فقرة أو عمود لشكاوى الناسوب  ،إذ غالباً ما يأتي جواب المسؤور للتفّلت من
المسؤولية .المطلوب على السواء إطالع الناس على حقوقهم ووسائل التظّلم وامكان

التعويض عليهم (مثالً" :هذه الملالفة من التصام المحكمة الفالنيةوب  ،يمكن المواطن
المطالبة بعطل وضرر يتراوح بين كذا وكذاوب  ،تستغرق االجراءات القانونية فترة كذاوب  ،هذا النوع

من القضايا ُيفضي غالباً الى النتائج التالية.)"...
الصحافة في لبنانوب  ،بلالف الصحافة في معظم الدور العربيةوب  ،صحافة استقصائية

)(Journalisme d'enquêteوب  ،تلفت انتباه الرأي العام والمسؤولين إلى المشكالت
حد كبيروب  ،فضالً
حرة الى ّ
والملالفات التي نراها في حياتنا اليومية .فهي باالجمار صحافة ّ
معينة يقف في أحيان كثيرة
عن وجود مهنيين محترفين فيها .بيد أن اإلستقصاء عن ملالفة ّ

الحل المناسب لها .السند
عند سرد اللبر وال يسّلط الضوء على السند الحقوقي الذي يوّفر
ّ
"الحقوقي" يتمثّل بمبادىء حقوق االنسان والعدالة سواء ُلحظت في القوانين اللبنانية أو لم

تلحظ .بينما يرتكز السند "القانوني" الى نم القانون الذي قد يكون متناقضاً مع مبادىء
2
ضيقة وحصرّية على
حقوق االنسان  .فضالً عن أن هذا االرتكاز القانوني يقوم في صورة ّ
المهل والعقوبات في الدرجة األولىوب  ،وعلى الحقوق  -إن هي ُلحظت في القانون  -في
الدرجة الثانية! (وللداللة على أهمية حقوق االنسانوب  ،نشير الى أن المادة  2من قانون أصور

2

دراسة

بور

مرقم

النهاروب 2004/6/7 ،وب  ،م .9

بعنوان:

"كيف

تُصاغ

القوانين؟...لطورة

اإللالر

بأصور

التشريع"وب ،
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قدم أحكام المعاهدات الدولية  -كمواثيق حقوق االنسان مثالً -على
المحاكمات المدنية تُ ّ
القانون الداللي عند التعارض بينهما).
وكذلك قّلما يبادر االعالم الى تسمية الفاعل ولو كان هذا األلير معروفاً ("قيام
معينة/...قار مصدر مسؤور-واسع اإلطالعُ /علِم أن كذا/...الحق على الدولة.)"...
جهات ّ
إن عدم كشف اإلعالم لهوية الفاعل أو أقّله الشلم المسؤور قانوناًوب  ،في سبيل مسايرة أو
رقابة ذاتية ....أو عن جهلوب  ،هو مساهمة ولو غير مقصودة في ضياع المسؤولية (فيجب

أن يقار على األقل :هذا األمر من مسؤوليات السلطة وصالحيات الحكومة أو الو ازرة
الفالنية أو بلدية كذا أو المسؤور الفالني  .)...لهذا السببوب  ،يجدر باإلعالم اللروج من جو

الحر والجريء دون أي حدود سوى حدود الحق والقانون.
"التقية" وممارسة اإلعالم ّ
3
التحدي المقبل :تحفيز إعالمي ألحكام قضائية جريئة
ّ

تتميز بوضع القضاء يده على الفساد وملالفة
المرحلة الحاضرة يقتضي أن ّ
المتوسط في تحفيز القضاة على إصدار
القانونوب  ،وتالياً فدور اإلعالم يكون على المدى
ّ
أحكام جريئة ومتقدمة من شأنها صون حقوق االنسان عبر تسليط الضوء على هذه األحكاموب ،

وتشجيع الحقوقيين على نشر تعليقاتهم عليها بكثافةوب  ،ومتابعة المناقالت القضائية وصوالً الى

التعرض لهم .ذلك أن إصالح
إثارة أوضاع هؤالء القضاة لدى تهميشهم أو إقصائهم أو
ّ
أوضاع القضاء يبدأ من داللهوب  ،وال يكون من لارجه بواسطة السلطة السياسية .وكذلك فدور
اإلعالم فضح االدارة كّلما تل ّكأت عن تنفيذ حكم قضائي أو عن توفير حقوق المواطنين.
وسبيل اإلعالمي الى االستحصار على هذه األحكام مراجعة أقالم المحاكم شلصياً واللجوء
الى معونة القضاة والمحامين.

التقصي عن الحقوق ونشرها.
ليس المطلوب من اإلعالمي درس القوانين وانما
ّ
المطلوب أن يكون حقوقياً  -ال رجل قانون -بمقدار ما يكون إعالمياً .والمطلوب من
المواطنوب  ،قارئاً أو مشاهداً أو مستمعاًوب  ،أن يمتنع عن االصطفاف مع هذا أو ذاك من
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التعرف إلى حقوقه أوالًوب  ،وأن يحجب صوت االنتلابي
السياسيين في البرامج اإلعالمية دون ّ
عن التحالفات االنتلابية التي ال يقتنع بهاوب  ،وأن يترك لنفسه هامش الحرية والليار بأن
يؤيده أو يعارضه
يؤيده عندما يصيبوب  ،ال أن ّ
يعارض رأي أحد السياسيين عندما يلطىء وأن ّ
دوماً وتلقائياً.

21
ماذا يعوق شباب لبنان من تسلم زمام حركة سياسية؟

*
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تحدث المستشار في القانون واالستاذ الجامعي المحاضر في القانون وفي حقوق

االنسان بول مرقص عن نشاط "المؤسسة اللبنانية للسلم االهلي الدائم" و"مرصد التشريع"

و"مرصد القضاء" وحقوق االنسان ،فقال:

"المطلوب ان نعي ما هي حقوق االنسان وان نتمسك بهاوب  ،حتى في الواقع السيء

الذي نكون فيهوب  ،كي ال نفقدها في ذواتناوب  ،فاذا فقدناها في ذواتنا يستحيل المطالبة بها حولنا.
وهذا ما سعت اليه المؤسسة اللبنانية للسلم االهلي الدائموب  ،فهل كنا لنحلم بالتغيير لو فقدنا
معاني التغيير في داللنا؟! وهل كان في تاريخ  14آذار من معنى لو كنا فقدنا هذه القيم

طوار الفترة التي للتوب  ،مع كل تحفظي عن  14آذار؟!"وب  ،الفتا الى "ان التغيير الذي حصل

في  14آذار هو ثمرة تقاطع مصالح دولية وبنوع لام اميركية مع ضرورات التغيير في
لبنان .وهذا في حد ذاته ليس أم ار سلبيا لو أحسن الشباب االفادة منه وتسلموا زمام الحركة
السياسية عوض االنجراف فيها انسياقا وراء قادتهم السياسيين التقليديين".
وهنا نم الحديث:

***

تعملون في حقوق االنسان ولكن هل تعتقدون فعال ان عملكم هذا يؤثر في شيئ في بلد مثل

لبنان تنتهك فيه حقوق االنسان؟

هذا ما يتساءله كثير من الناسوب  ،وهم على حق في هذا التساؤر في المبدأ .ولكن التوقف عند هذا

التساؤر دون السعي لتلطيه وتحسين الواقع من شأنه ان يبقي الصورة داكنة على ما هي عليه .فال يزار هناك

في لبنان هامش من الحرية مل حوظوب  ،وهامش ولو اضيق من الديموقراطية ينبغي العمل على المحافظة عليهما

من التقلم والسعي الى توسيعهما بدر االكتفاء بالتساؤر والوصف .واالهم من ذلك المحافظة على قيم حقوق

االنسان عند كل واحد مناوب  ،قبل نقلها الى الواقع السياسيوب  ،وفرض التغيير في بنيات الشأن العام والممارسة

*

حديث صحافيوب .2005/12/12 ،
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السياسية .وهنا تراني أتساءر هل كنا لنعي اهمية التغيير لو نسينا قيم حقوق االنسان وألِفنا الممارسة اللاطئة
طوار السنين الفائتة!

المطلوب ان نعي ما هي حقوق االنسان وان نتمسك بهاوب  ،حتى في الواقع السيئ الذي نكون فيهوب ،

كي ال نفقدها في ذواتناوب  ،فاذا فقدناها في ذواتنا يستحيل المطالبة بها حولنا .وهذا ما سعت اليه المؤسسة
اللبنانية للسلم االهلي الدائموب  ،التي اعمل فيهاوب  ،طوار العقود المنصرمة .فهل كنا لنحلم بالتغيير لو فقدنا معاني
التغيير في داللنا؟! وهل كان لتاريخ  14آذار من معنى لو كنا فقدنا هذه القيم طوار الفترة التي للتوب  ،مع كل
تحفظي عن  14آذار؟!
ال يمكن التنكر لمفصلية  14آذار  2005في الحياة السياسية اللبنانيةوب  ،من حيث التغيير الذي

أحدثه .ولكن لم يستفد اللبنانيونوب  ،والشباب والشابات منهم على وجه اللصوموب  ،من هذه الفرصة التي اتيحت
لهم .فبمقدار ما كان هذا الحدث مفصليا في التاريخ اللبناني المعاصروب  ،جرى استثمار الطاقات الشعبية

سلروا الطاقات الشبابية لتبرير تبديل مواقفهم السياسية وامرارهاوب ،
وتوظيفها من السياسيين التقليديين الذين ّ
واالنتقار من موقع سياسي الى موقع سياسي ملتلف تبعا لتغير الظروف السياسية الدوليةوب  ،فلطبوا في هؤالء
الش باب والشابات الذين استمعوا اليهم وصفقوا .فاذا كانت مشكلة السياسيين هي االنتهازية وتبديل المواقفوب ،
تجلت مسؤولية الشباب في عدم اقتحام معترك الشأن العام بعدما أحجموا طويال عن دلولها .وذلك ال ينفي
بروز عدد قليل جدا من القيادات الشبابية في لضم هذا التالقي الشعبيوب  ،إال انهم بقوا في معظمهم مأسورين او
مدفوعين من قياداتهم السياسية العليا التقليديةوب  ،ولم يشكلوا حركة شبابية مستقلة عن االصطفافات الحزبية
التقليديةوب  ،في وقت كانت الفرصة مواتية وهي ال تتكرر اال في محطات تاريلية قليلة ثبت ان اللبنانيين لم
يحسنوا اقتناصها للتفلت من زعاماتهم التقليدية .واالمر عينه ينسحب على االنتلابات البلدية األليرة التي
حفلت بفرم التغيير دون االفادة منها.

التغيير الذي حصل في  14آذار هو ثمرة تقاطع مصالح دولية وبنوع لام اميركية مع ضرورات
التغيير في لبنان .وهذا في حد ذاته ليس أم ار سلبيا لو أحسن ال شباب االفادة منه وتسلموا زمام الحركة السياسية
عوض االنجراف فيها انسياقا وراء قادتهم السياسيين التقليديين.
ماذا كنت أريد من هؤالء الشباب ان يفعلوا تحديدا؟
اوال في الشكل :ان ينبروا الى اعتالء المنابر – ولم ال  -ويلطبوا في زمالئهموب  ،ال ان يفسحوا
ار لقبضة السياسيين التقليديين عليهم .ثانيا في المضمون :ان يشكلوا حركة سياسية مستقلةوب  ،غير
المجار تكر ا
طائفيةوب  ،وغير اصطفافيةوب  ،ومبادرةوب  ،ولالقةوب  ،وال تستعمل المفردات التقليدية والنزاعية عينها التي يرددها الجيل

السابق على طريقة "االسطوانة المعطلة"وب  ،وكأنهم يرثون وال ينتجونوب  ،يرددون وال يبتكرونوب  ،لكأنهم عاجزون عن

فرز قيادات شابة تلرج من صفوفهم دون انسياق او تبعية او نمطية.

يمكن للشباب ان يطلعوا على تجارب اجنبية متقدمة بفضل ثقافاتهم المتنوعة القتباس افكار ولطط
جديدة في التنمية لبلدان لرجت بنجاح من محن وحروب دالليةوب  ،ملتفتين الى ادوات المعالجة المالية
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واالقتصادية الصائبة بعدما استنفدوا "الحرية والسيادة واالستقالر" وأُشبعوا منها وشبعوا .إليك المثار المستمد من
سؤالك عينه :لماذا ال يقترح الشبابوب  ،لو ُقِّدر لهم أن يتشكلوا وينتظموا بمجموعات سياسية عصريةوب  ،فيقدمون
اقتراحات فاعلة لتيسير دلول هم في أسواق العمل كأن يقترحوا تحفيزات استثمارية ولفوض ضريبية للشركات
اللاصة كي تستلدمهموب  ،في صيغة مشروع قانون يضغطون على السلطات التشريعية والتنفيذية الق ارره ووضعه
موضع التنفيذ.
ما هي البرامج الحقوقية الحالية لمؤسسة السلم األهلي الدائم؟
تنشط المؤسسة بموجب برامج تنفيذية ابرزها حاليا برنامجان:
 "مرصد التشريع في لبنان" ( )2007 – 2004وهو عبارة عن رصد للتشريعات قيد الدرسوب  ،فيمجلسي الوزراء والنوابوب  ،بلجانهما الملتلفةوب  ،وتوثيق مشاريع واقتراحات القوانين المذكورة بغية درس مدى

مالءمتها لحقوق االنسان والديموقراطية وفق  150معيا ار وضعته المؤسسةوب  ،واالضاءة على هذه النصوم قبل
ان تصدروب  ،من طريق عقد الندوات واللقاءات وورش العمل باشراك النواب والنقابات المعنية والناشطين

ال :اقتراح قانون األحزاب والتظاهر األلير الذي
الملتصين سعيا الى التواصل بين المجتمع والتشريع (مث ً

صرف النظر ع نه ألنه ينافي مبادئ حرية تأليف الجمعيات) .وهنا تبرز الحاجة الماسة الى اشراك نقابة
ُ
سيكونون
معنيين بالتشريع عند صدورهوب  ،ال بل
المحامين في تصويب اآللية والصياغة التشريعية .ذلك ان الناس
ملزمين بتطبيقهوب  ،وان اشراكهم في بلورته وتصويبه قبل اق ارره من شأنه التلفيف من التكلفة االدارية والمالية
لوضعه موضع التطبيقوب  ،باعتبار ان التشريع يحظى بفرم اكبر للتطبيق وتكلفة اقل عند قبور الناس به
واشراكهم في المداوالت حوله.
 -البرنامج الثاني هو "مرصد القضاء في لبنان"وب  ،الذي يهدف الى رصد االحكام والق اررات القضائية

الجريئة والمتقدمة على صعيد حقوق االنسان والديموقراطيةوب  ،واالعالن بكثافة عن صدور هذا النوع من االحكام

تحفي از للقضاة على اصدار احكام مماثلة .وال يهدف المرصد الى قراءة هذه الق اررات وتحليلها من زاوية تقنية او
قانونية صرفوب  ،انما من زاوية مدى احقاقها للعدر واالنصاف بين الناس بغية تكثيف هذه االحكاموب  ،مثال :ابطار

قرار تعسفي صادر عن االدارة ينار من حقوق المواطنين في التظاهر والتجمع وحرية الرأي ...وذلك ايمانا منا
ان الحل لكثير من مشكالت لبنان هي من طريق قيام سلطة قضائية فاعلة الرساء حكم القانون ودولة الحق
بفضل قضاة افراد جريئين على غرار تجربة القضاء االيطالي (حملة األيادي النظيفة او البيضاء)وب  ،وال يكون
اصالح القضاء من لارجهوب  ،من طريق السلطة السياسية التي تجنح للعبث به بحجة اصالحه.

المرحلة الراهنة في لبنان تتطلب تدلال قضائيا حاسما في وجه الفساد .والحل يكون-

بالجيش أو في سواه كما كان يقار سابقا – وانما في قضاء رادع وعادر.
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القانون االنتلابي الحالي والذي يشكل استم اررية لقانون  2000هو قانون جائر.

ويمكن ان نصف االنتلابات الحالية كما بدت في مرحليتها االولى والثانية (جرت االنتلابات
على مراحل وليس في يوم واحد) بأنها حرة ولكن غير عادلة .هي حرة النها تفسح المجار

قسم الدوائر االنتلابية لمصلحة مرشحين
للترشح واالنتلابوب  ،وغير عادلة الن القانون ّ
محددينوب  ،كما ادى الى هيمنة االكثرية على االقليات في مناطق معينة .كما ان االنتلابات
غير عادلة ألن االعالم لم يراع مبدأ تكافؤ الفرم للمرشحين .اتت الرقابة الدولية لتقور ان

االنتلابات جيدة وال تشوبها العديد من الثغر وهذا صحيح .االدارة االنتلابية جيدة وهي
افضل مما سبقوب  ،ولكنها في الوقت نفسه الرقابة الدولية بدت شكليةوب  ،ذلك ان الرقابة الدولية

ايضا على القانون
على االنتلابات ال تقتصر على مجريات العملية االقتراعيةوب  ،انما تكون ً
وعلى تكافؤ الفرم امام المرشحين .في ظل غياب هذين المعيارين تبقى افضل عملية

اقتراعية دون المستوى المطلوب .اعتاد هؤالء المراقبون على العمل في نيجيريا سنة 1992
وفي مدغشقر وتيمور الشرقية سنة  .2002ربما وجدوا ان العملية االنتلابية في لبنان افضل
بكثير مقارنة مع هذه البلدانوب  ،وهو امر صحيح .ذلك ان لبنان يتميز بتقاليد ديمقراطية رائدة
في المنطقة العربية.
من سيدفع نحو التغيير وعلى عاتق من تقع هذه العملية وكنا ننتظرها من قانون 2005؟ لدينا
هامش من الديمقراطية والحرية .المطلوب المحافظة عليه كي ال يتقلموب  ،والسعي لتوسيعه .لدى المواطن قدرة
على التغييروب  ،ولكن الى اي مدى راجعنا لوائح الشطب للتأكد من ورود اسمائنا عليها واذا ما كانت تتضمن
اسماء متوفين؟ هذا حق من حقوقنا وعلينا االعتماد على انفسنا .صحيح ان حق االنتلاب قائم في لبنانوب ،
* النص هو تفريغ لمقابلة تلفزيونية مع االعالمي داني انطون في .Télé-Lumière 2005/6/6
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ولكنه امر واجب في بلدان الرىوب  ،وال يجوز االستغناء عنه اال في حاالت حصرية ومحددة .انه كذلك في
بلجيكا واللوكسمبور استراليا والنمساوب  ،حيث االنتلاب واجب وطنيوب  ،الن المواطن ينتمي الى الوطن وال يقيم فيه

اقامة عابرة .يتعرض كل من يمتنع عن التصويت في بلجيكا لدفع غرامة تصل الى لمسين يورو ما يساوي

الرا .كما تصل عند التكرار الى  125يورو .وفي حار االمتناع عن التصويت الربع دورات
حوالي سبعين دو ً
يشطب اسم الممتنع عن لوائح الشطبوب  ،ويحرم من حقه على مدى عشر سنواتوب  ،كما يحرم من الترقية ومن
التعيين في الوظائف العامة ومن االوسمة .حبذا لو نبادر في لبنان من تلقاء انفسنا ونقوم بواجباتنا فنتوجه
لالقتراع وال ننتظر الى ان يشرعوا لنا هذه القوانين .ان الوكالة التي نعطيها للنائب هي بمثابة وكالة غير قابلة
للعزر ومدتها هنا اربع سنواتوب  ،والحق الممارس هو حق على جانب بالغ من االهمية وهو حق سياسي.
لماذا ال يحصل عندنا ما يحصل في الغرب حيث يرسل البرنامج االنتلابي الى المواطنين عبر

البريد فيقرأونه ثم يجتمعون بالمرشح ويناقشونه؟ لماذا ال يحاسب الناس السياسيين ويكتفون بالفلكور واالغاني
الوطنية لالر االنتلابات ويذهب بعدها كل لحاله طوار اربع سنوات؟ في الدور الديموقراطية ال يكتفون

نائبا سابًقاوب ،
بمراجعة البرنامج االنتلابي الجديد للمرشح بل يراجعون برنامجه االسبق
لصوصا في حار كان ً
ً
بهدف معرفة اقواله حينهاوب  ،ودراسة ما اذا كانت طبقت ام لم تطبق .في لبنان ال نتكلف حتى عناء كتابة برنامج
في حار كنا مرشحينوب  ،كما ال نكلف انفسنا كنالبين المطالبة بهذا البرنامج .التصويت عندنا هو تصويت
عاطفيوب  ،عائليوب  ،طائفي ومناطقي .المطلوب حسن االلتيار والمفاضلة .لدى النالب قدرة كبيرة على المحاسبة.
عندما يحاسب النالب النائب سوف يحاسب النائب الحكومةوب  ،ولن يبقى احد ب معزر عن محاسبة القضاءوب  ،وهذا
ما قاله احد الزعماء الكبار.
هل يجوز في منطق االنتخابات الديمقراطية والحرة القول بأن هذه االنتخابات ستكون استفتاء
كليا عن
لنظرة معينة ولموضوع معين ولسياسة معينة؟ هذا االمر غير جائز
ً
قانونا .تلتلف االنتلابات ً
االستفتاء .ما من عيب في ان يسقط النالب بملء ارادته وبحرية الالئحة كما هي كاملة في صندوق االقتراع
فهذا حقه .لكن تحويل االنتلابات برمتها الى عملية تصويت بنعم او ال على طريقة المبايعة هو غير مستحبوب ،
كما انه ملالف للمبادئ الديمقراطية .بالمقابل يحق لكل نالب بالتشطيب  Panachageوهو حق يكرسه

القانونوب  ،كما من حقه عندما يدلل الى قلم االقتراع ان يجد بجانب الصندوق اقالم رصام واو ارًقا بيضاء
ليضع االسماء التي يريدهاوب  ،االمر الذي نفتقر اليه في غالب االحيان في اقالم االقت ارعوب  ،حتى اننا نجد لوائح
محددة ويكون
مطبوعة ً
سلفا .يكون االستفتاء في موضع استراتيجي محددوب  ،في لحظة معينة وبين ليارات ّ

ظل وجود
استثنائيا ً
جداوب  ،بينما االنتلابات هي مفاضلة والتيار بين اشلام عديدين .يجري االستفتاء في ّ
ً
ي
ظل نواب منتهية واليتهم.
في
يجر
ال
و
لالصور
ا
ق
وف
منتلبين
نواب
ً
ّ
الدلور الى المعزر امر الزامي وهناك مادة صريحة في القانون تلزم ذلك .في ناحية الرى ان اي

ال عندما يرافق النالب من قبل ناس الى صندوقة االقتراع.
تأثير على حرية النالب هو باطل .يحصل ذلك مث ً
انه امر يعيب العملية الديموقراطية وهو باطل .يجب ان يعي ذلك رؤساء االقالم والنالبون والمرشحون

والمراقبون على السواء .كما ان الشعارات السياسية يجب أال ترفع بجوار مركز االقتراع بشكل يؤثر على
النالبين .وال يجب ان يقترب احد من صفوف النالبين اثناء ادالئهم بأصواتهم .ال يجوز اطالق ٍ
اغان سياسية
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في محيط قلم االقتراع .كل هذه االمور تؤثر على النالب وتبطل العملية االنتلابية .قرأت انه في كمبوديا يتم
التاثير على حرية النالب من لالر قسم يؤديهوب  ،وفي لبنان لدينا شيء مشابه يسمى "وعد انتلابي" وهو باطل

وغير قانوني .في القانون االيرلندي مادة صريحة تجيز لرئيس القلم منع النالب من االقتراع في حار رأى انه
يدلي بصوته بغير ارادته او انه يدلي بالئحة سلمت اليه بغير ارادته! ال يطلب منا ان نكون مقترعين فقطوب  ،بل

ان نكون نالبين لنا حقوق نحسن ممارستها .في ما عدا ذلك يمنع علينا ان نشتكي في السنوات االربعة
الالحقة .يمنع على من يمتنع عن المشاركة في العملية السياسية ان يتشكى "وينق".
دائما على المبدأ.
هل يحق لمن قاطع االنتخابات ان "ينق" في المرحلة المقبلة؟ هناك استثناءات ً
ان مقاطعة المواطن لبلده هو امر مستهجن .في المبدأ بإمكانه مقاطعة مواد استهالكية مثالً .المقاطعة تصبح

مشروعة عندما يكون صوت النالب غير فاعلوب  ،اي عندما يفقد صوته قيمته االقتراعية .هناك اجتهاد للمجلس

الدستوري اللبناني عائد لسنة  1996ينم على ما يسمى القيمة االقتراعية لصوت النالب .في حار عجز
مشروعا في هذه
امر
النالب عن التاثير على مسار العملية االنتلابية تصبح "المقاطعة" او عدم المشاركة ًا
ً
الحالة  .في بعض المناطق اللبنانية قيمة صوت النالب غير موجودة وغير مؤثرة على مسار االنتلابات .هذا
جدا.
موقفوب  ،ولكن بحدود استثنائية وضيقة ً

هل التزكية جائزة وهل هي مبدأ ديمقراطي ؟ سمعت ان التزكية جائزة في بلدان غربيةوب  ،ولكنها جائزة

فقط عندما يكون هناك اجماع على زعيم شعبي وتاريلي .تكون هذه التزكية معطلة للمبدأ الديمقراطي عندما

تكون ناتجة عن عدم امكانية المرشح الترشح الن اللوائح مقفلةوب  ،او عدم امكانية النالب للتاثير بصوته
االنتلابي .في هذه الحالة تصبح التزكية ملالفة للمبدأ الديمقراطي ويصح عدم المشاركة او ما نسميه
"المقاطعة" .ولكن في ما عدا ذلك المشاركة في االنتلابات هي واجب وليست فقط حق.
اطلق اتحاد المقعدين اللبنانيين كما الجمعية اللبنانية للشباب المكفوفين حملة "حقي" البراز حقهم

في اختيار من يمثلهم في المجلس النيابي المقبل  .ننظر الى المعوقين ولالسف على انهم شرائح مهمشة في

كثير هذه النسبة لو اضفنا اليها من هم
المجتمع .يشكل المعوقون ما يقارب  %4من المجتمع اللبنانيوب  ،وترتفع ًا
معوقون بصورة مؤقتة اي من كسرت قدمه او دلل المستشفى او من هو مريض ...ولو اضفنا الضرير
واالصم قد تصل هذه النسبة الى  %10او  %15من المجتمع.

جدا .كما أن هناك قانون
نم القانون االنتلابي على حقوق هؤالء الناس ولكن بطريقة عمومية ً
المعوقين رقم  220لسنة  2000وب  ،ولكنه لم يطبقوب  ،الن المراسيم التطبيقية الالزمة لم تصدر عن مجلس الوزراء.

اهمار هؤالء الناس هو ظلم .في كندا يعتمدون صندوقة اقتراع جوالة .وفي ايرلندا يجور ضابط في الشرطة
محضر ويدلل حتى المستشفيات لتمكين المرضى من االقتراع .كما
ًا
بصندوقة يرافقه شلم متلصم يحمل
للمعوقين حتى ان الدولة الكندية
ويتم انشاء مراكز جوالة ونصب ليم
َّ
يمكن التصويت عبر البريد في كنداوب ّ ،
تدفع ملصصات نقدية معينة لهؤالء االشلام النهم يتكلفون اكثر من غيرهم للتمكن من الوصور الى

صناديق االقتراع .كما يؤمنون لهم مترج مين بالمعنى الشامل للكلمةوب  ،فمنهم من ال يبصر واالصم ...لذا توضع
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الوسائل السمعية والبصرية الالزمة في تصرفهم بشكل ال يسمح بالتأثير على ارادتهم وحرية التيارهم .بينما في

لبنان توضع صندوقة االقتراع في الطوابق العليا ما يعوق البلوغية والوصور الى الحق بالنسبة لهؤالء.
***

ما هي اقتراحاتك لتحسين عملية االقتراع في المستقبل؟ هناك اقتراحات آنية والرى بعيدة المدى.

هناك غرفة شكاوى يرأسها قاضوب  ،وهي تتميز بحد كبير من االستقاللية والموضوعية .يمكن اللجوء اليها

لتسجيل شكاوى .وسمعنا ان وزير الداللية تحدث عن عدم تسجيل شكاوى لدى هذه الغرفة .هذا حق من حقوق
حرصا على حق االقتراع .كما يمكن اللجوء الى وسائل االعالم والى المراقبين المحليين
المواطن يجب اعتماده
ً
والمراقبين الدوليين .كما يمكن على مستوى االدارة المكلفة بالعملية االقتراعية تسهيل بلوغية ذوي الحاالت

اللاصة لإلدالء بأصواتهم هذا على مستوى القريب.

على المستوى البعيد والمتوسط يجب اعادة النظر بقانون االنتلاب في سبيل تقسيم عادر للدوائر

احيانا يحظى
االنتلابية ليس فقط على مستوى التوازن الطائفي بل دالل الطائفة نفسها .في الطائفة نفسها
ً
ايضا.
اربعة آالف نالب بنائب يمثلهم في البرلمانوب  ،بينما يتمثّل مائة الف نالب من الطائفة نفسها نائب واحد ً

يحصل هذا التفاوت في القيمة االقتراعية حتى ضمن الطائفة الواحدةوب  ،كما ضمن الطوائف الملتلفة .يجب
اعادة النظر في هذا االمر .من ناحية ثانية ال بد من تسهيل تصويت المغتربينوب  ،وامكانية وضع قوانين ترعى

شفافية العمل السياسي والحياة العامة .هناك مثالً في فرنسا قانون لام بشفافية الحياة العامة

La

اسسا ومعايير معينة تسمح بدلور المرشح الى الالئحة
 transparence de la vie publiqueيضع ً
االنتلابية ...للدلور اليوم على الئحة انتلابية ال بد من تلصيم مبالغ طائلةوب  ،ال يعرف كيف تصرفوب  ،بينما

اسسا لذلك حيث ترفع السرية المصرفية لالر الفترة االنتلابية.
وضعت فرنسا ً
علينا التفكير بهكذا مواضيع واستشراف تشريعات صحيحة للمستقبلوب  ،ليس بوضع كما هائل من
ايضا على نوعية التشريعات.
التشريعات بل بالحرم ً
هل نتوقع من المجلس النيابي ان يسن قانون انتخاب عادل ،وهل يمكن ان يعمل النائب على

وضع قانون يعاكس نظرته الى الواقع االنتخابي ويعاكس وضعه السايسي المحلي؟ يجب ان يحصل ضغط
فعليا معايير حقوقية دنيا
من لارج المجلس النيابي اي من المجتمع االهلي للوصور الى هكذا قانونوب  ،فتعتمد ً
في هذا الموضوع .شبعنا من العالقة النزاعية مع الجغرافية االنتلابية .رافقت مشكلة القانون االنتلابي الدورات

السابقة .يجب ان نلرج من هذا االطار لنبحث عن القانون العادر باستمرار .ال نطالب بقانون يحظى بالتوافق
واالجماع التام .هذا صعبوب  ،ولكن هناك حدود دنيا من المعايير الحقوقية والجغرافية الدنيا يجب ان تراعى.
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*

في تقييم عام للعملية االنتلابية من الناحية الحقوقية يمكن ان يقار ان هذه العملية
هي حرة ولكن غير عادلة .هي حرة النه بمستطاع الناس التصويت بحرية الى حد كبير ان

لم نقل بالكامل .وهي غير عادلة النها مبنية على قانون غير عادروب  ،او ال يقسم الدوائر

االنتلابية بصورة اصطناعيةوب  ،وفيه فرز اصطناعي لمناطق ودمج اصطناعي لمناطقوب  ،وان
كانت التحالفات قادرة على تعطيل هذا الفرز والدمج.

هناك عدم احترام لصوت النالب لناحية "القيمة االقتراعية" لصوتهوب  ،وهنا افتى

مقعدا
المجلس الدستوري عام  1996بهذا الموضوع حيث نجد مثالً لكل اربعة آالف نالب ً
نيابياوب  ،بينما في منطقة الرى اكثر من  25الف نالب يحظون بمعقد واحد فقط .واالمر
ً
وبعيدا عن المسألة الطائفية هناك نقم للعدالة في صوت النالب
سيان في مناطق الرى.
ً

ًايا كانت طائفته .من ناحية الرى هناك عدم تكافؤ فرم في وسائل االعالم .هناك وسائل
اعالمية ترجح مرشحين معنيينوب  ،لاصة وان القانون االنتلابي الحالي – وهو نفسه قانون
ٍ
وكاف للدعاية واالعالم االنتلابي .االنتلابات اذا هي
العام  – 2000ال يقوم بتنظيم صحيح

حرة في المضمون ولكنها غير عادلة في القانونوب  ،ومن حيث تكافؤ الفرم امام النالبين
وامام المرشحين.

قطعا الوب  ،ال يحق للنالب ان
في ما يتعلق بالمعزل ،هل يحق للمواطن االقتراع خارج المعزل؟ ً
يقترع لارج المعزر .تحظر المادة  49من قانون االنتلابات على النالب ان يقترع لارج المعزر .يستطيع ان
يقترع دالل المعزر ثم يصرح في اللارج عن مرشحيه فهو حر في ذلك .لكن يجب ان يلتلي بنفسه دالل
علما
المعزر .شاهدنا لالر انتلابات احد المرشحين – وهو اليوم نائب – احترم هذا الحق ودلل للف العازروب ً ،
اننا نعرف لمن يصوت المرشح .تقع المسؤولية على النالب كما تقع على رئيس قلم االقتراع .ينم القانون
* النص هو تفريغ لمقابلة تلفزيونية في  NTVفي .2005/6/12
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على ان رئيس قلم االقتراع هو مسؤور عن تطبيق دقائق هذه المادة ويمكن ان يصل االمر الى حد منع
الملالف عن االدالء بصوتهوب  ،اال في حار عاد ودلل المعزر.

يستعمل القانون عبارة "يلزم النالب" أي ان هناك إلزام واحكام آمرة في الموضوع ال يجوز ملالفتها.

اضحا من حيث العقوبات .لكن يمكن ان يستنتج منه انه بإمكان رئيس القلم منع
القانون ليس مفصالً وليس و ً
النالب من االدالء بصوته ان لم يحترم هذه اآللية التي تفرض عليه الدلور الى المعزر .كما يمكن ان تطور
العقوبات رئيس القلم.
حتى عندما نستطيع معرفة م ن سينتلب هذا النالبوب  ،يمكن لهذا االلير بعد دلوله المعزر ان
يحكم ضميرهوب  ،فهو يلتلي بنفسه وال يعد بمقدور احد معرفة ما وضعه في الظرف الملتوم .هنا تكمن حرية
االقتراع .حتى وان تعرض النالب الغراء مالي او عاطفي او فرضت عليه الئحة معينةوب  ،فبمجرد دلوله وراء
المعزر بإمكانه ممارسة حريته بشكل مطلق .هذا االمر ُيحترم الى حد كبير في هذه الدورة االنتلابيةوب  ،بينما لم
محترما في انتلابات الرى.
يكن
ً

لفتني العديد من الملالفات لالر االنتلابات الحاليةوب  ،ومن بينها حجز البطاقات االنتلابية .وهنا

يكمن دور المندوبين .لالعالم دور في تسليط الضوء على هذه الملالفات .والنالب نفسه هو مراقب وبإمكانه

ايضا تسجيل شكاوى في غرفة الشكاوى في و ازرة الدالليةوب  ،التي يرأسها قاضوب  ،مما يعني انها تتسم بحد كبير
ً
من الموضوعية والحياد .سمعت وزير الداللية يقور لالر الجولة االولى لالنتلابات انه لم تسجل ملالفات في

غرفة الشكاوى هذا يعني ان المواطن مقصر .على المواطن ان يدرك انه كما لديه حقوق عليه واجبات .في

ايضا يقع تحت طائلة
بالد مثل بلجيكا والنمسا واستراليا واللوكسمبور ليس االنتلاب حق وحسب بل هو واجب ً
فرض غرامات .في حار عدم التقدم لالنتلاب في بلجيكا يدفع المتمنع غرامة قدرها  50يورووب  ،وفي حار
تكررت الملالفة يدفع ما قد يصل الى  125يورووب  ،واذا ما تكررت الملالفة اربع مرات يشطب اسم الملالف
عن اللوائح ويحرم من االنتلاب على مدى عشر سنوات ...ال يستطيع المواطن في هذه البلدان االمتناع عن
طبيا يمنع ه عن المشاركة بالتصويت او شهادة وفاة الحد المقربين .تصل
التصويت اال في حار تقديمه تقر ًا
ير ً
نسبة االقتراع في هذه البلدان الى .%90
المقاطعة من الناحية المبدئية هي عدم المشاركة في االنتلابات وهو مبدأ غير مستحسن اال في
حاالت نادرة .في مناطق معينة ال تؤثر اصوات النالبين ًايا تكن في النتيجة االقتراعية .تجوز هذه المقاطعة
جداوب  ،تعني عدم المشاركة في
في الحاالت االستثنائية .لكن في الحاالت العادية تكون المقاطعة ًا
سلبيا ً
امر ً

تحمل المسؤولية الوطنية .يمكن للمواطن ان يقاطع مو ًادا استهالكية ولكن ال يمكنه ان يقاطع البلد الذي ينتمي
اليه وال يقيم فيه اقامة عا برة .وال يجب ان ننسى كم تكبد اسالفنا لكي يتوصلوا الى حق االنتلاب .سنة 1861
توصل
كان شيوخ القرى ينتلبونوب  ،كان االنتلاب اذا على درجتين وكان هناك حينها مجلس االدارة المركزيّ .

اللبنانيون الى االنتلاب المباشر لالر القرن العشرين .نالت المرأة حقوقها االنتلابية سنة  .1952يقدم النالب
للنائب وكالة غير قابلة للعزر لمدة اربع سنوات وهي مهمة للغايةوب  ،فال يحق لنا الشكوى اذا ما انتلبنا الشلم
غير المناسبوب  ،وال يحق لنا "النق" ان لم نشارك باالنتلابات لذا نقور ان المشاركة ضرورية .وهنا يطلب ما
يسمى responsabilisation de l’électeurوب  ،لتحميل النالب مسؤولية مباشرة.
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بحد ذاتها موقف متلذ من االنتلابات .المشاركة مطلوبةوب  ،في حار
ايضا فهي ّ
للورقة البيضاء قيمة ً
اضيا عن االسماء المطروحةوب  ،بإمكانه سلوك طريقين او ثالثًاوب  ،ولكن ممنوع سلوك طريق
لم يكن النالب ر ً

استثنائيا في حاالت معينة وفي مناطق معينة .احد الطرق هو التشطيب  Panachageوهو حق
المقاطعة اال
ً
مكرس في القانونوب  ،وهو قائم في ملتلف قوانين دور العالم .بإمكان النالب وضع الالئحة التي يرتئيهاوب  ،ان لم
اضيا على التحالفاتوب  ،فيشكلها دالل المعزر وهذا حقه .كما بإمكان النالب اللجوء الى طريقة ثانية هي
يكن ر ً
في الظاهر سلبية ولكنها في المضمون تعبر عن موقفوب  ،وهي الورقة البيضاءوب  ،وليس السوداء كما طرح االمر
لطأوب  ،يجب ان تكون الورقة بيضاء .وهذا موقف.

امكانية اللجوء الى التشطيب مطروحة .ان الطلب الى النالبين وضع الالئحة كاملة في الصندوق

ملالفا للقانون .ولك ن في المقابل يجوز للنالب عدم االلتزام بهذا الطلبوب  ،ذلك ان القسم او الوعد
ليس بحد ذاته
ً
االنتلابي ممنوع في االنتلابات .في كمبوديا مثالً ألغى المراقبون الدوليون نتائج االنتلابات بسبب الوعود

االنتلابية التي اثّرت عليها.

يعود الى النالب نفسه ان يلتلي بنفسه دالل الستار العازر ويلتار ما يريد .في هذا المكان ليس

بإمكان اي كان ان يحاسب النالب على ضميره الوطني .هناك وال شك تنظيمات سياسية وحزبية ينضوي في

صفوفها عناصر معينةوب  ،تلتزم القرار الحزبي .هذا جائز ان كان عن قناعة .ومن هنا ضرورة وضع اوراق
بيضاء واقالم رصام دالل الستار العازر لكي يتمكن النالب من التصويت وفق ما يرتئي .الحظنا مرافقة
اشلام لبعض المقترعين الى دالل اقالم االقتراع وهذا امر مستهجن وغير قانونيوب  ،فهو يؤثر على حرية قرار
النالب الذي قد يتأثر حتى على سبيل الحياة من الشلم اآللر الذي يقدم له المساعدةوب  ،او الطلب العاطفي
وهذا ام ر ممنوع .في بلدان لارجية هناك احكام في الموضوع تعيد إجراء االنتلابات التي ترافقها أغان سياسية
دالل او قرب مركز االقت ارعوب  ،او شعارات سياسية دالل مركز االقتراع .بينما في لبنان تتصاعد االغاني المؤيدة
لهذا او ذاك دالل مراكز االقتراع كما ترفع الشعارات ما يؤثر على رأي النالبوب  ،لاصة في حار مرافقة احدهم
وضعا مماثالًوب  ،فسألت بأية صفة يقف بين المقترعين
تحريت عن هذا الموضوع عندما شاهدت
له دالل القلمّ .
ً
ويحاولون التأثير عليهم؟ فأجابني مسؤولون في القلم بأنه يحمل بطاقة مندوب جوار! لكن ذلك ال يلوله التاثير
على النالب .متى دل ل النالب تلوم قلم االقتراع يجب تركه ليلتلي بنفسه ويتمكن من تحكيم ضميره .هناك
ما يسمى "حرمة قلم االقتراع" ويجب ان نتوصل الى احترام هذه الحرمة.
نوعا من االستفتاء .من يصوت مع الئحة الرئيس الحريري يكون مع معرفة
شاهدنا في بيروت ً
نوعا من االستفتاء
الحقيقة والجناة ،ومن يصوت ضد يعتبر ضد هذه الالئحة .وحتى في الجنوب شهدنا ً

طا على
على موضوع المقاومة ونزع سالح حزب هللا .الى اي مدى يشكل هذا النوع من االستفتاء ضغ ً

ايضا موقف سياسيوب  ،وان ادى الى مبايعة
الناخبين؟ ان التيار الالئحة كاملة او انتقاء اشلام معنيينوب  ،هو ً

كامل الال ئحةوب  ،هذا المبدأ جائزوب  ،انما موضوع تحويل االنتلابات نفسها الى عملية استفتاء يستلزم التوضيحوب ،

مؤلر في
ًا
بأن االستفتاء هو غير االنتلاب .يكون االستفتاء في موضوع محدد  Référendumكما حصل
فرنساوب  ،قار الفرنسيون نعم او ال على موضوع الدستور االوروبي .كما يلتلف االستفتاء من الناحية الزمنية اي
ان التصويت يحصل في زمن معين ولهدف حصري .ال يعني ذلك تلويل اشلام لتمثيل المواطن بوكالة
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غير قابلة للعزر على مدى اربع سنوات .الموضوع ملتلف ومن هنا يجب عدم تحويل االنتلابات الى استفتاءوب ،
تماما ويحصل بظل مجلس نواب قائم وحكومة منبثقة عن مجلس النواب.
االستفتاء شأن ملتلف
ً
"الئحة ملغومة" هو تعبير لبناني دارج ال وجود له ال في القانون اللبناني وال في القوانين االجنبيةوب ،
لكن من المتعارف عليه في العمليات االنتلابية ان الالئحة الملغومة هي الئحة تبدو عائدة لفريق سياسي

معينوب  ،يطمئن اليها النالب المنتمي الى هذا اللون فيسقطها في صندوقة االنتلاب العتقاده بأنها المرجوة .لكن
يتبين ان االسماء المدرجة فيها هي غير االسماء العائدة فعالً لالئحة التي اراد التصويت لها .تبدأ الالئحة

باالسم االبرز الذي ال يضللوب  ،ثم تكمل بأسماء الرى من لارج الالئحة .يفترض بالنالب ان يدقق باالسماءوب ،
ايضا باالسم الثالثي للمرشح بحيث يغير اسم االب
واذا امكن ان يكتب االسماء بلط يده .يحصل التالعب ً
احيانا يمنع القانون وضع صفة او عبارة معينة ترافق االسم .يجب
وينطلي االمر على النالبين بسهولة اكبر.
ً
التنبه لذلك كما ان اي التباس باالسماء يؤدي الى تغيير النتيجة.

يعرفهم على
رئيس الوزراء البريطاني طوني بلير لالر حملته االنتلابية الذ يمر على المواطنينوب ّ ،
حقوقهم وعلى آلية االنتلاب .كما لفت نظري على قنوات عالمية التعريف بحقوق الناس في االنتلاب .من هنا

نسعى لمعرفة ما هي حقوق الناس .من حق المواطن ان يسقط الالئحة كما هيوب  ،كما من حقه انتقاء االسماء
وفق ما يشاءوب  ،اي حق المفاضلة بين االسماء .هذان الحقان مقرران للنالب .نستطرد لنتحدث عن حقوق

اجتماعياوب  ،مثار على ذلك حقوق المعقوين .رأيت احد اقالم االقتراع في الطابق الثالث في احد
الشرائح المهمشة
ً
المبانيوب  ،ما يشكل عدم ب لوغية لهؤالء الناس الى مركز االقتراع على الرغم من اطالق حملة "حقي" .هناك

فعليا اذ لم تصدر بشأنه مراسيم تطبيقية عن مجلس
القانون  220في لبنان صدر سنة  2000لكنه غير مطبق ً
الوزراء .في بالد الرى كأيرلندا مثالً بإمكان المعوقين وحتى بشكل مرحليوب  ،ان يشاركوا في االنتلابوب  ،اذ يتوجه
ضابط متلصم في االقتراع يرافقه رجل شرطة لكي يحمل هذه الصندوقة االقتراعية ويجور بها على

المستشفيات .في كندا هناك ملصصات معينة لهؤالء الناس النهم يتكلفون المار ويتكبدون عناء ومشقة

الذهاب الى مركز االقتراع لالدالء بأصواتهموب  ،كما يوضع بتصرفهم مترجموب  ،بالمعنى الواسع للكلمةوب  ،اي انه
يستطيع تعريفهم على حقوقهم .وما الى هناك من وسائل سمعية وبصرية .كما هناك امكانية االقتراع بالبريد.

يشكل المعوقون  %4من المجتمع اللبناني وفي حار اضفنا اليهم الذين يعانون من مشاكل سمعية وبصرية قد
تصل النسبة الى  10او  ...%15القانون في كندا اذا يعامل هؤالء الناس بكثير من االنصافوب  ،بينما نحن في

لبنان ال ننظر اليهم ولالسف حتى ولو كرقم انتلابي .حتى اننا ال نضع شارات لاصة بهم .نفتقر في لبنان
الى الثقافة االنتلابية.
***
قامت البعثة االوروبية التابعة لالتحاد االوروبي بتقويم االنتخابات وتحدثت عن حملة دعائية

تحصل داخل مراكز االقتراع .كما تكلمت عن الدعاية االنتخابية عبر وسائل االعالم ونوهت بامور اخرى.

ايضا لاللهاوب  ،الحداث تأثير اكبر
ليس المطلوب من المراقبين اصدار التقارير فقط بعد العملية االقتراعيةوب  ،انما ً
على السلطات المولجة بالعملية االقت راعيةوب  ،لكي تحسن اداءها وتلتفت للملالفات .المطلوب اصدار تقارير
دورية بعد كل دورة انتلابيةوب  ،وليس بعد كل اربع دورات .المراقبون الدوليون اعتادوا العمل في بلدان مثل كينيا

سنة  1996ومدغشقر وسيراليون ونيجيريا .وعملوا في الـ  2002في تيمور الشرقيةوب  ،ومعظم هذه البلدان ال
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تتمتع بالتقاليد الديمقراطية التي يتميز بها لبنان .لذا رّبما وجدوا ان العملية االنتلابية في لبنان جيدة بالقياس مع
هذه البلدان .ولكن كان يفترض بهم النظر الى القانون االنتلابيوب  ،فهو جزء ال يتج أز من صحة العملية
االنتلابية.

والعيب الثاني هو عدم التكافؤ في وسائل االعالم لناحية المرشحين .الى امور جوهرية الرى

كتمويل اللوائح االنتلابية .في حار اراد مرشح االنضمام الى الئحة انتلابيةوب  ،تفرض عليه لوة او رسم معينوب ،

ال تعرف الغاية منه كما ال يعرف حجمه .في فرنسا صدر قانون سنة  1996يتحدث عن شفافية الحياة العامة
 La transparence de la vie publiqueوهو ينم على كيفية تنظيم الحمالت االنتلابية للمرشحينوب ،
وكيفية تمويلهاوب  ،وترفع سرية الحسابات المصرفية لالر العملية االقتراعية بشكل يسمح بمراقبة كيفية صرف

هؤالء المرشحين الموالهموب  ،وكيف يدفعون لالئحة ولرئيسها .القانون في لبنان قاصر عن تنظيم هذه العملية
بوضوح وبدقة وبتفصيل .المطلوب من المجلس المقبل ليس سن قانون انتلاب لناحية توزيع الدوائر االنتلابية
ايضا االلتفات الى المواضيع المسرودة اعالهوب  ،والتي هي بظاهرها بسيطة ولكن لها التاثير الكبير
وحسب بل ً
على الحياة العامة.
هناك اتجاه لالغ ارءوب  ،ويكون هذا االغراء سواء بدفع االموار او بتقديم تسهيالت غير مشروعة.

تلتلف الصور ولكن عملية االغراء تبقى قائمةوب  ،كما ان عملية االكراه قد تكون موجودة .لكن الفرق بين لبنان

وسائر البلدانوب  ،انه في لبنان هنالك قانون العقوبات باالضافة الى قانون االنتلاب وفيه مواد صريحة تتحدث
عن الرشوة االنتلابيةوب  ،وتنم على معاقبة المرتشي والراشيوب  ،ومعاقبة الموظفين في العملية االقتراعية متى

الّلوا .لكن هذه النصوم ولالسف ال تطبق كما يجب او ال تطبق مطلًقا .في بلدان الرى قد ال تكون

النصوم افضل بكثيروب  ،اال ان التطبيق افضل بكثيروب  ،من حيث ان هذه النصوم تجد لها تطبيقات تمنع
وتردع هؤالء عن شراء االصوات .تصل العقوبات في لبنان الى السجن ودفع الغرامات .انها عقوبات مشددة

في حار طبقت .هنا اعود ألشدد انه مهما ارشي النالبوب  ،عليه متى دلل المعزر ان يحكم ضميرهوب  ،فلن يتمكن
حرا.
احد من معرفة لمن صوت .عندما يدلل النالب الى المعزر يصبح ً
ن
دائما بإقرار قانون عادروب ،
ما هي اقتراحاتك للقانو المقبل وللعملية االنتخابية بشكل عام؟ نأمل ً
ولكننا نفاجأ في اللحظة االليرة بقانون مليب لآلمار .الن االشلام المنتلبون قد ال تكون لديهم مصلحة في
تغيير هذا القانون .لذا يطلب التدعيم والضغ ط من المجتمع المدني .مثار على ذلكوب  ،حققت المؤسسة اللبنانية
للسلم االهلي الدائم برنامج الجغرافية االنتلابية في لبنانوب  ،فوضعت معايير حقوقية دنيا الي قانون انتلابي.
هناك من يريد المحافظةوب  ،وهناك من يريد القضاءوب  ،ومنهم من يريد دائرة بين االثنين .وكذلك األمر بالنسبة
للنظام النسبي أو النظا األكثري .وفي مطلق االحوار ال بد من معايير دنيا ال يجب تلطيها ومنها :عدم دمج
ثانيا مسألة القيمة االقتراعية لصوت
اصطناعيا او فرزها
المناطق
اصطناعياوب  ،كما جرى في القانون الحاليً .
ً
ً

عددا قليالً من النالبين يحظون بنائبوب  ،بينما في منطقة الرى يحظى عدد
النالبوب  ،وقد سبق وذكرت كيف ان ً
كبير من النالبين فيها بنائب واحد فقطوب ً ،ايا كانت طوائف هؤالء النالبينوب  ،هناك عدم مساواة بسبب هذا
علما ان لبنان هو مجموعة
التفاوت .اضافة الى مسألة ثالثة وهي حسم االكثريات لنتائج االقتراع مسبًقا – ً

اقليات – مثار على ذل ك في انتلابات كسروان وجبيل حيث االكثرية المارونية تحسم مصير المقعد الشيعي في
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جبيل مسبًقا .واالمر نفسه يحصل في طرابلس وفي العديد من المناطق الشمالية لناحية حسم مصير مقاعد
مسيحية بحكم االكثرية .وفي الجنوب تحسم االكثرية الشيعية المقاعد المسيحية اللمسة والمقاعد السنية الثالثة

السنية النالبة .فنحن ال
كما والمقعد الدرزي  .في بيروت مقاعد االرمن محسومة نتائجها مسبًقا من الكتلة
ّ
نتكلم عن طائفة معينة بل نتكلم بهدف تحقيق العيش المشترك الصحيح .يجب وضع قانون يساوي بين

المناطق ويساوي بين القيمة االقتراعية الصوات النالبين .هذان المعياران يكفالن اللروج بقانون جيدوب  ،ربما لن
مثاليا فقد ال يحظى لبنان بقانون مثاليوب  ،وقد يكون في بحث دائم عن قانون امثلوب  ،بحكم المجتمع المتنوع
يكون ً
ولحسن الحظ وليس لالسف .يكمن العيب في عدم تمكننا من الوصور الى معايير دنيا لهذا القانون .كانت

مسره .هذا النزاع كان
دوما مشكلة مع الجغرافية االنتلابية .هناك "عالقة نزاعية" معها كما يقور انطوان ّ
لدينا ً
قائما باستمرار :لبنان اكبر من ان يجزأ؛ بيروت شرقية وغربية؛ معابروب  ،لطوط تماس ...ال نريد تحويل هذه
ً
العالقة العنفية الى الجغرافية االنتلابية.

قائما على اساس القضاء او
هذه المعايير الدنيا مطلوبة بغض النظر عن شكل القانون اكان ً
مستشار
ًا
المحافظة ...ربما يجدر التدقيق في موضوع القضاء .عدت هنا الى االستاذ عباس الحلبيوب  ،وقد كان
في اتفاق الطائفوب  ،لمعرفة ما يقوله الطائف في هذا المجار .يقور الطائف بالمحافظة بعد اعادة النظر بالتقسيم

االداريوب  ،ما لم يحصل .ماذا فكر هؤالء؟ قار لي انهم كانوا يفكرون بما هو ما بين المحافظة وما بين القضاءوب ،
ولكن في المقابلوب  ،وفي ظل عدم تحقيق ما سبقوب  ،اذ لم تتحقق المركزية االدارية والتقسيم االداريوب  ،لنعد الى

القضاءوب  ،هل ولد القضاء عن عبث حتى يسهل التالعب به ؟ هل ولد عن عدموب  ،ام هو نيتجة تطور ديمغرافي
وسكاني وجغرافي واجتماعي وتواصلي بين الناس وبيئي وطبيعي؟ هناك مؤشرات وتقسيمات طبيعية واجتماعية

عفوية أوجدت القضاء .قد يكون القضاء هو االفضل تمثيالً في المرحلة المؤقتةوب  ،ذلك ان الناس يعرفون

المرشحينوب  ،كما ال يكون هناك في الوقت نفسه دمج مصطنع للمناطق او فرز مصطنع.

في هذا االطار صدر عن المؤسسة اللبنانية للسلم االهلي الدائم كتاب تحت عنوان :الجغرافية
كتابا بالمعنى التقليدي المعروفوب  ،فهو
االنتلابية في لبنانوب  ،تاريلية القضاء وتقسيم الدوائر .وهذا الكتاب ليس ً
لالصة ندوات وبرامج ميدانية قامت بها المؤسسة في ملتلف المناطق اللبنانيةوب  ،وصدرت لاللها المعايير
الدنيا التي ذكرتها .ال يجدر بنا في المجلس الجديد المقبل ان نبحث عن صيغ قوانين ونتلهى بها ويقار في
النهاية :هناك صيغ متعددةوب  ،لذا لم يتم التوافق على احداها .المطلوب اللجوء الى معايير دنيا توصلنا اليهاوب  ،كما
دوليا ويمكننا اللجوء اليها .هذا ما توصل اليه برنامج الجغرافية االنتلابية.
ان هناك معايير معتمدة ً
الى اي مدى يمكن ان يؤخذ برأيكم في المجلس النيابي وقد بذلتم الجهد الكبير والمشقة للتوصل

الى هذه الدراسة؟ لقد اشركنا العديد من النوابوب  ،والعديد منهم مرشحين اليوم ومرجحين للدلور الى المجلس
الجديدوب  ،اشركناهم في هذه الب ارمج الميدانية التطبيقية وتشبعوا هذه المبادئ والمعايير وبإمكانهم الدفاع عنها.

هناك مرحلة موازية ال تقل اهمية وهي استكمار النضار في المجتمع المدني من اجل اقرار قانون عادر

لالنتلابات النيابيةوب  ،وعدم ترك المجار الن يترك وضع القانون للحظة االليرة في المجلس المقبل .دور
المجتمع المدني اساسي في هذا الموضوع .ال يكفي وجود نواب سياسيين فقط في البرلمانوب  ،نحتاج الى نواب
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علما ان المرشحين اليوم ال
ّ
مشرعين .يجب ان ال ننسى ان دور المجلس النيابي مراقبة الحكومة والتشريعً .
يسألون
جدا .ال يسأر احد عن رأيه مثالً في موضوع االستدانة من اللارج
عن برنامجهم وهذا امر معيب ً
مجدداوب  ،هل هو مع مزيد من الدين ام انه مع تقليم الدينوب  ،وكيف؟ سمعت ان هناك فريق سياسي يؤيد
ً
ايضا مناقشة المشاريع المستقبلية لللروج
المحاسبة بشأن الفساد واالستدانة والهدر في ما مضىوب  ،ولكن يجب ً
من المأزق .كيف يتم ذلك؟ هل ُيسأر المرشح عن امكانية زيادة الحد االدنى لالجور وعن موقفه من ذلك؟!

وفي حار اجاب بانه مع زيادة االجور فمن اين يأتي بالوعاء المالي المطلوب لذلك؟ هل ُيسأر في موضوع
قاما محددة كتأمين آالف فرم العمل مثالً لالر
تأمين فرم عمل؟ في البلدان المتطورة يقدم المرشحون ار ً

مجددا على النيابة على اساس تطبيقه لبرنامجه السابق.
مهلة زمنية معينةوب  ،ويحاسب المرشح
ً
تقع المسؤولية في تطبيق البرامج االنتلابية على النالب وليس فقط على المرشح .على النالب

مراجعة برنامج المرشح وما كان عليه وماذا طبق منه .وان لم يكن لهذا المرشح برنامج حالي فاالمر اسوأ.

تلزمنا ثقافة انتلابية .نسمع العديد من النواب يتحدثون عن انجازاتهم وهنا على المواطن االحتفاظ ببرامجهم

االنتلابية لدراسة ما تحقق منها .المؤسف في لبنان ان السياسة بزواريبها الضيقة واآلنية تحجب كل ما عداها

من الشؤون العامة .نالحظ اليوم وبسبب االنتلابات النيابية كيف انصب التركيز على االنتلابات المحلية

ونسينا ما يدور في العالم من حولناوب  ،ونسينا الهم االقتصادي والهم االجتماعي وايجاد حلور لها .متى يتمكن
االقتصاد من عقلنة السياس ة والتشريع في لبنان؟ المطلوب ترشيد السياسة والتشريع .ال يكفي التفكير بالهموم

السياسية الضيقةوب  ،اي شعار نطرح واي فريق سياسي نؤيدوب  ،المطلوب معرفة كيفية اللروج من المأزق

االقتصادي والمالي والذي ينذر بعواقب وليمة .لكل عمل سياسي اثمان اقتصادية ومالية تدفعوب  ،فيجب التفكير
بهذه المزاوجة وبكفية تحقيقها.
حصل جدل حول القانون االنتخابي وجرى حديث عن موضوع المحافظة مع النسبية ،وقيل ان

ال من تفسير معنى
النسبية يمكن ان تؤمن انتخابات عادلة .هل تطرقتم في دراستكم لهذا الموضوع؟ ال بد أو ً

النسبية واالكثرية فتفسير ذلك ال يحصلوب  ،كما لم يفسر للناس ما معنى قانون  1960وما معنى قانون االلفينوب ،

وطائفيا ربماوب  ،دون توعيتهم على حقوقهموب  ،وهنا لالعالم
سياسيا
طلبا اليهم االصطفاف
ً
ً
فقد طرحت االمور عليهم ً
في ذلك دور كبير .النظام النسبي يعني ان الالئحة االنتلابية تفوز بالقدر الذي تحصل فيه على اصوات من
النالبين وب  ،فإذا كانت الالئحة مشكلة من عشرة مرشحين وحصلت على  %10من االصواتوب  ،تحظى بمرشح
ايضاوب  ،بشكل
واحدوب  ،اي تألذ نسبة من االصواتوب  ،والرصيد المتبقي يتوزع عل اللوائح الباقية وبصورة نسبية ً
يسمح بأن يعكس هذا التمثيل ملتلف شرائح الناسوب  ،على لالف التمثيل االكثري وفيه ان الالئحة التي تفوز
بأكبر عدد من االصوات تلغي اللوائح االلرىوب  ،حتى وان حصدت فقط  %51من االصوات .هذه هي عيوب
وحسنات النظام النسبي والنظام االكثري.
تبدو النسبية سهلة الفهم كما شرحتها فلماذا كان الكالم عن التعقيد؟ سبب التعقيد في لبنان ان

هذا البلد مؤلف من طوائف متعددة ومناطق متعددة وهناك اشكالية مناطقية وطائفية في التمثيل .قد تكون
النسبية سهلة في بلدان الرى فيها تجانس في المجتمع من حيث الطوائف والمناطق .بينما في لبنان هناك
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صعوبة في المزاوجة بين المعيار النسبي في التمثيل والمعيار الطائفي في التمثيل والمعيار المناطقي في

التمثيل .االمر يتطلب لوائحوب  ،واللوائح تنبثق عن االح ازبوب  ،لذا يقار انها تحتاج الى نظام حزبي .او تكون

اللوائح اصطناعية كما هو حاصل في االنتلابات الحالية .النظام النسبي هو اذا يعكس تمثيل صحيح بالمطلق

مجددا الى نظام اكثري .يمكن التلفيف من مساوئ
ولكن تطبيقاته صعبة في لبنانوب  ،لذا هناك امكانية للجوء
ً
النظام االكثري عن طريق تقييدهوب  ،كأن ال تتعدى الالئحة اربعة او لمسة مقاعدوب  ،فال تكون اللوائح كبيرة الحجم
ونتفادى بالتالي ما يسمى في التعبير اللبناني "البوسطات" او المحادر .ربما قانون القضاء مع نظام اكثري مقيد
يشكل امكانية حل وليس الحل المثالي النموذجي.
حتى في المرحلة المقبلة ومع توفر الوقت الكامل للمجلس النيابي إال يمكن تطبيق النسبية؟

الهاجس هو االتكار على الوقتوب  ،فهنالك من يمرر الوقت ويضيعه .المطلوب في بداية عهد المجلس النيابي
الجديد االسراع في بت هذا االمروب  ،لاصة وان النظام النسبي يحتاج ثقافة انتلابية لدى النالب هي غير
علما ان تعقيد اآللية االنتلابية يصعب على الناس امكانية االنتلاب بشكل صحيح.
متوافرة اليوموب ً ،
مما شهدناه في هذه االنتلابات ظاهرة فوز عدد كبير من المرشحين بالتزكيةوب  ،ما ينفي حصور
منافسة بين المرشحين.
كيف تفسر ذلك وهل هي بدعة تحصل فقط في لبنان ام انها امر طبيعي يحصل في مختلف دول
العالم ؟ في لبنان هناك رأيينوب  ،واحد يقور ان التزكية هي مبدأ ديمقراطيوب  ،وطرحت امثلة على ذلك في اميركاوب ،
وهناك رأي آلر يقور بأن التزكية منافية للمبادئ الديمقراطية .فعليا هي ليست ه ذه وال تلك بل لها مبدأ وفيها

استثناءات :تجوز التزكية عندما يكون هناك اجماع من بين النالبين على زعيم تاريليوب  ،كبيروب  ،مناضلوب  ،عليه
ممكنا ان يصوت احد ضدهوب ،وال يمكن الحد ان يترشح ضدهوب  ،النه زعيم تاريلي كبير.
اجماع وليس
ً
كيف يتم التحقق من هذا االجماع على االرض؟ توجد موانع قانونية او موانع فعلية تحور دون

امكانية منافسة الزعيم .كأن يكون هناك قانون جائر ال يعطي المرشح حقوقوب  ،وال يتيح للنالب تأثير في العملية
ال للديمقراطية .وقد تكون هناك موانع فعلية عملية في
االقتراعيةوب  ،تكون هناك عندها تصبح التزكية تعطي ً

الممارسة تؤدي الى تعطيل الديمقراطية عن طريق التزكيةوب  ،مثالً تمويل اللوائح االنتلابية وتمويل العمليات

مبدئيا في حار حصور اجماع تاريلي حور شلم
االنتلابية على االرض يوم االقتراع .تصح التزكية ا ًذا
ً
جائروب  ،او كان هناك موانع
معين – وهذا قلما يحصل – وتكون غير صحيحة وغير ديمقراطية اذا كان القانون ًا

فعلية على االرض تحور دون ترشح منافسوب  ،ودون اعطاء قيمة لصوت النالب.

شهدنا العديد من االنسحابات في بيروت ساهمت في حصول التزكية على اكثر من مقعد.

االنسحابات جائزة بالمبدأ وقد لحظ القانون امكانية االنسحاب ضمن مهلة معينةوب  ،كما لحظ امكانية استرداد
معيبا للديمقراطية في حار انسحب شلم
البدر المدفوع مسبًقا .اذا في المبدأ االنسحاب جائزوب  ،ولكنه يصبح ً
تحت وطأة عدم تكافؤ الفرم سواء في االعالم او االفتقار للتمويل السياسي الكافي او لمكانة الدعاية
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االنتلابية للصمهوب  ،او استفادة لصمه من عدم حيادية السلطةوب  ،او تدلل سافر في االنتلابات .هذه موانع
تجعل االنسحابات معيوبة.
هل ينطبق ذلك على ما حصل في بيروت في هذا االطار؟ لناحية حيادية السلطة  Neutralitéاو
 Impartialitéالتي نتحدث عنها بلدان العالم الراقيةوب  ،هناك مبدأ اساسي ينم على ضرورة عدم ميل السطلة
الحد الفرقاء السيا سيينوب  ،عدم الميل من قبل المسؤولين عن العملية االقتراعيةوب  ،وليس فقط عدم انتمائهم الى
ايضا بعيدين عن الوسط السياسي المباشر في العملية االنتلابية .في لبنان وزراء
فريق سياسي بل ان يكونوا ً
مرشحون بشكل مباشر.

24
هل ننتظر من الغير حماية أطفالنا؟

*

بور مرقم

يتمتع الطفل – بلالف ما يعتقد البعض لطأً – بكل ميزات hإلنسان المعترف

ونفسياوب  ،باعتبار أنه يتمتّع بالمقدار عينه من
جسديا
بهاوب  ،وال سيما اإلستقاللية واللصوصية
ً
ً
سناوب  ،بمن فيهم والداهوب  ،من دون االنتقام من
سيما تجاه من يكبرونه ً
الكرامة االنسانيةوب  ،وال ّ

أدبيا.
دينيا و ً
مبدأ احترام الوالدين المقرر ً
وتعهد
ّ
صدق لبنان – ال سيما في العقد الماضي – معاهدات دولية لحماية األطفار ّ
أن أحكام االتفاقيات الدولية ملزمة للبنان ليس بصورة مبدئية
بمالءمة تشريعاته معها .كما ّ

تتقدم على القوانين الداللية فتُلزم المحاكم بتطبيقها باألولوية
فحسبوب  ،بل على اعتبار أنها ّ
على القوانين اللبنانية بموجب المادة  2من قانون أصور المحاكمات المدنية.
لطا لبنان في السنوات األليرة لطوات مهمة في مجار تطوير تشريعاته التي

أضحت تنسجم الى حد بعيد مع المعاهدات الدوليةوب  ،رغم أنها بحاجة الى مزيد من التطوروب ،
ألم الى مراسيم تطبيقية وآليات تنفيذ ومراقبة التنفيذ والمتابعة .فالوضع التطبيقي
وبنوع
ّ
الراهن لحقوق الطفل في لبنان مأسوي إذ تشير آلر االحصاءات على سبيل المثاروب  ،الى أن
أكثر من  3000طفالً بين العاشرة والثالثة عشرة من أعمارهم يعملون في لبنانوب  ،فيما يفتّش
عن عمل حوالي  2000طفل من الشريحة عينهاوب  ،ويعمل حوالي  30000طفل بين الرابعة
عشرة والسابعة عشرة أي ما يقارب  %11من هذه الشريحة العمرية.

تقدم الدور
ولعّلنا ندرك مدى قصور لبنان عن حماية أطفالناوب  ،لو عرفنا مدى ّ
المتحضرة في هذا المجاروب  ،وسعيها لحماية األطفار حتّى لارج حدودها ومن لارج رعاياها.
ّ

سن تشريعات لمراقبة مصادر السلع
فعلى سبيل المثاروب  ،ذهبت الدور األوروبية الى ّ
المستوردة اليها من العالم الثالثوب  ،فتمتنع عن استيراد المنتجات التي قام بتصنيعها أطفاروب  ،أو
هم ساهموا بتصنيعها .فهل ننتظر من اآللرين أن يحموا أطفار لبنان؟

* قدمت خالل الندوة السادسة  ،مجدليون-صيدا.2005/6/25 ،
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1
النوعية الديمقراطية للتشريعات

محمد المصري

*

يهم المؤسسة اللبنانية للسلم األهلي الدائم ان تواصل برنامجها في التواصل بين

التشريع والمجتمع من أجل تحقيق نقلة نوعية في الدفاع عن الديمقراطية وحقوق اإلنسان.
والمشروع مبني على جهد يومي ومستمر في الرصد والمراقبة مع عاملين في الشأن العام من

جمعيات ومنظمات غير حكومية ووسائل إعالم من أجل تحديد مكامن االنحرافات واقتراح
البدائل الديمقراطية.

ال يمكن تصور مجتمع بدون قوانين وأنظمة لتنظيم حياة الناس وعالقتهم فيما بينهم

وعالقاتهم بالسلطة حيث ال شرعية في األنظمة الديمقراطية للتشريع:
صادر عن اإلرادة الشعبية.
ًا
 .1إذا لم يكن

 .2التشريع يجب ان يكون
صادر عن سلطة شرعية ويجب ان يحظى باإلحت ارم
ًا
والقبور ألحكامه.
 .3التشريع من صالحية مجلس النواب في لبنان.

معرضا لألبطار.
 .4ال يجوز للقانون ان يلالف أحكام الدستور واال أصبح
ً
***

يهدف "مرصد التشريع في لبنان" الى الدفاع عن الديمقراطية وحقوق االنسان عبر
التقصي عن وسائل تنزيه التشريع اللبناني من البنود التي يمكن أن تلطخ النوعية الديمقراطية

للقوانين مثل (قانون لمرة واحدة) وانشاء شبكة من الجمعيات والمنظمات غير الحكومية

أيضا
ووسائل االعالم من أجل الوصور إلى فاعلية وتطبيق توصيات المرصد .والهدف ً
تنمية الثقافة الديمقراطية والتربية على القاعدة الحقوقية من لالر قراءة القوانين من زاوية

الديمقراطية وحقوق اإلنسان.

* منسق الندوة الخامسة ،الرابطة الثقافية في طرابلس.2005/2/12 ،
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***
ال يمكن ان تنفصل الديمقراطية السياسية عن الديمقراطية االجتماعية .ان المواطن

ال تكون له حرية التصويت في االنتلابات إال إذا توفرت له ضمانات ثالثة:
 .1ان يتحرر من االستغالر في جميع صوره.
 .2ان يتللم من كل قلق يبدد أمن المستقبل في حياته.

 . 3ان الديمقراطية الحقيقية ال يمكن ان تتحقق في ظل سيطرة طبقة على الطبقات

األلرى في المجتمع.

***
يقوم في البلدان العربية اآلن تمييز بين الحرية والديمقراطية يعود إلى اقامة
مؤسسات ديمقراطية مع تفريغها من مضمونها األصلي الحامي للحرية بمعناها الشامل حتى
تنتهي هذه الهياكل تحت هيمنة السلطة التنفيذية إلى آليات لنسق حكم ال يحمي الحرية .من

جملة أشكار هذا التمييز ما يقوم في دور إلى درجة أو ألرى من قوانين تقنن انتهاك الحقوق
والحريات ومجالس نيابية تأتمر بأمر السلطة التنفيذية بدالً من ان تراقبها وتسائلها ومنظمات
غير حكومية تدار من الحكومة مباشر أو بشكل غير مباشرة أو تعكس هي نفسها مساؤئ

الحكم الفاسدوب  ،ونقابات عمار تدافع عن مصالح الحكومة أو رجار األعمار وال تلقي بمصالح

من يفترض ان تمثلهموب  ،ووسائل اعالم تتحور أبواًقا للدعاية لرموز السلطة القائمة بدالً من ان
تذكي الحوار الموضوعي وتدعم اكتساب المعرفة وبناء التنمية اإلنسانية في المجتمع
والسماح بحرية القور .دون ان ينفي ذلك بالطبع ان مناضلين شرفاء في ميادين العمل
النيابي والمجتمع المدني بالمعنى الواسعوب  ،قد اثروا مسيرة التحور نحو الحرية والحكم الصالح

في الوطن العربي عامة ولبنان لاصة.

2
احصائيات اقتصادية واجتماعية لمدينتي طرابلس والميناء
علي أحمد درويش

*

توضع القوانين لمصلحة الناس ولتلبي حاجاتهم وفعالية هذه القوانين تأتي من

مصداقية التطبيق والممارسة بحيث يشعر الفرد بتفاعله مع هذه القوانين وبأنها تلدم يوميات

حياته بشكل واضح وتهيئ لمستقبل أفضل له وألبنائهوب  ،كما وتساهم في ارساء سلم مدني
واهلي واجتماعي واقتصادي وترسخ شعوره باالنتماء الى وطن وربط مصيره به .ويبقى

موضوع التطبيق والممارسة بأهمية وضع القانون ألن عبارة "العبرة بالتطبيق" تسري في هذا
المجار أكثر من أي مجار آلر.

بصفتنا معنيين بالعمل المصرفي والوضع االقتصادي نعتبر بأن التشريعات
االقتصادية واالجتماعية هي من صلب المؤثرات على تكوين شكل العمل االقتصادي وتحديد
وجهة وشكل المنهجية المتبعة في العملوب  ،مع األلذ باالعتبار العوامل العديدة المؤثرة .لذا

نظر لعملنا ضمن نطاق جغرافية مدينة طرابلس وجدت بأنه من األهمية بمكان استعراض
و ًا
بعض النقاط االجتماعية واالقتصادية حور اقتصاد المدينة مع التطرق الى لصوصية
محافظة الشماروب  ،والتم ببعض االقتراحات حور حاجات السوق وسبل التنمية.
***
أمر
في ظل متغيرات عالمية واقليمية ومحلية أصبح تطوير القوانين وتحديثها ًا
حيويا ويتوجب بذر مساع حثيثة لتذليل العديد من العقبات االجرائية واالدارية ولتبسيط
ً
توليا لتحقيق ليونة أكبر وفاعلية أوضح تواكب الرغبة والسعي لتعامل قطاعات
المعامالت ً
األعمار واالنتاج مع ادارات الدولة ولتسهيل تفاعل المجتمع واالقتصاد مع متطلبات السوق.

وعلى سبيل المثار ال الحصر يقتضي النظر في قوانين االستثما ارتوب  ،االتفاقات التجارية

وتسهيل حركة انسياب البضائع واللدمات لتذليل أي عقبات قد تقف في وجه اندماج

االقتصاد اللبناني بالتكتالت العربية والدولية.
* مدير فرع طرابلس – الميناء ،بنك بيروت والبالد العربية .BBAC
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***
أورد لكم بعض االحصائيات االقتصادية واالجتماعية لمدينتي طرابلس والميناء

الذي أجرته غرفة التجارة والصناعة باإلضافة الى بعض المؤسسات االحصائية:

 .1يتوفر في مدينة طرابلس  10482محالً تجارًيا  9030في طرابلس و 1452في
الميناء منها فقط  113محالً حصلوا على قروض مصرفية.

مصنعا استحصلوا
 .2في طرابلس  741وحدة صناعية منها  215مرلصة و 34
ً
على قروض مصرفية.
 .3عدد المحالت المهنية والحرفية  3718وهذا يعكس حجم هذا القطاع.
 .4عدد المباني السكنية  1473في طرابلس و  662في الميناء.
 .5عدد الوحدات السكنية  51،828شقة مسكونة و  4539غير مسكونة.
هذه األرقام هي عبارة عن قاعدة معلومات اقتصادية تمكن أي مهتم اإلفادة منها
استنادا الى أرقاموب  ،وبناء سياسته
التعرف الى الواقع االقتصادي واالجتماعي كأساس للتعامل
ً
و ّ
كثير ما نستعين بهكذا أرقام لوضع سياسات التسليف
علما بأننا كمصرفين ًا
على ما هو وارد ً
وتوسيع شبكة الفروع .لذا فعلى الصعيد االقتصادي نجد بأن اقتصاد المدينة ذي حجم ال

نظر
بأس به ويجب تفعليه عبر ايالء عدة مشاريع ضمن نطاق المدينة األهمية المطلوبة ًا
إلمكانية عودتها بمردود مباشر في تفعيل عملية االقتصاد.
يقتضي تطبيق مشروع ( DBOTتصميموب  ،بناءوب  ،ادارةوب  ،واالعادة) في معرض رشيد
علما بانه
كرامي الدوليوب  ،المشروع الذي فضت عروضه منذ  2000/11/13ولتاريله لم ينفذ ً
يتوفر امكانية توظيف جزء ال بأس به من اليد العاملة المحلية الغير متلصصة
والمتلصصة باإلضافة الى توفر امكانية ايجاد متنفس لمؤهالت عدة وعلى عدة صعد ضمن
علما بأن المشروع في
أمر
هذا المشروع .يبقى المباشرة به ًا
ً
أساسيا وجب السعي لبدايتهً .
صيغته النهائية يلحظ مرافق فاعلة منها مدينة مالهي ضلمةوب  ،مسرح بثالثة ابعادوب  ،فندق 5
نجوموب  ،معارض متلصصةوب  ،قصر مؤتمرات فهذه جميعها مرافق فاعلة تحتاج إلدارة والى

عمالة بأعداد ال بأس بها.

حاليا والذي تم
 مرفأ طرابلس :حيث ان مشروع توسيع وتحديث المرفأ المطروح ًتطبيق مرحلته األولى ليتماشى مع التحديات االقتصادية المستجدة لجهة استقبار البوالر
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الضلمة الى ما هنالك من لدمات مطلوبة ضمن مواصفات المرافئ الحديثة فهذا المشروع

ال يقل أهمية عن مشاريع ألرى فاعلة ومنتجة.

علما بأنه لم يتم لتاريله اجراء أي
 مطار القليعات على مستوى محافظة الشمار ًاقتصاديا يساهم في تشغيل يد عاملة .هذا عدا عن توفر
دور
تعديل على المطار أو اعطاءه ًا
ً
العديد من المرافق األساسية الممكن تفعيلها اما بشكل مباشر أو غير مباشر مثل حماية
االنتاج ا لحرفي وايجاد اسواق له لحماية اليد العاملة فيه أو تفعيل عمل مصفاة طرابلس أو
معلما أثرًيا في طرابلس.
التوجه الى القطاع السياحي حيث يوجد حوالي ً 40
ومتابعة وبزلم أكبر ما تمت المباشرة به بلصوم منطقة وسط طرابلس واألسواق

الداللية واألثرية لجهة ترميمها واظهار طابعها الحقيقي.

أما ضمن الشأن االجتماعي فمن الواجب ألذها باالعتبار وايالء موضوع التشريع
بشأنها األهمية المطلوبة مثل:
 -موضوع عمالة األطفار حيث ان نسبة عمالة األطفار تعتبر األعلى حتى ضمن

مجموع بلدان الشرق األوسط مقارنة مع عدد السكان فيجب اطالق قوانين مع وضع آليات
لتطبيقها ومتابعتها ومراجعتها للنظر في مدى فاعليتها.

 -موضوع تطبيق القانون اللام بمعدر سن التعليم والعمل على تفعيل مراقبة

تطبيقه.
 -البطالة وهي مشكلة مزمنة في االقتصاد اللبناني المعاصر ويمكن التلفيف من

وطأتها عبر السعي لتفعيل عدة قطاعا وضمن مشاريع ألرى على مستوى لبنان.

هذه كلها أمور مطروحة وتم التطرق اليها عبر العديد من الجهات انما وضعها
ضمن دائرة التطبيق يساهم الى حد كبير في تلمس مردودها وعائداتها.
***

بنك بيروت والبالد العربية  BBACكمؤسسة رائدة في العمل المصرفي نجد أنفسنا
فاعلين ضمن هذه البوتقة االجتماعية واالقتصادية وجاهزين للتمويل والمساهمة في أي
حد أدنى لمساهمة في تفعيل النشاط االقتصادي الذي
مشروع تتوفر فيه مقومات النجاح وهذا ٌ
ينتج عنه رقي اقتصادي واجتماعي.
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نجد ان حاجات السوق آلذة في التغيير وكذلك حاجات الفرد نتيجة الى الكم
الهائل من المعلومات المتدفقة عبر وسائل االعالم وبسبب التغيرات المنهجية في كافة

تحديا على صعيد تحديد الحاجات وترتيب سلم
مفاصل حياة الفرد الحديثة وهذا يطرح
ً
األولويات ألن االدارة الحديث ألي شركة أو مؤسسة أو ادارةوب  ،عامة كانت أم لاصة يعتمد

نجاحها على ادارة وارادة التغيير والتأقلم مع متطلبات السوق التي قد تكون:
 تعديل في نوعيات السلع واللدمات. في الشكل والمضمون. -في طرق التعاطي.

 في انطباع التحديث والى ما هنالك.كلها متغيرات عريضة وجب التدقيق بها والنزور في تفاصيلها كل حسب قطاعه.
***
ال يسعني سوى التنويه بعمل المؤسسة التي نحن اليوم في ضيافتها مشددين عليها

تصميما على تعديل العديد من القوانين االجتماعية
السعي نحو حضور أقوى وسعي أكثر
ً
واالقتصادية والسعي في روحية تشريع قوانين ذات توجه واضح نحو تفعيل السوق وانفتاح
االعمار والتأقلم مع المتغيراتوب  ،انما يبقى الرأسمار هو عنصر االنسان الصانع لهذا القانون

ومطبقه حيث هو الغاية ويبقى االنسان هو األساس.

3
بنك بيروت والبالد العربية:
دور رائد لمصرف في خدمة المجتمع
بعد اكثر من لمسين عاما على انشائه يلقي رئيس مجلس ادارة بنك بيروت
والبالد العربية  BBACوب ،السيد غسان عسافوب  ،نظرة شاملة على ما تحقق من انجازات
وما سيتحقق في اطار التطور المستمر للمصرف؛ هذا التطور الذي يضعه في طليعة

المصارف اللبنانية ان لجهة اللدمات التي يقدمها للزبائنوب  ،ام لجهة االهتمامات االجتماعية.
كما يتميز  BBACبكوادره الملضرمة ذات لبرات طويلة متلصصة ومنوعة.
إحتل  BBACمرتبة متقدمة على الئحة المصارف العربية األكثر دينامية وتطو ار
وذلك باسطالع لمؤسسة الدراسات الدولية لإلستشارات المصرفية في لندن حيث احتل المرتبة

الثالثة على مستوى المصارف العربية.

حقق  BBACنتائج جيدة سنة  2004فارتفعت ارباحه قبل احتساب ضريبة
الدلل بالرغم من تقلم هوامش الفوائد ربحية ملحوظة قدرت بحوالى  %29.5وهي من
النسب األفضل مقارنة مع تلك في القطاع للمصارف الرائدة في لبنان .كما ازدادت الودائع
بنسبة  . %10.4بلغت حصة المصرف بالودائع  %3.73لالر عام  .2004بلغ نمو
الموجودات  %8.14لالر العام نفسه .علما أن سيولة المصرف تعتبر في طليعة نسب
السيولة في القطاع حيث تتجاوز  %80من مجموع موجوداته.
1
سياسة التسليف وتنوع البرامج
تابع  BBACنشاطه في حقل حيث التسليف فاستمر باتباع سياسة تنويع محفظته

التسليفية لتشمل كافة القطاعات اإلقتصادية وبكافة العمالت حيث سجل نموا يتجاوز %18

في تسليفات الليرة اللبنانية بهدف تنويع الملاطر  .كما طور المصرف لدماته اإلئتمانية
بالتجزئة مثل قروض اإلسكانوب  ،القروض الشلصيةوب  ،قروض السيا ارتوب  ،قروض اإلسكان
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المشتركة مع المؤسسة العامة لإلسكانوب  ،القروض القصيرة والمتوسطة األجل المكفولة من
شركة كفاالت ش.م.ر .فاحتل المصرف مرتبة متقدمة في هذا النوع من القروض.
وأكد السيد عساف ان العمل مستمر لتحقيق ازدهار مستدام للمصرف في مناخ

يتسم بالمنافسة الحادةوب  ،و ذلك من لالر المباشرة بتنفيذ مشروع اعادة الهيكلة االدارية بناء
لنتائج دراسة شركة  Deloitteالتي اعتمدت في نهاية عام  .2004و اوضح ان اعادة
الهيكلة تهدف الى زيادة الفاعلية االدارية و تنمية األعمار و ضبط ملاطرها في آن واحد
وبالتالي الى زيادة الربحية .وضعت الهيكلية الجديدة لطوطا واضحة لفصل الصالحيات
وللتلصم الوظيفي والرقابة والسلطة والمسؤولية وذلك ضمن مفهوم ار Corporate
.Governance

اضافة الى اعادة الهيكلية تعطي ادارة المصرف اهمية كبرى للموارد البشرية لذلك

تنظم باستمرار دورات تدريبية و تلصصية لكوادره و موظفيه كالدورات التي نظمتها لالر
العام الفائت حور ملاطر األقراض و تبييض االموار و كيفية الحماية الذاتيةوب  ،و استلدام

التقنيات الحديثة و غيره مما يساهم في لدمة زبائنه بشكل مميز وراق.

يعتبر  BBACمن المصارف األكثر تطو ار من ناحية البرامج و التكنولوجيا .حيث
إن جميع فروعه موصولة الكترونيا فيما بينها و باألدارة المركزية مما يسهل اجراء عمليات
الزبائن .لدى المصرف  37صرافا آليا منتش ار في جميع المناطق اللبنانية توفر جميع
اللدمات المصرفية.

وعن تطور لدماته بالتجزئة تحدث السيد عساف عن زيادة عدد البطاقات

اإلئتمانية وتنوعها حيث كان سباقا في اطالق البطاقة الذكية الشفافة

BBAC

 transparent cardوب  ،وهي األولى من نوعها في الشرق األوسطوب  ،اضافة الى البطاقات
اللاصة بالسيدات BBAC diamond card

التي توفر الفوز بالماس والمجوهرات

لحامالتها .إضافة إلى نظام إعادة نسبة من قيمة المشتريات لحاملي البطاقات cash back

 systemالذي ينفرد  BBACبه في السوق اللبنانية .مع اإلشارة الى التقديمات اإلضافية
لحاملي البطاقات من تغطية لملاطر السفر والحياة وفقدان الحقائب وما شابه.
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و في اطار تنوع و زيادة لدمات التأمين لألفراد أدلل المصرف عدة انواع من التأمين
لألفراد منها ما يغطي التأمين على

ملاطر المتنوعة التالية:اللدموب  ،السيا ارتوب  ،السفروب ،

اللدمات الصحية و اإلستشفائية و ملاطر السرقة و الحريق للمنازر.
كما قام  BBACبتطوير لدمـاته اإللكترونية مثل لدمة

BBAC online

 bankingالتي توفر للزبائن اإلطالع على حساباتهم واجراء عمليات عبر شبكة اإلنترنت
بشكل آمن وسليم إلعتماده أكثر البرامج المتطورة التي توفر اآلمان المعلوماتي .كما طور
المصرف لدمة  BBAC telephone bankingالتي توفر للزبائن اإلطالع على أرصدة

حساباتهم وتفاصيل العمليات المجراة من دون عناء اإلنتقار إلى الفرع .كما أنشأ المصرف

في سبيل تأمين راحة الزبائن مرك از سمي  BBAC customer support deskحيث يتم

مساعدة الزبائن والرد على جميع استفساراتهم على مدار الساعة.

فيما يواجه القطاع المصرفي مسألة معالجة الديون المشكوك بتحصيلها نتيجة

سنوات الحرب الطويلة والركود اإلقتصاديوب  ،أنشأ المصرف ضمن هذا اإلطار وحدة لاصة

لمعالجة وتحصيل الديون وذلك تماشيا مع اآللية الموضوعة من قبل السلطات النقدية.

أما على صعيد اللدمات المصرفية اللاصةوب  ،يؤمن  BBACلكبار زبائنه
منتوجات مصرفية لاصة ) (private banking productsذات مردود مرتفع بملاطر
دنيا عبر برامج استثمارية أو عبر للق برامج متلصصة تلبية لحاجات الزبائن اللاصة
).(tailored products

يفلر  BBACبدوره الفاعل في المجتمع عامة من لالر مساهمته المستمرة في

تشجيع النشاطات الثقافية و االنسانية و السياحية و الرياضية .ففي اطار دعمه للنشاطات
الثقافية اقام المصرف تعاونا وثيقا مع كل من الجامعة االميركية في بيروت والجامعة
اللبنانية األميركية يقدم بموجبه كل سنة جوائز مالية لطالب الماجستيروب  ،كما ال يتللف عن

رعاية العديد من النشاطات األلرى العلمية و الثقافية في جامعات و مدارس لبنان الملتلفة.
كما وفر المصرف لطالب المدارس والجامعات إمكانية إستعمار شبكة اإلنترنت مجانا عبر
. BBAC internet center
اما دور BBACالفاعل في تشجيع العمل اإلنساني فيبرز من لالر رعايته

حمالت التبرع بالدم وب  ،و مكافحة اإلدمان على الملدرات و غيرها من الحمالت التي يعود
ريعها لألعمار الطبية
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و األنسانية.
و في مجار السياحة كان للمصرف دور كبير من لالر مساهمته في اصدار كتاب " دليل

انشاء و ترليم المؤسسات السياحية في لبنان" و هو كتاب يتوجه الى المستثمرين العرب

و األجانب الذين يبحثون عن مصادر موثوقة و موضوعية للمعلومات في سبيل اطالق
مشاريعهم في لبنان.
كما رعى المصرف طبع لريطة لمدينة بعلبك القديمة و الجديدة وزعت في جميع فروع
المصرف وفي الوكاالت السياحية و على شبكة االنترنيت.

و في لتام حديثه لفت السيد عساف الى الصلة الوثيقة التي تربط بين جميع العاملين في

المصرف من رئيس و مدراء و موظفين الذين يشكلون العائلة الكبيرة لل BBACوب  ،و الذين
بفضل الالصهموب  ،سيستمر المصرف في النمو و االزدهار.
2
الخدمعات المصرفية
 .1البطاقات المصرفية :لعب  BBACدو ار أساسيا في تطوير وتنويع وتمييز

بطاقات اإلئتمان في لبنان BBAC .كان السباق بين المصارف اللبنانية في اطالق نظام
السداد المؤجل  CREDIT CARDبحيث يقسط حامل البطاقة قيمة مشترياته أو سحوباته

النقدية الشهرية بواسطة البطاقة بواقع  .%5كما كان المصرف األور في لبنان باطالق نظام
اعادة قيد نسبة من قيمة المشتريات بواسطة البطاقة  CASH BACKالى حساب البطاقة.

كلما استعمل الزبون بطاقات  BBACلمشترياته الشهرية كلما وفر أكثر من لالر النظام
المذكور BBAC .كان األور بين المصارف في لبنان الذي أطلق البطاقة الشفافة BBAC
 transparent cardالتي تتميز بشكلها كما أنها بطاقة ذكية  SMART CARDالتي
تؤمن حماية واطمئنان بفضل الرقاقة اإللكترونية التي توجب على حامل البطاقة ادلار رقمه

السري عند قيامه بأي عملية شراء أو سحب نقد بواسطة البطاقة مما يللق أمانا للزبون في

تنفيذ عمليته المصرفية إضافة الى ما يمكن اإلستفادة من هذه التقنية المتطورة مستقبال من
اضافة لدمات مصرفية وغير مصرفية على مثل هذه البطاقة كونه باإلمكان اضافة

الندوة اللامسة :طرابلس

287

معلومات شلصيةوب  ،استشفائية ولدماتية عديدة على هذه الرقاقة .وبما أن  BBACيميز
زبائنه باستم ارروب  ،كان السباق في اطالق بطاقة ائتمانية ملصصة للسيدات فقط من نوع في از
اطلق عليها اسم  BBAC diamond cardوالتي تمنح مجانا للسيدات وتلولهن امكانية
ربح الماس بقيمة ستة آالف دوالر أميركي وذلك بمجرد استعمار الزبونة للبطاقة فسوف
تتمتع حكما بفرصة الربح للماسة اضافة الى توزيع هدايا عديدة وقيمة من المجوهرات
بفضل نظام تجميع النقاط مقابل المشتريات بواسطة البطاقة .كما أطلق  BBACبطاقة
 BBAC euro cardتمنح حاملها حدا بعملة اليورو وتسدد قيمة المشتريات والسحوبات

بواسطتها بالعملة نفسها من دون ضرورة اللجوء الى عملية قطع مما تجنب حاملها لسارة
في فرق النقد .يضاف الى هذه المزايا اإلستفادة من تغطية مجانية لملاطر السفر
واإلستشفاء عند شراء تذكرة السفر بواسطة البطاقة تلتلف قيمة التغطية من بطاقة الى

ألرى.

يصدر  BBACمباشرة بطاقات من نوع في از وماستركارد بمزايا تنافسية ومميزة

اضافة الى بطاقات . AMERICAN EXPRESS
البطاقات التي يصدرها  BBACهي:

 بطاقة  :BBAC classic cardباإلضافة الى كونها وسيلة دفع مرنةوب  ،يستفيدحاملوا بطاقة  BBAC classic cardمن المميزات التالية :سداد مريح بواقع  %5من قيمة
المشتريات أو سداد كامل قيمة المشتريات في نهاية الشهر من دون تحمل أية فوائد إضافة

الى تغطية لملاطر السفر في حار شراء تذكرة السفر بواسطة البطاقة يضاف اليها اإلستفادة

من نظام أعادة نسبة من قيمة المشتريات.
 بطاقة  :BBAC gold cardباإلضافة الى الميزات الممنوحة لحاملي بطاقات BBAC classic cardيتمتع حاملوا بطاقات BBAC gold cardبقوة شرائية أكبر بحيث

تمنح هذه البطاقة حدا ال يقل عن لمسة آالف دوالر أميركي إضافة الى تغطية لملاطر
السفر واإلستشفاء بقيمة لمسون ألف دوالر.

 بطاقة  :BBAC platinum cardاضافة الى كونها بطاقة مميزة عن مثيالتهايستفيد حاملوا بطاقة  BBAC platinum cardمن قوة شرائية ال تقل عن عشرة آالف
دوالر أميركي وتغطية لملاطر السفر واإلستشفاء بقيمة ماية ألف دوالر أميركي.
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 -بطاقة  :BBAC electron card/BankerNetتوفر بطاقة

BBAC

 electron card/Bankernetكونها بطاقة دفع مباشر  DEBIT CARDوصور الزبون
فيز ألكترون
الى حسابه المصرفي بواسطة آالت الشراء أو الصرافات اآللية التي تحمل شعار ا

والموزعة في حميع انحاء العالم في أي وقت كان ومن دون عناء اإلنتقار الى المصرف
وبأقل كلفة ممكنة.
 :BBAC internet number -تمتع بالتبضع على اإلنترنت مع internet

 BBAC numberبحد مايتا دوالر أميركي شهريا مما يؤمن حماية واطمئنانا للزبون من
دون إعاقة عملية مشترياته على شبكة اإلنترنت.

 -بطاقة  : BBAC diamond cardصممت هذه البطاقة لصيصا للسيدات.

تتمتع حاملة بطاقة

 BBAC diamond cardبجميع مزايا البطاقة العادية اضافة الى

امكانية ربح الماس ومجوهرات قيمة مقابل قيمة المشتريات بفضل نظام تجميع النقاط.
 -بطاقة  :BBAC transparent cardعدا عن كونها أور بطاقة من نوعها في

لبنانوب  ،تتميز بطاقة  BBAC transparent cardمن حيث شكلها المميز كونها مصنوعة
من البالستيك الشفاف كما توفر حماية واطمئنانا أكبر وذلك بفضل الرقاقة الذكية التي
تحملها البطاقة .إن وجود هذه الرقاقة تتطلب إدلار الرقم السري من قبل حامل البطاقة عند
كل عملية شراء أو سحب نقد إلجازة إجراء العملية المطلوبة مما يؤمن أمانا أكثر لصاحب
البطاقة وحماية إلدلاراته.

 -بطاقة  : BBAC euro cardباإلضافة الى كونها وسيلة دفع مرنةوب  ،يستفيد

حاملوا بطاقة  BBAC euro cardمن حد إئتماني وسداد بعملة اليورو كما من المميزات
التالية :سداد مريح بواقع  %5من قيمة المشتريات أو سداد كامل قيمة المشتريات في نهاية

الشهر من دون تحمل أية فوائد إضافة الى تغطية لملاطر السفر في حار شراء تذكرة السفر
بواسطة البطاقة يضاف اليها اإلستفادة من نظام أعادة نسبة من قيمة المشتريات.

3
القروض
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 : BBAC personal loan -يؤمن قرضا بقيمة أقصاها لمسة وعشرون مليون

ليرة أو لمسة عشر ألف دوالر أميركي وذلك تبعا إلحتياجات المستفيد على أن يكون موظفا

لفترة ال تقل عن ثالث سنوات والراتب ال يقل عن سبعماية ولمسون ألف ليرة لبنانية .يتم

ا لسداد بموجب سندات متساوية ضمن فترة أقصاها ثالث سنوات وبفائدة ثابتة طيلة فترة
القرض.

 : BBAC educational loan -يؤمن قرضا بقيمة تتراوح بين مليون ولمسة

عشر مليون ليرة لبنانية لسداد األقساط التعليمية .تسدد بأقساط متساوية أو على أربعة دفعات

فصلية على أن يكون المستفيد موظفا لفترة ال تقل عن سنة والراتب ما ال يقل عن ستماية
ألف ليرة لبنانية.

 : BBAC pc loan -يؤمن قرضا بقيمة أفصاها ثالثة ماليين وسبعماية

ولمسون ألف ليرة لبنانية لشراء كومبيوتر .تسدد بأقساط متساوية لفترة ثمانية عشر شه ار
على أن يكون المستفيد موظفا براتب ال يقل عن ستماية ألف ليرة لبنانية أو رب عمل

بمدلور شهري صافي ال يقل عن ثمانماية ألف ليرة لبنانية.

 : BBAC small business loan -يؤمن قرضا يتراوح بين لمسة آالف

دوالر أميركي ولمسة وعشرون ألف دوالر أميركي أو ما يعادلها بالليرة اللبنانية لتعزيز
الرأسمار العاملوب  ،شراء تجهيزات أو إقامة إنشاآت لمؤسسة صغيرة .تسدد بأقساط متساوية
لفترة ثالث سنوات.

 : BBAC housing loan -يؤمن قرضا يتراوح بين لمسة وعشرون ألف دوالر

و ماية ولمسون ألف دوالر لشراء منزر بقيمة ال تقل عن ثالثة وثالثون ألف دوالر وال تزيد
عن مايتا ألف دوالر .تسدد بأقساط متساوية لفترة بين سبعة سنوات وعشرة سنوات كحد

أقصى على أن ال يتجاوز عمر المستفيد أربعة ولمسون سنة من العمر وأن يكون موظفا
لفترة ال تقل عن ثالثة سنوات أو رب عمل.

 : EPH–BBAC housing loan -يؤمن قرضا أقصاه ماية وعشرون مليون

ليرة لبنانية لشراء منزر وذلك بالتعاون مع المؤسسة العامة لإلسكان .تسدد بأقساط متساوية

لفترة تصل حتى ثالثين عاما على أن ال يقل عمر المستفيد عن واحد وعشلون عاما وال
يتجاوز مدلوله ثالثة ماليين ليرة لبنانية وال يقل عن ستماية ألف ليرة .
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 : BBAC doctors loan -يؤمن قرضا لألطباء أقصاه لمسون ألف دوالر

أميركي لشراء عيادة أو معدات طبية .تسدد بأقساط متساوية لفترة ال تتجاوز ستة وثالثون

شه ار على أن يكون المستفيد طبيبا يمارس مهنته لفترة ال تقل عن ثالثة سنوات.

 : BBAC military housing loan -يؤمن قرضا لشراء منزر للعسكريين

وذلك بموجب بروتوكور موقعا مع جهاز إسكان العسكريين في الجيش اللبناني .تسدد بأقساط

متساوية لفترة تمتد بين لمسة وثمانية عشر سنة على أن يكون المستفيد عسكريا أو متقاعدا
بلدمة في المؤسسة العسكرية ال تقل عن سبعة سنوات.
 : BBAC kafalat loan -يؤمن قرضا بين سبعة ماليين ولمسماية ألف ليرة

وثالثماية مليون ليرة كحد اقصى لتمويل أو زيادة الطاقة اإلنتاجية لمؤسسة تتعاطى أعمار
الصناعةوب  ،السياحةوب  ،الزراعةوب ،اإلنتاج الحرفي أو التقنيات المتلصصة وذلك لقاء كفالة شركة
كفاالت ش.م.ر .تسدد بأقساط متساوية لفترة ال تزيد عن سبعة سنوات.
4
خدمات التأمين
 : BBAC retirement program (Jana) -هو برنامج تأمين إدلاري صمم

بالتعاون مع الشركة الوطنية للضمان ش.م.ر .ليوفر للمستفيد تقاعدا مريحا وهادئا لمواجهة
الصعوبات المعيشية المتزايدة عند بلوغ سن التقاعد بحصوله على مبلغ مدلر لقاء دفعات

شهرية ابتداء من لمسة وعشرون دوال ار أميركيا تدفع شهريا تستفيد من فائدة مضمونة حدها
األدنى .%4.5

 : BBAC education program (Najah) -هو برنامج تأمين إدلاري صمم

بالتعاون مع الشركة الوطنية للضمان ش.م.ر .ليوفر ألوالد المستفيد التعليم في أفضل
الجامعات اللاصة بحصور الولد عند بلوغه سن الدلور الى الجامعة على مبلغ مدلر لقاء

دفعات شهرية ابتداء من لمسة وعشرون دوال ار أميركيا تدفع شهريا تستفيد من فائدة مضمونة

حدها األدنى .%4.5

4
سن القوانين :اآللية والواقع والمقترحات للتطوير
فيكتور مكربل

*

في كثير من البلدانوب  ،حدث تراجع لدور المجالس النيابية في عملية التشريعوب ،

توسع نطاق السلطة التنفيذية على
وسع لدور السلطة التنفيذيةوب  ،وهذا ما ُعرف بظاهرة ّ
وت ّ
حساب السلطة التشريعية Hypertrophie de l’exécutif au détriment du
 .legislativeمن أسباب ذلك أن العملية التشريعية أصبحت معقدة تحتاج الى لبرات فنية
متلصصة قد ال تتوافر في المجالس التشريعية.

ما هو الوضع في لبنانوب  ،وما هي السلطة التي تتولى التشريع فيهوب  ،ووفًقا ألية آلية؟
1
صالحية مجلس النواب التشريعية

أيضا
مبدئياوب  ،يتولى مجلس النواب السلطة التشريعيةوب  ،لكن السلطة التنفيذية تسهم ً
ً
في سن القوانين كما انها تقوم في بعض األحيان بأعمار السلطة التشريعية نفسها .لذا

لنبين من ثم دور السلطة التنفيذية في عملية
سنتناور أوالً صالحية مجلس النواب التشريعيةوب ّ ،
التشريع.
تنم المادة  16من الدستور على أن "تتولى السلطة المشترعة هيئة واحدة هي

مجلس النواب" .كما تقضي المادة  18بأن ال ينشر قانون ما لم يقره مجلس النواب.

ألذ الدستور اللبناني إ ًذا بالمعيار الشكلي  critère formelأو العضوي

 organiqueولم يألذ بالمعيار المادي  critère matérielبحيث يعتبر العمل التشريعي
قانونا بصرف النظر عن مضمونه.
الذي يقره مجلس النواب ً

* محام باالستئناف ،دكتور في الحقوق.
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ما هي المراحل التي تمر فيها العملية التشريعية؟ إن سن القانون يمر بثالث
مراحل:
المرحلة األولى  -المبادرة :تنم المادة  18من الدستور على أنه "لمجلس

النواب ومجلس الوزراء حق اقتراح القوانينوب  ،وال ينشر قانون ما لم يقره مجلس النواب".

هنا يقتضي التفريق بين المبادرة الصادرة عن مجلس الوزراء وتلك الصادرة عن

مجلس النوابوب  ،األولى تسمى مشروع قانون  projet de loiأما الثانية فتسمى اقتراح قانون
.proposition de loi

عمالً بالفقرة  6من المادة  53من الدستوروب  ،يحيل رئيس الجمهورية مشاريع القوانين

التي ترفع إليه من مجلس الوزراء الى مجلس النوابوب  ،وذلك بموجب مرسوم يوّقع عليه مع
رئيس الحكومة والوزير أو الوزراء الملتصين.

أما اقتراحات القوانين فتقدم بواسطة رئيس المجلس النيابي مرفقة بمذكرة تتضمن

األسباب الموجبة وال يجوز ان يوقع اقتراح القانون أكثر من عشرة نواب (المادة  109من
النظام الداللي).

إن مجلس الوز ارءوب  ،في لبنان كما في أكثرية الدوروب  ،هو مصدر لمعظم القوانينوب ،

أيضا في إعداد مشاريع القوانينوب  ،فيعطي أريه في تلك
كما أن مجلس شورى الدولة يساهم ً
التي يحيلها عليه الوز ارءوب  ،ويقترح التعديالت التي يراها ضروريةوب  ،ويهيء ويصوغ النصوم
التي يطلب منه وضعهاوب  ،وله من أجل ذلكوب  ،ان يقوم بالتحقيقات الالزمةوب  ،وأن يستعين

بأصحاب ال أري واللبرة.

استنادا الى المادة  56من نظام مجلس شورى
إن هذه االستشارة هي التيارية تتم
ً
الدولة (القانون الصادر بالمرسوم رقم  10434تاريخ  .)1975/6/14أما في فرنسا فهذه
استنادا الى الفقرة الثانية من المادة  39من الدستور الفرنسي.
االستشارة إلزامية تتم
ً
المرحلة الثانية -المناقشة

أ .الدراسة في اللجان  :تبدأ عملية مناقشة المشاريع واالقتراحات بإحالتها الى

اللجان بحسب التصاصها وذلك عمالً بالمادة  34من النظام الداللي لمجلس النواب.
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على اللجان بموجب المادة 46وب  ،أن تنهي دراستها وترفع تقاريرها في مهلة أقصاها
اعتبار من تاريخ ورودها.
ًا
شهر
أما المشاريع المستعجلة فيجب إنهاء درسها ورفع التقرير بشأنها لالر أسبوعين
على األكثر وفي نهاية هذه المدة يطرح رئيس المجلس المشروع على اللجان المشتركة أو

درسته أم لم تنته.
على المجلس سواء انتهت اللجنة من ا
واذا كان المشروع أو االقتراح يدلل في التصام اكثر من لجنة فلرئيس المجلس
ان يدعو اللجان الملتصة الى اجتماع مشترك برئاسته أو برئاسة نائبه لدرسه ووضع تقرير
واحد بشأنه.
ب .المناقشة في الهيئة العامة :وفًقا للمادة  73من النظام الدالليوب " ،يتلى أوالً

المشروع موضوع المناقشة مع أسبابه الموجبة فتقرير اللجنة الملتصة والتعديالت التي
اقترحتهاوب  ،ثم يعطى الكالم للنواب".

بعد انتهاء المناقشة بصورة عامة ينتقل المجلس إلى البحث في المواد والتصويت

عليها مادة مادة إال إذا قدم اقتراح برد المشروع فيجري التصويت على االقتراح أوالً حتى إذا

فوضا (المادة  75من النظام الداللي).
قبله المجلس اعتبر المشروع مر ً

المرحلة الثالثة – التصويت :يجري التصويت على مشاريع القوانين مادة مادة

بطريقة رفع األيديوب  ،وبعد التصويت على المواد يطرح الموضوع بمجمله على التصويت
بطريقة المناداة باألسماء (المادة .)89

للمجلس قبل التصويت على مشروع أو اقتراح قانون بجملته أن يقرر إعادته حتى

ولو بوشر بالتصويت على مواده الى اللجنة التي درسته أو إلى لجنة ألرى أو لجان مشتركة
إلعادة النظر فيه في ضوء المناقشات التي جرت ووضع تقرير جديد بشأنه في مدة عشرة

أيام على األكثر.

بعد وضع التقرير الجديد يدرج الموضوع في جدور األعمار ويجري التصويت عليه

مجددا.
ً
2
دور السلطة التنفيذية في عملية التشريع
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ان عملية التشريع ال تقتصر على السلطة التشريعية بل إن السلطة التنفيذية تشارك فيها
أيضاوب  ،وذلك ليس فقط عن طريق تقديم مشاريع القوانين بل من لالر:
ً
 استلدام المادة  58من الدستور. اللجوء الى المراسيم االشتراعية. إصدار القوانين ونشرها. طلب إعادة النظر في القوانين.أ .مشاريع القوانين المستعجلة (المادة  58من الدستور) :تنم المادة  58من

الدستور على أن "كل مشروع قانون تقرر الحكومة كونه مستعجالً بموافقة مجلس الوزراء
يوما من طرحه
مشيرة الى ذلك في مرسوم اإلحالة يمكن لرئيس الجمهورية بعد مضي أربعين ً
على المجلسوب  ،وبعد إدراجه في جدور أعمار جلسة عامة وتالوته فيها ومضي هذه المهلة

قاضيا بتنفيذه بعد موافقة مجلس الوزراء".
مرسوما
دون أن يبت بهوب  ،أن يصدر
ً
ً
إن شروط تطبيق هذه المادة هي:
 ان تقرر الحكومة كون مشروع القانون مستعجالً. -اإلشارة الى ذلك في مرسوم اإلحالة.

 أن يندرج في جدور أعمار جلسة عامة ويتلى فيها دون أن يبت به.يوما على طرحه على المجلس النيابي.
 -ان يمضي اربعون ً

كثير ما استلدمت السلطة التنفيذية هذه المادة التي ينفرد بها الدستور اللبنانيوب ،
ًا
وذلك دون تمييز بين مشاريع القوانين التي تستدعي العجلة وتلك التي ال توجب العجلة.
ب .المراسيم االشتراعية :جرى العمل ودون نم في الدستوروب  ،على ان تصدر

السلطة التنفيذية بناء على قانون يطلق عليه قانون التفويض بعض المراسيم يكون لها قوة

القانون وتسمى مراسيم اشتراعية.
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يرى بعض رجار القانون ان الوظيفة التشريعية ليست بحق يمكن لصاحبه التنازر
عنه ولكنها التصام عهد به الدستور الى المجلس النيابيوب  ،وهذا االلتصام غير قابل
ألي تفويض لعدم وجود اي نم في الدستور يجيزه.

لذا يحدد قانون التفويض الموضوعات التي تدلل في نطاق المراسيم االشتراعية.

كما نصت المادة  57من نظام مجلس شورى الدولة على وجوب استشارته في
مشاريع المراسيم االشتراعية.
غني عن البيانوب  ،أن المراسيم االشتراعية تعرض على مجلس النواب التلاذ موقف
منها إما بتصديقها أو تعديلها أو رفضها .غير أنه لم يسبق لمجلس النواب أن قام بهذه

المهمة إذ كان يكتفي بألذ العلم بها.

تجدر اإلشارة إلى ان مجلس النوابوب  ،ومنذ التعديالت الدستورية التي صدرت عام
1990وب  ،قد عمد الى عدم إعطاء السلطة التنفيذية هذه الصالحية.
ج .إصدار القوانين ونشرها :بموجب المادة  51من الدستوروب  ،يصدر رئيس

الجمهورية القوانين وفق المهل المحددة في الدستور بعد أن يكون قد وافق عليها المجلس

التقيد بأحكامها.
ويطلب نشرهاوب  ،وليس له أن يدلل تعديالً عليها أو أن يعفي ً
أحدا من ّ
الجدير بالذكروب  ،أن القوانين اللبنانية تبتدئ عادة بالعبارات اآلتية:
"أٌقر مجلس النواب

وينشر رئيس الجمهوريةوب "،
غير أن اإلصدار هو غير للنشروب ،

اإلصدار  promulgationهو األمر الصادر عن رئيس الجمهورية بتنفيذ قانون
معين.
ّ

علما بهوب  ،وذلك عن
باإلصدار يصبح القانون كامالًوب  ،لكن يتوجب إعطاء الناس ً
طريق النشر .والنشر يتم كما هو معروفوب  ،في الجريدة الرسمية.
أما المدة التي يتوجب على رئيس الجمهرية لاللها ان يصدر القانونوب  ،فهي تلك

التي حددتها المادة  56من الدستور التي تنم على أن "يصدر رئيس الجمهورية القوانين
التي تمت عليها الموافقة النهائية في لالر شهر بعد إحالتها الى الحكومة ويطلب نشرهاوب  ،أما
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ار بوجوب استعجار إصدارهاوب  ،فيجب عليه ان يصدرها في
القوانين التي يتلذ المجلس قرًا
لالر لمسة ايام ويطلب نشرها".
د .طلب إعادة النظر في القوانين :تنم المادة  57من الدستور على أنه "لرئيس

الجمهوريةوب  ،بعد اطالع مجلس الوز ارءوب  ،حق طلب إعاد النظر في القانون مرة واحد ضمن

المهلة المحددة إلصداره وال يجوز أن يرفض طلبه .وعندما يستعمل الرئيس حقه هذا يصبح

في حل من إصدار القانون إلى أن يوافق عليه المجلس بعد مناقشة ألرى في شأنه واق ارره

قانونا.
بالغالبية المطلقة من مجموع األعضاء الذي يؤلفون المجلس ً

حكما
وفي حار انقضاء المهلة دون إصدار القانون أو إعادته يعتبر القانون ناف ًذا ً

ووجب نشره.

3
الواقع
الواقع ان هنالك قوانين عديدة ال تطبقوب  ،كقانون اإلثراء غير المشروعوب  ،وقانون
إشغار األمالك العامةوب  ،إذ أصبحت اكثرية هذه األمالك بحكم األمالك اللاصة.
تطبيقها.

أيضا قوانين يساء
لكن إذا كان هنالك نصوم قانونية ال تطبقوب  ،فإن هنالك ً

قانون البناء مثالًوب  ،هل يطبق بشكل صحيح ومن هو المسؤور عن التشويه

العمراني الذي لحق بلبنان؟

أيضا؟
وقانون اإلعالم المرئي والمسموعوب  ،ألم يسأ تطبيقه ً

بدءا بالكسارات وصوالً
كذلك ال نرانا بحاجة الى القور أن القوانين المتعلقة بالبيئةوب ً ،
الى النفايات يساء تطبيقها الى أقصى حد.
هذا إضاف الى ان هنالك قوانين صدرت منذ مدة طويلة طرأت لاللها تطورات

اقتضت إعادة النظر بها.

***
بديهي أن اإلدارة تتحمل مسؤولية أساسية في تطبيق القوانينوب  ،لكن ال يمكن القور
انها تطبق القوانين بصورة عادلة على جميع المواطنين.
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أما القضاء فهو مولج بتطبيق القوانين عند حصور نزاعات.
لذاوب  ،فإن المطلوب هو سن القوانين التي من شأنها تطوير اإلدارة وتحديثها واعادة
هيكلتها.

كذلك من المستحسنوب  ،إعادة النظر بالقوانين التي ترعى الهيئات القضائية وتعزيزهاوب ،

وتحسين أوضاعها.
عالوة على ذلكوب  ،من األنسب إلغاء المادة  58من الدستور التي ينفرد بها لبنان
والتي ال مثيل لها في أي دستور في العالم.

أما بلصوم المراسيم االشتراعيةوب  ،فنرى أنه من األجدى:

 .1استحداث نم في الدستور يجيزها.

تحديدا دقيًقا
 .2وضع ضوابط لها السيما لجهة وجوب تحديد مواضيع التفويض
ً
وعدم استعمار التعابير العامة.
 .3عدم تفويض السلطة التنفيذية إال في حار توافر ظروف تبرر ذلك.

5
حاجات تشريعية في سبيل النهوض

مأمون عدره

*

يحتاج القطاع التجاري في لبنان الى عدة تشريعات جديدة لتواكب العصر إال ان

أية تشريعات ال قيمة لها إذا ما اقترنت بالتنفيذ والتطبيق العادروب  ،ألن أوضاعنا على جميع
األصعدة بحاجة لتطوير وترميم وتحديث كما مؤسساتنا العامة.
تشاورنا مع الجمعيات التجارية الرئيسية في المحافظات ومع نقابة المحامين في
مشكور لمساعدتنا
ًا
الشمار
ولصوصا تشاورنا مع الصديق األستاذ فواز كباره الذي بذر جهداً
ً
بإقتراح التشريعات التجارية.
وبما أن الفساد والهدر هما العنوان الذي يواكبنا منذ أكثر من عقد من الزمنوب ،
وبما أن سوء اإلدارة في مؤسسات الدولة هو العنوان الثانيوب ،
وبما أننا لم نتمكن من الوصور إلى فصل اإلدارة عن السياسة وتدلالتها فيهاوب ،

تاماوب ،
وبما أننا لم نتمكن من جعل القضاء مؤسسة مستقلة استقالالً ً

وبما أننا لم نتمكن من جعل القوانين المشجعة لإلستثمار مستقرة وغير قابلة للتغيير

إال لهدف تطويرنا نحو األفضلوب ،

موحد ودائم
وبما أننا لم نتمكن لالر لمسة عشر سنة من استحداث قانون ّ
لإلنتلابات التشريعيةوب ،
وبما أننا ما زلنا ال نلجل من استعمار طوائفنا في لغتنا ولطابنا السياسيوب ،

أيضا ال نلجل من المطالبة
ومن تصنيف بعضنا البعض على اساس طائفيوب  ،و ً
ٍ
اساس طائفيوب ،
بحقوقنا إال على
وبما أننا لم نتمكن حتى اآلن من توحيد نظرتنا السياسية واإلجتماعية والتربوية

واإلقتصادية على أسس وطنيةوب  ،وبما أن...وب ،

* رئيس جعية تجار طرابلس.
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تم إقرارهاوب  ،ستكون كمن ُينمي
نرى أن أية تشريعات تجارية مطلوبةوب  ،في حار ّ
ويحي جزيرة صغيرة واحدة دون غيرها من عدة جزر في البحر الواحدوب  ،ألن اإلصالح بنظرنا
ُ
ن
يجب أن يكو عام ومن ضمنه التشريعات التجارية المطلوبة.
يحق لنا التطرق إلى أمورنا العامة البعيدة بالشكل فقط عن أمورنا التجارية

جدا بعمقها من تلك األمور .ال سياسة بال اقتصاد.
واإلقتصاديةوب  ،والقريبة ً
إن تلّلف القانون التجاري اللبناني وعدم مواكبته التطورات المعاصرة التي تقتضيها
ّ

متطلبات المبادالت اإلقتصادية والتجارية الحديثة ووقوع التجار وقطاعات اإلنتاج في لبنان

كماشة القروض المصرفية الواجبة السداد (مع ما تتضمنه من ضمانات وقيود
بين فكي ّ
قانونية ومالحقات قضائية) وعدم قدرتهم على تحصيل ديونهم من السوق بنفس القدرة والقوة
والضمانة.

***

النية واللطة واإلقدام لإلصالح الشامل يهمنا تعداد بعض
وفيما إذا ُوجدت ّ
التشريعات التجارية المطلوبة وشرحها بشكل ملتصر:
 .1ضرورة إعادة النظر في التشريعات التجارية والمصرفية في لبنان على لطين:

األور يتعلق بتشريع العالقة بين المصارف والقطاعات اإلنتاجية على أسس وثيقة ومتينة

تمنع التجاوزات وتحفظ الحقوقوب  ،الثاني يتعلق بتشريع الدور الحقيقي للمصرف كمقرض
للقطاع اإلنتاجي وللمستهلك على حد سواء مما يلفف عبء تحصيل الديون الناتجة عن

تقسيط المبيعات عن كاهل المنتج والتاجر ليحمله الى حامل المار المتداور منه واليه أي
المصرف.
 .2هذا يستلزم تطوير التشريعات المتعلقة باإلقراض اإلستهالكي وبنائها على أسس

علمية حديثة مرتبطة بعمل وعائدات المستقرض وقدرته على السداد مما يلفف من حجم

وآثار الديون الهالكة (توطين الرواتب واألقساط بشكل متالزموب  ،حوالة حق.)...

 .3ضرورة إصدار تشريعات متالزمة تحفظ حقوق المستهلك اللبناني وهذا ما

يقضي اإلسراع بإصدار قوانين حماية المستهلك المتعلقة باإلعالن والدعاية والنوعية
واإلقراض اإلستهالكي المصرفي والتأمين.
 .4ضرورة إصدار تشريعات متالزمة تعدر قوانين الموجبات والعقود والتجارة

بغية ارساء العالقة بين قطاعات اإلنتاج وقطاعات المار واإلستثمار على
والنقد والتسليف ّ
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أسس حديثة سليمة وثابتة مرتبطة بالقدرة المالية اإلنتاجية الذاتية والنوعية لعمل المستقرض
وليس على اساس الضمانات التي يقدمها فحسب.
 .5استحداث تشريع يمنع الحجز على منزر المستقرض والضامن السكني

وموجوداته وتلصيم أدوات اإلنتاج بمعامالت وتدابير لاصة تسمح للمشروع التجاري
باإلستمرار بوجه الصعوبات.
 .6إصدار تشريعات تمنع ترتيب الفوائد المركبة والربوية على أساس ان يقوم

المصرف المركزي بتحديد الفوائد العليا التي يحق للمصارف احتسابها من التجار
والمستهلكين ضمن إطار تقني على غرار ما يحصل في معظم الدور المتقدمةوب  ،على ان

أيضا تحديد نسبة الفائدة التي يمنحها المصرف المركزي للمصارف العاملة في لبنان
تشمل ً
على ودائعها لديه.

 .7تغيير جوهر ومضمون قانون التجارة وقواعد اإلفالس لاصة بغية حماية

حاليا في الدور المتقدمة كفرنسا (Décret
مؤسسات قطاعات اإلنتاج المتعثرة كما هو متبع ً
) 85-1388 du 27/12/1985 et Décret 94-910 du 21/10/1994والواليات
المتحدة

(Act Chapter 11 and Chapter 7 of Commercial and

) Corporationsوالسماح لها بتجاوز محنتها واإلستمرار بالعمل ضمن شروط منطقية دون

حاليا في لبنان من قبل الدائنين
اللجوء
عفويا وفورًيا الى التصفية واإلفالسوب  ،كما هو متبع ً
ً
طبعا.
وعلى رأسهم المصارف ً

 .8العمل على إصدار تشريع يسهل على قطاعات اإلنتاح تسوية ديونها

المصرفية المتعثرة بشكل اقتصادي ومالي ويؤكد استم اررية عدد وفير منها على غرار
المشروع الذي تقدمت به جمعيات التجار في لبنان.

 . 9إن التشريع الحديث المرتقب والذي يجب ان تتضافر جهود الهيئات المهنية
والتشريعية على استصداره يجب ان ينطلق من كونه أداة تفعيل وتحفيز اقتصادية وليس

حاليا.
كقانون ينظم العالقات النزاعية كما هو الواقع ً

 .10ضرورة اهتمام التشريعات المقترحة باإلنتاج من زاوية النوعية البيئية.

 .11العمل على استصدار تشريع يوفر الضمان التجاري للمبادالت التجارية

والمعامالت بين القطاعات اإلنتاجية ويسهل المبادالت عن طريق تسهيل تبادر الحقوق
والسحوبات التجارية وضمانها (فرنسا.)Bordereau daily :
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 .12وجوب إستحداث قانون يشترط على الدولة لدى رغبتها بارإستدانة من

حصر لمشاريع مجدية ومحددةوب ،
ًا
المصارفوب  ،أن تكون تلك اإلستدانة مشروطة بإستعمالها
ويمنع على الدولة بنفس القانون االستدانة من المصاريف لكي تدفع المصاريف الواردة في
موازنتها أو لتسديد جزء من مديونيتها العامة أو لتسديد لدمة هذه المديونية .المنطق في هذا

القانون أنه ال يصح على المواطن أو على المؤسسة أو الشركة أن تقترض من مصرف

بدون تبيان وجهة استعمار هذا القرضوب  ،كما أنه ال يصح أن يقترض أي مواطن أو مؤسسة
أو شركة من مصرف بهدف تسديد مديونيته في مصرف آلر .فكيف بالدولة مع المصارف؟

نتيجة إلقرار هكذا قانونوب  ،تتمكن مؤسسات القطاع اللام من الحصور على

تسليفات تجارية بسهولة وبشروط أفضل لمشاريع مجدية مما يساعد على إنعاش اإلقتصاد
والحد من البطالة.

 .13إلغاء قانون الضريبة على القيمة المضافة  TVAلحين انتعاش اإلقتصاد

ولحين تطبيق تلك الضريبة في البالد المجاورة وتعويض ذلك بالرسوم التي كانت مطبقة قبل

اقرار قانون الضريبة على القيمة المضافةوب  ،أو اإلستعاضة عن ذلك بتفعيل اإلتفاقيات
االقتصادية الموقعة وترتيب رسوم موحدة على البضائع بين لبنان والدولة المجاورة.

 .14إعادة توضيح وصياغة قانون شركات األوف شور ) (Off Shoreليتناسب

مع متطلبات العصروب  ،وتعديله إذا دعت الحاجة ليواكب اإلنفتاح اإلقتصادي.

 .15ضرورة إلغاء الضريبة على التفرغ عن الحصص في الشركات المحدودة

المسؤولية على غرار ما هو حاصل لألسهم في الشركات المساهمة.

تشجيعا
 .16تعديل قانون العمل بما يتعلق بحرية التعاقد ليصبح بدون قيود
ً

لإلستثمار.

 .17تعديل قانون الضمان االجتماعي بما يتعلق بمبدأ التسوية على تعويض نهاية

اللدمة لكي يكون أكثر عدالة لرب العمل والعامل.

 .18ضرورة إقرار قانون ضمان الشيخوخة.

 .19ضرورة إقرار مشروع قانون المنطقة اإلقتصادية (المنطقة الحرة) في جوار

مرفأ طرابلس بحسب ما اقترحته رئاسة الحكومة السابقة.

 .20إعادة النظر بقانون اإليجارات المؤقت وضرورة استحداث قانون لإليجارات

لصوصا للمحالت والمؤسسات التجارية يتناسب مع تشجيع اإلستثمار والنمو االقتصادي.
ً
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***
عوضت الدولة اللبنانية عن آثار الحرب بقيامها بورشة عمل حجريةوب ّ ،أدت الى
ّ
إعادة إعمار عدد من القطاعات ولو إن هذه الورشة قد كّلفت اللزينة اللبنانية أعباء باهظة

أن هذه الورشة لم
نتج عنها ديون يتحمل عبئها المواطن اللبناني لسنوات إلى األمام .إال ّ
يرافقها تحديث للمرافق اإلقتصادية والمالية والقانونية البنيوية التي تسمح لقطاعات اإلنتاج
والعمل المتحرك في السعي للنهوض من كبوة الحرب وآثارها وتحمل نتائج كلفة البناء
الحجرية.
المعضلة ال تكمن في حل المشاكل المالية والمصرفية واإلستثمار اآلنية التي

يحتاجها اإلقتصاد اللبناني فحسبوب  ،بل تتعداه الى ضرورة اللروج من التشريعات القديمة
عاما ولم يط أر عليها تغييرات جذرية بالرغم من اعترافنا
البالية التي تمارس منذ ّنيف وستين ً
بإستحداث بعض التشريعات من حين الى آلر.
تحديث التشريع اللبناني يجب أن يتناور البنية التحتية للقوانين اللبنانية أي ما

يتعلق بالقوانين المدنية والتجارية والمالية .أملنا أن تكون مناسبة اإلنتلابات النيابية فرصة
للمرشحين لتعيد الدور الحقيقي الذي ترتجيه منهم القطاعات اإلقتصادية الفاعلة.

6
الكوتا أو الحصة في قانون االنتخاب
دالر سلهب

*

1
األسباب الموجبة العتماد كوتا
وملتزما بمواثيقها واالعالن
مؤسسا في منظمة األمم المتحدةوب ،
عضوا
لما كان لبنان
ً
ً
ً
العالمي لحقوق االنسانوب  ،وفق ما جاء في مقدمة الدستور اللبناني المعدر سنة .1990
ولما كان الدستور اللبناني يؤكد على ان "جميع اللبنانيين سواء لدى القانونوب ،

يتمتعون بالسواء بالحقوق المدنية والسياسيةوب  ،ويتحملون الفرائض والواجبات العامة دون ما

فرق بينهم" (مادة  )7وعلى ان "لكل لبناني الحق في تولي الوظائف العامةوب  ،ال ميزة ألحد
على اآللر إال من حيث االستحقاق والجدارة" (مادة .)12
ولما كان لبنان بالتزامه المواثيق الدولية ومنها اتفاقية القضاء على جميع أشكار

ملتزما ببنودها ومنها تأمين مشاركة المرأة في
التمييز ضد المرأة في 1996وب  ،يكون بالتالي
ً
صناعة القرار عن طريق ايجاد حل تشريعي لذلك (المادتان  2و  4من االتفاقية).
لما كان لهذه االتفاقية قيمة قانونيةوب  ،فتكون ملزمة للدور األطراف التي أبرمتها

والتي منها لبنان حيث على القاضي أن يطبق أحكامها بدالً من التشريع الوطني إذا كان
ملالفا لهاوب  ،ألن لها األولويةوب  ،وذلك وفًقا ألحكام المادة الثانية من قانون أصور المحاكمات
ً
المدنية التي جاء فيها ما حرفيته" :على المحاكم أن تتقيد بمبدأ تسلسل القواعد عند تعارض

أحكام المعاهدات الدولية مع أحكام القانون العاديوب  ،وتتقدم في مجار التطبيق األولى على
الثانية".
ولما كانت المؤتمرات العالمية – لاصة في بيجنغ  – 1995واللطة العربية

للنهوض بالمرأة حتى العام  – 2005قد دعت الحكومات المشاركة الى ايجاد آليات لضمان
* محامية باالستئناف.
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حق المرأة في ممارسة الحقوق السياسية وضمان تمثيلها بنسبة  %30كحد أدنى في جميع
الهيئات التشريعية وأجهزة الحكم – وهذا ما يسمى بنظام الـ "كوتا" أو حق الحصة.

تأمينا للديمقراطية
ولما كانت أكثر البلدان ديمقراطية قد اعتمدت مبدأ الـ كوتا
ً

وللتمثيل العادر والنسبي (سويس اروب  ،والمانياوب  ،واميركا والهند )...إذ أروا انها الوسيلة التي
تضمن تمثيل كل جنس نسبة لعدده في ملتلف الميادين حيث توجد انتلابات او بالنسبة
لموقعه في مجتمعات معينة.

ولما كانت نسبة النساء في لبنان أصبحت تفوق  %55بما ال يتوافق مع نسبة

تمثيلهن في جميع المجالس التمثيلية ومراكز صنع القرار مما يؤدي الى حرمان فئة من
المشاركة في صناعته – وهذا ما يتنافى ومبدأ الديمقراطية والمساواة.
ولما كان المشرع اللبناني قد اقر قانونية تطبيق كوتا طائفية ومذهبية ومناطقية

وتأمينا للديمقراطية الفعلية عن طريق التمثيل النسبي لجميع الطوائف
تحقيًقا للمصلحة العامة
ً
وفي جميع المناطق لحين إقرار قانون انتلابي آلروب  ،أي اعتمد المشرع تطبيق كوتا انتلابية
بصورة مرحلية ولفترة انتقالية.
ولما كانت الدراسات واالحصاءات الوطنية والعربية والعالمية أثبتت ان معيار
الديمقراطية ال يقتصر على منح جميع المواطنين حقوًقا واحدة وان المساواة السياسية التي ال
وجود للديمقراطية بدونها ما هي إال وسيلة للتعويض عن التفاوتات واالجحافات المجتمعية

بحيث أن على الدولة الديمقراطية ان تعترف لمواطنيها المهضومي الحقوق بحق التصرف
ضمن إطار القانون ضد نظام مجحف تشكل الدولة جزًءا منه.
يقور آالن تورين" :ان المساواة السياسية تفترض أن يكون للضعفاء من أبناء طائفة

سياسية معينة حق احترامهم واالهتمام بهم من جانب حكومتهموب  ،على أن يكون هذا الحق
مساويا للحق الذي يؤمنه األقوياء ألنفسهموب  ،بحيث أنه إذا كان لبعض األفراد ان يتمتعوا
ً
بحرية اتلاذ ق اررات معينة مهم ا كانت مضاعفاتها بالنسبة للصالح العام فيجب أن يتمتع
جميع األفراد بالحرية نفسها".

وفي نفس االتجاه والهدف أكد الدكتور البروفسور ادمون نعيم في المحاضرة التي

القاها في األونيسكو في مؤتمر الكوتا األور إذ قار "بأن القانون المقترح العتماد نسبة معينة
للدعم الفعلي للنساء في المجالس التمثيلية ال يمكن أن يكون
تمييز للمرأة على الرجل ألنه
ًا
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يتعلق بالمصلحة العامة التي تقضي أن يساعد القانون على تأمين المساواة الفعلية الحقيقية
بين فئات المجتمع".
هذا ما سبق واعتمدته الدولة اللبنانية قبل تعديل الدستور سنة  1990بتبنيها التوزيع

الطائفي للمقاعد النيابية .على انها عادت وبمقتضى تعديل الدستور سنة  1990تبنت
التوزيع الطائفي مناصفة بين الفئتين المسلمة والمسيحية.
عددا
ولما كان سبب قسمة المقاعد مناصفة بين الفئتين هو دعم الفئة األقل ً

عددا .وذهبت النصوم القانونية الى أبعد
وتمكينها من المساواة في المقاعد مع الفئة األكبر ً
من ذلك في هذا المجار إذ تبنت ربط عدد المقاعد التي تعود لكل مذهب دالل كل فئة من
الفئتين بعدد أعضاء المذهب" .فتكون الدولة اللبنانية بعملها هذا قد تبنت مبدأ الحصة

حرصا على المصلحة العامة".
المحفوظة أو الكوتا المذهبية والطائفية والمناطقية ً
ايجابيا للمرأة
تمييز
ًا
هنا نتساءر :لماذا يصبح األلذ بمبدأ حق حصة نسائية
ً
وملالفا لمبدأ المساواة والديمقراطية؟
ً
أفال يترتب في ضوء اإلجحاف الواقعي الالحق بالنساء ان نعتبر ان القانون الذي

يلصصهن بحصة من المقاعد من شأنه أن يصحح الللل الالحق بهن والمجتمع بأكمله؟
أفال تقضي المصلحة العامة في لبنان أن نرفع الظلم عن النساء اللواتي يشكلن
أكثر من  %55بعد تفاقم وازدياد عدد المهاجرين من الذكور لاصة؟
أين هي الديمقراطية والمساواة في مجتمع ال يشارك أكثر من نصفه ( %55نساء و

 %28من الشباب ما بين  18و  21سنة) في تحديد السياسات العامة ؟ أي في تحديد
سياسة مصيرهم ومستقبل أوالدهم؟
إذا اعترفنا بأن المصلحة العامة تأمر باعتماد الكوتا االنتلابية كما ذهب إليه

متماشيا مع المبادئ الدستورية ويؤمن تحقيق
الدستور اللبناني ليصبح القانون العادي عندئذ
ً
المساواة والديمقراطية.
عندئذ يصبح حق الحصة أو الكوتا الوسيلة أو اآللية المؤقتة التي تضمن تمثيل
كل جنس نسبة لعدده في ملتلف الميادين وحيث توجد انتلابات أو بالنسبة لموقعه في
محيط معين .فمثالً طبقت حق الحصة في بعض الواليات المتحدة بنسبة  %25لتأمين
دلور المواطنين السود الى الجامعات ألنهم يمثلون  %25من السكان.
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فإذا كانت حق الحصة أو الكوتا قد للقت امتيازات ايجابية لبعض األفراد فالهدف

منها كان إحقاق التوازن الذي فقدوه بحكم وضعهم السياسي واالجتماعي والمادي الضعيف
كما هو الحار بالنسبة للنساء في لبنان وفي أكثر البلدان التي لم تألذ بمبدأ الكوتا حتى

اآلن.

من أجل ذلك تقدمت بمشروع قانون إلدلار مبدأ حق الحصة أو الكوتا في قانون

االنتلاب على أن تتمثل المرأة بنسبة  %20كمرحلة أولى.

يتللم هذا المشروع بلمس مواد واني أضعه بين أيديكم للمناقشة آملة النجاح

للقيمين على هذا اللقاء الذي نتمنى له المتابعة والتنسيق مع جميع من يؤمن ويعمل لمصلحة
بلده وألذ التوصيات بالسعي الجدي لدى المسؤولين لاصة سعادة النواب بتقديم مشروع

العتماد حق الحصة أو الكوتا في قانون االنتلاب بنسبة ال تقل عن  %20في المجالس

التمثيلية علنا نتوصل الى إسقاط عدد من االعالم المجمدة فوق رؤوسنا فهل نكون قدر
المسؤولية ونبدأ عملية البناء الوطني واالنتماء!
2
مشروع المواد الدخال آلية الكوتا ضمن مشروع قانون االنتخاب
ريا
نسبيا أو اكث ً
ًأيا كان ً

مادة أولى :تطبق آلية الـ كوتا في انتلابات المجالس التشريعية والمحلية البلدية

على أن تمثل فيها النساء بنسبة  %20على األقل.

مادة ثانية :يراعى في تطبيق هذه النسبة أحكام التوازن الطائفي والمذهبي الذي

أقره الدستور اللبنانية منذ سنة .1990

مادة ثالثة :يتم توزيع المقاعد على الشكل التالي:

بداية تقتطع نسبة الـ  %20النسائية في كل دائرة انتلابية.
ثم تؤلذ هذه النسبة من المرشحات اللواتي حصلن على أكثر عدد من المقترعين.
وتحتسب الفائزات من الطائفة التي ينتمين اليها.
ومذاهبهم.

بعدها يصار الى توزيع المقاعد الباقية على المرشحين من الذكور وفًقا لطوائفهم
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مادة رابعة :تعنى لجنة مؤلفة من ثالثة حقوقيين تسمى لجنة مراقبة تطبيق الكوتا

أو حق الحصة.

تعين هذه اللجنة بقرار من مجلس الوزراء.

تكون مهمتها مراقبة تطبيق نظام الحصة .ولها الحق بألذ االجراءات الضرورية
التي تراها مناسبة والتي تتوافق مع المبادئ العامة والقوانين المرعية االجراء.
مادة خامسة :تلضع هذه اللجنة لرقابة مجلس النواب وفًقا لنظام يوضع الحًقا.

مناقشة

*

مرصد الناس ونوعية حياتهم

مسره
انطوان ّ

يستمر "مرصد التشريع في لبنان" لثالث سنوات في سبيل ترسيخ التواصل بين
التشريع والمجتمع .مرصد التشريع ال يتلطى صالحيات اية مؤسسة عامة بل يهتم بالناس
ايجابا على نوعية حياة
سلبا او
ً
الذين هم معنيون بالتشريع .التشريعات التي تصدر تؤثر ً
الناس .هل يوجد بالفعل اهتمام كاف بالتشريعات قيد االعداد في مجلس النواب وفي مجلس

الوزراء وفي االدارات العامة قبل ان تعرض على مائدة الناس لالستهالك؟

يندرج هذا الموضوع في سياق ديمقراطي ليكون الناس مشاركين في التشريعات

دعما للنواب الحريصين على دولة
التي تعنيهم .وهو مهم في السياق الديمقراطي النه يوفر ً
الحق .قار بعض النواب قبل المباشرة بالمشروع انه عندما يدافعون عن بعض القضايا بجرأة

دعما من احدوب  ،فهل المجتمع داعم للنواب الحريصين على دولة
وشجاعة وثبات ال يالقون ً
الحق وعلى المسار التشريعي الديمقراطي؟
هدف آلر لهذا المشروع وهو ان المشاريع واقتراحات القوانين اذا كانت تتمتع
بدرجة عالية من الشرعيةوب  ،اي قبور الناس بهاوب  ،فحظوظها في التطبيق اكبر وال تنحرف عن
اهدافها في التطبيق .واذا كانت تتمتع بدرجة عالية من الشرعيةوب  ،اي قبور الناس بهاوب  ،فكلفة

تطبيقها تكون اقلوب  ،الن التشريعات التي يرفضها الناس تحتاج الجهزة ادارية وألجهزة مراقبة
ضلمةوب  ،وكثافة في العمل القضائي لتطبيقها .وكلما كانت التشريعات متمتعة بشرعية قصوى

كلما كانت حظوظ تطبيقها اكبروب  ،وحظوظ تطبيقها بكلفة اقل.

تتعاطى المؤسسة اللبنانية للسلم االهلي الدائم منذ اكثر من عشرين سنة في اربعة

انواع من القضايا:
 .1الثقافة المدنية.

* النصوص هي موجز مداخالت شفوية ونقالً عن آلة تسجيل.
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 .2الذاكرة وبناء الذاكرة بعد سنوات من المعاناةوب  ،وأسسنا "مرصد السلم االهلي
والذاكرة"وب  ،وقد صدرت وقائعه في كتاب.

 .3الدمقرطة والمسار الديمقراطي في لبنان.
 .4السياسات االجتماعية – االقتصادية.
هذه المحاور االربعة مرتبطة مباشرة بترسيخ السلم االهلي في لبنان .ووضعنا في

اطار "مرصد السلم االهلي والذاكرة" حوالي مئة مؤشر حور سبل ترسيخ الميثاق اللبناني
والسلم االهلي الدائم.
***
اضافة الى تفعيل دور المجتمع والنقابات والهيئات والجمعيات في المشاركة بأعمار

التشريعوب  ،حصدنا ثالث نتائج فعالة وقد ساهم مرصد التشريع بها وهي:

 .1قانون لدمة العلم وكان محور االجتماع االور وصدر القانون بعد جهود عديدة

من مؤسسات عديدة وعن مرصد التشريع.

 .2قانون االنتلابات :كان هناك في الندوة األولى تشتت وتعدد في الطروحاتوب ،

وعدم حذر من استغالر التعددية لضربها .كان لدينا تركيز على المعايير الحقوقية الدنيا في

قوانين االنتلابات .شكل ذلك موضوع الندوة في الحركة الثقافية – انطلياس وحظيت بتعميم

اعالمي واسع .وحصل تركيز على المعايير الحقوقية الدنيا في قانون االنتلابات.

 .3القوانين المتفرقة التي تمرر في قانون الموازنة :مرصد التشريع كان اور من

دائما قانون الموازنة العامة مجموعة قوانين ال عالقة لها مباشرة
كتب عنها .يتضمن ً
وغالبا دون
ير في قانون الموازنة دون اسباب موجبةوب ،
بالضرائب والمالية العامة وتُدلل تمر ًا
ً
غالبا ماذا ادلل عليها .من بين هذه التمريرات المادة  49من
مناقشةوب  ،كما ال يعرف النواب ً
قانون موازنة  2004الذي يمنع المؤسسات العامة من التعاقد اال من لالر مباراة يجريها

مجلس اللدمة المدنيةوب  ،اي بشكل آلر عرقلة اعمار المؤسسات العامة وضرب استقالليتها

من لالر هذا النوع من التعاقد .المتضررون من هذا النوع من الق اررات عديدونوب  ،وهو يؤثر

على المسؤولية واالستقاللية في هذه المؤسسات .على سبيل المثار وللتعاقد مع باحثين

غما على ان يجري لهؤالء الباحثين مباراة في مجلس اللدمة
اصبح مجلس البحوث العلمية مر ً

الندوة اللامسة :طرابلس

313

المدنية .كيف يمكن الضاع باحثين لمباراة واي نوع من االمتحانات في مجلس اللدمة
المدنية؟
***

لسنا مواالة وال معارضة ولكننا ملتزمون بدولة الحق وبالقواعد الديمقراطيةوب  ،كما اننا

ملتزمون بسياسة لصالح الناسوب  ،الن السياسة في المنطقة العربية هي لالسف نفوذ وصراع
ايضا ادارة الشأن العام والمصلحة العامة .لكن
على النفوذ وعلى الموارد .اال ان السياسة هي ً
السياسة كنفوذ واستغالر نفوذ واستغالر الموارد العامة تطغى على السياسة كاهتمام بالشأن
العام .نحن مهتمون وملتزمون في سياسة الناس .بهذا المعنى ال يتضارب مرصد التشريع مع

اية مؤسسة عامة الرىوب  ،بل يهتم بصالحيات الناس وبأن يكونوا معنيين بالتشريعات التي
تهمهم .هناك العديد من التشريعات التي تهم الناس وسوف نركز عليها في المستقبلوب ،

كقضية حماية المستهلك .في فرنسا قانون كامل من ألفي صفحة يتعلق باالستهالك Code

 .de la consommationماذا يأكل الناس وماذا يشربون ومن يراقب االطعمة وما
يستهلكه الناس؟ وهناك عدة تشريعات قيد االعداد عن الغذاءوب  ،ولها تأثيرات كبيرة .اضافة الى

قوانين متعلقة بالعائلة والطفولة ...وهي تهم غالبية الناسوب  ،وهي تللق ديناميكية جديدة في
المجتمعات.
هذه هي المنطلقات .انه مرصد الناس ومرصد نوعية حياة الناس ومرصد مستقبل

لبنان في تشريعات يكون فيها انسجام وأمان تشريعي وتغيير لنوعية الحياة.

وسيط الجمهورية
طارق زيادة

دور الوسيط تقريب االدارة من المواطن في ظل دولة يحكمها القانون فعالً وسيادة

حاليا في التعبير اللبناني اي بأن
القاعدة الحقوقية .ليس الوسيط واسطة بالمعنى المتداور ً
يقوم بعض اصحاب النفوذ بواسطة في الدوائر او لدى المحاكموب  ،وهذا امر مستهجن في
االنظمة الديمقراطية.
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سبق لبنان الى اقرار الوسيط الدور السكندينافيةوب  ،وعليه فأن تقريب االدارة من
المواطن امر في غاية االهمية .المواطن اآلن يلجأ الى الواسطة المعروفة ويذر كرامتهوب ،

قيدا عليه في االنتلابات النيابيةوب  ،ويصرف النواب عن واجباتهم الحقيقية .لكن
ويشكل ذلك ً

جيدا وأال يتحوروب  ،وكما تحور العديد من
ليس المهم اقرار القانون انما ان يأتي تطبيق القانون ً

مؤسساتنا ولألسفوب  ،الى مؤسسات كاريكاتورية.

ديناميكية جديدة
مسره
انطوان ّ
قضية الوسيط ليست حالً للمشاكل االدارية الضلمةوب  ،ولكن كان لها سوابق عديدة
في لبنان .سبق ان نظمت و ازرة الدولة لشؤون التنمية االدارية ندوة واسعة حور الموضوعوب ،

ومعهد حقوق االنسان في نقابة المحامين .كان هناك شبه اجماع على ان الوسيط ال يعالج
مشاكل االدارة وال يحل المشاكل المتراكمةوب  ،لكنه قد يللق ديناميكية جديدة.
شلصية الوسيطوب  ،كما ذكر الوزير ابراهيم الضاهروب  ،هي الضمانة في الموضوعوب ،

كالما عن دولة المؤسسات .في المؤسسة
كثير منذ سنوات
وقد يكون فيها معالجة .سمعنا ًا
ً
وثانيا التنظيم الذي يؤمن
ثالثة عناصر :المشروع اي ماذا ستفعل هذه المؤسسةوب ،
ً
جهاز فارًغاوب ،
ًا
االستم ارريةوب  ،والعنصر الثالث واالهم هو القيادة التي بدونها تكون المؤسسة
عامودا فقرًيا لار من الحياة .هذا ما نفتقر اليه في لبنانوب  ،ليس على المستوى الرسمي
ً

ايضا على مستوى المجتمع.
وحسب انما ً
يتوفر امل بديناميكية جديدة من لالر وسيط يتم التياره حسب العناصر الشلصية
التي ذكرها الوزير الضاهر .مذ يتعين الوسيطوب  ،وكما هي الحار مع االنتلابات النيابيةوب ،
يمكننا معرفة ما سيفعله فور تعيينه .لكن ال يجب ان ننتظر منه فعل كل شيء فهو لو قام
بقضية او اثنتين تدافعان عن مواطن مظلوم في شأن معينوب  ،فذلك عمل مهم .ما يهم النوعية

وليس الكمية.

أبعاد مؤسسة الوسيط عن المحاصصة
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ابراهيم الضاهر

هناك امر الفت لمسته من المناقشةوب  ،وهو ربما المبرر لللق الوسيطوب  ،آال وهو قلة
ار عند تسلمي
الثقة عند المتداللين بالطقم السياسي وباالدارة بشكل عام وبالدولة .قلت مرًا
و ازرة الدولة لشؤون التنمية االدارية وكررت ان االدارة اللبنانية في غالبيتها تضم موظفين

كفوئين يتميزون بالمناقبية وبالكفاءات ويعملون بإلالم وبضمير حي .هناك اقلية فاسدة
ربما النها كذلك في اصلها او الن سياسيين ساعدوها لتكون فاسدة من لالر تغطيتها او

الطلب اليها القيام بمسائل تجعلها تتلطى المسموح .ال يجوز ان نضع كل االدارة بكل

موظفيها في سلة واحدة ونسمح لالقلية الفاسدة اعطاء صورة سيئة لالدارة .فإذا ما بعدنا عن
االدارة وفقدت هذه االليرة الثقة سوف يضمحل في نهاية المطاف والؤنا للدولة .علينا ان
علما انه ما من ليار لدينا غير تصحيح االدارة وعودة كل المواطنين
نعي هذه النقطةوب ً ،
لالدارة وللدولة.
تساءر البعض عن ابعاد كلمة وسيط .وسيط الجمهورية لم نستورده من الغرب أو
منفيا في البالط
من اسكندينافياوب  ،فعندما استورد الملك الدانماركي فكرة  Ombudsmanكان ً
العثمانيوب  ،حيث تعرف على ما نسميه اليوم قاضي الصلحوب  ،وهو من استورد الفكرة الشرقية
الى اوروبا الشمالية وقاموا هناك بتطبيقها فسمحت للنظام الملكي القائم عندهم والمستبد ان

يجدد عالقته بالمواطنين .ولكن في النهاية اتت كلمة وسيط الجمهورية من ترجمة كلمة

 médiateur de la Républiqueالفرنسية .القانون الموجود مستلهم في العديد من
حيثياته ومن مراسيم تطبيقه من القانون الفرنسي.

من يراقب الوسيط؟ ال احد يراقبه سوى القانون فما من سلطة يلضع لها غير

طبعا تحت سقف القانون وال يحق له تعديه .لكنه ال يلضع الية مراقبة الرى.
القانونوب  ،وهو ً
هو يدير اعمار المؤسسة وفق ما يراه .وردت فكرة المحاصصة الطائفية ليكون لنواب الوسيط
تمثيل طائفي .اراد مجلس الوزراء كسر هذا الموضوع .لحظ السؤار الذي تقدمنا به في الو ازرة
لمسة نواب لهذه الغايةوب  ،ليس بهدف تكريس الطائفية انما وجدناها عملية .شاء مجلس

نهائيا عن
طائفياوب  ،والبعاد مؤسسة الوسيط
الوزراء كسر منطق اللمس نواب كي ال تفسر
ً
ً
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المحاصصة .سيحصل التوزيع اما بحسب المواضيع المطروحة اي االلتصاصات او
بحسب المناطق.

هناك كالم يقار حور التالقي بين اجهزة الرقابة والوسيط .ال عالقة للوسيط بأجهزة

الرقابة .تقوم اجهزة الرقابة بعملها وتتابع ما يحصل لارج قانون االدارة .تلضع كل
الملالفات الحاصلة لديوان المحاسبة ولهيئة التفتيش ولللدمة المدنية وللمجلس التأديبي.

عمل الوسيط ملتلف فهو يقتلع باب رزق للسياسيين .غالبية تدلالت السياسيين

يسرع
في االدارة تتم لتسهيل معامالت عالقة في االدارةوب  ،ولكن هناك فارق واحدوب  ،فلكي ّ
المواطن رلصة بناء او يلرجها من االدارةوب  ،هي او اية معاملة الرىوب  ،يقصد النائب او
ن
الء .الفارق الوحيد هو انه عندما تنفذ كل
صاحب النفوذ ًايا كانوب  ،ويكو لزيارته ثمن يسدده و ً
الشروط القانونية ومتى تأمنت كل المستندات المطلوبة وقدمت ضمن المهل المحددة ومضت

مجانا
مهلة معينة على المعاملةوب  ،حددها مجلس النواب بشهرينوب  ،عندها يتدلل الوسيط
ً
وبدون منة او اي ثمن آلر يدفعه المواطن .فتأمنت مرجعية سهلة يستطيع المواطن
االتصار بها ًايا كان والؤه.
الوسيط يتلقى الشكاوى وليس هيئة تفتيشوب  ،وال صالحية له بالقضايا العالقة بين
الموظفين واداراتهموب  ،كما ليست له صالحية التدلل في القضايا العالقة امام القضاء او بين

الجيش وقيادته .لكن في حار كانت هناك قضية او معاملة لمواطن عادي مع الجيش فهي
تدلل ضمن صالحيات الوسيط.
يوجه التقرير اللام والتقرير العام الى مجلس الوزراء وينشر في الجريدة الرسمية
حكما وفي اية وسيلة اعالمية يرتئيها الوسيط .مدة الوسيط اربع سنوات غير قابلة للتجديدوب ،
ً
وال مانع في ان يكون امرأة شرط ان تستوفي المواصفات التي يجب توفرها في الوسيط .قرار
ردا
الوسيط ال يقتصر على كونه استشارًيا .هو سلطة معنوية يتصل باالدارة المعنية ويطلب ً
رد .في القانون يلزم جميع االدارات بالرد واالدارة التي ال تجيب
منهاوب  ،واالدارة ملزمة بتقديم ّ

سلبا .على الوسيط تقريب وجهات النظر واقت ارح
تلرج على القانون في حار ردت ً
المعالجات .وفي نهاية المطاف يضع تقريره وفق الوضع الذي يواجهه .في حار لم يلق
تجاوبا من احدى االدارات يسلط االضواء على االدارة المتمنعة عن التعاون .يتقاضى
ً
تماما لتعويض النائب.
الوسيط
ً
تعويضا مماثالً ً
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الكوتا النسائية
مسره
انطوان ّ

 .1هناك بعد ثقافي لموضوع قاعدة الكوتا النسائية .العديد من المثقفين العرب

ينظرون الى قاعدة الكوتا بالمطلق وكأنها قاعدة غير ديمقراطية .توجد هنا نظرة مجتزأة

لمفهوم الديمقراطية .الديمقراطية في االساس هي مشاركة .هناك حاالت حيث توجد تباينات

عميقة في الجنس والعرق والدين واللغة ...والعملية االنتلابية التنافسية المحض قد تؤدي الى
عزر دائم لبعض الفئات .ان كان في العملية التنافسية المحض حظوظ للتناوب على السلطة

دائماوب  ،وال تتوفر لبعض الفئات بسبب
نقور ان العزر مؤقتوب  ،ولكن في حار كان العزر ً
الجنس واللغة والدين حظوظ في هذا التناوبوب  ،في هذه الحالة يكون هناك عجز ديمقراطيوب ،

ما يقتضي ايجاد اشكار تحور دون العزر الدائم .قاعدة الكوتا في الثقافة الديمقراطية هي
وسيلة لتحقيق مشاركة في حاالت العزر الدائم وعدم توفر حظوظ في التناوب.
 .2مالحظة ثانية في الثقافة الديمقراطية :نقور ان لدى المرأة كفاءة كافية ولندع

الكفاءة تحكم .تبدو هذه الفكرة نظرًيا ديمقراطية ولكنها تلفي لطورةوب  ،الن الكفاءة ليست فقط
ايضا ثمرة اوضاع اجتماعية واقتصادية تسمح للناس
ثمرة جهد شلصي .الكفاءة هي ً
بالوصور الى الكفاءة .وفي حار عجز بعضهم بسبب ظروف وتقاليد واوضاعوب  ،عن الوصور

الى الكفاءةوب  ،يؤدي االعتماد المطلق لقاعدة "الكفاءة" الى دكتاتورية الكفاءة ودكتاتورية النلبةوب ،
وفي ذلك ملاطر ديمقراطية .يجب ان تسهل الديمقراطية وصور جميع الناس الى الكفاءة.
 .3هناك ادراك ان من يصل الى الحكم يعمل للصالح العاموب  ،ومتى وصل اهل

النلبة واصحاب الكفاءة الى السلطةوب  ،نصل عندها الى دولة ديمقراطية .هذه نظرة مجتزأة الى
السياسة .من يصل الى الحكم يفترض به العمل من اجل مصلحة كل الناسوب  ،ولكن طبيعة

ايضا ان يعمل لمصلحة من اوصلوه الى الحكم! فليس من المؤكد ان
السياسة تفرض عليه ً
الذين يصلون الى الحكم بفضل الكفاءة سيعملون لصالح الجميع .وهنا دكتاتورية الكفاءة تعيد
انتاج الكفاءة لفئات معينة من المجتمع! ال يعني كالمي انني ابرر الكوتا في كل الحاالتوب ،
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ولكن ان نقور ان قاعدة الكوتا هي بالمطلق منافية للديمقراطيةوب  ،فهذا يتنافى مع الثقافة
الديمقراطية في حاالت عديدة.

الكوتا النسائية
طارق زياده

بعيدا عن اللالف حور وجوب تعديل الدستور ام الوب  ،لماذا يجب اقرار الكوتا؟ نحن
ً
ايضا من مصلحة السياسيين اللبنانيين كذكور ان يبقوا على
نعيش في مجتمعات ذكورية .و ً
كل هذا التمثيل .لذلك لو اردنا ان تدلل المرأة الى النطاق السياسي ال بد من اقرار الكوتا

النسائيةوب  ،فنضمن حصور السيدات على  10او  %15من المشاركة .لكن قد يتساءر

البعض :لماذا  %15فقطوب  ،لم ال تصوت النساء وتحصل على لمسين بالمئة؟ ال يمكن ان
يتحقق ذلك في مجتمع ذكوري .حتى المرأة في لبنان لن تنتلب امرأة النها تابعة للرجل.

انها قضية ثقافية وفكرية لها ابعاد عديدة .هناك من يقور :فلتصوت النساء
وتحصل على %60وب  ،وهذا ادعاء غير وارد اطالًقا في المجتمع الذكوري .وحتى في حار
عموما من ان تناضل
اقرار الكوتا او بدون اقرارهاوب  ،فذلك ال ُيعفي المرأة اللبنانية والعربية
ً
سياسيا .ليست مسألة وجاهة اعطاء المرأة  10او  %15فتدلل سيدات المجتمع الراقي
ً
والصالونات الى مجلس النواب .ان كان االمر كذلك فبدونه افضل! على المرأة ان تناضل

سياسيا وان تلترق الحياة السياسية .امين عام الحزب الديغولي امرأة .ستكون المرأة مرشحة
ً
بطبيعة الحاروب  ،ومتى دلل المكتب السياسي  30و %40او اكثر من النساء فسوف يترشحن

بصورة طبيعية.

يومياوب  ،ال
في حار اقرار الكوتا او بدونها على المرأة ان تشارك في الشؤون العامة ً
ان تكون فقط في الصالوناتوب  ،ويجب ان تناضل وتكافح بل ان تقود المجتمعوب  ،عندها سيلبيها
المجتمع.

الندوة اللامسة :طرابلس

319

الكوتا النسائية

محمد المصري

عبر التواريخ والزمن الرجل هو من وضع القوانين .اجتمع الرجار ووضعوا
القوانينوب  ،ولم يكن بينهم امرأة .لذلك اتت تشريعات حمورابي مثالً ضد المرأة وكل تشريع في
التاريخ القديم وضعه رجار ولم يكن للمرأة دور فيه .يجب ان تناضل المرأة في سبيل

مشاركتها ال ان تنتظر من الرجل ان يعطيها حقها.

الباب الثالث
الندوة السادسة

تشريعات الطفولة والعائلة في لبنان
بالتعاون مع

حلقة التنمية والحوار-مجدليون
المجلس األعلى للطفولة

معهد حقوق االنسان في نقابة المحامين في بيروت

بنك بيروت والبالد العربية BBAC
تنسيق

ايلي مخايل

امين عام المجلس األعلى للطفولة
اميل اسكندر

حلقة التنمية والحواروب  ،مجدليونوب  ،صيدا
سناء عواضة

المجلس األعلى للطفولة
مجدليون2005/6/25 ،
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1
تشريعات الطفولة والعائلة في لبنان
ايلي ملايل

*

موضوعنا حيوي وأساسي في مسار حقوق الطفل في لبنان.

أنشئ المجلس األعلى للطفولة سنة  1994بقرار من مجلس الوزراء في لبنانوب ،

وأتى بنتيجة تصديق لبنان على اتفاقية حقوق الطفل في ايار 1991وب  ،وعهد في كل دور

العالم الى إنشاء هيئات من شأنها التنسيق على المستوى الوطني بين ملتلف فئات القطاع

الرسمي ممثالً بالو ازرات المعنية بشؤون الطفولة والقطاع األهلي .تشارك في اجتماعات
المجلس األعلى بعض المنظمات الدولية المعنية بشؤون الطفل.
تكمن أهمية اللقاء انه يأتي في سياق منهجية نعمل عليها في المجلس األعلى
للطفولة آال وهي تعزيز الشراكة .هناك حاجة كبيرة في لبنان لتوثيق هذه العالقة التشاركية
بين القطاع الرسمي والقطاع األهلي لكي نتفاعل مجتمعين بإيجاد المناخ المالئم لتنفيذ حقوق

الطفل.

موضوع التشريع للطفولة اساسي ومهم الى حد ان اللجنة الدولية لحقوق الطفل في

جنيف تعطيه حق الصدارة .وهذا ما يحصل عندما يناقش لبنان تقريره الدوري .في كل
موضوع من موضوعات الطفولةوب  ،في الصحة أو التربية أو الحماية أو العنف أو الطفولة
المبكرة أو الثقافة وأوقات الفراغ أو العنف الجنسي او االعتداءات أو األطفار في النزاعات

المسلحة واألطفار الالجئين وحقوقهم – فكل طفل الجئ على األراضي اللبنانية لديه حقوق
– في كل هذه المواضيع التشريع اساسي وهو يشكل حجر األساس في كل نشاطاتنا التي
نقوم بها في المجلس األعلى للطفولة.

أتطرق الى بعض األفكار التي نعمل على تطويرها في هذا المجار .نقوم اليوم في

لبنان بورشة حقيقية على موضوعات الطفولةوب  ،ولكني وجدت من الواجب التوجه نحو
المناطق.
* أمين عام المجلس األعلى للطفولة.
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هناك ورشة كبيرة يتم االعداد لها في لبنان لوضع لطة وطنية للطفولة في لبنان
ويشكل التشريع زاوية أساسية فيها .أنشئت لجان تألفت من و ازرات وجمعيات أهلية وجامعات

طلب من شلصيات تتمتع باللبرة وااللتصام في موضوعات
ونقابات متلصصةوب  ،و ُ
الطفولة ان تشارك .وتم تشكيل لجان وطنية تنصرف الى وضع لطة وطنية شاملة ألور مرة

في لبنان منذ ان صدق لبنان على االتفاقية .سوف تكون هناك في لبنان لجنة تشريع لاصة
تشرف على كل ديناميكية التشريعات في لبنان لما تستحوذه من تعديل أو استحداث قوانين

أو غير ذلك من األفكار.

***

اتفاقية حقوق الطفل هي مجموعة معايير تشمل الحقوق المدنية واالقتصادية
والصحية واالجتماعية لألطفار وقد أقرتها الجمعية العامة لألمم المتحدة سنة 1989

وأصبحت االتفاقية األوسع تصديًقا في العالم 192 :دولةوب  ،وقد صدقها لبنان في ايار 1991وب ،
ومن المعلوم ان االتفاقية الدولية حين يبرمها مجلس النواب يصبح وزنها القانوني أقوى من
القوانين المحلية .غير ان النظر الى الواقع التطبيقي في لبنان يعكس بوضوح ان التطبيق
يعتريه الكثير من النواقم والثغرات وهناك هوة واضحة بين مقتضيات االتفاقية وتأمين

حقوق االطفار وهذا ما جعل المجلس األعلى للطفولةوب  ،الجهة الوطنية المعنية بمتابعة تنفيذ
اتفاقية حقوق الطفلوب  ،يحدد في صلب اولوياته األهداف التالية:

للتقيد باالتفاقية.
 .1ضرورة العمل على استعراض شامل للتشريع المحلي
ً
ضمانا ّ
التعرف إلى مركز االتفاقية في القانون المحلي :اعتراف الدستور أو التشريعات
ّ .2

الوطنية األلرى بالحقوق المنصوم عليها في االتفاقية فيما يتعلق بإمكانية االحتكام مباشرة

الى احكام االتفاقية أمام المحاكم وتطبيقها من جانب السلطات الوطنيةوب  ،تحديد أوجه

التعارض مع التشريع الوطني.
االتفاقية.

التعرف إلى آليات وطرق المراجعة في حاالت انتهاك الحقوق المعترف بها في
ّ .3

لطا لبنان لطوات حثيثة باتجاه مالءمة تشريعاته مع أحكام االتفاقية .قوانين

حرم أطفالنا من
قسما كب ًا
ير بقي دون تطبيق مما ّ
عديدة أبرمت وبعضها يطبقوب  ،غير أن ً

الندوة السادسة :تشريعات الطفولة
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التمتع بحقوقهم في الحماية وحرية التعبير وحق الحصور على لدمات لاصة بتكلفة زهيدة

وغيرها من الحقوق المدنية.

ألن القوانين في مجار التنمية وفي الطفولة واألمومة لها وظيفة اجتماعية إنسانية

تعكس ارادة المجتمع في االلتزام بال ّقيم واأللالق مع احترام لصائم الشلصية المجتمعية
من عادات وتقاليد ودينوب  ،أصبح من الملح علينا كجهات مسؤولة رسمية كانت أم أهليةوب  ،في
الو ازرات والجمعيات والجامعات والنقابات أن نعمل على توليد بيئة قانونية مالئمة لنمو
أطفالنا وتعزيز رفاههم وهذا ما سوف نعمل عليه.
 .1ندوات متلصصة في المجلس النيابي الجديد :الواقع القانوني الحاليوب  ،سن
تشريعات جديدةوب  ،تعديل بعض القوانينوب  ،االتفاقيات والمعاهدات الدولية التي لم توقع او
تصدق بعدوب  ،مواكبة آليات التنفيذ...
الطفل.

 .2حمالت تثقيف واسعة للجمهور حور بعض القوانين التي يجهلها المواطن أو
 .3تدريب المحامين والقضاة على حقوق الطفل والعمل على إدراجها في مقررات

اإلعداد األساسي والمستمر.

 .4بناء قدرات المناصرة وكسب التأييد عند الجمعيات األهلية وتشكيل قوى ضغط

تعمل على تأمين تنفيذ القوانين والمراسيم.

 .5العمل على ايجاد آليات للرصد والمتابعة ومراقبة التنفيذ (استحداث آليات

جديدة :مؤسسات وطنية لحقوق االنسانوب  ،مرصد الطفولةوب  ،وسيط األطفار.)...

 .6تشجيع األبحاث والدراسات في حقوق الطفل بالتعاون مع الجامعات وتشجيع

انلراط المجتمع العلمي في ترجمة الحاجات ونتائج األبحاث في اقتراحات قوانين.
المدرسي.

 .7اإلستمرار في حمالت تثقيف األطفال حور حقوقهم واستمرار دمجها في المنهج
***
أكدت المواثيق الدولية كافة منذ إعالن جنيف ()1924وب  ،إعالن األمم المتحدة

لحقوق الطفل ()1959وب  ،العهد الدولي اللام بالحقوق االقتصادية-االجتماعية والثقافية

()1966وب  ،العهد الدولي اللام بالحقوق المدنية والسياسيةوب  ،االتفاقية الدولية لحقوق الطفل
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وغيرهاوب  ،على وجوب تأمين حماية ورعاية لاصة لألطفار واألمهات .ويشهد العالم اليوم
كبير من منطق الرعاية واشباع الحاجة الى منطق الحق .التنمية المبنية على الحق
تحوالً ًا
اجتماعيا والتي تحقق النمو واالزدهار والتقدم للمجتمعات والقوانين بما
هي المستدامة والعادلة
ً
انعكاسا لقيم وتطلعات المجتمع وارادة مشتركة هي حجر األساس في
تمثله من أطر ناظمة و ً
البناء الديمقراطي الذي نتولاه لوطننا.

جميعا وبكافة فئاتنا معنيين في مسار تكوين بيئة تشريعية مالئمة ألعمار
اننا
ً
حقوق الطفل فالمسؤولية مشتركة وفي كافة المراحل :إظهار الحاجةوب  ،اقتراح القانونوب ،
المناصرة وكسب التأييدوب  ،سن التشريعوب  ،ترجمته في اطر تطبيقية وتنفيذيةوب  ،التوعية عليهوب ،

الرصد والمتابعة والنضار من أجل حسن التنفيذوب  ،آليات للشكوى واإلبالغوب  ،وضع التقارير
واتاحتها للجمهور العام حور االنتهاكات...

يكا في صياغة شرعة حقوق اإلنسان وسباًقا في االلتزام
إن لبنان الذي كان شر ً
بكافة المواثيق الدولية التي تحفظ كرامة وحقوق اإلنسان مدعو الى تجديد التزامه من لالر
يقظة وطنية وورشة حقيقية ولطة عمل تنموية شاملة تكون حقوق الطفل والمرأة في أساسهاوب ،

وبذلك نستطيع الوفاء بتعهداتنا على المستوى الوطني واالقليمي والدولي ونعطي صورة
مشرقة عن ديمقراطية حقيقية تلتزم قضايا المواطن والمجتمع.

2
برامج تربوية واجتماعية
إميل اسكندر

*

في بداية هذه الورشة التي تستهدف رصد التشريعات اللبنانية ومدى تطابقها مع

جميعا في هذه المؤسسة التي قامت منذ لمس
المعايير الدولية لحقوق اإلنسان أرحب بكم
ً
سنوات تقر ًيبا بهدف تنمية اإلنسان واحترام حقوقه األساسية واطالق آليات فاعلة للحوار

وقبور التنوع وااللتالف.

إذا كان المواطن اللبناني الذي ينتمي الى عائلة أو طائفة او منطقة معينة لم

يستطع بعد ان يتجاوز فوارق االنتماء هذه لتذويبها في المواطنية والمجتمعية الواحدةوب  ،واذا
كان الوطن لم يتمكن بعد من صياغة هوية المواطنة والغاء التبعية الطائفية والعائلية
والعشائريةوب  ،وفك إرتهان المواطن من كل أنواع اإلغواء واإلغراء والفسادوب  ،فمن العبث ان
نتوصل في مرحلة قريبة الى تظهير إنسانية اإلنسان واحترام حقوقه بمعزر عن الضغوطات
الذاتية واللارجية التي تتوالد ًيوما بعد يوم.
في ظل هذه الذهنية التي تغلب اللام على العام كيف يمكننا ان نتحدث عن
تشريعات لحماية المرأة أو الطفل أو العاجز في حين تبدو الحكومات والمسؤولون فيها

منهمكين في معالجة ذيور المعارك االنتلابية وتقاسم المغانم والمراكز والزعامات وكأن
الوطن ساحة للرهانات ال أهمية للنتائج المدمرة التي يمكن أن تتركها على كل صعيد.
***

بعيدا أو نفكر بإستحداث التشريعات التي تضمن وتصون حقوق هذه
قبل أن نذهب ً

الفئاتوب  ،حري بنا أن نفكر ببناء ذهنيات جديدة ووضع آليات تربوية وتثقيفية قادرة على غسل
العقور والنفوس من صدأ المفاهيم والتقاليد والنزاعات الجائرة.

* مدير منتدى التنمية والحوار ،مجدليون-صيدا.
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من هذا المنطلق باشرنا في مؤسستنا منذ  1990تقر ًيبا برامج تربوية واجتماعية
للعمل مع األطفار والشباب والمسنين في مدينة صيدا ومحيطها وقد استطعنا من لالر هذه

التجربة استلالم العبر الكثيرة عن حجم الللل في التربية والتوجيه والرعايةوب  ،وان عملية
معالجة هذا الللل ليس من واجب الحكومات وحدها بل هو واجب وطني يتطلب من الجميع
أفرًادا ومؤسسات وجميعات أهلية أن يتعاونوا على استحداث تشريعات عصرية في المجاالت
السياسية والقضائية والتربوية واالجتماعية لكي ننتهي من المزاجية في الحكم وممارسة
المسؤولية وهذا االنتهاك الفظيع لمبادئ الحق والعدر والمساواة.
***

نأمل من هذه الورشة أن تسهم في فتح آفاق جديدة حور بعض التشريعات المتعلقة
بالطفولة والعائلة على امل استكمار هذا الموضوع في حلقات الحقة تتوجه إلى قطاعات

وشرائح مجتمعية ألرى.

3
جدول تحليلي بواقع تشريعات الطفولة
من لالر التقرير الوطني الثالث ألوضاع األطفار في لبنان

مسره
انطوان ّ

يقتضي قراءة التقرير الوطني الثالث للمجلس االعلى للطفولة بعنوان :اوضاع

االطفال في لبنان 1بمنهجية لور مغيزر في كتابها :حقوق المرأة االنسان في لبنان حيث

تقور" :وضعنا سنة  1949لطة عمل تكمل جهود الرائداتوب  ،انطلقنا بها من جردة الحكام
التشريع اللبناني في ضوء المواثيق الدولية ومقارنة بالتشريعات العربيةوب  ،وجزأنا المطالب الى
مطلبا معلالًوب  ،وانشأنا في كل مرحلة لجنة لاصة نظمت
مراحلوب  ،اعتمدنا في كل منها
ً
النشاطات واالتصاالت".2

1
انجازات بشأن حقوق الطفل
استنادا الى اتفاقية حقوق الطفل التي صادق عليها لبنان في ايار  1991جرت تعديالت تشريعية
ً
شملت معظم قطاعات المجتمع ونواح عدة من حياة الطفل ابرزها :التربية والتعليموب  ،العمل والضمان
االجتماعيوب  ،الصحة العامةوب  ،العقوباتوب  ،اتفاقيات ثنائيةوب  ،الثقافة واوقات الفراغ.
من ابرز االنجازات:
 .1المجلس االعلى للطفولة سنة .1994
 .2عدة انجازات تشريعية بين  2003-1999وابرزها:

 . 1الجمهورية اللبنانية ،وزارة الشؤون االجتماعية ،المجلس االعلى للطفولة ،اوضاع االطفال في لبنان
(التقرير الوطني الثالث  ،)2003-1998بيروت ،حزيران 248 ،2004 ،ص.
 .2لور مغيزل ،حقوق المرأة االنسان في لبنان (في ضوء اتفاقية القضاء على جميع اشكال التمييز ضد
المرأة) ،بيروت ،اللجنة الوطنية لشؤون المرأة ومؤسسة جوزف ولور مغيزل 188 ،1997 ،ص.
مسره وطوني عطاهلل (اشراف) ،نصف قرن دفاعًا عن حقوق المرأة في لبنان (وثائق
يراجع ايضًا :انطوان
ّ
من التاريخ ،) 1997-1948 :ارشيف لور مغيزل ،بيروت ،مؤسسة جوزف ولور مغيزل ،الجزء االول،
 816 ،1999ص ،ويصدر جزء ثان اواخر .2006
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 -مرسوم رقم  700تاريخ  1999/5/25يتعلق بحظر استلدام االحداث قبل اكمالهم سن السادسة

عشرة او السابعة عشرة في االعمار اللطرة.

عدر المادة  25من قانون العمل المتعلقة بشروط استلدام
 قانون  91تاريخ  1999/6/14الذي ّاالحداث في المؤسسات الحرفية.

 -المادة  50من قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة للعام  2000تاريخ  2000/2/14والتي

نصت على اعتماد نصف تعرفة لالوالد في سن  18سنة وما دون وللمعوقين في االماكن االثرية والسياحية
والمتاحف والمعارض وفي وسائل النقل المشترك.

 -المادة  80من القانون  220تاريخ  2000/5/29المتعلق بتعديل الفقرة (د) من المادة  14من

قانون الضمان االجتماعي لجهة استفادة اوالد المضمون (ذكر او انثى) حتى سن  25مكتملة من تقديمات
الضمان االجتماعي.
 قرار /1130م 2001/تاريخ  2001/9/10المتعلق بالنظام الداللي لمدارس رياض االطفاروالتعليم االساسي الرسمية حيث نصت المادة " :41يحظر على كل موظفي التعليم ( )...انزار اي عقاب
جسدي بتالمذتهموب  ،كما يحظر عليهم تأنيبهم بكالم مهين تأباه التربية والكرامة الشلصية".

 -المادة  40من قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة للعام  2002في تعديل القانون 392

تاريخ  2002/2/8المتعلقة باستفادة اوالد الموظفات المنتسبات الى تعاونية موظفي الدولة من تقديماتها.

 -القانون  400تاريخ  2002/6/5الذي اجاز للحكومة االنضمام الى اتفاقية العمل الدولية رقم

 138بشأن الحد االدنى لسن االستلدام.

 -قانون  414تاريخ  2002/6/5الذي اجاز للحكومة االنضمام الى البروتوكور االلتياري الملحق

باتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع االطفار وبغاء االطفار والمواد االباحية عن االطفار.

 -القانون  422تاريخ  2002/6/6المتعلق بحماية االحداث الملالفين للقانون والمعرضين لللطر.

 -استبدار قانون حماية االحداث المنحرفينوب  ،الصادر في  1983/9/16بقانون "حماية االحداث

الملالفين للقانون او المعرضين لللطر"وب  ،رقم  422تاريخ .2002/6/6

 مرسوم  9091تاريخ  2002/11/15المتعلق بتحديد معايير ومقاييس ابنية المدارس الرسمية فيالتعليم العام ما قبل الجامعي.

 -التوقيع على البروتوكور االلتياري الملحق باتفاقية حقوق الطفل بتاريخ  2002/2/11بشأن

اشتراك االطفار في النزاعات المسلحة.
 تعميم النيابة العامة التمييزية رقم /6م 2003/تاريخ  2003/2/7حور منع االشلام منونهارا.
الجنسين الذين لم يتمموا الثامنة عشرة من عمرهم دلور الحانات والمرابع على انواعها ليالً
ً
 قرار  47تاريخ  2003/2/18المتعلق بإعفاء تالمذة المدارس الرسمية في مرحلة رياض االطفاروفي الحلقتين االولى والثانية من مرحلة التعليم االساسيوب  ،من رسوم التسجيل.3

 .3اوضاع االطفال ،...ص .8-1
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تفصيليا معايير ومقاييس
 المراسيم  5684و 3801سنة  2001و 9091سنة  2002التي تحددً
ابنية المدارس الرسمية في التعليم العام ما قبل الجامعي من مساحات داللية ولارجية لكل صف ولكل تلميذ
وتجهيزات صحية ومواصفات غرف التدريس والملتبرات والمشاغل ومواصفات تؤهل المدارس للتالميذ
المعوقين وتلزم المتعهدين باحترامها لالر بناء المدارس الجديدة %49 .من المعلمين في القطاعين الرسمي

اللام هم من حملة البكالوريا وما دون سنة  .2002-2001لذا صدر عام  2001قانون رقم  344ينم
على وجوب حيازة المعلمين الجدد على اجازة تعليمية وما فوق في جميع المراحل التعليمية (م .)101

 المرسوم  3550تاريخ  2000/8/3لحظ انه "يمكن االستعاضة بإحدى اللغات االرمنية اوااليطالية او االسبانية كلغة اجنبية ثانية عن احد ى اللغات الثالث الفرنسية او االنكليزية او االلمانية" وذلك
يعود اللتيار المدرسة (م .)119

2
الحاجات التشريعية المستقبلية
اميا
 .1الزامية التعليم ومجانيته :جعل القانون  98/686التعليم االبتدائي حتى سن  12سنة الز ً

ومجانيا لكنه لم تصدر المراسيم التطبيقية .اتلذت بعض اللطوات على طريق تطبيق هذا القانون ابرزها:
ً
 قرار يقضي بإعفاء تالميذ الروضة والمرحلة االبتدائية في التعليم الرسمي من رسوم التسجيل فيالمدارس الرسمية.
 ورشة انشاء تجمعات عديدة للمدارس الرسمية في شتى المناطق اللبنانيةوب  ،وفًقا للمعاييروالمقاييس المعتمدة ألبنية المدارس الرسمية.
 دعم الكتاب المدرسي لتأمين تكافؤ الفرم بين جميع التالميذ. تنظيم الصحة المدرسية. العقوبات :الحاجة الى تعديل سن المسؤولية الجزائية للحدث بالسبع سنوات وهذا ما يتعارض معمصلحة الطفل الفضلىوب  ،اضافة الى اشتراك الحدث في المحاكمة مع الراشدين في حار االشتراك في الجرم

وهذا ما ينفي احترام لصوصية وضع الحدث في جميع مراحل الدعوى من عدم عالنية الدعوى الى االستماع

الى الحدث والذ رأيه بعين االعتبار ...وهناك تعديالت الرى ضرورية بما يتالئم مع بنود اتفاقية حقوق
الطفل.
 .2الثقافة واوقات الفراغ :الحاجة الى انشاء حدائق عامة ومتاحف ومكتبات عامة في كافة

المناطق اللبنانية وهناك اقتراحات قوانين:

 مشروع تعديل المرسوم  110تاريخ  16ايلور  1983المتعلق بمنع تسويق بدائل حليب االم. -مشروع تعديل مرسوم تنظيم دور الحضانة.

 -مشروع تعديل قانون العمل بما يتالءم مع اتفاقيات العمل الدولية  182و.138
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 -اقتراح قانون يقضي بإعطاء الهيئات االهلية المعنية بشؤون الطفولة صفة االدعاء الشلصي

عند انتهاك حقوق الطفل.

 -مشروع قانون رفع سن الزامية التعليم الى  15سنة.

ان التشريعات اللبنانية بمجملها متطورة وتنسجم مع االحكام والمعاهدات الدولية وتراعي مبادئ

حقوق االنسانوب  ،اال انها تحتاج الى مراسيم تطبيقية وآليات تراقب حسن التنفيذ والمتابعة.4

 .3اكتساب الجنسية من االم :ال يحق لالم في لبنان ان تكون
مصدر لجنسية اوالدها اال في حار
ًا
االوالد غير الشرعيين المجهولي االب.
الحاجة ال ى الغاء البند حور عدم تمكين االم اللبنانية من اعطاء جنسيتها الطفالها عند فقدان
زوجها االجنبي الي سبب من االسباب مع ان ذلك يتنافى مع مصلحة الطفل الفضلى.
 .4توحيد النصوم الدينية الشرعية في ما يتعلق بالعائلة (م :)69-49

جمع شمل االسرة" :موضوع ال يملك العاملون في القطاع االهلي ومراكز اللدمات االنمائية

معلومات كافية حولهاوب  ،بالرغم من كونها جزًءا من القوانين التي تحمي حقوق االطفار" (م .)57
تعديالت في التشريع التي ابدتها لجنة حقوق الطفل الدولية:
 -تقليم التباين في السن الدنيا للزواج ورفعها وجعلها موحدة للصبيان والبنات.

حاليا) للمسؤولية الجزائية.
 رفع السن الدنيا ( 7سنوات ً ردم الفجوة بين ترك المدرسة والسن الدنيا لالستلدام وذلك عن طريق رفع كل منهما الى 15سنة (م  .)33صادق لبنان بتاريخ  2002/6/5على اتفاقية العمل الدولية رقم  138التي تحدد هذه السن بـ
 15سنة وبذلك يكون لبنان قد لطى اللطوة االولى في هذا المضمار بانتظار اصدار المراسيم التطبيقية.

يضمن الدستور في المادة  9احترام انظمة االحوار الشلصية للطوائف الدينية .ورد في التقرير

ضرورة صدور قانون "مدنيوب  ،متطوروب  ،وموحد لالحوار الشلصية )37( "...بما يوحي بان االدارة الذاتية
للطوائف هي نظام غير متطور .تكمن االشكالية ليس في التطور او عدمهوب  ،بل في ان يكون النظام اللبناني
في االحوار الشلصية غير مغلق.

3
فاعلية التشريعات حول الطفولة والعائلة
ال يضمن القانون تطبيقه ويقتضي الحذر من استغالر رمزية القانون لاليهام بالعصرنة والتغيير او

من انتاج قوانين تؤدي الى تضلم تشريعي دون تطبيق .ان فاعلية القانون مرتبطة بعوامل تتعلق بالجهاز
القضائي وتوازن القوى في المجتمع وطبيعة النلبة السياسية وموقعها والثقافة والتقاليد واالعراف وموقع المجتمع

االهلي في المطالبة بالحقوق ومتابعة تنفيذها وحسن وشمولية هذا التنفيذ.

 .4اوضاع االطفال ،...ص .27

الندوة السادسة :تشريعات الطفولة

333

تتطلب فاعلية التشريعات تنمية التمكين  capacitation / empowermentلدى االشلام

والهيئات التي يمكن ان تكون عنصر تغيير وابرزها البلديات والجمعيات االهلية المحليةوب  ،مع التركيز على

الشؤون التالية:

 .1الصحة المدرسية :صدر قرار تشكيل اللجنة الوطنية الدائمة للصحة المدرسية في .1993/2/8

تواجه مشاكل ومعوقات تطبيق برنامج الكشف الطبي المدرسي:

 عدم شمولية البرنامج الطبي المدرسي المدارس والمناطق كافة. عدم توحيد منهجية الكشف الطبي. اقتصار البرنامج الطبي على تالميذ المرحلة االبتدائية في المدارس الرسمية. عدم وجود برنامج الصائي متلصم بالكشف الصحي.يراجع الجدور م  85حور الحالة الصحية العامة للتالميذ في المدارس الرسمية.
 .2النواد المدرسية :ينم القرار  213لسنة  2000الصادر عن وزير التربية والتعليم العالي على

انشاء نواد مدرسية في المدارس الرسمية من قبل المعلمين والتالميذ بالتعاون مع االهل .يشرف على نشاطات

كل ناد جهاز فني تقني متلصم .تستوحي نشاطات النادي من المواد المنهجية التعليميةوب  ،وتهدف الى
اكتشاف القدرات والمواهبوب  ،اتاحة فرم التعرف الى الذات والتعريف عنهاوب  ،تعميق المعارف المدرسيةوب  ،اكتساب
القيم االجتماعي ة المرتبطة بالمواطنية والديمقراطية والصحة والبيئةوب  ،تمكين التالميذ من التلطيط والبرمجة
والتقييموب  ،ومساعدتهم في التيار مهنة المستقيل (م  .)122-121وتعمل رابطة اساتذة التعليم الثانوي على

اعادة تفعيل نظام روابط التالميذ في الثانويات الرسمية الصادر بموجب القرار  1126سنة  .1974ينم القرار
 213لسنة  2000عن وزير التربية والتعليم العالي (م .)121
ومتابعتها.

 .3المشاركة في نوعية البيئة :الحاجة الى اشراك التالمذة والطالب في برامج بيئية جماعية
 .4خطة النهوض التربوي :اعطاء دفع للطة النهوض التربوي والبرامج الجديدة للتعليم العام ما

قبل الجامعي بموجب المرسوم  10227تاريخ  .1997/5/8والعمل على تطبيق البرامج الجديدة في "التاريخ"
استنادا الى روحيتها وفي سياق تشاركي.
ً
 .5التعليم للجميع :في العام 2003وب  ،شرعت و ازرة التربية الوطنية والتعليم العالي بالتعاون مع
عاما ()2015-2003وب  ،ترتكز
منظمة اليونيسكو باالعداد للطة وطنية للتعليم للجميع تمتد على ثالثة عشر ً
على المبادئ التالية:
 توسيع وتحسين الرعاية في مرحلة الطفولة المبكرة من لالر تأمين رياض االطفار للجميعوب ،لاصة في التعليم الرسمي.

 -ارساء النظام التربوي على ديمقراطية حقيقية لجهة تقييم النظام ونشر المعلومات والتلطيط بما

يتناسب مع حاجات الناس والمجتمعوب  ،وعقلنة آلية العمل االداري واشراك المجتمع المحلي في القرار التربوي.
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 -تأمين تعليم إلزامي ومجاني جيد لجميع االوالد في مرحلة التعليم االساسيوب  ،عبر تدريب المعلمين

وتحسين طرائق التدريس والتقييموب  ،ودعم التلميذ واالسرة لالر فترة التعليم االساسي ووضع آلية رصد االوالد

غير الملتحقينوب  ،والتلفيف من التفاوت النوعي بين المناطق والقطاعات التعليميةوب  ،وتعزيز التعاون بين المجتمع

الرسمي والسلطات المركزية والمحليةوب  ،وتطوير لدمات االرشاد النفسي والتوجيه الدراسيوب  ،وتوفير االبنية
والتجهيزات المالئمة.
 توفير برامج محو األمية القرائية والوظيفية لالوالد والشباب المتسربين. -وضع نظام رصد دائم لفعالية النظام التربوي.

 وضع مناهج وبنى مالئمة لتعليم االطفار ذوي االحتياجات اللاصة (م .)127 .6عمل االطفال :ابرز الصعوبات في معالجة مشكلة عمل االطفار:

 -ارتفاع نسبة الرسوب في بعض المراحل التعليميةوب  ،وارتباطه بمشكلة التسرب المدرسي لالطفار

بعمر مبكر وتوجه جزء كبير منهم الى سوق العمل.

 عدم توافر مقاعد لجميع التالميذ في عدد من مدارس المدنوب  ،وبعض ضواحي العاصمةوب  ،وبعضالقرى.

 عدم تطبيق قانون الزامية التعليم االبتدائي المجاني الذي اقر عام .1998 تزايد مستوى الفقر واثره المباشر في عمل االطفار. ارتفاع نسبة البطالة. -عدم وجود شبكات امان اجتماعية.

 الللل في االنماء المتوازن في المناطق (م .)176تبرز الحاجة التلاذ مجموعة من التدا بير الالزمة للحد من انتشار ظاهرة عمل االطفار بشكل عام
واسوأ اشكار عمل االطفار بشكل لاموب  ،منها:

 -اقرار مشروع قانون العمل الجديد المتعلق باستلدام او عمل االحداث (المواد .)34-18

 تشدد مفتشي العمل في تطبيق احكام قانون العمل وفرض العقوبات على المؤسسات التي تستغلعمل االطفار.
 انشاء قاعدة معلومات احصائية ونوعية لعمل االطفار في لبنان. وضع النصوم اآليلة الى منع التسرب المدرسي وتسهيل اعادة التحاق المتسربين بالنظامالتعليمي.
 اقرار المراسيم التطبيقية المتعلقة بالتعليم االساسي وااللزامي. -العمل على رفع سن التعليم االلزامي لغاية الـ 15وب  ،ولاصة ان النسبة االعلى من االطفار

العاملين هم دون هذه السن.

 انشاء مباني مدارس جديدة الستيعاب جميع االوالد الراغبين بااللتحاق المدرسي. الرعاية الصحية المجانية لالطفار العاملين في المستشفيات الحكومية والمراكز الصحية.اما بالنسبة لللطط المستقبلية فيتم التنسيق بين كافة الجهات المعنية بمعالجة قضية عمل االطفاروب ،
من اجل وضع استراتيجية وطنية مبنية على حوار وطني تشاركي (م .)185
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 .7شرعات المواطن :تتضمن شرعات المواطن الصادرة عن وزارة الدولة لشؤون
التنمية االدارية خالل  2004-2001بمبادرة من وزير الدولة فؤاد السعد ومتابعة ليلى

مسره (تربية ،صحة ،بيئة ،مال عام ،سالمة عامة ،تراث) جردة من
بركات وتنسيق انطوان ّ
الحقوق متعلقة بالطفل مع تحديد آليات تطبيق وتفعيل من خالل العائلة والمدرسة
والبلديات والجمعيات االهلية ووضعت خطة اولية لبرنامج تطبيقي لثالث سنوات.

4
مصالح المجتمع

النقيب ريمون شديد

*

في حفل تكريمي اقيم في نقابة المحامين في باريس اثر انتهاء واليتيوب  ،تحدث نقيب

باريس عن االداء المميز للشباب اللبناني المغترب وكيف يغنون البالد التي احتضنتهموب ،

ويشكلون طليعة مكاتب المحاماة .اجبت ان هؤالء يغنون بالدكم ويفقرون وطنناوب  ،اذ كنا في
الماضي نتمنى ان نستحق وطننا فأصبحنا نتمنى أن يستحق وطننا شبابنا.

لوال هذا الشباب وطموحه لما كان لنا أمل في مستقبل واعد مشرق في زمن التردي

وسوءا .فليت اللطاب االجتماعي يتغّلب في لبنان على اللطاب
هذا الذي يزداد رداءة
ً
وطنا يقيم فيه وزن للمجتمع والفرد بل لإلنسان كإنسان
معا ً
السياسي المذهبي الطائفي فنبني ً
ووهما.
تمنيا
اقعا وليس ً
تحترم ارادته وتصان حقوقهوب  ،وتصبح ممارسته لها و ً
ً
***

ليت ما أصاب اللبنانيين من ليبة من جراء ما اقترفته يد سياسيين بحق هذا
المجتمع المغلوب على أمره بتغليب مصالح أولئك على أبناء هذا المجتمع على كافة الصعد
االقتصادية منها واالجتماعية ناهيكم بالسياسيةوب  ،وسلب صوتهم وتزوير ارادتهم في انتلابات

نيابية ّيدعي سلرية للقدروب  ،السياسيون انهم ضد قانونها الجائر المهين للكرامة االنسانية
والحس الوطنيوب  ،والسالب إلرادة المواطنينوب  ،في الوقت الذيوب  ،وبتناقض فاضح يتبنونه وال

ار ولو كوى
هم لو لرب الوطن تكرًا
يقبلون عنه بديالً ألنه يؤمن مصالحهم دون سواها .وما ّ
جوعا وفاقة طالما هم يثرون على حطامه ويستمرون في استثماره حتى آلر حبة رمل
أهله ً
وذرة بحم وقطرة ماء .فليعطش الوطن وأبناؤه وليتروى التنين الجشع الى ما نهاية.
***

طاوب  ،ال معاذ هللا انها تعبير عن غضبة
ربما أوحت هذه المقدمة
تشاؤما أو احبا ً
ً
عارمة بوجه تجار الهيكل وزبانية الشيطان .انها قذف بوجوههم الكالحة لنقور بالفم المآلن
* نقيب المحامين السابق ومدير معهد حقوق االنسان في نقابة المحامين في بيروت.
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انه ال يزار في مجتمعنا افراد ومؤسسات همهم وغايتهم ونضالهم تحويل أحالم المغتربين في
األراضيوب  ،المحرومين تحت كل سماء الى واقع يعاش وحياة لمزيد من فرم تتيح لهذا

االنسان ديمومة كريمة تليق به وهو المللوق على صورة هللا ومثاله.

5
الحماية القانونية والقضائية للحدث المعرض للخطر
والحدث الضحية في التشريع اللبناني
رالف رياشي

*

 .1من هو الحدث المعرض للخطر في التشريع اللبناني؟ بمقتضى المادة  25من

القانون رقم  422النافذ منذ تاريخ  2002/6/6والمتعلق باالحداث الملالفين للقانون

والمعرضين لللطروب  ،يعتبر الحدث معرضاً لللطر في الحاالت اآلتية :

 .1اذا ٌوجد في بيئة تعرضه لالستغالر او تهدد صحته او سالمته او الالقه او
ظروف تربيته.
 .2اذا تعرض العتداء جنسي او عنف جسدي يتجاوز ما يبيحه العرف من
ضروب التأديب غير المؤذي.

 .3اذا وجد متسوالً او مشرداً.
تطبق احكام هذه المادة على اي حدث مهما كانت سنه طالما انه لم يتم الثامنة

عشرة من العمر.

***

 .2هل من تفريق في التشريع اللبناني بين الحدث الضحية والحدث المعرض

للخطر؟ ان الحدث الضحية والحدث المعرض لللطر يلضعان في القانون اللبناني لنفس
االجراءات والتدابير الحمائية.

* رئيس الغرفة الجزائية لدى محكمة التمييز.
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لم يفرق القانون اللبناني بين الفئتين من االحداثوب  ،انطالقاً من تصوره بأن الحدث
الضحية هو كالحدث المعرض لللطر مع الفارق بان اللطر في حالة الحدث الضحية يكون
قد حقق نتيجتهوب  ،في حين انه بقي في الحالة الثانية محدقاً به ومهدداً له.
***

 .3ما هي الحاالت التي يكون فيها الحدث معرضاً للخطر في التشريع اللبناني؟
ال
ان المادة  25من القانون رقم  2002/422اعتمدت مفاهيم واسعة لكي تأتي اكثر شمو ً

النواع اللطر الذي يمكن ان يتعرض له الحدث لعدم التمكن من تصور جميع حاالت

اللطر واالعتداء التي قد يتعرض لها الحدث.

ان تصنيف االحداث المعرضين لللطر يمكن ان يتحدد وفق معيار مستمد من

طبيعة سوء المعاملة ومنها :
 -سوء المعاملة الجسدية المتأتية عن استعمار العنف الجسدي بحق الحدث مما

يسبب اذيته او االضرار به كالضرب والعض والحرق ...

 -سوء المعاملة النفسية كالتهديد والعزر االجتماعي واالهانة المستديمة او تعريض

الحدث بشكل متواصل للمشاحنات الزوجية العنيفة والتشريد.

 سوء المعاملة الجنسية واالعتداء الجنسي على الحدث (ذكر او انثى) وهيتتفاوت بين المالمسات والمداعبات واالفعار الماسة بالحياد واالفعار المنافية للحشمة
والعالقات الجنسية الكاملة واالغتصاب.

 -سوء المعاملة المتأتية عن االستغالر الجنسي للحدث بحضه على الدعارة او

على االفعار الجنسية توصالً للكسب اياً كانت طبيعة هذا الكسب.

 -سوء المعاملة المتأتية عن االستغالر المهني ومن ذلك حمله على التسور او

تسهيله له.

 -سوء المعاملة الناتج عن االهمار الجدي في تربيته االلالقية والصحية كحرمانه

من الطعام او المسكن او الدراسة او من العناية الصحية او تعريضه او التغاضي عن
تعريض نفسه لتعاطي الملدرات والكحور.
***
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 .4ما هو واقع سوء معاملة االحداث في لبنان ؟ في دراسة حديثة لو ازرة العدر

تناولت  749ملفاًوب  ،من الملفات المسجلة لدى قوى االمن للفترة الممتدة بين كانون الثاني
 2000وحزيران  2003تحصل اآلتي :
التوزيع حسب المحافظات :
 %34من سوء المعاملة في محافظة الشمار
 %26من سوء المعاملة في محافظة جبل لبنان
 %17من سوء المعاملة في محافظة البقاع
 %8من سوء المعاملة في محافظة بيروت
 %5من سوء المعاملة في محافظة النبطيه
التوزيع حسب طبيعة سوء المعاملة :
 %58اعتداء جنسي
 %41اعتداء جسدي
 %1اهمار
توزيع انواع سوء المعاملة حسب المحافظات :
جبل لبنان  135حالة
الشمار  101حالة
اعتداء جنسي

تحرشوب  ،مداعباتوب  ،مجامعة

البقاع  64حالة

بيروت  45حالة
الجنوب  30حالة
النبطية  13حالة
الشمار  116حالة
البقاع  51حالة
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اعتداء جسدي
عنفوب  ،تعدي بالسالحوب  ،محاولة قتل

الجنوب  39حالة
جبل لبنان  37حالة
النبطيه  17حالة

بيروت  9حاالت

الشمار  3حاالت
جبل لبنان  1حالة
اهمار

تسوروب  ،بيع بهدف التبني

بيروت  1حالة
البقاع  1حالة

الجنوب ال شيء
النبطية ال شيء
توزيع انواع سوء المعاملة حسب الجنس:
 %55الضحية ذكر

 %45الضحية انثى
توزيع سوء المعاملة حسب العمر :

 %43الضحية بين  16و18
 %32الضحية بين  13و15
 %20الضحية بين  8و12
 %5الضحية دون سن الـ7

توزيع سوء المعاملة الجنسية حسب الجنس :
 %66الضحية انثى
 %34الضحية ذكر
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وردت هذه االحصاءات في المجلة الصادرة عن و ازرة العدر بالتعاون مع مكتب
االمم المتحدة المعني بالملدرات والجريمة.
***
 .5ما هي ردة فعل التشريع اللبناني على سوء معاملة الحدث ؟ ان ظاهرة سوء

معاملة الحدث لم تكن يوماً غريبة عن اهتمام القانون اللبناني وقد انصب على معالجتها
فتناولها في تشريعات متفرقة وب  ،منها ما هو ملحوظ في قانون العقوبات منذ  1943ومنها ما
جاء في قانون العمل لسنة  1946او في انظمة االحوار الشلصية وسوى ذلك من
التشريعات االلرى. .
الملفت في النظام القانوني اللبناني هو تطوره من تشريع له طابع عقابي انصب

على معاقبة المعتدي بعد تحقق االعتداء متناسياً الضحيةوب  ،الى تشريع له طابع وقائي
(القانون  )2002/422همه الحدث المعتدى عليه وكيفية معالجته وحمايته من سوء
المعاملة.
***
 .6ما هو الوجه العقابي للتشريع اللبناني تجاه سوء معاملة الحدث؟ ان

النصوم القانونية ذات الطابع العقابي تتجلى في القوانين اللبنانية على عدة اصعدة ولكنها

جميعها تنصب على المعتدي متجاهلة الحدث الضحية :

 .1على صعيد االستغالل الجنسي للحدث  :المادة  523من قانون العقوبات

تقضي بالحبس على من اعتاد اي شلم ذك اًر او انثى لم يبلغ الـ 21من العمر على الفجور
او الفساد او سهله له او ساعده على إتيانه (جنحة)

 .2على صعيد سوء المعاملة الجنسية  :المادة  505عقوبات تعاقب باالشغار

الشاقة المؤقتة مجامعة الحدث الذي هو دون اللامسة عشرة من عمره وال تنقم العقوبة عن
لمس سنوات اشغاالً شاقة اذا كان الحدث لم يتم الثانية عشرة من عمره.

تعاقب المادة  506عقوبات باالشغار الشاقة المؤقتة االصور الشرعيين او غير

الشرعيين او االصهار لجهة االصور وكل شلم يمارس على الحدث سلطة شرعية او
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فعلية وصاحب مكتب االستلدام اذا وقعت المجامعة على من احدهم على حدث بين 15
و 18من عمره.

المادة  507والمادة  509عقوبات تعاقب باالشغار الشاقة المؤقتة من ارتكب

بقاصر فعالً منافياً للحشمة او حمله على ارتكابه.

المادة  519والمادة  520عقوبات تعاقبان بالحبس كل من لمس او داعب بصورة
ٍ
مناف للحياء او وجه اليه كالماً ملالً بالحشمة.
منافية للحياء قاص اًر او عرضه لعمل
 .3على صعيد حماية الحدث من التعرض لحريته ونسبه؟ حرم قانون العقوبات

على حماية حرية الحدث من اللطف واالحتجاز فنم في المادة  492منه على عقوبة

االشغار الشاقة المؤقتة بحق كل من لطف او لبأ ولداً دون السابعة من عمرهوب  ،او ابدر ولداً
بآلر او نسب الى امرأة ولداً لم تلده.
من المالحظ ان هذه المادة لم تقتصر على حماية حرية الحدث بمعناها المادي

فقط بل تناولت كل ما من شأنه ان يضلل نسبهوب  ،االمر الذي كثي اًر ما يتحقق عندما يلجأ

بعض االشلاموب  ،تفادياً لللضوع آللية التبني القانونية على تسجيل اوالد بأسمهم بعد ان
يستحصلوا من طبيب او قابلة على شهادة ملالفة للواقع تفيد ان الطفل قد ولد من امرأة

معينة ال تكون امه حقيقة.

من جهة الرىوب  ،تعاقب المادة  495عقوبات كل من يتعرض لحق الوالية والحراسة

على الحدثوب  ،وهي تعتبر ان لطف او ابعاد قاصر دون  18من عمره ولو برضاه بقصد
نزعه عن سلطة من له عليه الوالية او الحراسة عوقب بالحبس من  6اشهر الى  3سنواتوب ،
وتصبح العقوبة االشغار الشاقة المؤقتة اذ لم يكن الحدث قد اتم الـ 12من عمره وتم اللطف

او االبعاد بالحيلة او بالقوة.

 .4على صعيد حماية الحدث من التسييب  :ان التسييب هو ترك الحدث معرضاً
لللطر دون اي حماية .المادة  498تعاقب بالحبس حتى ثالث سنوات كل من طرح او

سيب ولداً دون الـ 7من عمره او اي شلم آلر ال يملك حماية نفسه بسبب حالته الجسدية
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او النفسية .تشدد العقوبة اذ ارتكب الفعل احد اصور الولد او من يتولى حراسته او مراقبته
او معالجته او تربيته.
 .5على صعيد المتاجرة باالطفال :ان قضايا المتاجرة باالطفار التي استجدت

بصورة مقلقة في العالم استدركها قانون العقوبات في العام  1993فاضاف الى المادة 500
منه فقرة تعاقب بالحبس حتى ثالث سنوات كل من تللى او حاور التللي لفترة مؤقتة او
دائمة عن قاصر دون الثامنة عشرة من عمره بقصد اعطائه للتبني مقابل مار او نفع.

 .6على صعيد حماية الحدث من اهمال االهل واجباتهم العائلية :حرم القانون

اللبناني على ان يوفر للحدث الضمانات العائلية الالزمة والتي تؤمن نموه الجسدي والفكري

فعاقب في المادة  501من قانون العقوبات االب واالم اللذين يتركان ولدهما الشرعي او غير
الشرعي او ولداً تبنياه في حالة احتياج سواء برفض تنفيذ موجب االعالة المترتب عليهما او
اهمال الحصور على الوسائل التي تمكنهما من ذلك.
تعاقب المادة  617عقوبات بالحبس والدي القاصر الذي لم يتم الـ 15من عمرهوب ،
كما يعاقب اهل ه المكلفين باعالته وتربيته ان لم يقدموا على تأمين احتياجاته رغم اقتدارهم
وتركوه مشرداً.
تعاقب المادة  618عقوبات بالحبس لكل من دفع قاص اًر الى التسور ج اًر لمنفعة
شلصية.

 .7على صعيد حماية الحدث من التعرض لسالمة حياته او اخالقه :المادة 548

عقوبات ترفع عقوبة القتل القصديوب  ،غير المعتمد بحق الحدث الى االشغار الشاقة المؤبدة.

تنبه القانون اللبناني الى ما يمكن ان يتعرض له الحدث من قتل غير مباشر فنم

في المادة  553عقوبات على تشديد العقوبة وقد تصل الى االعدام لكل من ساعد قاص اًر
دون اللامسة عشرة من عمره على االنتحار او حمله عليه.
تنم المادة  625عقوبات على معاقبة من يقدم لقاصر مشروبات روحية ادت الى
اسكاره وتشدد العقوبة اذا كان الفاعل صاحب حانة او محل مباح للجمهور.
***
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 .7ما هو الوجه الحمائي للتشريع اللبناني تجاه سوء معاملة الحدث ؟ من

النتائج المباشرة التفاقية حقوق الطفل لعام  1990المعروفة باتفاقية نيويورك والتي صدقت
عليها الدولة اللبنانية دون تحفظوب  ،ان فتحت في لبنان ورشة تشريعية ومؤسساتية اليجاد
االطر المالئمة لحماية االحداث المعرضين لللطر فكان ان صدر بتاريخ 2002/6/6

القانون رقم  422الذي افرد بين ابوابه اللمسة باباً لاصاً باالحداث المعرضين لللطر
والتدابير التي يمكن اتلاذها حماية لهم.

***
 .8كيف يظهر الوجه الحمائي لالحداث المعرضين للخطر في القانون

 2002/422؟ ان الحماية التي قررها القانون  422للحدث المعرض لللطر هي حماية
قضائية وليست اداريةوب  ،فأولى محكمة االحداث مهمة هذه الحماية فاوجد لها مهمة وقائية

جديدة تضاف الى مهمتها العالجية العادية فبعد ان كانت محكمة االحداث تتولى فقط قضايا

االحداث الذين ارتكبوا جرماً معاقباً عليه في القانون اصبح في مهامها حماية االحداث
الضحايا او المعرضين لللطر بمعزر عن ارتكابهم الي جرم.

يترتب على تولية محكمة االحداث مثل هذه المهمة القضائية ان االجراءات التي
يلضع لها الحدث المعرض لللطر هي اجراءات قضائية وليست اداريةوب  ،يصدر بنتيجتها

حكم قضائي نافذ تجاه الجميع يألذ بعين االعتبار مصلحة االحداث وما تفرضه هذه
المصلحة من تدابير حمائية فال يمكن الحد حتى لولي القاصر او اهله ملالفة هذا الحكم او

الحليولة دون تنفيذه.

ان قاضي االحداث هو المرجع االور وااللير المولج بشؤون االحداث المعرضين

لللطر والمهددين في المادة 25وب  ،وقد سبق االشارة اليهاوب  ،في القانون رقم  2002/422دون
ان يحجب ذلك دور الو ازرات المعنية سواء لجهة و ازرة الشؤون االجتماعية او و ازرة الصحة

او و ازرة الداللية من تأمين الوسائل الالزمة لمحكمة االحداث لتأمين حسن تنفيذ القانون.
***
 .9من عليه االعالم بواقع الحدث المعرض للخطر ؟
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 يتوجب على كل شلم علم بواقع الحدث المعرض لللطر او للحدث الضحيةاو اشتبه بصورة جدية بقيام هذا الواقع ان يلبر المراجع المعنية بذلك.
 واجب ايضاً على اصحاب المهن من اطباء وممرضين واالساتذة والمساعديناالجتماعيين ان يعلموا ايضاً بشأن اي حدث ضحية او معرض لللطر.
 االهل او المسؤولين عن الحدث. الحدث نفسه. ليس على من يلبر بواقع الحدث الضحية او الحدث المعرض لللطر ان يقدماثباتاً بما يعلم به فال يمكن مالحقته ما لم يكن سيء النية باعالمه اراد من لالله االفتراء او
التالق ادلة غير موجودة.
ان من يتولى االعالم ايا كان يستفيد من السرية المقررة لكل من يلبر عن جريمة.

تسهيالً لالعالم عن حاالت تعرض الحدث لللطروب  ،حرر القانون رقم 2002/422

اصحاب المهن كالطبيب والممرض والمساعد االجتماعي وسواهم من سر المهنة معتب اًر انه
افشاء لسر المهنة اي البار يقدم الى المرجع الصالح ممن هو مطلع بحكم وظيفته
ال يؤلف
ً
او فنه على ظروف الحدث المعرض لللطر.

***
 .10لمن يجب االعالم عن حاالت الحدث المعرض للخطر؟ يتم االعالم اما الى:
 اجهزة قوى االمن الداللي والدرك. النيابة العامة. قاضي االحداث.***
 .11كيف يضع قاضي االحداث يده على ملف الحدث المعرض للخطر؟ يضع

قاضي االحداث يده على هذا الملف بأحدى الوسائل اآلتية :
الحدث.

 االلبار الذي يمكن ان يرده من اي شلم يعلم بواقع اللطر الذي يتعرض له الشكوى الواردة من والدي الحدث او اوليائه او المسؤولين عنه او من المساعداالجتماعي او من النيابة العامة.

 -االلبار او الشكوى من الحدث نفسه.
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 -لقاضي االحداث في الحاالت التي تستدعي العجلة ان يتدلل تلقائياً عند علمه

بوجود حدث معرض لللطر.

***

 .12ما هي االجراءات الواجب اتباعها في حالة الحدث المعرض للخطر ؟

 -يأمر قاضي االحداث بعد ورود الشكوى او االلبار باجراء تحقيق بواسطة

المساعد االجتماعي للتثبت من صحة االمروب  ،وله ان يستعين بالضابطة العدلية لتقصي
المعلومات بهذا الشأن.
 -بعد ان يستجمع القاضي معلوماتهوب  ،يدعو الحدث ووالديه او من هو مسؤور عنه

الى جلسة يستمع فيها الى الحدث والى من يراه مناسباً ويمكنه ان يكلف عند الحاجة اهل
اللبرة كالطبيب او االلصائي النفسي او االجتماعي لتحديد مدى توافر اللطر بحق

الحدث.
 -عند تثبت قاضي االحداث من تعرض الحدث لللطر يصدر حكماً قضائياً يبين

فيه مكام ن هذا اللطر ويتلذ بموجبه التدبير المناسب لحماية الحدث مما يهدده .اما اذا كان

اللطر مرده اعتداء وقع على الحدث فيعلم النيابة العامة باالمر لكي تتولى مالحقة المعتدي

جزائياً.

***

 .13ما هي التدابير التي يمكن لقاضي االحداث اتخاذها بالنسبة للحدث

المعرض للخطر ؟ ان التدابير هي اآلتية :

 .1تدبير الحماية  :يقوم هذا التدبير على تسليم الحدث المعرض لللطر لوالديه

او الحد افراد اسرته او وصيه الشرعي شرط ان تتوافر فيهم الضمانات االلالقية والمقررة
على تربيته .ومن االنسب ان يتم تنفيذ هذا التدبير في المحيط الطبيعي والعائلي للحدث ما
لم يكن هذا المحيط هو سبب اللطر.

 -اذا تبين ان المحيط الطبيعي للحدث هو سبب االنحراف فاالمر ال يؤدي بصورة

حتمية عند تطبيق تدبير الحماية الى الراج الحدث من هذا المحيطوب  ،اذ يمكن بالرغم من
ذلك استبقاء الحدث في محيطه والضاعه للحرية المراقبة تحت اشراف المحكمة وبواسطة
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المساعد االجتماعي الذي عليه مراقبة الحدث ويوجه له ولمن سلم اليه النصح واالرشاد
لتأمين نجاح التدبير.
 -اذا كان المحيط الطبيعي غير اهلوب  ،ولم يكن من شأن الحرية المراقبة ان تتحقق

من التأثير السلبي لهذا المحيط فيصار الى تنفيذ تدبير الحماية في مؤسسة عامة او لاصة
او عائلة بديلة ومعالجته عند االقتضاء جسدياً وعقلياً ونفسياً وذلك دائماً تحت اشراف
المحكمة بواسطة المساعد االجتماعي الذي تكلفه.

 ان تنفيذ تدبير الحماية في المؤسسات العامة او اللاصة ال يمنع الحدث منالعمل لارج المؤسسة او متابعة دروسه لارجها على ان يعود اليها اثر ذلك.

 -لقاضي االحداث عند تنفيذ تدبير الحماية ان يفرض على المسؤور عن الحدث

التزامات معينة كادلاله المدرسة او تلقينه مهنة.
 .2تدبير الحرية المراقبة :يقوم هذا التدبير على الضاع الحدث الشراف المساعد

االجتماعي الذي يتولى مراقبة شؤونه التربوية والنفسية وااللالقية والصحية فيعلم المحكمة
دورياً بواقع الحدث وظروفه ومحيطه التلاذ ما تراه مناسباً بحقه من ق اررات.
 لقاضي االحداث كما في تدبير الحماية ان يفرض على اهل الحدث الزاماتمعينة من شأنها حماية الحدث ووقف اللطر المهدد له.
 .3تدبير االصالح :يقوم هذا التدبير على وضع الحدث في معهد لالصالح .انما

وجوده في هذا المعهد ال يلزمه بما يلضع له الحدث الذي اقدم على ارتكاب جرموب  ،فوضع
الحدث المعرض لللطر في معهد االصالح ال يمنعه من اللروج من المعهد لمتابعة دروسه

او للعمل او للقيام بنشاطات الرى ال تشكل لط اًر عليه.

 -ان الحاجة لوضع الحدث المعرض لللطر في معهد لالصالح بالرغم من انه لم

يرتكب اي جرم قد يكون له احياناً مبرره فتواجد الحدث في بيئة تعرض الالقه وتربيته كثي ًار
ما يؤدي الى تغذية االستعداد االجرامي لديه االمر الذي تحتاج احياناً لتذليله ووضعه في
مؤسسة الالقية تعنى بتربيته وتدريبه واالشراف على شؤونه الصحية والنفسية وااللالقية.
***
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 .14تقييم التشريع اللبناني بالنسبة للحدث المعرض للخطر :ان التشريع اللبناني

ولئن كان يتميز بكثير من االيجابيات المؤيدة لتطوره ال سيما على صعيد الطابع الحمائيوب ،
اال ان االمر ال يللو من بعض المالحظات.

 في حين ان القانون رقم  2002/422اعتمد مفهوماً موسعاً لسوء المعاملةوب  ،االانه في المقابل فان قانون العقوبات بقي متأل اًر عن مواكبة هذا المفهوم المتطور لسوء

المعاملة فهو ال يتضمن تحديداً عاماً للعنف الواجب معاقبة المعتدي عليه وقد اقتصرت
المعاقبة على المفهوم المادي لهذا العنف الذي يترك اث اًر مادياً على جسم المعتدى عليهوب  ،في

حين ان المعيار ليس طبيعة العنف ودرجة شدته بل ما يمكن ان يتركه العنف في شلم

الحدث من اثر ليس بالضرورة اث اًر مادياً.

 -ان التشريع اللبناني يغفل المعاقبة على كثير من االعمار التي تتناور الطفل بما

في ذلك االفعار التي من شأنها ان تلحق الضرر بالجنين والمتاجرة باعضاء الطفل وسوى
ذلك من الجرائم التي يشهدها عالمنا الحديث والتي كثي اًر ما يكون الطفل ضحية لها.
 ان التشريع اللبناني ولئن كان متشدداً في بعض الجرائم الواقعة على االحداثاال ان العقوبات التي يلحظها بالنسبة لجرائم الرى ليست من الشدة التي من شأنها ان تعبر
عن ردة فعل المجتمع عليها وذلك ضماناً الستقرار السالم االجتماعي الذي هو من اهداف

العقاب.

 -تللف التشريع اللبناني لجهة وضع االطار القانوني واللوجستي اليجاد االجهزة

المتلصصة والمؤهلة بشرياً ومادياً لرصد حاالت سوء معاملة الحدث بالرغم من الدور
االساسي المعطى لمثل هذه االجهزة سواء على صعيد تقصي حاالت سوء المعاملة ورصدها

او على صعيد االبالغ عنها لمن يتولى معالجتها في الوقت المناسب.

من هنا ضرورة تدلل التشريع لتنظيم موجب االعالم عن حاالت سوء المعاملة

وجعله ملزماً للجميع وانشاء اجهزة رصد واجهزة طوارىء اجتماعية موزعة على جميع

المناطق تتولى مهمة تقصي حاالت سوء المعاملة واالبالغ عنهاوب  ،وفي القوانين المقارنة ما

يمكن االسترشاد به كالقانون الكندي الذي اقر نظاماً متكامالً للحماية يسمح للدولة بتحمل
مسؤولياتها في حماية الحدث من سوء المعاملة عبر انشاء جهاز لام بهذا الشأنوب  ،او
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كالقانون الفرنسي الذي انشأ جها اًز لاصاً مماثالً ورقما هاتفياً الضر مجاني لالعالم

بواسطته عن حاالت سوء المعاملة.

 -غياب االنظمة التي من شأنها نشر التوعية واالعالم على صعيد العائلة

والمدرسة والمجتمع ككل ليدرك الجميع ال سيما الطبيب والممرض والمدرس وسواهم لدور كل
منهم واهمية مساهمته في كيفية رصد حاالت سوء المعاملة والحماية منها واالبالغ عنهاوب ،

لصوصاً وان القانون رقم  2002/422جعل االبالغ عن هذه الحاالت غير مشمور بسر
المهنة.

 -تعزيز دور الجمعيات المدنية غير الحكومية وتلصيصها لتولي مهام متابعة

حاالت سوء معاملة الحدث ورصدها واالبالغ عنها.

 تعزيز المؤسسات العامة واللاصة وايجاد مؤسسات جديدة وحديثة تعمل فياطار تأمين تنفيذ تدابير الحماية والرقابة التي يمكن ان تقررها محكمة االحداثوب  ،لكي يتم هذا
التنفيذ على اكبر قدر من التقنية ويؤدي دوره في منع سوء المعاملة عن الحدث ومعالجة من

هم ضحايا سوء المعاملة هذه جسدياً ونفسياً واجتماعياً.

وانني اذ اورد هذه المالحظات ال يسعني اال التنويه بدور و ازرة العدر بالتعاون مع

مكتب االمم المتحدة في بيروت المعني بالملدرات والجريمةوب  ،وبدور المديرية العامة لقوى
االمن الداللي لما قاموا ويقومون به لتحسين االداء على صعيد مكافحة سوء معاملة
االحداث في لبنان وقد تجلى هذا الدور في االيجابيات اآلتية :

 -تنظيم دورات تدريب دورية لقضاة محاكم االحداث العدادهم لمواكبة المستجد

في شأن االحداث الملالفين للقانون واالحداث الضحايا او المعرضين لسوء المعاملة.

 تدريب رتباء في الشرطة القضائية ومندوبين اجتماعيين لكيفية االستماع الىالطفل الضحية.

 -استحداث مركز مجهز بالوسائل الحديثة السمعية البصرية في قصر العدر في

بيروت وهو معد لالستماع الى االطفار ضحايا االعتداء وسوء المعاملة بدر االستماع اليهم

في مراكز الشرطة مما يشجعهم على االفادة مما يشكون منه دون رهبة او وجل.

 -التعاقد مع جمعية حماية الطفل من العنف لتأمين المتابعة النفسية واالجتماعية

لالطفار ضحايا الجرائم الجزائية وذلك في جميع المحافظات.
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 اصدار دليل لام لالطباء والمتلصصين والشرطة والعاملين االجتماعيين فيحقل التربية وهو يحدد مفهوم سوء المعاملة وكيفية تقصي ما يفيد عنه وكيفية االستماع الى

الحدث والمراجع الواجب ابالغها بشأنه ودور كل من الشرطة والنيابة العامة ومحاكم
االحداث والمساعدين االجتماعيين في هذا االطار وسيصدر قريباً دليل لام بهذا الشأن
لالهل والر لام بالطفل الضحية.

***

االطفار ضحايا سوء المعاملة الى اين؟ من اوالد الصمت كما درج على تسميتهموب ،
الى وضع متقدم اصبح فيه معدر ثالث حاالت سوء معاملة اطفار يبلغ عنها كل اسبوع...
فكم طفل سيبقى ضحية العنف والصمت ان قررنا المشاركة والمساعدة كل في قطاعه ؟

الجواب مرهون بموقف كل واحد منا ومدى ادراكه لمسؤوليته في هذا المضمار.

6
تساؤالت
موجز مداللة
وليد العاكوم

طرح الرئيس وليد العاكوم بعض التساؤالت:
 .1لماذا ال تعطي األم اللبنانية األصل الجنسية الى أوالدها؟
 .2هل يوجد ضوابط تشريعية لتبني الطفل؟
 .3التشريع اللبناني من زواج األقارب من ناحية تأثيره على وضعه البيولوجي؟
 .4الزواج المبكر؟

 .5ضبط البرامج التلفزيونية من ما تثيره من اساءات
 .6الوضع االقتصادي الذي يؤدي الى عمالة األطفار.
 .7سجون األحداث – المرشدين االجتماعيين.
 .8سجن الفتيات األحداث.
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7
التشريعات الخاصة بعمل األطفال
ماهر الزين

اقتصاديا وحضارًياوب ،
إجتماعيا و
في إطار السعي للنهوض بأي أمة أو وطنوب ،
ً
ً
يقتضي تأمين رعاية أفضل للطفل وهو رجل المستقبلوب  ،أي أنه بإلتصار يمثل المستقبل بحد

ذاتهوب  ،ورعاية الطفل تستلزم اإلهتمام بشكل لام باألطفار العاملين الذين يعانون من
صعوبات عديدة على جميع األصعدة.

هؤالء األطفار لهم الحق في أن يعيشوا طفولة طبيعية كسائر األطفار وأن تؤمن

لهم الرعاية والحماية والرقابة الالزمة من أجل نمو جسديوب  ،عقليوب  ،نفسيوب  ،معنويوب  ،واجتماعي
سليموب  ،أي وبإلتصاروب  ،ألجل بناء مستقبل واعد وسليم.

أي طفل في العالموب  ،ولاصة الذي تجبره الظروف القاهرة على العمل المبكروب ،
يقتضي بالدولة أو المجتمع أن يحميه من ملاطر هذا العمل المبكروب  ،بتمكينه من التحصيل
العلمي وتأمين الرعاية الصحية واإلجتماعية لكي تنمو شلصيته ومواهبه وقدراته بشكل سليم

متمتعا بقوة تتيح له اإلبداع في أعماله والنجاح فيها واإلرتقاء
يمكنه من الدلور الى المستقبل
ً
بالمجتمع الذي ينتمي اليه .وهذا ما نصت عليه إتفاقية حقوق الطفل التي وقع عليها لبنان
عام  1991ولاصة المادة  32منها التي تنم على "حق الطفل في الحماية من اإلستغالر
لطر على
ًا
اإلقتصادية ومن تأدية أي عمل يهدد أو يتعارض مع تربية الطفل أي يشكل
صحته أو نمو جسدهوب  ،الذهنيوب  ،الروحيوب  ،األلالقيوب  ،أو االجتماعي".
يشكل عمل الطفل مشكلة عالمية لطيرة واسعة اإلنتشار تسعى العديد من الدور
لمعالجتها ولاصة للحد من أسوأ أشكار عمل األطفار.
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1
أهم أسباب ودوافع عمل الطفل المبكر
باكرا.
 .1الفقر :وهو السبب الرئيسي الذي يدفع الطفل الى العمل ً

 .2الرسوب المدرسي :وهو إذا تكرر يؤدي بالطفل وأهله الى االحباط مما يدفعهم

الى الراج ولدهم من المدرسة للعملوب  ،ولاصة في حار كانت األسرة تعاني من حالة الفقر.

 .3عدم تطبيق التعليم اإلبتدائي اإللزامي المجاني :وهو من األسباب التي تدفع

الطفل للعملوب  ،إذ أن في لبنان مثالً كلفة التعليم الرسمي باهظة على الطبقة الفقيرة سيما في
حار كان عدد األوالد كبير في األسرة الواحدة.

 .4التفكك األسري والمشاكل اإلجتماعية المتعددة :مثل تعدد الزوجات أو الطالق

أو الملدرات والدعارةوب  ،اإلعتداء الجنسيوب  ،والعنفوب  ،سوء المعاملة واستغالر األهل.

أحيانا أهل من رب عمل تعليم ولدهم مهنة ماوب ،
 .5السعي إلكتساب مهنة :يطلب
ً
أيضاوب  ،وغالب األحيان يبقى الولد يعمل بالسلرة لدى رب العمل
وذلك ناتج عن الفقر ً
المذكور لمدة طويلة وال يكتسب أي لبرة وال يتقاضى أي أجر يذكر.
هذه األسباب السالفة الذكر هي على سبيل المثار ال الحصروب  ،ويمكن تلليصها

ثانياوب  ،والتفكك اإلجتماعي أو الفساد .ولألسف هذه العوامل موجودة
بالفقر أوالًوب  ،وجهل األهل ً
في لبنان بكثرة ولاصة بعد الحرب الطويلة التي عصفت بنا فتولد عنها تيتم الكثير من
األطفار وتشردهم وتهجير عشرات آالف األسر من مناطق سكنهم األصلية ولاصة من

القرى الى ضواحي المدن مما أدى الى إفقارهم بسبب فقدانهم أسباب رزقهم األساسيةوب  ،وأدى

كذلك الى تشكيل أحزمة بؤس مليفة ال يمكن ضبطها والنهوض بها بسهولة .وتصديًقا لذلك
أعدت و ازرة العمل عام  1997مع منظمة العمل الدوليةوب  ،في إطار البرنامج الدولي للقضاء
على عمالة األطفاروب  ،التقرير الوطني عن عمالة األطفار في لبنان وقد أشار إلى أن غالبية

األطفار في لبنان يعملون بدافع الحاجة لاصة بعد الحرب في لبنان.

وهناك دراسة أولية لليونيسف حور واقع األطفار في لبنان سنة  1995تظهر بأن

نسبة األطفار الذين يعملون بسبب الفقر هي %55وب  ،أما الذي يعملون إلكتساب مهنة فهي
%33وب  ،أما اإللفاق الدراسي فهي .%14
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2
مساوئ عمل األطفال
يوميا الى ملاطر تعيق نموهم وتنمية قدراتهم وتحقيق طموحاتهم
يتعرض األطفار ً
المستقبليةوب  ،ومن هذه المساوئ:
 . 1األمية :إذ ان العمل المبكر يفرز أمية لدى الطفلوب  ،وهذا جلي في الواقعوب  ،إذ ان

كبير منهم يترك المدرسة قبل إنهاء المرحلة
قسما ًا
معظم األطفار العاملين هم أميون سيما ان ً
االبتدائية.
 .2يعمل معظم األطفار بشروط عمل قاسيةوب  ،ودوام عمل طويلوب  ،وأجر منلفض

جدا دون تأمين صحي وال ضمان إجتاعي مما يؤثر على صحتهم ونموهم ومستقبلهم.
ً
 .3يتعرض معظم األطفار العاملين لإلستغالر وسوء المعاملة والعنف من قبل

أرباب العمل أو من قبل أهل قساة وجهلةوب  ،وهذا ما يولد لدى الطفل مشاعر سيئة يعتريها
الكثير من الحقد والكراهية ألقرب الناس له إذ يالحظ أن هذا الطفل يمارس في المستقبل

العنف مع أطفار آلرين.

جنسيا للبنات لاصة وهذا ما يؤدي الى انعكاسات
احيانا يكون اإلستغالر
.4
ً
ً
سلبية كاإلنحراف والدعارة واإلدمان على الملد ارتوب  ،وهذا يجعل الطفولة بائسة تعيق الوصور

إلى أي مستقبل منتج للطفل.
 .5يجبر الكثير من األطفار على القيام بأعمار ال تتناسب مع قدرتهم الجسدية

والعقلية ولقاء أجر زهيد أو دون أجر.
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3
أساليب المعالجة
إهتم المجتمع الدولي بحقوق الطفلوب  ،ونتيجة لذلك إحتفل العالم بإعالن اإلتفاقية

المتعلقة بحقوق الطفل عام 1989وب  ،وتوالت الدور على إقرارها حتى بلغت  191دولة ومنها
لبنان الذي أبرمها عام 1991وب  ،وقد استحدثت لجنة لدى األمم المتحدة لحقوق الطفل مركزها

جنيفوب  ،وتتركز اعمالها على مراقبة حسن تطبيق الدور األعضاء لبنود االتفاقية .تتمحور
هذه اإلتفاقية حور المبادئ العامة المحيطة بحقوق الطفلوب  ،كالحريات المدنية للطفل واألسرة

والشؤون الصحية والتعليم والتربية والنشاطات الثقافية واجراءات الحماية اللاصةوب  ،والتي
تندرج تحتها مشكلة عمالة األطفار وما يترتب عنها من إنعكاسات سلبية على ملتلف مراحل

نموهم الجسدي والنفسي والعاطفي ولاصة عندما ينزلون الى سوق العمل في سن مبكروب ،
وهي في بعض األحيان أقل من سن السابعة.
نصت المادة  32من اإلتفاقية المبرمة عام  1989على أن تعترف الدور األطراف

بحق الطفل في حمايته من اإلستغالر اإلقتصادي ومن أداء أي عمل يرجح أن يكون
لطر
ًا
ضار بصحة الطفل أو بنموه البدني أو العقلي أو
أو يمثل إعاقة لتعليم الطفلوب  ،أو أن يكون ًا
الروحي أو المعنوي أو االجتماعي.

تتلذ الدور األطراف التدابير التشريعية واإلدارية واإلجتماعية والتربوية التي تكفل

تنفيذ هذه المادة .لهذا الغرضوب  ،ومع مراعاة أحكام الصكوك األلرى ذات الصلةوب  ،تقوم الدور
األطراف بوجه لام بما يلي:

 تحديد عمر أدنى لإللتحاق بعمل. -وضع نظام مناسب لساعات العمل وظروفه.

 -فرض عقوبات أو جزاءات ألرى مناسبة لضمان إنفاذ هذه المادة بفعالية.

أما المادة  33من اإلتفاقية فنصت على أن" :تتلذ الدور األطراف جميع التدابير
المناسبة بما في ذلك التدابير التشريعية واإلدارية واإلجتماعية والتربوية لوقاية الطفل من
اإلستلدام غير المشروع للمواد الملدرة والمواد المؤثرة على العقلوب  ،ولمنع إستلدام األطفار
في إنتاج هذه المواد بطريق غير مشروعة واإلتجار بها".
بالموا ازةوب  ،صدر عن منظمة العمل الدولية في األمم المتحدة عدة ق اررات (إتفاقيات)

تتناور عمالة أألطفار وأشهرها الق اررات رقم  138الصادر عام  1973والمتعلق بالسن
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وفور عمل األطفار في
األدنى لعمل األطفار و 182الصادر عام  1999الذي يحظر بشدة ًا
وسوءا.
األعمار األكثر لطورة
ً
 .1االتفاقية رقم  138الصادرة عام  1973والموضوعة في التنفيذ في
 1976/6/19تمحورت حور تحديد السن األدنى لعمل األطفار على الشكل التالي:

 -تعهدت الدور أألعضاء التي تكون هذه اإلتفاقية نافذة فيها بإتباع سياسة وطنية

ترمي الى القضاء على عمالة األطفار والى رفع الحد األدنى لسن اإلستلدام أو العمل

يجيا لرفعه الى مستوى يتفق مع النمو البدني والذهني لألحداث.
تدر ً
حدا أدنى لسن اإلستلدام أو العمل على
 -تقرر كل دولة عضو في اإلتفاقية ً

أراضيها او على وسائل النقل العاملة على أراضيهاوب  ،وال يجوز قبور أي شلم لم يبلغ هذا
السن .على أنه ال يجوز أن يقل السن عن السن األدنى للدراسة اإللزاميةوب  ،وال يجوز في أي

حار أن يقل عن  15سنة على أنه يجوز لكل دولة عضو أن تلطر في وقت الحق المدير

حدا للسن على ما تقدموب  ،وبالعكس يكون لكل دولة لم
العام لمكتب العمل الدولي عن وضعها ً
حدا أدنى
يبلغ اقتصادها وتسهيالتها التعليمية درجة كافية من التطور ان تقرر في البداية ً
حدا أدنى يبلغ  14سنة أن تورد في
علما انه على كل دولة قررت ً
للسن يبلغ  14سنةً .
بيانا يوضح ما إذا كانت تود البقاء على
التقارير التي تقدمها عن مدى تطبيقها لهذه اإلتفاقية ً
السن المنلفض أو انها تتنازر عن حقها باإلستفادة منه.

 -أما في األعمار التي يحتمل أن يتعرض فيها العامل لللطر الصحي أو لناحية

السالمة أو األلالق يقتضي أن ال يقل السن عن  18سنةوب  ،على أن تحدد القوانين تلك
عاما شرط ان تصان صحة
األعمار .على أنه يمكن السماح بالعمل لمن يبلغ سن الـ ً 16
محددا أو تدر ًيبا كاف بلصوم
تعليما
وسالمة وألالق األحداث المعنيين وان يتلقى هؤالء
ً
ً
نوع النشاط المقصود.
 يجوز ألي دولة عضو لم يبلغ اقتصادها درجة كافية من التطور أن تضيق فيالبداية نطاق تطبيق هذه اإلتفاقيةوب  ،على ان ال يشمل التضييق أعماالً معينة في المادة 5وب ،

منها التعدي وقطع األحجار والصناعة التحويلية والبناء والكهرباء والغاز والمياهوب  ،واللدمات

الصحية...
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 تستثنى من هذه اإلتفاقية األعمار التي يؤديها األطفار واألحداث في المدارسألغراض التعليم العام أو المهني أو التقني.

 -يجوز السماح بإستلدام أو عمل األشلام الذين تتراوح أعمارهم ما بين

 13و  15سنة في أعمار لفيفة على أن ال تكون ضارة بصحتهم أو نموهموب  ،والتي ال تؤثر
على تعليمهم في المدارس ومراكز التدريب المهني .وهذا يطبق كذلك على من بلغ سن الـ
عاما ولم ينه دروسه اإللزاميةوب  ،على أن تحدد السلطة ماهية النشاطات المسموح بها
ً 15
وساعات العمل .أما الدور التي لم تتمكن من تنمية إقتصادها وادارتها بالشكل المطلوب
فيجوز أن تلفض السن المسموح به الى  12سنة.

 .2أما اإلتفاقية رقم  182الموقعة عام  1999فتمحورت حور حظر أسوأ أشكار
عمل األطفار وحددت أسوأ أشكار عمل األطفار الذين يقل عمرهم عن  18سنةوب  ،بما يلي:

 -الرق وما شابهه كبيع األطفار واإلتجار بهم والعمل اإلجباري بما في ذلك

التجنيد اإلجباري لألطفار إلستلدامهم في صراعات مسلحة.

 -استلدام طفل أو تشغيله او عرضه ألغراض الدعارة أو إلنتاج أعمار إباحية.

 إستلدام طفل أو تشغيله أو عرضه لمزاولة أنشطة غير مشروعة ال سيما إنتاجالملدرات واإلتجار بها.
 األعمار التي يرجح أن تؤدي بطبيعتها الى اإلضرار بصحة وسالمة األطفار.على أنه يجب على كل دولة عضو أن تتلذ التدابير الضرورية إلنفاذ هذه االتفاقية

بما فيها إستحداث عقوبات لمن يلالف مضمونها.

 .3من جهتهوب  ،تطرق المشرع اللبناني الى ظاهرة عمل األطفار منذ زمن بعيدوب ،

ولاصة من لالر قانون العمل في المادة  21وما يليها والذي عدر حيث يقترب مما نصت
عليه اإلتفاقات والتوصيات الدولية.

في قانون العمل قبل التعديل نم في المواد  21و  22و  23على:
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 حظر تشغيل من لم يتجاوز سن الثامنة من عمره بشكل مطلقوب  ،على أن يحظرتشغيل من لم يتجاوز سن الثالثة عشرة من عمره في الصناعات الميكانيكية وتلك المحدد في

الملحقين رقم  1و  2من قانون العمل.

 -على أنه من تجاوز سن الثالثة عشرة من عمره ولم يتجاوز سن السادسة عشرة

يحظر تشغيله في األعمار المذكورة في الملحق رقم  1من هذا القانون كالعمل في المناجم
وفي األفران الصناعية المعدة لتذويب وتصفية المنتوجات المعدنية ...أما الصناعات
المنصوم عنها في الملحق رقم  2فيحظر تشغيلهم إال بموجب شهادة طبية تثبت مقدرتهم

الجسدية للعمل في هذه الصناعةوب  ،ومن هذه األعمار كبس القطن والطباعة وطبخ الصابون

واألسمدة وصنع الزجاج...

 -إال ان القانون قبل تعديله حظر تشغيل أي حدث أو ولد في أعمار مرهقة أو

غير مالئمةوب  ،وكذلك تشغيلهم أكثر من سبع ساعاتوب  ،وفي حار تعدت مدة العمل  4ساعات
متواص لة يجب ان يتلللها ساعة من الراحة على األقلوب  ،مع حظر العمل بين الساعة السابعة
صباحا.
ليالً والسادسة
ً

 .4يجوز في المؤسسات المعدة لتعليم الحرف أو في المؤسسات الليرية أن تلالف
أحكام المادتين  22و  23بشرط أن يبين في منهاج المؤسسة نوع الحرف والصناعات
وساعات العمل وشروطه.

أما التعديل الذي حصل على المواد  21و  22و 23من قانون العمل بموجب

متماشيا مع المعاهدات الدولية وان لم يطبقها
القانون رقم  536تاريخ  1996/7/24فقد جاء
ً
بحذافيرها:
سنة.

 فرفعت السن التي ال يجوز تشغيل الحدث قبل بلوغه من  8سنوات الى 13 -فرض في كل األعمار التي تقل عن  18سنة أن يجري له فحم طبي للتأكد

من قدرته على القيام باألعمار التي يستلدم لهاوب  ،وذلك بلالف النم قبل تعديله الذي لم
يكن يفرض الفحم الطبي إال في بعض الصناعات وليس في كل األعمار .هذه الشهادة

عاماوب ،
الطبية تعطى
ً
مجانا من و ازرة الصحة وتجدد سنة فسنة لحين بلوغ القاصر سن الـ ً 18
مع إمكانية إلغائها في حار ثبت عدم لياقة الحدث للقيام بالعمل المستلدم فيه .هذا ما جعل
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القانون اللبناني يقترب من المعايير الدولية لعمالة األطفار إذ ان االتفاقية رقم  138سمحت

بتلفيض السن لعمالة األحداث الى  14سنة للدور الناميةوب  ،إال أنه يالحظ أن القانون
اللبناني تشدد أكثر حين فرض الفحم الطبي ألي طفل لم يبلغ سن الثامنة عشرة من عمره.

أما اإلتفاقية رقم  138فلم تتكلم عن الفحم الطبي بشكل صريح إال أنها تشددت بشكل عام
في عمالة القاصرينوب  ،فنصت في األعمار التي يحتمل أن يتعرض فيها العامل لللطر
الصحي أو لناحية السالمة أو األلالق يقتضي على أن ال يقل السن عن  18سنةوب  ،إال انه

عاما شرط أن تصان صحة وسالمة وألالق
يمكن السماح بالعمل لمن يبلغ سن الـ ً 16
محددا أو تدر ًيبا كاف بلصوم نوع النشاط
تعليما
األحداث المعنيين وأن يتلقى هؤالء
ً
ً

المقصود.

 وأكثر تضييًقا من قبل المشترع لمجاالت عمل األطفاروب  ،وكإستثناء للقاعدةالمذكورة أعالهوب  ،فقد حظر تشغيل األحداث في أي من الصناعات المنصوم عنها في

الجدولين الملحقين بقانون العمل رقم  1و  2كونها مرهقة ومضرة بالصحة (وهذا الحظر
نهائي وال يقتضي معه اإلستحصار على فحم طبي) .وهذا ما هو متوافق مع نم المادة
الثالثة من اإلتفاقية رقم  138التي حظرت اإلستلدام في األعمار التي يحتمل أن يتعرض
فيها العامل لللطر الصحي أو لناحية السالمة أو األلالق لمن يقل عمره عن سن الـ 18

سنة .على أن تحدد القوانين تلك األعمار .وهذا ما فعله المشرع اللبناني في الملحقين رقم 1
و  2اللذين نصا على صناعات يحظر على القاصر العمل بها.
 كذلك يحظر إستلدام األحداث قبل إكماله سن السادسة عشرة في األعمارلطر على الحياة والصحة واأللالق ...على أن تحدد تلك
ًا
اللطرة بطبيعتها أو التي تشكل
بناء على اقتراح وزير العدر.
ا
األعمار بمرسوم يتلذ في مجلس
الوزر ً
 -أما لعدد ساعات عمل القاصرين فقد عدر النم الوارد في المادة  23عمل

ولفضت المدة اليومية من سبع ساعات الى ستوب  ،ومددت ساعات الراحة الليلية الى السابعة
صباحا بعد أن كانت السادسة قبل التعديل.
ً
يوما مع أجر كاملوب  ،على أن يكون قد
 لكل حدث الحق بإجازة سنوية مدتها ً 21مضى على عمله سنةوب  ،على أن له الحق ان يستفيد بثلثي هذه اإلجازة بشكل متواصل على
موجودا في نم قانون
ان يستفيد من باقي اإلجازة في وقت آلر من السنةوب  ،وهذا لم يكن
ً
العمل قبل تعديله لجهة عمل القاصرين.
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 يجوز في المؤسسات المعدة لتعليم الحرف أو في المؤسسات الليرية أن تلالفأحكام المادتين  22و  23بشرط أن يبين في منهاج المؤسسة نوع الحرف والصناعات
وساعات العمل وشروطه .وقد جاء التعديل بأن إشترط إضافة ان ال يقل عمر القاصر عن
 12سنة.

***
ثمة اتفاقات وقع عليها لبنان في الستينات تتعلق بعمل القاصرين في العمل

البحريوب  ،والتشغيل الليلي في أعمار الصناعة.

إهتماما من قبل المشرع اللبناني بمسألة عمالة األطفار لارج إطار قانون
نالحظ
ً
قاصر دون
ًا
العملوب  ،مثل قانون العقوبات الذي نم في المادة  618على معاقبة من دفع

جر لمنفعة شلصية بالحبس حتى السنتين وبغرامة .وثمة
الثامنة عشرة من عمره الى التسور ًا
مواد في قانون العقوبات تتحدث عن حماية القاصر من الغير أو أهله تعاقب على تشريده.
أما المادة  501عقوبات فتعاقب والدي القاصر إذا تركا ولدهما في حالة إحتياج ورفضا تنفيذ

موجب اإلعالة.

قاما تساعد على معرفة الوضع الفعلي لعمالة
ال توجد دراسات ميدانية تتضمن أر ً
األطفار في لبنان .وان وجد البعض منها فإنها تفتقد الى الكثير من العلمية والموضوعية
باإلضافة الى أنها أصبحت قديمةوب  ،األمر الذي يطرح مسؤولية مباشرة على و ازرتي العمل

والشؤون االجتماعيةوب  ،ولاصة لجهة عدم قيام مفتشي و ازرة العمل بمراقبة وجود هؤالء
نهارا.
األطفار في أمكنة يمنع عليهم التواجد فيها ليالً أو ً

شيئا عن القاصرين العاملين بشكل غير شرعي وملالف للقانون
ال نعرف ً
واإلتفاقات الدوليةوب  ،إال في حار حصور حادث ما في أمكنة عملهم أو الرتكابهم ملالفة أو

جرم معاقب عليه في قانون العقوبات.

8
حماية األطفال من سوء استخدام اإلنترنت وجرائم المعلوماتية
نضار الشاعر

*

باتت إمكانية قراءة المعلومات والتواصل عبر الشبكات متاحة اليوم بطريقة سريعةوب ،

مبسطة وزهيدة أمام األكثرية الساحقة من الناس .فتكنولوجيا المعلومات واإلنترنت تشهدان
يصح القور إن هناك ثورة في عالم المعلومات كان لها الفضل في تطوير
نمواً مستم اًر بحيث
ّ
ولعل الشمولية في استعمار البريد اإللكتروني
المجتمعات العالمية وقلبها رأساً على عقب.
ّ
وامكانية دلور مواقع الويب عبر اإلنترنت هما لير مثار على هذه الظاهرة.

تغيرات إقتصادية لم تشهد الدور مثلها
ورغم أن عمليات التوسع والتطور أحدثت ّ
من قبلوب  ،إالّ أنها فتحت المجار أمام أساليب جديدة من اإلجراموب  ،أال وهي "جرائم المعلوماتية"
ومنها جرائم اإلباحية ودعارة األطفار على اإلنترنت.

أمام هذا التحديوب  ،قامت معظم الدور المتطورة وبعض من الدور النامية باتخاذ

إجراءات تقنية من أجل حماية األنظمة المعلوماتية إضافة إلى إجراءات وقائية وقانونية
تعاقب شتى أنواع اإلعتداءات على هذه األنظمة.

فمن اإلجراءات التقنية نذكروب  ،على سبيل المثار ال الحصروب  ،تقنيات التشفير .فمع

معممةوب  ،ال غنى
توسع ونمو شبكة اإلنترنت بدأت "الكتابة المشفرة" تفرض ذاتها كوسيلة ّ
عنهاوب  ،في توفير أمن وسرية وسالمة المبادالت والصفقات الجارية من قبل جمهور من
المستلدمين ال يتوقف عن النمو واإلزدياد.
أما من بين اإلجراءات والوسائل الوقائية والردعيةوب  ،نذكر واجب التوعية والتوجيه

والتنسيق والتشاور المستمرين مع كافة األجهزة المعنية القائمة أو تلك التي يجب إستحداثها
لهذه الغاية .بادر الكثير من الدور إلى إستحداث أجهزة متلصصة بمكافحة اإلجرام

المعلوماتيوب  ،نذكر من بينها فرنسا الي أنشأت في  15أيار  2000مكتباً مركزياً لمكافحة
متدرج ،عضو جمعية إنماء المعلوماتية القانونية في لبنان ADIL
قاض
* ٍ
ّ
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الجرائم المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات واإلتصار تابع لو ازرة الداللية الفرنسيةوب  ،مهمته كشف
ومالحقة وردع هذه األنواع الجديدة من الجرائم.
أما اإلجراءات القانونية فتتمثل بوضع قوانين وتشريعات تعاقب شتى أنواع

اإلعتداءات على األنظمة المعلوماتية .ففي فرنسا صدر القانون رقم  98/468تاريخ 17
ٍ
تعديالت على بعض من مواد قانون العقوبات وقانون اصور
حزيران  1998الذي أدلل
المحاكمات الجزائية وقانون الصحة العامة.

فالمادة  227من قانون العقوبات الفرنسيوب  ،في بنودها  23و 24و 25و 26و-27

 1وُ 3-27عّدلت بالقانون المذكور بحيث أصبحت تعاقب مرتكبي جرائم اإلباحية ودعارة
األطفار على اإلنترنت .وهذه الجرائم هي :

 .1العمل على انحراف القاصر  :Corruption d’un mineurكل من يحمل

قاص اًر على اإلنحراف بواسطة شبكات اإلتصار اإللكتروني ومنها اإلنترنت يعاقب بلمس

سنوات حبس و  75000يورو غرامة.

 .2الدعارة أو اإلباحية التي تطال مباشرة القاصر Pornographie mettant

مجرد تسجيل او انتاج صور اباحية لقاصر بهدف نشرها او
ّ en scène un mineur
ارسالهاوب  ،يعاقب عليه بثالث سنوات حبس و  45000يورو غرامةوب  ،وهذه العقوبة تصبح
لمس سنوات حبس و  75000يورو غرامة عندما تستعمل اإلنترنت كأداة لبث ونشر هذه
الصور لجمهور غير محدد.

وبث صور وكتابات ذات طابع عنيف أو اباحي
 .3انتاج ّ

Fabrication,

 :diffusion de message à caractere violent ou pornographiqueفي هذه

يبث او ينشر صور
الحالةوب  ،يعاقب بثالث سنوات حبس و 45000يورو غرامة كل من ّ
لالعية (أكانت لقاصر أو لراشد) على مواقع ال تحتوي على طريقة تحمي القاصر من
الدلور عليهاوب  ،بمعنى أنه بمجرد الدلور إلى الموقع يكون المستلدم قد اطلع على هذه

الصور دون أي انذار او تحذير (تحت  18أو فوق . )...18
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 .4جرم تخبئة الصور الخالعية التي تتناول األطفال Recel d’images de

 :pornographie enfantineيعاقب على هذا الجرم بلمس سنوات حبس و 375000
منظمة (كحفظها على
وتشدد العقوبة اذا ارتكب هذا الجرم بواسطة عصابات
يورو غرامةوب ،
ّ
ّ
أقرام مدمجة أو غيرها من وسائل الحفظ والتسجيل).
الدور الغربية التي بدأت بإصدار تشريعات جديدة تباعاً في هذا المضماروب  ،استبقت

ومهدت لها بدراسة وافية للواقع التنظيمي والتشريعي القائم في الدولة المعنية
هذه العملية ّ
وبتحليل الحاجات والمتطلبات على هذا الصعيد وصوالً إلى وضع تصور إجمالي حور
ماهية وشكل التعديالت المطلوبة بالنسبة إلى جميع الفروع القانونية وحور آلية ووسائل تنفيذ

هذه التعديالت في صيغة مشاريع واقتراحات قوانين محددة.
***
ما هو الوضع في لبنان اليوم؟ مما ال شك فيه أن لبنان يحتل موقعاً متمي اًز في
تطوره التقني إذ يعتبر من بين أولى الدور في الشرق األوسط في استلدام اإلنترنت وذلك

مقارن ًة لعدد مستلدمي الشبكة بعدد السكان.
هذا الموقع المتميز والمتطور على الصعيد التقنيوب  ،يقابله غياب تشريعات واضحة
وصريحة لاصة بالمجتمع المعلوماتي .في ظل واقع لبنان القانونيوب  ،معظم المالحقات
القضائية والدعاوى التي تجري نتيجة اإلعتداءات على األنظمة المعلوماتية في شبكة

اإلنترنتوب  ،تتم إستناداً إلى المواد التقليدية لقانون العقوبات .هذه األليرة ال يمكنها أن تجاري
المتسارع لتقنيات المعلومات واإلتصاالتوب  ،أضف إلى ذلك أن المشترع اللبناني لم
التطور ُ

يتوقع إرتكاب مثل هكذا جرائم عند إصدار قانون العقوبات عام .1943

تعرض لطير لآلداب
واجه القضاء اللبناني في العام  2000قضية فيها ّ
واأللالق العامةوب  ،تمكن من معالجتهاوب  ،رغم حصولها بواسطة شبكة اإلنترنتوب  ،حيث تمكنت

يبث وينشر
السلطات األمنية اللبنانية بالتعاون مع األنتربور من توقيف شلم لبناني كان ّ
صو اًر إباحية ألطفار عبر اإلنترنت بأمر من النيابة العامة التي أحالته أمام قاضي التحقيق

تعرض
في بيروت الذي ّ
كل ّ
ظن عليه سنداً للمواد  531و 532و 533عقوبات التي تعاقب ّ
لآلداب واأللالق العامةوب  ،وفقاً لمطالعة النيابة العامة وأحاله موقوفاً أمام القاضي المنفرد
الجزائي في بيروت الذي أدانه سنداً للمواد المذكورة بالحبس والغرامة.
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أمام هذا الواقع القانوني العاجز اليوم عن مواكبة التطور التكنولوجيوب  ،تبرز أهمية

إصدار تشريعات لاصة بجرائم المعلوماتية واإلنترنت يكون من شأنها اإلحاطة بشتى أنواع
التعديات اإللكترونية التي أظهرتها ثورة تكنولوجيا المعلومات.

وفي وقت تبحث فيه الدور الغربية عن أفضل السبل لتحديث قوانينها من أجل

التصدي للجرائم المعلوماتيةوب  ،نالحظ أن لبنان لم ي ُعَّدَ بعد ُعدت ُه الكاملة لبدء ورشته
التشريعيةوب  ،سيما وأن هكذا إعداد بات أولوية ضرورية من أجل مواكبة ما يحمله القرن الواحد
والعشرين من تحديات في هذا المجار.

ونشير في هذا السياق إلى أن هيئة تحديث القوانين التابعة لمجلس النواب اللبناني

أعدت على مدى سنوات عديدة مشروع قانون يرمي إلى تعديل وتحديث قانون العقوبات
ّ
اللبناني بكامله .إن هذا المشروع هو قيد التمحيم والدراسة من قبل لجنة فرعية منبثقة عن
لجنة اإلدارة.

وتجدر اإلشارة إلى أن هيئة تحديث القوانين كانت قد أعدت ضمن إطار تعديل

قانون العقوبات فصالً يتعلق بمكافحة الجرائم المعلوماتية وغني عن القور أنه بالنظر للسرعة

في تطور وتنوع أساليب اإلجرام المعلوماتي أضحى هذا المشروع بحاجة إلى إعادة نظر شبه

شاملة.

إضافة إلى ذلك هناك عدة مشاريع قوانين حور تجريم اإلعتداءات على األنظمة

بت فيها
المعلوماتية مقدمة من بعض السادة النواب في المجلس النيابي .هذه المشاريع لم ُي ّ
نهائيا ًَ بعد بحجة أنها بحاجة إلى مزيد من الدراسة والتعمق.
ٍ
بفصل
المجرمة لهذه األنواع من الجرائم
واننا نقترح وجوب إدلار سلسلة من المواد
ّ
لام تحت عنوان "اإلعتداءات على األنظمة المعلوماتية" في قانون العقوبات اللبناني.
كل من أقدم بقصد على انتاج أو
يتضمن هذا الفصل – من جملة ما يتضمنه – مواداً ّ
تجرم ّ
نشر أو تداور أو الحصور لنفسه أو لغيره أو حيازة كلمات أو رسوم أو أشرطة تلفزيونية أو
سواها ملّلة بالحياء أو اآلداب العامة وذلك عن طريق شبكات اإلتصار اإللكتروني.
ِ
وتحصينه من أجل أن يواكب ثورة المعلومات
آن األوان إذاً لتحضير لبنان وتهيئِته

واالنترنت بشكل أفضلوب  ،ومن أجل أن يوا ِجهها أيضاً بأجدى الوسائل .والمسألة ال تنحصر
فقط بجرائم المعلوماتية واإلنترنتوب  ،بل تتعداها لتشمل ورشة تنظيمية واسعة النطاق تطار

سائر اإلشكاالت التي تطرحها تكنولوجيا المعلومات واإلتصاالت على الصعيد القانوني والتي
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تستدعي وضع تنظيمات جديدة لاصة بها .وفي هذا المجار نشير إلى مشروع التجارة
اإللكترونية في لبنان المعروف ب  Ecomlebالذي تنفذه و ازرة اإلقتصاد والتجارة منذ بداية

عام  2004باإلشتراك مع لبراء من قبل اإلتحاد األوروبي وبالتعاون مع جمعية إنماء

المعلوماتية القانونية في لبنان .هذا المشروع يهدف إلى إصدار تشريعات بلصوم مجموعة

مسائل مطروحة وأبرزها:
جرائم المعلوماتية
التوقيع اإللكتروني
العقود اإللكترونية

حماية المستهلكين
الملكية الفكرية
إضافة إلى غيرها من المسائل.
شك لطوة متقدمة في
إذا تحققت النتائج المرجوة من هذا المشروعوب  ،سيشكل دون ّ
إقرار التشريعات اإللكترونية في لبنانوب  ،ولما ال؟ ربما سيكون الدافع مستقبالً نحو إصدار
إتفاقيات عربية موحدة.

9
حالة التشريعات المتعلقة بالرعاية األسرية والرعاية البديلة
حسين ماجد

األسرة هي وحدة اجتماعية يقترن بها رجل بإمرأة في عالقة مشروعة يقرها القانون
والدين تسفر عن انجاب أوالد تجمعهم معيشة مشتركة في مسكن مشترك ...
فاألسرة هي إذن :

 وحدة اقتصادية اجتماعية وحدة سكنية -عالقة مشروعة قانونية.

واألسرة هي الللية الطبيعية واألساسية في المجتمع ولها حق التمتع بحمايته اجتماعياً
واقتصادياً وقانونياً بإعتبار أن رعاية الطفل تتوقف على توفير رعاية جيدة لألسرة.
واألسرة مسؤولية مجتمعية وليست مسؤولية أحادية الجانبوب  ،فمن لاللها يرى

المجتمع أفراده واألفراد مجتمعهم.

واألسرة السليمة هي التي تتكون بالرضى والوعي ويتميز قطباها باألهلية والقدرة

والرغبة واإللتزام بمتطلبات تكوينها واستقرارها وتماسكها.

وهي التي تقوم على الحب المتبادر واإلحترام والحوار والتسامح والتعاون لتتمكن

من القيام بوظائفها وأدوارها لرعاية وحماية جميع أفرادها وبصورة لاصة الضعفاء وفاقدي
األهلية وكبار السن .
وغيرها.

لألسرة وظائف متعددة متكاملة ومتفاعلةوب  ،جنسيةوب  ،اقتصاديةوب  ،تربويةوب  ،وعاطفية
وواقع األسرة الحديثة أنها فقدت أغلب الوظائف التي كانت تقوم بها وصوالً ربما

الى وظيفة اإلنجاب.

واألسرة اليوم في صراع لتثبيت وجودها وتعزيز مقومات استمرارها تجابه الدعوات

للمعاشرة الحرة والمساكنة والعزوف عن الزواج والعالقات الجنسية واألطفار لارج مؤسسة
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الزواجوب  ،وهي على تنافس حاد مع غيرها من المؤسسات لإلحتفاظ بوظائفها األساسية لاصة
على صعيد التمسك بالوظيفة العاطفية والتربوية وتنشئة األطفار في المراحل العمرية األولىوب ،

ويألذ أحياناً هذا التنافس إطا اًر تكاملياً متفاعالً لاصة على الصعيد اإلعالمي والتعليمي لما
فيه مصلحة الطفل الفضلى .

1
الرعاية المؤسساتية
أعتقد ان يندرج موضوع الرعاية األسرية في أولويات التنمية البشرية باعتبار أن

اإلنسان هو الغاية النهائية من هذه الرعاية من جهةوب  ،واإلنسان هو المسؤور عن تحقيق هذه
الرعاية من جهة ثانية.
وهذا ما يستوجب أسلوباً رعائياً يتوافق مع مفاهيم التنمية البشرية وينبثق عنها

وهوالذي يعتمد العمل اإلجتماعي اإلنمائي اإلنساني وب  ،والذي يعتبر أن النمو مالزم للكائن
الحي وميزة اإلنسان أن ال حدود لنموه الذي تحكمه لصائم ذاتية داللية .الرعاية إذن هي

إنمائية وليست تغييرية أو تكييفية تهدف إلى إيجاد الظروف المالئمة والمناسبة لنمو طبيعي

إنساني ضمن اإلطار األمثل الذي يحقق هذا النمو وهو األسرة.

تتحقق مصلحة الطفل الفضلى ضمن األسرة كون الحب هو الذي ينظم العالقات بين

أفرادها وعاطفة األمومة واألبوة هي موطن القوة في هذه العالقات.

والرعاية تتطلب تلبية الحاجات األساسية واشباعها باعتبارها حاجات متعددة

متفاعلة ومتكاملةوب  ،وذلك بواسطة السلع واللدمات والتقديمات التي توفرها األسرة ضمن
إمكاناتها وقدراتها .وب ارمج التدلل لتمكين األسرة ضرورة إنمائية إنسانية عندما ال تتمكن
األسرة القيام بوظائفها تجاه أحد أفرادها باعتبار أن إرادة الرعاية متوفرة بينما الضعف في

القدرات.

ومن بين أهم األسباب لعدم قدرة األسرة القيام بوظائفها ومسؤولياتها وواجباتها هي
أسـباب اقتصادية :الفقـروب  ،البطـالـة" وأسـباب اجتماعيةوب  ،اليتـموب  ،اإلعـاقةوب  ،اإلنحـراف . ...
واجه المجتمع اللبناني منذ العشرينات مشكالت األسرة من لالر قيام الجمعيات

والمؤسسات الرعائية بتقديم جملة من اللدمات في طليعتها رعاية األطفار األيتام وذوي
اإلحتياجات اللاصة واألوضاع اإلجتماعية الصعبة والعجزة وكبار السن .
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تمكنت المؤسسات الرعائية من استيعاب عدد كبير من األطفار المستهدفين وأمنت

لهم التعليم والمأوى والملبس والمأكل والطبابة .

ساهمت الدولة اللبنانية منذ إنشاء مصلحة اإلنعاش اإلجتماعي مع المؤسسات

الرعائية متبنية أسلوب الرعاية المؤسساتية وعززت دور هذه المؤسسات من لالر المساعدات
النقدية والعينية حتى تجاوز عدد المسعفين من ملتلف الفئات حوالي األربعين ألف مسعف.
اقتصرت الرعاية المؤسساتية على احتضان أحد أفراد األسرة وفصله عن أسرته
وتجاوز موضوع التدلل العلمي والعملي لتمكين األسرة من اكتشاف قدراتها واستلدامها لتلبية
حاجاتها والمساعدة على حل مشكالتها.

وانطالقاً من المعطيات اإلجتماعية الحديثة ومتطلبات األسرة اللبنانية في هذا

العصر واإلنعكاسات السلبية على حياة أفرادها بسبب النزاعات األهلية واإلحتالر والغزو
والتهديد اإلسرائيليوب ،
وبسبب تراجع اهتمامات لحكومات بالشأن اإلجتماعي وترتب أعباء ومسؤوليات

على األسرة مما استوجب دعمها ومساعدتها للتمكن من تحمل هذه المسؤولياتوب ،

لقد اجمعت جميع الجهات المعنية على أن األسرة هي المكان المناسب واألكثر

مالءمة لنمو اإلنسان باعتبارها الللية األولى اإلنمائية المبنية على الرضى والمحبة والتعاون
.

وأصبح من المعروف ايضاً أن الرعاية المؤسساتية هي عالج طارئ ومؤقت ألن
العالقات الشلصية والمناخ العاطفي يصعب توفرها من لالر هذه الرعايةوب  ،مع اإلعتراف

بأن بعض المؤسسات اإلجتماعية في لبنان تجاوزت كونها مكاناً لإليواء فقط باألساليب
والطرق التقليدية بل هي مؤسسات تؤمن اللدمات المتلصصة وتسعى لمعالجة مشاكل
األفراد واألسرة والمحيط اإلجتماعي.

فالرعاية كانت لارج نطاق األسرةوب  ،في مؤسسة اجتماعية تهتم فقط بالفرد المسعف

بغياب أي تشريع بل اقتصر األمر على تحديد مهام وصالحيات لمصلحة اإلنعاش
اإلجتماعيوب  ،وتنظيم العالقات التعاقدية وشروطها.
2
الرعاية األسرية
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قامت مصلحة اإلنعاش اإلجتماعي منذ إنشائها بمحاولة تنفيذ مشروع الرعاية األسرية إلى جانب

الرعاية المؤسساتية وأبرز هذه المحاوالت المشروع الذي أطلقته بالتعاون مع منظمة اليونيسف وبمشاركة

المنظمات غير الحكومية التي تهتم بلدمة الولد في األسرة" :مشروع غريالك" لرعاية اليتيم في أسرته" في
 1986والذي تمكن من استهداف  800أسرة منها  500أسرة بإشراف مراكز اللدمات اإلنمائية و  300أسرة

بالتعاون مع المنظمات غير الحكومية.

في عام  1994وبعد استحداث و ازرة الشؤون اإلجتماعية صدر المرسوم التنظيمي للو ازرة الذي نم

في مادته الواحدة والعشرين على إنشاء مديرية اللدمات اإلجتماعية وتتألف من أربع مصالح هي :
 .1مصلحة شؤون المعوقين

 .2مصلحة الرعاية اإلجتماعية
 .3مصلحة الجمعيات والهيئات األهلية
 .4مصلحة الشؤون األسرية.

وقد نصت المادة الثالثة واللمسون على أن النوع الثالث من مساهمات الو ازرة هو مساهمة للفرد أو
لألسرة " :تعطى هذه المساهمة بشكل مساعدة أو هبة لدمة للفرد أو لألسرة أما مباشرة بعد تحقيق تجريه
مساعدة إجتماعية أو عن طريق مؤسسة أو جمعية متعاقدة مع الو ازرة وفق أسس وشروط ومبادئ تصدر بقرار
عن الوزير بناء على اقتراح المدير العام ".
ونصت المادة اللامسة والثالثون على إنشاء مصلحة الشؤون األسرية وتتألف من:
 .1دائرة شؤون األسرة

 .2دائرة شؤون المرأة.

أناطت المادة السادسة والثالثون من المرسوم التنظيمي رقم  5734تاريخ  29أيلور عام 1994

بدائرة شؤون األسرة :
-

دراسة أوضاع األسر وتحديد حاجاتها

-

معالجة المشكالت األسرية

-

إقتراح برامج التأهيل وتقديم المساعدات والقروض لدعم إنتاجية األسرة المعنية .

-

تقديم اللدمات لمن يحتاجها من أف ارد األسرة لاصة "األمومةوب  ،الطفولةوب  ،الشبابوب  ،الشيلولةوب ،
اإلنح ارفوب  ،اإلعاقةوب  ،البطالة".

تكاملت هذه المهام مع المهام المنوطة بمصالح مديرية اللدمات اإلجتماعية لاصة مع مصلحتي

الرعاية اإلجتماعية وشؤون المعوقين .

3
لجنة دعم األسرة
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تأتي التشريعات تلبية لحاجات إجتماعية واقتصادية ولتنظيم العالقات وتأمين الحقوق وتحديد

الواجبات للمواطنينوب  ،وهي من جهة ألرى تحتاج لنشر الوعي والمعرفة الستيعاب مفاعيلها والتقيد بمضامينها
واإلقتناع بأهدافها وغاياتها .

نجد في موضوع الرعاية األسرية أنه ال يكفي أن نشيراليه في مهام وصالحيات و ازرة الشؤون

اإلجتماعية بل ال بد من تأمين عوامل مساعدة ألرى أهمها:
-

إقامة ح وار علمي ونشر مفاهيم الرعاية األسرية الحديثة بين المؤسسات الرعائية وملتلف
منظمات المجتمع األهلية المعنية بذلك وصوالً الى رؤية ومفاهيم مقبولة من الجميع .
توفر إرادة قوية للتنفيذ لاصة من قبل اإلدارة التي تملك إتلاذ القرار .

توفر العنصر البشري المتلصم.

-

تأمين اإلعتمادات المطلوبة.

-

توعية فئة المستهدفين وتحضيرها للمشاركة اإليجابية والفعالة .

أما على صعيد المواقف الممانعة والمتمسكة بالرعاية المؤسساتية فقد تمكنت و ازرة الشؤون
اإلجتماعية وبالحوار أن تقنع البعض منها باعتماد أسلوب الرعاية األسرية بموازاة الرعاية المؤسساتية وقد باشر
البعض منها برعاية األطفار في أسرهم .

وعلى صعيد و ازرة الشؤون اإلجتماعية التي تحاور اليوم أن تضع أسس ومبادئ وآليات وأساليب

عمل للرعاية اإلجتماعية بصورة عامة وتحديد شروط إنشاء هذه المؤسسات ووضع شروط للفئات المستهدفة وب ،
وذلك إنطالقاً من قد ارتها المالية والرقابية وتقييمها ألوضاع المسعفين التعليمية والحياتية وب  ،حيث تبين وعلى
سبيل المثار الكلفة العالية للتلميذ المسعف التي تدفعها الدولة اللبنانية .
-

تدفع و ازرة الشؤون اإلجتماعية ما يقارب  1.600.000ر.ر .سنوياً

-

يدفع الضمان اإلجتماعي حـوالي  1.000.000ر.ر .سنوي ًا
يدفع األهل بعض الرسوم التي تتفاوت من مؤسسة إلى ألرى.

-

تجمع المؤسسة التبرعات لتغطية الكلفة الفعلية حسب رأي بعض المؤسسات الرعائية المعنية

-

تدفع و ازرة التربية الوطنية ما يقارب  2.000.000ر.ر .سنوي ًا

.
يعني ذلك أن متوسط كلفة المسعف الواحد في المؤسسات الرعائية قد تصل الى لمسة ماليين ليرة
لبنانية سنوياً .

شجعت جميع هذه المعطيات والوقائع الو ازرة على إنشاء مشروع " دعم األسرة" وبإمكانات مالية

متواضعة جداً وذلك بصفة مشروع تجريبي إلتياري .
حاضر في أدبيات الو ازرة وعلى
حالت أسباب متعددة دون إطالق مشروع "دعم األسرة" مع أنه كان
اً
لسان المسؤولين فيها يتحدثون عنه في كل مناسبة اجتماعية ويعتبرونه األسلوب األمثل لحل المشكالت األسرية
.
ونذكر هنا وبكل أسف موقف مجموعات من المؤسسات الرعائية الذي أثر سلباً على انطالقة

المشروع ولو بصورته اإللتبارية .
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ولكن بالرغم من كل ذلك فقد حقق المشروع بعض اإلنجازات على صعيد رعاية األيتام وكبار السن

والمعوقين في أسرهم ودعم بعض األسر الفقيرة .
تمكنت الو ازرة من التنسيق بين حوالي  30جمعية ومؤسسة معنية برعاية الطفل في أسرته والتي
تقدم لدمات لحوالي  3000أسرة حيث عقدت اللقاءات والندوات وتم التوصل إلى وضع تصور لللفيات العمل
وآلياته وغاياته وكيفية وضع برامج التدلل واألساليب األفضل لتطبيقها.
وأبرمت عقداً مع مؤسسة كاريتاس لبنان لرعاية اليتيم والمسن في األسرة في مدينة صور وعقداً

آلر مع الجمعية اللبنانية للمعوقين لرعاية المعاق في أسرته ثم أبرمت عقداً مشتركاً مع جمعية أوكسيليا لهذه

الغاية .

4
برنامج الرعاية األسرية
بتاريخ  2005/2/1صدر عن وزير الشؤون اإلجتماعية القرار رقم  1/25المتعلق "بتحديد

لصائم األسرة المستهدفة من تاريخ الرعاية األسرية في و ازرة الشؤون اإلجتماعية"وب  ،والذي بني على القانون

رقم  212تاريـخ  1993/4/2حور إحداث و ازرة الشؤون اإلجتماعية"وب  ،والقانون رقم  327تاريخ 1994/5/18

حور تعديل قانون احداث و ازرة الشؤون اإلجتماعيةوب  ،وعلى المرسوم التنظيمي رقم " "5734تاريخ 1994/9/29

"تنظيم و ازرة الشؤون اإلجتماعيةوب  ،وذلك بعد استشارة مجلس شورى الدولة بق ارره رقـم  2005 – 2004/20تاريـخ

.2004/12/6
حدد القرار بمادته األولى األسر المستهدفة بذات الوضع اإلجتماعي واإلقتصادي السيء الذي

يحور دون قيامها بوظائفها األساسية ورعاية أفرادها وبناء أسرة سليمة متماسكة.

أما الشروط العامة لقبور األسر ضمن برنامج الرعاية األسرية فقد حددها القرار بلمسة شروط
وردت في مادته الثانية وهي:

 .1أن يكون أحد الوالدين لبنانياً.
 .2أن تكون األسرة مقيمة على األراضي اللبنانية.
 .3أن تكون األسرة مقيمة في مسكن واحد.

 .4أن تتوفر على األقل عند أحد أفراد األسرة الرغبة في التأهيل والتدريب والقدرة على العمل
واإلنتاج لتحسين أوضاع األسرة ورعايتها .
 .5أن ال تستفيد األسرة من برامج تدلل مشابهة من أي مصدر آلر تلبي الحاجات واللدمات
نفسها المقدمة ضمن البرنامج المقرر لألسرة .
باإلضافة إلى الشروط العامة فقد نصت المادة اللامسة على وجوب توفر شروط لاصة لقبور
األسرة انطالقاً من الوضع اإلقتصادي السيء لألسرة في "حالة الفقر" باعتبار ذلك الشرط األساسي.
وعلى أن تتولى األسرة :
-

رعاية طفل يتيم على األقل دون  18سنة.
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رعاية كبير السن فوق  64سنة.
رعاية معوق.

على أن يتوفر في األسرة أحد األمور التالية :
-

إعاقة وب  ،إدمان وب  ،إنحراف احد الوالدين.

-

طالق – هجر.

-

سجن وب  ،اعتقار وب  ،فقدان أحد الوالدين.

-

عدم قدرة الوالدين على العمل واإلنتاج بسبب أحد األمراض المزمنة.

تضمن القرار أيضاً التأكيد على ضرورة التنسيق بين وحدات و ازرة الشؤون اإلجتماعية وعلى أن

تنبثق برامج وآليات التدلل من طبيعة حاجات كل أسرة ومتطلباتها.

وألي اًر نصت المادة الثامنة من القرار على أن ال تتجاوز الرعاية األسرية فترة السنتين بهدف

اإلهتمام بتأهيل أحد أفراد األسرة وتمكينها من القيام بوظائفها كاملة وبنوعية جيدة.

الحق بهذا القرار نموذج لعقد اتفاق مع المنظمات غير الحكومية والشروط التي يجب توفرها عند
هذه المنظمات تؤهلها إلبرام هذا العقد.
يتسم القرار  1/25المتعلق بالرعاية األسرية بلصائم إيجابية تساعد على تحقيق الغاية النهائية
التي يتولاها البرنامج.
 .1المرونة والشمولية والتكامل  :يتبدى ذلك باعتماد البرامج التي تتوافق مع حاجات كل أسرة
وباعتبار األسر المستهدفة هي التي ال تتمكن من القيام بوظائفها ألي سبب كان وب  ،وباإلشارة إلى التفاعل
والتكامل بين األوضاع اإلجتماعية واإلقتصادية وعلى أهمية التنسيق بين وحدات الو ازرة لتتكامل لدماتها لتقديم
المالئم منها لحل مشكالت األسرة المعنية.

 .2المحافظة على حقوق الطفل  :وذلك من لالر دعم أسرته ليستمر في كنفها ولتمكينها من

رعايته وتأمين الظروف المالئمة لنموه .وتجدر اإلشارة هنا إلى عدم التمييز بين طفل لبناني وغير لبناني وذلك

وفقاً ألحد الشروط الذي ينم على أنه يكفي الستهداف الطفل أن يكون أحد الوالدين لبنانياً.
 .3وحدة المسكن  :وذلك ألهمية الحياة المشتركة والعالقات األسرية وتعاون األسرة وتماسكها .

 .4التنمية الذاتية  :يالحظ أن برنامج الرعاية هو برنامج إنمائي من لالر الشروط العامة" :تتوفر

عند أحد أفراد األسرة الرغبة والقدرة على العمل  "...ومن لالر تحديد فترة الرعاية بسنتين على أن تتم عملية
التأهيل والعمل على نقل األسرة من موقع اإلستهالك فقط إلى موقع اإلنتاج أيضاً ومن التهميش إلى المشاركة

.

 .5تحديد األولويات  :يتبين ذلك من لالر الشروط اللاصة التي اعتمدت على واقع األسرة
اإلجتماعي – اإلقتصادي من جهة وعلى المسؤوليات الملقاة على عاتقها.
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يعتبر هذا القرار النم التشريعي األور للرعاية األسرية في و ازرة الشؤون اإلجتماعية ومن المنتظر

أن تسعى الو ازرة لتأمين اإلعتمادات الالزمة لتحقيق واعداد العنصر البشري المناسب ووضع الهيكلية التنظيمية

المالئمة بالتعاون والتنسيق مع اإلدارات الرسمية األلرى ومنظمات المجتمع المدني الملتصة.

ربما كان من األفضل إيجاد مرجعية وطنية بمشاركة الفعاليات المعنية تبدأ بتشليم الواقع وتحديد
المشكالت ووضع األولويات واآلليات لتمكين األسرة اللبنانية من القيام بوظائفها المتعددة الجوانب لبناء المجتمع
السليم المعافى في وطن آمن مستقر.

***
تندرج الرعاية األسرية تندرج ضمن الملف اإلجتماعي تتفاعل مع غيرها من

المشكالت الواجب معالجتها والتصدي آلثارها اإلقتصادية والحياتية بوجه عام.

وعندما نتحدث عن الرعاية األسرية يجب أن ال يقتصر حديتنا عن مسؤولية
رعاية األسرة ألفرادها وواجباتهم وحقوقهم في كنفها وطبيعة العالقات التي تسود بينهموب  ،بل
يجب أن تشمل أيضاً الجانب اآللر وهو مسؤولية الحكومات تجاه األسرة وأفرادها في
األوضاع العادية واألوضاع الطارئةوب  ،لاصة تجاه األسر التي تعاني من مشكالت صحية

وتربوية واقتصادية.

على صعيد مسؤولية األسرة تجاه أفرادها تحددها بشكل مفصل ودقيق ومتنوع
الشرائع الدينية إذ أن لكل طائفة بل لكل مذهب نصوصه التشريعية التي تحدد واجبات
الوالدين تجاه األوالد واألوالد تجاه والديهم واألزواج تجاه بعضهم البعض ومصير األسرة

وكيفية ضمان حقوق أفرادها بعد التشتت واإلنفصار .

أما مسؤولية الدولة تجاه األسرة فتقتصر على ما تقدمه الدولة من لدمات
صحية وتعليميةوب  ،وما تقدمه المؤسسات الملتصة من تأمينات وضمانات اجتماعية لمن
انلرطوا في ميادين العمل.

بالنسبة للرعاية البديلة عن الرعاية األسرية هي رعاية تفرضها ظروف استثنائية

ويجب أن تكون مؤقتة وذلك عند رغبة الوالدين باحتضان وحماية ورعاية األسرة أو في حار
وفاتهما .ربما قد حان الوقت لتعيد المؤسسات الرعائية النظر بأساليب عملها وعند اقتناعها
بأفضلية الرعاية األسرية أن تتحور تدريجياً وبملء إرادتها إلى اعتماد الرعاية األسرية إلى
جانب الرعاية المؤسساتية وأن تتعامل مع الحالة المسعفة باإلضافة إلى لصائصها الذاتية
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من لالر أسرتها ومجتمعها المحلي والمنظمات المدنية المعنية بهذا الموضوعوب  ،مما ينقلها من
الموقع اللدماتي إلى الموقع اإلنمائي المعتمد على الليار الحر والمشاركة الواعية.
لربما كان المفيد العمل على التحضير لمؤتمر وطني ألن الموضوع يستحق

المناقشة والحوار على جميع المستويات لاصة بتوفر لبرات وتجارب ونماذج متنوعة
ومتعددة حور الرعاية المؤسساتية والرعاية األسرية .واعتقد أن المعطيات متوفرة لعقد مثل هذا
المؤتمر وادراج ذلك في توصيات هذه الندوة.

10
دور جمعية االتحاد لحماية األحداث في لبنان في حماية الحدث الضحية

والحدث المعرض للخطر على ضوء القانون 2002/422
حياة حمود

ان القوانين المتعلقة باألحداث ال بد أن تكون في تطور مستمر لتنسجم مع الحدث
نفسه وتطور مشكالتهوب  ،األمر الذي يفرض تدلالً دورًيا إليجاد نصوم أكثر حداثة تتوافق
مع حاجاته العالجية والوقائية.
كل ذلك بهدف اعادة تأهيل الحدث وايجاد الوسائل الفضلى لتأمين اندماجه في

المجتمعوب  ،ألنه بدون ذلك يصبح أي عمل في إطار األحداث غير مجد أو منتج.

من هنا جاء نم القانون رقم  2002/422ليراعي هذا التطوروب  ،ومن هنا جاء

اهتمامه بحماية الحدث الضحيةوب  ،والحدث المعرض لللطر بمعزر عن وجود أي فعل جرمي

مرتكب به.

وبما أن جمعية االتحاد لحماية األحداث في لبنان هي التي تقوم بكافة األعمار

المنوطة بالمندوب االجتماعيوب  ،والملحوظة في القانون رقم  2002/422تاريخ
2002/6/13وب  ،لألحداث الملالفين للقوانين الجزائية أو المعرضين لللطر.

وكوني مندوبة اجتماعية في مكتب هذه الجمعية في محافظة الجنوب سأعرض

تجربة الجمعية في مجار حماية الحدث الضحية والمعرض لللطر.
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حياة حمود

1
عدد ملفات الحماية في المحافظات
محافظة بيروت  12ملف.
محافظة بعبدا  20ملف.

محافظة الجنوب  12ملف.
محافظة الشمار  9ملفات.
محافظة النبطية  4ملفات.
محافظة البقاع  4ملفات.
2
األسباب التي فرضت اتخاذ تدبير الحماية في هذه الملفات
معظم األحداث الذين تمت حمايتهم هم ضحايا سوء معاملة أو اعتداء جنسي
(سفاح قربىوب  ،اغتصابوب  ،تحرش جنسيوب  ،حض على ممارسة الدعارة)وب  ،أو احداث مهملينوب  ،أو

مشردينوب  ،أو أحداث عرضة لللطروب  ،أو معرضين العتداء معنوي نفسي.

كثير ما يكون الحدث في هذه الحاالت قد تعرض ألكثر من نوع اعتداء.
ًا
الملفت للنظر ان معظم حاالت االعتداء الجنسي في محافظة بعبدا تمت على

أطفار هم دون اللامسة من عمرهم .هذه الفئة العمرية لم تتعرض لها القوانين التي سبقت
القانن رقم .2002/422
3
آلية التدخل
نتدلل لحماية األحداث الضحايا والمعرضين لللطر بناء على ألبار عادة ما
يصلنا عن طريق:
 .1بعض العاملين االجتماعيين في المؤسسات والجمعيات المعنية برعاية الطفل.
 .2بعض المدارس.
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 .3بعض المحامين.
 .4بعض المستشفيات.
 .5بعض وسائل االعالم.

 .6بعض أفراد األسرة أو األقارب أو الجيران.

 .7تقدم القاصر بنفسه بشكوى للملفر أو النيابة العامة.

وذلك يكون اما باتصار هاتفيوب  ،أو بحضور الشلم المبلغ الى مكتبنا.
بعد ذلك نطلع القاضي الملتم على األلبار والمعلومات األولية التي وصلتنا

عن الحدثوب  ،فيكلفنا بدوره بإجراء بحث اجتماعي شامل وبالقيام بزيارة ميدانية للحدث في

منزله أو مكان وجودهوب  ،وبعد قيامنا بذلك وحصولنا على المعلومات الكافية نقدم للقاضي
ير مفصالً عن وضع الحدث وعن األسباب التي تستدعي أو ال تستدعي حمايتهوب  ،وعلى
تقر ًا
ضوء هذا التقرير يقوم القاضي باستدعاء الحدث واألشلام المعنيين وباالستماع اليهم
التلاذ تدبير مناسب للحدث.

يحاور في معظم الحاالت القاضي قدر المستطاع ابقاء القاصر في بيئته
الطبيعيةوب  ،على أن نقوم بمتابعته وبتوجيه أهله واسداء النصح والمشورة لهم وفي الحاالت
التي تحتاج لمتابعة نفسية نقوم بإحالته للدكتورة ميرنا غناجي المتعاقدة مع مصلحة األحداث
لمتابعته من هذه الناحيةوب  ،ونقوم بتقديم تقارير دورية عن وضعهوب  ،وعلى أساس هذه التقارير

يألذ القاضي القرار بتركه ضمن بيئته الطبيعيةوب  ،أو وضعه في مؤسسة ملتصة.

في الحاالت التي يتم فيها فصل الحدث عن عائلته يتم وضعه في مؤسسة
ملتصة لتقوم بتأهيلهوب  ،بمتابعة مستمرة من قبلنا ونقدم تقارير دورية للقاضي ليألذ قرار بوقف
التدبير أو االستمرار فيه.

على ضوء التحقيق يتم اتلاذ التدبير المناسب لوضعه مباشرة عبر النيابة العامة

الحقا.
في الحاالت الطارئة على ان تستكمل االجراءات ً

لصيصا الستماع افادة
استحدثت غرفة سرية في قصر العدر-بيروت اعدت
ً
الطفل ضحية اعتداء جنسي تم تجهيزها بوسائل فنية متطورةوب  ،كما جرى تدريب رتباء تحقيق

ومندوبين اجتماعيين لهذه الغاية .هنا ال بد من اإلشارة الى أننا نقوم بالتنسيق مع بعض
المؤسسات األهلية العاملة بهدف اعادة دمج القاصر في المجتمع.

384

حياة حمود

أحيانا بنوع من
يبقى أننا نواجه بعض الصعوبات التي تعيق عملنا وتشعرنا
ً

االحباط وهي:

 .1عدم وعي المجتمع وتفهمه لصالحيات القضاء في التدلل لحماية األطفار من

االعتداء وسوء المعاملة بشكل عاموب  ،ولحمايتهم من سوء معاملة أهلهم بشكل لام.
 .2اللوف من التبليغ عن بعض الحاالت :على الرغم من أن المادة  26من

القانون  2002/422نصت على انه ال يعتبر افشاء لسر المهنةوب  ،وال يقع تحت طائلة أحكام

قانون العقوباتوب  ،أي ألبار يقدم الى المرجع الصالح ممن هو مطلع بحكم وضعه أو وظيفته
أو فئة على ظروف الحدث المعرض لللطر في األحوار المحددة في المادة  25من هذا

القانون .وذلك مرده جهل الناس لهذا القانون.

 .3اسناد التحقيق مع الحدث الضحية والحدث المعرض لللطر لمحققين غير

متلصصين في بعض األحيان.

 .4اجراء التحقيق مع الحدث ضحية االعتداء الجنسي في الغرفة السرية في حين
يتم التحقيق مع المعتدي في هذه الحاالت في مكتب اآلداب األمر الذي يطيل التحقيق
ويؤلر بالتالي اتلاذ تدبير الحماية للحدث.
 .5عدم وجود مؤسسات متلصصة وكافية الستقبار حاالت حماية.
 .6احجام بعض المؤسسات عن استقبار األحداث مكتومي القيد.

 .7عدم وجود مساعدة اجتماعية في المحاكم الشرعية حيث يكون الحدث عرضة
لالستغالر العاطفي وللصراع النفسي في حاالت نزاع األهل على حضانته (طالق).
 .8ضيق وقت القضاة المتلصصين في بعض المحافظات األمر الذي يجعلهم

يرفضون متابعة بعض الحاالت.

***
ناء لما ذكرنا من صعوبات نقترح ما يلي:
ب ً
 .1تعريف المجتمع على القانون  2002/422وذلك من لالر محاضرات ولقاءات

تتم في الجمعيات األهلية ومراكز الشؤون االجتماعية.

 .2وضع برامج تربوية متلصصة لبدء تعريف األطفار على حقوقهم وعلى

الطريقة التي يستطيعون بها حماية أنفسهم.

 .3اسناد التحقيق مع األحداث لمحققين ملتصين فقط.
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 .4انشاء مؤسسات وجمعيات متلصصة ترعى الحدث الضحية والمعرض لللطر
وتعمل على اعادة تأهيله واندماجه في المجتمع.
 .5وضع تشريع جديد يسهل حل مشكلة األطفار مكتومي القيد.
 .6فرض وجود مساعدة اجتماعية في المحاكم الشرعية.

مسألة الحدث بشكل عاموب  ،والحدث الضحية والمعرض لللطر بشكل لاموب  ،هي
مسألة مهمة وحساسة يجب ان نتعاطى معها بانفتاح وبكثير من الروية ألن الرأي العام في
مجتمعنا عادة ما يحتاج الكثير من الوقت ليقبل التغيير حتى ولو كان نحو األفضل.

11
ثغرات وحاجات تشريعية للطفولة في لبنان

*

سناء عواضة

أتطرق الى مالحظات اللجنة الدولية حور التقرير اللبناني لوضع األطفار في

لبنان .تناولنا مالحظات اللجنة الدولية على التقرير الوطني الثاني المتعلق بأوضاع األطفار
في لبنان الذي امتد بين  1992و 1998وب  ،وألذنا المحاور األساسية التي وضعتها اللجنة في
موضوع التشريعات.
 .1عدم االتساق بين التشريع واالتفاقية في موضوعات الجنسية ،سن الزواج،

الحضانة ،الوصاية ،الميراث وحقوق األطفال الالجئين :حصلت إنجازات تشريعية في

مجاالت التربيةوب  ،الصحةوب  ،العمل والضمان االجتماعيوب  ،العقوبات والسياحة .المطلوب إجراء
دراسة قانونية مقارنة للتشريع اللبناني مع االتفاقية الدولية لحقوق الطفل .وهنا أود اإلشارة الى
أن المجلس األعلى للطفولة هو بصدد التحضير القتراح مشروع إلجراء دراسة قانونية شاملة

ليتم اتباع لطوات أساسية واجراء جردة على كل القوانين والتشريعات اللاصة بالطفلوب  ،على
ان تتم الحًقا مقارنتها مع المواثيق الدولية ذات الصلة.

 .2هياكل الرصد المستقلة :لوحظ عدم توفر آلية دائمة لرصد التقدم المحرز في

تطبيق االتفاقيةوب  ،وعدم وجود آلية لتلقي الشكاوى المتعلقة بانتهاكات حقوق الطفل .حصلت

مبادرات محدودة على مستوى القطاع األهلي اللبناني لرصد االنتهاكات في ما يتعلق بحقوق
الطفلوب  ،ولكنها ضئيلة وال تشمل كافة األراضي اللبنانية وال جميع األطفار الموجودين في

لبنان .هناك اقتراح مشروع قانون "وسيط الجمهورية لألطفار" .ال بد في هذا اإلطار من

إنشاء آلية وطنية أو هيئة مستقلة لتلقي الشكاوى ورصد االنتهاكات المتعلقة بحقوق األطفار
والتحقيق بها ومتابعتها .يجب أن يألذ مشروع قانون "وسيط الجمهورية لألطفار" مساره نحو
التنفيذ.

* النص هو موجز مداخلة شفوية ونقالً عن آلة تسجيل.
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سناء عواضة

 .3مصالح الطفل الفضلى :ما من انسجام بين االتفاقية الدولية لحقوق الطفل

والتشريع المحلي في ما يتعلق بمصلحة الطفل الفضلى .ما حصل في لبنان صدور بعض
األحكام عن المحاكم اللاصة وهي أحكام ضئيلة ومحدودةوب  ،وهي راعت مصلحة الطفل الى
حد ماوب  ،تمت اإلشارة إليها في التقرير الوطني الثاني المتعلق بأوضاع األطفار في لبنان.
لدينا المادة  108من قانون العقوبات التي تتكلم عن تلفيض العقوبة بالنسبة لحسن السيرة

لالر تنفيذ عقوبته دالل السجن (قانون  463حور تنفيذ العقوبات) .ال بد من اتلاذ تدابير
قانونية وادارية لضمان إدماج مبدأ حماية مصالح الطفل الفضلى في جميع التشريعات
والق اررات القضائية واإلدارية وفي السياسات والبرامج واللدمات التي تؤثر على نمو الطفل.

 .4الحق في الحياة :توجد أحكام في القانون الجنائي تتعلق بجرائم الشرف .ت ّم
المحل واستبدر بعذر ملفف.
تعديل المادة  562من قانون العقوبات بحيث ألغت العذر
ّ
يجب العمل على هذا الموضوع من لالر برامج تربوية وتثقيفية وجعل هذه الممارسات غير

اجتماعيا.
مقبولة
ً

 .5الحقوق والحريات المدنية :هناك مالحظة جوهرية في حياة الطفل وهي عدم

منح الجنسية ألطفار المرأة اللبنانية المتزوجة من رجل غير لبناني .ومسألة الجنسية مرتبطة
بالوضع السياسي في لبنان.
 .6العنف :يستلدم العنف كوسيلة للتأديب في المدرسة وفي المنزر .حصل رصد

النتهاكات طالت األطفار بإستعمار العقاب البدني في المدارسوب  ،على الرغم من صدور قرار
وزاري يمنع الضرب في المدارسوب  ،وقد صدر عن وزير التربية .تنم المادة  186من قانون
العقوبات" :يجيز القانون ضروب التأديب التي ينزلها باألوالد آباؤهم وأساتذتهم على نحو ما
يبيحه العرف العام" .وقد اسقطت هذه المادة في مشروع تعديل قانون العقوبات وصدر قرار

رقم  /1130المادة 41وب  ،وفيه" :يحظر على كل من موظفي التعليم إنزار أي عقاب جسدي
بتالمذتهموب  ،كما يحظر عليهم تأنيبه بكالم مهين تأباه التربية والكرامة الشلصية".

يجب تعديل قانون العقوبات في ما يتعلق بموضوع العنف لكي نحمي األطفار من

كافة أشكار العنف واإلساءة .وفي الوقت نفسه تطبيق القرار  1130المتعلق بمنع الضرب
في المدارس ليدلل حيز التنفيذ والمتابعة واإلشراف.
 .7الصحة األساسية والرعاية لألطفال ذوو االحتياجات الخاصة :هناك تمييز في

مجاالت التغطية الصحية واللدمات المتلصصة والتعليم .صدر قانون المعوقين التوجيهي
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رقم  2000/220وهو كمجمل القوانين اللبنانية يفتقر الى المراسيم التطبيقية اللاصة به.
يجب العمل على اقرار المراسيم التطبيقيةوب  ،لاصة وان قانون المعوقين يتضمن العديد من
اآلليات التنفيذيةوب  ،منها لجنة الهيئة المؤهلةوب  ،لجنة الرياضة ...كما يجب العمل على موضوع

البطاقة الصحية للطفل المعوق وتعميمها على أن تصبح لدماتها شاملة ونوعية.

اميا حتى سن 15
 .8التعليم المجاني وااللزامي :ال بد من جعل التعليم
مجانيا والز ً
ً
سنة .صدر في لبنان القانون رقم  686سنة  1998وهو يتكلم عن مجانية والزامية التعليم

حتى سن  12سنة مكتملة .كما هناك عدد من الق اررات الصادرة عن و ازرة التربية والتي تعفي
من بعض الرسوم .إضافة الى موضوع تدوير الكتاب المدرسي في المدارس الرسميةوب ،
موضوع تحديد األقساط المدرسية في المدارس اللاصة المدفوعةوب  ،تلفيض سعر الكتاب

المدرسي الصادر عن المركز التربوي للبحوث واالنماءوب  ،توسع الدولة ببناء مدارس تعليم عام
ومعاهد مهنية .وهناك شبكة من المدارس الرسمية بدأت في كافة المناطق .من المهم إقرار

المراسيم التطبيقية لقانون إلزامية ومجانية التعليم والعمل على رفعه حتى سن  15سنة.

 .9تدابير الحماية الخاصة بعمل األطفال :ما زالت هناك نسبة مرتفعة من

صدق لبنان على
مهناتنطوي على ألطار تهدد صحتهم ونموهمّ .
األطفار العاملين يزاولون ً
اتفاقية العمل الدولية رقم  182ورقم  .138كما صدرت مراسيم لاصة بعمل األطفار

كالمرسوم  700تاريخ  .1999وت ّم تقديم مشروع الى مجلس الوزراء لام بتعديل قانون
العمل بما ينسجم مع اتفاقيات العمل الدولية .يجب ان يدلل هذا القانون حيز التنفيذ فيقر
في مجلس النواب.

 .10األطفال الالجئون :وردت في هذا الموضوع مالحظات عديدة فما من أحكام

تشريعية وادارية لحماية األطفار الالجئين .تحققت بعض االنجازات في هذا الشأن في لبنان

ومنها تصديق لبنان على بروتوكور الدار البيضاء للعام  1965حور حقوق الالجئين في
معاملة مساوية لمعاملة مواطني البلدان العربية في ما عدا الجنسية .إن ارتباط هذه اإلشكالية

بالوضع السياسي اللبناني جعل الكثير من هذه التوصيات عالقة.

على لبنان اإلنضمام الى مجمل المواثيق الدولية التي ترعى حقوق األطفار

الالجئين :وضع الالجئين لعام  1951وبروتوكولها عام 1967وب  ،وباألشلام عديمي
الجنسية لعام  1954وبتلفيض حاالت انعدام الجنسية لعام 1961وب  ،وضرورة العمل على
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تطبيق بروتوكور الدار البيضاءوب  ،وتفعيل العمل في الدوائر الرسمية المعنية لتزويد األطفار
الالجئين بالوثائق السليمةوب  ،وضمان حصولهم على كافة حقوقهم.
 .11األطفال في النزاعات المسلحة :هناك زيادة تأثر بالحرمان االقتصادي

واالجتماعي عند األطفار الذين يعانون من ظروف النزاعات المسلحة .من االنجازات توقيع
لبنان على البروتوكور االلتياري الملحق باتفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك األطفار في
النزاعات المسلحةوب  ،إضافة الى مشروع لام في مجلس الوزراء وقد قامت و ازرة الشؤون

االجتماعية بدراسة ميدانية حور األسرى المحررين من السجون االسرائيلية وعائالتهم .وفي
هذا اإلطار قدمت لهم بعض التعويضات المالية .على لبنان أن يصدق على هذا البروتوكور

االلتياري وينضم الى الدور الموقعة عليه.

 .12إدارة قضاء األحداث :ال يتفق قانون األحداث  422مع مبادئ اإلتفاقية

الدولية لحقوق الطفل .من االنجازات المحققة مراعاة قانون األحداث لبعض أحكام اتفاقية
الطفلوب  ،وأعطى الحدث صفة التقدم بشكوى الى المراجع الملتصةوب  ،وفي الوقت نفسه أفرد بابا

لاصا لحماية األحداث المعرضين لللطر.
ً
يجب تعديل قانون األحداث بما يتالءم مع أحكام ومبادئ االتفاقيات الدوليةوب ،
وتحديدا في ما يتعلق بسن المسؤولية الجزائية وبإشتراك الحدث مع الراشدين في المحاكمةوب ،
ً
مع اإلشارة الى أن دراسة قانونية مقارنة لهذا القانون مع اإلتفاقيات الدولية تجري في
أيضا من إقرار المراسيم التطبيقية وتحديد مهام وصالحيات
المجلس األعلى للطفولة .ال بد ً
الو ازرات المعنية .هناك اصالحية واحدة في لبنان فال بد من إنشاء مؤسسات إصالحية
واالنتقار من النظام العقابي الى النظام التأديبي التأهيلي .ويقتضي ايجاد آليات فعالة

ومستقلة لضمان حصور األحداث على المساعدة القانونية وتقديم الشكاوى ورصد االنتهاكات
المتعلقة بحقوق األحداث الملالفين للقانون وايجاد شرطة متلصصة مدربة للتعامل مع

األحداث.
من المالحظ ايضا في إدارة قضاء األحداث عدم فصل األحداث الجانحينوب  ،لاصة
البنات من بينهموب  ،عن الكبار .ولكن تحقق إنجاز في لبنان نشيد بالجهد الذي بذر في سبيلهوب ،
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وهو إنشاء مركز متلصم للفتيات الموقوفات والمحكومات في "ظهر الباشق" وهو تابع
لو ازرة العدر.
في هذا المجار ال بد من إلغاء تدبير الحرمان من الحرية أو دلور األحداث الى

السجن في لبنان.

وشح بالمعلومات وبالوعي بشأن ظاهرة
 .13االستغالل الجنسي :لوحظ نقم
ّ
االستغالر الجنسي .من االنجازات تصديق لبنان على البروتوكور االلتياري بشأن بيع
األطفار وبغاء األطفاروب  ،وتم تشكيل لجنة بإشراف المجلس األعلى للطفولة لتنسيق الجهود
حور إشكالية العنف وسوء المعاملةوب  ،ما أشار إليه الدكتور ابراهيم طرابلسي في مداللتهوب  ،فقد
أنشأ المجلس األعلى للطفولة لجنة وطنية لاصة لحماية األطفار من كافة أشكار العنف
واالستغالر وسوء المعاملة .وانبثق عن هذه اللجنة عدة لجان قطاعية متلصصة .الهدف

منها في مرحلة الحقة هو وضع تصور

الستراتيجية وطنية لحماية األطفار بالشراكة

والتنسيق مع كافة القطاعات الرسمية والقطاع األهلي والمنظمات الدولية.

بمجرد التصديق على البروتوكور االلتياري ال بد من وضع تقرير ومتابعة

التوصيات والتوجيهات المتضمنة للبروتوكور وتحقيقها .يبذر جهد على مستوى االدارات
الرسمية والقطاع اللام في موضوع حماية األطفار من العنف .يجب دعم هذه الجهود
واعطاء األهمية لموضوع برامج التأهيل النفسي واعادة الدمج االجتماعي لألطفار ضحايا
التعذيب واإلساءة واالعتداء الجنسي .كما يجب العمل على تنظيم حمالت توعية وتثقيف

على ثالثة مستويات :األسرةوب  ،الطفلوب  ،المدرسة .وتوفير آليات رصد وتلقي شكاوى األطفار

ومتابعتها.
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12
الطفل في قانون العقوبات اللبناني

*

نزار صاغية

ان التركيز على قانون العقوبات اللبناني هو في مكانهوب  ،لاصة وانه يتزامن مع قيام

ورشة في هذا المجاروب  ،بوشر العمل فيها اوالر 2002وب  ،وتتداولها لجان في مجلس النواب
كلجنة تحديث القوانينوب  ،ثم عرض على لجنة االدارة والعدروب  ،التي عينت لجنة ثالثة العادة

دراستهوب  ،مؤلفة من بعض القضاة المتقاعدين او الذين يزاولون المهنة ومن ممثلين عن نقابة
المحامين.
1
ثالث مالحظات منهجية
 .1ال بد من االشارة الى مالحظة منهجية في صناعة القوانينوب  ،لاصة تلك

امور اجتماعية ان يقتصر
المتعلقة بالطفل وبالتشريع .هل يفترض بالتشريعات التي تطار ًا
العمل عليها على قانونيينوب  ،ام من المفترض ان يشارك فيها علماء اجتماع او علوم انسانية

يغنون المادة والتفكير القانوني في الموضوعوب  ،اضافة الى مشاركة اجتماعية وهذا امر آلر؟
ال بدوب  ،اقله لالر التحضيروب  ،من اجراء احصاءات حور عدد من القضايا.

جميل الكالم عن القيم االجتماعية والتقاليد والعائلةوب  ،ولكن ال بد من توثيق كل

ذلكوب  ،فهل ما زالت القيم االجتماعية على ما كانت عليه في السابق عندما وضع اور قانون
لطابا يطغى على التحوالت
عقوبات سنة  1943وقد اصبحنا في العام 2005؟ ام ان هناك
ً
كثير ما نستهل الكالم عن القيم التقليدية والقيم االجتماعية بينما هي
والتطورات الحاصلة؟ ًا
كثير االستعانة بالغرب بمضمون القوانينوب ،
غير موثقة بطريقة علمية وهي مجهولة .اعتدنا ًا

* النص هو موجز مداخلة شفوية ونقالً عن آلة تسجيل.
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ولكني افضل االستعانة بالغرب في التجارب المنهجية على ان يكون المضمون نتيجة تفكير
وتداور في ما بيننا.
 .2يشير قانون العقوبات بما يتضمنه او ال يتضمنه الى المسائل االكثر لطورة

عقابا .يشكل
التي توجب المعاقبةوب  ،او تلك التي ال يعتبرها المجتمع لطرة وبالتالي ال تفترض ً
تفصيليا الية دولة .في الدستور قواعد عامة وتحتاج كل قاعدة
دستور
ًا
عمليا ما يشبه
ذلك
ً
ً
عامة الى تفصيالتوب  ،ولكن عندما نشهد المواقف التي يتلذها قانون العقوبات من كل

القضايا االجتماعيةوب  ،وهو يشمل كل القضايا من حريات عامة وحريات لاصة وصوالً الى
الحقوق االجتماعية ومواضيع الفقر والتسور...وب  ،نكتشف مدى اهمية هذا القانون .انه مهم
مؤشر للنظام الذي
ًا
احيانا يشكل
بما يعاقب عليه وبما ال يعاقب عليهوب  ،فتناسي بعض القضايا
ً
نعيش بظله ولالهتمامات التي يألذها بعين االعتباروب  ،وتلك التي يهمشها دون اتاحة فرم
لها.
 .3ما مدى وزن حقوق الطفل في اي قانون
وتحديدا في قانون العقوبات؟ الكالم
ً
عن االحوار الشلصية والتشريعات التابعة للطوائفوب  ،فيه دراساتوب  ،ولكنه قابل للتطور .ما

يعا .هناك تشريعات
من شيء يسمى تشريع إلهي .لم يحضر اي إله الى االرض ويضع تشر ً
مذهبية مستمدة من بعض الكتب السماوية وفًقا العتقاد البعضوب  ،وهناك شرح لهذه القوانين
تللفا في
ووضعت تشريعات لاصة بها وهي كلها قابلة للتطور .ربما لبنان هو اكثر الدور ً

تطور منا في
ًا
تطوير القوانين المذهبية او القوانين الدينية .ايران دولة اسالمية واصبحت اكثر
فه م الفقه االسالمي او اقله في محاولة تطويره .ال يجدر بنا استسهار هذه المسألة والقور
بأنها ملالفة للقرآن او ملالفة للشرع اإللهي .كل ذلك قابل للتطوير .تصدر دراسات عديدة
حور الفهم التاريلي للمجريات والذ توجهات الكتب بعين االعتبار.
ما نالحظه في موضوع الطفل تحدي ًدا هو حصور تقدم ملموس في اللطاب العام
في المجتمع اللبناني السباب عديدة هي سياسية في جزئها االكبر .صدر قانون  2002وهو

يوما من مجابهة قوانين االحوار الشلصيةوب ،
يشكل اور تكريس للنظام العام الذي لم يتمكن ً
واور تكريس لحقوق الطفل بما يتجاوز آراء المذاهب .كيف؟ بإعطاء القاضي ليار اتلاذ
تدابير حماية للطفل المعرض لللطر من ضمن صالحية شاملةوب  ،وهي صالحية قد تطغى
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على صالحية القاضي الشرعي او المذهبي بتقرير امور الحضانة .معنى ذلك ان القاضي
عاماوب  ،وبالتالي
قد ارتأىوب  ،في حار وجود طفل في حار اللطروب  ،ان ذلك يستدعي
نظاما ً
ً
يستدعي اعطاء القاضي صالحية تتجاوز وتشمل وال تتوقف عند صالحية القاضي الشرعيوب ،
ما يمكن ان يؤدي في حاالت استثنائيةوب  ،عندما يكون الطفل في حار اللطروب  ،الى تجاوز
بعض القواعد التي قد تكون غير مدروسة في حضانة الطفل .في هذه الحالة تم تكريس نظام
عام.
2
أربعة مالحظات حول الطفل في قانون العقوبات
اربع مالحظات في موضوع قانون العقوبات انطالًقا من القانون الحالي والتعديل
المقترح من قبل لجنة تحديث القوانين .اللجنة الثانية لم تنشر بعد اقتراحاتهاوب  ،ونحن بالتالي
نتابع لنعرف ما ستتوصل اليه.
 .1التمييز في حماية الطفل :في موضوع سن الزواج ما زالت كل طائفة تقوم هي

بتحديد سن الزواج البناء طائفتها .فأما ان نعتبر مسألة زواج اي شلم تحت سن معين
( 18او  )...15هو امر لطير وبالتالي يوجب العقاب عليه بمعزر عن طائفة الولدوب  ،او اننا
قياسا مع دين
نعتبر ذلك غير لطر وال يوجب العقاب بالمطلق .ولكن ان يحدد لطر ذلك ً
الطفلوب  ،ففي ذلك تمييز في حماية الطفلوب  ،وهذا امر غير مقبور اطالًقا .هناك نصوم في
القانون كالمادة  26بشكل لام والتي تقور :يراعى فيها طائفة الشلم...وب  ،اضافة الى
المادة  483التي تتكلم عن رجار الدين الذين يوقعون عقد زواج دون التأكد مما اذا كان

مناسبا لالحوار الشلصية وللقاصرين.
ً
احيانا لللطر بما يبرره
 .2تعريض الطفل للخطر :قانون العقوبات يعرض الطفل
ً
او بالعقوبة التي يلففها .اثير موضوع تأديب االطفار وقد عاد قانون  2002واشار اليهوب ،

علما انه صدر بعد قرار وزير التربيةوب  ،بما يشير الى وجود للل ما .فكيف يصدر وزير
ً
ار يطلب فيه من المدرسين عدم ضرب االوالدوب  ،ثم يصدر في ما بعد قانون سنة
التربية قرًا

 2002يكرس الضرب عبر االحالة الى قانون العقوبات؟ الجيد في الموضوع ان لجنة
ملالفا للمعاهدات الدولية .وبغض النظر عن
تحديث القوانين ازالت هذا القانون واعتبرته
ً
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المعاهدات الدولية اجد ان المجتمع قد تطور بشكل جعله يرفض ضرب الولد .من االفضل
التكلم عن تطور المجتمع بدالً من اسناد االسباب الى المعاهدات الدولية.

امر آلر في مجار التبرير وهو لطيروب  ،اال وهو جرائم الشرفوب  ،ليس تلك الموجهة

ضد المرأة انما تلك الموجهة ضد الطفلوب  ،اي عندما تقتل االم طفلها او تسيبه او تجهضه
احيانا .ال شك ان ذلك يألذ بعين االعتبار
اتقاء للعاروب  ،فتلفف العقوبة الى ادنى الدرجات
ً
معطى اجتماعي معين وهو ان االم لائفة وتعيش في ظل ضغط نفسي ما يدفعها الى القيام
بهكذا عمل .يفترض بالمشرع او القاضي ان يكون
متسامحا معها الى حد ما .لكن هذا
ً
التشريع شئنا ام ابينا يشبه الى حد بعيد التشريع المتعلق بقتل المرأة بعدما ضبطت في جرم

الزنى .الفرق بين الوضعين ان الرجل يألذ المبادرة في هذه الحالة االليرة حماية لشرف
العائلةوب  ،بينما في الحالة االولى تعلن المرأة التزامها لقيم المجتمع ولضوعها للضغط

االجتماعي الفظيع فتقدم على عملها .ولكن في الحالتين هناك ضحيةوب  ،والضحية هنا هو
الطفل وربما قبل والدته.

هذا الواقع في الذ الموضوع االجتماعي بعين االعتبار يعود الى  .1943انتظرنا

في العام  2005ان تتدنى قيمة الشرف االجتماعي لصالح ارتفاع قيمة حقوق الطفلوب ،
وانتظرنا من التعديل التشريعي تلفيف العقوبة حتى سبع سنوات مثالً بدالً من لمس سنواتوب ،

او اقله ان يدعها كما هيوب  ،اال انه لفف العقوبة اكثر كما لو ان لجنة تحديث القوانين تقور

ان قيمة الطفل تدنت او ان قيمة الشرف ازدادت .علينا اتلاذ هذا الموضوع بعين االعتبار
فهووب  ،يعرض الطفل لللطر.
 .3قانون العقوبات يعرض الطفل للخطر بما يتقاعس عن معاقبته :جرى حديث

عن التسوروب  ،وهو موضوع مهم للغاية .لذا اود العودة اليهوب  ،واالبعاد االجتماعية الناجمة عنه

احيانا كثيرة نجد اطفاالً يقومون
تفوقه اهميةً .ا
كثير ما نشاهد اطفاالً يتسولون في لبنانوب  ،و ً
احيانا
بالتسور تحت اشراف شلم يقوم بإدارتهم ما يشكل  %99ربما من قضايا االطفاروب ،
ً

احيانا الرى عصابات.
يقوم االهل بذلك و ً
حالياوب  ،اعتبر
ما هو موقفنا من التسور؟ ًا
قائما ً
متأثر بالتشريع الفرنسي الذي لم يعد ً
المشرع في العام  1943ان التسور جريمةوب  ،دون ان يميز بين القاصر او غيره .كما عاقب
محرض الطفل على التسور .ولكننا اكتشفنا انه ساوى بين العقوبة التي نالها من دفع الطفل
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الى التسور واستغله وتلك التي نالها الطفل .في حار اعترف الطفل بمن دفعه الى التسور قد
يتعرض للمعاقبة نفسها وهو لذلك لن يتكلم لشية معاقبته .بدا المشرع هنا وكأنه يتجاهل آفة
التسور ويعالجها من معيار واحدوب  ،اال وهو منع مظهر التسور على الطرقات .بمعنى آلر

يكون الهدف االساسي من معاقبة التسور وضع ستار قانوني امام مظهر الفقر في الشارع
العاموب  ،دون التصدي للفقر بطريقة مباشرةوب  ،وفي ذلك اجتزاء في تفكير المشرع او توجهه نحو

اتجاه معين .ينطبق عندها القانون نفسه على القاصر وعلى الراشد بمعنى اننا ال نريد
مظاهر التسور!
علينا التفكير بطريقة ملتلفة اي رفض استغالر ضعف الطفل ودفعه نحو التسوروب ،

عندها تكون المعاقبة من منطلق آلر وهو منع استغالر الطفلوب  ،وتكون العقوبة اكثر صرامة

لكي يحظى الطفل فعالً بالحماية .اعتبر قانون  2002ان التسور يجعل الطفل في حار
اللطروب  ،كما تبنى العقوبة عندما اعتبر في بعض الحاالت ان الطفل في حار اللطر ولكنه

ملالفا
ملالف في الوقت نفسه .هنا على القاضي معالجة الوضع .لكن لماذا اعتبر الطفل
ً

في هذه الحالة؟ هل كان عليه ان يعمل كي ال يتسوروب  ،بينما نحن نضع كافة التشريعات
لمنع عمالة الطفولة حتى سن اللمسة عشر سنة؟ ما هو اللطأ الذي ارتكبه الطفل؟ كلها

اسئلة تطرح.
اسوأ من ذلك كله تعديل صدر عن لجنة تحديث القوانين لهذه المادة وهو لفض
عقوبة دفع الطفل الى التسور .معنى ذلك ان لجنة تحديث القوانين هي بحاجة فعالً الى
اشلام يفكرون من منطلق اجتماعي ويطرحون البعد االجتماعي للقضية حتى ال يغرقوا

غالبا وبأكثريتهم
في النصوم .في الواقع ًا
نادر ما يفكر المحامون او القضاة بالقانون فهم ً
يطبقون القانونوب  ،لذا هم غير قادرين على اجراء عملية تشريعية في قضايا اجتماعية
ايضا موضوع الدعارة.
حساسة .في موضوع االستغالر هناك ً
 .4الحياة العاطفية للقاصر :يمنع المشرع اللبناني القاصرين من ممارسة الجنسوب ،

كما يعاقب اي عمل جنسي مع القاصرين او في ما بينهم .علمنا ان التربية الجنسية في
المناهج المدرسية قد ألغيتوب  ،فبتنا وكأننا بإزاء لطاب عام يرفض االعتراف بهذا الواقع

وبحصولهوب  ،كمن يشطب عليه ويرفض التربية عليه .نعود هنا الى فعالية القوانين .القانون
المتعلق بالقاصرين في هذا المجار هو غير مطبق .هناك العديد من الحاالت التي تتجاوز
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هذا القانونوب  ،وبالتالي يتربى الطفل منذ الصغر على ملالفة القانون في امر هو عاجز ربما
عن ضبط نفسه حياله.

نحن هنا بحاجة الى علماء النفس لكي يفسروا لنا ما يمكن ان يترتب على معاقبة

لطر عليه او حتى التشريع في هذا المجاروب  ،لاصة
ًا
الطفلوب  ،وان كانت المعاقبة تشكل
عندما يتم الفعل الجنسي بين قاصرين دون الثامنة عشرة من عمرهما .حصل تطور كبير في
هذا الموضوع في كافة دور العالم ونود ان نعرف اين نحن من هذا التطور .هل ما زلنا في
لبنان عاجزين عن االعتراف بالحياة العاطفية للطفل اال بعد تجاوز الثامنة عشرة من العمر؟

المثير في الموضوع ان قانون  1943حدد بمرسوم اشتراعي سن  18سنة يمنع دونه ممارسة
العمل الجنسيوب  ،مما يدر على لطاب ايديولوجي الالقي معين في مجار القيم التقليدية
والعائلية واالجتماعية اكثر مما هو تكريس لحالة اجتماعية معينة .نستطيع الذهاب الى ابعد

من ذلك والقور انه لوال تحديات لطر مرض واستشراء عدوى هذا المرض لربما حصل
غض نظر عن هذا الموضوع.
***
هذه تحديات تضع الطفل في حار اللطر مما يحثنا على االعتراف بهذا الواقع
والسعي الى مجابهته بشكل علمي وموضوعيوب  ،واثارة النقاش بين اصحاب االلتصام

لللروج بالق اررات المناسبة .اللطابات االيديولوجية التي ال تقبل النقاش وال الجدر تعيقنا عن

التقدم وعن التوصل الى حلور.
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*

تعنى الهيئة اللبنانية لمناهضة العنف ضد المرأة بشكل اساسي بقضايا النساء

المعنفات كما تعنى بشكل غير مباشر بوضع االطفار دالل االسرة المعنفةوب  ،ذلك ان العنف

واالنحالر االسري وفقدان الترابط ينتج عنه للل وظيفي في الحياة االسرية.

من لالر مركزي االستماع واالرشاد الملصصين للنساء المعنفاتوب  ،كما ولجنة

االستشارات القانونية المجانية قد تلمسنا مدى جهل النساء – حتى تلك الفئة التي بلغت

مراحل التعليم العالي – للقوانين وما يمكن ان توفر لهن من حماية – وان محدودة – لدى
تعرضهن للمشاكل االسرية.

مشكلة االمية القانونية تشكل احدى اهم العوامل التي تحور دون تمكن النساء من

الدفاع حتى عن تلك الحقوق المنقوصة التي تتوفر لهن والطفالهن في اطار القوانين السارية

سوءا بالنسبة للقوانين المتعلقة باالسرة.
المفعور .واالمر يزداد ً
وجدنا في هذا المشروع منفعة كبرى على صعيد نشر الوعي القانوني في اوساط
اجتماعية ملتلفة .النساء اللواتي يعرفن استلدام الكومبيوتر سيتمكن من االطالع على اي
معلومة يحتجنهاوب  ،كما ان النساء االلرياتوب  ،سيتمكنوب  ،ومن لالر توزيع هذه المعلومات على
المراكز االجتماعيةوب  ،من االفادة من هذه المعلومات عن طريق المساعدات االجتماعيات او
العامالت في تلك المراكز واللواتي سيتم تدريبهن على كيفية استلدام هذه االقرام

الممغنطة.
***
برنامج يتم تنفيذه من قبل برنامج االمم المتحدة االنمائي والهيئة اللبنانية لمناهضة

العنف ضد المرأة – بدعم من االتحاد االوروبي:
الفئات المستهدفة:
* محامية ،الهيئة اللبنانية لمناهضة العنف ضد المرأة.
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 النساء واالطفار في حالة الفقر. منظمات المجتمع المدني لاصة تلك التي تعمل على برامج لدعم النساء. -مؤسسات اللدمات االجتماعية.

اهداف المشروع :في اطاره العاموب  ،يهدف المشروع الى توفير المعلومات الالزمة

للنساء واالطفاروب  ،لاصة اولئك الذين يواجهون ظروًفا عسيرة من اجل الحصور على الدعم
القانوني والمادي.
ويهدف المشروع بشكل محدد الى تمكين النساء من مواجهة وحل القضايا المتعلقة

بقوانين االسرةوب  ،بما فيها المسائل المتعلقة بالنفقة على االوالدوب  ،والزواج والطالق او الهجر او
االنفصار وقضايا الحضانة وغيرها.
سوف يتم هذا من لالر توفير المعلومات القانونية حور جميع هذه القضايا
بأشكار مبسطة وسهلة االستلداموب  ،بواسطة قرم ممغنط او  CDيتضمن هذه المعلومات
ايضا من لالر وضع هذه المعلومات على صفحة الكترونية لاصة بهذا المشروع.
وغيرها و ً
اجتماعيا موزعة على المناطق الملتلفة في القرى والمدنوب ،
مركز
ًا
تم التيار 42
ً
على ان يتم تجهيز ثالثين منها بجهازي كمبيوتر وطابعة ليجري من بعدها توزيع الـ CD
ايضا تحضير دورات
عليها وتدريب احدى العامالت فيها على كيفية استلدامه .كما سيتم ً
قانونية لاصة لتدعيم معرفة العامالت االجتماعيات بالقوانين الملتلفة.

اما االقرام الممغنطةوب  ،فإنها تجمع كافة المعلومات المتعلقة بقوانين االحوار

الشلصية والقوانين االلرى التي لها عالقة باالسرةوب  ،كما القوانين المدنية واالتفاقيات

والمواثيق الدولية اللاصة بحقوق االنسان وحقوق المرأة والطفل .الى جانب ذلكوب  ،تم وضع
غالبا ما تتردد على ألسنة النساء المعرضات لمشاكل اسريةوب  ،ووضع
الئحة باالسئلة التي ً
ايضا ما امكن وضعه من نماذج طلبات ملتلفةوب ،
اجوبة لها .كما تشمل تلك االقرام ً

كنموذج لطلب النفقة او المشاهدة اومنع التعرض وغيرها .فضالً عن دليل للمحاكم من رسوم
ومراكز المحاكم الروحية والشرعية والمذهبية اضافة الى الئحة بأسماء االطباء وعناوينهم.
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*

فاعلية التشريعات
مسره
انطوان ّ

العالقة التشاركية هي اساس اليقظة والنهضة في المجتمع اللبناني .سارت
المؤسسة اللبنانية للسلم االهلي الدائم على هذا المفهوم للتشاركية .في  13نيسان 2005
نظمنا لقاء جمع حوالي  25جمعية تتعاطى بالسلم االهلي والذاكرة .وكانت فكرتنا :ال نريد ال
التوحيد وال التنسيق وال االستيعاب...وب  ،بل انشاء شبكة على ان تبقى كل جمعية على

طاوب  ،ولكنه
معا كل على طريقته .قد يبدو هذا النمط بسي ً
برنامجها واستقالليتهاوب  ،ولكن نعمل ً
غير سار في لبنان بشكل كاف .يجري الحديث عن تنسيق وتوحيد وبعض االحيان يحصل
استيعاب بينما نسعى الى انشاء شبكات تتعاطى وتتفاعل مع بعضها لتكون اساس يقظة

اجتماعية.

نفضل بشكل عام البرامج التي تمتد على ثالث سنوات على البرامج الكبيرة التي

تهب مرة وال تلبث ان تنطفئ .عقد مرصد التشريع اربع ورش عمل سنة  2004وقد ذهلنا
لاللها مما شاهدناوب  ،الن التشريعات المتكدسة والتي هي قيد الدرس في مجلس النواب وفي

مجلس الوزراء وفي االدارات العامةوب  ،ضلمةوب  ،ويلزمها ليس فريق وحسب بل عدة فرق عمل

منهجيا .النقابات
لرصدها .هذا النوع من العمل لم يكن
متوفرا .قد يكون هذا العمل سهالً
ً
ً
معنية بهذه التشريعات .انها ملفات ضلمة يمكن تصنيفها بحسب القطاعات المهنية.
فالنقابات المنلرطة في الشأن العام تتعاطى كل منها بالتشريعات التي ترتبط بها بشكل

مباشروب  ،اال ان هذا العمل ال يحصل .موضوعنا هو رصد التشريعات قيد الدرس من ناحية

انطباقيتها ام ال مع معايير الديمقراطية وحقوق االنسان.

ولدت فكرة المشروع نتيجة تداور مع بعض النواب .ضم المجلس النيابي السابق

نائبا لديهم هاجس دولة الحق والتشريع للشأن العام .اال ان
ماال يقل عن ثالثين او اربعين ً
* النصوص هي موجز مداخالت شفوية ونقالً عن آلة تسجيل تولت صياغتها السيدة ارليت سعاده ابي نادر.

405

406

مناقشة

احد النواب قار لي" :نقوم بجهود كبيرة ونقدم اقتراحات اال اننا نجد انفسنا وحيدين ال نحظى

بدعم احد او بمساعدة" .كما ان احد الوزراء في حكومة سابقة للرئيس رفيق الحريري كان

وحيدا".
يقور لي" :اقوم بمبادرات واتلذ ق اررات شجاعة ولكن اجد نفسي ً

دائما الى السلطة المركزية .حقق المجتمع اللبناني التراقات
ال يجوز بنا التوجه ً
وهو يتمتع بدرجة عالية من الحيويةوب  ،ولكنه اصبح غير منتظم وغير منظم وغير متفاعل

بشكل تنظيمي على مستوى االحزاب والهيئات النقابية .كما حصلت التراقات في االعالم

واقفلت بعض المحطاتوب  ،اضافة الى ان الجمعيات االهلية تعاني من صعوبات كبيرة اسبابها
عديدة ومتعلقة بالتمويل والمأسسةوب  ،واصبحت الجمعيات االهلية الفاعلة نادرة .هناك بعض
المؤسسات المستقلة وهيئات وطنية ومجالس علياوب  ،لكن حتى هذه المؤسسات تعرضت
اللتراقاتوب  ،من لالر تطبيق مبدأ الوصاية بشكل يتنافى مع القواعد الحقوقية .ان مبدأ

الوصاية اإلدارية على مؤسسات عامة مستقلة والتي يفترض بها ان تكون فعالةوب  ،يطبق
بشكل شاملوب  ،وتحور الى رقابة تسلسلية ورقابة على المالءمة في ملتلف الشؤون .من
المسؤور؟ هذا يعني اننا بحاجة الى اعادة تفعيل المجتمعوب  ،الن الديمقراطية هي عربة
معا
بعجلتينوب  ،عجلة السلطة المركزية وعجلة المجتمعوب  ،وفي ما لو لم تسر هاتان العجلتان ً
يشكل ذلك لطورة على المسار الديمقراطي.

***

ساد انطباع بأن التشريعات هي شأن محصور بااللصائيين وبمجلس النواب

ورجار القانونوب  ،اال ان الناس معنيون بالتشريع ًايا كان القانون المطروح :قانون البناءوب  ،قانون
الض ارئبوب  ،قانون العمل ...لكل قانون انعكاساته على نوعية حياة كل فرد .هل لدينا هذا

االدراك بأن التشريعات تعنينا وتغير في نوعية حياتنا؟ هذه مسألة بالغة االهمية ما يحتم

علما ان ذلك ال يتضارب مع صالحيات مجلس النواب وال مع صالحيات
نشرها بين الناسوب ً ،
اية مؤسسة عامةوب  ،ولكن هذا عمل جديد يهم الناس ويعنيهم.
وغالبا ما نستعمل رمزية القانون لنوهم
حصل تضلم تشريعي كبير في لبنانوب ،
ً
وتعدر القوانين ولكن االشياء
الناس باننا نطور ونصلح فيجري تأليف لجان لتطوير القوانين ّ

مجددا تعديل
سوءا .ويحصل
ً
واالوضاع ال تتغيروب  ،بل وفي اكثر االحيان تصبح االمور اكثر ً
في القوانين بغية ايهام الناس بالتجديد وتبقى االمور على حالها .يرتبط ذلك بمفهوم لم ننشره

بعد في كليات الحقوقوب  ،وهو مفهوم فعالية القوانينوب  .effectivité du droit ،القانون ال
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جيداوب  ،ذلك ان فعالية القوانين وتطبيقها ترتبط بعوامل لارج
يضمن تنفيذه حتى وان كان ً
القانون متعلقة بوضع القضاء وبتوازن القوى في المجتمع وبالتقاليد السائدة في المجتمع
وبالثقافة .هي عناصر اما تساعد على تطبيق القوانين واما على العكس تعرقل القوانين
وتسيء الى تطبيقها .علينا البحث في فعالية القوانين بشكل جدي لكي تصبح القوانين

مطبقة.
في حار حظيت القوانين بدعم من المجتمع تطبق بسهولة اكبر وبكلفة اقلوب  ،اذ في

حار قبل الناس بقانون تتدنى الحاجة لوضع هيئات رقابة واجهزة قمعوب  ،كما ان المشاكل
المطروحة امام القضاء تتدنى .ان اقتناع الناس بالقوانين ومعرفتهم بها تجعلهم يساهمون في

تطبيقها.

من هذا المنطلق تصبح االولوية في المرحلة المقبلة تنظيم المجتمع .هناك مشاريع
عديدة في هذا السياق وقد تصبح سارية في المستقبل كشرعات المواطنوب  ،وقد وضعت لطة

تطبيقية في و ازرة الدولة لشؤون التنمية االدارية .شارك الدكتور ايلي ملايل في شرعة
المواطن الصحية .هناك ست شرعات :البيئةوب  ،الصحةوب  ،المار العاموب  ،التربيةوب  ،السالمة العامةوب ،

وهي كلها تتضمن تفاصيل تطبيقية مع كيفية استعمالها .سبق وبدأنا هذا المشروع بمبادرة من
شؤونا عديدة متعلقة
الوزير فؤاد السعد ومتابعة ليلى بركات ووضعت لطة تطبيقية تضمنت
ً
باالطفاروب  ،بالصحة وبالمدارس .في حار سارت هذه اللطة التطبيقية ستشكل مجاالً لتنشيط

العديد من االعماروب  ،مع منتدى التنمية والحوار ومع جمعيات عديدة في كل لبنانوب  ،وفق ما

ادرجت في الصيغة التطبيقيةوب  ،مع جمعيات فاعلة ومبادرات تطبيقية في قضية حقوق الطفلوب ،
في المدرسةوب  ،والعائلةوب  ،في السالمة العامة...

ان برامج التربية المدنية التي وضعت في  2001 -1997بقيادة البروفسور منير

ابو عسلي هي رائدة في كل ما يتعلق بحقوق الطفل والعائلةوب  ،اال ان تطبيقها قد ينحرف عن

روحيتها وهي بحاجة الى قيادة مدركة لهذا المضمون .هذه البرامج متوفرة في كل المدارس
الرسمية واللاصة وقد وضعت بروحية مجددةوب  ،اال ان تطبيقها يحتاج الى روحية وانتظام
ومتابعة.
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االستثمار في االنسان
بور مرقم

ال بد من التنويه بمبادرة "بنك بيروت والبالد العربية" لمشاركته في هذه الندوةوب  ،وهي
المرة الرابعة التي يشارك فيها تحقيًقا لما يقوم به برنامج مرصد التشريع من التواصل بين
التشريع والمجتمع.
المجتمع ال يقتصر على الجمعيات المدنية بل يضم مؤسسات ملتلفة ومن بينها

المصارف والمؤسسات الصناعية والتجارية .واالستثمار ال يكون فقط في النقد وفي التسليفوب ،

ايضا في االنسان وفي حقوق االنسان وحقوق الطفل كما حقوق المرأة التي تشكل
انما يكون ً
جزًءا ال يتج أز من حقوق االنسان.

الحركة التشريعية

طوني جورج عطاهلل

في تقارير سنة  2004حور مرصد التشريع كنا نتوجه مباشرة الى مضمون
التشريعات قيد الدرس أكان في مجلس النواب او في مجلس الوزراء او في االدارات العامة.
لكن المؤسف منذ مطلع  2005اننا عوض توجهنا نحو موضوع التشريعات التي تدرسوب ،

اجعا في اصور التشريع في لبنان .تركزت هذه
اصبحنا ننظر اكثر الى الشكل والحظنا تر ً
المرحلة بلرق للقاعدة الحقوقية وللنصوم الدستوريةوب  ،وحصل تعطيل لجلسات مجلس
النواب او اللجان .تم ذلك اما بهدف تجنب مناقشة عامة او بهدف تمرير تشريعاتوب  ،والسيما

ما حصل بموضوع التشريع االنتلابي حيث مر قانون  2000رغم وجود مشروع محار من
الحكومةوب  ،وكان اكثر مراعاة للمساواةوب  ،ال اقور بأنه االفضلوب  ،ولكنه اكثر مراعاة من قانون

سنة  2000للمساواة.
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الحظنا في هذه المرحلة غياب التشريعات والمبادرات واالقتراحات المتعلقة باالم
وبالطفولة وبالعائلة .حتى ولو اننا عدنا الى الوراء الى سنة ونصف للتوب  ،تاريخ البدء
بأعمار مرصد التشريعوب  ،لما وجدنا تشريعات قيد الدرس متعلقة بالطفولة واالم .ما حصل في

االشهر االليرة وما الحظناه ان مشاريع القوانين والمراسيم التي طرحت تعرضت للتوقف

بسبب شلل في عمل الحكومة .قدمت حكومة الرئيس كرامي استقالتها في  28شباط وحتى
 28نيسان  2005وتشكلت حكومة الرئيس ميقاتي .ادى ذلك الى تراجع حركة التشريعوب  ،ذلك
ان العملية الحربية االرهابية في  14شباط  2005والتي سقط ضحيتها الرئيس الشهيد رفيق

الحريري وعشرون
شهيدا ومن بينهم النائب باسل فليحانوب  ،حصلت اثر لروج الرئيس رفيق
ً
الحريري من جلسة هي الثانية للجان المشتركةوب  ،وكانت تدرس موضوع التشريع االنتلابيوب ،
متوجها الى منزله عندما وقعت العملية الحربيةوب  ،لدلور
اي انه كان في اوج عطائه وكان
ً
البلد في شبه توقف على صعيد حركة التشريع.
حصدنا بعض الممي ازتوب  ،مثالً تعطيل قانون االنتلابات النيابية رغم توفر قانونوب ،

كما وجه رئيس الجمهورية رسالة الى مجلس النواب لحثه على التشريع لكن مجلس النواب
اعتبر الرسالة مردودة.
كما الحظنا حصور استلدام لقررات السلطات في لبنانوب  ،والسلطات في لبنان هي
جسر عبور بين اللبنانيينوب  ،وهي ذات رمزية جامعةوب  ،ويجب ان توظف بشكل محايد .والحظنا
لروقات ولم تستلدم المقامات بشكل محايد ولم تتمكن اية سلطة من الحفاظ على حيادها.

نشأت مع الحكومة الجديدة لجنة لتحديث القوانين في و ازرة العدروب  ،قام بتكليفها

انتلابياوب  ،وهي لطوة مهمة وتحتاج
قانونا
الوزير لالد قباني واعطيت مهلة شهر حتى تنجز ً
ً
الى المتابعة.
كما هناك موضوع تقسيط الديون للدولة والضمانوب  ،والذي كان قد وافق عليه مجلس

ايضا موضوع لدمة العلم مطلع 2005وب  ،وقد تم
النواب ورده رئيس الجمهورية فتوقف .ولدينا ً
فورا.
اقرار موضوع إلغاء لدمة العلم على ان يبدأ التنفيذ بعد سنتين الستحالة تنفيذ ذلك ً

اضافة الى مشروع قانون حماية المستهلك الذي اقره مجلس النواب ولكنه يحتاج لالطر

ايضا مشروع قانون وسيط الجمهوريةوب  ،ودوره يقوم على اصالح
التنفيذية اللاصة به .وهناك ً
الللل لناحية عالقة المواطن باالدارةوب  ،ويلفف من معاناة الناس في الشؤون الحياتية
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واللدماتية اليوميةوب  ،حتى تبنى عالقة مثلى بين المواطن واالدارة .وهذا الشأن مرتبط بحقوق
االنسان.

وضع اقتراح قانون معجل مكرر التمام ما يسمى بالمصالحة الحقيقية وتللية قائد

القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع .والحظنا ان الرئيس نبيه بري عاد وذكر بالموضوع
مطروحا على اور جلسة اشتراعية للمجلس الجديد .وكان هناك مشروع يتعلق
واعتبره
ً
بتحديث نظام السير في لبنان.

ال ينطلق برنامج مرصد التشريع من مواالة او من معارضةوب  ،وال يتضارب مع

التصاصات اية مؤسسة عامة او مع مجلس النوابوب  ،بل على العكس هو يحمل الدعم

للنواب الحريصين على المسار الديمقراطي في لبنان وبناء دولة الحقوب  ،ولكنهم يعملون ضمن

حلقات معزولة وال يحظون بقوة الدعم من المجتمع .تكمن هنا اهمية المشروع.

مستجدات في تشريعات الطفولة
بور مرقم

الطفل كائن ضعيفوب  ،ولكنوب  ،ولالًفا لما يعتقد الكثيرونوب  ،يتمتع بالقدر نفسه من
الكرامة االنسانية التي يتمتع بها االنسان عامةوب  ،وهو يستحق هذا االحترام لكرامته االنسانية
ادبيا.
دينيا و ً
حتى من قبل والديهوب  ،وهذا ال ينفي مبدأ احترام الوالدين ً
صادق لبنان على عدة معاهدات في موضوع حقوق الطفلوب  ،وال سيما منها االعالن
العالمي لحقوق الطفلوب  ،والذي ينم في مواده على حق الطفل في التعبير .وال ادري الى اي
مدى نحن نحترم حرية الطفل في التعبير (المواد  15-12من االعالن العالمي لحقوق

الطفل).
عندما يصادق لبنان على اتفاقية دولية يجب عليه ان يحترم هذه االتفاقيةوب  ،ليس

النه وقع عليها فحسبوب  ،ولكن الن المادة الثانية من قانون اصور المحاكمات المدنية في

لبنان تعطي عند التطبيق االولوية للمعاهدات الدولية على القانون الدالليوب  ،فتلزم المحاكم

بتطبيق المعاهدات الدولية حتى ولو كانت متعارضة مع القانون الداللي اللبناني الوضعي.
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في السابق لم يكن هناك لجنة لحقوق االنسان وال لحقوق الطفل والمرأة .كانت

مقرر فيها .يجري العمل في
ترأس هذه اللجنة النائب نائلة معوض وكان النائب صالح حنين ًا
هذه اللجنة على صعيدين :اوالً على الصعيد التنفيذيوب  ،وهم يتعاونون مع جمعيات المجتمع
االهلي والجمعيات الفاعلة في هذا الموضوع والمؤسسات الفاعلةوب  ،ولاصة المجلس االعلى

للطفولةوب  ،وفي الوقت نفسه يتابعون مدى تطبيق لبنان لالتفاقيات الدوليةوب  ،وهناك سعي حثيث
لمالءمة التشريع الداللي مع المعاهدات الدولية التي صادق عليها لبنان.

ماذا فعل مجلس النواب على الصعيد التشريعي؟ باالضافة الى التعاون مع

مؤسسات المجتمع االهلي هناك تعاون حثيث مع لجنة االدارة والعدر التي تعمل على
تحديث القوانينوب  ،وتنسيق دائم مع و ازرة الداللية في موضوع تنظيم السجون لالحداث
ومكافحة التسور على الطرقات العامة.
ماذا انجز لبنان في موضوع التشريعات المتعلقة بالطفل وتحسين اوضاعه وما هي
عموما
المشاريع قيد الدرس في مجلس النواب؟ عندما نتحدث عن التشريع نعني التشريع
ً

ايضا المرسوم والقرار وما الى ذلك ...من االنجازات سنة 1998
وليس فقط القانونوب  ،انما ً
عدم السماح باستلدام االطفار واالحداث في المهن الصناعية .لن احاور عرض ارقام او
تواريخوب  ،ولكن بإيجازوب  ،من التشريعات على شكل قوانين او ق اررات او مراسيموب  ،سنة 1999
االعمار اللطرة على الحياة او الصحة او االلالق .كذلك االمر شروط استلدام االحداث

في المؤسسات الحرفية .لحظ قانون الموازنة العامة لعام  2000في المادة  50على اعتماد

نصف تعرفة لالوالد في سن  18وما دونوب  ،وللمعوقين في االماكن االثرية والسياحية
والمتاحف والمعارض ووسائل النقل المشترك .كما حصل تعديل في موضوع استفادة اوالد

ذكر ام اثنى حتى سن  25مكتملةوب  ،من تقديمات الضمان االجتماعي.
المضمونوب  ،سواء كان ًا
عام  2001تم التصديق على اتفاقية العمل الدولية بشأن عمل االطفار واالجراءات الفورية
للقضاء على االستغالر .كذلك االمر بالنسبة للنظام الداللي لمدارس االطفار والتعليموب  ،حيث

نم القانون في المادة  41منه انه "يحظر على كل موظف من موظفي التعليم انزار اي
عقاب جسدي بتالمذتهموب  ،كما يحظر عليهم تأنيبهم بكالم مهين تأبى التربية والكرامة
الشلصية عنه"وب  ،وهذا امر ملفت.

هناك مادة في قانون العقوبات تجيز لالهلين ولالساتذة انزار ضروب التأديب في

االوالدوب  ،وهي مادة مجحفة بحق الطفل .سنة  2002تحقق االنضمام الى اتفاقية العمل
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الدولية بشأن الحد االدنى لسن االستلداموب  ،توقيع االجازة للحكومةوب  ،توقيع البروتوكور بشأن

بيع االطفار .حقوق الطفل في النزاعات المسلحةوب  ،حماية االحداث المنحرفين والمعرضين
لللطر .كما حصلت في العام  2002مساهمة للنيابة العامة من لالر ق اررات اتلذتها تمنع

دلور الحانات لمن هم دون الثامنة عشرة من العمر.

في ما يتعلق بالمشاريع التي لم تنجز الحظنا ان لجنة المرأة والطفل تنسق مع
االتحاد البرلماني العربي وهذا امر مثير ومهموب  ،وتنسق لاصة مع االردن من اجل صوغ

قوانين حديثة في موضوع الطفلوب  ،ومالءمة التشريع اللبناني لمقتضيات االتفاقيات الدولية .وال

عددا من الدور العربية تتريث في اصدار تشريعات حور الطفولة وتنتظر لترى
يلفى ان ً
ماذا فعل لبنان في هذا المضماروب  ،لكي تستنتج وتستوحي قوانينها من التجربة اللبنانية.
على الصعيد العمليوب  ،تنتظر اللجنة رأي المجلس االعلى للطفولة وتألذ

ير
ير الى اللجان البرلمانية المشتركةوب  ،التي سوف تقدم بدورها تقر ًا
المالحظاتوب  ،لكي ترفع تقر ًا
موحدا يعرض على الهيئة العامة لمجلس النواب الجل اقرار القانون.
لاصا
ً
ً
عموما في لبنان inflation législative
يعيا في التشريع
نالحظ
تضلما تشر ً
ً
ً
على حساب النوعية في التشريع .ولكن الحظنا في موضوعات تشريعات الطفولة بنوع

لاموب  ،وجود تشريعات بكمية كبيرة وبنوعية عالية ،ولكنها غير مطبقة ولالسفوب  ،وابلغ
دليل انتشار االوالد المتسولين في الشوارع.

***

ماذا عن المشاريع قيد الدرس قبل انتهاء والية مجلس النواب؟
 منع تسويق بدائل حليب االم لكي تتالءم هذه االحكام مع االحكام الدولية. -تعديل مرسوم تنظيم دور الحضانة.

 -تعديل قانون العملوب  ،وفيه احكام كثيرة تتعارض مع االتفاقيات الدولية واتفاقيات

العمل العربيةوب  ،ومع ذلك ما زالت موجودة في قانون العمل ولم تعدر بشكل لام .يمكن
طبعا عند التطبيق التذرع بوجود معاهدة دوليةوب  ،ولكن ال بد من لفت النظروب  ،فهناك إلغاء
ً
ضمني في الموضوع.
 -اقتراح قانون يعطي الهيئات االهلية صفة االدعاء الشلصي عند انتهاك حقوق

الطفلوب  ،وهذا امر مهموب  ،اذ يحق عندها للجمعية باالدعاء مباشرة على انتهاك حقوق طفل

معين.
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 وهناك مشروع قانون لجهة رفع سن إلزامية التعليم الى  15سنة.كما نالحظ ان مجلس النواب قد لطا لطوات مهمة في طريق التشريع على
صعيد الطفولة ولصالحهاوب  ،ومالءمة احكام قوانينه الداللية للمعاهدات .ولكن ما زلنا بحاجة

الى مراسيم تطبيقية غير متوافرة .اي ان العديد من التشريعات قائمة وموجودة ولكنها تحتاج

الى مراسيم تطبيقيةوب  ،وهذه من مهمات الحكومة وهي تحتاج الى آليات تنفيذوب  ،ولاصة الى
آليات مراقبة للتنفيذ والى متابعة غير متوافرة.

ليست العبرة في توقيع االتفاقية الدولية فحسبوب  ،وليس حتى في تعديل القانون

الداللي فقطوب  ،بل العبرة في التطبيقوب  ،والوضع التطبيقي في لبنان هو واقع مأساوي .على
سبيل المثار هناك اكثر من ثالثة آالف طفل بين  10و 13سنة من العمر يعملون في

لبنانوب  ،فيما ألفي طفل تقر ًيبا من الشريحة عينها يبحثون عن عمل .ويعمل حوالي ثالثين الف
طفل بين  14و 17سنة اي ما يقارب  %11من هذه الشريحة العمرية.
ايضا الى كيفية تعاطي
اضافة الى االرقاموب  ،ندرك مدى مأساوية الوضع لو نظرنا ً
الدور المتحضرة مع حقوق الطفل .هناك اليوم مثالً تشريعات اوروبية سواء دالل كل دولة

اوروبية او تشريعات اوروبية موحدة حور حماية الطفولةوب  ،ليس فقط دالل االقليم الوطني

ايضا الطفار الرعايا االجانب ولارج اقليم
للدولةوب  ،وليس فقط لالطفار من رعايا الدولةوب  ،انما ً
الدولة.

ينظرون اليوم في اوروبا في مسألة استيراد بضائع ومنتوجات معينة مدققين فيها

لناحية اليد العاملة التي صنعتهاوب  ،واذا ما كان صانعوها من االطفاروب  ،فإذا تبين لهم انها

مصنوعة من قبل اطفار امتنعوا عن استيرادها .البرني احد العبي كرم القدم انهم يتأكدون
في اوروبا قبل استيراد كرة القدم بأنها ليست مصنعة على يد اطفاروب  ،على اعتبار ان يد

الطفل صغيرة وتحسن التحكم بالعمل دالل الكرة اثناء تصنيعهاوب  ،وفي حار ثبت ذلك

يشرعون
ويسنون قوانين تتلطى في تطبيقاتها اقليم الدولةوب ،
ّ
يمتنعون عن استيرادها .هم اذا ّ
وتحمي االطفار من رعايا الدور االجنبية وفي الدور االجنبية .وهنا نتساءر :الى متى ننتظر
من اآللرين حماية اطفار لبنان؟

التربية على حقوق االنسان وحماية الصلة االجتماعية
مسره
انطوان ّ

414

مناقشة

مأساويا بقدر وضع االطفار كما شهدته إبان رحلة
وضع االطفار في لبنان ليس
ً
شبيها بوضع بعض بلدان افريقيا حيث نشاهد االطفار يتسولون او
الى الهندوب  ،كما ليس
ً
يبيعون في الشوارع متروكين مهملين.
أمور مماثلة في لبنانوب  ،ففي التباريس شاهدت طفالً مبتور القدم
لكني شاهدت ًا
يتسور في الشارع دالل حي راق .اصبت بصدمة كبيرة حثتني على التوقف والتفكير بأنني

ير بأية حقيبة كانت لكنت طرحت هذه القضية على مجلس الوزراء .هذه فضيحة
لو كنت وز ًا
ايابا بشكل طبيعي وال
ذهابا و ً
كبرى :طفل مقطوع الرجل يتسور في التباريس والسيارات تمر ً

احد يأبه للمشهد! كما شاهدت طفالً عند ساحة ساسين يتسور وهو مقطوع القدم والناس
يعبرون الطريق وكأن االمر طبيعي!
قمت بجولة في نيويوركوب  ،وال شك ان فيها مناطق فقيرةوب  ،ولكن في الشوارع الكبيرة

ملتلفا الستينيات .هناك اهتمام بهذه
علما ان الوضع كان
ً
والمعروفة لم اشاهد متسوالً و ً
احداوب ً ،
علما انه في مدينة مكتظة كنيويورك ال
المسألة في نيويوركوب  ،هناك بلدية تهتم وهناك حكموب ً ،
يعقل عدم وجود فئات فقيرة تندفع نحو التسور حيث يكثر المار بوجود طبقات غنية
ومتوسطة .معنى ذلك انه حصل جهد كبير في هذا المجار لردع االطفار عن التسور في

الطرقات .بينما نعاني من مشكلة على هذا الصعيد في لبنان مما يوجب على االعالميين

والحقوقيين والوزراء طرحها .ان يكون لدينا في شوارعنا طفل مبتور القدم يتسور فهذه مسألة
كبيرة!

تم وضع العديد من الدراسات الرائدة في مجار اوضاع االطفار في لبنان .ومشروع

المجلس االعلى للطفولة حور اوضاع االطفار هو عمل تأسيسي .قرأته بتمعن الستلرج منه

آفاًقا حور ما يمكن فعله .كما وضع القاضي غسان رباح مقترحات عملية في كتاب يتناور
واقع االحداث في لبنان .يطلب منا بعد هذه الورشة اعتماد منهجية .وافضل منهجية هي تلك
التي تتحدث عنها لور مغيزر في كتابها حور اوضاع المرأة في ظل االتفاقيات الدولية.
عندما قمناوب  ،الدكتور طوني عطاهلل واناوب  ،بوضع وثائق لور مغيزر في كتابوب  ،ذهلت

بعمل هذه المرأة الفوالذية التي ادركت مبتغاها ابتداء من سن  18سنة وعملت لتحقيق اهدافها
بصالبة وبإرادة ال تقهر وحتى آلر يوم من حياتها .ماذا تقور لور مغيزر في كتابها؟ تقور

في مجار حقوق المرأة" :وضعنا سنة  1949لطة عمل تكمل جهود الرائدات .انطلقنا من

مناقشة

415

جردة بأحكام التشريع اللبناني في ضوء مواثيق ومقارنة التشريعات العربيةوب  ،وجزأنا المطالب
مطلبا معلالًوب  ،وانشأنا في كل مرحلة لجنة لاصة نظمت
الى مراحلوب  ،اعتمدنا في كل منها
ً
النشاطات واالتصاالت".

لم تلرج لور مغيزر ببرنامج توصيات والئحة مطالب بطور عدة امتار .يمكن اآلن

انطالًقا من دراسات المجلس االعلى للطفولة ورصد التشريعات القائمةوب  ،تحديد القضايا

واألولويات :ما هي المشاكل في قضية قانون العمل؟ ما هي المشاكل في قانون العائلة؟ ما
هي المشاكل في التربية والتربية للجميع؟ ما هي المشاكل في قضية االحداث وقانون

العقوبات؟ وما هي الحاجات التشريعية؟ هذا ما سنستللصه من هذا االجتاع ليكون وثيقة

للعمل المستقبلي.

بيننا العديد من االشلام العاملين في التربية على حقوق الطفل .نشكو من

انحرافات .الطفل في كندا او في السويد عندما ينار صفعة من والده يتصل بالبوليس ليشتكي
على ابيه .انا ضد الضربوب  ،ولكن ماذا حصل اليوم في هذه البلدان؟ لم يعد الطفل فيها

وغالبا لم تعد لديه عائلة! ال بأس ان صفع االب ابنه
يعرف من هو ابوه واين هي امهوب ،
ً
أيضا الحفاظ
علما اننا ال نبرر الضربوب  ،لكن يقتضي ً
بمحبة وبهدف تربوي وبدون تعذيبوب ً ،

الحافظ على الصلة االجتماعية وليس تفكيكها .هناك حق الطفل بالتعبير عن رأيهوب  ،وهو

شيء ضروريوب  ،اال ان العديد من المربين واالهالي يطبقونه على عكس ما يجب .اسمع اهار
يسالون اوالدهم :ماذا تريد ان تأكل؟ ماذا تريد ان ترتدي؟ اين تريد ان تذهب؟ ليست
الديمقراطية بسؤار الطفل عما يرغب بأكلهوب  ،بل نضع االطباق ويلتار من بينها .فهذا الطفل

الذي نسأله مبتغاهوب  ،وعندما يبلغ الرابعة من العمر ويبدأ بالذهاب الى المدرسةوب  ،يستفيق في
احد االيام ليعلن عن رغبته بعدم الذهاب الى المدرسةوب  ،واالهل يعارضونه مصرين على
ذهابه الى المدرسةوب  ،فيحتار في االمر :في السابق كنتم تسألونني عن رغباتي وعما اريده

واآلن تفرضون علي الذهاب الى المدرسة!
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تشريعات األحوال الشخصية
اميرة ابو مراد

نعالج موضوع الطفلوب  ،وفي الحديث عن الطفل هناك تركيز على العائلةوب  ،فدور
وعقليا وحماية...
وعاطفيا
جسديا وفكرًيا
العائلة مهم لناحية انجاب الطفل وتنميته وتنشئته
ً
ً
ً
للقوانين تأثير كبير في عالقاتنا وفي تسيير امورنا وفي تنظيم عالقاتناوب  ،لذا يكتسب قانون

ومالئما لعاداتنا وتقاليدنا بما
االحوار الشلصية اهمية بالغةوب  ،ويفترض به ان يكون حديثًا
ً
احدا لكل اللبنانيين.
يتماشى مع القرن الواحد والعشرينوب  ،على ان يكون و ً
يتذرع العديد من اللبنانيين بالفقه االسالمي او بالشريعة االسالمية التي تحور دون

توحيد التشريع في هذا المجار .عّلمت الشريعة االسالمية طيلة عشرين سنة في الجامعة
اللبنانيةوب  ،كما درست احوار شلصية وعقوباتوب  ،واستطيع استلالم جملة امور.

شيئا بل كان الذكر واالبن البكر
بما يتعلق باالرثوب  ،قبل االسالم لم تكن المرأة ترث ً
من يرث كل شيءوب  ،بهدف الحفاظ على الثروة وعدم تبديدها بتوزيعهاوب  ،اضافة الى حجة
تقور بأن المرأة تحصل على مهر من زوجها يعوضها عن المار الذي لم تألذه من اهلهاوب ،

علما ان التركات لم تكن مهمة اذ اقتصرت على بعض الماشية من غنم وماعز.
ً
جاء االسالم ورفع من شأن المرأة بنسبة عاليةوب  ،اال انه لم يقدم لها كامل حقوقهاوب ،
عقالنيا بواقع المرأة حينهاوب  ،نجد انها كانت
كثير في وضعها .لو فكرنا
حسن ًا
ً
ومع ذلك فقد ّ
صفر قبل االسالم ال تحصل على شيءوب  ،بينما الذكر يألذ كل شيء .جاء االسالم ورفع
ًا
الحد االدنى من الصفر الى النصف .الذي ارتفع ا ًذا هو الحد االدنى .عندما تنار االنثى

نص ف حظ الذكر فهذا كحد ادنىوب  ،بمعنى في ما لو حظيت الفتاة بالقدر ذاته الذي ناله
الذكر فليس في ذلك لطيئة .سألت كبار فقهاء المسلمين حور ذلك ودرست الشريعة
االسالمية في الجامعة اللبنانية وعلى مدى عشرين سنة .عندما نقور تنار المراة كحد ادنىوب ،
فمعنى ذلك انه ال يجوز ان تنزر حصة المرأة بالمقارنة مع حصة اليها عن النصف.

جداوب ،
االمر نفسه يقار في تعدد الزوجات .تعدد الزوجات حق ولكنه حق ضعيف ً

سمح به في ذلك الزمان السباب معروفة .كان الرجار يلرجون الى الحرب بينما تبقى النساء
وتجنبا لبقائهن دون زواجوب  ،ولم تكن
في الليموب  ،فيموت الرجار ويصبح عدد النساء اكبروب ،
ً
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شيئا .كان الزواج وسيلة العيش الوحيدة للم ارةوب ،
تتعلم ولم تكن لديها مهنة ولم تكن تمتلك ً
فاالب لن يدوم لها فهو من جيل آلر وسوف يشيخوب  ،الوها مشغور عنها وغير مستعد
لتحمل اعبائهاوب  ،كما ال يمكنها ان تعيش كعبدة لهوب  ،فال يبقى امامها سوى الزواج .لهذه

االسباب كان زواج المرأة ضروري وقد فرض ذلك الزمن واقع تعدد الزوجات .لكن تعدد

اجبا عليهوب  ،ففي حار منع تعدد الزوجات
الزواج حق ضعيف للرجلوب  ،وفوق ذلك هو ليس و ً
علما ان الرجل الذي ال يكتفي بإمراة واحدة فلن تكفيه نساء الدنيا
فليس في االمر مصيبةً .
وهذا امر غير جائز .يقور مبدأ تعدد الزوجات باربع زوجاتوب  ،وفي المتعة ال حدودوب  ،ففي

اسبوعيا  ...هل يصح ذلك في القرن الواحد
غنيا يستطيع تبديل زوجاته
ً
حار كان احدهم ً
تحديدا؟ هل يقبل بذلك مثقفونا والعاملون في مجار حقوق االنسان؟
والعشرين وفي لبنان
ً

وظيفة مجلس النواب في االساس هي التشريع وهم اصحاب الحق في التشريع

وليس الطوائف .صاحب الحق االساسي في التشريع هو مجلس النواب وقد اعطى وكالة
للطوائف حتى تشرع عنه .المحامي يعطي وكالة ولكنه ال يتمتع بحقوق االصيلوب  ،وبالتالي

يستطيع من فوضه ان يسحب الوكالة منه ساعة يشاء او ان يعدر حدودها .مجلس النواب
هو صاحب الحق االصلي وال يحق له التنازر عن هذا الحق الي كانوب  ،ليس بصفته

الشلصية بل بصفته ممثالً الشعبوب  ،وهو بهذه الصفة يقوم بالتشريع .عندما يتنازر المجلس
النيابي يكون قد الطأوب  ،وبإمكانه بالتالي العودة عن اللطأ وتصحيحهوب  ،وذلك بسحب الوكالة

ممن اوكله وباسترجاع الحقوقوب  ،والتي هي حقوقه االصلية .المادة التاسعة من الدستور ليست
جدا .ليست المادة التاسعة
علما ننا نعدر الدستور الشياء سليفة ً
اذا عقبة ويمكن تعديلهاوب ً ،
ايضا المادة  – 28وان كانت لارج موضوع بحثنا – وحتى
فقط التي تحتاج الى تعديل انما ً

ير فمن يحاسب من؟ واين فصل السلطات؟ عندما يكون النائب
تمنع على النائب ان يكون وز ًا
يروب  ،يكون في آن في السلطة التشريعية وفي السلطة التنفيذيةوب  ،فهل يحاسب نفسه؟
وز ًا
بالعودة الى المادة  9من الدستور في ما يتعلق بقانون االحوار الشلصيةوب  ،بإمكان

المجلس النيابي استرجاع هذه الوكالة من الطوائف ساعة يشاء ليشرع.
يرافق المشروع الموحد لجميع اللبنانيين تعليم إلزامي ومجاني .كفانا حبر على

شلصيا رئيس ديوان المحاسبة عن الموضوع بعدما
ورقوب  ،عليهم ان يلجلوا من ذلك .سألت
ً
ردا على سؤالي ان القانون ال يطبق بسبب عدم توفر
قار لي وزير التربية في و ازرة سابقة ً
المار لذلك وصدقته .تكلمت مع القضاة ومع رئيس ديوان المحاسبة العرف ان كان المار
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غير متوفر فعالً فأجابوني :المار متوفر متى قصدوا العمل! يلزمنا قانون موحد لالحوار
الشلصيةوب  ،مع قضاء موحدوب  ،مع تعليم إلزامي مجانيوب  ،ما يشكل اللطوة الهائلة للنهوض

باالطفار وبكل المجتمع.

ذهنية جديدة في التنسيق والتكامل

ايلي ملايل

يغادر وفد لبناني في  2005/6/26من و ازرة الشؤون االجتماعية وو ازرة العدر
والمجلس االعلى للطفولةوب  ،للمشاركة بمؤتمر اقليمي في القاهرةوب  ،حور موضوع العنف وسوء

المعاملة الذي يتعرض له االطفار .وقد افردت االمم المتحدة دراسة مسحية تشمل كل دور
العالم حور هذا الواقع .وضمن هذه الدراسة المسحية تم توجيه استبيان الى و ازرة العدر حيث
كلف وزير العدر احد القضاة لملء االستمارة لناحية التشريعات المتعلقة بالموضوع.

تبين في العديد من المدالالت ان هناك حاجات كبيرة في لبنان .نحن سائرون في

المجلس االعلى للطفولة بالتعاون مع منظمة اليونيسف والمفوضية السامية لحقوق االنسان

لوضع دراسة قانونية مقارنة لكل حقوق االطفار في كافة الميادين :عمل االطفاروب  ،االحداثوب ،
العنفوب  ،الحقوق الثقافية لالطفاروب  ،موضوع االنترنت ...سوف تلزم هذه الدراسة لتقارن مع

االتفاقية الدولية ومجموعة الصكوك الدولية الملحقة باالتفاقية.
***

مطلبا .شكلت لجنة بالتعاون مع قوى
هناك لطوة ثانية بوشر العمل بها وشكلت
ً
االمن الداللي والمجلس االعلى للطفولة وو ازرة العدر وو ازرة االعالم وو ازرة التجارة تعمل على
موضوع العنفوب  ،اضافة الى تشكيل لجنة وطنية تعمل على دراسة التشريعات االضافية
ايضا في موضوع العنف ضد االطفار في
الالزمة لحماية االطفار من لطر االنترنتً .
المدارس هناك تحركوب  ،بعدما انهت منظمة غوث االطفار السويدية دراسة قانونية وادارية
مقارنة لموضوع العقاب المدرسي والعنف الممارس على االطفار او في ما بينهم في مدارس

لبنان .ذلك ان القرار الوزاري غير محترم حتى دالل المدارس الرسمية .هذا القرار شمل
المدارس الرسمية ولم يطل المدارس اللاصةوب  ،ونحن نجهل الواقع القائم في المدارس
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اللاصة .المدارس الرسمية ال تطبق اذن قرار الوزير بشكل كاملوب  ،وما زالت هناك اشكار

ملتلفة من العقاب المدرسي سائدة .نطلق التحرك بالتعاون بين غوث االطفار السويدي
والمجلس االعلى للطفولة وو ازرة التربية لمعالجة موضوع العنف في المدارس.

بدأت ورشة وطنية كبيرة في مجار حماية االطفار من العنف .وكلما غصنا اكثر

في الموضوع تبين لنا النقم الكبير على مستوى آليات التنسيقوب  ،وضرورة حصور تكامل
بين كافة الفرقاء في لبنان .وجد المجلس االعلى للطفولة لتأدية هذا الدور .لكن الواقع السائد
في الذهنية المجتمعية اللبنانية هو توجه العديد من الو ازرات للعمل منفردةوب  ،اذ يعتقد كل فريق

ان و ازرته هي المعنية دون سواها .كذلك االمر في العالقات بين الو ازرات والجمعيات

االهليةوب  ،كما بين الجمعيات االهلية في ما بينها .هناك نقم كبير في مسألة ذهنية التمثيل

والتكاملوب  ،ونحن نسعى لتركيب ذلك بالتعاون مع اللبراء ومع االشلام المعنيين بمصلحة
الطفولة وذوي اللبرةوب  ،الرساء ذهنية جديدة في لبنان قائمة على منهجة العملوب  ،وعلى تكريس
منطق التنسيق والتكامل .الصعوبات كثيرةوب  ،لاصة وان الجميع يعرف الجميع في لبنانوب  ،لكننا

نعد باطالق ديناميكية جديدة في موضوع الطفولة.

سوف تلزم دراسة بالتعاون مع اليونيسيفوب  ،وهناك دراسة الرى تم تلزيمها لدراسة

موضوع المؤسسات التي يدللها االطفار وكيف يدللون اليها وبأية معايير وبأية قوانين .كما
عروضا على موضوع العنف ضمن اطار دراسة مسحية تحليلية شاملة لكل اشكار
استدرجنا
ً
العنفوب  ،ولكن لالسف لم تف اية مؤسسة بحثية اجتماعية لبنانية بالشروط وبالتالي سوف

نضع صياغة جديدة بما يسمح بالقيام بهذه الدراسة المسحية .نحن وكما قار القاضي رالف
رياشي نفتقد الى وجود معلومات واحصاءات وبيانات من شأنها المساعدة بوضع لطة
وطنية لموضوع العنف وسوء المعاملة .لكننا ال نقف مكتوفي االيدي بانتظار اجراء الدراستين
فهذا موضوع حقوقي وال يقتصر فقط على معرفة حجم الظاهرة .هناك منطق حقوقي يلزمنا

وقائيا .لذلك انشئت لجنة كبيرة على مستوى الوقاية وحماية االطفار من العنف
بأن نتحرك
ً
ومن سوء المعاملةوب  ،وهي تقوم بوضع لطة عملوب  ،وسوف نلزم الدراسة الجديدة على ان نقوم
بعد ذلك بوضع لطة وطنية لحماية االطفار من سوء المعاملة والعنف.

في ما يتعلق بقانون االحداث هناك حاجة وطنيةوب  ،وكما ذكر القاضي رالف رياشيوب ،

لتعديل بعض مواده لتكون اكثر مالءمة لالتفاقية وللصكوك الدولية ولحاجات الواقع.
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صدق
سيصبح لبنان من بين الدور التي ستتمكن فعالً من ان تفي بالتزاماتهاّ .

لبنان على كل االتفاقياتوب  ،اال انه على المستوى التطبيقيوب  ،هناك هوة بين القوانين الوضعية

وبين التطبيق .نحاور للق منالات الوعيوب  ،والتحضير جار لتحقيق الوعي حور بعض

القوانين .تستعد و ازرة العدر بالتعاون مع و ازرة التربية القامة نشاطاتوب  ،اضافة الى مشروع

آلر تقوم به اليونيسيف بالتعاون مع اتحاد حماية االحداثوب  ،يتناور التدابير التربوية البديلةوب ،
لمعرفة حجم المؤسسات وتدريب بعض المؤسسات عليها .هناك نقم في البنية التحتية

الواجب توفرها للتمكن من تطبيق القانون.

اشهر قليلة حتى يظهر اال ان الجهد والحيوية
ًا
حاليا جهد وطني ولكنه يحتاج
يبذر ً
والنشاط جار .يبقى ان نوحد هذه الجهود ونضعها ضمن اطار منهجية متكاملة ال يزار لبنان
مفتقر اليها.
ًا

ثقافة التشريع

مسره
انطوان ّ

نسبيا هو ثقافة التشريع .ال ينحصر التشريع ببعض اعضاء
ندلل في مفهوم جديد ً
مجلس النواب وبعض االداريين .تفترض ثقافة التشريع قيام عملية تشاركية حتى تكون
التشريعات نافذة وفعالة.
تركزت المدالالت والمناقشات على اربع نقاط:
 .1القواعد الحقوقية العالمية واللبنانية بحسب الدستور اللبناني :قصدنا العبارة:

سعيا لتحقيق االنسجام مع الشرعات الدولية وفي
"المعايير حسب القواعد الدستورية اللبنانية"وب ً ،
اطار الدستور اللبناني وضمن التشريعات المذهبية القائمة.
 .2واقع التشريعات :طرحت عدة اوراق ودراسات لواقع التشريعات المتعلقة

بالطفولة والعائلة.

 .3االقتراحات العملية التشريعية.

مناقشة
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 .4فعالية التشريعات :انها النقطة االهم وتلزمها المتابعة .القانون ال يضمن

تطبيقه .تطبيق القانون مرتبط بعناصر الرى متعلقة بالقضاء وبتوازن القوى في المجتمع
وبثقافة الناس وبالتقاليد واالعراف وبوضع المجتمع وان كان متقبالً ام ال لهذه التشريعات.
فعالية القوانين لم نعتد عليها في كليات الحقوق – وذكر ذلك القاضي رالف رياشي .ال يجوز

جديدا
موضوعا
نغير ونصلح .سيشكل ذلك
ً
ً
استعمار رمزية القانون اليهام الناس بأننا ّ
وموضوع متابعةوب  ،بالتعاون مع المجلس االعلى للطفولةوب  ،اي فعالية التشريعات المتعلقة

بالطفولةوب  ،على ان يشارك بذلك االعضاء العاملون في هذا المجار في المجتمع والهيئات
االجتماعية المعنية .القوانين موجودة ولكن اين فعاليتها؟

الباب الرابع
الندوة السابعة
بالتعاون مع

بلدية زحله – معلقة

الجمعية التراثية للحفاظ على االبنية القديمة
والمواقع الطبيعية في لبنان APSADوب  ،فرع زحله والبقاع
نادي الروتاري حمانا – المتن االعلى

فندق قادري الكبيروب  ،زحلهوب 2005/12/3 ،
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1
ضرورة التوفيق بين العمل النيابي والبلدي
اسعد زغيب

*

**

العالم اليوم يتطور بسرعة ويسبق لبنان .القوانين في لبنان ال تتغير والتشريع

تماما
بطيء .بالعودة  45سنة الى الوراء نجد ان المشرع كان يفهم بكل التفاصيل القانونيةوب ً ،

كما كان الطبيب يعالج ملتلف الحاالت والمهندس يلطط لكافة تفاصيل البناء ومن ضمنها

الكهربائية والصحية وما اليها ...لكن المشرع اليوم ومهما عال شأنه فهو ال يستطيع التشريع
في كافة المجاالتوب  ،مثالً ال يستطيع وضع قانون لام بالصيد ان لم يجتمع بالمؤسسات
االهلية المعنية بالموضوع ويتشاور معهاوب  ،او يلتقي بجمعيات تتعاطى شؤون الطير او البيئة

فيتناقشون في الموضوع ليلرج بعد ذلك بلالصة معينة .ال نستطيع اليوم وضع قانون يبقى
على الدوام .على القانون ان يكون في لدمة المواطنوب  ،وان يكون من الممكن تعديله متى

تغيرت المعطيات حتى وان كان حديثًا .العالم كله يسير بسرعة.
حاضر في مجلس النواب في والية نورث كاروالينا الشمالية في الواليات
ًا
كنت
االميركية المتحدة اثناء البحث بموضوع تغيير قانون صيد الغزار .كان هذا القانون قد وضع
مطلع العاموب  ،وقاموا بتعديله في الشهر السادس ليتالءم مع حاجات الناس والواقع الجديد .ان

مرور بكل من يليهوب  ،اضافة الى القانون والدستور
ًا
بدءا من رئيس الجمهورية
الدولة بكاملهاوب ً ،
واالدارات العامة والبلديات...وب  ،كلها وجدت للدمة المواطنوب  ،ويجب على القانون ان يكون
اوالً في لدمة المواطن .التشريع والقوانين هما اساس االنماء والتطور .في حار توفرت لدينا

قوانين سليمة وتشريع سليم نتطور بسرعةوب  ،وفي ما عدا ذلك يصبح "كل مين ايدو إلو" وينظم

شؤونه بنفسه .اليوم تدلل االنترنت كافة البيوت وما من قانون يرعى ذلكوب  ،الكل ملالفوب ،
تجنبا للوقوع في ملالفة .هذه
ومع ذلك ال يمكن ايقاف االنترنت او الكابل او مولد الكهرباء ً

* النص هو موجز مداخلة شفوية ونقالً عن آلة تسجيل.
** مهندس ،رئيس بلدية زحله – المعلقة.
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امور يحتاجها المواطنوب  ،لكن الدولة تسير ببطء وال تساعد المواطن على تلبية حاجاته
العصرية المتطورة بسرعة.

***

ورد نم في وثيقة الوفاق الوطني جاء فيه" :الدولة اللبنانية دولة واحدة موحدة
ذات سلطة مركزية قوية" .وفي نقطة ثانية" :توسيع صالحيات المحافظين والقائمقامين

وتمثيل جميع ادارات الدولة في المناطق االدارية على اعلى مستوى ممكنوب  ،تسهيالً للدمة
المواطن وتلبية حاجاته" .ما يعني ان التوجه مركزي مئة في المئة .وهكذا اجد انه كان من

االفضل القور :الدولة اللبنانية دولة واحدة موحدة ذات سلطة قوية مركزيةوب  ،فهي كذلك وال

يستطيع احد فعل شيء حيالها .ويضيف :اعادة النظر في التقسيم االداري بما يؤمن
االنصهار الوطني ويضمن الحفاظ على العيش المشترك ووحدة االرض والشعب

والمؤسساتوب  ،اعتماد الالمركزية االدارية الموسعة على مستوى الوحدات االدارية الصغرىوب ،
القضاء وما دونوب  ،عن طريق انتلاب مجلس لكل قضاء يرأسه قائمقاموب  ،تأمين المشاركة
المحلية.
ال اعرف كيف نطالب بالمركزية ادارية من مجلس نيابي يقور دستوره ان القائمقام

تبعا للظروف المسيطرةوب  ،وللتللم
هو رئيس الهيئة التنفيذية .نحتاج الى نواب ال يشرعون ً
من وضع معين على ان تحل المسألة الحًقا.
تلزمنا رؤية مستقبلية وان استلزمت وقتًاوب  ،لاصة وان المشكلة ال تتعلق بالوقت بل
ان القيمين على التشريع ينامون طويالً على المشاريعوب  ،الى ان يجدوا انفسهم فجأة تحت

ضغط الدولة وال يعود الوقت يكفيهم .مشكلة النفايات مثالً في لبنان قديمة مرت عليها
السنينوب  ،وال نعلم متى ينفجر الموضوع فيضطر النواب الى وضع قانون معجلوب  ،ال يستطيع
ان يتفلت من الشوائب وااللطاء .المؤسف في لبنان اننا نبني على اساس اننا عابرو سبيل
في هذا البلدوب  ،بدالً من ان نبني على اسس متينة تبقى الوالدنا واحفادنا واالجيار التي تليهم
اي للمستقبل .من هنا ال نجد اعماالً باهرة يسهر المتوالون على الحكم على متابعتها بل

يقتصر البناء عندنا على ما يكفي .هناك كنيسة في برشلونة بنيت من  120سنةوب  ،وما زالت
االعمار جارية فيهاوب  ،وفي حار سألناهم متى تنجزوب  ،يكون الجواب :نحتاج مئة سنة اضافية.
نحتاج في لبنان الن نبني للمستقبل.
***

الندوة السابعة :زحله
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ماذا نريد من الالمركزية االدارية؟ هل نريد لبنان بحجم بيروت ام لبنان على امتداد
عمليا لو نظرنا الى العالم المتحضر كأوروبا مثالًوب  ،نجد ان الالمركزية االدارية
اراضيه؟
ً
مؤلر الى فرنساوب  ،سنة  .1983ومنذ ذلك الحين وهم يعملون في هذا االتجاهوب  ،وما
ًا
وصلت
زار يعوزهم وقت طويل حتى تتمكن كافة المدن والمناطق من الوقوف على رجليهاوب  ،ورفع
صبغة باريس عن فرنسا .باريس اليوم تلتصر فرنسا كلها.
قمنا بجولة في عدد من المدن الفرنسية ووجدنا انها تسير نحو التطور والتحرر
مجاور لها
ًا
بلدا
والتقدموب  ،وان كان يلزمها وقت طويل بعد .كان نظام فرنسا غر ًبيا .لو الذنا ً
كألمانيا مثالًوب  ،نجد اننا ال نستطيع التفضيل بين المدنوب  ،ذلك انها في اساسها بنيت على

الالمركزيةوب  ،منذ ما يزيد على المئة سنة .كلهم المان وال احد ضد الدولةوب  ،وان كان لكل منهم

رؤيته اللاصة في منطقتهوب  ،ويحقق تجارته وزراعته وصناعته فيها وفق ما تقتضيهوب  ،وال

يدللون في التقسيم االداري على اساس الطبقية او الدين ...بل تسير االمور بشكل طبيعي.

تبعا لوضعنا الجغرافي واالنسانيوب  ،وفق
علينا التحلي بقدرة مماثلةوب  ،فنقسم المناطق ً
ما يرغب به الناسوب  ،حتى وان كانت مؤلفة من شرائح اجتماعية ملتلفة او من طوائف
احياناوب  ،فعلينا تصحيح
ملتلفة .من المهم ان ننطلق ونحقق ادارات محليةوب  ،حتى وان الطأنا
ً
اللطأ ومتابعة التقدموب  ،دون ان يوقفنا موضوع التقسيم االداري عن تحقيق المركزية ادارية.
كما ال نريد ان تستمر هيمنة دولة شديدة المركزية على المواطن اللبناني .في فرنسا واجهت
الفرنسيين مشكلة في تحقيق الالمركزية االداريةوب  ،ذلك ان التشريع لها يصدر عن مجلس

النوابوب  ،الذي يقوم بفعله هذا بوضح المقصلة على عنقهوب  ،فهو يتللى عن السلطة ويمنحها
للمراكز كلها .كيف يمكن لذلك ان يحصل في لبنان؟ فالمشرع يسيطر على الوضع ويتحكم

بالناسوب  ،كيف يوقع على قانون يلرجه هو نفسه من اللعبة؟ اضافة الى ان مشكلة الدين
العام تجعل الدولة بحاجة لكل قرش يدلله اللبناني الى لزينتهاوب  ،لتعمل هي على توزيعه وفق
ما ترتئيوب  ،االمر الذي تعيقه الالمركزية االدارية اذ تؤدي الى توزيع هذه االموار بين االدارات

كبير من هذا المار .كل ذلك يعيق تحقيق
قسما ًا
المحلية والدولةوب  ،فتلسر الدولة بذلك ً
علما ان الالمركزية االدارية هي التي تجعلنا ندرك ونشعر باننا نبني
الالمركزية االداريةوب ً ،

للبنان ككلوب  ،بدالً من ان نعمل كلنا فقط من اجل بيروت.

عانت فرنسا من المشكلة نفسها حيث كان النائب يؤمن اللدمات المباشرة

للمواطنين ويلدم منطقته بشكل دائموب  ،وكان الجميع يعمل من اجل باريس .تم تمرير القانون
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بشكل ذكيوب  ،ففي عهد الرئيس فاليري جيسكار ديستينوب  ،وليتمكن من نزع السلطة من يد
مجلس النواب وهو السلطة التنفيذيةوب  ،اعطى النائب الحق بأن يكون رئيس محافظة
Départementوب  ،كما ان يكون
ئيسا لهاوب  ،حيث بإمكانه ان
عضوا فيها
وعضوا في البلدية ور ً
ً
ً
يلدم المواطنوب  ،بينما يقوم بالتشريع في المجلس النيابي.
يصب كل ذلك في مصلحة المواطن .غالبية النواب اليوم في فرنسا هم رؤساء
بلديات او رؤساء محافظات او اعضاء فيهاوب  ،ما يساعدهم على معرفة الحاجات الملحة
للناس وما يعيقهاوب  ،فعندما ينتقل النائب من بلدته الى باريس ويدلل المجلس النيابي ليشرعوب ،

ويشرعون على
يطرح المشاكل والعوائقوب  ،ويفهمها كافة النواب بنتيجة لبرتهم في بلداتهم
ّ
اساسها .علينا العمل في لبنان لالنتقار من المرحلة التي نعيشها اليوم الى مرحلة مستقبلية
حضاريةوب  ،الحياة فيها نوعيةوب  ،تعطي التشريع قيمته وتجعله فوق اللدمة المباشرة للشلم.

التشريع في أساسه ضامن اللدمات .علينا ايجاد الطرق والحوافز المناسبة لتحقيق ذلك

فنكون عمليين براغماتيين.

كتب زياد بارود عن الالمركزية االداريةوب  ،ووضع شرًحا عن الالحصرية والالمركزية
وفيه" :قيام سلطة عامة محلية منتلبة تستمد شرعيتها من القانون الذي يحدد صالحياتها.
تتمتع هذه السلطة بالشلصية المعنوية المستقلة عن شلصية الدولة التي هي جزء منها.
تتمتع هذه السلطة باستقالر مالي اي بموازنة مستقلة عن الموازنة العامة .تتمتع السلطة
الالمركزية باالستقالر االداري".
هذه نقاط اساسية يجب السير عليهاوب  ،وال يجوز وضع المحافظ او القائمقام على
جديدا .المحافظ في
شيئا
رأس كل ذلك .سبقتنا دور العالم في هذا المجار ونحن ال نلترع ً
ً
فرنسا يراقب البلدياتوب  ،ولكي تنجح الدولة يجب ان يكون دورها دور الرقيبوب  ،تضع اللطط
والقوانين والتشريعات وتراقب تطبيقها بشكل صحيح .المشكلة في لبنان تكمن في التطبيق.

2
قوانين قريبة من الناس
عصام اللراط

*

**

ان المجتمع المدني هو مارد تهاوت عند ظهوره كل القوى الحركية والعنفية

والتغييرية التي اعتمدت اساليب حزبية او نقابية او يسارية او يمينية ومنه انطلقت صناعة
وتاليا وصفة طبية لكل
المؤسسات غير الحكومية فاضحى نشاطه المجتمعي عبرة وامثولة ً
داء.
وها هو اليوم يطل من لالر "مرصد التشريع في لبنان" لبحث عملية التواصل بين

التشريع والمجتمع بحثًا عن ديمقراطية التشريع وحقوقه الدنيا.
***

عندما نتكلم عن دولة الحرية والديمقراطية والحق والمعايير الدولية لحقوق االنسانوب ،

وعندما نعلم ان االنسان هو محور التشريع وسن القوانين وان المواطن بعد كل ذلك

هو حقل التجارب الذي تجري عليه تطبيق هذه التشريعات والقواعد الحقوقية الدنياوب ،

عندها فقط نلمس مقدار الهوة بين المواطن والقانون ...عندها نكتشف التباعد بين

الناس والدولة وكم ان هذه االليرة قد اصبحت في بعض االحيان معادلة لللصم بدر ان

تكون الصديق والمعين .ال يمكن القبور بعد اليوم بمفهوم المواطنوب  ،الموروث عن الدولة
العثمانية وعن االمبراطورية التي حكمت بكل الوسائل ما عدا الوسيلة الديمقراطية ...لم يعد

مقبوالً ان ال ترحب دوائر الدولة بالمواطنين الوافدين اليها لتلليم معامالتهم وتسعى
احيانا بدالً من استقبالهم كأعضاء مميزين في جمعية اسمها "جمعية
لتنفيرهم حتى اليأس
ً

الوطن".

تماما كما كان عليه حكام اوروبا
لن يرضى احد بعد اليوم بسلطة تأتي من فوق ً
في القرون الوسطى قبل ان يكتشفوا ان السلطة الحقيقية ال تأتي اال من القاعدة.
*النص هو موجز مداخلة شفوية ونقالً عن آلة تسجيل.
**مهندس ،ممثل جمعية  ،APSADالبقاع.
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ان ديمقراطية التشريع بعد اليوم لن تكتفي بأقل من منهجية واضحة في االطالع
المشرعين والمجتمعوب  ،كما عليها ان تستند الى تحقيقات حور
العام والمتابعة والتواصل بين
ّ
المشاريع قيد الدرس والى توثيق ومتابعة.
ال يجوز ان تصدر تشريعات غير قابلة للتنفيذ او يمكن ان تنفذ بالقهر واالكراهوب  ،وال
تشريعات ال تحفظ كرامة الناس وتهيء لثقافة مواطنية تتميز بلاصتين:
 ثقافة المحاسبة والمساءلة في كل شؤون الوطن. -ثقافة البحث عن الحقيقة.

وهما لاصتين تشكالن ركيزتين اساسيتين في شروط التنمية االنسانية.
التشريع الحر الديمقراطي في لبنان يجب ان ينتج اداب سلوك جديدة .ال مساومة
على قضية بعد اليوم وال تزلف لسلطان وال تسكع وال لفض هامات وال التماس رضى وال

استعطاء مراكز وال استجداء القاب.

القوانين يجب ان تقترب من الناس وتشريعها يجب ان يتبع القواعد الحقوقية الدنيا

في صياغة التشريع وقانون االنتلاب وتنظيم االحزاب السياسية ومشاريع الالمركزية وتطييق
شرعات المواطن السبع والعدالة الترميمية وتنظيم و ازرة الثقافة...
***

يوما بعد يوم عمق العالقة الثالثية االطراف بين منظومة التنمية
لكم تتأكد ً
والديمقراطية وحقوق االنسان والتي تمهد لللروج من مأزق التللف والفقر واالستبداد والقهر
السياسي واالجتماعي والثقافي واالقتصادي.
هل يعقل ان ينفق العالم لمسماية مليار دوالر لالر سنة على البحث والتطوير وال

احدا لهذا النوع من البحوث؟ وهل اصبحنا ندرك ان اهمية االمم ال تقاس
يمتلك لبنان ًا
مركز و ً
فقط بما تملك او ال تملك بل بقدر ما تعرف اوال تعرف ...ان المجتمع المدني الذي قار عنه
ذات يوم المفكر سرغاي كوفاليف" :ان المجتمع المدني هو كناية عن مجتمع يعلم انه ليس
بتصرف الدولة بل ان الدولة هي بتصرفه"وب  ،هذا المجتمع قد اصبح اليوم المفاعل الذي تنتج

شررة التشريع والتغيير واليه تعود
عنه قوى الدفع التشريعية والسلوكية والتنموية .منه تنطلق ا
ان المجتمع المدني بكل مكوناته من اندية وجمعيات ومؤسسات مدعو ليكون الشريكوب ،
صاحب اللبرة والتجربةوب  ،في التشريع الذي سينعكس الحًقا عليه.
***
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أحيي من على هذا المنبر الدكتور غسان سالمة الوزير السابق للثقافة كما
أود أن ّ
أحيي الوزير طارق متري وزير الثقافة الحالي .يحتاج لبنان ألشلام من هذا النوعوب  ،لكي
نتمكن من القور انه لدينا و ازرة للثقافة بكل معنى الكلمة .كم انتظر لبنان حتى أتاه وزير

يفكر كما غسان سالمة وطارق متري .كما أحيي الدكتور عمر حلبلب مدير عام و ازرة
الثقافة وقد رافق الوزيرين المذكورين.
يتحدث الدكتور حلبلب عن ثالث و ازرات يعتبرها مهمةوب  ،هي السياحة والبيئة
ّ
والثقافةوب  ،وأنا من القائلين بأن أولى هذه الو ازرات هي و ازرة الثقافةوب  ،ألن و ازرة الثقافة هي التي
تللق اإلنسان المثقفوب  ،ومتى ُوجد اإلنسان المثقف على أرض الوطن يمكن لكل األمور
األلرى أن تحل.
من سيللق اإلنسان اللبناني الجديد؟ نحن ال نحتاج الى إنسان ذي شهادات فقط
بل نحتاج الى متلرجين مثقفين.
من سيعمم القيم التي تربينا عليهاوب  ،من يدعمها ويبعثها من جديد ومن يعزز ثقافة

المبادرةوب  ،ثقافة السالمة العامةوب  ،ثقافة البيئةوب  ،ثقافة المعرفةوب  ،ثقافة التواصل .كل هذه األمور
من اين يألذها المواطن الجديدوب  ،من يعطيه اياها؟ أتمنى دورات وندوات تؤدي الى تحريك
المجتمع.

3
اربعة مشاريع قوانين تتعلق بتنظيم وزارة الثقافة

*

عمر حلبلب

**

ان ايجاد "مرصد التشريع في لبنان"وب  ،ومجتمع مدني يواكب ويرصد الجانب

التشريعيوب  ،سواء كان بطرح القانون قبل البدء بصياغته والراجه او حتى بعد الراج هذه

جدا على مستوى المجتمعاتوب  ،لاصة وان لبنان كبلد ديمقراطي يتميز
القوانينوب  ،ظاهرة صحية ً
نسبيا في هذا المجار.
ً

و ازرة الثقافة ليست و ازرة سيادية في لبنانوب  ،وال تحظى بأي اهتمام بهاوب  ،ما يثير

االستغراب .اقور عن قناعة كاملة وليس الني معني بو ازرة الثقافةوب  ،بأن رأسمار هذا البلد

يرتكز على ثالث و ازرات يجب ان تكون سيادية وهي :و ازرة السياحةوب  ،و ازرة البيئةوب  ،وو ازرة
الثقافة .من المؤسف ان تكون االمور معكوسة فتأتي و ازرة الثقافة في نهاية سلم االولويات.

ثقافيا وحضارًيا وهكذا ينظر الينا في اللارج.
يفترض بلبنان ان يكون ً
بلدا ً
و ازرة الثقافة مستحدثة في لبنانوب  ،انشئت في  1993/4/2بتجميع هيئات من و ازرات
الرى .لو راجعنا مضمون عمل و ازرة الثقافة نجد انها الذت من و ازرة السياحة مديرية
اآلثاروب  ،ومن و ازرة االعالم مديرية المسارح والسينما والمعارضوب  ،ومن و ازرة التربية المصلحة
الثقافية .تم تجميع هذه المصالح واستحداث و ازرة الثقافة في لبنان .منذ انشاء هذه الو ازرة
وحتى يومنا جرت محاوالت عديدة لصياغة قوانين تنظم عمل و ازرة الثقافة وترعاه .جرت

محاوالت منذ عهد الوزير ميشار اده الى الوزير فوزي حبيش وكل الوزراء المتعاقبينوب  ،وصوالً
الى الوزير محمد يوسف بيضون .كانت القوانين التي تقدم لتنظيم و ازرة الثقافة تتفق الى حد
ما وتراعي وتتالءم بشكل او بآلر مع القوانين السائدة والمرعية في غالبية الو ازرات واالدارات

العامة في لبنان .حصلت تعديالت بسيطة ولكنها بالروح وبالشكل وبالمضمون تشبه القوانين
في ملتلف االدارات العامةوب  ،الى ان اتى الوزير غسان سالمه وتسلم مهام و ازرة الثقافةوب  ،وكان
* النص هو موجز مداخلة شفوية ونقالً عن آلة تسجيل.
**مدير عام وزارة الثقافة.
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لي شرف ان اشغل منصب مدير عام الو ازرة في تلك الفترة الى جانبه اضافة الى تسلمي
ايضا منصب مدير عام التعليم العالي.
ً
كانت الو ازرتان مندمجتين وكان اسم الو ازرة :و ازرة الثقافة والتعليم العاليوب  ،الى ان
فصلت بعد ذلك فالحق التعليم العالي بو ازرة التربية .في تلك الفترة تقدم الدكتور غسان سالمة
بثالثة قوانين لو ازرة الثقافةوب  ،لينتظم العمل في الو ازرة بناء على هذه القوانينوب  ،وصياغتها
دوليا في تجارب لمنظمات دولية
بروحية التحديثوب  ،وااللذ باالعتبار غالبية المعايير المعتمدة ً
مثل اليونسكو .كما اشركنا معنا مقارنات لعديد من الدور التي تهتم بالناحية الثقافية كالدور
الفرنكوفونية بشكل عام والدور االنغلوفونيةوب  ،وتجارب دور عربية سابقةوب  ،ليس بهدف اقتباس
روحية قوانين بقدر ما ان نهتدي الى كثير من المعايير التي تحكم القوانين المستحدثة.

اضحا وال يعتريه الكثير من االلطاء تمت صياغة ثالثة
لكي يكون العمل شامالً وو ً
قوانينوب  ،اولها يهتم بتنظيم و ازرة الثقافة من الناحية االداريةوب  ،مؤلف من عدة قوانين تسمى

قوانين تنظيم و ازرة الثقافةوب  ،وهي تضم مديريتين عامتين هما المديرية العامة للثقافة والمديرية
العامة لآلثار .تأتي دالل هاتين المديريتين مجموعة مديرياتوب  ،فنظام المصالح غير معتمد.

هناك اربع مديريات تابعة للمديرية العامة للثقافة من بينها مديرية للفنون واآلداب والرى
للمعلوماتية .كما هناك ست مديريات تحت سقف المدير العام للمديرية العامة لآلثاروب  ،وهي

واردة في القانون اي تصدر عنه (بينما تصدر الدوائر بمراسيم) .يقتصر القانون على
الهيكلية االدارية للو ازرةوب  ،في حين تصدر التفاصيلوب  ،من دوائر واقسام وما يعتري ذلك كله

ويطاله من عمل على االرضوب  ،في مراسيم تطبيقية في مجلس الوزراء.
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1
مشروع تنظيم وزارة الثقافة
درساوب  ،انتهى وبعد صبر
هذا القانون االوروب  ،قانون تنظيم و ازرة الثقافةوب  ،والذي اشبع ً
طويل امتد بين سنوات  1993و 2005اي على مدى  12سنةوب  ،واصبح اآلن امام الهيئة
العامة للمجلس النيابي .يفترض بالمرصد العمل والضغط – وهنا تكمن اهميته – كما
يفترض بالمجتمع المدني وبمرافق من هذا النمطوب  ،جدية ومحترمةوب  ،ان تتابع ضغطها هذاوب ،
كي ال تنام هذه المسائل لوقت طويل بل يصدر القانون مباشرة بعد إحالته الى الهيئة العامة.

من ناحيتنا في و ازرة الثقافةوب  ،أقمنا ورشة باالتفاق مع و ازرة التنمية االداريةوب  ،وعقدنا
سلسلة اجتماعات لتهيئة المراسيم التطبيقية قبل صدور القوانين .وهذه المراسيم ترعى وجود
الدوائر واالقسام في و ازرة الثقافة ككل .هذا هو القانون االور في و ازرة الثقافةوب  ،وهو في

دولياوب  ،ويتميز عن كل قوانين االدارة
نهاياتهوب  ،وهو مصنوع وفق احدث المعايير المعتمدة ً
العامة.
2
المؤسسات الثقافية العامة
يتناور القانون الثاني مسألة انشاء المؤسسات العامةوب  ،مع العلم ان القوانين الثالثة

المذكورة هي متالزمة في ما بينها وعلى هذا االساس تمت مناقشتها .في مضمون هذا

القانون تم الذ موقعين من و ازرة الثقافة وتحويلها الى مؤسسات عامةوب  ،اولها دار الكتب

جدا .حولناها الى مؤسسة عامة
الوطنية اي المكتبة الوطنيةوب  ،ذاكرة البلدوب  ،وهي مهملة ً
لاصا بها لكي تصبح المؤسسة العامة للمكتبة الوطنية في لبنان .هذه المكتبة
ووضعنا ً
قانونا ً

كثير لالر الحرب في لبنان وبقي فيها حوالي مئة الف كتاب بحالة يرثى لها.
تضررت ًا
وضع مشروع بالتعاون مع االتحاد االوروبي يهدف الى صيانة هذه الكتب واعادتها الى ما
كانت عليهوب  ،فهي تشكل ثروة كبيرة وهي جزء من تراث لبنان يجب المحافظة عليه .تم

قائما في هذا المجار
تنظيف الكتب وتجليدها بالتعاون مع الوكالة االوروبيةوب  ،وما زار العمل ً
وقد شارف على نهايته .تجري عملية نقل دار الكتب الوطنية الى كلية الحقوق – الصنائعوب ،
بقرار من مجلس الوز ارءوب  ،لتصبح المؤسسة العامة للمكتبة الوطنية .كما تبذر جهود كبيرةوب ،
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عسى ان تتكلل بالنجاحوب  ،تهدف الى مشاركة الوكالة االوروبية كما دولة قطر بمنح الو ازرة
هبة كبيرةوب  ،مساهمة منها في ترميم هذا المبنىوب  ،وايجاد مكتبة وطنية عصرية دالل كلية
الحقوق في الصنائع .يؤدي القانون الى تعزيز هذه المكتبة اذ انه يلرجها من االطار
الروتيني لالدارات العامةوب  ،ويمكن بالتالي ان تستقطب اللبرات الالزمة من لالر ادارتها
ورواتبها.
على صعيد المتاحف سوف يزار المتحف القائم في و ازرة الثقافة والتابع لمديرية

اآلثاروب  ،على ان تنشأ هيئة للمتاحف في لبنان على غرار ما هو معمور به في اللارجوب ،

وتنشأ بذلك مؤسسة عامة كبرى للمتاحف .يتسم الجهد القائم بمرونة كبيرة اللراج العمل من
اطار االدارة العامة واستقطاب المهتمين .ان عمالً مماثالً في مجار اآلثار او الثقافة يحتاج
الى لبرات متميزة .كما نحتاج في الثقافة الى سينما ومسرح ومعارض وحرف تقليدية

وغيرها .ونحتاج في اآلثار الى مهندسين في هذا المجار وما الى ذلك .لو ازرة الثقافة ا ًذا
لصوصية في المديريتين ولذلك سيتيح انشاء مؤسسات عامة في بعض التلصصات مرونة

لتأمين الكادر المطلوب والمتلصم.

ينشى هذان القانونان – وهما قانونين في قانون واحد – مؤسسة عامة للمكتبة

الوطنية ومؤسسة عامة للمتاحف في اطار المؤسسات العامة .انتهى بحث هذا القانون كما

القانون االور الذي سبق ذكرهوب  ،في لجنة االدارة والعدروب  ،واحيل الى الهيئة العامةوب  ،ويفترض
طرحهما واصدار قوانين و ازرة الثقافة.
3
مشروع الممتلكات الثقافية
قانون ثالث حديث وجيد هو قانون الممتلكات الثقافيةوب  ،وفيه نحرم وبشكل كبير
شفهيا (الزجلوب  ،عادات الوالدة واالفراح
ماديا او
على تسجيل تراثنا القديم سواء كان
ً
ً
واالحزان .)...يشمل النوع االور الذي يمكن لمسه اآلثار القديمةوب  ،ومن ضمنها االبنية
فتسجل ويمنع هدمها ويوجب الحفاظ عليها .نحن متميزون في لبنان في هذا المجار.

عدت من القاهرة بعد مشاركتي في مؤتمر عام لتسجيل التراث الغير المادي في
العالم العربيوب  ،بتمويل من ثالث منظمات اعدت المؤتمر :االلكسو واالونسكو واالسسكو.
عقد المؤتمر في قرية اطلق عليها اسم "القرية الذكية" وهي قرية معلوماتية انشئت لهذه الغاية
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ومن ضمنها المركز الذي اجتمعنا فيهوب  ،حيث يعمل مئة موظف وحوالي اربعين استا ًذا على

جدا.
تسجيل التراث المادي وغير الماديوب  ،وهو حديث ً

جدا في مصروب  ،فليس لديهم قانون يعني بتسجيل
مع ان و ازرة الثقافة قديمة ً
الممتلكات الثقافيةوب  ،فيمكن اليوم هدم اقدم عمارة في مصر دون تدلل احد وهكذا تحولت

القاهرة الى غابة ابنية .بينما القانون في لبنان ال يسمح بذلكوب  ،وتطور هذا القانون اللام
باآلثار بشكل عاموب  ،ليشمل كل النواحيوب  ،من لوحات فنية وكتابات وما الى ذلك من تراث

مادي وشفهيوب  ،وهي لطوة كبيرة في تأكيد هويتنا وثقافتناوب  ،وهذا القانون يلضع الحدث
المعايير.

انتهى البحث في القوانين الثالثة :قوانين تنظيم و ازرة الثقافةوب  ،قانون المؤسسات

العامة وقانون الممتلكات الثقافية .تم بحثها في لجنة االدارة والعدر وهي في ادراج الهيئة
العامة لمجلس النواب ونتمنى ان تصدر بقرار سياسيوب  ،حتى تصبح لدنيا قوانين ترعى العمل
في و ازرة الثقافة افضل ما يمكن.
4
مشروع المهن الفنية
جدا النه
لدينا قانون رابع لم ينته البحث به في لجنة االدارة والعدروب  ،فهو صعب ً
يتعلق بمطلبيات ونقاباتوب  ،هي في االساس على لالف في ما بينها .ما يؤلر اصدار هذا
ايضا مهم للغايةوب  ،وهو يتفق مع عمل و ازرة
القانونوب  ،انه قانون المهن الفنية .هذا القانون ً
قطاعا من اهم القطاعاتوب  ،هو قطاع المهن الفنية أكان
الثقافة وتطوير هذا العملوب  ،ويرعى
ً
في المسرح او السينما او المعارض .نحن على اطالع على العديد من الحاالت الفردية
ومعاناة العديد من الفنانين في حياتهم اليومية ومتى احتاجوا االستشفاء...

ان الفنانين هم رموز في بلدنا معروفون من المجتمع فيصابون باليأس وما اليه .ان

حل هذه المشكالت الفردية ال يتم عن طريق جمعية ليرية او بشكل فردي او في مناسبة

معينةوب  ،بل يكون حلها في اصدار قانون يرعى ذلك .ان التعجيل في اقرار هذا القانون يحل
العديد من المشاكل في قطاع المهن الفنيةوب  ،فهو ينم على انشاء صندوق تعاضد لهؤالء

نادر فتقبل و ازرة المالية بتمويل هذا الصندوق من الضرائب والرسوم
الناسوب  ،وهذا ما يحصل ًا
التي يدفعها الفنانون القادمون من اللارج كما الحفالت وما اليها.
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هناك مجار كبير لتغذية صندوق تعاضد هذه الفئة من المجتمعوب  ،ما يشكل حالً

سحرًيا لكل مشاكل ومطلبيات قطاع المهن الفنية في لبنان .هناك لالفات بين نقابات هذا
قانونيا من الدولة يتضارب مع مصالح الباقينوب  ،ونحن غير
دعم ًَا
ً
القطاع الن بعضها نار ً
قادرين على فرض قانون واحد يلضع له الطرفان .نحن نفضل ان يتفقوا في ما بينهم ثم

نصدر القانونوب  ،بدالً من فرضه عليهم .يسمح قانون مماثل بفرض نوع من الرقابة من قبل
و ازرة الثقافة على هذا القطاع لتنقية المهن الفنية من الشوائبوب  ،لاصة وان الفنان ال يلشى
المعايير التي تفرضها الدولةوب  ،بينما الدليل على الفن يلشاها.
***
مللصا الربعة قوانين تعني و ازرة الثقافةوب  ،كيف انشأتوب  ،واقعها الراهن
كان ذلك
ً
والتصور المستقبلي لهاوب  ،واين نحن من قوانين و ازرة الثقافة في لبنان.

4
األسس العامة لقانون االنتخاب

*

احمد سفر

**

بما انه ليس لدينا قانون انتلابي حتى اليوموب  ،وبانتظار ان يصدر تشريع من الهيئة

العامة لمجلس النوابوب  ،بناء على مشاريع القوانين التي ستقدموب  ،بما ان الوضع على هذا الحار
سأعرض لبعض اللواطر االنتلابية.
نحن في زمن الترويج المتعثر لبرامج االصالح السياسي واالقتصاديوب  ،ونشر

مفاهيم الحريات والديمقراطية وحقوق االنسان وتمكين المرأة والتنمية المستدامة ومكافحة
الفساد وارساء الحكم الجيد ...كلها معايير دولية مطلوبة لتحسين مستوى اي نظاموب  ،لاصة
في منطقة الشرق االوسط وشمار افريقيا .هذه المنطقة التي تتعرض دولها اليوم لمجموعة

احياناوب  ،بل في متغيرات داللية ولارجية على حد سواء
من التحدياتوب  ،تتمثل في ضغوطات
ً
معا .في ضوء هذا المشهد الملتبس تبقى الديمقراطية في مضامينها الثالثة:
وفي آن ً
المشاركةوب  ،المساءلة والشفافيةوب  ،تبقى العامود الفقري لمسيرة التغيير المنشود لهذه الدور.

المطلوب اليوموب  ،وعندما نتحدث عن المشاركة الشعبيةوب  ،بوصفها المدلل الرئيسي
لتحديث وتطوير الحياة السياسيةوب  ،توسيع قاعدة المشاركة من الجمهوروب  ،من النساءوب  ،فمن هم

دون  18سنةوب  ،في ادارة نظام الحكم .ان مفهوم ومضمون المشاركة الحقيقية في ادارة شؤون

الدولةوب  ،هي مسؤولية للحاكم وللمحكوم ازاء بعضهما البعض .مسؤولية الحاكم والحكام ال

ابدا من مسؤولية المحكومين .ولعل هذه المشاركة تتجلى اكثر ما تتجلى في االنتلاب
تعفي ً

المباشر .منذ مطلع التسعينات مثالً جرت انتلابات في دور محيطة بلبنان اي في منطقة
الشرق االوسط وشمار افريقيا (الجزائروب  ،مصروب  ،الع ارقوب  ،فلسطينوب  ،سورياوب  ،السعوديةوب ،

االما ارتوب  ،لبنان.)...

* النص هو موجز مداخلة شفوية ونقالً عن آلة تسجيل.
** قاضي ،دكتور في الحقوق.
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في السعودية فازت نساء في االنتلابات البلديةوب  ،وفي االمارات جرى الحديث عن

انتلاب نصف المجلس الوطني (مجلس النواب) وتعيين النصف اآللروب  ،على ان يكون

االنتلاب غير مباشر اي على درجتين وليس مباشرة من الشعب .نالحظ وجود احتقان في

هذه البلدان قبل االنتلاباتوب  ،وتحصل لالر االنتلابات اعتراضاتوب  ،صداماتوب  ،تالعبوب ،
تزويروب  ،رشوةوب  ،اعتقاالتوب  ،حمالت انتلابية بأموار مشروعة وغير مشروعةوب  ،شراء اصواتوب ،
احياناوب  ،منع نالبين من الوصوروب ،
قوانين انتلابية مشوهةوب  ،عملية فرز اصوات مشكوك فيها
ً
كشوفات ولوائح غير مدققةوب  ،طرد مندوبين او وكالء مرشحينوب  ،تكسير صناديق ...كل ذلك
يدفعنا لطرح تساؤالت حور االنتماء االنتلابي .هل لدينا ثقافة انتلابية وثقافة ديمقراطية؟ هل
لدينا بنية تشريعية ونظامية وثقافية تحتيةوب  ،تؤهل جمهورنا للوض االنتلاباتوب  ،من حيث
تقسيم الدوائروب  ،مع مراعاة ملتلف التوازناتوب  ،مع تشكيل لوائح وكيفية الدلور اليها؟ هل هذه
البنية التحتية متوافرة لجعل االنتلابات طريًقا للتغيير المنشود؟
***

في المناخ الذي تجري فيه االنتلاباتوب  ،نالحظ طغيان السلطة التنفيذية على

السلطة التشريعيةوب  ،وضمور في السلطة القضائيةوب  ،وهي ظاهرة لطرة .المطلوب نقيض ذلك
يعي ن مجلس النواب السلطة التنفيذيةوب  ،ان كان الشعب هو مصدر السلطات .تكاد هذه
اي ان ّ
تفجر النظم السياسية في معظم هذه الكيانات – وال اقور الدور
االنتلابات الديمقراطية ّ
ار من الكيان السياسي .نرى اثناء االنتلابات وجود حالة اندماج بين
فالدور اكثر استقرًا
االجهزة الحكومية وبين اللوائح المدعومة والمميزة .اضافة الى مسألة االمن الذاتيوب  ،فلكل

مرشح امنه الذاتي متمثل بعشرة او عشرين رجالًوب  ،بينما تقف االجهزة الحكومية المعنية

احيانا تشارك فيها وتشكل غطاء لهاوب  ،فيتم شراء
جانبا تتفرج على الرشوة وما اليهاوب  ،و ً
باالمن ً
االصوات امام اعين الجهات المعنية بقمع هكذا ارتكابات.
في لبنان تشرف و ازرة الداللية على االنتلاباتوب  ،والحظنا في مصر عبر وسائل
االعالموب  ،وجود اشراف قضائي كامل على االنتلاباتوب  ،وحدد الجسم القضائي بعدم المشاركة
في االنتلابات في حار حصور رفض الشرافه عليها .هذا ويقتصر اشرافه على عمليات

الفرز وال يطار الملالفات والجرائم المرتكبة لالر العملية االنتلابيةوب  ،والتي يجب ان تلضع

مستمر للحياة
ًا
تشويها
لسلطة قضائية للتلفيف من طغيان السلطة التنفيذيةوب  ،فطغيانها يسبب
ً
السياسية ومصادرة غير مباشرة لحرية الناس بإيصار ممثلين حقيقيين .ليس في مجلس
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النواب اللبناني من التصاصات تشريعية كافيةوب  ،وهذا ما ادى الى العيوب المذكورة في
التشريعوب  ،والظاهرة اللطرة والمستجدة لالر السنوات العشرين االليرةوب  ،هو زيادة عدد االثرياء
في مجلس النواب على حساب االلتصاصات الحقوقية والتشريعية.

ما هي البدائل الموضوعية لهذه العيوب اللطرة في لبنانوب  ،والتي نلرت الحياة

احيانا نعاني في االنتلابات من اصطفاف طائفي
السياسية وشوهت الحياة التشريعية؟
ً
مذهبيا او
عيا او
طائفيا بدالً
ً
ً
اجبا شر ً
ومذهبي واستقطاب محلي وجغرافيوب  ،فيصبح االنتلاب و ً

وطنياوب  ،ما يلقي ظالالً كثيفة من الشك حور مشروعية التمثيل النيابي
اجبا
ً
من ان يكون و ً
والسياسيوب  ،وبالتالي حور هشاشة البنى الدستورية واهت اززاتها المستمرةوب  ،باعتبارها االطار الذي
يجب ان يحمي هذا التمثيل السياسي الصحيحوب  ،فإذا به هو ضحية هذا التشويه.

في ظل غياب تكافؤ فرم انتلابية في ملتلف وسائل االعالموب  ،وفي االعالنوب ،
وفي سقف النفقات االنتلابيةوب  ،وفي التحالفات الطبيعية في تشكيل اللوائح ...وطالما ان هذه
اجعا في الحياة السياسيةوب  ،في لبنان كما في غيره من
العيوب موجودة وتتفاقموب  ،يشكل ذلك تر ً
البلدان .اذا كان االصالح بيد الشعب فينبغي ان يكون
در على انتزاع حقوقه
مصمما وقا ًا
ً

بممارسات وبأقنية دستورية وقانونية حقيقية .المعور عليه ليس فقط اصدار التشريعات
واالحكام وانما يجبوب  ،وبنفس القدر من االهميةوب  ،االهتمام بايالء تنفيذها الى جهات قادرةوب ،

وان يسائل الشعب اولئك المنحرفين او الذين يحرصون على نحر القوانين.
ما هي العالجات الممكنة لتصويب الحياة السياسية في لبنان؟
 -التنمية البشريةوب  ،فاالنسان اساس كل شيء.

 اعادة هيكلة المؤسسات العامة واللاصة وحصور تكامل في اداء االدواروب  ،علىان تضع الدولة االطار العام.
 -اعادة هندسة النظام السياسي الديمقراطي البرلماني في لبنان اي حسن تطبيق

القانون وسيادة القانون.

وروحاوب  ،وان تكون القوانين منسجمة ال تشوبها
نصا
ً
 الحرم على تنفيذ القانون ًتناقضات في االحكام ناتجة عن التلصيم في المنافع.
عسى ان نجعل من هذه اللواطر حوافز للتغيير.

5
تمثيل االقليات الصغرى في االنتخابات

*

بدري عبدايم

اقيم لقاء في السراي الحكومي في بيروت مع الهيئة الوطنية اللاصة بإعداد قانون

مفتوحا حور وضع قانون انتلاب جديدوب  ،تناقشته الهيئات –
ار
االنتلابات النيابيةوب  ،تضمن حو ًا
ً
ونحن من بينها – التي قدمت اقتراحات قوانين للهيئة الوطنيةوب  ،بعدما تم تأليف الهيئة بإعداد
هذا القانون من قبل مجلس الوزراء .كان ذلك وعد قطعته الحكومة على نفسها بتشكيل هيئة

طبعاوب  ،فهو سوف
وطنية تمنحها كافة الصالحيات لكي تضع قانون انتلابوب  ،ليس
ً
نهائيا ً
يعود الى مجلس الوزراء للبت به حسب االصور الدستورية.

تلقت هذه الهيئة  121مشروع قانون من هيئات وجمعيات واحزاب واصحاب لبرة

والتصام .جرت مناقشة كل موضوع على حدة مع الهيئة الوطنية برئاسة معالي الوزير

فؤاد بطرس .تناور النقاش كافة التفاصيل .هي المرة االولى ربما في لبنان التي تجتمع فيها
هيئة رسمية مع كافة المندوبينوب  ،كل واحد منهم على حدة وعلى مدى من الوقت يصل حتى
الساعةوب  ،وتؤلذ مالحظات بعناية.
جمعت الفعاليات ا ًذا (التي قدمت اقتراحات القوانين) في يومين متتاليينوب  ،ووضعت

ست نقاط للبحث .قدم الوزير فؤاد بطرس الكالم قائالً :سينحصر البحث في هاتين الجلستين

حور:

 .1تنظيم المرجعية المناط بها ادارة العملية االنتلابية واالشراف عليها.
 .2تنظيم االعالم واالعالن االنتلابي.
 .3ضبط النفقات االنتلابية ومراقبتها.
 .4تفعيل تمثيل المرأة والشباب.
 .5اقتراع اللبنانيين في اللارج.
 .6النظام االنتلابي وتقسيم الدوائر.

* ان النص هو مقتطفات من دراسة أوسع.
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واضاف" :ان هذه المحاور على شموليتها قد ال تستنفد موضوع االنتلابات من

جميع نواحيهوب  ،مما يفسح في المجار للهيئة ان تتصدى عند االقتضاء الى نقاط فرعية الرى
تتصل بشكل او بآلر بصلب الموضوع االساسي او تتمحور حوله.

"وباالستناد الى مبادئ ديمقراطية قوامها تأمين الحرية والعدالة والمساواة في التشريع

االنتلابي وفي العملية االنتلابيةوب  ،مع م ارعاة التعددية والحؤور دون تسلط فئة من النالبين

توليا لسالمة العملية االنتلابية واستقاللية السلطة العامة تجاه جميع
على فئة الرىوب  ،وذلك ً
المرشحينوب  ،االمر الذي قد يستلزم اللجوء الى مرجعية مستقلة تتمتع بصالحيات واسعةوب  ،وهو
موضوع الجلسة االولى".
من هي الهيئة التي ستشرف على االنتلابات؟ هل هي و ازرة الداللية ام العدلية او
هي هيئة لاصة مستقلةوب  ،هل هي هيئة ملتلطة او هيئة دولية تساعد الهيئات المحلية...؟

كافة االحتماالت كانت مطروحة للبحث .وفي النهاية قار الوزير بطرس:

"ان اي تشريع في العالم الديمقراطي الصحيح عاجز بطبيعة الحار عن التجاوب
كليا مع جميع التيارات الملتلفة والمتناقضة في لياراتها السياسية في اي موضوع معين
ً
يتصدى لهوب  ،ولربما كان عزاء اهل السلطة حيار هذا الواقع ان ضميرهم مرتاحوب  ،لعلة انه
يستحيل ارضاء الجميع دفعة واحدة وان االجماع شبه مستحيل ومن قبيل االستثناء اذا
صدف ان توفر".

طرحت المحاور ا ًذا كافة المواضيع .وفي كل محور جرت مناقشات شارك فيها
وزراء ونواب ورجار قانون وقضاة ورؤساء احزاب ولبراء في علم السياسة واالقتصاد.
***

من المؤسف اننا بدالً من ان نتكلم عن حقوق المواطن وحقوق االنسان الذنا نبحث عن الحقوق

علما ان هذه الحقوق يجب ان تزار من القاموس حتى
الدنياوب  ،وهي موجودة في كل االدارات والو ازرات والقوانينوب ً ،
حر وبكرامة.
يعيش االنسان ًا

ال نظام السياسي في لبنان هو نظام طائفي .والطائفية والديمقراطية هما مقولتان متناقضتان .وفي

لبنان تطغى الطائفية على الديمقراطية .لكن الطائفية اصبحت نظام حياة في المؤسسات والجمعيات واالندية
ودوائر الدولةوب  ،وحتى في االعالم والزراعة والتجارة والصناعة .القصة طويلة في وصور لبنان الى هذا الوضع.
نذكر انه في العام  1841ايام االمير بشير بدأ النظام الطائفي في لبنانوب  ،في حين كان النظام السياسي قبل
ذلك صراع قيسيوب  ،يمنيوب  ،جنبالطيوب  ،يزبكي ...لكن مأساة عام  1860التي وقعت في الجبل قسمته الى
قائمقاميتينوب  ،وتحقق اور مجلس ادارة طائفي في بروتوكور  1864وبوصاية دوليةوب  ،واصبح للبنان حاكم
متصرف عثماني مسيحي وبمراقبة دولية حتى العام  1921بعد الحرب العالمية االولى وضم لبنان الكبير.
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انسحب هذا النظام على لبنان الكبيروب  ،فتعمم على جبل لبنان والبقاع والشمار وبيروتوب  ،واصبح النظام في
طائفيا .ولكن الدولة العثمانية كانت تعتبر ان السنة هم االكثرية والباقين اقلياتوب  ،من هنا جاءت تسمية
بيروت
ً
"االقليات من الطوائف غير السنية" التي كانت تتعامل مع الطوائف من حيث مللها وليس من حيث دولها او
المناطق التي تقيم فيها(.)...

قد تكون الهيئة الوطنية المشكلة اليوم الفرصة المتاحةوب  ،وقد منحت صالحيات بوضع قانون يليق

بطموح هذا الشعب وبشهدائه الكبار من قياديين ورؤساء وزعماء وبشهدائه المغمورينوب ً ،ايا كان النظام اكثرًيا او
نسبيا او دائرة وسطى او دائرة فردية تحت عنوان الطائف والوفاق.
ً
***

في ما يلي الدراسة التي قدمتها الى الوزير فؤاد بطرس رئيس الهيئة الوطنية اللاصة بإعداد

ومركز على ضرورة بحث مسألة األقليات ولاصة حق
ًا
معتمدا في الدراسة على المواطنية والكفاءةوب ،
القانونوب ،
ً
تمثيل السريان في القانون الجديد.
في ظل التحضير إلعداد قانون جديد لالنتلابات النيابيةوب  ،وفي ظل مطالبة الجميع بإقرار قانون

ونظر لموافقة الحكومة اللبنانية
ًا
انتلاب عادر ومتوازنوب  ،يمثل جميع شرائح المجتمع اللبناني وتطلعات ابنائهوب ،
بااللتزام بهذه المبادئ الوطني ةوب  ،وقد كلفتكم الحكومة لهذه الغاية وأنتم من نلبة وقادة الفكر في هذا الوطن.
فإننا نتوجه اليكم أن تألذوا بعين االعتبار حقوق جميع اللبنانيين بالتمثيل الصحيح ألن لبنان غني

بكل أبنائه المعترف بهم في الدستور اللبنانيوب  ،وبكل انتماءاتهم الروحية وال سيما السريان منهم حيث أجحفت

حقوقهم في التسمية وفي الحقوق السياسية والوظيفية وهم يتمتعون بالكفاءات ويزلرون بالتضحيات في سبيل
لبنان.

مما يؤسف له في لبنان المستقل ولبنان الطائفوب  ،أن التمثيل المذهبي ما زار ساري المفعور في

النظام اللبنانيوب  ،وان معظم الطوائف قد نالت نصيبها من توزيع المقاعد النيابية فيما بقيت ست طوائف مسيحية
تسمى أقليات وأكثريتها من السريانوب  ،تتمثل جميعها بمقعد نيابي واحد في بيروت وحتى هي ال تقرره بنفسها.
علما بأن
ولما كانت هذه األقليات تمثل حسب بعض االحصاءات أكثر من لمسين الف ً
نالباوب ً ،
نالبا ويستحقون بتمثيلهم بأكثر من نائبوب  ،فيما النسبة العامة
السريان أنفسهم يفوق عدد نالبيهم عن ً 28،000
نالبا لكل نائبوب  ،حتى ان بعض الطوائف قد حصلت على مقعد نيابي بأقل بكثير من
تفرض وجود ً 18،000
هذه النسبةوب  ،وهذا ملالف لما أشار اليه الطائف بأن تتوزع المقاعد مناصفة وبالتوازن بين الطوائف والمناطق.
إن لبنان هو مهد الحضارات والديانات السماويةوب  ،ولاصة السريان منهم قد أعطوا العالم وال سيما

الشرقوب  ،امثوالت في نشر العلوم والثقافات والتضحياتوب  ،إضافة الى جذورهم التاريلية في هذا الوطن.

إن السريان يأسفون للغبن التاريلي الذي لحق بهموب  ،ويأملون بتحقيق ما ألذوه من وعود من كافة

علما بأن الحكومة
المسؤولينوب  ،بناء لمطالبات متكررة من أعلى المرجعيات الروحية والفعاليات والهيئات األهلية ً
أقرت بتثبيت حق تمثيلهم في قضاء زحلة بمقعد نيابي ضمن رفع
اللبنانيةوب  ،وعقب اقرار وثيقة الوفاق الوطني قد ّ

عدد المجلس النيابي الى  128نا ًئبا .لكن المجلس النيابي آنذاك حرمهم من حق التمثيل ولغاية في نفس
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يعقوب .وحصر المقعد بطائفة األرمن األرثوذكسوب  ،وهم ممثلون بعدد من النوابوب  ،وان نالبيهم هم من األقليات
الشقيقة.
وكي ال يستمر هذا اإلجحاف بسبب الغبن الدائم الالحق بهم وكي يصبح لهم أكثر من ممثل واحد
ضمن األقلياتوب  ،فإننا نطالب بإنصافهم ولاصة في قضاء زحلة إضافة الى بيروت وقضاء المتنوب  ،لدى إقرار

طائفيا (قانون انتلاب
مشروع قانون االنتلاب الجديدوب  ،وفي أية صيغة في حار بقاء توزيع المقاعد النيابية
ً
يعتمد على الدائرة الصغرى أو على قاعدة النسبيةوب  ،أو على اعتماد تشكيل األحزاب الوطنية أو اعتماد انتلاب

نسبة مئوية من النواب بدون تحديد المذهب مع صيغة تحفظ المناصفة)وب  ،ألن الدستور اللبناني يحترم جميع
األديان والطوائفوب  ،وأولى مؤشرات االحترام تبدأ بتمثيل األقليات وتعزيز حضورها في الندوة البرلمانية والوظائف
العامةوب  ،وتوفير الض مانات لهاوب  ،كي تلرج من حرمانها المزمن وحاالت الرفض والهجرة عند أبنائها ولاصة
يز لشرعية النظام اللبناني.
الشباب منهم وذلك بتشجيعهم أكثر على االندماج في مشروع بناء الوطنوب  ،تعز ًا

إن قانون االنتلاب الجديدوب  ،يجب أن يلغي كل التمايز الطائفي ويحقق دولة العدالة والمساواة

والديمقراطية والوحدة الوطنيةوب  ،ألننا نؤمن بالتعاقد االجتماعي والوطنيوب  ،وان محطة االنتلابات هي فرصة ذهبية
مر بها الوطن بعد
للشروع في التأسيس لوطن الحداثة والمؤسسات ولاصة بعد المرحلة النوعية المميزة التي َّ
زلزار  14شباط 2005وب  ،وانتفاضة  14آذار 2005وب  ،التي هي لروج ضمني للوطن من كهوف التلّلف والفساد
والطائفيةوب  ،الى اطالق مسيرة التحرر وبناء االستقالر وارساء السيادة.

إني إذ ارّكز على مسألة واحدة هي مسألة األقلياتوب  ،فألن هذه الظاهرةوب  ،وكل ظاهرةوب  ،رغم فرادتها
ولصوصيتهاوب  ،هي ظاهرة كلية تعكس لصائم ومآزق المجتمع اللبنانيوب  ،ألن معظم اللبنانيين هم من
األقليات.
فال يجوز حرمان عشرات اآلالف من نالبين المعتبرين أقليات من حق الترشح وحق التمثيلوب  ،حيث

من سلرية القدر ان يكون لك حق االنتلاب كمواطنوب  ،وال يكون لك حق الترشح في الوقت نفسه وفي رعاية

قانون انتلاب ال ينفك يعلن عن المساواة وتكافؤ الفرم.

أبدا
ان هذا اإلجحاف الواضح والفاضح في حقوق األقليات ولاصة السريان منهموب  ،لم ولن يمنعهم ً

عن االلت زام بلبنان الوطنوب  ،ولن يبعدهم عن ركب سائر المواطنين الشرفاء الذي أصبح التغيير والتقدم واإلنتماء
بعيدا عن الفئوية والمذهبية.
الوطني هاجسهم الحقيقي ً
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اننا نهيب بكم أن تضعوا قانون انتلاب حديث يشعر معه المواطن بحقه وبدورهوب  ،وبأنه
متساو فع ً

وليس قوالً بالحقوق والواجباتوب  ،وفاء ألرواح كافة الشهداء الذين سقطوا على مذبح الوطن وال سيما الرؤساء

منهم.

ان وضع قانون انتلاب عادروب  ،كفيل بأن يوصل الى الندوة النيابية من هم جديرون بتمثيل الشعب

اللبناني وحمل قضاياه المقدسة من حرية وعدالة وصدق وأمانة ونظافة كف وانتماء وطنيوب  ،إلرساء الشراكة
المؤسساتية وتطبيق مبدأ المساءلة والمحاسبة واحترام الحوار الديمقراطي واطالق البرامج اإلصالحية على سائر
الصعد السياسية واالقتصادية واالجتماعية والتربوية والوطنية.

6
االنسجام بين التشريعات

*

أنيس مسلم

**

نشرع ووفق أية مبادئ؟ عنما توضع القوانينوب  ،وحتى الدستور قانون القوانينوب ،
كيف ّ
يشرع لها .ذلك يعني ان القيم ال
توضع على اساس القيم التي تسير عليها المجتمعات التي َّ
تأت فقط عن طريق و ازرة الثقافة أو و ازرة التربية أو عن طيرق األهل والمدرسةوب  ،بل تأت قبل

هذه كلها وفق روح القانون.

لماذا القوانين؟ وبأية تقنية؟

يأتي كل تشريع لتنظيم العالقة بين المواطنين في ما بينهموب  ،وتنظيم العالقة بينهم

وبين السلطة أو السلطات و ليس بينهم وبين الدولة كما يقار عادةوب  ،فهم جزء من الدولة
وجزء اساسي .من ناحية ثانية ال يمكن لهذا التشريع أن ينجح وأن يتجاوب فعالً مع حاجات

الناس إليه إال متى فهم ما هي حاجات الناسوب  ،فيتجاوب معهم في وضع القوانين لهذه

الحاجات .بإمكان الناس التأثير في التشريع بطريقة مباشرة أو غير مباشرة .لدينا في مجلس

النواب محامون يعملون على كيفية وضع القوانين من الناحية التقنيةوب  ،إنهم مواطنون

يساهمون في وضع القوانينوب  ،فواضعوا مشروع القانون يضعون اللطوط الكبرىوب  ،ثم يكون
لهؤالءوب  ،وبطريقة غير مباشرةوب  ،تأثيرهم على النواب المشترعين من لالر التواصل القائم في

متجاوبا مع حاجات
ألير ما من قانون يستطيع ان ينفذ كما يجب إال اذا كان
ما بينهمً .ا
ً
منبثقا
الناسوب  ،ويكون واضعوه قد قاموا بتوعية المواطنينوب  ،إما إلى ضرورته واما الى كونه
ً
عنهم.

* النص هو موجز مداخلة شفوية ونقالً عن آلة تسجيل.
** أستاذ في الجامعة اللبنانية ،عميد كلية االعالم والتوثيق سابقًا.
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ثالثة أمثلة حور القوانين:
 .1هناك قوانين نضعها لتشريع وضع قائم على أألرض .في لبنان وابان الحرب

من أجل اآللرين على أرضه نشأ  150مؤسسة إذاعية غير شرعية وحوالي  50تلفزيون غير
شرعي .وبعد انتهاء الحرب ومع استرجاع الدولة عافيتها كان ال بد من تشريع هذا الواقع
غير الشرعيوب  ،وهذه هي الحاجة األولى.
 .2أمر آلر في موضوع التشريعوب  ،وهو انه عندما نسعى لتنمية قطاع وللتوجه

قائما على
يعا ونقور :يهيئ مستقبالً وال نقور انه يشرعن
ً
بتوجه جديد نضع تشر ً
وضعا ً
هوغير شرعي .مثار على ذلك قانون الزراعة الصادر سنة 1965وب  ،وهو ُوضع لتشجيع

المزارعين وإلبقائهم في ارضهموب  ،وللق عالقة بين المواطن واألرض وترسيله فيها كي ال

يهاجر الى اللارجوب  ،أو الى الدالل من الريف الى المدينة .وكان لهذا القانون الذي أعفى
المزارعين من الضرائبوب  ،هدف تنمية القطاع الزراعي والنهوض به .وضعت دراسة في هذا

المجار وأستطيع أن اؤكد انه بين  1965و 1975وب  ،أي لالر عشر سنواتوب  ،تقدم القطاع

الزراعي بنسبة تفوق الـ %100وب  ،فالقرى الزراعية مثل بر الياسوب  ،تربلوب  ،الفرزروب  ،حوش حاالوب ،

رياقوب  ،لم يكن لديها قبل  1965ج اررات زراعية كافية أو سيارات .لالر العشر سنوات هذه

حصل تقدم ونهوضوب  ،وتمكن المزارعون من إرسار أوالدهم الى المدارس للتعلموب  ،ولدينا اليوم
عدد كبير من األطباء والمهندسين والمحامين ...في القرى الزراعية .هذا القانون نظر الى

البعيد وأتى بنتيجةوب  ،وان كان تراجع لالر الحرب وألسباب عديدة.

 .3مثار آلر هو القانون المصرفي لعام 1964وب  ،الذي لطط للمستقبل ودرس

كيفية جذب الرساميل العربية واألجنبيةوب  ،وأعطى جملة أبعاد للعمل المصرفي في لبنانوب  ،وتكاد

المصارف في لبنان تكون المؤسسات شبه الوحيدة التي قاومت كل ويالت الحرب واستمرت.
***

كثير ما ال يهتم واضعوا القانون بمسألة عدم تناقض القانون مع الدستور في
ًا
الدرجة األولىوب  ،وتناقضه مع قوانين ألرى في الدرجة الثانيةوب  ،لاصة القوانين ذات الصفة

العامةوب  ،مثل قانون المرئي والمسموع وقانون االعالم او قانون السيروب  ،وهي قوانين لاصة.

مشروعا قدمته لوزير االعالم.
قمت بدراسة حور قانون المرئي والمسموع ووضعت
ً
وجدت تناقضات في هذا القانونوب  ،فهو يتناقض مع الدستوروب  ،إذ أنه يحد من حرية المواطن

ثانيأ مع قانون التجارة الذي يقور في المادة  35منه
اللبناني في التعبير عن ال أريوب  ،ويتناقض ً
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أنه بإمكان ثالثة أشلام تأسيس شركة مغفلةوب  ،بينما يقور قانون المسموع والمرئي :يجب اال
يقل أرس المار عن  .%35في حار كانوا ثالثة أشلام ال يستطيع الواحد منهم أن يمتلك
أكثر من %10وب  ،ما يؤدي الى حصور تناقض بين هذين القانونينوب  ،قانون المرئي والمسموع

وقانون التجارة .يفترض بواضع القانون اال يضع مادة تتناقض مع قانون آلر.

الهدف من هذه المالحظات الدقة في التشريعوب  ،والنظر الى عالقة المشترع
بالمواطن كما عالقته بماضي المجتمع وبمستقبلهوب  ،فهو ال يستطيع اللروج من الماضي كما

تبنى قانون المطبوعات فكرة مهمة مفادها ان الصحافة في
ال يستطيع تجاهل المستقبلّ .
لبنان هي دعوة .vocation

علينا التفكير بهذه المسائل :لمن نشترع؟ وفق أية مبادئ؟ ألية غايات؟ وبأية تقنية

أو آلية؟

7
التشريعات المهنية والنقابية

*

جهاد المعلم

نتعاطى مع فريق يساوي حوالي نصف الشعب اللبناني .فلو ألذنا المشمولين

بقانوني العمل والضمان االجتماعي نجد ان المستفيدين من الضمان االجتماعي يناهزون

المليون ونصف مليون مواطنوب  ،والمستفيدين من قانون العمل حوالي 350،000وب  ،بحسب ما

علما أنهم يفوقون هذه األعدادوب ،
هو وارد في احصاءات قانون الضمان االجتماعيوب ً ،
تعبر عن الواقع وعن التوزيع اإلجتماعي في
قاما حقيقية ّ
فاإلحصاءات عندنا ال تعطي أر ً
لبنان.

اننا في قحل تشريعي لالر هذه الفترة – وقد جرى الحديث عن كيفية انتلاب

مجلس النواب وكيف تصدر التشريعات – ينجم هذا القحل التشريعي عن ان من تولوا أمانة
التشريع لهذا المجتمع ال يعبرون فعالً عن حقه بإصدار تشريعات مهمة تلبي حاجاته.

دوما صفة
في استعراض نماذج للتشريع عندناوب  ،نجد ان التشريع العام كان يتلذ ً
التشريع اللام .مثار على ذلك صدر قانون العمل اللبناني سنة  1946ويقور في المادة
السابعة منه" :يستثنى من أحكام هذا القانون العمار الزراعيينوب  ،اللدم في بيوت األف اردوب ،

العاملون في األديرة "...جاء هذا القانون بهذا الشكل ألن الزراعيين ومن لديهم لدم والذين

يتأثرون بسياسة األديرةوب  ،كانون مهيمنين على المجلس النيابي في حينه فكان هذا االستثناء.
وقار المشترع في حينه :سيصدر تشريع لام في ما بعد لام بهذه الفئات .ومنذ 1946

وحتى اليوم لم يتحقق ذلك .بعد عشر سنوات صدر قانون الضمان االجتماعيوب  ،وذلك سنة

ليطبق على العمار اللاضعين ألحكام قانون
 1963وبدأ تنفيذه سنة 1965وب  ،وهو صدر ّ
العملوب  ،وبالتالي لم يلضع الزراعيون لهذا القانون عند صدورهوب  ،الى ان صدر سنة 1974

وبنتيجة المطالبات قانون لام للعمار الزراعيين الدائمين وليس كلهموب  ،بل لفئة صغيرة تمثل
أقلية منهموب  ،وهو يشمل العاملين في مزارع الدواجن وفي مؤسسات لها صفة الديمومة .أصبح
* النص هو موجز مداخلة شفوية ونقالً عن آلة تسجيل.
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لهؤالء الناس الحق باإلنتساب الى قانون الضمان االجماعي ابتداء من  1974/4/1بموجب

ضا نتيجة مطالبة به.
قانون لام صدر أي ً

***

لو أردنا حًقا التنمية فهذه الفئة من الناس تحتاج لهذا النوع من التنمية ألن الموارد

البشرية مهمة .الدليل على عدم االهتمام بالموارد البشرية هو التشريعات المتللفة المتعلقة
بهذا الشأن .ألذنا بعض تشريعاتنا عن فرنسا وهي عدلت قوانين العمل والضان االجتماعي

أحيانا مراسيم تطبيقيةوب ،
مرات عديدةوب  ،بينما ما زلنا نحن متمسكين بهذا القانون .تصدر
ً
أيضا تصدر لصالح طرف محدد وليس بهدف تعميم افادة الناس من القانون.
ولكنها هي ً
صدر سنة  2001قانون إدلار األطباء المتعاقدين مع الضمان في الضمان االجتماعي.

كما عرض على مجلس ادارة الضمان االجتماعي إنهاء مشروع مرسوم إلدلار الفنانين
وشعراء الزجل في الضمان االجتماعيوب  ،لكن مشروع المرسوم لم يصل الى نتيجة إذ وقعنا

في مشكلة تح ديد من هو الفنانوب  ،إذ من أين يأتي بإفادة تفيد بانه فنان أو شاعر زجلوب  ،وليس
لديه من نقابة أو  ordreكما لدى المحامين والمهندسين واألطباء تستطيع تحديد من هو
فنان.

يشكل غياب التشريع األساسي جزًءا من الموانع التي حالت دون إصدار مرسوم
إلدلار الفنانين وشعراء الزجل في الضمانوب  ،فكلنا تهمنا حماية هذا التراث والمحافظة عليهوب ،

وأقله تأمين شيلولة هؤالء الناس فال يشكلون عالة على المجتمعوب  ،لاصة وانهم لدموا هذا
المجتمع وهذا التراث .لم نتمكن حتى من تعزيز بقائهم ببضع ضمانات اجتماعية.
مثل آلر وهو نزاعات العمل .هناك الصرف من اللدمة وهناك المراجع القضائية

المشرع في المادة  50انه في قضايا الصرف التعسفيوب  ،على مجلس العمل
المعنية .يحدد
ّ
التحكيمي ان يبت بهذا الموضوع لالر ثالثة أشهر .لم يوضع قانون أصور محاكمة لهؤالء
أحيانا دعاوى العمل حتى أربع أو
الناسوب  ،فلضعوا ألصور المحاكمة العاديةوب  ،وبالتالي تبقى
ً
أحيانا
ست سنواتوب  ،وال يصل العامل الذي يطالب بمليون ليرة تعويضات صرف الى حقوقه.
ً

كان الرئيس يتدلل على القوس ويقور للمدعي والمدعى عليه" :أليس بإمكانكما اإلنفراد في

مستاء من هذا القانون الذي ال يوصل الى
حبيا؟" ذلك انه كان
ما بينكما وحل المسألة ً
ً
نتيجة .حتى انه كان يتدلل
احيانا للوصور الى حل رضائي بين المتنازعين وال ينتظر حالً
ً
قضائيا لعلمه بمشاكل القضاء.
ً
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***
في تنظيم النقابات هناك دور لوزير العملوب  ،لكن هذا األلير ًأيا كان يستنسب حزبه
ففرلت مئات النقابات
أو طائفته أو أهل منطقته الغير ممثلين في الحركة النقابيةوب ّ ،

واالتحادات بفترة قصيرةوب  ،لنصل الى ما نحن عليه اآلن .بدالً من أن يكون اإلتحاد العمالي
قائدا في الظروف التي نعيشهاوب  ،نحن متلهون بصراعاتنا الداللية كحركة نقابيةوب  ،ففقدت
العام ً

الحركة النقابية فعاليتها .كل ذلك نتيجة اللردقة الحاصلة من القانون .فوزير العمل لم يأت

حصر حق الترليم لهذه النقابات دون تحديد شروط
ًا
بشيء من عنده بل القانون أناط به
فقار :لوزير العمل ان يصدر ق ارره بالترليم للنقابة .وحصر حق الحل بمرسوم يصدر عن

يفرخ بال حسيب او رقيب .بإمكان أربعة
مجلس الوزراء .حصر الترليم بوزير العمل وهو ّ
طلبا للوزير ومن أي قطاع كانوا للحصور على رلصة نقابةوب ،
أشلام ًأيا كانوا ان يقدموا ً
وينالون مأربهم بقرار مبرم نهائي يوقعه وزير العملوب  ،وعلى أساسه تجري انتلابات هذه
النقابة أو تلك.

المشرعين .عسى أن ال يكون دور المشترع دور
هذا التشريع المتللف ناتج عن
ّ
رجل اإلطفاء يعلم بالحريق ويمأل لزانه ويسرع إللماد الحريق .تكمن أهمية المشترع في
التبصر بالمستقبل ووضع رؤية لبناء هذا المجتمع وضمان مستقبله .يوضع القانون اليوم
للترليم لبناءين أو ثالثة وال يلبث أن يلغي في اليوم التالي .يلغى كي ال يستفيد منه مئات

صل على مقاس فرد أو مجوعة دون سواها .علينا ان نعي لمن
وآالف الناس .القوانين تف ّ
غدا حتى يكون لير ممثل ينقل األمانة الى مكانهاوب  ،فتوضع قوانين برامج تحدد
سننتلب ً
لفترات مستقبلية حتى نبني على الصعيد العمالي وعلى الصعيد االجتماعي ككل.

بسبب قوة معينة أعطي في الشمار لنقابات المهن الحرة بأن تكون .فأصبح لدينا

نقابة األطباء في لبنان ونقابة األطباء في الشماروب  ،نقابة المهندسين في لبنان ونقابة

المهندسين في الشمار والمحامين...

منذ  1965كان يجب أن نصل الى مرحلة تطار فيها قوانين الضمان االجتماعي

كل المواطنين اللبنانيين ممن هم لارج السلك العسكري ووظائف الدولةوب  ،من مزارعين وعمار

مياومين وعمار بلديات وعمار موسميين وكافة شرائح المجتمع التي ال يطالها الضمان.

سوءا
نتيجة صراعات وأفلاخ دالل القانون تعرقل تطوير هذا التشريع
ً
أحيانا .وازداد الوضع ً
مع المشاكل المالية .على الدولة حوالي ألف مليار ليرة دين للضمان االجتماعيوب  ،وعلى
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أصحاب العمل حوالي  500مليار ليرة دين للضمان االجتماعي .كيف يمكن الحديث في

ظل ذلك عن توسيع مظلة المشمولين بقانون الضمان االجتماعيوب  ،وقد أصبح قانون الضمان

ماليا في حار لم تتوفر له األموار الالزمة كي يتمكن من اإليفاء
معرض للطر اإلنهيار ً
بموجباته تجاه الناس؟
إن المستائين من الضمان االجتماعي يعانون من عدم امكانية وصولهم الى

حقوقهم .في حار توفرت األموار الالزمة وفسح المجار لمجلس االدارة بالتحرك نصل الى

يدويا ونحن في زمن المعلوماتية .يجب
تطوير الضمان االجتماعي .العمل دالله ما زار يتم ً
تطور من أي مرفق عام آلر كون ادارته ملتلطةوب  ،فهو ليس
ًا
ان يكون هذا المرفق أكثر
عاما.
عاما كما ليس
ً
ً
لاصا فهي مؤسسة مستقلة تدير مرفًقا ً
قطاعا ً
قطاعا ً
علينا التفكير بعقل تنموي منفتح ونحسن التيار من يمثلنا كي نلرج مما نحن فيه

ومن العشائرية والقبلية والطائفية والمناطقية .بإمكاننا التأثير فنقوم بدور التوعية بهدف بناء

لبنان على قاعدة إنشاء مؤسسات ووضع تشريعات من أجل االنسان.

الباب اللامس
الندوة الثامنة
بالتعاون مع

بنك بيروت والبالد العربية BBAC
الجمعية اللبنانية للعلوم السياسية

فندق ميريديان – كومودوروب  ،بيروتوب 2005/12/7 ،
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1
التعاقد الوظيفي في الفئة األولى
أحمد اللقيس

الوظيفة في مفهومها العام هي اللدمة التي تقدمها السلطة العامة لمواطنيها من
لالر موظفين ملتصين ومحضرين لتأمين تنفيذ هذه اللدمةوب  ،وفي سبيل تأمين تسهيل
المعامالت اإلدارية للمواطنين انطالًقا من عالقتهم بالسلطة العامة ومن انحصار هذه العالقة
ارتها.
برجار السلطة الممثلة بالموظفين في ملتلف إدارات الدولة ووز ا

انطالًقا من هذا المفهوم لمبدأ الوظيفة العامة كانت التشريعات تعمد الى وضع

أطر عامة ترعى شؤون الوظيفة والموظفين كما ترعى صالحية واطار كل وظيفة ومدى
مسؤولية القائمين بها وحقوقهم.

آلر التشريعات العامة التي صدرت في شأن الموظفين واإلدارات العامة في لبنان

وبشكل شمولي المرسوم االشتراعي رقم  59/112وهو النم الذي يقار عنه بأنه من أهم
عاما للوظيفة العامة بكل فئاتها ودرجاتها وحددت للموظفين
التشريعات التي وضعت
مفهوما ً
ً
ثانيا ألن مهمتهم في األساس لدمة
مسؤولياتهم وحقوقهم تجاه المواطنين أوالً والدولة ً
المواطنين.

يمكن القور ان قانون الموظفين الذي صدر عام  1959بمرسوم اشتراعي لم

تحصل مناقشته في المجلس النيابي وقد شكل الركيزة األساسي الموحدة لتنظيم أوضاع
الموظفين حيث أصبحت الوظيفة بعد هذا النم التشريعي بمفهومه العام الوسيلة األولى
التي تحفز الموظف في عمله عبر وسيلتينوب  ،أوالهما إعطاؤه بعض الضمانات للموظفين
حيث يمكن ان يرتكز هؤالء في تأديتهم لمهامهم الى نصوم وأحكام تضمن عدم استلدام

أي وسيلة ابتزاز أو انتقام منهم في حار التزامهم واجباتهم القانونيةوب  ،وثانيهما شكلت الوسيلة
الثابتة التي تحفز الموظف للقيام بعمله وهي إمكانية محاسبته عن كل عمل يقوم به أمام
رؤسائه واألجهزة الملتصة بالمراقبة والمحاسبة في حار اإلهمار او التقصير أو اإلساءة أو

اإلبتزاز من جهة للمواطنين الذين وضع في األصل في وظيفته للدمتهم وبعبارة ألرى يمكن
459

460

احمد اللقيس

القور ان قانون الموظفين (المرسوم االشتراعي  )59/112اعتمد ما اصطلح على تسميته
"بمبدأ الثواب والعقاب".
1
مبدأ الوظيفة في خدمة الوطن
إن هذا المبدأ يشكل في للفيته الفلسفية والقانونية السبب الموجب لوضع اإلطار المناسب لمبدأ

وضمنها
الوظيفة العامةوب  ،باإلضافة الى ما شكله هذا القانون من ضمانات وما يوفره من حوافز وتقديمات أتبعها
ّ

نصوم قانونية ألرى ترعى هذه الشؤون للموظفين .في واقع الحار إذا نظرنا الى هذه الضمانات بمجملها
متينا لقيام الموظف بعمله ولقاء عمله في وظيفتهوب  ،شرط إنجاز
أساسا ً
(من معاشات واعانات وعالوات) تشكل ً
ما هو مطلوب منه وفًقا لألحكام القانونية النافذةوب  ،إال ان أهم تلك الضمانات كان ما يسمى بالمعاش التقاعدي
كثير ألنه الضمان األكبر له فيما يتطلع أن يصل إليه وينتظره في لريف العمر وهو
يعور عليه ًا
للموظف الذي ّ
نظر لما يتطلبه من مصروفات ونفقات تزداد مع تزايد العمر.
ما يسمى "بأرذر العمر" ًا

أحيطت الوظيفة العامة بالمزيد من الضمانات كما وضعت لها الشروط الواجب توفرها في كل من

يريد ان يدلل تلك الوظيفة فكانت مراحل متعددة يتوجب اجتيازها وشروط يجب توافرها في كل من يريد الدلور
الى الوظيفة ولاصة في الفئات الثالث الدنيا لكي يشكلوا القاعدة المثلى في اللدمة العامة للمواطنين وكونهم
األكثر عالقة وتعاطي مباشر مع الناس في معامالتهم اليومية.
أما في ما لم الفئتين األليرتين األعلى (األولى والثانية) فقد شكلتا موضع عناية لاصة في

أيضا شروط إضافية لمن يريد
النصوم القانونية (قانون الموظفين) وباقي األحكام المتعلقة بهموب  ،حيث فرضت ً
الوصور الى هاتين الفئتينوب  ،لاصة لجهة الترفيع والترقية مما أمن حصانة لاصة لكل من هذه الوظائف.
ئيسيا في اإلدارة
ًا
المشرع كان يرى في كل وظيفة منهما
نظر ألهمية هذه الوظائف وبما ان
ًا
ّ
محور ر ً
العامة فقد عمد الى إضافة أو إتاحة المجار أمام السلطة اإلدارية بأن تجد من يتمتع بميزات لاصة ومؤهالت

عليا في مجار من مجاالت العمل اإلداريوب  ،لكي يستفيد من قدراتهوب  ،فسمح بالتعاقد للعمل في اإلدارة مع من

يحمل هذه القدرات وعلى سبيل التشجيع أعطاه القدرة والحق في منحه بعض االمتيازات بغية إبقاء اإلدارة في

إطار أي تطور تقني أو علمي يمكن أن يكون قد تألرت عن اللحاق به لسبب ماوب  ،فكان أن أجاز للسلطة
التنفيذية اإلستعانة بلبرات من لارج ما أطلق عليه المالك اإلداري العام بغية وضع اإلدارة على سكة أي

متوقعا حينها وقد سمح قانون الموظفين للسلطة
تحور أو تطور وعدم إبقاءها في مغارة الروتين الذي كان
ً
ٍ
مستوف للشروط
التنفيذ التعاقد مع موظفين من لارج المالك ولكن بشروط وقيود أهمها عدم وجود موظف

وثانيا ان تكون الحاجة فعلية وماسة وقد حدد المشترع الحد األقصى الممكن
المطلوبة لتحقيق حاجة اإلدارةوب ،
ً
التعاقد عبره هو  3/1من المراكز الشاغرة.
2
كيفية تطبيق أحكام التعاقد الوظيفي
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نظر لعدم الحاجة إليهوب ،
عاما لم تستلدم هذا الحق المعطى لها ًا
ان الحكومات المتعاقبة لمدة ً 12
أيضا الى تفسير النم بما
ومنذ العام  1970بدأت السلطة التنفيذية بتعيين موظفين من لارج المالك وعمدت ً

يتالءم مع توجهها الجديد والقاضي بتعيين موظفين من لارج المالك بما يوازي ثلث عدد الوظائف في الفئة
األولى كلهاوب  ،وليس ثلث عدد المراكز الشاغرةوب  ،ويشكل هذا األمر بداية التجاوز في حد السلطة أو ما يسمى
تجاوز حدود السلطة.
أيضا إلى االستعانة بأشلام مميزين وجديين كانت ترفض الدلور الى اإلدارة
عمدت اإلدارة ً
إغناء لإلدارة) إال أن التوسع به شكل
بالشروط الموجودة حينها للوظيفة العامة (وهنا نشير الى ان ذلك كان يعد
ً

الحجر األور الذي وضع على "جسد اإلدارة"وب  ،كما ألذ التعيين من لارج المالك بأسباب ألرى للتعيين كان
أيضا منف ًذا آلر الى اإلدارة زاد من األحمار الثقيلة عليه وبدأ
يعبر عنها بما يسمى "لدو ٍ
اع وطنية عليا" شكلت ً
ّ
حرجا في هذه الطريقة بالتعامل مع إداريين كانت
تجد
ألذت
التي
ية
ر
اإلدا
ة
ز
األجه
لرؤساء
ا
جديد
ا
مفهوم
يشكل
ً
ً
ً
تحملهم آمالهم الى التطلع نحو تحسين أحوالهم الوظيفية عبر التقدم في الهرمية اإلدارية والذي كان يشكل

عور عليها
الدافع اإليجابي الدائم أمام الموظف ليكون في الطليعة بين اقرانه وزمالئه ليستحق الترقية التي ّ
أحكاما تحافظ له على حقوقه.
والتي وعده فيها قانون يتضمن
ً

بالنتيجة يمكن القور ان مشروع التعاقد في الوظيفة وااللتيار من لارج مالك اإلدارة إجراءان نم

حمل الوظيفة
عليهما قانون الموظفين ولكن استلدما في مرات عديدة لغير الغاية التي وضعا من أجلهاوب  ،مما ّ
العامة والقائمين بها وزر هذه األعمار والتجاو ازتوب  ،في وقت كانت في الحقيقة هي بعيدة عنها وال تحمل
نتائجهاوب  ،وانما تتحمل انعكاساتها السلبية والتي تضاعفت مرات عديدة نتيجة الظروف المعروفة التي مر بها
البلد مما أدى إلى شل اإلدارة ولضوعها الى كل أنواع الموبقات والتعديات وجعلها تظهر بمظهر اإلدارة العاجزة
وغير الكفوءة وغير الجديرة باإلحت ارموب  ،واعتبار أنه من األفضل إيجاد طرق والدلور من ثغرات ليست مسؤولة
عنها إلدلار تعديالت على األحكام التي ترعى عملها.
حاليا في التداور غير الرسمي على صعيد التعاقد في كل
إن التوجه نحو التعاقد الوظيفي يطرح ً

الفئات الوظيفيةوب  ،وفي التداور الرسمي على صعيد التعاقد في وظائف الفئة األولى.

3
التعاقد الوظيفي العام أو تعيين الموظفين عن طريق التعاقد
يتم التداور في الكواليس المعنية بشؤون الوظيفة العامة وموجباتها وانعكاساتها وتأثيراتهاوب  ،سواء على
صعيد اللدمة العامة التي تؤمنها للمواطن أم على صعيد تكلفة االستمرار في طريقة التوظيف وتقديرات

تصاعد هذه التكلفة وتأثيرها على واقع اللزينة من جهةوب  ،وعلى مستوى القائم باللدمة العامة على صعيد إدلاله
في فترة تجربة تعاقدية يصار بعدها الى تمديد التعاقد أوالى انهائه انطالًقا من مستوى عملي حصلت عملية
تقديره من لالر تجربة عملية.
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إنطالًقا من هذا المفهوم وهذه النظرة المتطورة (وفًقا للقائمين على هذا المشروع للوظيفة العامة) فإن
بعض األوساط تتداور أفكا ًار تتناور فتح الوظيفة العامة في المالك اإلداري العام عن طريق التعيين للتعاقد في
جميع فئات ودرجات المالك االداري العام الذي أنشأه القانون الشهير الصادر بالمرسوم اإلشتراعي رقم
 . 59/112تتناور النصوم المقترحة إمكانية إجراء مبارات ينظمها مجلس اللدمة المدنية وفق آلية وشروط
عامة للتوظيفوب  ،باإلضافة الى اشتراط توافر بعض المؤهالت العلمية والعملية للوظيفة التي يطلبها المرشح
بإستثناء شرط السن الذي يحدد ما بين  20و  61سنة.
في محاولة تبرير هذه الطريقة الجديدة للتعيين بالتعاقد في الوظائف العامةوب  ،أوردت المصادر بعض
األسباب الموجبة التي تناولت أهداًفا عامة منها اإلنتقار باإلدارة من نظام مغلق الى نظام مفتوح على الكفاءات
والتقنيات والتطورات الحديثة من عالم اللدمة العامة .كما تناولت موضوع تحصين الموظف الذي يدلل

الوظيفة العامةوب  ،وبعد تثبيته فيهاوب  ،إلى وظيفة مفتوحة ليكون استم ارره في الوظيفة متعلًقا بمدى انتاجيته وأدائه.
كل هذه التبريرات واألسباب تورد على أنها بهدف إصالح اإلدارة من جهة وتحقيق إصالح مالي من جهة

ألرى (وفًقا لألسباب الموجبة للمشروع)وب  ،حيث ينتهي نظام التقاعد بإنتهاء المستفيدين منه من العمل في
الدولةوب  ،ليصبح بعد ذلك كافة العاملين في القطاع العام كزمالئهم في القطاع اللام مشمولين بنظام واحد هو

نظام التقاعد والحماية االجتماعية الذي سيصدر قانونه في ما بعد.
اذ نقدر هذه األسباب ووجاهتها وأهميتها على الصعيد المالي والوظيفي يمكننا القور أنه يمكن إيجاد

حلور ناجحة وناصعة لإلدارة الحالية بالعمل الجاد والفعلي على تطبيق النصوم القانونية التي ترعى شؤون

حتما الى بث الروح في هذه اإلدارة عن طريق تطبيق األنظمة المرعية اإلجراء
الموظفين ً
حاليا مما سيؤدي ً
المتعلقة بالثواب والعقابوب  ،لاصة إذا كان هناك توجه فعلي لرفع ما يسمى "المظلة" والحماية السياسية للمواقع
جديدا يمكن أن يرفده دم جديد على مستوى من
نفسا ً
الوظيفية التي تظلل بعض الموظفينوب  ،مما سيعطي اإلدارة ً
آلية التعيين الملحوظة للتعاقد الوظيفي.

أما على صعيد اإلصالح المالي فإننا ومع وجاهة األسباب التي أوردها المشروع لاصة وان مشكلة
الدين العام ال تحتاج إلى توضيح أو شرحوب  ،إنما ال يمكن ان نلقي هذا الدين على الموظفين في القطاع العام

ألن األسباب كثيرة ولن نتطرق إليها اآلن ألنه ليس المجار هنا لهذا الموضوع .ويمكن طرح أكثر من فكرة على
هذا الصعيد يمكن أن تساعد في منع تفاقم تأثير عملية اإلنفاق العام على التقاعد على زيادة حجم الدين العام.

من هذه األفكار موضوع صندوق التعاقد المستقل والذي يمكن شرح عملية إدارته في فرصة ألرى.
4
مشروع التعاقد الوظيفي في الفئة األولى

إن مشروع التعاقد لتعيين موظفين في الفئة األولى عن طريق التعاقد يشكل اللطوة األولى التي

رسميا بالعمل على إنجازها عبر إرسار مشروع قانون (بالمرسوم رقم  )15118عنوانه تعديل
باشرت الحكومة
ً
أصور تعيين الموظفين في الفئة األولى .وهو في الحقيقة يشكل جزًءا من المشروع العام للتعاقد الوظيفي وفي
الظاهر ان النجاح في إقرار هذا المشروع سوف تنعكس على بعض الفئات الوظيفية في المالك اإلداري العام.
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وهذا ما أشا رت إليه ملتلف الهيئات والروابط والجمعيات المعنية سواء في إطار التعليم أو اإلدارة العامة أو
الجامعة اللبنانية وغيرهاوب  ،ولاصة في المؤتمر الذي عقد في األونيسكو للمطالبة بإلغاء هذا المشروع.
إننا وبعد اإلطالع على المشروع يمكن أن نبدي المالحظات التالية:
ان هذا المشروع من لالر أسبابه الموجبة نقور أن أصور تعيين موظفين قياديين في اإلدارة
أصبحت غير مالئمة ولم تحقق التيار األكفاء واألنسب لهذه الوظيفة القيادية لذلك فإنها عمدت إلى إناطة هذه
المهمة في االلتيار الى لجنة لاصة إلجراء مقابالت والتبارات شفهية وشلصية للمرشحين للفئة األولى (من
موظفين وغير موظفين)وب  ،من أجل التيار قدراتهم القيادية بما يؤمن المنافسة بين المؤهلين إلشغار هذه

إيجابا على أوضاع
الوظائف وبما يؤمن إبعاد المحسوبية ويحقق الوالء الكامل للوطن دون سواه بما ينعكس
ً
اإلدارة.
هذه األسباب التي أوردها المشروع في أسباب موجبة يمكن أن تؤدي الى إشكاالنوب  ،أوالً في تعيين

اللجنة التي يجب أن تستعين بأصحاب اإللتصام مما يتطلب لهذا بفسح المجار للتدلل لتعيين اللجنة .ثم

أنه من غير المنطقي أن يعهد ألستاذ في الجامعة كعضو في اللجنة ان يجري
فحصا لرئيس الجامعةوب  ،لذلك
ً
لكي تكون اللجنة م صداقية أن تقوم على شلصية اعضائها وقيمتهم الفردية وليس أهمية وظيفتهم.
المرشح باللبرة الالزمة الموثقة التي تمكنه
أما بالنسبة لموضوع اللبرةوب  ،فإن المشروع يشترط تمتع
ّ
من ممارسة الوظيفة المرشح إلشغالها (عدد سنوات اللبرة في شروط التعيين اللاصة).
إن تحديد شهادة اللبرة بصيغة غير واضحة سيؤدي الى آراء متضاربة وتفسيرات متنوعة ال يمكن
الرجوع اليها .نقترح ان يتضمن النم معايير ومرتكزات عملية للروجع اليها (لبرة التعليم الجامعي غير
مطلوبة للوظائف اإلدارية).

تكز على عدد الموظفين
ويمكن أن يكون من األفضل لتحديد معدالت المستوى الوظيفي المعقور مر ًا
واالعتمادات الملصصة للوظيفة وأهمية الق اررات التي يتلذها.
يجب أن يلحظ القانون موضوع اللبرة اإلدارية التي تعتبر كافية لوظيفة مدير عام في مؤسسة

متلصصة (كمدير عام السياحة).
أما بالنسبة لموضوع المباراة فإن المشروع يتضمن جميع عناصر المباراة الملحوظة لمباراة الفئات
الثالثة والرابعة ومن األفضل إجراء مباراة مفتوحة للفئة األولى.
بالنسبة إللتصار عدد المرشحين ال يمكن اعتماد طريقة نظام عمل اللجنة الفاحصة لحرمان
مرشحين من حقهم في المشاركة في المباراة.

بالنسبة اللتيار األكفاءوب  ،إن هذا األمر لن يكون دقيًقاوب  ،لاصة عندما تتقدم اللجنة بنتائج المقابالت
دون ترتيب في الدرجات واذا اقترح تعيين األدنى درجة منهم فلن يكون هذا األمر التيار لألكفاء.
في حار وجود مؤهل واحد فهل سيدرج اسمه لوحده أم ال وفي هذه الحالة يحرم من التعيين وهذا
ظلم.
في حار وجود موظف له األفضلية في التعيين ويضغط الوزير القتراح اسمهوب  ،على مجلس الوزراء

تقييدا لسلطة مجلس الوزراء وهذا ما شكل الملطط الذي بسببه أبطل المجلس
أن يوافق عليه فال يكون هذا ً
الدستوري القانون .2001/363
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أجاز مشروع القانون إدلار المتعاقد في المالك االداري العام إال أنه لم يحدد درجته وهذا يحرمه

من تدرجه لمدة لمس سنوات وفًقا للنم المقترح وهذا يؤدي الى عكس توجه الحكومة القاضي بإلغاء المالك
اإلداري العام بوظيفة دائمة.
يعطي النم الحكومة صالحيات استثنائية لتحديد الوظائف المشمولة بمرسوم تطبيقي وهذا تفويض
دائم.
يمكن القور ان هذا المشروع مليء بالمطبات ويشكل سابقة يجب الحذر في التعامل معها وتصحيح

وتعديل ما يجب تعديله لتكون لطوة في اإلتجاه الصحيح.

2
العدالة الترميمية Restorative Justice
نظرة مختلفة الى الجاني
اليزابيت زلريا سيوفي

*

للتلزيق

* محامية في االستئناف ،المديرة المساعدة لمعهد حقوق االنسان في نقابة المحامين في بيروت.
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اليزابيت زلريا سيوفي
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3
قدسية الدفاع عن النفس أمام قضاء التحقيق
ّ
*
زياد عطاهلل

تشكل الدعوى الجزائية في حياة أي مواطن حدثًا غير عاديوب  ،اذ تقوده مكرًها غير
ملتار الى ولوج مسالك نظام العدالة الجزائية وهو غريب عنها مدفوع من مرجع الى آلر

قصدا أو عن إهمار على ارتكاب فعل يعاقب
ضدهوب  ،إلقدامه
حتى انتهاء الدعوى المساقة ّ
ً
عليه القانون.

ومن المبادئ السامية التي ترعى حقوق اإلنسان وحقوق الدفاع في الدعوى

الجزائيةوب  ،الحرية الفردية وبالتالي ان المادة األولى من شرعة حقوق االنسان تنم على انه

ار متساوين في الكرامة والحقوق"وب  ،كما تنم المادة الثالثة على ان
"يولد جميع الناس أحرًا
أما المادة الثامنة من الدستور اللبناني
"لكل فرد الحق في الحياة والحرية وسالمة شخصه"وب ّ ،
معرضة
فتنم على ّ
أن "الحرية الشلصية مصونة في حمى القانون"وب  ،ولكن هذه الحرية ّ
ّ
لإلنتقام منها بمجرد ولوج اإلنسان باب العدالة الجزائية فيما اذا سيقت بحقه تهمة أو ُقِّدم
بحقه ادعاء وان لم تحجز حريته بموجب قرار توقيفوب ،إذ يكفي ان يطلب منه القاضي اتلاذ
محل اقامة ثابت ليكون بتصرف التحقيق أو يكفي أن يوقع على سند افادة حتى يعني ذلك
مما
التزامه بالتواجد بصورة مستمرة في ذلك المكانوب  ،و ً
اضعا نفسه بتصرف السلطة القضائيةوب ّ ،
إنتقاصا ولو جز ًئيا من حريته في االنتقار من مدينة أللرى أو من بلد آللر.
يشكل بحد ذاته
ً

وقد حرصت شرعة حقوق االنسان في المادة  13منها على التأكيد على أن "لكل

فرد حرية التنقل واختيار محل اقامة داخل حدود كل دولة ،كما يحق لكل فرد أن يغادر أية

بالد بما في ذلك بلده ،كما يحق العودة اليه"وب  ،ومن ناحية ألرى ان معظم الذين يلجون

تماما األصور الجزائية التي تنتظرهم كما يجهلون ماهية
مسالك العدالة الجزائية يجهلون ً

* أستاذ في القانون والعلم الجنائي.
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حقوقهم والضمانات التي وضعها القانون لحمايتهم من الوقوع في ٍ
انتقاصا
مهاو تر ّتد عليهم
ً
من حقوقهم وحريتهم ومالهم وسمعتهم.
إن المواطن موضوع المالحقة يتمتع بحصانة تقرها له شرعة حقوق االنسان كما

تقرها له الدساتير التي ترعى الحياة العامة في المجتمعات السياسية المنظمةوب  ،وجوهر هذه
قانونا بمحاكمة علنية
الحصانة هو ان المواطن ُيعتبر بر ًيئا بنظر الجميع الى أن تثبت ادانته ً
تؤمن له فيها الضمانات الضرورية للدفاع عن نفسه وبالتالي إن قرينة البراءة هي شرعة
الالقيا وشرًعا
االنسان الذي يواجه القضاء الجزائيوب  ،واحترامها مفروض دستورًيا
وقانونيا و ً
ً
ومدنيا وحضارًيا.
ً
إن حق اإلنسان في الدفاع هو مقدس يمارسه في اية مرحلة من مراحل الدعوى

الجزائية وال يجوز الحكم على انسان دون تمكينه من ابداء دفاعه عن نفسه بالوسائل
القانونية كافة المتاحة له بحكم القانون بهذا اإلطار وّقع عدة ممثلين عن لمسين نقابة
محامين في العالم في باريس عام  1987على مشروع اتفاق دولي لحماية حقوق وذلك

يسا لحق االنسان بالدفاع عن نفسه امام القضاء وللمبادئ السامية التي ترعى وضعه
تكر ً
وأولها القرينة على براءته وحقه في محاكمة عادلة.
ونحن بدورنا سنقصر هذه الدراسة فقط على حقوق الدفاع أمام قضاء التحقيق

بوصفه عصب المالحقة الجزائية إبان وقوع الجريمة.

1
قضاء التحقيق وحقوق المدعى عليه
جرماوب  ،يجب اجراء تحقيق للوقوف
كي ال يدان انسان لمجرد االشتباه بأنه ارتكب ً
على األدلة التي تم ّكنوب  ،المحقق في تكوين قناعته بأن المشتبه فيه إما ارتكب الجرم أو ساهم

ظ ّن به.
مما ُ
في حصوله وا ّما انه بريء ّ
هذا الهدف المزدوج هو األساس للتحقيق الذي يجريه قاضي التحقيق قبل إحالة
فإما ُيظن به أو يتهموب  ،واما تمتنع عنه المحاكمة لعدم توافر
المدعى عليه امام قضاء الحكموب ّ ،
بعيدا عن
األدلة بحقه أو لعدم توافر عناصر الجريمة او ألي سبب قانوني آلر يبقيه ً
المحاكمة الجزائية.
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ولقد أعطي قاضي التحقق صالحيات واسعة للقيام بكل ما يتطّلبه إظهار الحقيقة

من اجراءات ضمن األطر الشرعية التي حددها القانون .فكما ان الغاية سامية كذلك يجب
أن تكون الوسيلة بعيدة عن أية انتهاكات للحقوق .وال شك في أن قاضي التحقيق يقف في
منتصف الطريق بين مصلحة المجتمع من أن يحمي نفسه من المجرمين من لالر التوصل

الى القبض عليهم أو ادانتهم ومعاقبتهموب  ،وبين مصلحة المواطن بأن ال يدان بريء وال تنتهك
حقوقه األساسية التي تشكل ضمانته األساسية تجاه السلطة التي تملك كل وسائل التدلل
بالقوة في حياته اللاصة وحريتهوب  ،فبين هاتين المصلحتين يتصرف قاضي التحقيق محاوالً
يضحي بأحداهما في سبيل إعالن األلرى؛ وبالتالي
على الدوام ايجاد التوازن بينهما بحيث ال
ّ

ينبغي علينا وعي االجراءات المتبقية امام القضاء والتي لها عالقة بالضمانات التي يجب ان

تحيط بالمدعى عليه كي ال تتعرض حقوقه لإلنتهاك واالنتقام ومن هذه الضمانات:
أوالً :مثور المدعى عليه أمام قاضي التحقيق واستجوابه.

ثانيا :حق المدعى عليه بعدم الشهادة ضد نفسه.
ً
ثالثًا :إستراق السمع والتنصت الهاتفي.
ابعا :اإلقرار.
رً
لامسا :التوقيف االحتياطي.
ً

أوالً -مثول المدعى عليه امام قاضي التحقيق واستجوابه :أعطى القانون
تبررها وقد أوجب
للمواطن ضمانة في أال يكون موضع شبهة دون توافر ق ارئن أو أدلة كافية ّ
قانون اصور المحاكمات الجزائية اللبناني في مادته اللامسة واللمسين في ما لال حالة
تعقبا قبل استطالع رأي المدعي
الجرم المشهودوب  ،بأن ال يباشر قاضي التحقيق تحقيًقا أو ً
معين ويعيد
العام في األمر ولهذا األلير ان يتلذ الموقف المناسب فإما يدعي على شلم ّ

تبين له ان الشكوى غير واضحة
األوراق لقاضي التحقيق للتحقيق معه بهذه الصفة وا ّما اذا ّ
ال
وان األوراق المبرزة ال تؤيدها بصورة كافيةوب  ،طلب من قاضي التحقيق مباشرة التحقيق توص ً
ٍ
عندئذ أن يستمع الى الشلم في الشكوى وان يطلعه على
لمعرفة الفاعلوب  ،ولقاضي التحقيق
منبها اياه بأن من حقه ان ال يجيب ما لم
األفعار المنسوبة اليه كما ويطلب جوابه عنها ً
يحضر محام عنه واذا رفض المدعى عليه تعيين محام أو لم يحضر هذا األلير في مهلة

 24ساعة جرى التحقيق بمعزر عنهوب  ،وفي الدعاوى الجنائية اذا تع ّذر على المدعى عليه
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تعيين محام عنه فإنه ُيعهد بهذا األمر لنقيب المحامين فيما اذا وجد مجلس النقابة في مركزه
واالّ توّلى القاضي أمر تعيينه.
يتضمن حق المدعى عليه
ثانيا -حق المدعى عليه بعدم الشهادة ضد نفسه:
ً
ّ
بعدم الشهادة ضد نفسهوب  ،حقه بالتزام الصمت أثناء التحقيق وحقه برفض األدالء بشهادة
سوءا.
يمكن ان ترتد عليه ً

رور لجوالً إذ لم يتناواله باآلثار المترتبة
أيضا م ًا
لقد مّر القانون اللبناني والفرنسي ً
عليهوب  ،ونتساءر ماذا لو إنقضت مهلة  24ساعة وبادر قاضي التحقيق في االستجواب وبقي

ملتزما الصمت فماذا تكون النتيجة؟
المدعى عليه
ً
ال نم في القانون اللبناني يلزم بالكالم أو يلزم القاضي باستلراج الكالم من
المدعى عليه بالرغم من ارادته بل على العكس إن هذا األمر ممنوع على القاضيوب  ،إ ًذاوب  ،اذا

حر في ذلك جاز لقاضي التحقيق وللمحكمة أن ترتب على
التزم المدعى عليه الصمت وهو ّ
مكوًنا لقناعاتها سواء لجهة اإلدانة أم البراءة.
هذا الصمت ما تراه ّ
الوضع في فرنسا هو على هذا النحووب  ،حيث عند المقابلة األولى مع المدعى عليه

ينبهه الى ان من حقه ان ال يدلي بأية
فإن القاضي يعلمه باألفعار المسندة اليه وعليه ان ّ
ويدون هذا التنبيه في محضر التحقيق ويترتب على عدم احترامه بطالن اإلج ارءوب  ،ولكن
افادة ّ

أمر ترتيب نتائج على صمت المدعى عليه متروك للقاضي كما أشرنا وعلى ما يبدو ان

االتجاه هو في اعتبار الصمت باألحرى توافًقا مع الوقائع اذ ان ردة الفعل لدى الشلم
البريءوب  ،تكون عادة في رد التهمة عنه واعالن عدم صحة الوقائع المنسوبة اليه ومحاولة
دحضها بكافة وسائل اإلقناع.

أيضا أن المدعى عليه
هناك وجهة نظر ألرى تفيد بأن الصمت يمكن ان يعني ً
فتبين بنفسه عدم صحة األدلة المساقة ضدهوب  ،يضاف الى
ترك أمر براءته لبصيرة القاضي ّ
كثير من الناس وامام رهبة القضاء يلشون الكالم فيفضلون الصمت على التفوه
ذلك ان ًا

بكلمات ربما ال يسيطرون على التعبير عنها أو  -ال يفقهون بعدها وآثارها .كما يمكن
لمحامي المدعى عليه نصح موكله بأن يلتزم الصمت ألن واجب االثبات يقع على سلطة

المالحقة أو المدعي الشلصي فليتدب ار أمرهما دون االعتماد على مساهمته في تسهيل
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يمد لهما يد المساعدة فيما يساعد على
مهمتهما ألنهما في الواقع الصامه وليس له أن ّ
ادانته.
إن مثل هذه اآلراء تتجاذب الفقه الجزائي حور أثر التزام المدعى عليه الصمت

حيار مجريات الدعوى واألدلة بحقه واإلدانة أو البراءة.

يهمنا ان نشير في سياق هذه الضمانة الى الوضع في الواليات المتحدة األميركية
اذ ان التزام الصمت مع الحق بعدم الشهادة ضد النفس كرسهما الدستور األميركي حيث ورد
في التعديل األلير" :ال يمكن إجبار أي شخص على الشهادة ضد نفسه في القضايا

الجزائية كما ال ُيحرم أي شخص من حريته أو حياته أو ممتلكاته دون اجراء قانوني".
ومن ثم جاء قرار المحكمة العليا في قضية ميرندا ليعلن ان االجراءات التي اتبعت في
القضية رمت الى الحصور على اعترافات المتهم دون تنبيهه الى حقه بالتزام الصمت والى

سندا إلدانته وان له الحق باالستعانة بمحاموب  ،ان هذه االجراءات
ما سيقوله يمكن أن يكون ً
تستند الى جهل المتهم بهذه الحقوق وعدم تنبيهه الى وجودها من قبل المحققين وهذا ما لم
يسمح به الدستور.
يضاف الى ذلكوب  ،تقور المحكمة العليا أنه اثناء وجود المتهم قيد التوقيف يمكن أن

يفضل
يشعر البريء والمذنب على السواءوب ،
ولصوصا البريءوب  ،بأن الوضع مليف لدرجة أنه ّ
ً
اإللتزام بالصمت ألسباب عديدة منها وضعه االنفعالي أو عدم فهمه للسؤار أو ان ال حاجة
رد’ فعل على الجو
لإلجابة عليه أو انه يريد االمتناع من اتهام غيره أو أن سكوته هو مجرد ّ

العدائي وغير المألوف الذي أحاط بتوقيفه أو شعوره بأن األسئلة موجهة اليه بغية اإليقاع به
تمهيدا إلدانته.
ً

هكذا تبدو قاعدة عدم الشهادة ضد النفس قاعدة جوهرية وأساسية في الدستوروب  ،تلزم

السلطة باحترام حرية االنسان وكرامته وتشكل توازًنا بين وضعي السلطة والمواطن بحيث ال

يمكن لألولى انتزاع أدلة االدانة من فم المشتبه فيه وضد ارادته بل عليها ان تبحث هي عن
األدلة.
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نصت المادة  580من قانون العقوبات
ثال ًثا -استراق السمع والت ّ
نصت الهاتفيّ :
اللبناني على عقوبة الحبس من شهرين الى سنتينوب  ،كل شلم ملحق بمصلحة البريد يسيء
استعمار صفته هذه بأن يطلع على رسالة ملتومة أو يتلف أو يلتلس إحدى الرسائلوب  ،أو
يفضي بمضمونها الى غير المرسل اليه ...إضافة الى عدة مواد واردة في قانون العقوبات

عما اذا كان باإلمكان لقاضي
اللبناني والفرنسي ً
ايضا؛ فإزاء هذه النصوم يطرح السؤار ّ
هاتفيا ليطلع على محادثات شلم يظن ان له
يتنصت
ً
التحقيق بالذات أن يسترق السمع أو ّ

ضلعا في جرم يحقق فيه .وفي حار اإليجابوب  ،هل يصطدم هذا التصرف بالمواد القانونية
ً
التي وردت في القانون؟
تنازعت االجابة على هذا التساؤروب  ،آراء فقهية ملتلفة واجتهادات متباينة منها ما

فحبذت
كان همها المحافظة على األمن العام وسالمة المواطن والوصور الى فاعل الجريمة ّ

اللجوء الى استراق السمع والتنصت الهاتفي؛ بينما يرى الفريق اآللر في مثل هذا العمل
انتقاصا من مكانة وقيمة المحقق نفسه الذي يجب ان يتصف باالستقامة في استقصاء األدلة
ً
ق
ى
يسجل على الظنين
ن
ا
األمر
هذا
في
ير
كما
وب ،
ن
اط
و
الم
حقو
ا
محترم
تهاكا لحق الدفاعوب  ،إذ َّ
ً
ً
امور دون علمه ودون تنبيهه كما تقضي بذلك األصور المتبعة في التحقيق الى
أو المتهم ًا
ان ما سيقوله يمكن ان يرتد عليهوب  ،فهناك مبدأان اساسيان وساميان يرعيان التحقيق الجزائي
وهما االستقامة في القيام بالعمل القضائي التي يفرضها شرف الرسالة القضائية المتجسد

باليمين التي يؤديها القاضي قبل تسّلمه لمهامه القضائيةوب  ،وكذلك احترام حقوق الدفاع حتى
ال يؤلذ المتهم باللدعة في غفلة منه.

ولكن ما هو موقف المحاكم من استعمار آالت التنصت واستراق السمع؟

اعتبر الفقه الفرنسي ان التنصت الهاتفي الحاصل من قبل الضابط العدلي دون
اءا غير قانوني وقد اسند البعض
تكليف من قاضي التحقيق واثناء قيامه بتحقيق أولي اجر ً
هذا الرأي الى استنتاج عكسي حصل في قرار صادر عن محكمة التمييز الفرنسي’ بتاريخ
ّ
 1974/7/4وحييثيات هذا القرار هي انه طالما ان التنصت الحاصل لم يكن لضبط
محادثات هاتفية بل لتحديد مصدر وهوية النداءات الهاتفيةوب  ،فهو مقبور كدليل في الدعوى

مما يفيد انه لو كانت الغاية من التنصت ضبط مثل هذه المحادثات لكان اإلجراء غير
ّ
قانونيوب  ،أما اذا حصل التنصت بمعرض التحقيق في جريمة مشهودة فهناك من المؤيدين
وآلرين من المعارضين إال أنه يستنتج من الق اررات الالحقة لمحكمة التمييز الفرنسية بأن
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وبناء
مثل هذا التنصت غير جائز إال اذا تم اثناء التحقيق الذي يقوم به قاضي التحقيق
ً
على استنابة قضائية للضابط العدلي إذ عندها يجري التنصت تحت إشراف القاضي مباشرة.
أما في لبنان فكل ما يمكن اإلشارة اليه هو وجود المادة  98من قانون اصور

المحاكمات الجزائية اللبناني الجديد وما يليها والمتعلقة بإجراء التحريات ودلور المنازر
وتفتيشها من قبل قاضي التحقيق وكذلك القيام بهذه التحريات في جميع األمكنة التي ُيحتمل

وجود أشياء فيها يساعد اكتشافها على ظهور الحقيقة ومن الواضح ان المشترع قصد تلويل
قاضي التحقيق البحث عن هذه األشياء الجرمية وقد أحاط التفتيش بضمانات مشددة إذ
أوجبت حضور المدعى عليه بالذات أو وكيله القانوني.

بقي ان نشير لمسألة التنصت الهاتفيوب  ،واست ارق السمعوب  ،فبالتالي في لبنان وفي

غياب النم يقتضي القور بأن التنصت واالستراق يشكالن في حار حدوثهما عمالً غير
ملحوظ في القانون وعليه إنه يتصف بالالشرعية وال يمكن تقديم نتيجتهما في الدعوى
الجزائية ألن كل دليل يحصل عليه المحقق بصورة غير شرعية يكون باطالً عمالً بالمبدأ
القائل بأن كل ما يبنى على الباطل يكون باطالً.
واذا فرضنا ان ثمة حالة لطرة تهدد حياة األنسان أو أمن الدولة أو مجموعة من

المواطنين وأن بإمكان قاضي التحقيق إصدار أمر للضابطة العدلية بتسجيل من محادثات

شلم مشتبه فيه أو مجموعة أشلام مشتبه فيهموب  ،أن يحور دون وقوع الجرم او أن
أن هناك
يستدر على الجرم أو الضحية في حار اللطف مثالً وتبرير ذلك يجد سنده في ّ
مانعا من المسؤولية على ما قررته المادة  229من قانون
حالة من حاالت الضرورة تشكل ً

لطر
العقوبات ففي مثل هذه الحار إن إقدام القاضي على اتلاذ مثل هذا التدبير ُيعتبر أقل ًا
يهدد الضحية.
من ذلك الذي ّ
ابعا – اإلقرار :االقرار بصورة عامة هو اعتراف شلم بواقعة أو بعمل ينسبه
رً
المقر لنفسه للجرم المالحق بهوب  ،واذا ما وقعنا بين جملة
لنفسه وفي الدعوى الجزائية هو نسبة ّ

إلبار عن واقعة
ًا
وقضاء لإلقرار لوجدناها تنم كلها على اعتباره
فقها
التعاريف التي اعطيت ً
ً
المقر لنفسه على انها صحيحة فيلتزم بما ترتبه عليه من نتائج تجاه القاضي والغير
ينسبها ّ

وبما انه مجرد إلبار فهو يتراوح بين الصدق وبين الكذب.

476

زياد عطاهللا

ولأل لذ باإلقرار كوسيلة برهانية على من صدر عنه ينبغي أن يصدر عن شلم
ومميز يفقه ما يقور وما يرتبه عليه إق ارره من مفاعيل وان يحصل بصورة طوعية وأن
عاقل
ّ
ينصب هذا اإلقرار على
ًا
المقر
يكون ّ
ملتار فيما يقور ال مكرًها وال موصى له به ويجب أن ّ
المقر في كل تفاصيل اإلقرار حتى يقف على مدى
الجرم المنسوب اليه وان يناقش القاضي ّ
صحته.

بالمقابل ال يجوز الحصور على اإلقرار باإلكراه فيكون
ومردوداوب ،
معاقبا عليه
ً
ً
يتذرع بأحكام الشرع
وللمتهم كي يحصل على ابطار ما صدر عنه من أقوار باإلك ارهوب  ،أن ّ

نفسها وبشرعة حقوق اإلنسان وبالعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية وبأحكام الدستور
والقوانين المرعيةوب  ،وبدورها تعاقب قوانين العقوبات كل من حاور استلالم اقرار من
شلم بواسطة العنف والتعذيب أو ضروب الشدة .وبالتالي إن المحاكم تمتنع عن األلذ

ناتجا
نفسيا أم
ً
باإلقرار الصادر من المتهم باإلكراه مهما كانت أنواع اإلكراه أكان ً
جسديا أم ً
عن التهديد أو الوعيد أو الوعود أو ما شابه.

المحصلة إن أي استجواب متواصل ومرهق من قبل المحقق يعتبر وسيلة
ا ًذاوب  ،في
ّ
إكراه لكونه يؤدي الى انهيار المتهم وفقدانه السيطرة على أفكاره بصورة تضمحل قواه الجسدية
حر في استنتاج ما يمليه عليه المنطق والضمير
مع األلذ بعين االعتبار ان القاضي يبقى ًا
وما يتوافر لديه من معطيات وواقعات مادية ليؤسس عليها حكمه في اإلدانة أو التبرئة.
خامسا -التوقيف االحتياطي :المبادئ التي ترعى التوقيف االحتياطي نجدها في
ً
شرعة حقوق االنسان حيث نصت المادة التاسعة منها على عدم جواز توقيف انسان بصورة
أيضا في العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية على أن
تعسفية كما ورد في المادة التاسعة ً
تحكما القبض على الشلم
لكل انسان الحق في الحرية وفي األمن على شلصه وال يجوز
ً
بناءا على األسباب ووفًقا لإلجراءات
أو اعتقاله وال يجوز حرمان أي انسان من حريته إال ً
التي ينم عليها القانون ومن ثم جاءت المادة اللامسة من االتفاقية األوروبية لحماية حقوق
لتحدد الحاالت التي يمكن معها توقيف انسان وبالرجوع لنم
االنسان والحريات األساسية ّ
المادة الثامنة من الدستور اللبناني نرى الحرية الشلصية مصونة وفي حمى القانون فال

يمكن القبض على أحد أو حبسه أو توقيفه إال وفًقا ألحكام القانون.
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الرعي لحياة االنسان في المجتمع وما
إن الحرية هي المبدأ األساسي والسامي و ا
قرينة البراءة إالّ درع واقي تجاه السلطة القضائيةوب  ،وقد يحدث في مالحقة جزائية ما أن تحوم
طر مذكرة
شبهات حور انسان بأنه مرتكب فيقبض عليه في الجرم المشهود وبالتالي تس ّ

توقيف بحقه ليألذ المرجع القضائي الملتم مسالكه في إجراء التحقيقات الالزمة من هنا

استثنائيا له أسبابه واغراضه في عملية التجريم والعقاب
تدبير
ًا
يبدو التوقيف االحتياطي
ً
بالمقابل إن عملية التوقيف ال تمتد الى ما ال نهاية بل حصرها المشترع بمهلة أقصاها
شهرين في الجنحة قابلة للتجديد في حالة الضرورة القصوى وستة أشهر في الجناية قابلة

حددها
للتجديد بقرار معّلل من القضاء وهذا مع بعض االستثناءات لجهة نوع الجريمة ّ
المشترع كجناية القتل واالعتداء على أمن الدولة بحيث تطور مدة التوقيف ...على ما قررته

المادة  108من قانون أصور المحاكمات الجزائية بعد التعديل الذي ط أر عليه في العام
.2001
ومن ثم منح المشترع القاضي الحق بإلالء سبيل الموقوف وبموافقة المدعي العام

بموجب معاملة استرداد مذكرة التوقيفوب  ،واكثر من ذلك جعل المشترع عملية الالء السبيل
حكميا وهذا
عملية تلقائية فيما اذا اجتمعت بعض الظروف أو الشروط فيكون الالء السبيل
ً
هو حار من أوقف مدة لمسة أيام من استجوابه وكانت جريمته جنحية وعقوبتها الحبس لمدة

سنة كحد أقصى على أن يكون المدعى عليه محل إقامة في لبنان ولم يسبق أن حكم عليه

بجناية أو بالحبس ألكثر من ثالثة أشهر دون منحة وقف التنفيذ.

أما في الحاالت التي ال يترتب فيها إطالق سراح المدعى عليه بحق فإنه باإلمكان

إلالء السبيل بكفالة أو بدونهاوب  ،أما عن الصيغة واآللية المتعلقة بموضوع التوقيف فإنه في
لبنان يجب ألذ مطالعة النائب العام قبل اصدار قاضي التحقيق لمذكرة التوقيف فيما اذا

يبرر ذلك كما ان احكام المادة  107من قانون األصور
ّ
تبين له اثناء معامالت التحقيق ما ّ
الجزائية وما يليها تتوافق مع المبادئ المعلن عنها في المواثيق الدولية لجهة تحديد الشلم
الصادرة بحقه المذكرة وهويته وأوصافه وذكر الجرم ليصار فيما بعد الى ابالغها منه.
المبرر فإن المشترع اللبناني لم
ًا
ألير وفي نطاق مسؤولية الدولة عن التوقيف غير ّ
المشرع الفرنسي) إال في حالة اعادة المحاكمة التي أدت الى
يلحظ مسألة التعويض (عكس
ّ
تتحمل الدولة
براءة المحكوم عليه وفق أحكام المادة  328من األصور الجزائية على أن
ّ
بناء على ما قررته أحكام المادة  333أصور جزائية.
التعويض المحكوم به ً
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2
قاضي التحقيق والتقنيات الحديثة في التحقيق
جوا من الطمأنينة للمدعى عليه
ولئن وضع القانون الضمانات العامة التي توفر ً
يحدد تقنيات معينة في اجراء التحقيق من قبل قاضي التحقيقوب ،
اثناء اجراء استجوابه فإنه لم ّ
واذا كان لكل محقق اسلوبه الشلصي في التحقيق والتوجه للمدعى عليه والشاهد إالّ انه ثمة

ضوابط وقواعد قانونية وألالقية ومهنية ترسم إطار تحركه فال يتعداها تحت طائلة بطالن

االجراءات الملالفة للقانون.

اما
التقيدوب ،
وأهم ما يترتب على قاضي التحقيق ّ
حرصا على سالمة التحقيق واحتر ً
ً
لحقوق االنسان هو باالمتناع عن اللجوء الى الحيلة لإليقاع بالمدعى عليه وكذلك االمتناع
عن اللجوء الى أساليب اللداع والوعودوب  ،كالوعد بتلفيف العقوبة من المحكمة أو بإعطاء
ملفف ًَا أو بإبراز عناصر العذر الملفف أو المحل.
وصفا
الجرم
ً
ً
وكذلك يتوجب على قاضي التحقيق االمتناع عن األسئلة االيحائية المؤدية الى
استدراج المستجوب نحو أجوبة تؤدي لإليقاع به إنطالًقا من عرض واقعة مثالً وكأنها
صحيحة في غياب اي إثبات حولهاوب  ،إال ان هذا المنع وذاكوب  ،ال يحوالن دون قاضي التحقيق

واجراء االستجواب حور أمور ووقائع وان بعدت عن الواقعة الجرمية األصلية بغية كشف
الحقيقة.

كما ال يحوالن دون ابراز التناقضات في أقوار المستجوب أو بين أقواله وأقوار

المظنون فيهم كشركاء لهوب  ،أو مع أقوار الشهودوب  ،ولكن يجب أن يتم ذلك من منطلق يوحي
بالثقة في جدية المحقق واستقامته وشرعية الوسائل التي يستعملها في تحقيقه.
سيما وانهما ليسا على
فموضوع التحقيق ليس مبارزة بين محقق ومدعى عليه ّ
المستوى نفسه من المقدرة والحريةوب  ،اذ ال يمكن تجاهل مركز السلطة الذي يحتله المحقق وما
بين يديه من صالحيات اكراهية يمكنه ان يمارسها بحق المدعى عليه وان بصورة غير
مباشرة كالتهديد بالتوقيف االحتياطي مثالً أو االحالة على الشرطة القضائية وما شابهوب  ،بل

حد سواء بالوسائل اإلنسانية
إن الموضوع هو الحصور على ادلة اإلدانة أو البراءة على ّ
الشريفة التي ال تمتهن كرامة االنسان وحريته وحقوقه األساسية وأهمها قرينة البراءة وحقه بأن

الندوة الثامنة :بيروت

479

ال يدين نفسه بنفسه وحقه بأن يعلم على وجه الضبط بالتهمة الموجهة اليه وبأن يمثل امام
قاضي التحقيق ليحقق معه بعدر وشرف وحياد وكذلك حقه بتنظيم دفاعه لرفع التهمة عنه.

ال شك بأنه اذا كانت غاية القاضي القصوى هي إظهار الحقيقة إال ان بلوغ هذه

قانونا والتي تبيحها
الغاية ال يجوز أن يحصل باي ثمن بل ال بد من اعتماد األقنية المرسومة ً
االعراف القضائيةوب  ،ومن ثم إن سمعة القاضي ذاتها يجب أن تكون مصانة من لالر عدم

تمس بحقوق الدفاع.
إبطار االجراءات التي اتبعها سبب ما اعتراها من ملالفات للقانون ّ
إنطالًقا من هذه المنظورات والمسّلمات يمكن اإلحاطة بموضوع التحقيق الجزائي
والسير فيه لتحقيق الغاية المنشودة دون وهن أو تجاوزوب  ،واقامة الدليل بعد التطور التقني
الذي شهده عالمنا ودلل علم الجريمة والعقاب وأصبح جزًءا من المنظومة الجزائية الحديثة
بفضل التقنيات وهي تنقسم الى فئتين :األولى تشمل األدلة المادية على الجرم ومرتكبه
كجمع البصمات وتصوير مكان الحادث والجثة والمدعى عليه والتسجيالت الصوتية...
تتضمن جمع األدلة الناطقة عن االنسانوب  ،كاستعمار اآللة الكاشفة للذكب والتنويم
والثانية
ّ
المغناطيسي والتلدير بواسطة األدوية ...الخ
ونحن بدورنا سنقتضب فيها لالستزادة في المعرفة الجزائية والعلم الجنائي المعاصر

على التقسيم التالي:

أوالً :الذ البصمات وتصوير مكان الحادث.

ثانيا :تصوير المدعى عليه والتسجيل الصوتي
ً
ثالثًا :التحاليل الملبرية
ابعا :اآللة الكاشفة للكذب
رً
لامسا :التلدير.
ً

أوال -أخذ البصمات وتصوير مكان الحادث :يجيز القانون لقضاء التحقيق وللحكم

أيضا عند طرح مسألة فنية أن يستعين باللبرة الفنية وال شك في أن هذه األليرة تصطدم
ً
أحيانا بصعوبات وتثير مسائل قانونية كرفض المدعى عليه أن يلضع لهذه اللبرة أو
ً

كشرعية قبولها كدليل أو اثبات في الدعوى الجزائيةوب  ،إال انه وبالنظر إلجازة البعض من هذه
التقنيات بموجب نم تشريعي وبالنظر لعدم انتهاكها بصورة عامة لحقوق الفرد كألذ

قانونا وعدالً باعتبار ان نتائجها تصلح
عينة من الدموب  ،تُعتبر في الواقع مبررة ً
البصمات أو ّ
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كدليل من أدلة اإلدانة والبراءة على حد سواء وربما كان من مصلحة المدعى عليه ان تجري
مثل هذه اللبرة إلبعاد الشبهة عنه.

هكذا تبدو حقوق االنسان وحقوق الدفاع غير قابلة للمساس ما لم تجد تبريرها في

يمس في الواقع حق من حقوق اإلنسان ولكن السؤار
القانون؛ فالبصمة هي دليل ادي وال ّ
المطروح هل يمكن للمشتبه فيه رفض اعطاء بصماته؟ إن الرفض هو غير قانوني ألن
القاضي يسعى إلستدالر آثار الجريمة وبالتالي باستطاعته ارغام الشلم على اعطاء

بصماته.

اما لجهة تصوير مكان الحادث فيعتبر هذا اإلجراء من جملة التقنيات الحديثة
وتبعا
المساعدة في دراسة ميدان الجريمة وما وجد فيه من آثار وما كان عليه وضع الضحية ً

لذلك يجوز التصوير دالل حرمة المنزر ولارجه ألن الدلور مباح للمحقق ضمن الشروط

أيضا على الجثة فيما لو كانت الجريمة
القانونيةوب  ،وما قيل عن األشياء واألغراض ينسحب ً
من نوع جناية القتل.
ثانيا – تصوير المدعى عليه والتسجيل الصوتي :يعتبر تصوير وألذ صور
ً
التعرف عليه ضن محفوظات الشرطة أو
تحقيقيا بغية
اءا
ّ
ً
للشلم من زوايا ملتلفةوب  ،إجر ً
للمقارنة مع األوصاف المعطاة من الضحية أو شهود الحادثوب  ،إنما نتساءر هل يحق

للمحقق اجراء تصوير الفيديو أثناء التحقيق حتى يتم ّكن من مراجعة مجريات التحقيق ودراسة
تصرفات المدعى عليه وردات فعله على األسئلة توصالً لتكوين قناعته؟ المبدأ المعمور به
هو عدم جواز اعتماد قاضي التحقيق دليالً لتكوين قناعة ماوب  ،إال اذا وضع هذا الدليل قيد

أيضا في مجار التسجيل الصوتي حيث يأمر القاضي
المناقشة وما قيل في التصوير يصح ً
بتسجيل وقائع التحقيق وأعماله كوسيلة لضبط االفادات واألقوار الحاصلةوب  ،أما اذا حصل

التسجيل للسة كأن توضع آالت التسجيل لفية في أمكنة تواجد المشتبه فيه كمكتبة أو

منزلة فإن هذا التصرف يشكل لرًقا لحرمة حياة االنسان اللاصة على ما قرره قانون
وعمليا ان بعض المحاكم تقبل بالتسجيل
العقوبات في المادة  571وما يليهاوب  ،بالمقابل
ً
لل بحق الدفاع!
الحاصل للسة ضمن بعض الشروط وأهمها ان ال يكون قد أُ َّ

ولكن ما هي حقوق الدفاع هذه في حين ان الشلم الذي يمارسها هو جاهل بما

يجري بحقه من التالس للسمع؟
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لقد كان تبرير المحاكم يجد سنده في نم المواد القانونية  104-98في األصور
قضاء
المتذرع بها
الجزائية وهي أحكام تجيز التفتيش والضبطوب  ،وال شك ان مثل هذه الحجج
ّ
ً
ال تعطي للتسجيل الصوتي الحاصل للسة إال صفة الدليل البسيط هذا على فرض ان

التسجيل صادق ومطابق للواقع ...وفي مطلق األحوار يبقى هذا السبب لرًقا لحياة الفرد
التوسع في تحديد مهام وصالحيات
اللاصة ال يجيزه القانون ّإنما قبله اإلجتهاد من لالر
ّ
المحقق في كل مرة يطلب اليه استقصاء األدلة على الجريمة؟
مفر في بعض الجرائم كالقتل
على كلوب  ،ومهما كان من تبريرات واعتراضات ال ّ
واللطف وحجز الحرية واالبتزاز – من ضرورة االعتراف للمحقق بمثل هذه الصالحيات

مما يضع المحقق في مواجهة مشكلة
ّ
سيما وان المجرمين يتجاوزون حدود التصرف الشرعي ّ
وطور نحو اقتحام
ًا
التقيد بالحقوق األساسية للمواطن وان كان موضع شبهةوب ،
تجذبه تارة نحو ّ
معاقل المجرمين إلظهار الحقيقة أو للحد من نشاطهم أو لتلليم ضحاياهم من قبضتهم.

ثال ًثا – التحاليل المخبرية :إن القيام بالتحاليل الملبرية بالوسائل العادية جزًءا

متمما للعمل االستقصائي الذي يقوم به المحقق بواسطة لبراء الشرطة الفنية أو الملتبرات
ً
المتلصصة وككل وسيلة يجب أن تلضع للمناقشة كدليل على اإلدانة أو العكس وبذلك

تراعى حقوق المدعى عليه في الدفاع عن نفسه بإبداء كافة مالحظاته حور نتائج اللبرة.
ويثير فحم الدم واألنسجة والتنّفس بعض اإلشكاالت القانونية كما اسلفنا سابًقا اذ يشكل

عينة
بنظر البعض لرًقا لقاعدة عدم الزام الشلم بالشهادة ضد نفسه باعتبار أن تسليمه ّ
من دمه أو أنسجته للمحقق يعتبر بمثابة تسليمه دليالً يمكن توجيهه ضده فيكون قد وّفر
الشهادة ضد نفسهوب  ،إال أن التشريعات في أميركا والتشريع الفرنسي واللبناني تجيز مثل هذه
اللبرة لكونها ترمي الى إظهار الحقيقة وهذا االعتبار يعلو على سائر االعتبارات مع األلذ

يصرح القانون
بعين االعتبار حظر استعمار وسائل العنف واإلكراه للحصور عليها ما لم
ّ
غما عن ارادة الشلم
بإجراء اللبرة رغم ممانعة المدعى عليه كالوضع في كرسي ر ً

تعرض اإلنسان لألذية.
إلستلراج الدم وضمن الحدود المعقولة التي ال ّ

تتللم ا ًذا في عدم جواز
ابعا -اآللة الكاشفة للكذب  :إن حقوق المدعى عليه ّ
رً
اكراهه على النطق بما يشكل ادانة لنفسه وبعدم جواز الحصور على إقرار منه دون أن يكون
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اعيا لما يقوروب  ،في أي حار إن استعمار آلة كشف الكذب غير مأمون وال مضمون النتائج
و ً
المبرر لدوالل
بسبب المتغيرات الكثيرة التي تتحكم بالعملية ناهيك عن االلتراق غير
ّ

الموجهة اليه من اضطراب نفسي
اإلنسان بغية تسهيل ردات فعلهوب  ،على ما تثيره األسئلة
ّ
يفسد مصداقيتهوب  ،وبالتالي وبتأييد فقهي واسع يجب استبعاد هذه الوسيلة ولو تمت برضى
المدعى عليه ألنه في معظم األحيان ال يدرك أبعادها.
خامسا – التفهم المغناطيسي :إيجاد بدوره التنويم المغنطيسي يحدث من لالر
ً
ن
التحكم بنفسه
إمكانية
دو
ه
ر
ام
و
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م
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ومساسا بحق اإلنسان في سالمته النفسية والجسدية وفي مطلق األحوار ان المعلومات
ً
المدلى بها ال تصلح كإقرار وال كداللة أو إثبات شأنه في ذلك شأن المجنون فاقد الوعي
واإلرادة ال بل إنه تحت رحمة اإليحاء وضغط مسّلط عليه من اللارج .لذا فإنه من النادر

ودوليا.
علميا
اللجوء الى التنويم المغناطيسي ّ
سيما وأنه أصبح ّ
ً
محرًما ً

ألير إن التلدير بواسطة بعض األدوية كالبانتوتار
ًا
سادسا -التخدير:
ً
 Penthotalوهو وسيلة إصطناعية تستلدم إلحداث التالشي في الجهاز اإلرادي والواعي
ِ
للملدر للحصور على مبتغيهوب  ،فمن الناحية الطبية يمكن للطبيب
لدى اإلنسان فيطلق العنان
ّ
أما من الناحية القضائية فال يمكن التعويل عليه
النفساني اللجوء اليه ألغراضه الموضوعية ّ
لما فيه من انتهاك لقدسية الجسد اإلنساني والحقوق اللصقية به ومن غير المقبور اعتماده

كوسيلة لإلستدالر على أدلة جنائية.
***

لتاما ان المبادئ السامية التي ترعى حقوق االنسان والدفاع في الدعوى الج ازئية
ً
تستمد وجودها أصالً من المواثيق الدولية كإالعالن العالمي لحقوق االنسان والعهد الدولي
للحقوق المدنية والسياسية ومعاهدات تحريم التعذيب والحماية من التوقيف التعسفيوب  ،فقد
أوجدت الهيئات الدولية أجهزة لاصة للرقابة على احترام هذه المبادئ نذكره منها محكمة

العدر الدوليةوب  ،لجنة حقوق االنسان التابعة لهيئة االمم المتحدة مجلس األمن الدوليوب  ،لجنة

حقوق االنسان األوروبية وكذلك محكمة حقوق االنسان األوروبيةوب  ،كما تألفت جمعيات
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لاصة للرقابة كمنظمة العفو الدولية وجمعية القانونيين في العالم وانعقدت المؤتمرات وحلقات
دراسية في شتى الميادين وكلها انصبت على صيانة الحق االنساني من االضطهاد والتمييز

العنصري أو ما شابهه.

اذا كانت هذه المواثيق والمؤسسات العالمية قد وضعت األطر الموجهة لحماية

الحقوق االنسانية – فإن فاعلية الحماية هذه تكمن في العنصر البشري المكّلف بالسهر على

معاوب  ،ولذا كان لتهيئة المواطن الثقافية وااللالقية عبر التربية
أمن المواطن والوطن في آن ً
مدركا لواجبه والتزاماته نحو نفسه
صالحا
اطنا
ً
المدنية الصحيحة التي ترمي الى جعله مو ً
ً
ونحو اآللرينوب  ،ذلك إن أهم عامل في إقامة المجتمع المدني السلمي السليم الواعي لحقوق

االنسان والحامي لها هو في التربية المدنية األساسية التي تؤهل األجيار الناشئة لحياة

محترمة فيؤدي كل فرد منا رسالته بشكل عامل ومتوازن وما تعميم دراسة حقوق االنسان في
وجها من أوجه التربية ووسيلة من وسائل التوعية
المناهج المدرسية والمعاهد الجامعية إالّ ً
الشاملة للحقوق والواجبات على حد سواءوب  ،فيلتزم الكل بها محقًقا بذلك األمن االجتماعي

والسلم المدني الذي ننشده ألنفسنا ولمجمعنا.

4
الفصل بين الوزارة والنيابة
انطوان صفير

*

اجعا بشكل كبير مع تطور المفاهيم الدستورية
يبدو منطق الفصل بين السلطات متر ً
عبر الممارسة التي افضت الى التأكيد وفي اكثر من نظام سياسي ودستوري على انه ال

فصل بين هذه وتلك من السلطات بقدر ما هنالك حدود تعاون تحددها القوانين تفعيالً لدور

وتطوير لتفاعلها مع بعضها البعض تحقيًقا للقدر االكبر من الديمقراطية
ًا
السلطات من جهة
المرتجاة.
1
تصنيف النظام والممارسة
لصوصا بعد التعديالت الدستورية في
والسؤار الذي يطرح نفسه وبقوة في لبنان
ً
مطلع التسعينات اثر وثيقة الوفاق الوطني يتعلق بتصنيف نظامنا الدستوري بعد بدعة
الترويكا في مرحلة معينة وطغيان هذه المؤسسة الدستورية على تلك – هل ال نزار في نظام

برلماني يفصل بين السلطات.

نظاما شبه برلماني تتدالل فيه معايير البرلمانية مع بعض
في الواقعوب  ،نعيش
ً
معايير النظام المجلسيوب  ،اذ التوازن المطلوب في اتلاذ قرار بشأن قانون او مرسوم غير
موجود.
اوالً :بسبب غياب عنصر الضغط على المجلس من لالر تطبيق النصوم
الدستورية ومن جهة ثانية من لالر عدم التعاون بشكل دائم بين اركان السلطة التنفيذية
نفسها التي تعاني من الذ ورد بين هذه المرجعية او تلك مما يجعل مجلس الوزراء غير

* محام باالستئناف واستاذ جامعي.
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سلبا على دوره
متناسق اللطوات في بعض االحيان او
لاضعا لتجاذب سياسي واضح يؤثر ً
ً
الموازن مع السلطة التشريعية.
وهنا ال بد من االشارة الى ان اقتراح القانون المقدم للفصل بين الو ازرة والنيابة يأتي

في موقعه المنطقي تنقية للممارسة العامة وتطوير للتعاون الفعلي بين السلطات.
2
منطق الفصل والتعاون

والسبب الموجب االبرز هو تصور مجلس وزراء مؤلف من نواب او ممن يمثلون

الكتل النيابيةوب  ،هل لهذا المجلس ان يحل مجلس النواب ولو لالسباب التعجيزية المنصوم
عنها في الدستور.

وكيف يمكن للوزير النائب ان يمارس دوره الوزاري في الوقت عينه مع دوره كنائب

مشرع ومراقب للحكومة .اين الحدود الفاصلة بين هذا الدور وذاك؟

ونرى الحل الذي اعتمد في فرنسا عقب التعديالت الدستورية الجذرية التي حصلت

اذ اعتمدت مبدأ العضو الرديف لحل مكان النائب المعين وز ًيرا .نرى هذا الحل غير كاف
ويمكن ان تدالل فيه عدة عناصر سياسية وسيكولوجية وشلصية.

وقتيا فإما ان يصبح مبدأ دستورًيا او ان تحدد
الفصل ال يمكن ان يكون جز ًئيا او ً
بنسبة معينة الثلث مثالً (نظرية التكنوقراط).
تماما عن مجلس
ان احد معايير النظم الرئاسية هي االتيان بسلطة تنفيذية منفصلة ً
النواب او الشيوخ بحيث تكون هذه السلطة تحت رقابة تلكوب  ،ال بل ان بعض القوانين

والق اررات غير التنفيذية  Executiveتحتاج الى مصادقة الرئيس او مجلس الشيوخ او
قائما وبشكل كبير بين السلطات حتى القضائية منها التي
المحكمة العليا مما يجعل الترابط ً
لها دور فاعل تقوم به في المجتمع السياسي وحتى في الممارسة الدستورية.
فعليا بين السلطات بل تكامل في ظل الحدود
مما يؤكد النظرية القائلة ان ال فصل ً
التي رسمها القانون.
والنظام البرلماني االفعل هو البريطاني والكندي حيث تعتبر الحكومة مجلسية

االنتماء في مواجهة معارضة مجلسية الحضور ويكون التكاتف في المجلس كما التناكف

وعلى الملئ وال تحجب ثقة عن حكومة اال في حاالت استثنانية وفي اكثر االحيان تحت

الندوة الثامنة :بيروت
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ضغط الرأي العام او االعالم او القضاء او اثر فضيحة او قضية فساد ...وهذا ما حصل
ار وتكرًارا ...ونتمنى ان يحصل ذلك عندنا يوم تنفصل الو ازرة عن النيابة فيتحقق جزء من
مر ً ا
التوازن المطلوب على اكثر من صعيد وتتحقق بالتالي مصالح المواطنين على وجه اكمل
دون تسويات ومطوالت يقوم بها بعض النواب .واعذروني القور ال من مجيب دالل مجلس
الو ازرة ولو في قضية حقوب  ،الن لعبة الممارسة الدستورية وبالتالي السياسية تنحصر فيها
الشروط في قوة الضغط والضغط المقابل في المؤسسات الدستورية اكثر من قوة االقناع
والتحليل.
3
في الوضع االنتخابي والسياسي
ان من شأن اقرار قانون يفصل الو ازرة عن النيابة ان يثني العديد من السياسيين
والمستوزرين من الدلور في المعارك النيابية مع ما يتكبدونه من مصاريف واعباء وتسويات

وسواها .النه والحقيقة تقار كثير من المرشحين وحتى السياسيين المحترفين منهم يفعلون ذلك
ال
ليس
تطلعا الى كرسي في ساحة النجمةوب  ،بل للمشاركة والتوقيع في السلطة التنفيذية عم ً
ً
بالمبدأ الشعبي القائل" :قيمتك تنبثق من توقيعك ان فقدته فقدتها".

اضافة لذلكوب  ،يدلل الى مجلس الوزراء عنصر التجربة السياسية واالقتصادية
محصور بين عدد
ًا
والستراتيجية من اهل االلتصام وال يعد التنافس على المقاعد الو ازرية
من النواب (باب اور) والرين مدعومين او مطروحين من هذه الجهة او تلك .فيقوم الوزير
الملتم بموجباته ويراقب النائب عمله وهكذا يتحقق التعاون بين السلطات على وجهه

قادر على افراز نلب سياسية جديدة من لالر احزاب
االكمل ويكون النظام الديمقراطي ًا
تدلل الى البرلمان وتتفاعل فيه.
طا ضرورًيا لتفعيل الممارسة الدستورية الديمقراطية فإن
واذا كان قانون الفصل شر ً
الشرط الكافي يستكمل عبر اقرار قانون حديث لالحزاب وعبر سياسة تنطلق من روحية نظام
الحزبين (من كل الطوائف) تتنافس وتتكاتف حسب الظروف والتطلعات ويكون البرنامج هو
الحافز.

يعني تعاون السلطات اعطاء فسحة لجيل جديد متنور في وسائل االعالم لكي

ناديا مقفالً
يعبروا عن رأيهم ويكون دورهم فاعالً في المجتمع السياسي الن السياسة ليست ً
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على البعض فيدللون النيابة ليستوزروا ويصبحوا وزراء فيمارسون حمالت انتلابية مستمرة
صونا للمقعد النيابي الحاضر المستمر .وفي النظام الديمقراطيوب ،
عبر اللدمات او ما شابه
ً

ال يجب ان يستمر اال ما كان منبثًقا من ارادة الشعب الذي له الكلمة الفصل.

الندوة الثامنة :بيروت
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5
تنزيه التشريع المتعلق بحقوق الطفل

*

أليس كيروز سليمان

التواصل بين التشريع والمجتمع هو الذي دفعنا الى تنزيه التشريع المتعلق بحقوق

منسجما مع الواقع ومع االتفاقية الدولية لحقوق الطفل الذي اقرها لبنان في
الطفل لكي يأتي
ً
اما عليه تطبيقها.
العام  1990واصبح إلز ً

بعد مراجعة دقيقة للتشريعات .تبين بأن هناك حاجة لتعديل او الغاء بعض القوانين

التي ال تتالءم واالتفاقية او استحداث قوانين جديدة.

هناك حاجات تشريعية على عدة اصعدة .على سبيل المثار وليس الحصر:
1
مشروع القتراح قانون العمل والضمان االجتماعي
 -الموافقة على تعديل قانون العمل المقدم الى مجلس الوزراء والذي يؤمن حماية

االطفار من االستغالر االقتصادي.

 -الموافقة على اقتراح القانون بتشديد العقوبات على اصحاب العمل واالهل الذي

يستغلون االطفار.

 الموافقة على مشروع بإفادة المرأة من التعويضات العائلية عن اوالدها وزوجهااسوة بالزوج.
 -يالحظ صدور مرسوم بتشكيل اللجنة الوطنية لمكافحة عمل االطفار.

* النص هو موجز مداخلة شفوية ونقالً عن آلة تسجيل.
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2
قانون العقوبات
 إلغاء ما يجيز التأديب التي ينزلها باالوالد آباؤهم واساتذتهم على نحو يبيحهالعرف العام.

 -تشديد العقوبات على كل من يعتدي على حقوق الطفل.

 إعطاء الهيئات االهلية المعنية بشؤون الطفولة صفة االدعاء الشلصي لحمايةاالطفار من العنف وسوء المعاملة.

 مشروع قانون باستبدار السجن بمعاهد تأديب واجب انشاؤها. -تعديل القانون .**422

** لمزيد من التفاصيل حول واقع تشريعات الطفولة يراجع :المحامية اليس كيروز سليمان (اعداد) ،االتفاقية
الدولية لحقوق الطفل واالنجازات التشريعية في لبنان ( ،)2002/2/8 – 1990/11/20بيروت ،الجمعية
اللبنانية لحقوق االنسان 160 ،2002 ،ص (مالحظة من برنامج "مرصد التشريع في لبنان).

6
المرسوم رقم  14084تاريخ 2005/1/28

تغيير في طبيعة اللجنة الوطنية للتربية والعلم والثقافة  -اليونسكو

*

ان المرسوم رقم  14084تاريخ  2005/1/28والمرسوم رقم  14085والقرار رقم
 2005/10تاريخ 2005/2/3وب ،

تابعا
مكتبا ادارًيا
ً
تجعل من اللجنة الوطنية للتربية والعلم والثقافة – اليونسكو ً
دالليا ً
تسلسليا لوزير الثقافة (آنذاكوب  ،االستاذ ناجي البستاني)وب  ،لالًفا الهداف لجان اليونسكو في
ً
العالم.

ميزة اللجنة الوطنية اللبنانية منذ  - 1972وبالنسبة الى الدور العربية االلرى –

استقالليتها التي بموجبها حازت على تقدير واسع من منظمة اليونسكو.
***

يغير جوهرًيا في طبيعة اللجنة
ان المرسوم رقم  14084تاريخ ّ 2005/1/28
الوطنية للتربية والعلم والثقافة – اليونسكووب ،

اساسا ومنذ انشائها سنة  1972باالستقالر العلمي والمالي واالداريوب ،
التي تتمتع
ً
تنادا الى اهداف لجان اليونسكو في العالموب ،
اس ً
وهي تمثل ملتلف شرائح المجتمع وليست هيئة رسمية حكومية.
تحولت اللجنة الى هيئة حكومية رسمية ومكتب اداري تسلسلي دالل و ازرة الثقافة

لالسباب الثالثة التالية:
 .1المادة  :2ينشأ المرسوم اعضاء حكميين من مؤسسات رسمية.

معينا بقرار من وزير الثقافة لمدة ثالث سنوات
 .2المادة  :7اصبح االمين العام ً

قابلة للتجديدوب  ،بدالً من تعيينه بمرسوم.

* اعداد فريق عمل "مرصد التشريع في لبنان".
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مسره
انطوان ّ

 .3ادارة المكتب:
 -تم تعيين موظفين اداريين اضافيين في اللجنةوب  ،دون الرجوع الى المكتب

التنفيذي واقتراح االمين العام ودون حاجة – وتبرير حاجة – الى موظفين اضافيين.
 -رفعت الرواتب بشكل استنسابي ودون اسباب موجبة.

 -ان االمين العام الذي – حسب المرسوم االساسي – "يعين بمرسوم بناء على

تعويضا الن عمله يتطلب تفرًغا .حصل تغيير جوهري في دور
اقتراح وزير الثقافة" يتقاضى
ً
ومكانة االمين العام.
***

الحاجة الى اعادة اللجنة الوطنية الى طبيعتها التي هي شرط:

تفاعلها مع المجتمع
ودورها
وفاعليتها

وانسجامها مع مبادئ اليونسكو ولجان اليونسكو في العالم.
2005/2/10

الباب السادس
اعمال تطبيقية في مؤسسات جامعية
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1
الحقوقية
المرجعية
السجاالت السياسية المتلفزة :بين شريعة الغاب و
ّ
ّ
*
ميشيل ضومط

في اطار دبلوم الدراسات العليا صحافةوب  ،في الجامعة اللبنانية بالتعاون مع مركز

تأهيل وتدريب الصحفيين في باريس والمعهد الفرنسي للصحافةوب  ،ناقشت ميشيل ضومط
مسره مشرًفا وجورج كتوره وهاشم
رسالة باللغة الفرنسية امام لجنة من الدكاترة انطوان ّ
الحسيني بعنوان" :القاعدة الحقوقية في االعالم اليومي في لبنان اليوم :دراسة حاالت"
(تشرين االور 2005وب  60 ،م).
ننشر في ما يلي لالصة باللغة العربية بقلم المؤلفة.
معظم البرامج والسجاالت السياسية المتلفزة اليوم هي نموذج للطابين متناقضين

يبدي كل من الضيفين من لاللهما مواقفه الشلصية أو مواقف "حزبه" أو "كتلته" .وقد يرى
أن هذه البرامج تهدف ّأوالً إلى نقل الواقع السياسي الذي
أن هذه الظاهرة
طبيعية إذ ّ
البعض ّ
ّ
أن البعض اآللر
يعيشه لبنان والى معرفة "نوايا"
السياسيين الكامنة للف تصريحاتهم  .غير ّ
ّ

لكل
قدمين والضيوف على افتقاد هذه البرامج القاعدة
قد يلوم الم ّ
الحقوقية كمر ّ
ّ
جعية وأساس ّ
حوار ّبناء ومفيد.

الحقوقية؟" والجواب غاية في السهولة .فالقاعدة
وقد يسأر البعض " :ما هي القاعدة
ّ
االجتماعية وعالقة الفرد باآللرين وبالسلطة .وهي
ظم الحياة
الحقوقية هي القاعدة التي تن ّ
ّ
ّ
الداللية في المدارس وقوانين
عبارة عن الدستور ومجموعة القوانين والتشريعات واألنظمة
ّ

الحقوقية" وليس "القاعدة
أن تسمية هذه القاعدة بـ"القاعدة
السير ...وتجدر اإلشارة هنا إلى ّ
ّ
أن بعض هذه القوانين قد
متعمدة ذلك ّ
كل القوانين في المطلق إذ ّ
ّ
ألنها ال تشير إلى ّ
القانونية" ّ

اطية الحقيقية
يترسخ مفهوم الديمقر ّ
يكون في الكثير من األحيان ولاصة في البلدان التي لم ّ
مجرد وسيلة وأداة في أيدي أصحاب النفوذ
ّ
جيداً في أذهان الناس والطبقة السياسية وب ّ ،
* خالصة رسالة دبلوم دراسة عليا صحافة في الجامعة اللبنانية بالتعاون مع المعهد الفرنسي للصحافة IFP
مسره.
ومركز تأهيل وتدريب الصحفيين في باريس  ،CFPJرسالة بإشراف البروفسور انطوان
ّ
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األور من القاعدة
يستلدمونها لتأمين مصالحهم
ّ
الشلصية على حساب االلرين .الهدف ّ
سوءا
سلمية .فهي الوسيلة
لحقوقية هو تحقيق العدالة والمساواة وحل النزاعات بطريقة
ا
ّ
ّ
ّ
األقل ً
التعسفي.
التي استحدثها اإلنسان لحماية الضعيف من الحكم االستبدادي و ّ
1
الشاطر والبندوق والمعتر
أن القانون ُشّوه من قبل الطبقة الحاكمة لدرجة لم تعد تسمح
في لبنان بات واضحاً ّ
السياسيين والمواطنين
للبنانيين بالنظر إليه كوسيلة لحماية المواطن بل لقمعه .حتّى ّ
أن ّ
ّ
السياسية هي في األصل في لدمة المواطنين وليس العكس.
أن الطبقة
أنفسهم قد فاتهم ّ
ّ

أن اللبناني ناد اُر ما يعتبر
اللبنانيين
سلوكيات
ويكفي أن ننظر إلى
االجتماعية ليتّضح لنا ّ
ّ
ّ
ّ
الشلصية على حساب القوانين
يؤمن مصلحته
القاعدة
ّ
ّ
الحقوقية مرجعاً لهوب ُ ،فيعرف ذلك الذي ّ
كمد شريط كهربائي بطريقة غير مشروعة)وب ُ ،يعرف بـ"الشاطر"
(حتّى في أبسط األمور ّ
أما الذي يبني حياته على أساس القانون والقواعد الصحيحة ُفينعت بـ"المعتّر".
و"البندوق"ّ ...
كل نواحي مجتمعنا .فقد فقد اللبناني ثقته بالقانون واعتبر نفسه
تطار هذه ظاهرة ّ

ألن "الحاجة تدعو إلى ذلك" .أضف إلى
أن "هذا ما يفعله الجميع" و ّ
بحجة ّ
ملوالً النتهاكه ّ
ّ
مجرد وسيلة تحّقق
ذلك ّ
أن القوانين في لبنان فقدت شر ّ
وتحولت في معظم األحيان إلى ّ
عيتها ّ
وسياسية على حساب المجتمع واألفراد.
شلصية
غايات
ّ
ّ
القانونية والقوانين نفسها إلى مجراها الطبيعي
بات من الضروري أن نعيد الممارسة
ّ

يتعدى على حرّية الغير وحقوقه .وقد
أال وهو حماية المواطن ووضع حدود له بحيث ال ّ
السياسيين)
الحقوقية تكمن في تربية المواطنين (و
أن الطريقة في استرجاع مفهوم القاعدة
تبين ّ
ّ
ّ
ّ
ن
عيتها.
األور للقواعد
على القاعدة
الحقوقية بحيث ّ
التنظيمية وشر ّ
ّ
ّ
يتمكنو من إدراك الهدف ّ
مسرهوب  ،بالتعاون مع "برنامج الثقافة
في برنامج واضح وضعه الدكتور أنطوان ّ
أهمية استلدام
الحقوقية"وب  ،يهدف إلى تربية أفراد المجتمع على القاعدة
الحقوقيةوب  ،يشير إلى ّ
ّ
الحقوقية كمرجع وأساس في البرامج والحوارات المتلفزة .هذا ال يعني ّأنه ُيراد من ذلك
القاعدة
ّ
السياسيةوب  ،بل أن تُسند هذه المناقشات
أن يتوّقف الضيوف ّ
ومقدمو البرامج عن المناقشات ّ

تؤدي إلى تفادي نقاشات عديمة الجدوى
مرجعيات
إلى
وتؤمن حلوالً
عية قد ّ
حقوقية وشر ّ
ّ
ّ
ّ
مقدم
سلمية بعيدة عن التبعية واالستزالم .كما ّأنه ال ُيراد من ذلك أن يقوم الضيوف أو ّ
ّ
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جل ما يقترحه برنامج التربية على
البرنامج بتحليل قانوني لن يفهمه معظم المواطنين .بل ّ
الحقوقية هو ذكرها في لالر الحوارات
القاعدة
السياسية للتنديد بممارسات لاطئة استناداً
ّ
ّ

الشلصية حيث ًيستعان بشعارات
عية القانون وليس القانون وحده ولتفادي المواقف
ّ
على شر ّ
شلصية.
فارغةوب  ،ال معنى لها وال هدف منها سوى تحقيق غايات
ّ

مضامينا وتحليالًوب  ،في سلبياتها وايجابياتهاوب  ،ستة برامج متلفزة وهي
شملت دراستناوب ،
ً
"كالم الناس" ( 2005/7/7حور تشكيل الحكومةوب  ،و  2005/8/18مع الوزير شارر رزق
وحور الثلث المعطل ...و  2005/8/11حور حقوق المستهلك) و"االستحقاق" (2005/8/3
مع وزير العمل طراد حماده والنائب ابراهيم كنعان و  2005/8/30مع غسان سالمه)وب ،

مسره وهاني سليمان حور قانون العفو).
و"سجار" ( 2005/7/12مع انطوان ّ
2
حوارات أم شريعة غاب؟

هل يجوز مثالً أن نتناقش عن "حصم" رئيس الجمهورّية في مجلس الوزراء أو
معينة ونعرض مواقفنا من دون التنديد بهذه الممارسات استناداً إلى
عن "حصم" طائفة ّ
الدستور اللبناني الذي يمنع الرئيس من ترؤس فئة أو حزب ؟ وهل يجوز تحويل موضوع
أمة
العمالة إلى نقاش يقتصر بحزب هللا وحزب الوطني الحر في ما ّ
أن هذه المسألة تطار ّ
ضد أبناء وطنهم
بكاملها بسبب الفظائع التي اقترفها بعض من اللبنانيين حين حملوا السالح ّ
ائية
وفي ما يعود إلى القضاء الحسم في الموضوع؟ وهل يجوز أن نتكّلم عن التعيينات القض ّ

استقاللية القضاء التي يلحظها الدستور اللبناني وتفسير مبدأ هذه
وتسييسها من دون ذكر
ّ
مبسطة؟
ّ
االستقاللية للمواطن بطريقة ّ
فعلياً ؟" و
مطبقة ّ
قد يقور البعض" :وما نفع ذكر هذه المواضيع طالما ّأنها غير ّ
بأن الحلور
جعية
الحقوقية في تربية الناس عليها وتذكيرهم ّ
ّ
الجواب واضح :يساهم ذكر المر ّ
السلمية سهلة التحقيق متى تم ّكن أفراد المجتمع من اللضوع للقواعد نفسها .لذلك وان أرادت
تتحور هي أيضاً إلى
البرامج
ّ
المتلفزة نقل الواقع السياسي المستشرس فهي ليست ّ
بحجة كي ّ

جعية تتناور الشأن العام وحقوق الناس والضوابط
شريعة غاب من دون االستناد إلى أي مر ّ
وتترسخ
يتمكن الناس من فهمها
جعية ّ
الحقوقية .وحين يستعين الضيف أو ّ
المقدم بهذه المر ّ
ّ
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عية وليس اتّباع المواقف التي يبديها "الزعيم"
في أذهانهم ويتعّلم المواطن اتّباع
الحق والشر ّ
ّ
و"القائد".
حقيقيةوب ،
مؤسسات
التربية على القاعدة
ّ
ّ
الحقوقية هي وحدها كفيلة لتأمين دولة ّ
بغض النظر
وليست كتلك التي يستلدمها مسؤولون في شعاراتهموب  ،حيث تتحّقق العدالة
ّ
لالنتماء والطبقة وبعيداً عن الزعامات.

2
Le principe de légalité dans l’information
aujourd’hui au Liban*
Micheline Aboukhater Karam

D’après mes recherches sur la règle de droit dans l’information
quotidienne aujourd’hui au Liban, et en particulier l’analyse des cas
MTV et de la Résolution 1559 de l’Onu traités par la presse libanaise,
je suis arrivée à la conclusion qu’il y a souvent peu ou pas de
référence au principe de légalité, à la légalité internationale et aux
législations libanaises.
Des journalistes du quotidien arabophone an-Nahar et du
quotidien francophone L’Orient-Le-Jour s’empressent, dans chacun
de leurs articles, d’énoncer les droits légaux dans l’affaire concernée
et d’expliquer les tenants et aboutissants de la mauvaise ou bonne
utilisation de la loi, mais d’autres ne font que citer le titre de la loi
quand il s’agit d’un problème pour passer tout de suite à l’analyse
politique.
Quelles sont les raisons de cette attitude ? Avant tout, un
manque de culture de légalité, état inhérent aux mentalités plus qu’une
volonté consciente d’occulter la dimension légale. « Dans les états
despotiques, il n’y a point de loi ; le juge est lui-même sa règle » et
« Dans le gouvernement républicain (démocratique), il est de nature
de la Constitution que les juges suivent la lettre de la loi », avait si
bien démontré Montesquieu dans L’Esprit des Lois.
La presse écrite au Liban déploie, malgré des lacunes, de
grands efforts en vue de la promotion d’une culture de légalité, alors
qu’on observe une propension dans des émissions télévisées à
privilégier des joutes polémiques au mépris de la norme qui assure la
régulation du débat et le règlement normatif des conflits. Il faut que le
journaliste répète, encore et encore et par différentes façons, que la
politique au sens le plus élevé est res publica, c’est - à - dire gestion
L’article est une synthèse d’un mémoire du Diplôme d’études supérieures
francophone de journalisme (Université Libanaise et CFPJ - IFP/ Paris), dir. A.
Messarra, nov. 2005, 70 p.
*
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de l’intérêt général. Les médias libanais continuent de rapporter les
positions des hommes politiques, qui se confrontent et s’opposent,
sans que le problème objet de ces prises de position ne soit exposé par
l’animateur du débat, avec des données, faits et cas, et sans que la
règle de droit ou la norme qui devrait régir le règlement du problème
ne soit même signalée. Il faudra toujours dire qui, légalement, est
responsable de … Il y a plusieurs cas, dont la fermeture de la MTV et
les manifestations anti-1559, où des médias reproduisent la
banalisation du débat, alors qu’il faudrait exposer le principe de
légalité.
1
La culture de légalité
Que signifie culture de légalité ? C’est avoir des
connaissances, un savoir et des informations sur les normes juridiques
et les modalités qui les régissent. La règle de droit est un modèle
justiciable d’action, consacré à l’organisation équilibrée de rapports
sociaux respectueux de chacun. En étymologie latine, droit est norma,
et règle est regula. Tous les deux désignent des outils, équerre et
règle, utiles aux tracés des lignes.
Dans un Etat où la règle de droit est bien ancrée, « la loi est
claire, uniforme et précise », comme dirait Voltaire et « quand elle
devient interprétable, c’est presque toujours qu’elle est corrompue ».
Quelles règles de droit dans la Charte des droits de l’homme et
du citoyen, les Chartes nationales, les Conventions internationales, la
Constitution, et enfin le Code déontologique des journalistes sont-elles
évoquées et intégrées dans la façon de présenter les informations par
les journalistes au Liban ? Toutes sont connues, au sens que le
journaliste les a lues un jour pour sa culture personnelle, mais sontelles intégrées au point d’en faire découler une stratégie d’action ? Ces
journalistes sont peu nombreux.
L’opinion publique a un pouvoir de pression qu’elle n’exerce
que rarement (affaire du lever du drapeau entre 1967 et 1973,
problème de l’Université Libanaise, amendement du décret 104 qui
régit la détention préventive des journalistes, affaire de la banque
Madina, maintien du vieux bâtiment historique de Sodeco que la
campagne d’an-Nahar a arrêté...). La fonction de la presse au Liban
nécessite un effort de légalité de la part des journalistes libanais.
Députés et conseils municipaux ont le devoir d’assurer le suivi.
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Le journaliste doit lire, vérifier, interpréter les décisions
gouvernementales pour faire contrepoids au pouvoir décisionnel. C’est
la mission qui incombe aux médias d’influencer la société civile, de la
pousser à devenir active, de la réveiller pour qu’elle réclame ses droits
toujours en danger d’être bafoués par des représentants trop engagés
dans la lutte pour le pouvoir. Il est vrai que l’épée de Damoclès de
l’occupant planait. Mais aujourd’hui, il faut profiter du sursaut pour
commencer des réformes de culture et de démocratie au niveau des
journalistes, mais aussi au niveau de la société civile. Les journalistes
doivent notamment commencer à mettre en avant les droits des
consommateurs.
Les textes présentés à l’audience et au lectorat doivent montrer
toujours les raisons d’intérêt général. Ils doivent commencer par
expliquer les motivations légales de chaque affaire, comme cela se fait
dans les pays où la tradition de démocratie est bien ancrée. Ce n’est
pas la culture politique qui manque, mais la précision du spécialiste
qui explique la légalité et surtout les effets à court, moyen et long
terme. La presse libanaise doit constituer un contre-pouvoir, pour ne
pas se retrouver comme bouc émissaire.
Il s’agit d’entamer une ère nouvelle de culture de légalité. Je
l’ai remarqué en observant le choix des mots dans les quotidiens. De
« nos frères les Syriens », on est passé à « la Syrie, pays voisin et
frontalier du Liban », à « relations de bon voisinage, mais jugulées par
la règle internationale de droit ».
2
Améliorer la qualité légale des informations
Que faire en pratique pour améliorer la qualité légale des
informations ? La solution serait dans la promotion d’une éducation à
la règle de droit. Durant le séminaire de la Fondation libanaise pour la
paix civile permanente, en coopération avec Culture of Lawfulness
Project (Washington), auquel ont participé plus de cent acteurs
sociaux dans les domaines de l’éducation, des ONG et des médias
(19-20/3/2004), le professeur Antoine Messarra, coordonnateur du
séminaire, a parlé de l’organisation de sessions d’apprentissage et de
formation, principalement au niveau des sous-systèmes sociaux et des
médias. On a déploré dans les informations sur des problèmes
d’intérêt général et d’argent public, le fait que des journalistes font
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rarement référence à la règle de droit en tant que cadre régulateur de
conflits : « Le problème est dans le politique qui se transforme en
jungle et arène où des positions se confrontent avec une propension au
clientélisme, alors que la règle de droit est occultée. »
Dr. Roy Godson, directeur du programme Culture of
Lawfulness Project, et Mme Margaret Litvin expliquent le problème.
Dans les pays qui ont vu leurs médias de masse se sensibiliser à la
culture de légalité, il y a eu un changement majeur. La télévision et les
médias peuvent être un outil d’éducation. Dans certains pays, les
médias ont créé des programmes qui rendent la règle de droit proche
des gens.
La loi signifie malheureusement dans la perception du
Libanais « punition ». Les principaux quotidiens doivent non
seulement dénoncer l’illégalité, mais aussi promouvoir les bonnes
actions dans le sillage du principe de légalité. Il s’agit de montrer que
vivre selon la règle de droit améliore la qualité de vie et garantit un
développement durable. Il faut faire ancrer la culture des droits de
l’homme.
***
Un programme d’éducation à la règle de droit au Liban, et
dans le monde arabe en général, doit tenir compte du contexte
historique libanais (tradition de lutte contre l’occupant, mauvaise
gouvernance, séquelles d’une sécurité par accommodement, droits de
l’individu diminués par des droits communautaires…), afin que ce
programme ait un impact sur les comportements.
A travers des cas concrets, il est toujours utile de démontrer
que la règle de droit, loin d’être « répression », est le moyen
fondamental pour protéger les droits de la personne contre l’arbitraire,
garantir l’égalité, la justice, le règlement pacifique des conflits, la
qualité de vie… C’est une garantie du vivre ensemble grâce à une
autorité régulée par le droit. Il s’agit surtout de montrer que la règle de
droit est le fruit d’un processus de légifération, et non d’une
imposition arbitraire.
Dans un autre séminaire sur l’éthique des médias et la liberté
d’expression : « Informer, s’informer et comprendre », en mai 2005
les spécialistes ont ciblé sur trois aspects : la réhabilitation du principe
de légalité à travers l’information, l’authenticité de l’information, la
liberté du journaliste dans la pratique professionnelle quotidienne et la
vérification des sources.

3
المشاركة النقابية في السياسات التشريعية :حالة نقابة االطباء
غنوة فلر الدين

*

يشكل البحث جزًءا من بحث اكبر واعم يتناور وضع النقابات في لبنان وواقعها
ومدى تطابقه مع الدور المتوجب عليها لعبه ان من حيث مشاركتها في عملية والدة القوانين
والمراسيم التي تعنيهاوب  ،او من حيث الدأب على رسم سياسة نقابية تشتمل نظرة شاملة بعيدة
المدى لمستقبلها ومستقبل المنتسبين اليها.
يقتصر بحثي على دراسة عينة من النقابات من لالر زيارتي لنقابة االطباءوب  ،تاركة

لزمالئي امر دراسة حاالت نقابية الرى للحصور على لالصة نأمل بأن تسهم في انارة
الطريق امام دراسات اكثر عمًقا وجدية.
1
مدى تدخل النقابة في عملية التشريع
الموضوعانوب  ،ولو انهما منفصالن في الشكلوب  ،اال انهما وثيقان في المضمون اذ

ال يمكن تصور وجود الملطط اذا لم تكن النقابة فاعلة في عملية التشريع التي تعتبر بمثابة
بطاقة المرور لكي يبصر هذا الملطط النور .اذا افترضنا وجود نية لدى نقابة للنظر في
سياسة مستقبليةوب  ،اور ما يجب ان تقوم به هو اعادة النظر في القوانين والمراسيم التي
تحكمهاوب  ،فتزيل الهفوات بواسطة التعديل وتصيغ او تحضر مراسيم وقوانين لعرضها على
الوزير الملتم او المجلس النيابي ومواكبتها لالر جلسات المناقشات وفي جميع مراحلها.

* طالبة في قسم الماجستير في "ادارة الموارد البشرية" ،جامعة القديس يوسف ،بحث اختباري بإشراف
مسره.
انطوان
ّ
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اعتمدت الدراسة على زيارة قمت بها لنقابة االطباء حيث قابلت محامي النقابة

االستاذ شارر غفري بوصفه احد اكثر االشلام الملمين بشؤون النقابة .ولكن قبل الغوم
في نقطتي البحث ال بد من تقديم نبذة عامة عن النقابة:

صدر قانون انشاء نقابة االطباء في  1946/12/7والر تعديل له صدر في

 .2001/4/19بموجب هذا القانون تم انشاء نقابتين الطباء لبنان احدهما في بيروت والثانية
اميا لممارسة الطبابة على
في طرابلسوب  ،وقد جعل في مادته الثالثة االنتساب الى النقابة الز ً
االراضي اللبنانية تحت طائلة المالحقة القضائية ()...
2
هل لدى النقابة تصور بعيد المدى لمستقبلها تسعى الى تطبيقه؟
هل ان نقابة االطباء تهتم فقط بالمسائل واالمور التي تدر بالمنافع اآلنية والمباشرة
على المنتسبين اليها ام انها تتعدى ذلك فتسعى الى ما يمكن ان يلدمهم على المدى البعيد؟
دائما مشاريع جديدة تقترحها
( )...لالر زيارتي الى النقابةوب  ،علمت ان هناك ً
النقابة وتسعى الى تطبيقها .هذه المشاريع انما هي مستقلة عن النقيبوب  ،اذ هي تقرر ويصدق
لصوصا انها كلها تصب
عليها في مجلس النقابة وال تتأثر بانتهاء والية نقيب ومجئ الروب ،
ً
في مصلحة النقابة واالطباء المنتسبين اليها وتتعداهم لتشمل كافة الشعب طالما ان لهذه
المشاريع في اغلب االحيان طابع صحي عام.
اليكم بعض تلك المشاريع:
 -دراسة انشاء مجلس صحي وطني في لبنان يعني بكل االمور الصحية بمشاركة

و ازرة الصحة .من مفاعيل انشاء هذا المجلس سيكون تعديل قانون او مرسوم الكولوكيوم لكي
جديا اكثر فأكثر.
يصبح ً
 دراسة امكانية فرض ما يسمى  Lebanese boardعلى غرار بعض الدورمثل االردن .هذا يعني انه يصبح على كل طبيب يرغب في ممارسة المهنة على االرض

حائز على شهادة الجدارةوب  ،مما يرفع من مستوى الطب في لبنان .من
اللبنانية ان يكون ًا
الطبيعي ا ن مثل هذا المشروع من شأنه ان يؤدي منفعة للشعب اللبناني من لالر تقليم
عدد االلطاء الطبية.
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 مشروع آلر وضع موضع التنفيذ وهو التثقيف الطبي المستمر formation continue de suivi médicalبموجبه يتابع االطباء بالتيارهم محاضرات

ومؤتمرات في جميع االلتصاصات ويحصلون على افادة بهذا الحضور .انشئت لهذا
اللصوم لجنة التثقيف الطبي المستمروب  ،وهي تعني بتنظيم المحاضرات وكل ما من شأنه

ان يؤمن حصور االطباء على كل ما هو حديث وجديد من حيث التقنيات الطبية واساليب
العمل.
 -دراسة لتحديد حاجة المجتمع الى اطباء او ما يسمى " "numerus closusكما

في فرنسا وبعض البلدان المتطورة .وهي تهدف الى الحؤور دون حصور تلمة تؤدي الى
زيادة عدد االطباء العاطلين عن العمل .مع زيادة عدد الجامعات وكليات الطبوب  ،ازداد عدد

المتلرجين من االطباء ليجدوا ان المجتمع اللبناني عاجز عن استيعابهموب  ،اذ ان عدد االطباء
المنتس بين الى النقابة ناهز العشرة االف طبيب .لذلك هناك حاجة ملحة لمثل تلك الدراسة
لكي تعمم فتنظم المهنة اكثر فأكثر.

ولصوصا الذين اتبعوا النظام الفرنسي
 مشروع الر موضع الدرس يهم االطباءً
في دراستهم وهو  jumelageاو التوأمة بين لبنان وفرنسا في المجار الطبيوب  ،لذلك سوف
يعقد اجتماع في نقابة اطباء فرنسا لهذا الغرض يحضره النقيب ووفد من مجلس النقابة لكي

يضعوا اسس هذا التعاون ويحددوا آليته.

بالرغم من المشاكل الكثيرة التي تواجهها النقابة كالبحث في االوضاع المالية

المتأزمة بين االطباء وصندوق الضمان االجتماعي من جهة وبينهم وبين و ازرة الصحة من

جهة الرىوب  ،وبالرغم من الوقت الذي يستغرقه النظر في الشكاوى التي تقدم الى النقابة في
ار لدى النقابة على تجاوز المنافع والمصالح المباشرة من
وجه االطباءوب  ،فال يزار هناك اصرًا
اجل تأمين استم اررية نجاح المهنة والعلو بشأنها (.)...
***

كلما كانت النقابة فاعلة ونشيطةوب  ،كلما عال شأن المهنة .وهذا االمر ينطبق على
مهما في المنطقة العربية مما عزز
ًا
نقابة االطباء بحيث اصبح لبنان يشكل
مركز ً
طبيا ً
السياحة الطبية.

4
Le rôle de l’Ordre des Dentistes
dans la légifération*
Carmen Baccash
Maya Kamel

“There is no daily democracy without daily citizenship”
Ralph Nader
Les syndicats sont des organisations professionnelles chargées
de la défense des intérêts de leurs membres. Leurs fonctions les plus
notoires se définissent généralement en termes d’agrégation des
intérêts des membres – pour la conscientisation de ces derniers quant à
leurs droits et devoirs – et de médiation entre les citoyens et le
pouvoir, en vue d’une collaboration et d’une régulation des conflits.
Puisque les lois affectent la vie de tous les individus, au sein
du corps social, l’application des lois engage non seulement la
préservation des droits, mais aussi la définition des devoirs de
l’homme envers le macro-système dans lequel il s’inscrit.
Dans le domaine professionnel, ce sont les syndicats et autres
organisations professionnelles qui s’organisent pour veiller au
processus de légifération, leur rôle étant de tenter d’améliorer les lois
existantes ainsi que de contrôler l’impartialité et l’efficacité des
projets de lois.
Au Liban, les syndicats et les ordres professionnels jouent-ils
leur rôle ? Oeuvrent-ils pour une réforme de la législation lorsque cela
est nécessaire ? Quelle marge de manoeuvre est-elle accordée aux
réformateurs ?
La réalité est que ces organisations sont exposées à diverses
contraintes qui les empêchent d’effectuer leur mission
convenablement. L’Ordre des dentistes s’inscrit dans cette sphère
Le texte est un extrait d’un projet collectif effectué par les étudiants de Master
professionnel en Ressources humaines à l’Université Saint-Joseph dans le cadre du
cours du professeur Antoine Messarra : « Le mouvement syndical et ses stratégies »
(2005-2006).
*
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infernale. Il s’agit dans cette présente étude d’examiner la position
actuelle de l’Ordre : le rôle, les menaces et, dans une perspective plus
large, les défis à relever, les contributions, les réformes.
1
La création et le rôle
La Constitution libanaise permet la création et la réglementation
d’associations professionnelles, sous condition d’autorisation préalable du
ministère du travail, comme le précise le Code du Travail (loi du 23/9/1946
– Syndicats, article 86). Une fois encore, selon le Code du Travail, le rôle
d’une organisation professionnelle consiste à préserver, encourager et
défendre les intérêts de la profession ainsi qu’à assurer son développement
(loi du 23/9/1946 – Syndicats, article 84).
Selon l’article 2 du Règlement Constitutif de l’Ordre des dentistes
(établie en 1949 et amendée en 2002), l’Ordre assure un rôle professionnel,
médical, sanitaire, éducatif, administratif, social, préventif et informatif.
1. L’agrégation des opinions des dentistes, la défense de leurs droits,
la préservation de leurs intérêts moraux et matériels légitimes, le
développement de leur formation scientifique, la promotion de la profession,
son éthique, son statut.
2. La présentation de suggestions et d’opinions quant aux projets de
lois, la législation, le régime, les accords liés à la santé publique et à la
profession ainsi que la régulation de conflits au sein du corps dentaire et
entre dentistes et patients.
3. Le recours à des mesures disciplinaires envers les dentistes
enfreignant les normes professionnelles, éthiques et scientifiques.
4. La participation active aux congrès internationaux par le moyen
de délégations.
5. La coordination avec les institutions gouvernementales,
notamment les Ministères de la Santé publique, de l’Environnement, de
l’Éducation, ainsi que les comités concernés par la santé publique afin de
concevoir une politique d’action et de prendre les décisions appropriées.
6. La proposition des suggestions concernant les cursus académiques
de médecine dentaire au Liban, en collaboration avec les ministères
concernés.
7. L’expression de prises de positions par rapport aux métiers
d’appoint de la médecine dentaire.
8. La contribution à la protection des droits de l’homme quant à sa
santé, en collaboration avec les institutions locales et internationales.
9. La coordination avec les Ministères de la Santé publique et de
l’Information pour les programmes et les affaires relatives à la médecine
dentaire.
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10. La prise en charge des dentistes et de leurs familles ainsi que la
création d’une caisse d’assurance vieillesse.
11. La mise en place d’une structure d’assurance individuelle des
dentistes et la création d’une caisse mutuelle et d’une caisse d’aide sociale.
12. La mise en place d’une liste des tarifs et honoraires et son
amendement.
Pour ce qui est du rôle actuel de l’Ordre de dentistes, outre la gestion
des affaires internes, ses activités relèvent en grande partie de la formation
professionnelle à travers les congrès organisés.
Par rapport au premier point de l’article 2 du Règlement constitutif,
l’Ordre accomplit sa mission de développement de la formation scientifique.
D’autres sujets sont traités comme, par exemple, la question de la sécurité
sociale. Concernant la défense des droits des membres et de leurs intérêts, et
surtout pour ce qui est de la Caisse nationale de sécurité sociale, le président
de l’Ordre a sollicité une transparence de la part du gouvernement et de
l’administration de la sécurité sociale, réclamant les droits des assurés.
Toutefois, selon les réformateurs, bien d’autres questions cruciales
restent en suspens, ce qui génère nombre de problèmes, à différents niveaux.
2
Les problèmes
Certains de ces problèmes sont liés au dysfonctionnement
organisationnel de l’Ordre, d’autres sont générés par des pratiques illicites
des dentistes eux-mêmes.
Pour commencer, toute organisation se fixe des objectifs autour
desquels elle s’organise, c’est ce qui rend l’adhésion significative et la
mobilisation efficiente. De plus, l’obligation à l’adhésion est justifiable de
par le lien étroit de la profession avec la santé publique et cela doit
nécessairement être réglementé. Il y va de l’intérêt des professionnels et de
la communauté.
Par ailleurs, l’importance de l’adhésion ne se limite pas au service
d’une mobilisation électoraliste, tel qu’il est effectivement le cas, mais
dépasse le simple recensement et les desseins précaires pour atteindre une
envergure plus large qu’est celle de l’investissement du capital humain pour
les causes majeures : le développement et l’amélioration du métier et de sa
pratique, et des conditions de ceux qui l’exercent, sans exclure la
responsabilité envers l’instance publique.
Or l’électoralisme s’impose comme un fait accompli, ce qui
explique la démotivation des membres à une large échelle. Les jeunes
diplômés pleins de rêves et d’ambitions, se sentent au début impliqués dans
les activités et l’évolution potentielle de l’Ordre qui les représente et s’y
mettent avec ferveur. Mais, petit à petit, ils se rendent compte que la prise de
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décision s’effectue dans une sphère d’action inaccessible parce que fondée
sur des visées divergentes. C’est ainsi que le désintérêt les gagne et fait
qu’ils se cantonnent dans leur travail quotidien. Ils n’ont plus confiance en
l’Ordre et, « à la limite, ne sont plus convaincus qu’un jour l’Ordre pourrait
s’occuper d’eux », comme le déclare l’un d’eux. Ceux qui ne se désengagent
pas de la lutte sont, comme l’affirme l’un des réformateurs, des
« endurcis » qui restent soit par désintéressement véritable ayant pour seul
motif l’épanouissement de l’association, soit pour servir d’intérêts
personnels (statut privilégié, notoriété...). Il en résulte que le capital humain
est décomposé et affaibli.
En effet, le problème de l’électoralisme est dû à trois facteurs : la
carence en culture syndicale, une attitude électorale immature ainsi qu’un
sentiment d’impuissance et d’indifférence. Tout ceci revient à un manque de
sensibilisation de la part de la société en général et de l’association en
particulier vis-à-vis des individus. Cela a facilité l’infiltration progressive
(même à un faible degré) de la politique dans les affaires internes de
l’association au cours des trois dernières années. Ces facteurs ont abouti à
une occultation du pouvoir des électeurs, un pouvoir de sanction à l’égard de
l’Ordre visant une responsabilisation de ce dernier, une amélioration de sa
performance et une plus grande marge de manoeuvre pour la revendication
de leurs droits.
Inversement, une réglementation efficace exercée par l’Ordre
pourrait remédier à la situation, le terme de réglementation insinuant l’idée
de sanction et de contrôle (…).
L’individualisme et l’isolement font que certains dentistes se
désintéressent des activités de l’Ordre et de leurs responsabilités envers la
société, principalement quand il s’agit de sensibilisation et de
conscientisation de la population sur le rôle de la médecine dentaire (à
travers des campagnes de sensibilisation à l’importance d’une bonne hygiène
dentaire). Cela crée un déséquilibre dans la relation entre la communauté et
le corps dentaire : si l’Ordre s’engage à parfaire le rôle du praticien par
rapport à sa communauté, il reste beaucoup à faire dans le sens inverse, d’où
le déséquilibre dans l’apport de la communauté au corps dentaire. En effet,
la baisse du pouvoir d’achat a conduit à un réaménagement du budget du
consommateur qui en consacre à présent un pourcentage nettement plus
faible aux soins dentaires. Selon les statistiques le nombre de dentistes par
rapport au nombre total de citoyens libanais est de 1/790 et 18% uniquement
se soignent régulièrement. Là, l’Ordre n’était pas assez présent pour élaborer
une stratégie permettant de faire face au changement des habitudes des
consommateurs.
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La légifération
Tout ce remue-ménage a détourné les regards d’un point essentiel :
les droits des membres. Une ambiance chaotique ne laisse pas vraiment de
place aux débats sur les lois, leur qualité, leur efficacité, leur impartialité...
Le règlement constitutif n’a été remaniée sérieusement qu’en 2002, plus
d’un demi-siècle après la fondation de l’Ordre. Cela a quand même permis
aux adhérents d’obtenir près de 80% des droits qu’ils réclamaient.
Les syndicats et organisations professionnelles au Liban souffrent de
la manipulation de personnes qui cherchent à les détourner de leur finalité
première pour servir des intérêts extrinsèques.
Concernant l’Ordre des dentistes, le problème se situe au niveau de
la perception de la mission de l’Ordre. Les membres actifs considèrent qu’ils
remplissent leurs fonctions, alors que d’autres membres trouvent la
performance de ces derniers inadaptée à deux niveaux : d’abord, par rapport
aux besoins réels des adhérents qu’ils représentent, ensuite dans une
perspective plus large, à leurs responsabilités face à la collectivité.
Ces problèmes reflètent la situation générale des syndicats et des
organisations professionnelles au Liban. Les remèdes possibles sont
multiples, mais doivent toutes partir du redressement de la perception du rôle
de ces organisations, que ce soit au niveau des membres ou de la population
en général, et ce afin de promouvoir le développement de ces organisations
et l’accomplissement de leurs fonctions.
4
Deux questionnaires
Deux questionnaires ont servi de base à cette étude : le premier
destiné aux membres actifs de l’Ordre des Dentistes, le second à des
dentistes adhérents de l’Ordre.
Questionnaire 1- Il s’agit en premier de connaître la structure et le mode
de fonctionnement de l’ordre professionnel, puis, en un deuxième temps, de
comprendre son rôle afin d’en saisir l’importance. L’étude principale est
centré sur le rôle de cette organisation dans le processus de légifération.
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I. La structure et le fonctionnement
1. Les membres : hiérarchie et rôles à l’intérieur de l’Ordre.
Niveaux
1
_________

Rôles

2
_________
3
_________
4
_________
5
_________

1. Élection du comité exécutif :
2. Durée de fonctionnement :
3. Financement :
i. Sources :
ii. Autosuffisance :
iii. Existe-t-il un bilan des dépenses qui informe les membres
sur la gestion du budget, l’utilisation des cotisations… ?
4. Existe-t-il un code de conduite clair, exhaustif et qui répond aux
besoins de la profession et de ceux qui l’exercent ?
5. Est-il sujet à des modifications ? Est-il mis à jour ?
II. L’adhésion des membres
1. L’adhésion étant obligatoire :
 Pensez-vous que les adhérents sont convaincus de l’importance de
leur appartenance à l’Ordre ?
 Sont-ils satisfaits de ses activités et de ses décisions?
Sont-ils bien représentés ?
Leurs droits sont-ils sauvegardés ?
Leurs opinions et leurs suggestions sont-ils valorisés ?
1. Quelles sont les conditions de l’adhésion ?
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2. Les problèmes d’adhésion :
i. Quels sont-ils ?
ii. Quelles sont les sources des problèmes ?
3. Autres problèmes :
III. Le rôle de l’Ordre
2. Quel est-il ?
3. Arrivez-vous à l’accomplir convenablement ?
4. Est-il connu par tous les adhérents ?
5. Pression sur qui ? Pourquoi ? A qui êtes-vous confrontés le plus
souvent ?
IV. Par rapport à la légifération
6. Quels rapports ? Quels rôles ? Exposez la situation.
7. Quelle marge de manœuvre ? Quel pouvoir ?
8. Le problème de la politisation des syndicats et ordres
professionnels vous concerne-t-il ?
V. Historique de l’Ordre
9. Est-il publié ?
10. Quels ont été les problèmes ou conflits majeurs dans l’histoire
de votre Ordre ?
11. Y a-t-il eu des événements positifs majeurs ?
Questionnaire 2
1. (Adhésion Obligatoire) Êtes-vous convaincu de votre adhésion ?
2. Quels sont l’importance et le rôle de l’Ordre des Dentistes :
a. Pour la profession ?
b. Pour les professionnels ?
3. Êtes-vous satisfaits de la performance de l’Ordre qui vous représente ?
4. Que faut-il améliorer ?
5. Quels sont les problèmes majeurs ?
6. Avez-vous pensé à des solutions possibles ? Les avez-vous
proposées ? Ont-elles été prises en considération ?
7. Trouvez-vous que vous avez un rôle et un pouvoir réels dans les
situations critiques ? Sinon, l’Ordre agit-il efficacement pour votre part ?
8. Qu’avez-vous à dire par rapport à la politisation des syndicats ?
9. Connaissez-vous l’histoire de votre syndicat ?
10. Quelles sont les lois les plus importantes qui vous concernent ?
c. Participez-vous à la légifération ?
d. Êtes-vous informé des nouvelles lois ? Sont-elles votées
collectivement ?
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e. Avez-vous la chance de vous faire entendre lorsque le
Parlement promulgue une loi qui nui à votre profession ou à
ceux qui l’exercent ?

نقابة المحامين:

دور اشمل من التوكل
جمان حطب

شموليا في الحياة العامة ومسؤولياتها في الدفاع عن
دور
تلعب نقابة المحامين ًا
ً
الحرية والحق والحقيقة والعدالة يتعدى ما يعتقده البعض عن دور اعضائها المحامين في
التوكل عن قضايا الناس المعروضة امام القضاء.

ضمت نقابة المحامين منذ نشأتها مجموعة مميزة من رجار القانون ومن حقها ان

تفالر بأنها ينبوع الهل العلم والفقه والكلمة الراشدة والمعبرة على كل المستويات السياسية
واالجتماعية والثقافية.

فهي كانت وال تزار مدرسة الوطنية تلرج منها رؤساء جمهورية ومجالس نيابية

وحكومات ووزراء ونواب وقادة سياسيون وقد صمت في اشد ايام المحنة وبقيت تعكس في
وحدة وتماسك اعضائها وحدة اللبنانيين من ملتلف فئاتهم.
ائدا في المشاركة في
ولقد ادت نقابة المحامين ًا
دور فاعالً في الحياة السياسية ور ً
ولصوصا لجنة تحديث القوانين .كيف
دراسة مشاريع القوانين والمساهمة في اللجان النيابية
ً

ال وهي السباقة في هذا الميدان حيث كلفت في عام  1926من قبل رئيس المجلس النيابي

بوضع مشروع دستور لبنان.
1
الدور الوطني لنقابة المحامين
مقتصر على الوجه السياسي بل بدأ في حقل
ًا
لم يكن دور نقابة المحامين ونضالها
المهنة وذلك في اطار تعزيزها للسيادة اللبنانية.
وقفت النقابة في وجه مشاريع القضاء االجنبي والمطالبة باعتماد اللغة العربية لغة

المحاكم وحصر المرافعات بها ووقوفها في وجه اي قانون من شأنه ان يفرق بدر ان يوحد
517
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جمان حطب

وان يجعل من الشعب الواحد فصائل متناحرة ومتناثرة ومن طائفة الوطن الواحد طوائف
ومذاهب.

ومشروع الدستور الذي وضعه مجلس النقابة في  1926/4/17هو عمل تاسيسي

احدا وراء نقابتهم في
يهدف القامة وطن يصنعه بنوه ووقوف نقابة المحامين ً
صفا و ً

 1943/11/12غداة اعتقار الحكومة االستقاللية االولى وعلى رأسها رئيس الجمهورية
واعالنهم االضراب العام الشامل حتى اعالن االفراج عن المعتقلين هو وجه آلر من وجه

النضار الذي لاضت النقابة غماره من اجل وطن سيد مستقل.

وال ينسى اللبنانيون موقف نقابة المحامين مع قطاعات واسعة من الشعب عندما

اعلنت االضراب العام للضغط على الحكومة للرجوع عن المرسوم رقم  1943في عام
1971وب  ،هذا المرسوم الذي فرض ضرائب عديدة ترهق كاهل المواطن.

ان النضار الذي قادته نقابة المحامين تلطى الساحة اللبنانية الى كل ساحة عربية

الرى تتعرض لالعتداء وفي طليعتها القضية الفلسطينية.

ففي كل مرة تعرض فهيا لبنان او اية دولة عربية العتداء اسرائيلي كان يقابلها
بدءا
اجماع المحامين على الشجب واالستنكار وعلى تحريك الهيئات والمنظمات الدولية ً

بهيئة االمم المتحدة وذلك بتوجيه البرقيات الى الدور الكبرى واتحادات المحامين في العالم
يدعون فهيا الى مسادنة الحق والعدر في المجتمع الدولي كشرط من شروط السالم.
2
الدور الحقوقي لنقابة المحامين
يعتقد البعض بأن دور نقابة المحامين هو مساعدة القضاء عبر دفاع المحامين

عن حقوق موكليهم وهو دور مهم يقوم به المحامي من اجل انارة القضاء في سبيل تحقيق
دور فاعالً في المشاركة في اقتراح مشاريع القوانين
العدالة اال ان نقابة المحامين تلعب ًا
وصياغتها قبل ان تعرض على المجلس النيابي القرارها .ومن المعروف ان نقابة المحامين
تتمثل في العديد من اللجان النيابية لتبدي رأيها في مشاريع واقتراحات القوانين وذلك من قبل
رئيس المجلس النيابيوب  ،كما تكلف من قبل وزير العدر لوضع الدراسات القانونية وتقديم
االقتراحات المناسبة وحضور االجتماعات للمساهمة في تطوير القوانين وتحديثها.
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3
دور نقابة المحامين وحقوق االنسان
ان الدور الذي تضطلع به نقابة المحامين على صعيد حقوق االنسان والدفاع عن

الحريات العامة وفي مقدمتها حرية الراي يشكال العمود الفقري في ما ترعاه وتذود عنه نقاب

طا وثيًقا بالعدالة
المحامين في اطار حقوق االنسان وهو الهدف االسمى الذي يرتبط ارتبا ً
التي يناط بنقابة المحامين السهر في سبيل الوصور اليها.
مر لبنان بمحطات عديدة تعرضت فيه الحريات العامة وحقوق االنسان الى الكثير

بدءا بالشجب
من الممارسات غير المسؤولة فوقفت نقابة المحامين المواقف الشاجبة ً
واالستنكار وصوالً الى الدعوة الى االضراب العام واالمتناع عن حضور المحامين امام
المحاكم.

وان الحدث الجلل وهو اغتيار الصحافي والنائب جبران تويني يلح علي بأن ابدأ به

لجهة القرار الذي اتلذته نقابتا المحامين في بيروت وطرابلس بتاريخ  2005/12/12باللب
الى المحامين االمتناع عن حضور جلسات المحاكم والمشاركة في االضراب العام الذي

دعت اليه قوى الرابع عشر من آذار.

شجبا لما قامت به لقوى االمنية
وال يفوتني من االشارة الى موقف مماثل
ً
واالستلباراتية من االعتداء بالضرب المبرح للمواطنين والتوقيفات العشوائية بحقهم بسبب

التظاهرات التي قامت في بيروت بتاريخ  7حزيران  2001من اجل االفراج عن المعتقلين
الذين تم اعتقالهم في اعقاب زيارة غبطة البطريك الى جبل لبنان.
وعلى صعيد الحريات العامةوب  ،فلقد كان لنقابة المحامين الوقفة المميزة عند اقفار

قناة تلفزيون "االم تي في" بشكل متعسف وجائر وهذا ما دعاها الى اتلاذ القرار بالتوقف عن
تعبير عن استنكار النقابة لقرار االقفار.
حضور جلسات المحاكم ًا
كانت نق ابة المحامين في قلب كل حدث وفي كل منعطف فما من حدث تعرضت
فيه الحريات العامة وما من معاناة نالت من حقوق االنسان اال وسارعت فيه الى اتلاذ
المواقف.

ومواقفها هذه اكثر من ان تحصى في ظل االحداث التي عصفت بلبنان وما تروت
يوما في االعالن عن اتلاذ الق اررات الجريئة مستنكرة االعتداءات على القادة الروحيين
ً
والسياسيين واالغتياالت التي اطاحت بالعديد من الرجار الكبار بصرف النظر عن انتماءاتهم
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بدءا من كمار جنبالط والمفتي حسن لالد والشيخ حليم تقي الدين وناظم القادري والشيخ
ً
صبحي الصالح وبشير الجميل وصوالً الى آلر كوكبة من الذين تمت تصفيتهم واالعتداء
عليهم.

جهدا
ان نقابة المحامين كمؤسسة تدافع عن الحق والحرية والديمقراطية لم تدلر ً

في سبيل حمايتها والدفاع عنها في كل موقع وفي كل حين.

6
نقابة المضيفين والمضيفات الجويين اللبنانيين
سوزان عطاهلل
نادين

الحلو*

إلى أي مدى تتمكن نقابة المضيفين والمضيفات شركات الطيران في أيامنا من
ممارسة وظيفتها ممارسة حسنة بعيدا عن التدلالت السياسية والمصالح الشلصية.
أي مدى تقوم النقابة بحسن تمثيل المنتمين اليها وتسعى الى تحقيق آمالهم
الى ّ
وتطّلعاتهم؟

الى أي مدى تقوم بتشجيع األفراد الجدد باالنتماء اليها من لالر ممارساتها

وتقدماتها؟

تقدم لهم؟
هل النقابات تشكل اليوم لير تمثيل المنتمين اليها وماذا ّ
هل من معرفة كافية حور موضوع النقاباتوب  ،طبيعة عملهاوب  ،هدفها من قبل المنتمين
اليها وغير المنتمين؟

هل من وعي كاف حور هذا الموضوع؟

ما هي الحلور والتدابير الواجب اتلاذها العادة احياء العمل النقابي وتطويره وزيادة
عدد المنتمين اليه؟
1
التعريف والقانون األساسي
تأسست في لبنان بموجب القرار  1/56تاريخ  1993/3/3.نقابة المضيفين
والمضيفات الجويين اللبنانيين مركزها في بيروت ويمكن انشاء فروع لها في اي منطقة في
لبنان
* طالبتان في قسم الماجستير في "ادارة الموارد البشرية" جامعة القديس يوسف ،بحث اختباري بإشراف
مسره.
انطوان
ّ
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ابرز الصعوبات التي تواجه النقابة:

 .1عدم توفر ثقافة كافية ووعي عند الموظف والمواطن بشكل عام بالعمل النقابي
وكل ما يتعلق به بشكل عام.
 .2العمل النقابي يمارس من قبل االشلام نفسهم ويفتقر للوجوه واألعضاء
الجدد.

 .3التدلل اللارجي في العمل النقابي لاصة في ما يتعلق بالتعيينات واالنتلابات

النقابية والضغوطات التي تمارس عليها.
 .4قّلة الدعم للنقابات بشكل عام في لبنان بحيث يعاني العمل النقابي من تقصير

من قبل المسؤولين المعنيين.

ضد اتجاه النقابة وتؤثّر على عملها وممارساتها.
 .5الشائعات التي تطلق ّ
 .6ال يتمتّع العاملون في النقابة المضيفون والمضيفات بحرية مطلقة بل

بصالحيات محدودة في التصرف لاصة في االمور التي تتطلب المواجهة مع الشركة
ظفين الق اررالنهائي والمطلق عائد اليهاوب  ،وذلك لوفا من تهديد االدارة
أهمها صرف المو ّ
و ّ
سر "ليس باليد حيلة".
بالصرف أو كما يقور أحد أعضاء النقابة ّا
جدا.
فعار ّ
 .7تهميش دور المرأة في العمل النقابي اذ ممكن أن يكون ّ
التّقديمات والفرم التي تقدمها النقابة:
ظف من امكانية التعدي على حقوقه ولرق قانون العمل.
ان النقابة تحمي المو ّ
ّ .1
 .2تساهم النقابة في تحسين مستوى العاملينوب  ،أوضاعهم االجتماعية والصحيةوب ،
الثقافيةوب  ،المادية والمهنية.
وتعاونية ألعضاء النقابة وفقا للقوانين
 .3انشاء مشاريع رياضية واجتماعية
ّ
عية االجراء.
واالنظمة المر ّ
النقابة وايجاد روابط وثيقة من التفاهم
 .4توثيق التعاون بين الشركة وأعضاء ّ
الجدي لكل لالف قد ينشأ بينهما وحماية المصلحة المشتركة.
السعي ّ
المتبادروب  ،و ّ
 .5تقديم المساعدات المهنية والمادية ألعضائها ضمن االمكانيات المتوفرة لديها.
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 .6يتفرع عن المجلس صندوق تعاضد الذي يشكل الدافع االساسي لالنتساب الى

النقابة في أغلب االحيان ويقوم بتوظيف أحوار المنتسبينوب  ،وتوزع أرباح هذا الصندوق مرة

كل  6أشهر أي ما يعادر مرتين في السنة .أما أموار هذا االلير مصدرها اشتراك شهري
كل من أعضاء النقابة.
كناية عن  5.دوالر $يقوم بتسديدها ّ
 .7تقديم المساعدات المادية العضائها الذين يحالون على التقاعد الوظيفة.
التحسينات التي يمكن أن تقوم بها النقابة:
ظفين والنقابة.
 .1اعادة الثقة وتوطيد العالقة بين المو ّ

سيما السياسية منها.
 .2حماية النقابة من كل التدلالت وال ّ
 .3زيادة الوعي حور العمل النقابي عند المواطنين من لالر ادلار هذا الموضوع

جزءا من التربية المدنية الملزمة منذ الصفوف الصغيرة.

 .4توزيع البروشورات واصدار مجلة سنوية تعنى بالعمل النقابي في المجاالت
تللم انجازات نقابة المضيفين والمضيفات في نهاية كل سنة.
الملتلفة ّ
 .5اعداد فيلم وثائقي حور مهنة المضيفين والمضيفات وحور نقابتهموب  ،انجازاتها

ومهامهاوب ...،

تضم مجموعة من االشلام من ملتلف االديان والثقافات...
 .6بجب أن ّ
 .7تحقيق المساواة بين جميع أعضاء النقابة من حيث الحقوق والواجبات.

 .8ايجاد التعاون بين الموظف والنقابة من لالر تشجيع الموظفين على طرح
مشاكلهم من لالر تعبئة ورقة ترسل الى النقابة والمشاركة بوضع الحلور واالقتراحات.

جدا.
فعار ّ
 .9تفعيل دور العنصر النسائي في العمل النقابيوب  ،النه ممكن أن يكون ّ
وتعددية أآلراء.
 .1.تعزيز وحماية الديمقراطية ّ

فعار فيها:
بعض المناسبات التي كان للنقابة دور ّ
المالية كل  6أشهر كتقدير لمجهود الموظفين.
اعتماد المكافآت
ّ

حماية حقوق بعض الموظفين التي كانت الشركة قد امتنعت عن تقدمة ارBonus

لهم.
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وتكرمهموب ،
تقرب بينهم
ّ
تحيي حفلة سنوية بمناسبة عيد المضيفين والمضيفاتوب ّ ،
وتجمع االموار النعاش الصندوق.
توزيع الهدايا الرمزية في بعض المناسبات واالعياد.

بعض األقوار لبعض المضيفين والمضيفات:

نقسم اآلراء الى ثالث مجموعات:
يمكن من لالر هذا البحث وبعد جمع اآلراء أن ّ

أن هذا الشعور منتشر على نطاق واسع بين الزمالءوب  ،في
 .1الالمباالة :لقد شعرنا ّ
وباأللم لدى العاملين صغيري السن أو الحديثين في
عقلياتهم وفي طريقة تقكيرهموب ،
ّ

المهنة.

"العمل النقابي ال يهمنيوب  ،كل ما أهتم لهوب  ،أن أقوم بواجبيوب  ،أنهي وظيفتي ألعود

الى منزلي مع معاش ثابت آلر الشهر أستطيع بواسطته أن أدفع جميع مصاريفي وأتمكن
من تلبية حاجاتي".

"ال أرى فائدة باالنتماء الى النقابةوب  ،فال أنفك أسمع شكاوى المنتمين الى هذه

النقابة ....ولم أسمع يوما أحدا يشكر بها...."....
"لماذا أنتمي الى النقابةوب  ،ألزيد من نفقاتي اليوميةوب  ،نحن اليوم بأمس الحاجة الى

كل ليرة"....

تقدمها :نجد باأللم
 .2االعتراف بالحسنات التي تقدمها النقابة أو يمكن أن ّ

هذا الرأي منتش ار بين قدماء المهنة الذين ينتمون بأغلبيتهم الى النقابة النه وكما يقور أحدهم
"كان العمل النقابي في األيام التي للت ذات أهمية" ".العمل النقابي اليوم ليس كالذي كان
عليه باألمس".

ولرّبما يأتي االعتراف بالتقدمات وحسنات النقابة نتيجة لرابطة الصداقة التي تجمع
بين أعضاء النقابة وقدماء المهنة .فهم زمالء في هذه المهنة ومنذ فترة طويلة.
قسم كبير من األشلام الذين يعترفون بالدور الهام للنقابة يشعرون باألسف

بالتراجع الكبير الحاصل في دور النقابة "كانت النقابة قي ما مضى صاحبة موقف وقادرة
وفعالة....وب  "،ان العمل النقابي الفعلي غائب ليس فقط على صعيد
على اتلاذ ق اررات مهمة ّ
نقابة المضيفين والمضيفات فحسبوب  ،بل على صعيد العمل النقابي في لبنان بشكل عام"" .ان
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العمل النقابي الصحيح بحاجة الى االستقالليةوب  ،األمر الذي يعتبر مستحيال ال بل صعب
الوصور اليه في لبنان"وب "،ان السياسة موجودة في كل زاويةوب  ،في كل نشاط وفي كل
سيما في العمل النقابي" "الجميع يريد أن يعترف بأهمية العمل النقابي ومستعد
الممارسات وال ّ
تتوحد اآلراء حور ضرورة ابتعاد
للوض هذه التجربة أي دلوله في العمل النقابي لكي ّ

العمل النقابي عن كل التدلالتوب  ،الضغوطات التي تهمل حاجات المنتمبن الى النقابة وتلدم

فبفضل عدم االنتماء الى النقابات" ".النقابات هي الوسيلة التي يعتمد عليها
مصالح الكبار ّ
تسيست قضي عليها".
المنتمين اليها لحمايتهم ولكن متى ّ
"النقابة هي لير تمثيل لجميع المنتمبن اليها وتطّلعاتهم في جميع الظروف

الملتلفة"" .صندوق التعاضد هو من أهم التقديمات والضمانات التي تقدمها النقابة وهو شيء
ال يمكن أن ننساهوب  ،ننكره أو نتجاهله".
 .3الجهل في كل ما يتعلق بالعمل النقابي" :ال أعرف شيء عن العمل النقابي"

وب "،كيف أنتمي الى شيء وال أعرف ما الفائدة منه" هكذا أتت معظم اآلراء لذلك نرى ونقترح

أنه ال بد من جعل العمل النقابي والنقابة بشكل عام مادة أساسية تدرس وتعطى في

الصفوف المدرسية لتعريف الطالب بالعمل النقابي منذ البدء فيصبح عالما بالدور بالحسنات
واللدمات الذي يقدمها هذا األلير.كما تساعده معرفته بالنقابات على المحاسبة عند
التقصير في تأدية الواجبات تجاههم.
ويشجع ليصبح جزءا منه علما أنه موضوع للدمته
هكذا يفهم العمل النقابي
ّ
ولتحقيق أهدافه وتطّلعاته .كذلك تكثر االشاعات حور العمل النقابي كما يقور أحد أعضاء
النقابة .ويبررون ذلك أيضا بالجهل الذي يحيط بطبيعة هذا العمل.
***

للدفاع والمطالبة بحقوق المنتمين اليها.
وجدت النقابة ّ

حرة ومستقّلة.
من المهم أن تكون ّ
ومن االدوار االساسية التي يمكن للنقابة أن تقوم بها هي تنمية الحوار والتعاون
بين أعضائها وبين أعضائها والغير والقيام بنشاطات عديدة.

7
مشاركة النقابات والهيئات المهنية في الشمال في السياسات العامة

*

جنيد
شرين ّ

في اطار الدراسة العملية لواقع مشاركة النقابات وفعاليتها في االطار التشريعي

اللبنانيوب  ،الترت "مشروع قانون إلغاء براءات الذمة لدى الضمان االجتماعي" المتعلق بتحرير
المتللفين عن دفع متوجباتهم المالية للضمان االجتماعي .انه مشروع قيد الدرس في

رد رئيس الجمهورية لقانون تقسيط الديون للضمان الذي كان مجلس النواب اقره
المجلس بعد ّ
في تشرين الثاني .2004
طا بالنقابات على تنوع أعمالها وبالتالي بشريحة
مشروع القانون المذكور اكثره ارتبا ً

اجتماعيا بامتياز
شانا
كبيرة من العمار .فكل ما هو مرتبط بأمور الضمان االجتماعي يعتبر ً
ً
كما تعتبر باالجمار مؤسسة الصندوق الوطني للضمان االجتماعي واالصالحات المرجوة
فيهاوب  ،من وضع مشروع ضمان الشيلولة وحماية اموار نهاية اللدمة ومبالغ التسوية ودراسة

اساسيا يقع على عاتق النقابات العمالية النجازه .اصبحت
مشروع القانون اآلنف الذكروب  ،هدًفا
ً
واضحة المحاوالت المشتركة من الحكومة واصحاب العمل كلصلصة مهام الضمان والغائه
بعضا من لدماته .يؤدي ترالي النقابات في متابعة االمور
وتكليف شركات لاصة لتقديم ً
ضرر
ًا
الصغيرة والكبيرة المتعلقة بهذا الموضوع الى تسهيل تنفيذ هذه المحاوالت مما يعكس
لطر لقوى المجتمع االهلي المتمثلة بالنقابات العمالية.
طا ًا
على ذوي االجر المحدود وسقو ً
ما توفر لي من مراجع تتناور الموضوع كان يتسم بمعظمه بالطابع التجريدي .من
النظريات ومن اهمية وبعد الموضوعوب  ،قسمت البحث الى مرحلتين في منطقة الشمار متوجهة
بالبدء الى افراد من صيادلةوب  ،مهندسينوب  ،صناعيينوب  ،سائقين ...ثم الى النقابات الشمالية.
حاولت قياس مدى معرفة من توجهت اليهم بموضوع هذا التشريع .فكان منهم من

هو على جهل تام بأمر مشروع هذا القانونوب  ،وكان بعض آلر منهم يستلف بالسؤار فهو قد

* ا لنص هو موجز عمل تطبيقي في اطار مشروع لطالب الماجستر في ادارة الموارد البشرية في جامعة
مسره" :الحركة النقابية واستراتيجياتها"
القديس يوسف في اطار محاضرات انطوان
ّ
(.)2006-2005
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جنيد
شيرين ّ

ق أر في الجرائد عن هذا المشروع ولكن ال يتابع االمر عن كثب .فهناك اكثر ما يشغله من
معلبة وال قيمة للمشاركة
غالء المعيشة وقلة العمل ومصاعب الحياة المتزايدة ...فالقوانين ّ
المدنية في دراستها وابداء الرأي فيها .جولتي هذه جعلتني ألمس فقدان حماس النضار لدى
الطبقة العاملة وميلها الى تلقي النتائج مستغنية عن دورها في صنع القرار .قد يعود السبب
الى تعب هذه الطبقة الذي بدأ منذ سنوات وما زار يثقل كاهلها بحيث جعلها تعاني من حل
مشاكلها اليومية العادية.

سعيت في مرحلة الثانية الى المقابلة الحرة مع نقابيين شماليين .واجهتني صعوبات

اذكر منها:
 .1عدم وجود احصاء دقيق بعدد النقابات وعناوينها االمر الذي اضطرني للجوء
الى المعارف والنقابيين لسؤالهم عن العناوين الالزمة.

 .2اهمار النقابيين المر اجراء المقابلة .بعد التاجيل لمرات عدةوب ُ ،يحدد موعد
المقابلة ولكن اما ال يلتزم النقابي به واما اذا التزم يقاطع مرات عدة لاللتفات المور الرى.
 .3السرية التي تمت الى كل ما له صلة بأمور النقابة :احصاءاتوب  ،معلومات...
"طبعا نحن
اما من قابلتهم فكان منهم من هو على عجلة من امره وتقتصر اجوبته على:
ً
كنقابة لنا مساهمة في سير التشريعات اللبنانية"وب  ،مع رفض االدالء بأي توضيح فيما يلم

عمليا من دراسة وابداء رأي فيما يلم مشروع القانون موضوع البحث.
ما تقوم به النقابة
ً
معتبر اننا يجب ان نعيش الواقع
ًا
بحد ذاته
ًا
وأبدى البعض االلر
استنكار لطرح الموضوع ّ
ونتوقف عن المقارنات العديمة الفائدة وغير المنطقية بين واقع النقابات العمالية الشمالية وما

تقوم به النقابات االجنبية االوروبية من انجازات مهملين االلتالفات االجتماعيةوب  ،القانونية...

بينها .فالنقابات الشمالية تواجه الكثير من المشاكل اليوم .اما البعض االلير فهو مستعد
طا في كل ما يتعلق بدراسة هذا المشروع.
للمساعدة والتضامن مع نقابات بيروت االكثر نشا ً

بعد المقابالت واالسئلةوب  ،استنتجت بعد الواقع النقابي الشمالي عن الدور المنتظر

منه .حملت هذه النتيجة لمناقشتها مع نقابي قديم في احدى نقابات الشمار شغل لمرات عدة
امانة سر النقابة التي ينتمي اليها .اال ان هذا النقابي وجد ان النتيجة التي احمل هي واقعية

حيث ان فاعلية النقابات الشمالية في حالة ضمور مستمروب  ،لاصة في ما يتعلق بمشاريع
القوانين .فالنقابات الشمالية مكبلة بقيود عدة من حرية حركتها وتعترض االداء النقابي
المنتظر منها .وقد وضح المتحدث ان الللل يكمن في ضعف الممارسة الديمقراطية في

أعمار تطبيقية في مؤسسات جامعية
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صفوف هذه النقابات وفي سوء اداراتها .بعض القادة النقابيون الشماليون يفتقرون الى
المؤهالت الكافية والى الوعي فيما يلم دورهم ومسؤولياتهم النقابية .كما يتصف الكثير

منهم باالرتهان واالستزالم .اضافة الى انهم وبمعظمهم اال فيما ندر ليسوا متفرغين لشؤون

النقابة انما يتابعون امورها بعد اتمام اعمالهم الوظيفية .كما ان المراقب لواقع النقابات
الشمالية يلحظ غياب الديمقراطية ليس فقط بسبب تولي المسؤوليات النقابية من قبل فئة او
ايضا من لالر غياب القاعدة النقابية عن المشاركة من اتلاذ الق اررات
شريحة معينةوب  ،بل ً
وتقييمها وتصويبها.
اغلب النقابات الشمالية ال تعقد في الواقع اجتماعات او جمعيات عمومية

اال حين الدعوة لالنتلاب .وبين االنتلابين يتولى رئيس النقابة وامين السر بمفردهما او

بمشاركة اعضاء المكتب التنفيذي اتلاذ الق اررات دون العودة الى القاعدة .هذه الظاهرة مسيئة
استنسالا عن العالقات
للعمل النقابي المؤسساتي الديمقراطي وربما كان هذا الواقع الشمالي
ً
االجتماعية وزعاماتها مما يؤثر في ضمور عدد المنتسبين الى النقابات ويحور دون ان

تلعب النقابات دور المرجعية االولى البناء المهن التي تمثل حيث انهم اصبحوا عديم الثقة

بفعالية النقابة وصاروا يستسهلون الذهاب الى النبع "الزعيم" بدر الذهاب الى الساقية
"النقابة" .كما نسب هذا النقابي سبب تواضع هذه النقابات بفاعليتها في ميدان التشريعات الى
معاناتها بشكل عام من ازدياد اقتحام السلطة لحرم المؤسسة النقابية مما يقضي على حصانة
استقالليتها وحريتها ويلغي دورها الوسيط بين من تمثل والسلطة .نشهد في لبنان تدلل الدولة
وتحديدا و ازرة العمل عبر استلدام حقها في الترليم او عدم الترليم للنقابات ومن لالر
ً

اشرافها الكامل على عملية االنتلابات .فالواقع اليوم يدعو النقابات الى االهتمام بتفعيل

العالقة "التفاعلية – التساندية" بين المجتمع المدني والمؤسسة النقابية من لالر االنلراط في
صفوف العمار وبث الوعي بينهم ليصير الى تعبئة وتنظيم القطاعات العمالية للوض غمار

كل ما يمت لمصائرهم بصلة فيكونون نواة تفعيل مشاريع القوانين قيد الدرس بما يتناسب مع
تطلعاتهم ومصالحهم فتحور قضاياهم من واقعها اليوم كشعارات الى حركة نابضة فاعلة
هادفة.

السبب المؤثر في ضمور دور النقابة الشمالية في دراسة مشروع القانون المذكور

يعود الى قلة التمويل التي تعاني منه كما ان هذه النقابات تفتقد الى االستقالر المادي فهي
تمور من السلطة وزعمائها مما يجعل هذه النقابات عرضة للتطويع والمساومة.
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جنيد
شيرين ّ

بعضا من االسباب التي تبرر تقصير النقابات الشمالية عن
اوضحت هذه المقابلة ً
القيام بواجباتها في ما يلم التشريعات القانونية وقصور اعمالها على المطالب القديمة
للعمار المتعلقة باالجور بااللم .اال ان هذا الواقع الغير مقبور لما يترتب عليه من تألر

على مستوى القوى المدنيةوب  ،يجب ان يستفز جهود النقابيين والعمار على حد سواء العادة
تنظيم وتأهيل هيكلية النقابات وتحديد اولوياتها لما فيه المصلحة العامة.
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1
خالصة أعمال برنامج "مرصد التشريع في لبنان" في سنته الثانية
مسره وطوني جورج عطاهللا
انطوان ّ
الندوة اللامسة :طرابلس
وسيط الجمهورية واالنتخابات

والتشريعات االقتصادية والكوتا النسائية

نظمت المؤسسة اللبنانية للسلم األهلي الدائموب  ،بالتعاون مع الرابطة الثقافية-طرابلس وبنك بيروت
والبالد العربيةوب  ،الندوة اللامسة لبرنامجها" :م رصد التشريع في لبنان :التواصل بين التشريع والمجتمع"وب  ،وذلك

السبت  12شباط  2005في قاعة محاضرات الرابطة الثقافية-طرابلس .وشارك في الندوة وزير الدولة لشؤون
التنمية اإلدارية ابراهيم الضاهر والنائب فريد مكاري وأكثر من مئة من الباحثين والفاعلين في قضايا حقوقية

واعالميين وعاملين في الشأن العام.

تركزت المدالالت االفتتاحية على أهداف البرنامج في سنته الثانية .فتكلم محمد المصريوب  ،منسق

الندوةوب  ،عن "التواصل في العمل الديمقراطي وعدم انلراط البرنامج في سياق مواالة أو معارضة في التنافس
السياسي بل من منطلق االلتزام بمعايير حقوقية في دراسة التشريعات" .وتحدث نائب رئيس الرابطة الثقافية في
طرابلس أمين عويضةوب  ،وعلي درويش رئيس فرع طرابلس-الميناء لبنك بيروت والبالد العربية الذي أورد
احصائيات حور الوضع االجتماعي واالقتصادي بلاصة في الشمار وضرورة األلذ باالعتبار المتغيرات
المحلية والعالمية في التشريعات االقتصادية واالجتماعية .وتحدث ابراهيم طرابلسي عضو الهيئة التنفيذية في
المؤسسة اللبنانية للسلم األهلي الدائم وعضو هيئة تحديث القوانين في المجلس النيابي وقار" :في الحقوق هناك

حاجات الناسوب  ،ولكن حركة التشريع ليست صرف حقوقية إذ تحتوي على للفية سياسية حيث يتوجب تصحيح
اإلنحراف والعمل على التحديث واالستئناس بالقوانين األجنبية المتطورة بلاصة في قضايا التوقيع االلكتروني
واالستنساخ ونقل االعضاء وغيرها .يتوجب على لبنان مواكبة حركة التشريع العالمية" .وتحدث بور مرقم
الحقوقي والباحث في البرنامج عن لطورة "حجب السياسة بالمعنى الضيق لكل ما سواها من قضايا هي أيض ًا

مسرةوب  ،منسق برنامج
سياسية بمعنى الشأن العام .وضرورة عقلنة االقتصاد والتشريع عامة" .وشدد انطوان ّ
المرصد على أهداف البرنامج "الذي ال يتعارض مع صالحيات أية مؤسسة عامةوب  ،بل هاجسه صالحيات الناس

الذين هم معنيون بالتشريع الذي ينعكس سلباً أو إيجاباً على نوعية حياتهم ومعيشتهم وسالمتهم وتربية أوالدهم
ومستقبلهم".

533

534

لاتمة

أربع قضايا رئيسية
تركزت األبحاث والمناقشات حور أبرز التشريعات قيد البحث ومجاالت العمل والمتابعةُ .لصصت

الندوة لرصد ومناقشة التشريع اللبناني انطالقاً من إقتراحات ومشاريع القوانين قيد الدرس حالي ًا في مجلسي

النواب والوزراء واإلدارات العامةوب  ،لمراقبة مدى انطباق هذه التشريعات على قواعد دولة الحق والمعايير الدولية

لحقوق اإلنسان والديمقراطية .وأبرز ما تطرقت إليها مناقشات الندوة هي اإلقتراحات والمشاريع التشريعية

األربعة اآلتية :وسيط الجمهوريةوب  ،قانون االنتلابات النيابيةوب  ،حالة االقتراحات التشريعية االقتصادية
واالجتماعيةوب  ،الكوتا النسائية ضماناً لمشاركة المرأة.

حور وسيط الجمهورية تحدث بإسهاب الوزير الضاهر مرك اًز على ان لبنان هو الدولة الـ 121التي

قر الوسيط وعلى "استقاللية الوسيط وشلصيته التي هي مصدر ثقة وحصانته ودوره في مصالحة المواطن مع
تُ ّ
اإلدارة" .وقار" :ان ضعف الثقة لدى المواطن بطبقة سياسية وباإلدارة هو بحد ذاته مبرر النشاء مؤسسة
الوسيط إذ دون ثقة بالدولة وادارتها يضمحل الوطن .وليست المؤسسة مستوردة بل لها جذور في التراث
العثماني بلاصة في ما يتعلق بقاضي الصلح .ان لجوء المواطن إلى أصحاب النفوذ في سبيل معاملة إداريةوب ،
بدالً من االحتكام إلى مرجعية موثوقةوب  ،له ثمن في التبعية".
مسرة ان
ُيستللم من مدالالت طارق زيادة ودالر سلهب وسمر الحاج ومصطفى العجم وانطوان ّ
الوسيط ليس حالً لمعضالت اإلدارة المتراكمة بل قد يللق "دينامية جديدة في العالقة بين المواطنين واإلدارة".
في ما يتعلق بقانون االنتلاب وزع على المشاركين عدة وثائق حور المعايير الحقوقية الدنيا لقانون

االنتلاب واالعمار السابقة للبرنامج لـ طوني عطاهللاوب  ،بور مرقموب  ،عباس الحلبي ...ووثيقة صادرة عن نقيب

المحامين في بيروت والرى "لمركز الديمقراطية وحكم القانون" .وتحدث النائب فريد مكاري حور أبرز المعايير
المتعلقة "بالمساواة في القدرة التصويتية وسقف اإلنفاق وقواعد إبطار نيابة المرشح".

أما حالة التشريعات االقتصادية واالجتماعية قيد البحث فعرضها علي درويش ومأمون عدره الذي

قدم جردة "بالتشريعات الضرورية التي تحفظ حقوق المستهلك" وتلك المتعلقة بالضريبة المضافة وضمان
الشيلولة وتطوير اإلقراض االستهالكي تفعيالً للحركة االقتصادية".

استأثر موضوع مشاركة المرأة من لالر الكوتا النسائية ضمان ًا للمشاركة بجزء من أعمار الندوة إذ

مسرة).
وزع على المشاركين وثيقة بعنوان" :الكوتا النسائية :مشاركة ديمقراطية وأنسنة السياسة" (انطوان ّ

وعرض طارق زيادة ومحمد المصري ودالر سلهب وفداء عبد الفتاح وفائقة تركية وسعيد ضناوي وسمر الحاج

ونبيل شلق اإلشكاليات التي تعوق مشاركة ال م أرةوب  ،مع التركيز حسب قور سلهب ان "قاعدة الكوتا ال تعفي المرأة
من النضار وانكفائها في الصالونات".
اقتراحات عملية ومتابعة

ُيستللم من األبحاث والمناقشات عدة اقتراحات عملية وفي سبيل المتابعة أبرزها ثالثة:
 .1العمل على تطوير الصياغة التشريعية :هناك مسار جدي في هذا اإلطار وهو بحاجة إلى

تطوير وتصويب استناداً إلى مالحظات عرضها فيكتور مكربل ممثل نقيب المحامين في طرابلس حور
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"المعيار الشكلي والمعيار المادي في التشريعات ومراحلها الثالثة في المبادرة والمناقشة والتصويت" .وشدد
مكربل على "الوظيفة التشريعية التي هي غير قاب لة للتفويض"وب  ،وعلى ضرورة "استحداث نم في الدستور يجيز
المراسيم االشتراعية ولكن مع تحديد مواضيعها ومدتها حص اًر لئال ُيساء استعمالها"وب  ،وعلى "تطبيق التشريعات
حيث اإلدارة تتحمل المسؤولية الكبرى".
 .2إصدار تشريعات حيوية :ركزت عدة مدالالت أبرزها لمصطفى العجم على بعض التشريعات

الحيوية والمؤجلة (اإليجا ارتوب  ،األمالك البحريةوب  ،البلدياتوب  ،الجنسيةوب  ،الالمركزية اإلداريةوب  ،تقسيط ديون

الضمان .)...ويعود غالب ًا عدم صدور هذه التشريعات إلى "نفوذ سلطة مصالح سياسية على حساب مصالح
ٍ
عندئذ ال تُمثل واقع حار الناس ولكنها تمثيل للناس .وهناك طبقة سياسية تفهم االستقرار
الناسوب  ،فالتشريعات
بانه استقرار لها وليس لألمان االجتماعي والسياسي" .وجاء في مداللة دالر سلهب ميقاتي "ان مراقبة حماية

المستهلك أهم من مجرد صدور تشريعوب  ،وهناك غالباً مطالب متقطعة وغير موصولة ببعضها .يتطلب التطبيقوب ،
حسب قور محمد المصريوب  ،توسيع الشبكة السياسية واألهلية التي تهتم بالقضايا العامة".
 .3المتابعة والتفعيل :أبرز المواضيع التي تحتاج إلى مزيد من الدراسة تتعلق بتشريعات العائلة

والطفولة في إطار القواعد الدستورية المتعلقة باألحوار الشلصيةوب  ،والتشريعات المتعلقة بحقوق المستهلك

وسالمة الغذاءوب  ،والتشريعات اإلقتصادية واالجتماعية في انعكاسها على نوعية الحياة وسوق العمل والتنمية.

من أبرز مساهمات البرنامجوب  ،بالتعاون مع فاعلين سياسيين ومؤسسات وهيئات أهلية عديدةوب  ،دعمه

لصدور قانون لدمة العلموب  ،وتركيز النقاش على القواعد الحقوقية الدنيا لقانون االنتلاب استناداً إلى المعايير
الدوليةوب  ،واإلتجاه إلى عدم "تمرير" قوانين متفرقة في قانون الموازنة والتي ال عالقة مباشرة لها بالموازنة والمار
العام.
2
الندوة السادسة
واقع تشريعات الطفولة والعائلة وآليات إجتماعية في التطبيق

"تشريعات الطفولة والعائلة في لبنان في إطار القواعد الدستورية والحقوقية"وب  ،كان عنواناً للندوة

السادسة من برنامج "مرصد التشريع في لبنان :التواصل بين التشريع والمجتمع" التي شارك في تنظيمها
المجلس األعلى للطفولة والمؤسسة اللبنانية للسلم األهلي الدائم مع منتدى التنمية والحواروب  ،وعقدت في قاعة

محاضرات المتندى في مجدليون-صيداوب  ،في حضور باحثين وفاعلين في قضايا حقوقية واعالميين وعاملين في

الشأن العام .وتميزت الندوة بمشاركة أربع قضاة مهتمين بقضايا الحماية القانونية لألطفار واألحداث هم
الرؤساء :رالف رياشيوب  ،وليد العاكوموب  ،ماهر الزين ونضار الشاعر .وشارك في الندوة مؤسس منتدى التنمية
والحوار المطران سليم غزار.
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هدفت الندوة إلى رصد التشريع وحاجاته إنطالقاً من إقتراحات ومشاريع القوانين والمراسيم قيد
الدرسوب  ،لمراقبة مدى تطابقها مع المعايير الدولية لحقوق اإلنسان والديمقراطية .وش ّكل التقرير الوطني الثالث

للمجلس األعلى للطفولةوب  ،منطلق ًا ألبحاث الندوة ونقاشاتها.
فتح آفاق جديدة

تحدث في اإلفتتاح مدير المنتدى أميل اسكندر عن "ضرورة اإلنتهاء من المزاجية في الحكم
والممارسة وفتح آفاق جديدة حور بعض التشريعات" .وذكر أمين عام المجلس األعلى للطفولة الدكتور ايلي
ملايل أن "هناك نقم في الوعي للقوانين ووجود حاجات لبناء قدرات الجمعيات األهلية ومناصرة القوانين
مسره أن "فعالية القوانين
وكسب التأييد بالنسبة للتشريع وتنمية الشراكة بين المؤسسات" .وشدد الدكتور أنطوان ّ
مرتبطة بعوامل غير قانونية أبرزها فاعلية الجهرز القضائي واستقالليته وتوازن القوى في المجتمع والثقافة

السائدة واألعراف والتقاليد وقدرات المجتمع األهلي" .أما الدكتور االستاذ الجامعي المحاضر في القانون الدكتور
بور مرقم فاعتبر أن "االستثمار ليس فقط في النقد والتسليفوب  ،بل أيض ًا في اإلنسان" .وأكد الرئيس حسن
وعبر النقيب ريمون شديد عن "أمله في انبعاث
القواس أن "العلة هي غالباً في مجار التطبيق اإلجتماعي"ّ .
لبنان من جديد من لالر تواصل تشريعي فاعل يستحق ريادة ابنائه المنتشرين".

ثم عرض الدكتور طوني عطاهللا التقرير الفصلي لحصيلة مرصد التشريع في لبنانوب  ،ولفت أنه "لم
ترصد في االشهر الستة األليرة أي إقتراحات أو مبادرات تتعلق بتشريعات الطفولة والعائلة" .لكنه تحدث عن

"تعرض أصور التشريع للر ٍق في القاعدة الحقوقية والنصوم الدستورية والقانونيةوب  ،وتعطيل إجتماعات للهيئة
العامة في المجلس أو اللجانوب  ،بهدف إجتناب مناقشة عامة أو لـ"تمرير" تشريعات على غرار ما حصل مع

قانون إنتلابات عام ."2000

تركزت األبحاث والمناقشات حور أربع قضايا رئيسية :القواعد الحقوقية لتشريعات الطفولة والعائلةوب ،
الواقع الحالي للتشريعات في لبنان وتلك التي قيد البحثوب  ،واإلقتراحات العملية في سبيل التشريع وفاعليته.
القواعد الحقوقية :جانب جديد في الحماية
حور القواعد الحقوقية لتشريعات الطفولة والعائلةوب  ،تركزت المدالالت حور اإلتفاقات الدولية التي
تقران بمبدأ "إدارة ذاتية في
صادق عليها لبنان والقواعد الدستورية اللبنانية .ان المادتين  9و 10من الدستور ّ
بعض الشؤون أو فدرالية شلصية" وهذا ال يحور دون إعتماد نظام مدني إلتياري تنفيذاً للمبدأ الدستوري حور

إطالقية حرية المعتقدوب " ،مع إمكانية إعتماد تشريع لحماية العائلة في إطار القواعد الدستورية القائمة" (المحامي

ابراهيم طرابلسي) .وشددت مدالالت ألرى حور "حدود هللا وحدود الناس" (د .أميرة أبو مراد) وضرورة البحث
عما هو "قابل للتطبيق ضمن القواعد الحقوقية العامة" (جومان حطب).
حور واقع التشريعات اللبنانية ُعرضت اإلقتراحات والمشاريع المجمدة أو التي هي قيد البحث في

مجلس النواب ومجلس الوزراء واإلدارات العامة حيث يظهر غالباً "تضلم على حساب النوعية وتشريعات تفتقر
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إلى التطبيق أو إ لى مراسيم تطبيقية وآليات مراقبة التنفيذوب  ،في حين ان بلدان أجنبية توصلت إلى درجة عالية
من الحماية .فإذا كانت بعض الصناعات المستوردة هي من صناعة أطفار فيمتنعون عن شرائها" (بور

مرقم) .وتم التشديد على ضرورة التمييز بين "قانون مدني لحماية العائلة يواكب حركة التطور واإلتفاقات
الدولية وبين األنظمة المذهبية في األحوار الشلصية" (ابراهيم طرابلسي).
طرحت تساؤالت عدة مع التمني في توفير أجوبة تشريعية" :لماذا ال نعطي األم اللبنانية حق
وُ

الجنسية ألوالدها؟ ما هو موقف التشريع من زواج االقارب؟ ما هي الحاالت التشريعية بالنسبة إلى الزواج

المبكر؟ أين مبدأ إلزامية التعليم؟ ماذا عن سجون األحداث" (القاضي وليد العاكوم).

ولوحظ "تقدم في اللطاب حور حقوق الطفلوب  ،ولكن إفتقار إلى صياغة تشريعات بالتعاون مع

ألصائيين إجتماعيينوب  ،في حين أن األبعاد االجتماعية للتسور هي أهم من التسور ومعاقبة المتسور .العقوبة
هي ذاتها بالنسبة للطفل المتسور ولمن يستغل تسور األطفار! فهل المعيار مجرد وضع ستار قانوني أمام
مظاهر الفقر؟" (المحامي نزار صاغية).

المعرضين لللطر.
وعرضت تفاصيل القانون  422تاريخ  2002/6/6حور تدابير حماية األحداث
ُ
ّ
جاء في أبرز المدالالت" :لهذا القانون ثالثة جوانب :جانب عقابي ينصب على مالحقة الفاعل وجانب وقائي
المعرضن لللطر .فيوفر لهذه الحماية جانباً قضائي ًا وليس إدارياً.
وجانب حمائي في التعاطي مع األحداث
ّ
المعرض لللطر والحدث نفسه له حق التبليغ .لكن ما هي المؤسسات
يستطيع كل شلم اإلعالم واقع الحدث
ّ

ٍ
قاض يبحث منذ شهر عن مؤسسة لرعاية طفل في حين أن القضاء
التي يمكنها تنفيذ هذه التدابير؟ هناك
يجابه اليوم حوالى ثالث قضايا على األقل اسبوعياً بعد االنتقار من أطفار الصمت إلى األطفار الذين

يتكلمون!" (القاضي رالف رياشي) .وجرى عرض موجز لمالحظات القاضي غسان رباح حور حماية األحداث
وعرضت مالحظات حور قانون العقوبات وحاالت اإلجهاض (نزار
وبعض أعمار إتحاد حماية األحداثُ .
صاغية).
إقتراحات وفاعلية من خالل المجتمع

ُيستللم من األبحاث والمناقشات العديد من المقترحات العملية في سبيل مزيد من اإلنسجام بين
ٍ
وبلاصة في سبيل فاعلية التشريع وتطبيقه .وأبرز هذه اإلقتراحات
التشريع وقواعد الديمقراطية وحقوق اإلنسانوب ،
اآلتية:

 .1قانون العقوبات :الحاجة إلى تحديد العنف الذي ال يقتصر على العنف الجسدي أو المادي

ٍ
بلاصة بالنسبة إلى األحداث (القاضي رالف رياشي).

 .2الرعاية :ضرورة إعتماد مساعد أو مساعدة إجتماعية في المحاكم الشرعية حيث تظهر نزاعات
عديدة حور احتضان الطفل (حياة حمود) وكذلك االنتقار من النظام التأديبي إلى النظام التأهيلي مع توفر

شرطة متلصصة للتعاون مع األحداث (سناء عواضة) وتنمية أسلوب رعائي يتناسب مع العمل االجتماعي
مجرد الفاء المظاهر" (حسين
وفي سبيل "عودة طفل الشارع إلى أسرته والى مؤسسة رعاية ال العمل على ّ
ماجد).
 .3التعليم :إقرار األنظمة التطبيقية لمرسوم إلزامية التعليم (سناء عواضة).
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 .4الجرائم المستحدثة :إعتماد تشريعات لحماية األطفار من الجرائم المستحدثة على شبكة

االنترنت .أُعطي مثار على ذلك "قانون رقم  468تاريخ  1998/6/17في فرنسا الذي أدلل تعديالت على
قانون العقوبات .المطلوب في لبنان مجاراة تطورات المعلوماتية (القاضي نضار الشاعر).

 .5عمل األطفال :صياغة تشريعات للحد من عمالة األطفار وتشكيل لجنة وطنية لمعالجة هذه

العمالة (فاطمة لليفة وثريا هاشم) .وذكر عدم توفر رصد لعمل األطفار في لبنان إال من لالر حادثة .إذ ال
تمارس رقابة على هذه العمالة (القاضي ماهر الزين).
 .6حماية األحداث :تم التشديد على ضرورة توفر مركز لحماية األحداث في كل محافظة بعد أن

المعرض لللطر وأصبحت وظيفة
أُزيلت العوائق القانونية في إتلاذ التدابير لحماية الحدث المنحرف أو
ّ
القاضي حماية لحدث بالمطلق .وُذكر أيضاً أن مفهوم الحماية الذي يتميز عن سياق معاقبة المسؤور لم يعمم

على ملتلف شرائح المجتمع (القاضي رالف رياشي) .لذا يقتضي تعميم لبرات االستشارات القانونية المجانية

ومكافحة األمية الحقوقية (رنا شمس الدين).
 .7الشراكة :تظهر وقائع الندوة أهمية وضرورة الشراكة في عملية التشريع ومتابعة تطبيقه (نزار

مسرة)
صاغية) والعمل على تقييم التشريع وانشاء مرصد حور حقوق الطفل و"بناء ثقافة تشريعية" (انطوان ّ
تتميز "بشمولية المقاربة" (ايلي ملايل) ويتوفر لها "نظام ,آلية ومنهجية للتطبيق" (رالف رياشي).

إقترح انطوان مسرةوب  ،منسق برنامج "مرصد التشريع" في اللتام إعتماد االستراتيجية التالية للور
مغيزر لمتابعة قضايا الطفولة والعائلة في لبنان" :وضعنا سنة  1949لطة عمل تكمل جهود الرائداتوب  ،وانطلقنا
بها من جردة ألحكام ا لتشريع اللبناني في ضوء المواثيق الدولية ومقارنة بالتشريعات العربيةوب  ،وجزأنا المطالب
إلى مراحلوب  ،إعتمدنا في كل منها مطلباً معلالًوب  ،وأنشأنا في كل مرحلة لجنة لاصة نظمت النشاطات
واإلتصاالت".

3
الندوة السابعة :زحله
أسس لتشريعات الالمركزية والزراعة
غاصت الندوة السابعة من برنامج "مرصد التشريع في لبنان" التي عقدت في فندق قادري الكبير في
زحلة بتاريخ 2005/12/3وب  ،في حركة التشريع قيد الدرس حالياًوب  ،معالج ًة مشاريع المراسيم واقتراحات القوانين
برغم تشعبها وتعددهاوب  ،لمراقبة مدى انطباق هذه التشريعات على قواعد دولة الحق والمعايير الدولية لحقوق
شلصا إهتماماً متزايداً من المجتمع األهليوب  ،ورأت
االنسان .وأثارت الندوة التي شارك فيها اكثر من ستين
ً
الهيئات المشاركة فائدة في امتداد أعمار المرصد إلى النقابات والهيئات المهنية التي تبدو في تقاعس أو على
انقطاع مع قواعدها .ووزع على المشاركين ملف موثّق حور التشريعات قيد البحث.

وصفت الندوة بأنها "عمالنية وثمرة معاناة" نابعة من نقابيين ورؤساء وأعضاء بلديات وجمعيات

أهلية وألصائيين في قطاعات ملتلفة (أنيس مسّلم).

لاتمة

539

تركزت مدالالت المشاركين والنقاشات حور القواعد الحقوقية الدنيا في القضايا األولوية التالية:

الصياغة التشريعيةوب  ،مشاريع تنظيم و ازرة الثقافةوب  ،قانون اإلنتلابوب  ،مشروع تنظيم األحزاب السياسيةوب  ،والالمركزية
اإلدارية.

نظمت المؤسسة اللبنانية للسلم االهلي الدائم والجمعية التراثية لحماية األبنية القديمة والمواقع

الطبيعية في لبنان (أبساد) فرع زحلة والبقاع ونادي روتاري حمانا-المتن األعلىوب  ،بالتعاون مع بلدية زحلة-
معلقةوب  ،الندوة السابعة لبرنامج المؤسسة" :مرصد التشريع في لبنان :التواصل بين التشريع والمجتمع"وب  ،في قاعة

محاضرات فندق قادري الكبير -زحله .شارك في الندوة وزير الزراعة السابق الدكتور عادر قرطاسوب  ،ومدير عام
و ازرة الثقافة الدكتور عمر حلبلبوب  ،ومدير عام و ازرة الزراعة المهندس لويس لحود ورئيس بلدية زحلة-معلقة
المهندس أسعد زغيب ورئيس غرفة التجارة الصناعة والزراعة في زحلة والبقاع السيد أدمون جريصاتيوب  ،ومدير
الجامعة األنطونية في البقاع األب نجيب بعقلينيوب  ،ورئيس مجلس قضاء زحلة الثقافي جورج كفوري والسيد ايلي

سر الئحة نواب "الكتلة الشعبية" التي تضم ستة نواب برئاسة
شمعون امين سر والسيد ايلي شمعون أمين ّ
النائب الياس سكافوب  ،وجمع من الباحثين والفاعلين في قضايا حقوقية واعالميين وعاملين في الشأن العام.
ُيستللم من أعمار الندوة ثالثة محاور رئيسية :ضرورة توسع شبكة اإلهتمام بالتشريعاتوب  ،إرساء
قواعد حقوقية ومعيارية عامة في التشريعوب  ،واإلقتراحات العملية للمتابعة.
اإلستجابة لحاجات الناس
حور واقع حركة التشريع في لبنان اليوموب  ،تحدث منسق األبحاث في المؤسسة اللبنانية للسلم األهلي
مسره حور "التالعب الذي حصل في السنوات األليرة في القواعد الحقوقية" وعن
الدائم الدكتور انطوان ّ
ونبه إلى ملاطر "الوقوع في التشتت عند درس التشريعات بسبب كثرتها
"اإلستعمار األداتي للقانون"ّ .
وتعددها"وب  ،مستللصاً أهمية "التركيز على القواعد الحقوقية المعيارية الدنيا".

وعرض الدكتور طوني عطاهللاوب  ،منسق الندوةوب  ،حصيلة أعمار المرصد منذ تموز  2005مستللص ًا

بأن "لبنان يشهد اليوم مسا اًر تشريعي ًا يستهدف تنزيه التشريع اللبناني والتللم من اإلنتهاكات" .وتوقف عند
تشريعات أبرزها :صون الحق في سرية التلابر حفاظاً على الحريات الشلصية بمنأى عن القيود أو المراقبةوب ،

واقتراح إلغاء عقوبة اإلعداموب  ،وتعديل المادة  68من قانون اإلنتلاب التي استعملت لارج صالحيتها الزمنية
للتعدي على الحريات اإلعالمية واقفار الـ"أم .تي .في".وب  ،الفتاً إلى أن "التعديل أنهى ما ُيسمى باإلقفار النهائي.
باإلضافة إلى صدور قانون أعاد الحرية إلى سجناء سياسيينوب  ،وتشكيل الهيئة الوطنية إلعداد قانون انتلاب

جديد يؤمن صحة التمثيلوب  ،ولجان في مجلس النواب لالمركزية اإلداريةوب  ،وتحرير العلم واللبر لألحزاب

والجمعيات السياسية من الترليم المسبق والعودة إلى روحية قانون  1909في حرية تأليف الجمعيات .والحظ
عطاهللا أن "التشريعات قيد الدرس بدأت تسلك مسا اًر أكثر ارتباطاً بالديمقراطيةوب  ،لالف ًا لما ساد في المرحلة

السابقة من "تمرير" لنصوم تشريعية لصالح أفراد بينما الصفة األساسية للقاعدة الحقوقية بأنها عامة شاملةوب ،

ملزمةوب  ،وغير شلصية".
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وتحدث المهندس عصام اللراط مسؤور الجمعية التراثية لحماية األبنية القديمة والمواقع الطبيعية

في لبنان (أبساد) فرع زحلة والبقاع عن حاجة "القوانين إلى اإلقتراب من الناس" و"عمق العالقة بين منظومة

التنمية وحقوق اإلنسان والديمقراطية".

تم التركيز على عمل اللجنة المكلفة وضع مشروع قانون اإلنتلاب التي اجتمعت مع كل مندوب
ّ
ودونت مالحظات (بدري عبدايم) .وما يبرر توسيع شبكة اإلهتمام العام بالتشريعات اإلستجابة لحاجات الناسوب ،

ألن "التشريع الصحيح هو الذي يستجيب للحاجات ويهيء للمستقبل" (أنيس مسّلم وأسعد زغيب) .والحاجة

وتم
أيضاً إلى تصحيح المسار الحقوقي السائد منذ سنوات حيث أن "النظام السياسي يفرز التشريع الشبيه به"ّ .
التشديد على ضرورة مقاومة "أسلوب النق واإلستقالة لدى اللبنانيين والقطيعة بين الدولة والشعب" (جورج
ٍ
وبلاصة ان زحلة والبقاع زالرة بتراث ثقافي
كفوري) .ينتج عن ذلك "تربية على ثقافة حقوقية" (مهى قاصوف)وب ،
ودستوري .ذكر في هذا المجار دور شبل دموس في صياغة الدستور اللبناني (عادر قرطاس).
وتم التركيز على ضرورة تشكيل هيئات ضاغطة أو داعمة "في بلد يتمتع بالعديد من المزايا" (ايلي
ّ
فوزي عيسى) وعلى "إعادة البحث في العقد اإلجتماعي في لبنان" (مياد صالح حيدر) .وقار أسعد زغيب" :ال

يعقل وضع قانون للصيد دون اإلستماع إلى الصيادين والهيئات األهلية المعنية" .في هذه الحاالت يكون
التشريع "في لدمة المواطن" (أسعد زغيب) وليس متسرعاً "كأعمار اإلغاثة أو اإلطفائية" (جهاد المعلم)وب  ،إذ
فجأة ويضعون قانوناً لمرحلة آنيةوب  ،في دولة بطيئة وكأن اللبنانيين
غالباً ما يكون المسؤولون نائمين ثم يستفيقون ً

هم عابرون في ترانزيت" (أسعد زغيب).
القواعد األساسية في التشريع

تم التركيز على عدة مشاريع قوانين قيد البحث أبرزها التالية:
حور القواعد الحقوقية في التشريعوب ّ ،
 .1مشاريع وزارة الثقافة عرضها مدير عام و ازرة الثقافة الدكتور عمر حلبلب والتي وضعت حسب

"أحدث المعايير الدولية والمقارنة"وب  ،والمشروع المتعلق بالمهن الفنية الذي يلبي حاجات ملحة ولكنه يحتاج إلى

تواصل ودعم وهو يلصم صندوق دعم للفنانين.

 .2مشروع قانون اإلنتخابات عرضه القاضي الدكتور أحمد سفر مستشهدًا باإلشراف القضائي

الكامل على اإلنتلابات في مصر .وعرضت أيضاً المعايير الحقوقية الدنيا التي استللصها برنامج مرصد

التشريع .وتحدث القاضي سفر عن سلطة اإلشراف على اإلنتلابات ومميزات الهيئة القضائية المستقلةوب  ،وعن

وجوب تأمين تكافوء الفرم في اإلعالم واإلعالن اإلنتلابيين .أما منسق هيئة المتابعة لحقوق االقليات بدري

عبدايم فتحدث عن التمثيل النيابي والغبن الالحق باألقليات الصغرى واعتماد قاعدة عدم تسليط فئة على ألرى

ألن "مسألة األقليات ال تطار طائفة دون سواها بل كل الطوائف اللبنانية هي أقلية".

 .3حور القواعد الحقوقية في التشريعات النقابية والمهنية تحدث جهاد المعلم من اتحاد نقابات
العمار والمستلدمين في البقاع عن الحاجة إلى إبعاد صفة التشريع اللام عن التشريعات العامة المتعلقة
ّ
بالعمار والمستلدمين وأبرزها قانون العمل وقانون الضمان اإلجتماعي.
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ٍ
بلاصة
 .4يعاني لبنان من شح وضحالة في التشريعات الزراعية التي عرضها د .عادر قرطاسوب ،
في ما يتعلق بالتسليف الزراعي والتسويق وتجميع األراضي الزراعية ودعم الصادرات والتأمين ضد الكوارث

الطبيعية .واستشهد د .قرطاس بالقانون العقاري الذي لم تط أر عليه تعديالت جوهرية بفضل حسن صياغته.

 .5قواعد الالمركزية اإلدارية عرضها رئيس بلدية زحلة-معلقة أسعد زغيب قائالً" :في الالمركزية

اإلدارية هل نريد لبنان كله على حجم بيروت؟ ان التقسيمات اإلدارية يجب أال تلهينا عن الالمركزية .تثبت

اللبرات في بلدان عديدةوب  ،منها فرنساوب  ،ان إمكانية الدمج بين النيابة وعضوية مجالس بلدية تحور دون عرقلة
ممارسة الالمركزية من السياسيين الذين عزلوا عن العمل المحلي الذي يلبي أساساً حاجات ملتصقة بعمل كل
نائب وبمشاكل محلية .لنكن عمليين وليس فقط قانونيين .وغالباً ما يوضع نم المركزي ولكن مع تثبيت
محافظ أو قائمقام للمراقبة".

مقترحات للمتابعة

قرطاس).

ُيستللم من الندوة المقترحات العملية التالية في سبيل المتابعة:
 .1التشريعات الزراعية :إرساء أُسس التشريعات الزراعية التي تشكو من "شح وضحالة" (عادر
 .2النقابات :تفعيل دور النقابات والهيئات المهنية في النقاش حور التشريعات قيد اإلعداد.
 .3الجمعيات األهلية :توسيع نشاط الجمعيات األهلية إلى المجار العام الذي يتجسد في تحسين

التشريعات وتلبيتها للحاجات وحسن تطبيقها.

 .4فاعلية القوانين :اعتبار فاعلية القوانين جزءاً أساسياً من التشريع وايجاد اآلليات لضمان

الفاعلية وحسن التطبيق.
ٍ
 .5الصياغة التشريعية :تكثيف الدورات حور الصياغة التشريعية بلاصة في معاهد الحقوق وفي
أوساط الحقوقيين.
 .6التواصل التشريعي :تحتاج بعض التشريعات بشكل لام إلى تكثيف التواصل في سبيل إزالة

العوائق التي تعترضهاوب  ،منها مشروع قانون المهن الفنيةوب  ،والى تعميم "التربية على الثقافة الحقوقية" (مهى
قاصوف).

 .7االسباب الموجبة والبلوغية :المطالبة بأن ال يصدر أي قانون أو مرسوم دون أسباب موجبة
ٍ
بلاصة في ما يتعلق بالتعاميم اإلدارية واإلجتهادات
والعمل في سبيل تسهيل البلوغية إلى القوانين وتفسيراتهاوب ،

اإلدارية الداللية التي يجب جمعها وتنسيقها وتبويبها وجعلها في متناور المستفيدين تجنباً للمقاربة األداتية
للقانون الذي هو في جوهره معيا ًار ناظماً للحياة العامة .والمثار األبرز على ذلك التعاميم اإلدارية حور البلديات

التي تمس غالب ًا ما يحتويه قانون البلديات من أبعاد المركزية.
4
الندوة الثامنة والتقرير السنوي

توسيع مشاركة الهيئات المهنية في السياسات العامة
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أصدر "مرصد التشريع في لبنان :التواصل بين التشريع والمجتمع" تقريره السنوي عن حصيلة السنة

الثانية لعمل المرصد الذي تتواله المؤسسة اللبنانية للسلم األهلي الدائم ( )2007-2004بهدف مراقبة مدى

إنطباق التشريعات قيد الدرس على دولة الحق وحقوق اإلنسان.

ُيركز التقرير على أن عمل المرصد ال يتعارض مع صالحية أي مؤسسةوب  ،بل يمثل إطا ًار للتعاون
والدعم المتبادر بين المجتمع والنواب من أجل تقريب التشريعات من الناس حيث أن التشريع يؤثر على نوعية

الحياة اليومية لكل فرد.
يشير التقرير أن أعمار المرصد أوجدت مجاالً مشتركاً في نشر ثقافة ديمقراطيةوب  ،وأسست لشبكة
ٍ
وبلاصة في تمكين المجتمع من ممارسة دور المشارك.
تواصل قادرة على التأثير بفاعلية في التشريعوب ،
مشاركة ومساهمات
شملت أعمار البرنامج لالر السنة الثانية التعاون مع أكثر من ألف مشارك من الحقوقيين
والناشطين اإلجتماعيين واإلعالميين والجمعيات األهليةوب  ،إضافة إلى تفاعل أكثر من  40نائباً قدموا أكثر من

ثالثين مشروعاً واقتراحاًوب  ،كانت موضوع نقاشوب  ،بينهم األكثر مشارك ًة النواب :روبير غانم (لدمة العلموب  ،القواعد
الحقوقية الدنيا إلنشاء األحزاب وتنظيمها)وب  ،وليد عيدو (القوانين الجزائية)وب  ،محمد قباني (شرعة حقوق المشاة)وب ،
أحمد فتفت ("المطبخ الحقيقي للتشريع والنقاشات لالر إقرار القوانين")وب  ،سيرج سركيس طورسركيسيان (التمثيل

اإلغترابي)وب  ،غسان مليبر (أصور التشريع)وب  ،محمد الصفدي (أصور المحاكمات)وب  ،ميشار فرعون (التعاون بين
الحكومة والمجلس النيابي في قضايا التشريع وتجربة و ازرة الدولة لشؤون مجلس النواب)وب  ،بطرس حرب (حماية

الحريات العامة والشلصية والحق في اللصوصية)وب  ،جواد بولس (مدى مشاركة النواب في تقديم إقتراحات
القوانين وصياغة النصوم التشريعية)وب  ،ونقوال فتوش ...ومن أبرز النواب السابقين :صالح حنينوب  ،قيصر
معوضوب  ،يوسف المعلوفوب  ،بشاره مرهج...
وكانت مساهمات بارزة لحقوقيين بينهم الوزير السابق عادر قرطاس (التشريعات الزراعية وقواعد
الصياغة التشريعية) والقضاة الرؤساء رالف رياشيوب  ،وليد العاكوموب  ،ماهر زين الدين ونضار الشاعر (تشريعات
الطفولة والعائلة وحماية األحداث) والرئيس عباس الحلبيوب  ،وعضو هيئة تحديث القوانين المحامي ابراهيم

طرابلسيوب  ،ورئيس الشرف لهيئة التفتيش القضائي طارق زيادةوب  ،وعضو المجلس العدلي السابق القاضي حسن

القواسوب  ،والمحامي واصف الحركةوب  ،ومدير عام و ازرة الثقافة الدكتور عمر حلبلب (التشريعات المتعلقة بتنظيم
و ازرة الثقافة)وب  ،ورئيس بلدية زحلة – معلقة أسعد زغيب (القواعد الدنيا في تشريعات الالمركزية)وب  ،ونقيب المحامين

السابق ميشار ليانوب  ،والنائب البطريركي المطران سليم غ ازروب  ،واالستاذ الجامعي المحاضر في حقوق اإلنسان
والقانون بور مرقموب  ،والدكتور أحمد اللقيس (التعاقد الوظيفي)وب  ،واالستاذة أليس كيروز سليمان...

أبرزت مدالالت الوزراء والنواب أهمية عمل المرصد والحاجة إلى مزيد من التعريف باالستنتاجات

التي للصت إليها أعمالهوب  ،لاص ًة في ما يتعلق بالقواعد الحقوقية العامة في التشريع .قار الوزير ميشار فرعون
وزير الدولة لشؤون مجلس النواب" :تظهر إنجازات المرصد التي قامت بها المؤسسة اللبنانية للسلم األهلي
الدائم ضرورة وأولوية استمرار التواصل قائماً بين المؤسسة وبيننا لمصلحة مجلس النواب" .ويقور النائب روبير
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غانم رئيس لجنة اإلدارة والعدر النيابية" :نجاح هذه التجربة يعني نجاح المجتمع األهليوب  ،والمساهمة في إرساء
مبدأ المكاشفة بكل صدق والتواصل مع المواطن واحترام حقه باإلطالع على سياسات الدولة ولططها باعتباره
المعني األور ويدفع غالياً ثمن أي لطأ".

يعبر عن رأي المواطن" .ويشدد
وفي السياق نفسه يضيف النائب وليد عيدو ":ينجح القانون بقدر ما ّ
النائب جواد بولس على أن "الل برات الداعمة لمجلس النواب تعاني من النقم .وهناك حاجة لمزيد من اإلرتقاء

بدور المجتمع األهلي إلى مستوى وفاعلية الضغط حيار مجلس النواب" .أما النائب بطرس حرب فلفت إلى أن
"غياب المساندة التقنية لمجلس النوابوب  ،إضاف ًة إلى شعور النائب بأنه أعزر قد يدفعان به إلى اإلستسالم لاص ًة
تحضره الحكومات من مشاريع هي منزلة".
إذا اعتقد لطأ أن ما
ّ

نوقشت لالر السنة الثانية اإلقتراحات المقدمة من النواب :الرئيس حسين الحسيني (إستقاللية

القضاء)وب  ،فؤاد السعد (شرعات المواطن)وب  ،نعمة هللا أبي نصر (الفصل بين النيابة والو ازرة)وب  ،غسان مليبر

التجمع واإلجتماع) ويقور مليبر في هذا المجار ان "قانون الجمعيات لعام  1909الذي يرعى اليوم
(حرية
ّ
األحزاب السياسية ما زار صالحاً إذا أُضيفت إليه بعض النصوم المتعلقة بتمويل األحزاب ومصادره" .أما
النائب محمد قبانيوب  ،وفي معرض شرحه لـ"شرعة حقوق المشاة" وأولوية عدم تعريض حياتهم للمجازفةوب  ،فيشدد

بأن "حقوق المشاة جزء أساسي من حقوق اإلنسان بوصفه القيمة األسمى في المجتمع".

تميزت أعمار المرصد لالر  2005بالتركيز على القواعد الحقوقية األساسيةوب  ،إذ ظهر للبرنامج ان
التشتت والتشريع "بالفتات" والتضلم التشريعي مع تعديالت قانونية متتالية على قياس أفراد وجماعات هدفها

مشرعين والمجتمع عام ًة عن القواعد العامة الضامنة للحقوق وللمصلحة العامة.
طمس هذه القواعد والهاء ّ
تواصل وارساء قواعد

تعاونت المؤسسة اللبنانية في تنظيم ندواتها وورشات العمل لالر  2005مع شركاء في ملتلف
المناطق اللبنانية بينه ا مجالس وجمعيات مدنية وأهلية وثقافية ومهنية أبرزها :نقابة المحامين في بيروت ومعهد
حقوق اإلنسان في النقابةوب  ،الرابطة الثقافية طرابلسوب  ،وبنك بيروت والبالد العربيةوب  ،وغرفة التجارة والصناعة

والزراعة في زحلة والبقاعوب  ،والحركة الثقافية انطلياسوب  ،والمجلس األعلى للطفولةوب  ،وحلقة التنمية والحوار
الصالحية-صيداوب  ،والجمعية التراثية للحفاظ على األبنية القديمة والمواقع الطبيعية في لبنان (أبساد) فرع زحلة
والبقاعوب  ،ونادي الروتاري حمانا-المتن األعلىوب  ،وبلدية زحلة – معلقة .والجمعية اللبنانية للعلوم السياسية...

شملت أعمار المرصد في سنوات  2005-2004أكثر من أربعين مشروعاً واقتراحاً .ودرس
البرنامجوب  ،كلياً أو جزئي ًاوب  ،العديد من القضايا األولوية التالية :القواعد الحقوقية الدنيا لقانون اإلنتلاب وبينها أكثر

من  40مؤش اًر للتمييز بين اإلنتلابات الحرة العادلة واإلنتلابات المشوبة بتحريف إرادة النالبوب  ،القواعد
الحقوقية الدنيا للصياغة التشريعيةوب  ،القواعد الحقوقية الدنيا لتنظيم األحزاب السياسية...

كشف برنامج المرصد عن الحاجة إلى إقامة دورات تدريبية بلاصة لإلعالميين حور مرجعية
القاعدة الحقوقية في اإلعالموب  ،وكذلك الحاجة إلى مواد تدريبية حور قواعد الصياغة التشريعيةوب  ،وحور ضرورة
مشاركة النقابات والهيئات المهنية في السياسات العامة من لالر التشريع.
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تمثلت أبرز الصعوبات بالوصور إلى مصدر المعلوماتوب  ،وانعدام الشفافية دالل "المطبخ الداللي"

للتشريعوب  ،واستقالة مؤسسات مهنية في المجتمع من دورها في متابعة قضايا شأن عام تهم أعضاءها .ولذلك
يستمر برنامج المرصد لسنة ثالثة وجديده مع التركيز على إشكالية تطبيق التشريعات وفاعليتها وعلى مشاركة
النقابات والهيئات المهنيةوب  ،إضافة إلى الجمعيات والمنظمات األهلية.
صدرت وقائع أعمار المرصد وورشات العمل التي عقدت في العام األور إلنطالقته ( )2004في
مسرةوب ،
الجزء  1من كتاب "مرصد التشريع في لبنان :التواصل بين التشريع والمجتمع" (إشراف د .انطوان ّ
بيروتوب  ،منشورات المؤسسة اللبنانية للسلم األهلي الدائموب  ،المكتبة الشرقيةوب 2005 ،وب  552 ،م).
5
صوغ القوانين واصول التشريع
"صوغ القوانين وأصور التشريع :التواصل بين التشريع والمجتمع" كان عنو ًانا للندوة المتلصصة
التي نظمتها المؤسسة اللبنانية للسلم االهلي الدائم ومعهد حقوق االنسان في نقابة المحامين في اطار اعمار
برنامج المؤسسة "مرصد التشريع في لبنان" ( .)2007-2004جمعت الندوةوب  ،في قاعة محاضرات النقابة في

قصر العدروب  ،اكثر من مئتي مشارك بينهم رئيس لجنة حقوق االنسان النيابية النائب مروان فارسوب  ،والنائب

عباس هاشموب  ،والوزير السابق الياس حناوب  ،والرئيس االور لمحكمة االستنئناف القاضي صالح مليبروب  ،ورئيس

هيئة القضايا والتشريع واالستشارات في و ازرة العدر القاضي شكري صادروب  ،وحشد من القضاة والمحامين
المتدرجين وباحثين في قضايا حقوقية وعاملين في الشأن العام واعالميين.

تباعا مدير معهد حقوق االنسان النقيب ريمون شديدوب  ،ومنسق برنامج المرصد
تحدث في الندوة ً
مسرهوب  ،واالستاذ الجامعي المحاضر في القانون بور مرقم والنائب غسان مليبروب  ،فعرضوا
الدكتور انطوان ّ

للالصة مالحظاتهم حور اشكاليات قواعد الجودة في الصياغة التشريعية ومجاالت العمل.

افتتحت الندوة بكلمة تقديم للنقيب شديد لفت فيها الى "الفائدة القصى من رصد التشريعات اللبنانية
لصوصا وان موضوع
واهمية مشاركة المحامين المتدرجين بلاصة الشباب" الذين الحظ وجودهم "الكثيف"وب ،
ً
جديدا يحتاج اليه
الدورة تدلله نقابة المحامين
انسجاما مع تراثهاوب  ،ومساهمات الرعيل االوروب  ،وهو يمثل حقالً
ً
ً
لبنانوب  ،وحلقة ربط القامة التواصل بين النقابة والتشريع.

تحت عنوان" :من القانون االداة الى القاعدة الحقوقية :استعادة اصور الصياغة التشريعية في لبنان"

تحدث منسق البرنامج وقار" :هل ندرك ان لرق مبادئ الديمقراطية وحقوق االنسان والقاعدة الحقوقية عامة قد
ال يكون في القانون ذاتهوب  ،بل في صياغته وتبوبيه وكمه لدرجة التضلم التشريعيوب  ،وافتقاره الى اسباب موجبة

احيان ا من لالر نصوم ال يرشد عنوانها الى
تضمن عدم صدوره على قياس افراد وجماعاتوب  ،وتمريره
ً
مضمونها؟ ان للمبدأ الروماني" :ال عذر الحد في جهل القانون" نتائج عملية في الصياغة التشريعية في سبيل
الوضوح واالمان التشريعيوب  ،فال تحصل تقلبات يصعب متابعتها حتى للحقوقي االلصائيوب  ،وسهولة الفهم

والمرجعية والبلوغية .ليكون المواطنون متساويين امام القانون حسب المادة  6من الشرعة الدولية لحقوق

االنسان يجب ان يعرفوا هذا القانون وان يدركوا تطبيقاته".
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والحظ ان "القانون" استعمل كوسيلة رمزية لتغطية ملالفات لروح الشرائع وليس كقاعدة معيارية .ال

ثقة بأي اعالن سياسي دون المباشرة بوضع حد للروقات فاضحة .بهدلنا القانون منذ سنوات من لالر
ممارسات ابرزها :القوننةوب  ،االمرار او التمريروب  ،السفسطة القانونيةوب  ،التضلم التشريعيوب  ،وضرب تسلسلية الهرم
الحقوقي"...

ابرز ما يستللم من العرض ضرورة توفر "دليل لمعايير الجودة في الصياغة التشريعية" يحوي

مؤشر يتمحور معظمها حور :الصياغةوب  ،هدفية القاعدة الحقوقيةوب  ،االصور البرلمانيةوب  ،مجلس
ًا
اكثر من ثالثين
شورى الدولة كهيئة ناظمة وب  ،دور االدارة في االعالم الحقوقيوب  ،القوننةوب  ،آلية المتابعة لمدى تطبيق التشريعاتوب ،
دور االحزاب والنقابات والجمعيات والهيئات الوسيطة في البلوغية الى التشريعوب  ،التربية المدرسيةوب  ،التعليم في

كليات الحقوق وفي التدريس الجامعي عامة.
في منال المواطنين

اما الباحث بور مرقم فتحدث عن "كيف تصاغ القوانين؟ ولطورة االلالر بأصور التشريع"
وسأر" :في لبنان كم ملحوظ من القوانين ولكنهاوب  ،هل جاءت في سياق سياسة تشريعية متوافقة واصور التشريع

والتقنينوب  ،ام تكدست وتراكمت فأدت الى تضلم تشريعي؟ وهل تراعي معايير حقوق االنسان والديمقراطيةوب  ،ام

انها وضعت الحقوق في مركز بعيد عن منار المواطنين؟ وهل حققت هذه القوانين االمان التشريعي المطلوب؟"
وقار" :مع إق اررنا بالجهود الملحوظة للمجالس النيابية الثالثة االليرة ولجنة االدارة والعدر وهيئة تحديث القوانين
وتوحيدهاوب  ،فالمطلوب في لبنان سياسة وورشة تشريعية لم تقم بعد بالرغم من انتهاء الحربوب  ،من شأنها ان تألذ

بعين االعتبار المعايير الضرورية في التشريع وتقريب الحقوق من الناس".

اجتهادا لمجلس شورى الدولة الفرنسي وفيه" :ان حقوق االنسان والمساواة امام القانون
واورد مرقم
ً
تصبح دون جدوى اذا لم يتسن للمواطنين االطالع بصورة كافية على القوانين .اذ كيف يمكن تطبيق قاعدة ال

عذر الحد في جهل القانونوب  ،اذا لم يكن القانونوب  ،حقوًقا وواجباتوب  ،بمتناور المواطنين على نحو مقروء ومفهوم.
ال يستدعي الوضع التشريعي في لبنان اعادة صياغة كاملة للتشريعات القائمة واستبدالها بنصوم جديدة

تفصيليا لمالءمة احكامها
ملتلفةوب  ،بقدر ما يتطلب تبويبها في قوانين موحدة بحسب الموضوع ومن ثم مراجعتها
ً
وتفعيل آلياتها التطبيقية بغية جعلها ممكنة التطبيق في واقع سياسي واداري معقد".
اقتراحات تطبيقية
مشددا على انها "اللطوة االولى نحو
عالج النائب مليبر المسائل المتعلقة بتقييم العملية التشريعيةوب ،
ً

مركز على اهمية مشاركة المواطنين
ًا
االصالح" .وعرض لالصة مقترحات "لتطوير آليات الصناعة التشريعية"
اسبابا عامة لكل
في بناء السياسات العامة من لالر التشريع .واقترح :تطوير االسباب الموجبة بحيث تتضمن
ً
مشروع والرى لاصةوب  ،ايجاد مكتب لام في رئاسة مجلس الوزراء ومجلس النواب مهمته التدقيق في حسن
صياغة المشاريع واالقتراحات القانونيةوب  ،وضع ارشادات مكتوبة لتعزيز آلية مشاركة المجتمع االهلي وممثلين
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عن الفئات المعنية بالتشريع في جلسات المناقشةوب  ،تسهيل حق وصور المواطن الى محاضر جلسات اللجانوب ،
تعميم تجربة المناقشات الموازية ضمن هيئات المجتمع االهلي وتشجيع هذه الهيئات على مراقبة مدى فعالية
تتنفيذ القوانينوب  ،استعمار التصويت االكترونيوب  ،تشجيع نشر كتيب ات التعريف عن القوانينوب  ،ونشر كامل الجريدة
الرسمية ومحاضر المناقشات على موقع االنترنيت...
6
ندوة عن اصول االشتراع
قدم النائب غسان مليبر اقتراحات لتطوير آليات الصناعة االشتراعية في لبنان ابرزها" :ضرورة
باكر قبل صياغة مسودة مشروع النم
تطوير آليات وضع السياسات العامة ومناقشتهاوب  ،وبدء عملية المشاركة ًا
ال سيما بالنسبة الى االتفاقات المالية الدولية"وب  ،في حين سأر منسق البرامج في مداللته التي قدمها عن "القاعدة

عموما قد ال
الحقوقية في التشريع"" :هل ندرك ان لرق مبادئ الديمقرامطية وحقوق االنسان والقاعدة الحقوقية
ً
يكون في القانون عينهوب  ،بل صياغته وتبويبه وكمه الى درجة التضلم االشتراعيوب  ،وافتقاره الى اسباب موجبة
احيانا عبر نصوم ال يرشد عنوانها الى مضمونها؟"
تضمن عدم صدوره على قياس افراد وجماعاتوب  ،وام ارره
ً

اما المنسق في مرصد التشريع االستاذ الجامعي المحاضر في القانون بور مرقم فسأر" :هل لدينا

الديمقرطيةوب  ،ام ان لدينا مجرد تضلم
ا
نوعية كافية من القوانين تراعي اصور االشتراع ومعايير حقوق االنسان و
اشتراعي Inflation législative؟"
ثغر عدة منذ ما قبل االستقالر نتيجة عدم مراعاة قواعد صوغ
قار مرقم" :يعاني التشريع اللبناني ًا
كثير من االشتراعات اللبنانية على جانب كبير من االهمية النها تنظم
النصوم القانونية في حين ان ًا
لصوصا في قضايا
االلتالف في مجتمع غني ومتنوعوب  ،ولذلك قد يوقع سوء صياغتها في الطار جمةوب ،
ً
الحريات واالنتلابات والتعليم والعمل الحزبي وغيرها .انما مقارنة ببقية الدور العربيةوب  ،ال يزار لبنان يتميز بثقافة
حقوقية ومواطنية وبأسس اشتراعية يتقدم بها على غيره رغم حاجته الدائمة الى تطويرها .كذلك ان ق اررات

المحاكم اللبنانية استأنست وال تزار بق اررات المحاكم الفرنسية المتقدمة على صعيد الديمقراطية وحقوق االنسانوب ،
مما يؤدي الى تفعيل ورشة التحديث القانوني لو وجد القرار السياسي االستراتيجي".

ومسره ومرقم في ندوة نظمها معهد حقوق االنسان في نقابة المحامين في
تحدث النائب مليبر
ّ
في بيروت ومع المؤسسة اللبنانية للسلم االهلي الدائموب  ،عن "صياغة القوانين واصور االشتراع"وب  ،جرى فيها
عرض ما توصل اليه "مرصد اال شتراع في لبنان" من معايير في هذا السياق .وقدم للمتكلمين مدير المعهد

النقيب ريمون شديد في حضور عدد من النواب والقضاة والمحامين والمهتمين.
***

مسره فقار" :ان للمبدأ الروماني" :ال عذر الحد في جهل القانون" Nul n’est
بدءا تحدث الدكتور ّ
ً
 censé ignorer la loi/ Nemo censetur ignorare legemنتائج عملية في الصياغة االشتراعية في
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سبيل الوضوحوب  ،واالمان االشتراعي  sécurité juridiqueفال تحصل تقلبات يصعب متابعتها حتى على
الحقوقي االلتصاصيوب  ،وسهولة الفهم والمرجعية والبلوغية".
عالميا توجه لدى المجالس الدستورية والمحاكم في اعطاء طابع قضائي
اضاف" :يظهر اليوم
ً
 judiciarisation/ juridisationلشؤون الصياغة االشتراعيةوب  ،السيما في الوضوح والدقة والفهم والبلوغية

( .)...المجلس الدستوري الفرنسي يورد في ق ارره رقم  D2 421-99تاريخ  1999/12/16ان التضلم
االشتراعي وتشتت القواعد يمسان بمبدأ "ال عذر الحد في جهل القانون "وكذلك مبدأ المساواة امام القانون".

واعتبر "ان هيبة القانون في لبنان هي على الحضيضوب  ،اذ يفتقر القانون الى صفته كمرجعية

حقوقية في المساواة والعدالة والحل السلمي للنزاعات ليصبح اداة قمع واستغالر واستنساب وانتقام سياسي".

واذ سئل "كيف نعيد الى القانون هيبته كركيزة اساسية في حماية الحقوق ومقاومة الفساد الذي

"قونن" نفسه لمقاومة من يسعى الى مقاومته؟"وب  ،قار" :ال يمكن حماية القاعدة الحقوقية بمجرد اعالن نيات

ومبادئ وتوصياتوب  ،بل بوضع حد لممارسات شوهت القانون وما تكتنزه التجربة اللبنانية طوار قرون من حد

ادنى من الثقافة الحقوقية .وقد استعمل القانون كوسيلة رمزية لتغطية ملالفات روح الشرائع وليس كقاعدة
مشير الى ممارسات لاطئة عدة جرت في حق القانون.
ًا
معيارية "normativeوب ،
ولتم" :يقتضي ادلار قواعد الصياغة االشتراعيةوب  ،بعد سنين من استغالر رمزية القانون في لبنان

الهداف سلطوية واستنسابية وغير حقوقيةوب  ،في صلب برامج التدريب والتاهيل في كليات الحقوق ومعهد القضاء
واعداد الكادرات االدارية العلياوب  ،في سبيل التحور من القانون االداة approche instrumentale de la loi

الى القاعدة الحقوقية  conception normative de la loiالضامنة للعدالة والحل السلمي للنزاعات
والمساواة".
***
اما بور مرقموب  ،فلفت الى "نصوم مترجمة من قوانين فرنسية قديمة ومستمدة من العثمانيين رغم
االنتاج االشتراعي الملحوظ ومجالس النواب االليرةوب  ،اذ ان هذه القوانين عامة مبعثرة وغير موحدةوب  ،وكذلك غير

متجانسة الى حدود التضاربوب  ،فيها احاالت من قانون الى آلر او إلغاء لقانون بآلر في صورة ضمنيةوب  ،وغير
احيانا غير معنونة او هي معنونة في شكل ال يعكس مضمونها كامالً لغة وتعابير
مبوبة في الشكل الصحيحوب  ،و ً
قانونية غير مدروسةوب  ،وقوانين منشورة في صورة بدائية".

واعتبر مرقم ان هذا الضعف في صياغة القوانين يعود الى "عدم كفاية السياسة االشتراعية وآلية
عموما
تحديث القوانين وعدم توحيدهاوب  ،عدم القيام بورشة اشتراعية عارمة اثر الحربوب  ،عدم استعانة النواب
ً

بمستشارين قانونيين متفرغينوب  ،تراجع عدد رجار القانون من النواب لمصلحة رجار االعماروب  ،وتشابك صالحيات

تشابكا وتنازًعا بين القوانين".
بين الوزرات واالدارات مما ينعكس
ً
***

وعن معايير تحديث التشريع ومالءمته معايير حقوق االنسان والديمقراطيةوب  ،قار مرقم" :يقتضي

"دمقرطة" الحق  Démocratisation du droitودعم "دولة الحق" بفضل تحويل هذا الحق مناالً سهالً من

لصوصا
طريق صياغة القوانين ونشرها في صورة سهلة ولالية من االلتباس .ويكتسب هذا االعتبار اهميته
ً

في لبنان حيث تتمتع االدارة بسلطة واسعة في تفسير النصوم القانونية وتطبيقهاوب  ،وحيث تطور اجراءات
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التقاضي .ان معرفة المواطنين بالقراءة ال تعني بالضرورة قدرة على "القراءة القانونية"وب  ،وثمة شرائح مجتمعية
كثير ما يعتقد
ومناطقية ذات قدرة ضعيفة على فهم النم القانوني .كذلك يقتضي استكمار القاعدة القانونيةوب  ،اذ ًا
دوما بالحلور القانونية في مسألة معينة ويضمن جميع حقوقهم والموجباتوب  ،ثم
المواطنون ان القانون يحوط ً
يفاجأون بنقم او غموض يشوب هذا القانون مما يتطلب العودة الى ق اررات المحاكم في الموضوع .لذلك
يقتضي على المشرع مراجعة ق اررات المحاكم دورًيا الدلار ما تتوصل اليه من اجتهادات مستقرة في متن
االشتراع".
***
وقدم النائب مليبر جملة مقترحات لتطوير آليات االشتراع في لبنان ابرزها" :ضرورة تطوير آليات
بث االفكار ونشرها والدراسات االوليةوب  ،وانشاء "المركز البرلماني" في مجلس النواب لتطوير التواصل مع هيئات
المجتمع المدنيوب  ،ووضع دراسات وبيانات للفية في النواحي الملتلفة تبين تاثير االشتراع في النواحي
االحصائيةوب  ،االجتماعيةوب  ،القانونيةوب  ،االدارية والمالية."...
النهاروب 2005/10/15 ،
7
العدالة الترميمية واالصالح
طالب النائب غسان مليبر بـ "قفل سجن و ازرة الدفاع في اليرزةوب  ،واالستعاضة بجناح في سجن

رومية يهتم بحاجات الحماية االمنية القصوى للمساجين الموضوعين فيهوب  ،وقفل نظارة االمن العاموب  ،واالستعاضة

بتجهيز سجن جديد لام بالسجناء والموقوفين الملالفين لقوانين السفر والهجرة يكون بإشراف المديرية العامة
لالمن العاموب  ،على ان يكون هذا السجن اللام متكامالً وفق المواصفات المطلوبة لحسن احترام "القواعد الدنيا"
وال سيما توفير نوافذ تؤمن النور والهواء الطبيعيوب  ،وامكان التالط السجناء".

وقدم المحامي بور مرقم في الجلسة االليرة لورشة العمل عن "العدالة الترميمية واصالح

السجونوب  ،سلسلة اقترحات لتحسين اوضاع السجون ابرزها :الضاع جميع السجون لو ازرة العدر وليس لو ازرة

الدالليةوب  ،وتقسيم السجون في صورة واضحة ليس وفق جنس السجين او سنه او مدة العقوبة فحسب – وهذا
تبعا لكونهم قيد المحاكمة او
االمر ال يمكن تجاهلهوب  ،ولكنه تقسيم بدائي – بل وقف نوع الجرم وفئات الموقوفين ً
محكومين مع االشارة الى ان اكثرية السجناء في لبنان غير محكومين .وكذلك وفق مقتضيات تأهيل السجين

ومتطلبات ترميم العالقة مع الضحية.

بالتعاون مع مجلس كنائس الشرق االوسط نظم معهد حقوق االنسان في نقابة المحامين – "بيت

المحامي" ورشة العمل التي افتتحت في حضور المدير العام لو ازرة العدر عمر الناطور ممثالً رئيس مجلس

الوزراء فؤاد السنيورة وممثلين عن المؤسسات والهيئات الحقوقية واالمنيةوب  ،والمفوضية االوروبية والمنظمات

الحقوقية الدولية.

النشيد الوطني فكلمة مدير معهد حقوق االنسان في النقابة النقيب السابق ريمون شديد على "اهمية

التحاور حور موضوع العدالة الترميمية واصالح السجون".
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ال
وقد مدير مركز دراسات السجون في كينغز كوليدج – لندن البروفسور الن روب
عرضا طوي ً
ً
لمفهوم ا لسجن من لالر العدالة الترميمية وعما اذا كان السجن غاية للمعاقبة واالبعاد ام وسيلة اصالح وتغيير
والتدابير البديلة .ودعا الى توازن بين السلطات في كل اوجهها وحقوق االف اردوب  ،وايد "دمج الجميع في المجتمع
الذي لديه نظرة معينة الى السجن تؤثر عليه" .وانتقد التعتيم االعالمي على شؤون يعانيها السجناء وبينها
التعذيب .ودعا الى االهتمام بما يمكن ان ينتجه المحكوم لالر سجنه وعرض منتجاته اليدوية .ونوه بدور لجنة
ير بنتيجة زياراتها .وقار "ان
مكافحة التعذيب في مجلس االتحاد االوروبي التي تزور السجناء دورًيا وترفع تقر ًا
مركز على اهمية توفير
ًا
ولصوصا المقرون بتوازن في طريقة انضباط السجين"وب ،
الرفاه االنساني اساسيوب ،
ً
تواصل االلير مع العالم اللارجي من لالر تمكينهم من اجراء اتصاالت هاتفية بذويهم وكتابة رسائل.
***

عرض النائب غسان مليبر مقاربة عامة الصالح السجون في لبنانوب  ،وال سيما عدم توافق االطار

التشريعي في عدد كبير من احكامهوب  ،واالطار االداري مع "القواعد الدنيا" ومتطلبات علم ادارة السجون والسياسة
معتبر "ان التردي في حار الجسون يعود الى عوامل واسباب عدة ابرزها :غياب االرادة
ًا
العقابية الحديثتين"وب ،
وتاليا غياب السياسات التشريعية
الجادة لالصالح وعدم اعتبار تحسين وضع السجون من االولوياتوب ،
ً
والقضائية واالدارية والمالية والواضحة والالزمة لتحقيق ذلك".

ولفت الى اهمية "ان تتحور السجونوب  ،من اداة عقاب وحسبوب  ،الى اماكن اصالح وتأهيل العادة

مطالبا بالتعجيل في اصدار المرسوم التطبيقي للقانون اللام بتنفيذ العقوبات
انلراط المساجين في المجتمع"وب ،
ً
في اقرب فرصةوب  ،الن من شأنه الالء عدد وافر من السجناءوب  ،يقدر بـ  20او  25في المئة من السجناء
وتاليا يكون من شأن ذلك الحد من االكتظاظ الحاليوب  ،وتوفير الحوافز
المحكومينوب  ،اي  300سجين تقر ًيباوب ،
ً
االيجابية الضرورية لتحسين سلوك السجناء وتحسين ظروف اعادة انلراطهم في المجتمع.
***
عقدت الجلسة الثانية بعنوان "العدالة الترميمية وتأثيرها في تطوير السجون" وترأسها المرشد العام

"غالبا ما تنصب الجهود عند وقوع الجريمة
للسجون االب ايلي نصر وتحدث فيها المحامي مرقموب  ،فقار:
ً

على معاقبة المجرموب  ،ويصرف النظر عن االهتمام بالضحيةوب  ،ولطالما سمعنا الضحية تعاني االهمار .وان نظام

عموما العدالة العقابية Justice
السجون في لبنانوب  ،والى حد كبير ما يسمى بقانون العقوباتوب  ،هو مفهوم يعكس
ً

 pénaleبامتياز كونه يعني انزار العقاب بالفاعل من طريق حجز حريته في اسوأ الظروف واقسى الشروط

المنافية لحقوق االنسان والكرامة االنسانيةوب  ،وصوالً الى اعدامه".

وقار مرقم" :لفتني ان المحاكم اللبنانية اصبحت تتذمر من االوضاع المأسوية للسجون وعدم

مراعاتها االوضاع النفسية للسجناءوب  ،وصوالً الى مناشدة المشترع التدلل من اجل تحسين هذه االوضاع .فعلى

سجينا آلر بسبب التزاحم بين السجناء
سبيل المثاروب  ،للصت محكمة الجناياتوب  ،في قضية قتل احد السجناء
ً

في غرفة ضيقة وفي سجن ال تتوافر فيه مقومات العالج النفسيوب  ،الى انه "يقتضي وضع هذه القضيةوب  ،لما

تنطوي عليه من مدلوالت لطيرةوب  ،على طاولة المشترع الباحث في تحسين اوضاع السجون في لبنان".

علما بهذه القضية وسواها العديد من قضايا القتل واالنتحار
وسأر" :هل الذ مجلس النواب ً
واالغتصاب والتعدي الجسدي والجنسي والعاهات النفسيةوب  ،وهل انكب على معاجلتها فعالً؟ وهل نظرت

550

لاتمة

السلطات الملتصة جميعهاوب  ،فعالً ال قوالًوب  ،في اوسع تمرد في لبنان لـ  1600سجين في سجن رومية طالبوا عام
 1998بتحسين اوضاعهم وبالعفو عنهم؟ وهل حصل تغير شيء ملموس في السجون منذ ذلك الوقت؟"

وسأر" :لماذا لم يوضع حتى اليوم المرسوم التطبيقي للقانون رقم  463الصادر منذ  2002والذي

لطر على المجتمع او الذين اصيبوا
ًا
يتيح لفض عقوبة السجناء ذوي السيرة الحسنة الذين ال يشكل اطالقهم
حصر بمعاقبة المجرم بلالف العدالة
ًا
بمرض لطير او اصبحوا معقدين؟ ان نظم السجون في لبنان يعني

الترميمية "( Justice restaurativeترميم االذى او الضرر") التي تعني بالضحية عبر فسح المجار امامها
للتعبير عن معاناته ا واالفصاح عن االضرر التي لحقت بهاوب  ،السيما المعنوية منها" .ورأى ان من فؤائد العدالة
الترميمية تلفيف عدد الس جناء عبر ايجاد وسائل بديلة عن السجن :توجيه انذاروب  ،وتقديم االعتذاروب  ،والوساطة

بين المجرم والضحيةوب  ،واصالح الضرروب  ،وقيام الفاعل بأعمار لدمة عامة من دون مقابل من اجل التعويض
عن سوء تصرفه في المجتمع والتعويضوب  ،والمصالحةوب  ،واحترام قواعد السلوك السلميوب  ،وبرامج تدريب".
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وفي الجلسة االليرة قدم مرقم اقتراحات على المستوى التشريعي والقانوني ابرزها :ابرم لبنان ما

تبقى من اتفاقات دولية في مجار حقوق االنسان وهي عديدة ال سيما البروتوكوالت اللاصة بمناهضة التعذيبوب ،
التي تعطي الجهات الدولية ومؤسسات المجتمع المدني حق دلور السجون ومراكز التوقيف االمنيةوب  ،ومعالجة

احد اكثر المسائل دقة في ميدان التشريع والسياسة االجتماعية للدولة :تحديد دور الدولة في صورة ال تمس

بالعالقات الترميمية بين االفرقاءوب  ،مع المحافظة على دورها الناظم لهذه العالقاتوب  ،والضاع اهداف القانون

الجزائي (قانون "العقوبات") ومبادئه للمراجعة في ضوء العدالة الترميمية بإشراك المحامين والمجتمع المدني.
ويقتضي لذلك االستعانة بتجارب بلدان الرى في هذا المجار".

النهاروب 2005/11/12 ،

ملحق
لبنان في الجمعية العامة الرابعة "للحركة العالمية الديمقراطية"

عولمة السالم من خالل الديمقراطية
مسره
انطوان ّ

شهدت مدينة اسطنبور اضلم تجمع لمناضلين في سبيل الديمقراطية في اطار الجمعية العامة
بلدا من ملتلف القارات.
الرابعة "للحركة العالمية للديمقراطية" التي ضمت اكثر من ستماية مشارك من ً 125

تجمع يبعث الثقة بحيوية العمل الديمقراطي بالرغم من الملاطر والضغوط وبفضل فاعلين يقاومون االضطهاد
والتللف واالرهاب.
ان لبنانوب  ،الذي يتمتع بتقاليد في التعددية وبمجتمع مدني فاعل ومقاومة تجاه منظومة حروب
وارهاب بالوكال ةوب  ،معني بالدرجة األولى بالدمقرطة كهدف ذات أولوية في السالم العالمي .ان التحور
الديمقراطي السلمي في جوار لبنان العربي المباشر وانتفاء االيديولوجية الصهيونية يضمنان التجربة اللبنانية

القائمة بطبيعتها على التوازن والمشاركة.

"مسلما"وب ،
اسالما
ايضاوب  ،كما في لبنان باستثناء بعض جزر من التعصبوب  ،تشهد
في اسطنبور ً
ً
ً
تصالح مع ذاتهوب  ،وال يحتاج الى الدفاع عن ذاته تجاه منمطات وصور ملوثةوب  ،وال يحتاج الى تفسير التناقض
بين النم والممارسة .جاء في كلمة احد المشاركين االتراك" :ليس في تركيا حزب سياسي قائم على معتقد
ايماني أو اتنيةوب  ،ولكن في تركيا جوامع اكثر من أي بلد آلر .ال يثنينا اي انتماء عن االسالم .ليس لدينا
وصفة جاهزةوب  ،ولكن لكل ليار كلفته .واجب كل مسلم يعيش ايمانه ان يهتم بالعدالة في حياة الناس اليومية"

(فالي نصروب  ،تركيا).

وركز سعد الدين ابراهيموب  ،مؤسس مركز ابن للدون للدراسات االنمائية والذي ُسجن بسبب نضاله
في المجتمع المدنيوب  ،على الجانب االيجابي اليوم في "المرجعية الديمقراطيةوب  ،بدالً من مرجعيات ألرى في
تاليا الديمقراطية قاعدة التعامل في الحياة العامة.
القومية أو االشتراكية وغيرها من االيديولوجيات فأصبحت ً
يتوجب على الجميع المشاركة في هذا التحدي والعمل لمزيد من التوفيق بين الديمقراطية واالسالم".
يستللم من أعمار المؤتمر في جلساته العامة واكثر من أربعين ورشة عمل متلصصة ان دور
الديمقراطية هو اساسي في مسار التنمية والسالم العالمي .بقايا أنظمة االستبداد هي مصدر تللف وتشكل

مباشر أو من لالر دور صغرى مستتبعة ومستضعفة .يمكن اعتماد
ًا
الوب ،
فعليا أو محتم ً
ً
تهديدا للسالم العالميوب ً ،
المبدأ التالي" :ايها الديمقراطيون اتحدوا" .وبالفعل كما جاء في كلمة احد المشاركين" :تلشى انظمة االستبداد
التضامن وب  ،من لالر األمم المتحدة أو من لالر الديمقراطيين في المجتمع المدني".
1
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الدول الفاشلة وعذر االمبريالية!
نصنف المجتمعات المغلقة والدور الفاشلة في العالقات الدولية؟ تكمن اللطورة في ان بعض
كيف ّ

األنظمة المستبدة وجمهوريات "ملكية" للقت االدراك ان الحكم الالديمقراطي قد يكون مقبوالًوب  ،كما في فييتنام

بلدا انه
وكوبا وبعض الدور العربية .اوردت مجموعة العمل التي تضم اكثر من اربعين
ً
مشاركا من عشرين ً
يقتضي رفع قناع بعض األنظمة التي "تعتد باالمبريالية" لتبرير قبضتها على مجتمعاتها .واقترح كوسيلة تكثيف
الحوار الديمقراطي والتفاعل مع االغتراب.
جاء في كلمة افتتاحية لرئيسة الحكومة السابق ة في كندا ورئيسة منتدى مدريد كيم كامبل

Kim

" :Campbellفي كندا ال يُغتار رجار السياسة الن الشعب يتلذذ في انتقادهم! لم يللق احد الديمقراطية الن

منبعها في كل زمن وكل اجتماع انساني وب  ،ولكن بعض المجتمعات تباشر بها وتستمر في التطبيق في الجوانب

الثالثة للديمقراطي ة :منظومة قيموب  ،وحكميةوب  ،وممارسة يومية .لكنه يقتضي تنمية تمكين المواطنين الن اآلمار
تتحقق بصعوبة .لدينا ثقة بإمكانية نقل معرفة علمية وتطبيقية اساسية".

تدوي في اآلذان كلمة انور ابراهيم رئيس حكومة ماليزيا السابق وب  ،بلاصة لدى اللبنانيين" :يقتضي

قفل ابواب التبعية لعدم فتحها من جديد! كل يوم يمر دون تغيير هو استمرار في قهر سجين" .والكلمة
حزما" :لم نعد
االفتتاحية لرئيس حكومة تركياوب  ،رسيب طيب اردوغان  Recep Tayyib Erdoganهي اكثر ً
حتميا في زمن حيث الهوة تزداد بين
مسار
ًا
لياروب  ،بل
في مجتمعات مغلقة وغيتو .لم يعد المجتمع المنفتح ًا
ً
االغنياء والفقراء .لكن هل نحن صادقون عندما نتكلم عن الديمقراطية وحوار الثقافات؟ الحاجة الى عولمة

السالم من لالر الديمقراطية .نعيش عولمة العنف وثقافة نزاع في حين يعجز أي مجتمع عن معالجة مشاكله

الكبرى بانفراد .ال وطن لالرهاب ونحن نحتاج الى معالجة المشاكل الكبرى بالتضامن" .وهذا ما يبرر انشاء

"الحركة العالمية للديمقراطية" سنة  1999لالر الجمعية العامة األولى في نيودلهي .وجاء في كلمة احد
المشاركين من النيبار" :لم يكن لدينا لبرة في الممارسة الديمقراطية!"
2
عالمية المبادئ وخصوصية األداء
مشتركا بتوضيح المبادئ وتعميقها وتثبيت عالمية هذه
يساهم التجمع العالمي الذي يحمل هدًفا
ً
المبادئ ولصوصية الوسائل حسب أوضاع كل بلد وموقعه في المجار الثقافي.
باإلضافة الى المعايير الدنيا ومؤشرات الديمقراطية التي تستللم من القانون الدولي والشرعات

العالمية واالجتهادات الدستورية تتوفر مؤشرات لقياس الديمقراطيةوب  ،بلاصة تلك التي وضعتها فريدوم هاوس
ومؤسسة برتلسمان  .Freedom House / Bertelsmann Foundationانها مؤشرات قياسية ضرورية
جهدا متواصالً
للعاملين الميدانيين ولبناء السياسات العامةوب  ،بلاصة في سبيل ترسيخ الديمقراطية التي تتطلب ً
تمييز بين الديمقراطيات الراسلة وتلك في حالة التحور.
ًا
ومراقبة مستمرة .لكنه يقتضي تضمين هذه المؤشرات

مميز عن الديمقراطيات الراسلة.
ستنشر مؤسسة برتلسمان سنة  2007دليالً ًا
الحجر األساس في الديمقراطية هو حرية تأسيس الجمعيات التي كانت محور الجلسة العامة األولى

برئاسة كارر غرشمان Carl Gershmanوب  ،رئيس المؤسسة الوطنية للديمقراطية .في فينزويال يستللم من
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احدى المدالالت ان "الجمعيات التي يرعاها مسؤولون حكوميون تنشر البلبلة .واذا كنت تبحث عن عمل وانت
قائد أو عضو في جمعية فال أمل لك بالعمل! ولكن في هذا النمط من الحياة اليومية علينا االستمرار" .في

الزمبابوي "السيف مسلط على الرؤوس دون امكانية المراجعة القضائيةوب  ،لكن الحرية ليست في القوانين بل في
حافز للشجاعة والدراية في آن .تقور أحدى المشاركات من االتحاد السوفياتي
القلوب" .تشكل هذه الضغوط ًا
التكيف ضروري حسب الحاالت".
السابق" :ال تتوفر وسيلة عامة مطلقة في المقاومة و ّ

يستللم من النقاش في ورشة العمل حور "كيفية اندماج االقليات في المجتمعات المتعددة البنية"

تعددية الوسائل في الفدرالية والالمركزية والمشاركة في الحكم ...وطرحت المدالالت للمشاركين من ماسيدونيا
ال من مفهوم االنصهار او االندماج.
واالكواتور وتركيا والعراق اشكالية التضمين  inclusionبد ً

ويستللم من مجموعة العمل حور "التربية في اطار ثقافي وديني متعدد" انه يقتضي "احترام

التقاليد التي تتمتع بتوافق حور قيمتها الديمقراطية والتي هي بانسجام مع العالم المعاصر" .وذكرت حالة الغاء
أيضا ان
ايضا ان الديمقراطية هي ثقافة وبدونها ال تستقيم الديمقراطية .وذكر ً
تعدد الزوجات في تونس .وذكر ً
تأثير مما ينقلونه من معرفة مجردة.
سلوك المعلمين هو أكثر ًا
وللصت مجموعة العمل حور "االلتزام السياسي للشباب" الى مالحظة تراجع "المساحات العامة
للنقاش"وب  ،وسلبية لبرات الشباب في العالقات العائلية المنافية للديمقراطية وادراك الشباب السلبي للسياسة...
واقترح ان ينطلق العمل مع الشباب من "االصغاء الفعلي النه ليس من المؤكد ان دوافعهم هي ذاتها دوافع

الجيل السابق" .واقترح تنمية "التضامن الذي يمكن ممارسته بشكل اعمق على المستوى المحلي".

اما مجموعة العمل حور مقاومة الفساد فللصت الى االستنتاج ان "الكالم عن الفساد لم يعد من
المحرمات" .وتم التشديد على ضرورة صياغة شرعات سلوكية واعتماد سياقات في المساءلة والشفافيةوب  ،وبلاصة
تنمية قدرات االعالميين في استقصاء لفايا الفساد.

لكن ال تزار الحاجة كبيرة الى تكييف استراتيجيات

مقاومة الفساد حسب أوضاع الدور المستضعفة وتلك ذات الموارد المحدودة .في الكثير من الحاالت يقضي
تدعيم مؤسسات فاعلة وممارسة حكمية جيدة.
3
شبكة عربية للحركة العالمية
من يدافع عن الديمقراطيين؟ طرح السؤار في اطار اجتماع ضم اكثر من لمسين من المشاركين
العرب من أكثر من  18بلد عربي .لوحظ ان انظمة استبداد عربية أصبحت متوغلة في كل مفاصل المجتمع

ال
بفضل استم ارريتها ألكثر من جيلين .لذا يقتضي مراجعة العمل الديمقراطي لكي يكون "أكثر
تصويبا وتأصي ً
ً
وفاعلية" .ذكرت حادثة نايال شرشور حشيشهوب  ،تونسي ةوب  ،التي تالحق بسبب مشاركتها في حلقة تلفزيونية في
واشنطن وتم التشهير بزوجها وابنتها "ولم يصدر اعتراض واحد أو حركة تضامن من دولة عربية!"

ستار ألنظمة
ًا
جاء في احدى المدالالت" :يجب تجنب بروقراطية حقوق االنسان التي تشكل
استبدادية" .وجاء في كلمة سعد الدين ابراهيم" :لتكن توقعاتنا متواضعة وحتى محتشمةوب  ،الن الهدف األساسي

هو لرق جدار اللوف .لقد لرقناهوب  ،ربما من لالر مجموعة صدف .لم يعد أي موضوع من المحرمات .من
يعمل بثقة يتللم من اللوف .من يتهمك قل له ان ُيبلغ المدعي العام! انتقل بذلك الحكم من الهجوم الى
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الدفاع" .لكنه يقتضي "للط األوراق من جديد" (نهاد درويش ،العراق) و"الراج الناس من العزلة التي هي عزلة
مجتمعاتهم".

نادر ما نجحت واستمرت شبكات عربية (رياض مالكيوب ،
انشأت شبكات للديمقراطيةوب  ،ولكن ًا
فلسطين) .في اجتماع المشاركين العرب تم التركيز على أهمية التوجه الى الشباب قبل استقطابهم من جماعات
ضاغطة ومتطرفة (فضل هللا حسونه وحكمت فاعوروب  ،لبنان) .وشكلت المجموعة شبكة عربية للحركة العالمية
للديمقراطية في سبيل التفاعل ووضع لطة عمل مع أهداف مرحلية.
4
"عانوا واستمروا"
تلليدا لذكرى جون ب .هرفورد  John B. Hurfordبتوزيع اربع جوائز في
التتم المؤتمر بحفل
ً
بعيدا عن االهتمام الدولي واالعالم .حالة لبنان
الشجاعة لجمعيات في العالم عملت في ظروف ماساوية
وغالبا ً
ً

سنة  2005هي حاضرة في األذهان حيث حصلت اكثر من سبعة اغتياالت ومحاوالت اغتيار ضد قياديين في
سبيل االستقالر والتحرروب  ،لكن لبنان استفادوب  ،او بدأ يستفيدوب  ،من دعم األسرة الدولية .من المحزن ان ال يقدر

البعض اهمية هذا الدعم اال ربما اذا قارنوب  ،من لالر األمثلة التي عرضت لالر المؤتمروب  ،بحاالت دور
مستضعفة ومنسية في العالقات الدولية.
أوضح رئيس المؤسسة التركية لالقتصاد والبحوث االجتماعيةوب  ،كان باكر  Can Pakerان الجوائز

منحت لمناضلين في سبيل الديمقراطية معرضون لللطر" :انهم بعيدون عن األضواء واكثرهم غير معروفين".

وبشأن الحالة التركية اوضح ان "كل المواضيع مطروحة دون محرمات مجتمعيةوب  ،بما فيها االصالح في االدارة
الدينية".
في فييتنام منحت الجوائز لوجهين في البطولة :هوانغ مينح شنح Hoang Minh Chinhوب  ،وتيش
كوانغ دو  Thich Quang Doالذي أمضى  25سنة في السجن بسبب دفاعه عن الحريات الدينية.

في اوزبكستانوب  ،منحت الجائزة الى "الحركة الفدرالية لحقوق االنسان والديمقراطية" التي قاومت طيلة

سنوات الحكم القمعي.

مليونا ويعاني انقسامات اتنية وحيث  %40من سكانه هم
في النيباروب  ،وهو بلد يبلغ عدد سكانه26
ً
من المعوزينوب  ،منحت الجائزة الى الجمعية المدنية في النيبار.
بالنسبة للقومية التتارية منحت الجائزة الى مصطفى دجميالف  Mustafa Djemilevالذي
مؤثر
لطابا ًا
امضى  18سنة في السجن بسبب انشائه المجلس البرلماني الذي يهدف الى تقرير المصير والقى
ً
من لحم ودموب  ،عاش وعانى كل عبارة منه.
التتم آرت كوفمان Art Kaufmanوب  ،منسق الجمعية الرابعة التي عقدت في اسطنبور في 5-2
نيسان  2006وب  ،بالقور" :كلهم عانوا وثابروا" .وتظهر الجلسة اللتامية انهموب  ،حسب احد المشاركين من الفييتناموب ،
"ليسوا بعد اليوم وحدهم".

