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ر�صدها  �صنٍة  بعد  �صنًة  القانونّية«  »املفّكرة  توا�صل 

باخلال�صة  تنتهي  �صنٍة  كّل  يف  وهي   .
ّ

النيابي للعمل 

مقابل  يف  متدنية  ِجّد  تبقى  املجل�س  اإنتاجّية  ذاتها: 

اأع�صاوؤه  يتقا�صاها  التي  العالية  والرواتب  الأموال 

والتي تكاد تذهب هدراً يف ظّل اإنكفائهم عن العمل 

 على حدٍّ �صواء.
ّ

 والرقابي
ّ

الت�صريعي

عن  املجل�س  عجز  يف  الكربى  املخالفة  تتمّثل  وفيما 

العاّمة وقوانني قطع احل�صاب منذ  اإقرار قوانني املوازنة 

2005، ويف اإقرار قوانني باإ�صافة اإعتماداٍت على هذه 

عن  الإمتناع  يف  حرجاً  يجد  ل  املجل�س  فاإن  املوازنة، 

قانون  مع  احلال  كما هي  احليوّية  الق�صايا  الت�صريع يف 

احليوّية  الق�صايا  من  كمٍّ  ويف  اجلديد،  الإيجارات 

امللّحة الأخرى. كما اأنه ل يجد حرجاً يف و�صع قوانني 

�صحايا  ورثة  اإعفاء  قانون  كما هي حال  د�صتورّية  غري 

اجلزائرّية. الطائرة 

ك�صله  باإلبا�س  الأخرية  ال�صنوات  يف  الربملان  جنح  واإذ 

من�صب  ل�صغور  تبعاً  ال�صرورة«  »ت�صريعات  ملب�س 

من  بحاٍل  ر  تربِّ ل  احلّجة  هذه  فاإن  اجلمهورّية،  رئي�س 

تبقى غري  التي  النيابّية  اللجان  نتاج  الأحوال �صعف 

الت�صريعات  تعّد  واإمنا  ع 
ّ
ت�صر ل  فاللجان  بها.  معنّية 

العاّمة. للهيئة  الالزمة 

الت�صريعات  بدر�س  الإكتفاء  عدم  راأينا  هنا،  من 

اإمنا  العام،  هذا  خالل  العاّمة  الهيئة  عن  ال�صادرة 

فكّم  ونوعاً.  كّماً  فيها  والتدقيق  اللجان  نتاج  ر�صد 

ت�صّنى  قانوٍن  مقرتح  كّم  اللجان؟  هذه  اجتمعت  ٍة 
ّ
مر

على  داأبوا  الذين  النّواب  هم  واإقراره؟ من  در�صه  لها 

ح�صور جل�صاتها، وهوؤلء الذين تغيبوا متاماً عنها؟

اللجان  هذه  اأهّم  نتاج  تف�صيل  نن�صر  العدد،  هذا  يف 

 لعمل 
ّ

تقييٍم كّمي اإىل جانب  والعدل(  الإدارة  )جلنة 

الإلكرتويّن  موقعنا  على  لحقاً  ونن�صر  اللجان.  �صائر 

تقييماً خا�صاً بكّل جلنٍة وتف�صياًل لعمل كّل نائب/ة. 

تعقد  مل  جلان   4 باأن  القول  يكفي  ذلك،  ولتبيان 

عقدت  منها   6 واأن  العام،  هذا  خالل  اإجتماٍع  اأّي 

4 منها  واأن  الف�صل،  اأقّل يف  اأو  الأكرث  اإجتماعاً على 

واأن  الأقل،  على  �صهرّياً  اإجتماعاً  املتو�ّصط  عقدت يف 

املتو�ّصط  يف  اإجتماعني  من  اأكرث  عقدت  فقط  واحدًة 

ن�صف  من  اأكرث  فاإن  النتاج  بخ�صو�س  اأما  ال�صهرّي. 

اأنتجت  بينما  قانوٍن،  اأّي مقرتح  تنجز  اللجان )9( مل 

اللجان  واأنتجت  اإثنني،  اأو  واحد  مقرتحاً  جلاٍن   )4(

الثالث املتبقية تباعاً )4-7-18( مقرتحاً.
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 اإقرتاح قانوٍن باإعفاء وزثة اللبنانّيني الذين ق�صوا يف كارثة الطائرة اجلزائرّية 
ّ

 املجل�س النيابي
ّ
بتاريخ 19-10-2016، اأقر

من ر�صوم التقا�صي والإنتقال على جميع الأموال املنقولة وغري املنقولة املتعّلقة برتكات هوؤلء الأ�صخا�س. وبذلك، 

 خمالفة د�صتورية تكاد تتحّول اإىل ظاهرة ت�صريعية مقلقة. ففي 
ّ

ع للمرة الثالثة خالل العقد املا�صي
ّ
ارتكب امل�صر

2010، �صدر القانون رقم 2010/115 بتاريخ 26 حزيران 2010 باإعفاء ورثة �صحايا الطائرة الأثيوبّية احلا�صلة يف 

 يف 2014 قانوناً اآخر يق�صي باإعفاء تركات �صهداء اجلي�س والأجهزة الأمنية امل�صلحة 
ّ
ع ليقر

ّ
تلك ال�صنة. ثم عاد امل�صر

من ر�صوم الإنتقال اإذا مل يكن مّت ت�صديدها بتاريخ �صدور القانون )القانون رقم 275 ال�صادر يف 15 ني�صان 2014(.

�صرائب  حتّمل  من  اإعفائهم  من خالل  ال�صحايا  هوؤلء  ورثة  على  التعوي�س  هو  الإعفاءات  هذه  من  املق�صود 

معّينة. وبالطبع، ل مانع يحول دون جتاوز الدولة القواعد التقليدّية للم�صوؤولّية نحو اإعتماد �صيا�صة اإدارة للمخاطر 

. لكن املانع يكمن يف الآلية املتبعة 
1
ر على تعوي�س، حتت �صعار احلّق بال�صالمة

ّ
الإجتماعّية، لت�صهيل ح�صول املت�صر

يف هذه القوانني الثالثة، ما يجعلها غري د�صتورّية. ما يتاأكد من الأمور الآتية:

 من ر�صم الإنتقال يوؤّدي اإىل منح الأ�صخا�س امل�صتفيدين منه »تعوي�صاً« خمتلفاً وفق 
ّ

• أواًل، الإعفاء ال�صريبي
قيمة الرتكة. وعليه، باإمكاننا اأن نفرت�س اأن يح�صل بع�س الورثة على منفعة مادّية كبرية )حال الذين يرثون من 

�صحايا اأثرياء(، فيما يح�صل اآخرون على ل �صيء )حال الذين يرثون َمن ل ميلكون �صيئاً(. كذلك، ي�صع القانون 

 الذي تكّبدوه. وعليه، يتنافى هذا 
ّ

الورثة يف �صّلٍة واحدة من دون اأن ميّيز وفق �صلة القرابة، وتالياً وفق ال�صرر الفعلي

ع اأن يحّدد تعوي�صاً لكّل 
ّ
القانون/الظاهرة مع مبداأ التعوي�س، ويفقد كّل مربٍر لوجوده. وقد كان من الأجدى بامل�صر

وريث من اأن يلجاأ اإىل هذه الآلية التمييزّية بطبيعتها،

ر بع�س الورثة من 
ّ
• ثانيًا، يتّم التمييز بني املواطنني اإزاء امل�صاركة يف حتّمل الأعباء العاّمة، بحيث يحر

.
2
الر�صوم املتوجبة عليهم والتي قد تبلغ مبالغ يكون من غري املمكن تربيرها بحّقهم باحل�صول على تعوي�س

• ثالثًا، يتّم يف هذه القوانني اإختيار �صحايا معّينني مبعزٍل عن اأّي قاعدٍة عاّمٍة. فلماذا متييز ورثة �صحايا 
الطائرتني الأثيوبّية واجلزائرّية عن �صائر ورثة ال�صحايا الذين ي�صقطون نتيجة حوادث �صري، غرق، اأو اإطالق ناٍر 

 يف لبنان؟ علماً اأن الدولة تكون يف بع�س من هذه احلالت م�صوؤولًة بدرجٍة اأكرب عن �صقوط هوؤلء ال�صحايا.
ّ

ع�صوائي

مت اإنتاج هذه املطبوعة بدعم مايل من موؤ�ص�صة هيرن�س بل - مكتب ال�صرق 

الأو�صط. الآراء الواردة هنا تعرب عن اآراء املوؤلفني وبالتايل ل تعك�س 

بال�صرورة وجهة نظر املوؤ�ص�صة.
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 عاماً اآخر يف ظّل �صيا�صة ت�صريع 
ّ

اختتم املجل�س النيابي

اأّي ال�صيا�صة الت�صريعية املتفق عليها يف ظّل  ال�صرورة، 

�صغور �صّدة رئا�صة اجلمهورية. ومن خالل الإمعان بهذه 

القوانني، اأمكن اإ�صتخراج خ�صائ�س ثالث لت�صريعات 

هذه ال�صنة:

القحط  األولى،  الخصوصّية   •
ت�صريعّيٍة  بجل�صٍة   2016 �صنة  انتهت  فقد   .

ّ
الت�صريعي

 فيها 23 قانوناً فقط، اأّي بانخفا�س ن�صبته 40% 
ّ
واحدٍة اأقر

الأخرى  هي  �صادتها  التي  ال�صابقة  ال�صنة  مع  باملقارنة 

�صيا�صة ما اأ�صمي بـ»ت�صريع ال�صرروة«. وما يزيد القحط 

حّدًة اأن 5 من هذه القوانني اأجازت للحكومة الإن�صمام 

اإىل اإتفاقياٍت دولّيٍة )وهي قوانني ل ت�صتدعي اأّي جهٍد 

، اأقله يف �صياغتها(، واأن 5 قوانني اأخرى متّيزت 
ّ

ت�صريعي

اإعفاء  اأو  الغرامات  )تخفي�س  البحت   
ّ

ال�صلبي مبفعولها 

هي  وهذه   .
ّ

ت�صريعي عمٍل  اأّي  دون  من  �صريبة(  من 

حال قانون اإعفاء ورثة اللبنانّيني الذين ق�صوا يف كارثة 

الفراغ  ور�صوم  التقا�صي  ر�صوم  من  اجلزائرّية  الطائرة 

على  املتوجبة  الغرامات  تخفي�س  وقوانني  والإنتقال 

والر�صوم  امليكانيك  ور�صوم  البلدية  الر�صوم  متاأخرات 

عن  ف�صاًل  ال�صياحية،  املوؤ�ص�صات  على  املرتتبة  البلدية 

قوانني   3 اأن  ي�صّجل  كما  املالّية.  الغرامات  تخفي�س 

اأزمة  )ملعاجلة  اإعتمادات  تخ�صي�س  اأو  باإ�صافة  ات�صلت 

املوازنة  خارج  من  بالإ�صتدانة  الإجازة  اأو  الليطاين( 

ومبخالفة الد�صتور اللبناين.

 10 بـ  املنتج   
ّ

الت�صريعي العمل  انح�صر  يكون  وعليه، 

قوانني فقط، من بينها 6 ات�صلت بتعزيز قدرات اأجهزة 

ومكافحة  مالّيٍة  معلوماٍت  على  احل�صول  على  الدولة 

متويل  مفهوم  تو�صيع  عن  ف�صاًل  الأموال،  تبيي�س 

 م�صبق بالنظر اإىل 
ٍّ

الإرهاب من دون اأّي نقا�ٍس جمتمعي

خطورته. كما جتدر الإ�صارة هنا اإىل قانون اإن�صاء »الهيئة 

الوطنّية حلقوق الإن�صان«، الذي يبقى القانون الأبرز من 

الناحية الت�صريعّية.

حتّكم  الثانية،  الخصوصّية   •
»اخلّط الع�صكرّي« بعملية الت�صريع، مبا يخرج عن الطرق 

الإعتيادّية لتقدمي املبادرات الت�صريعّية واإن�صاجها. وقد 

مّت ذلك اأ�صا�صاً من خالل اجلمع بني اأمرين:

يف  املجل�س  رئا�صة  لدى  الإ�صتن�صابّية  من�صوب  رفع 

و�صع مقرتحات قوانني على جدول الهيئة العاّمة با�صم 

�صيا�صة ال�صرورة. ففي مقابل و�صع مقرتحات القوانني 

اإ�صتبعاد  مّت  العاّمة،  الهيئة  اإقرارها على جدول  مّت  التي 

ع�صرات املقرتحات التي مّت اإجنازها يف اللجان اأو تقّدم 

قانون  اإقرتاح  اأبرزها  ومن  العاجلة،  بال�صورة  نّواب  بها 

الت�صريعّية  الطريق  وتغليب  الإيجارات،  قانون  بتعديل 

. وقد متثل 
1
الأكرث �صرعة على الطرق الت�صريعّية الأخرى

ذلك بارتفاع عدد القوانني ال�صادرة بناًء على اقرتاحات 

بني من 
ّ
رة )13 من اأ�صل 23( علماأ اأن مقر

ّ
عاجلة ومكر

رئا�صة املجل�س واأع�صاء يف كتلته )اأبرزهم النائب يا�صني 

جابر( تقّدموا بعدٍد كبرٍي منها. وتتمّيز هذه الإقرتاحات 

العاّمة  اأعمال اجلل�صة  ع مبا�صرًة على جدول  تو�صَ باأنها 

النيابّية.  اللجان  من  تدقيٍق  لأّي  تخ�صع  اأن  دون  من 

والالفت هنا اأن املقرَتح باإ�صافة اعتمادات على موازنة 

2005 بقيمة تزيد عن 533 مليار لرية لبنانّية قد ورد هو 

ر، بخالف القاعدة الد�صتورّية 
ّ
الآخر ب�صيغة معّجل مكر

ما  يف  باحلكومة  الت�صريعّية  املبادرة  ح�صر  توجب  التي 

يت�صل بقوانني املوازنة العاّمة.

• الخصوصّية الثالثة، وقد متثلت 
ي�صتتبعها من  بالت�صريع، مع ما  التوافقّية  الروح  بتحّكم 

م�صاوماٍت خفّيٍة وتهمي�ٍس لق�صايا اأ�صا�صّية. وعليه، ورغم 

الإيجارات  قانون  تطبيق  ي�صهده  الذي  الت�صارب  كّل 

الإدارة  »جلنة  واإنتهاء  �صنتني،  منذ  املحاكم  يف  اجلديد 

والعدل« من در�س اإقرتاَحي قانون واإحالتهما اإىل الهيئة 

العاّمة، بقي جدول اأعمال الهيئة العاّمة خالياً من اأّي 

بدت  ال�صرورة،  ت�صريع  وبا�صم  وبذلك،  اإليهما.  اإ�صارٍة 

الهيئة العاّمة وكاأنها فقدت دورها كمنرٍب ملناق�صة ق�صايا 

ال�صاأن العاّم مبا تتيحه من اإختالفات وتباينات، لتتحّول 

يف  م�صبقاً  عليها  املتفق  القوانني  لإقرار  اأداٍة  جمرد  اإىل 

اأماكن اأخرى.

الآمال  اأهمية  2016. ورغم  ال�صادرة يف  القوانني  اأهّم  اأحد  الإن�صان«  الوطنّية حلقوق  »الهيئة  اإن�صاء  قانون  ي�صّكل 

يف  عليها  املن�صو�س  التعذيب  من  الوقاية  جلنة  مهمة  داخلها  من  اأع�صاء  �صيتوىل  )التي  الهيئة  هذه  على  املعّلقة 

معزو  بع�صها  عّدة،  لأ�صباب  حمدودًة  تبقى  املنظور  املدى  يف  جناحها  اإمكانية  فاإن  التعذيب(،  اإتفاقية  بروتوكول 

للخيارات املعتمدة يف الن�ّس القانويّن نف�صه، والتي اأّدت اإىل تقليم اأظافرها بدرجٍة كبرية. من اأبرز هذه الأ�صباب:

يقة اختيار أعضاء الهيئة وهي طريقة تبقى قا�صرة عن �صمان اإ�صتقالليتهم. ففيما  • طر
جنح القانون يف اإ�صراك عدٍد من الهيئات املدنية يف ت�صمية الأع�صاء وتر�صيحهم )نقابتي املحامني، نقابتي الأطباء، نقابتي 

رين، جمل�س الق�صاء الأعلى، جمعيات حقوق الإن�صان، العمداء يف اجلامعة اللبنانّية...(، فاإنه اأبقى 
ّ
ال�صحافة واملحر

اليد الطوىل ملجل�س الوزراء يف ح�صم هذه الت�صميات والرت�صيحات. وما زاد الأمر قابلية للنقد هو التعديل احلا�صل يف 

اللحظة الأخرية يف الهيئة العاّمة على اقرتاح القانون يف �صيغته املعّدلة من »جلنة الإدارة والعدل«. فقد مّت تخفي�س عدد 

الأع�صاء من 14 اإىل 10 من دون تخفي�س عدد الأ�صخا�س الذي تعني على الهيئات املذكورة ت�صميتهم، ما اأّدى عملياً 

اإىل زيادة هام�س جمل�س الوزراء يف التعيينات. وعليه، بات جمل�س الوزراء خموًل اأن يختار �صخ�صاً من �صّتٍة ت�صّميهم 

نقابتا املحامني )اأّي ال�صد�س(، بعدما كان عليه اأن يختار اإثنني منهم )اأي الثلث(،

املر�صحني  لدى  يوّلد  اأن ذلك  وعدا  غني. 
ّ
متفر يكونوا  اأن  القانون  ا�صرتط  • مواصفات األعضاء: 

تر�ّصح  نف�صه من حظوظ  الوقت  يقلل يف  فاإنه  منا�صبهم،  املحافظة على  ثم يف  تعيينهم ومن  م�صلحًة �صخ�صّيًة يف 

اأ�صخا�ٍس ذوي كفاءة لعدم قدرتهم على ترك وظائفهم الأ�صا�صّية اأو رغبتهم يف ذلك. وما يزيد الأمر تعقيداً هو اأن 

القانون فر�س على الهيئات املدنّية ت�صمية مر�ّصحيها خالل ثالثة اأ�صهٍر من �صدوره، يف وقٍت ل تزال فيه تعوي�صات 

الأع�صاء تنتظر حتديدها مبر�صوٍم مل ي�صع القانون اأّي اأجٍل لإ�صداره. ويخ�صى يف ظّل ذلك اأن تقت�صر ع�صوية الهيئة 

على اأ�صخا�ٍس متقاعدين،

، مّت 
ّ

• آليات العمل الداخلّي للهيئة: فيما ترك القانون لها مهمة و�صع نظامها الداخلي
تعديل اإقرتاح القانون للجنة الإدارة والعدل من خالل ا�صرتاط �صدوره مبر�صوٍم ي�صدر عن جمل�س الوزراء.

من  جزئياً  تتكّون  مواردها  اأّن  القانون  حّدد  ففيما  م�صمونة.  غري  الهيئة  موارد  تبقى  • موارد الهيئة: 
الإعتمادات املر�صودة لها يف املوازنة والترّبعات والهبات، فاإنه مل ي�صمن لها اأّي ن�صبٍة يف املوازنة، علماً اأن اآخر قانون 

للموازنة العاّمة �صدر يف 2005. ويخ�صى اأن يوؤّدي نق�س املوارد اأو اإنعدامها اإىل تعطيل عمل الهيئة برمته.

اييل الفرزيل.جلسة »ترشيع الرضورة«: مليارات تتطاير عىل عتبة . 1

الرئاسة. جريدة السفري، 20 ترشين األول 2016، ص. 3

»الهيئة الوطنّية لحقوق اإلنسان«
بـال أظــافر

 للدستور:
ٌ

تشرييٌع مخالف
ّية«  إعفاء ورثة ضحايا »الطائرة الجزائر

حسني خليفة. كارثة الطائرة األثيوبية: املجاملة يف الترشيع. املفكرة القانونية، العدد صفر،نيسان 2011. 1

املرجع املذكور أعاله. 2

قد يكون العدد 46 من »املفّكرة القانونّية« اآخر عدٍد لها يوّزع مع جريدة »ال�صفري«، بعد اإعالن اإدارة »ال�صفري« وقف 

اإ�صدارها. وكانت »املفّكرة« قد بداأت رحلة التعاون مع »ال�صفري« منذ عددها الرابع ال�صادر يف �صهر ني�صان 2012. 

اء »ال�صفري« واأ�صدقائهم.
ّ
وبف�صل هذا التعاون، متّكنت »املفّكرة« منذ بداياتها من الو�صول اإىل عدٍد كبري من قر

اأّي  من  تدّخٍل  اأّي  دون  من  النقدّي،  وخطابها  »املفّكرة«  خيارات  متاماً  »ال�صفري«  احرتمت  هذه،  رحلتها  طوال 

رين/ات والعاملني/ات فيها، 
ّ
اإنتهاء هذه الرحلة، ال�صكر واجٌب للجريدة ولإدارتها وجميع املحر نوٍع كان. ومع 

لدعمهم الذي نقّدره عالياً، اآملني لها النهو�س قريباً لتعود جزءاً ل يتجزاأ من اخلطاب العاّم اللبنايّن.

ائها با�صتمرارها يف اإ�صدار اأعدادها ال�صهرّية، داعيًة كّل راغٍب/ة باحل�صول 
ّ
ويف الوقت نف�صه، يهّم »املفّكرة« اإعالم قر

عليها اإىل مرا�صلتها لهذه الغاية على اأيٍّ من عناوينها املبّينة اأدناه.

شكرًا نهايتها:  تقارب  »السفير«  مع  »المفّكرة«  رحلة 
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عامل الإ�صتثمار العام وفر�س »�صرفّية« حت�صني يف حال 

زيادة هذا العامل، مبوجب اأنظمة تنظيم املدن.

من --  17 املادة  اإلغاء  اإىل  الرامي  القانون  اإقرتاح 

 1943/3/1 تاريخ   340 رقم   
ّ

الإ�صرتاعي املر�صوم 

بالنطاق  تت�صل  وهي  اللبنايّن(.  العقوبات  )قانون 

 لتطبيق قانون العقوبات اللبنايّن.
ّ

الإقليمي

المناســبة التــي ســّجلت 
حضــور العــدد األكبر من 

15( اتصلت  ــاء ) األعض
بمناقشــة تعديــل قانــون 

القضــاء العســكري. 
وعقــد أحــد اإلجتماعات 

5 نــواب فقط، أّي  بحضــور 
مــن دون نصاب.

3- مقترحات متصلة بمؤسسات للدولة )4(

جند التعديالت املوؤ�ّص�صاتية التالية: 

م�صروع القانون املتعّلق بتعديل قانون ديوان املحا�صبة، 

الديوان  رقابة  نطاق  تو�صيع  اإىل  اأ�صا�صّيٍة  ب�صورٍة  ويرمي 

على البلديات واإحتادات البلديات، ورفع �صقوف الرقابة 

الإدارّية امل�صبقة على الواردات والنفقات.

:
3
م�صروع قانون التفتي�س املركزّي الآيل اإىل

لالإدارات   
ّ

املوؤ�ص�صي الأداء  تقييم  مفهوم  اإدخال 

واإحتادات  الكربى  والبلديات  العاّمة  واملوؤ�ّص�صات 

الدور  التفتي�س على  دور  يقت�صر  بحيث ل  البلديات، 

بالإدارة  اإلت�صاقاً  اأكرث  دوٍر  اإىل  يتخطاه  بل   ،
ّ

الرقابي

ح�صن  من  للتثّبت  الأداء  تقييم  دور  وهو  احلديثة، 

اإ�صتخدام املوارد الب�صرّية واملالّية، زيادة مالك املفت�صني 

واملفت�صني املعاونني زيادًة معقولة، مبا يتنا�صب مع زيادة 

العاّمة  واملوؤ�ّص�صات  العاّمة  الإدارة  وحجم  الأعباء 

مفت�صاً   117 من  العدد  زيادة  مّتت  ولقد  والبلديات. 

العاّمة  املفت�صّية  يف  معظمهم   ،151 اإىل  معاوناً  ومفت�صاً 

املالّية واملفت�صّية العاّمة الإدارّية.

بعض  في  سّجل 
اإلجتماعــات حضور نّواٍب 

من خارج أعضــاء اللجنة. 
ومن أبــرز هؤالء، النائب 
 17 علــي عمار الذي حضر 

إجتماعًا. وبرز إســما 
النائبيــن حكمت ديب 

وأنطــون زهرا في بعض 
اإلجتماعات.

اإقرتاح قانون تعديل املادة 5 من القانون العديّل. وكان 

»املر�صد املديّن ل�صتقاللّية الق�صاء و�صفافيته« قد دّون 

 م�صرياً اإىل اأنه يوؤدي اإىل 
4
مالحظاته على هذا الإقرتاح

بني  الق�صاء  تنظيم  جمال  يف  امل�صوؤوليات  توزيع  اإعادة 

جمل�س الق�صاء الأعلى ووزارة العدل، من دون اأّي اأثٍر 

على مبداأ اإ�صتقالل الق�صاء.

اإقرتاحا قانون تعديل قانون املحكمة الع�صكرّية املقّدمني 

وفيما  كريوز.  واإيلي  غامن  روبري  النائبني  من  كال  من 

اإىل تو�صيع �صالحيات املحكمة  يوؤدي  الإقرتاح الأول 

الع�صكرّية من خالل متكني املعتدى عليه من املقا�صاة 

املحكمة  اإخت�صا�س  ح�صر  اإىل  الثاين  يوؤدي  فيها، 

الع�صكرّية باجلرائم التي يرتكبها الع�صكرّيون.

4- مقترحات ذات مفاعيل سلبّية )1(

نلحظ هنا اإقرتاح القانون الرامي اإىل ت�صوية اأو�صاع رتباء 

وعرفاء وخفراء يف ال�صابطة اجلمركّية.

هــادي حبيش هــو أكثر 
اب اللجنــة تغّيبــًا، إذ  نــّو

لــم يحضــر أّي إجتماٍع 
لهــا. يليــه النائــب زياد 

 3 ي حضر  أســود الذ
إجتماعــاٍت فقــط. 

اللجنة نّواب  عمل 
 للمجل�س، تتاألف 

ّ
بح�صب املادة 20 من النظام الداخلي

متو�ّصط  اأن  ونالحظ   .
5ً
نائبا  17 من  والعدل  الإدارة  جلنة 

عدد النواب احلا�صرين يف الإجتماعات هو 9 نّواب. ومل 

ًة اأن اجتمعت اللجة بكامل اأع�صائها. اأما 
ّ
يحدث ولو مر

املنا�صبة التي �صجلت ح�صور العدد الأكرب من الأع�صاء )15 

ع�صواً( فات�صلت مبناق�صة اقرتاح القانون الرامي اإىل تعديل 

قانون الق�صاء الع�صكري. كما ي�صّجل اأن اأحد الإجتماعات 

ح�صل بح�صور خم�صة نواب فقط، اأّي من دون ن�صاب.

�صّجل يف بع�س الإجتماعات ح�صور نّواٍب من خارج 

عمار  علي  النائب  هوؤلء،  اأبرز  ومن  اللجنة.  اأع�صاء 

النائبني  اإ�صما  وبرز  اإجتماعاً.  ع�صر  �صبعة  ح�صر  الذي 

الإجتماعات.  بع�س  يف  زهرا  واأنطون  ديب  حكمت 

اإذ  نّواب اللجنة تغّيباً،  اأكرث  باملقابل، هادي حبي�س هو 

الذي  اأ�صود  زياد  النائب  يليه  اإجتماٍع.  اأّي  يح�صر  مل 

ح�صر 3 اإجتماعاٍت فقط. 

المفّكرة القانونّية 

الإدارة  جلنة  عقدت   ،2016/11/30 تاريخ  حتى 

وم�صروع  اإقرتاحاً   13 لدرا�صة  اإجتماعاً   57 والعدل 

اأّي  قوانني(،  م�صاريع  و3  قوانني  اإقرتاحات   10( قانون 

ما معّدله 5 اإجتماعات �صهرياً، غالباً ما تتم اأيام الإثنني 

والأربعاء. وقد تعّدت اللجنة هذا املتو�ّصط لي�صل عدد 

الإجتماعات اإىل 9 يف �صهر �صباط. باملقابل، تراجع عدد 

اجلل�صات عن املتو�ّصط يف اأ�صهٍر اأخرى كما ح�صل يف 

اأّيار حيث انعقد اإجتماٌع واحد. ويلحظ اأن تزايد عدد 

 
ّ

�صيا�صي بحدٍث  لرتباطه  اأحياناً  ح�صل  الإجتماعات 

اأو  لإقرتاٍح  �صريعاً  بحثاً  ا�صتدعى  معنّي   
ّ

اجتماعي اأو 

هذه  �صّكلت  �صماحة  مي�صال  فق�صية  معنّي.  م�صروٍع 

متتاليتني  جل�صتني  لعقد   
ّ

الأ�صا�صي الدافع  ال�صنة 

قانون  تعديل  اإىل  الراميني  القانون  اقرتاَحي  لدرا�صة 

الوا�صع  التخاطب  اأّدى  كذلك،  الع�صكرّي.  الق�صاء 

عدٍد  يف  طرحه  اإىل  املركزّي  التفتي�س  ب�صاأن  احلا�صل 

كبرٍي من الإجتماعات. ي�صار هنا اإىل اأن اللجنة عقدت 

يف املتو�ّصط 4 اإجتماعات لكّل اإقرتاٍح اأو م�صروع قانون، 

م�صروع  اإىل  بالن�صبة  املتو�ّصط  هذا  جتاوزت  اأنها  علماً 

القانون الرامي اإىل تعديل قانون تنظيم ديوان املحا�صبة 

)16 جل�صة(، وم�صروع القانون الرامي اإىل تعديل بع�س 

 1959/6/12 بتاريخ   115  
ّ

الإ�صرتاعي املر�صوم  اأحكام 

ما  جل�صة(.   17( املركزّي(  التفتي�س  )اإن�صاء  وتعديالته 

الرقابة  لهيئات  اللجنة  اأولته  الذي  الإهتمام  يعك�س 

خالل هذه ال�صنة.

ذي  واحد  قانوٍن  م�صروع  اإقرار  اإىل  اللجنة  لت  وتو�صّ

قانون  تعديل  اإىل  الرامي  القانون  م�صروع  وهو  �صاأن، 

 
ّ

ت م�صروَع قانوٍن روتيني
ّ
ديوان املحا�صبة. اإىل ذلك، اأقر

، واقرتاح 
ّ

مينح احلكومة حّق الت�صريع يف احلقل اجلمركي

 122/92 رقم  القانون  من   3 املادة  بتعديل  القانون 

اخلدمة  من  �صرف  بتعوي�س  املتعاقدين  باإفادة  املتعّلق 

وتقدميات تعاونية موظفي الدولة.

تعديل  قانون  اإقرتاح  اأن  اإىل  النظر  نلفت  اأن  من  بد  ول 

قانون الإجراءات ال�صريبّية ُو�صع على جدول الهيئة العاّمة 

ر، فتّم در�صه واإقراره فيها يف 10-19-
ّ
ب�صيغة املعّجل املكر

2016 من دون اأن تنهي جلنة الإدارة والعدل درا�صتها له.

المقترحات  هي  ما 
وسة؟ المدر

اأمكن  اللجنة،  ناق�صتها  التي  املقرتحات  اإىل  بالنظر 

ت�صنيفها �صمن اأربع فئات:

1- مقترحات ذات طابع إجرائّي أو مالّي )2(

القانون  اإقرتاح  هو  الفئة  هذه  �صمن  املقرتحات  اأهم 

الرامي اإىل اإفادة املتعاقدين بتعوي�س �صرٍف من اخلدمة 

اأعاله.  اإليه  امل�صار  الدولة  موظفي  تعاونية  وتقدميات 

احلكومة  منح  اإىل  الرامي  القانون  م�صروع  اإليه  ي�صاف 

.
ّ

حّق الت�صريع يف احلقل اجلمركي

 4 عقدت في المتوّســط 
إجتماعــات لكّل إقتراٍح 

قانون،  مشروع  أو 
وتجاوزت المتوّســط مع 

مشــروع تعديل قانون 
تنظيم ديوان المحاســبة 

ومشــروع تعديل مرسوم 
إنشــاء التفتيش المركزّي، 

ما يعكــس إهتمامها 
بهيئــات الرقابة

ــة  ــد التنظيمّيـ ــة بالقواعـ ــات مّتصلـ 2- مقترحـ

ــة )6( العاّمـ

اأهم املقرتحات على هذا ال�صعيد:

م�صروع القانون الرامي اإىل تعديل قانون الإجراءات --

املجل�س  اإقراره يف  مّت  ، والذي 
1
ال�صريبّية وتعديالته

الدافع  اأن  املوجبة  اأ�صبابه  من  ون�صت�صف   .
ّ

النيابي

من  كبرية  لـ«�صغوطات  الر�صوخ  هو  و�صعه  اإىل 

املعلومات  وتبادل  ال�صفافية  حول   
ّ

العاملي املنتدى 

على  الإقرتاح  ين�ّس  وعليه،  �صريبّية«.  لأغرا�س 

للحوؤول دون متكني  املهنة   
ّ
ب�صر التذّرع  عدم جواز 

موظفي الإدارة ال�صريبّية من الإجابة على طلبات 

مبوجب  ال�صريبّية  الإدارة  اإىل  ترد  التي  املعلومات 

اأدخل  كما   .
ّ

ال�صريبي الإزدواج  تفادي  اإتفاقيات 

م�صك  الأ�صخا�س  على  تفر�س  عّدة  اأحكاماً 

اأرغم  �صجالٍت وم�صتنداٍت حما�صبّية خمتلفة. واإذ 

بكّل  ال�صربّية  الإدارة  اإعالم  املعنوّي  ال�صخ�س 

اأ�صماء  اأو  املال  راأ�س  على  تطراأ  التي  التغيريات 

كّل  اأرغم  فاإنه  م�صاهمتهم،  ن�صب  اأو  امل�صاهمني 

الإدارة  ُيعلم  اأن  لبنان  يف  مقيٍم   
ّ

طبيعي �صخ�ٍس 

و�صركات  ح�ص�ٍس  من  ميلك  ما  بجميع  ال�صريبّية 

اأّي تغيرٍي يطراأ على ملكيته لهذه  اأو  لبنانّية  اأمواٍل 

تاريخ  الأ�صهم واحل�ص�س خالل مهلة �صهرين من 

�صدور القانون اأو من تاريخ التغيري احلا�صل.

اإقرتاح القانون الرامي اإىل تعديل بع�س مواد قانوين --

املتعلقة  اجلزائّية  املحاكمات  واأ�صول  العقوبات 

باملر�صى العقليني اأو النف�صيني مرتكبي اجلرائم، وهو 

الإقرتاح الذي تقّدم به النّواب نوار ال�صاحلي، مي�صال 

مو�صى، عاطف جمدلين، غ�صان خميرب، اإيلي عون، 

واإيلي كريوز، مببادرة من جمعية »كاتر�صي�س«.

من --  121 املادة  تعديل  اإىل  الرامي  القانون  اإقرتاح 

روبري  النائب  من  واملقّدم  امل�صتهلك  حماية  قانون 

توّفر  حال  يف  للقا�صي  الإقرتاح  ويجيز  غامن. 

بها  العقوبة املحكوم  التخفيفّية تخفي�س  الأ�صباب 

اإىل ربع العقوبة املن�صو�س عليها يف القانون، بينما 

ني�صان   2 يف  قانوناً   
ّ
اأقر قد   

ّ
النيابي املجل�س  كان 

دون  ما  اإىل  تخفي�صها  من  القا�صي  مينع   2014

باأن  اإقرتاحه  الإقرتاح  مقّدم  عّلل  وقد  الن�صف. 

املخالفة  حجم  بني  التنا�صب  اأن  اأثبتت  التجربة 

ومقدار العقوبة جاء منعدماً يف عدٍد من الأحكام 

القانونّية  العقوبة  تخفي�س  الق�صاء من  منع  بنتيجة 

اإىل ما دون الن�صف، وذلك على نحٍو يناق�س متاماً 

لقانون  املوجبة  الأ�صباب  به  حت 
ّ
�صر قد  كانت  ما 

اإذ ي�صري  2014. وعليه، يبدو هذا الإقرتاح مفاجئاً 

يف  الت�صّدد  يفر�س  الذي  العام  الإجتاه  يف خالف 

تفّجر  ما  كّل  �صوء  على  امل�صتهلك  حقوق  حماية 

موؤخراً من ف�صائح، خ�صو�صاً يف ق�صايا الغذاء.

كريوز -- اإيلي  النائب  من  املقّدم  القانون  اإقرتاح 

والرامي اإىل اإلغاء املادة 522 من قانون العقوبات. 

مرتكب  �صد  املالحقة  توقف  التي  املادة  هذه 

را�صدة،  اأو  قا�صرة  اإمراأٍة  على  معّينة  اإعتداءات 

اأخطرها الإغت�صاب واخلطف، يف حال عقد زواج 

�صحيح بني مرتكب اجلرمية واملعتدى عليها. وي�صار 

اأطلقت  التي  »اأبعاد«  جلميعة  لفت  دور  اإىل  هنا 

حملة تاأييٍد لهذا الإقرتاح، متثلت ب�صعار اأن الأبي�س 

الإغت�صاب.  يغّطي  ل  الأبي�س(  العر�س  )ف�صتان 

وفيما اأعلن رئي�س اللجنة روبري غامن بتاريخ 12-7-

قانون  من   522 املادة  اإلغاء  اإىل  تتجه  اأنها   2016

العقوبات، نقلت بع�س ال�صحف مالحظات نّواب 

عّدة �صواًء برف�س الإلغاء )النائب اإيلي ماروين( اأو 

اإبقائه يف ما يخ�ّس بع�س الإعتداءات التي ح�صلت 

  
2
املجال.  هذا  يف  ال�صاحلي(  نوار  )النائب   ر�صاًء 

تتيألــف لجنة اإلدارة 
17 نائبــًا، بينما  والعدل من 

متوّســط عدد النواب في 
اإلجتماعــات هو 9. ولم 

 خالل 
ً

يحــدث ولو مّرة
العــام أن اجتمعت اللجة 

بكامــل أعضائها.
ديب، -- حكمت  النّواب  من  املقّدم  القانون  اإقرتاح 

حممد قباين، �صامر �صعادة، وغازي زعيرت، الذي يرمي 

اإىل تعديل املادة 17 من قانون التنظيم املديّن. وهو 

يهدف اإىل منح �صاحب العالقة تعوي�صاً عند تخفي�س 

المحاسبة والشفافّية المحاسبة والشفافّية

اأقره جمل�س النواب يف جل�صته املنعقدة بتاريخ 2016/10/19.. 1

�صعدى علوه، هل توقف جلنة الإدارة والعدل �صرعنة الإغت�صاب، ال�صفري ، . 2

.2016/12/6
3 .http://www.omsar. ،مكتب وزير الدولة ل�صوؤون التنمية الإدارية

/gov.lb
املفّكرة القانونّية، املر�صد املدين لإ�صتقاللية الق�صاء و�صفافيته، 10 كانون . 4

الول 2015.

هاين قبي�صي وهادي حبي�س ونواف املو�صوي ونعمة اهلل اأبي ن�صر وندمي . 5

اجلميل وغ�صان خميرب وعماد احلوت وعلي خري�س وعبد اللطيف الزين 

و�صريج طور�صركي�صيان و�صمري اجل�صر وزياد ا�صود واإيلي كريوز واإيلي عون 

واإميل رحمة ونوار ال�صاحلي وروبري غامن. 

عدد مقترحات القوانين 
التي تّم إنجازها

عدد مقترحات القوانين 
التي تّمت مناقشتها

عدد  اإلجتماعات إسم اللجنة

4 13 61 الإدارة والعدل

7 21 31 الأ�صغال والنقل

18 27 20 املالية

0 1 2 ال�صحة والعمل

1 2 18 الإعالم 

2 2 4
ّ

الدفاع الوطني

0 0 1 املهجرين

1 2 7 حقوق الإن�صان

0 0 4 ال�صباب والريا�صة

0 0 3 البيئة

2 2 6 الإقت�صاد الوطني

2 8 4 الرتبية

0 0 0 الزراعة وال�صياحة

0 0 0 ال�صوؤون اخلارجّية واملغرتبني

0 0 0 املراأة والطفل

0 0 0 تكنولوجيا املعلومات

37 78 161 املجموع

نتاج لجنة اإلدارة والعدل:
قرابة 60 إجتماعًا، والحصيلة مقترٌح واحٌد ذو شأن

عقدت   ،2016 متوز  وحتى   2016 العام  مطلع  منذ 

الإدارة  واملوازنة،  املال  من  املكّونة  امل�صرتكة  اللجان 

 ،
ّ

والعدل، ال�صوؤون اخلارجّية واملغرتبني، الدفاع الوطني

 8 والإت�صالت،  والإعالم  والبلديات،  الداخلّية 

الإنتخاب.  قانون  هو  وحيد  قانوٍن  لدر�س  اإجتماعاٍت 

اإثنان  ات�صل  قانوٍن،  مقرتح   17 الغاية  لهذه  قّدم  وقد 

�صّجلت  كما  للمغرتبني.  مقاعد  اإ�صافة  مبو�صوع  منها 

اإذ  النّواب،  من  عدٍد  اأكرب  ح�صور  الإجتماعات  هذه 

اإلتزام  هنا  ر  وُيَف�صَّ نائباً.   41 فيها  عددهم  متو�ّصط  بلغ 

اأهمّيٍة  من  الإنتخاب  لقانون  مبا  باحل�صور  النواب 

بالن�صبة اإليهم والكتل التي ينتمون اإليها. ول بّد من 

اأّي  عن  ت�صفر  مل  الإجتماعات  هذه  اأن  اإىل  الإ�صارة 

نتيجٍة ملحوظٍة، جلهة اإقرار قانوٍن جديٍد لالإنتخابات اأو 

القائم. القانون  تعديل 

الفرعّية اللجان 
عقدت اللجان الفرعية 12 اإجتماعاً مل يتعّد متو�ّصط عدد 

النواب فيها ال�صتة. واأتت هذه الإجتماعات اأوًل لدرا�صة 

م�صروع قانون املعامالت الإلكرتونّية والبيانات ذات الطابع 

 برئا�صة النائب �صامر �صعادة )اإجتماعان(، وثانياً 
ّ

ال�صخ�صي

اإقرتاحات القوانني املتعلقة بالالمركزّية الإدارّية  لدرا�صة 

برئا�صة النائب روبري غامن )10 اإجتماعات(.

عن  تمامًا  غابوا  نّواب 
لجانهم إجتماعات 

اإجتماع،  اأّي  تعقد  ثمة جلاٍن مل  اجلدول،  نقراأ يف  كما 

وبالطبع،  الإجتماعات.  من  حمدوداً  عدداً  عقدت  اأو 

املجل�س،  مكتب  مع  اللجان،  هذه  روؤ�صاء  يتحّمل 

امل�صوؤولية الأوىل يف عدم تفعيلها. وهم، على التوايل:

نتاج اللجان المشتركة وفرعياتها

مي�صال مو�صى حقوق الإن�صان )7(

جان اأوغ�صبيان )6( 
ّ

الإقت�صاد الوطني

بهية احلريري الرتبية )4(

�صيمون اأبي رميا �صباب وريا�صة )4(

�صمري اجل�صر )4( 
ّ

الدفاع الوطني

مروان حمادة البيئة )3(

عاطف جمدلين ال�صحة والعمل )2(

�صانت جنجنيان املهجرين )1(

اأيوب حميد زراعة و�صياحة )0(

جيلربت زوين اإمراأة وطفل )0(

�صامر �صعادة تكنولوجيا املعلومات )0(

عبد اللطيف الزين �صوؤون اخلارجّية واملغرتبني )0(

نّواب حضروا أقل من 10% من 
مجموع اإلجتماعات

نّواب لم يحضروا قّط اللجنة

زياد اأ�صود هادي حبي�س

عبد اللطيف الزين

اإدارة وعدل )61(

ا�صطفان الدويهي

�صامر �صعادة

فادي الأعور

عالء الدين ترو اأ�صغال عامة ونقل )31(

اأنور اخلليل 

اأيوب حميد 

غازي يو�صف

املال واملوازنة )20(

�صامر �صعادة

هادي حبي�س

نائلة تويني اإعالم واإت�صالت )18(

اأما بالن�صبة اإىل اللجان التي عقدت اأكرث من اجتماع �صهرّياً )وهي 4 فقط( فتربز اأ�صماء عدٍد من النواب الذين 

تغّيبوا متاماً عن اإجتماعاتها. وهم، على التوايل:
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إلهام برجس

النقابة في  الجديد  »الثلث« 
من  قرٍن  ن�صف  حوايل  الي�صوعّية«  »اجلامعة  ا�صتمرت 

تدري�س  جمال  يف  وحيدًة   )1959  -  1913( الزمن 

جت 
ّ
القانون يف بريوت. من هنا، هي الوحيدة التي خر

حمامني منذ اإن�صاء النقابة �صنة 1921، حتى اإن�صاء كلّية 

اإن�صاء  1959، من ثم  اللبنانّية �صنة  احلقوق يف اجلامعة 

»جامعة بريوت العربية« �صنة 1960، التي �صّمت كلية 

حقوق منذ تاأ�صي�صها. هذا التبّدل الذي �صهده تدري�س 

مادة القانون يف جامعات مدينة بريوت، �صّكل بالن�صبة 

 داخل 
ّ

اإىل بع�س املحامني اأر�صيًة ل�صعود خطاٍب طائفي

معار�صة  اإىل  التوّجه  هذا  اأ�صحاب  ي�صتند  النقابة. 

لحلقوق  معهٍد  كلّية  لإن�صاء  ال�صديدة  املحامني  نقابة 

هذه  خلفية  اأن  ويعتربون   .
1ً
حتديدا العربّية  اجلامعة  يف 

. يف هذا ال�صدد، 
ّ

املعار�صة كانت طائفّيًة ب�صكل اأ�صا�صي

اإطار  يف  )اأ(  امل�صتقلني  املحامني  قدامى  اأحد  يقول 

حديثه مع »املفّكرة القانونّية«:

من  املحامني  عديد  كان  الزمن  من  فرتة  »خالل 

امل�صلمة.  الطوائف  من  منهم  اأكرث  امل�صيحّية  الطوائف 

كانت  التي  الوحيدة  اجلامعة  كون  اإىل  يعود  وال�صبب 

تاأ�صي�س  حاربوا  كرٌث  »الي�صوعّية«.  هي  حمامني  ج 
ّ
ُتخر

العربّية.  اجلامعة  اللبنانّية ويف  اجلامعة  احلقوق يف  كلية 

على طائفٍة  العلم حكراً  يعد  تاأ�صي�صهما، مل  ب�صبب  اإذ 

اأ�صهر  ثمانية  من  لأكرث  اأ�صربت  املحامني  نقابة  فئة.  اأو 

بهدف منع اإن�صاء كلية احلقوق يف اجلامعة العربّية حتت 

ذريعة رف�س ت�صّخم عدد املحامني، لكن الأمر حقيقًة 

حمل بعدين: طائفّيا وطبقّيا«.

اعرت�صت  النقابة  اأن  الراأي  هذا  اأ�صحاب  يجد  اإذاً، 

ُم�صبقاً على التبّدل الذي توقعت اأن يطراأ على تركيبتها 

املذكورتني.  الكلّيتني  اإن�صاء  اإثر  والطبقّية  الطائفّية 

يجو الكليتني اجلديدتني، باأغلبيتهم امل�صلمة، وجدوا 
ّ
خر

احلّق  على  �صراع  اأمام  املجال  دخولهم  منذ  اأنف�صهم 

بالوجود والتمّثل، وفقاً لهذا الراأي.

يوؤكد )ب(، وهو اأي�صاً من كبار املحامني يف بريوت، اأن 

اإن�صاء  بعد  اإازداد  النقابة  يف  املل�صلمني  املحامني  »عدد 

هاتني اجلامعتني، وباتوا تقريباً ي�صّكلون الثلث«. وهو، ومع 

ذلك، يرف�س )ب( حتميل اإاعرتا�س املحامني اآنذاك بعداً 

اأن  اأكادميّية«،: مبعنى  »املخاوف كانت  اأن  طائفّياً، معترباً 

 القوّي 
ّ

»جامعة بريوت العربية ل تتمتع بالأ�صا�س العلمي

الالزم للمهنة، كذاك الذي متتلكه الي�صوعّية«.

بالنتيجة، يختلف التوّجهان يف تقييم الأثر املبا�صر لإن�صاء 

 داخل النقابة. 
ّ

كلّياٍت جديدٍة على تطّور خطاٍب طائفي

 يبقى ع�صّياً على التفكيك، يف ظّل غياب التوثيق 
ٌ
وهو اأثر

يجي هذه الكليات اآنذاك، في�صعب احل�صم 
ّ
والإح�صاء خلر

طائفّيًة  اأزمًة  املحامني  نقابة  اإ�صراب  انعك�س  اإذا  ما  يف 

داخل النقابة خالل املرحلة الالحقة لإن�صاء الكلّيتني. 

باأن هذا الإ�صراب �صّكل حجر  بالتايل، ل ميكن اجلزم 

 
ّ

الأ�صا�س ملا �صهدته النقابة من اأزماٍت ذات طابع طائفي

يف مرحلٍة لحقة. يف املقابل، ميكن التاأكيد على اأن هذه 

املرحلة �صّكلت الأ�صا�س لتبّدل الرتكيبة الطائفّية للنقابة. 

ما يدفع بنا اإىل الت�صاوؤل حول ما اإذا اتخذت النقابة اأّي 

اإجراءاٍت تتما�صى وواقعها اجلديد؟

واحدٍة  نتيجٍة  يف  و)ب(  )اأ(  كالم  فيهذااملجالي�صّب 

الواقع  مع  للتعامل  فعلّيٍة  نّيٍة  اأّي  بغياب  مفادهاتفيد 

للقول  )ب(  يذهب  بل  ل  للنقابة.  اجلديد   
ّ

الطائفي

النقيب  كون  عن  يتخلوا  لن  »امل�صيحّيني  اإاأن 

ينتمياىلهذهالطائفةم�صيحّياً، فهو املن�صب الوحيد، من 

بني منا�صب عديدة يف جمال القانون والعدالة الذي ل 

»اأاإن  اأما )اأ( فيعترب  يزال لهم ولن يتخّلوا عنه لأحد«. 

بني  املداورة  فطبقوا  تيقظاً،  اأكرث  كانت  طرابل�س  »نقابة 

ن�صاأة  منذ  نقيب  من�صب  على  وامل�صيحّيني  امل�صلمني 

بريوت  يف  النقيب  ليزاليبقى  باملقابل،  يف  النقابة. 

فيالوقتالذيبينما  كلها،  التبدلت  رغم  دائماً  م�صيحّياً 

كما  اأزمة،  وقوع  وقتحني  على  احللول  فيهطرح  يقت�صر 

ح�صل يف الاإنتخابات الاأخرية ول يطول المرالنقا�س 

لأكرث من اأا�صابيع حتى ين�صى املو�صوع«.

يف مطلق الأحوال، ُيالحظ اأن التوّجه الأعّم يف النقابة 

يذهب نحو اإانكار امل�صاألة واقعها الطائفّية. ومن الدللت 

حاولت  الذين  املحامني  اأغلب  رف�س  ذلك،  على 

»املفّكرة« التوا�صل معهم،  يف اإاطار بحثها هذا، احلديث 

يف املو�صوع. مثاًل، املحامي )ه(، اأعلن رف�صه الكالم عن 

املو�صوع بالقول: »اأنا مع نقابتي ظاملًة كانت اأم مظلومة«. 

وي�صري هذا التوّجه اإاىل مدى ح�صا�صّية امل�صكلة الطائفّية 

اإىل اللمحامني، ل �صيما القدامى منهم. فهم،  بالن�صبة 

يقبلون  ل  كاآفٍة  بالطائفّية  �صمناً  يعرتفون  هذا،  مبوقفهم 

و�صثم نقابتهم بها، ويعلمون �صمناً باملقابل اأاإنها حتّولت 

اإاىل واقٍع ل يتّم التعامل معه..  

النظام  أو  المرشحين  عدد 
اإلنتخابّي؟

يف العام 1991، ملّا انتخب اإ�صتثنائّياً ثمانية اأع�صاٍء ملجل�س 

ت على 
ّ
، مر
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النقابة يف دورٍة واحدٍة بدًل عن من دورتني

 �صبيهٌة ًة بتلك التي 
ّ

النقابة اأزمٌةًة �صبيهذات طابٍع طائفي

الإنتخابات  نتيجة  خلفية  اليومعلى  حاليا  ت�صهدتناها 

النقابّية الأخرية. وعرب الزمن، وي�صتمر عامالن اأ�صا�صّيان 

يف ت�صكيل رافعة الأزماأر�صيٍة حّمالة لالأزماتة: التمثيل 

وقبيل   ،1991 العام  يف  امل�صكلة.  واإنكار   ،
ّ

الطائفي

بريوت  نقابتي  بني  للجمع  طرٌح  ح�صر  الإنتخابات، 

وطرابل�س، وو�صع حمل نقا�ٍس جّدّي مت تداوله �صحافّياً. 

نقيب  ن�َصره  تعليٍق  خالل  من  جاء  النقا�س  هذا  اإنهاء 

»النهار«  املحامني يف طرابل�س ح�صن مرعبي يف جريدة 

قبل �صهٍر من موعد اإنتخابات نقابة املحامني، وجاء فيه:

»مع احرتامنا لنقابة املحامني يف بريوت كموؤ�ّص�صة وحمامني 

زمالء اأعزاء، ل ي�صعنا اإل اأن نلفت النظر دون اإنتقا�ٍس من 

اأحد اإىل املواقف الوطنّية والقومّية لنقابة حمامي طرابل�س 

الظروف  اأحلك  اتخذتها يف  والتي  اجلميع  يعرفها  التي 

 
ّ

واأ�صعبها، حيث حافظت على الإرتباط الع�صوي الداخلي

، وحالت دون التفّكك )...(. وما مت�ّصكها بالعي�س 
ّ

والعربي

 )...( وتثبيت حّق كّل حماٍم 
ّ

امل�صرتك والإن�صهار الوطني

لأي ديٍن اأو طائفٍة انت�صب يف الرت�صيح ملن�صب النقيب 

وامل�صاركة الفّعالة يف الق�صايا املطلبّية والقومّية اإل الدليل 

يف  به  تقوم  الذي  والأ�صا�صي  املهم  الدور  على  ال�صاطع 
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خدمة لبنان والوطن العربي«.

ينطوي ما ن�صره مرعبي على انتقاٍد مبا�صٍر لنقابة املحامني 

ملن�صب   
ّ

الطائفي الإحتكار  خلفية  على  بريوت  يف 

الطائفّية  للحالة  نقداً  لي�س  بالتايل،  وهو،  فيها.  النقيب 

مكت�صٍب  عن  للتنازل  رف�س  هو  ما  قدر  على  نف�صها، 

و�صول  طرابل�س:  يف  املحامني  نقابة  اإطار  يف  متاٍح 

امل�صيحّيني. مع  بالت�صاوي  النقابة،  رئا�صة  اإىل   امل�صلمني 

الطائفّية  للم�صكلة  نقده  مرعبي ح�صر  اأن  هنا  الالفت 

اإطار  يتناولها يف  النقيب، ومل  مبن�صب  نقابة بريوت  يف 

بروز  عدم  اإحتمال  يعّزز  ما  النقابة.  جمل�س  ع�صوية 

�صيما  ل  قبلها،  ال�صعيد  هذا  على   
ّ

طائفي متثيٍل  اأزمة 

اأن املجل�س املنتخب يف العام 1987، والذي اقرُتع يف 

انتخاباته لـ 12 ع�صواً دفعًة واحدة، »�صم 3 حممدّيني: 

 ودرزّي«، وفقاً لـ)ب(.
ّ

 و�صيعي
ّ

�صني

 
ّ

اإ�صتباقي موقٌف  كاأنها  مرعبي  ر�صالة  تظهر  املقابل،  يف 

لأزمٍة ما لبثت اأن وقعت اإثر اإنتخابات العام 1991. فلم 

 
ّ

اأو �صيعي  
ّ

اأّي م�صلٍم �صني يتمكن يف هذه الإنتخابات 

من الو�صول اإىل جمل�س النقابة. وبات تكوين املجل�س 

فيه.  وحيد  درزّي  ع�صو  وجود  لول  �صرفاً،  م�صيحّياً 

ويت�صح من املتابعة التي ااأجرتها جريدة »النهار« اآنذاك 

اأن هذه النتيجة كانت متوقعة، اإذ اأوردت خرباً يقول: 

املحامني  نقيب  بذلها  التي  اجلهود  من  الرغم  »على 

ال�صابق ونقباء �صابقون لإنتخاب اأربعة اأع�صاء م�صلمني 

لع�صوية جمل�س النقابة، فاإن جهودهم مل تلَق ال�صدى 

وجود  اإىل  ي�صري  النتائج  هذه  توقع  د 
ّ
جمر  .
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املطلوب«

اأ�صباٍب وظروٍف وا�صحٍة اأّدت اإىل الو�صول اإليها.

النتيجة.  تربير  يف  املحامني  لدى  توّجهان  برز  حينها، 

التي  الت�صطيب  »اأعمال  اإىل  الأمر  يرّد  اأحدهما 

اإ�صافة  بالذات،  امل�صلمني(  املحامني  )اأي  ا�صتهدفتهم 

اإىل �صبه التحالف الذي كان قائماً بني بع�س املر�صحني 

على  الذنب  اآخرون  رمى  املقابل،  يف   .
5
والتكتالت«

املحامي  وكتب  اأنف�صهم.  امل�صلمة  الطوائف  مر�صحي 

عبداهلل القرب�صي: »ل اأنكر اأن بع�س املحامني – لكنهم 

نزٌر ي�صري- ل يزالون يتاأثرون بطائفة املر�ّصح )...(. النافر 

يوم  اإنتخابهم  مت  الذين  الثمانية  الأع�صاء  اأن  واملقلق 

الأحد والذين جنحوا، لي�س فيهم اإل درزيٌّ م�صلم. كّل 

ال�صيعة وال�صنة ر�صبوا. واأبادر بالإعالن �صراحًة وجراأًة 

املر�صحني.  ذنب  بل  الناخبني،  ذنب  لي�س  الذنب  اأن 

.»
6ً
فقد كان هناك �صبعة ع�صر مر�صحاً �صنّياً و�صيعّيا

من جهته، يوؤيد )ب( التوّجه الثاين، معترباً اأن ال�صبب 

عدد  هو   2016 والعام   1991 العام  يف  النتيجتني  يف 

املر�صحني امل�صلمني. ويقول يف هذا املجال:

»كرثة اأعداد املر�ّصحني امل�صلمني توؤّدي اإىل خ�صارتهم، 

مقعٍد   ،
ّ

�صني مقعٍد  بوجود  يقول  العرف  اأن  �صيما  ل 

الأحيان،  اأغلب  ويف  النقابة.  درزّي يف  ومقعٍد   ،
ّ

�صيعي

ل ي�صل حمامون من الطوائف الثالثة، بينما ي�صل يف 

اأحياٍن اإ�صتثنائيٍة اأكرث من حماٍم واحٍد من اإحدى هذه 

الطوائف اإىل جمل�س النقابة«.

يف هذا ال�صياق، ل يعود من املمكن فهم م�صكلة عدد 

املر�ّصحني اإل يف اإطار وجود م�صاحة متثيٍل ق�صوى متاحٍة 

اإىل  امل�صلمني  املر�صحني  تعّدد  فيوؤدي  عرفاً.  للم�صلمني 

ما  يف  تنح�صر  الإنتخابية،  املعركة  داخل  معركٍة  خلق 

كرثة  تنعك�س  ل  املقابل،  يف  اأ�صواتهم.  فتتبّدد  بينهم، 

النقابة  داخل  متثيلهم  على  امل�صيحّيني  املر�صحني  عدد 

 طائفّي في إنتخابات مجلس نقابة المحامين:
ٌ

قلق
يخه؟ وما حاضره؟ ما تار

ع�صو  من  اأكرث  اإنتخاب  اأمر  يبدو  اإذ  ذاتها،  بالطريقة 

عدد  يكون  ل  وهكذا،  بديهياً.  امل�صيحّية  الطوائف  من 

النظام  ما،واإمنا  طائفٍة  ذاته لإق�صاء  بحّد  �صبباً  املر�ّصحني 

 املّتبع عرفاً، والذي يح�صر عدد املقاعد التي 
ّ

الإنتخابي

واإمنا   ، النقابة.  تبوئها يف جمل�س  امل�صيحّيني  لغري  ميكن 

�س بطريقٍة تظهره كجزٍء ل يتجزاأ 
َّ
 املكر

ّ
العرف الاإنتخابي

املقاعد  عدد  يح�صر  وهو  نف�صه،   
ّ

الاإنتخابي النظام  من 

7
التي ميكن لغري امل�صيحّيني تبووؤئها يف جمل�س النقابة.

مع  بالعالقة  )ب(  يقّدمه  ذلك  عن  على  مثاٍل  وخري 

نتائج اإنتخابات العام اجلاري 2016:

»تر�ّصح خم�صة حمامني �صيعة. بطبيعة احلال، لن يقرتع 

علي  املر�ّصح  ح�صل  لو  نف�صها.  الطائفة  من  لـ3  اأحد 

العبداهلل على %20 من الأ�صوات التي ح�صل عليها 

لتمّكن  هو،  ح�صده  ما  اإىل  بالإ�صافة  الأربعة  خ�صومه 

من  املر�ّصحني  كرثة  لكن  املجل�س.  اإىل  الو�صول  من 

الطائفة بّددت الأ�صوات، علماً اأن جمل�س النقابة اليوم 

ي�صّم ع�صواً م�صلماً �صنّياً واآخر درزّياً«.

األزمة يفاقم  السياسّي  ل 
ّ

التدخ
اأثارت نتائج الإنتخابات التي �صهدها العام 1991 ردود 

ًة قوّيًة من بع�س املحامني امل�صلمني  فعٍل متفاوتة ومعاَر�صَ

الذين طالبوا باحلفاظ على �صيغٍة توافقّية:

»اإننا نعترب نتائج الإنتخابات الأخرية ملجل�س النقابة غري 

، ونطالب جمل�س 
ّ

 والنقابي
ّ

مقبولٍة على ال�صعيدين الوطني

 م�صوؤوٍل بالرتّفع عن 
ّ

النقابة املنتخب باتخاذ موقٍف تاريخي

ة ورف�س نتائج الإنتخابات والتقّدم باإ�صتقالٍة  امل�صالح اخلا�صّ

جماعّيٍة وتاأليف جلنٍة لتعديل قانون تنظيم املهنة والنظام 

.
8
»

ّ
 واملناطقي

ّ
، مبا ي�صمن �صّحة التمثيل الوطني

ّ
الداخلي

حدود  عند  تتوقف  مل  النتائج  هذه  على  الفعل  ردود 

املحامني، بل تخّطتها اإىل العديد من ال�صيا�صّيني الذين 

عرّبوا عن عدم ارتياحهم لهذه النتائج وطالبوا بو�صع حلول:

�صعادة  جورج  والوزير  كرامي(  عمر  )الرئي�س  »حتّدثنا 

لدينا  لأن  النتيجة  من  م�صرورين  غري  وكنا  واأنا،   )...(

املخارج  يجدوا  اأن  واأرجو  تراعى،  اأن  يجب  اعتبارات 

التي ت�صّحح الو�صع حتى ل حت�صل الإن�صقاقات التي 

.
9
نحن بغنى عنها، ول نريد اأن نتدّخل يف ذلك«

الدميقراطّية  مبداأ  تغليب  عن  اأ�صفرت  »الإنتخابات 

 امل�صّمى زوراً توافقاً 
ّ

العّددية على مبداأ التوافق الطائفي

وطنّياً، بحيث اأ�صبح جمل�س نقابة املحامني كاأنه جمل�ٌس 

.
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لرابطة طائفّية ذات لوٍن واحد«

تخرج هذه الت�صريحات والبيانات ال�صادرة عن النقابيني 

 لتزجها 
ّ

وال�صيا�صّيني، اأزمة �صنة 1991 من الإطار النقابي

يف �صلب الطائفّية ال�صيا�صّية املهيمنة على الدولة بكافة 

ال�صيا�صي يف  التدّخل  يتطابق  هل  ولكن،  موؤ�ّص�صاتها. 

نقابة املحامني وقتها مع طبيعة التدّخل القائمة حالياً؟ 

ال�صيا�صّية مل  »التدّخالت  اأن  يوؤكد  من جهته،  )ب(، 

العملية  م�صتوى  على  الت�صعينّيات  يف  حا�صرًة  تكن 

اجلهات  هذه  اإهتمام  ينفي  ل  املقابل،  يف  الإنتخابّية«. 

بدعم  رغبتها  حمّدداً  النقابّية،  بالإنتخابات  ال�صيا�صّية 

حلّل  املر�ّصحني  عرب  التدّخل  اأو  ذاك،  اأو  املر�صح  هذا 

التدّخالت  حّدة  اإزدياد  موعد  اأما  نقابّية.  م�صكالٍت 

ال�صيا�صّية في�صعه يف �صياق »ما بعد العام 2005، عندما 

اإطار  يف  وا�صٍح  ب�صكٍل  احلزبّية  التحالفات  تربز  بداأت 

 بارزاً على 
ّ

تكتلي 8 و14 اآذار، حيث بات العمل احلزبي

�صعيد الرت�صيحات والإنتخابات«. هذا الواقع اأّدى اإىل 

ت�صهيل و�صول حمامني من خمتلف الطوائف يف اإطار 

نتج عنه عدم متثيل  القائمة، كما  ال�صيا�صّية  التكتالت 

 داخل الكتل.
ّ

 توافقي
ّ

طائفٍة ما بناًء على قراٍر �صيا�صي

الواجهة  اإىل   
ّ

الطائفي اخلطاب  عودة  املقابل،فاإن  بفي 

داخل النقابة اإرتبط راهناً بتفّكك التكتلني، واإعادة بناء 

حتالفات حزبية داخل الطوائف على م�صتوى الدولة.

بالنتيجة، تظهر ميكن للمرء اأن يقراأ الإنتخابات النقابّية 

عن  يتجزاأ  ل  كجزٍء  اللحظة  وحتى  الت�صعينّيات  منذ 

 امل�صيطر على 
ّ

 والطائفي
ّ

 وال�صيا�صي
ّ

واقع البلد القطاعي

اإرتبط  اأتى  البدءالت�صعينّيات،  ففي  والدولة.  املجتمع 

التمثيل  على  بالتنازع  يتعلق  �صرفاً،  الطائفّياً  اخلطاب 

بني امل�صلمني، �صّنًة و�صيعًة، من جهة وامل�صيحّيني على 

يتناغم مع  ثانيةاأخرى. ما  اإختالف مذاهبهم من جهٍة 

القائماً  كان  االذي  احل�ص�س  وتوزيع  الإنق�صام  واقع 

حينهااآنذاك. اأما الآن، ويف ظّل الإنق�صام بني الطائفتني 

ال�صيا�صّيتني ال�صنّية وال�صيعّية واأحزابهما، مل يعد ممكناً 

 عرب رجال ال�صيا�صة امل�صلمني. ، 
ّ

مترير اخلطاب الطائفي

ما ا�صتدعى �صدوره مبا�صرًة عن مرجعّيٍة طائفّيٍة، . فكان 

 الأعلى.
ّ

 ال�صيعي
ّ

بيان املجل�س الإ�صالمي

- األخبار، ضجيج طائفّي يف نقابة محامي بريوت، رضوان مرتىض، . 1

سياسة، العدد 3046، 30 ترشين الثاين 2016.

للمزيد حول املوضوع، متكن مراجعة مقال جويل بطرس يف عدد . 2

»املفّكرة« هذا، ص. 9-8

يضم مجلس النقابة 12 عضواً، تجري انتخابات العضوية بشكل . 3

سنوي، بحيث يتبدل مبوجب كل انتخابات 4 أعضاء تكون قد 

انتهت واليتهم والتي متتد لسنتني. لكن عام 1990 وبسبب 

ظروف الحرب اللبنانية، مل يتم اجراء االنتخابات كاملعتاد، ما ادى 

اىل انتخاب 8 أعضاء دفعة واحدة يف السنة التالية، أي عام 1991. 

- النهار، نقيب محامي طرابلس حسن مرعبي، 9 ترشين االول . 4

1991، الصفحة 5.

-النهار، 20 ترشين الثاين 1991.. 5

-النهار، 20 ترشين الثاين 1991.. 6

- النهار، املحامي عبدالله قربيص، إنتخابات نقابة املحامني، رأي حّر، . 7

19 ترشين الثاين 1991، الصفحة 5.
الدكتور . 8 النارصيني  الوحدويني  حركة  لرئيس  ترصيح  النهار،   -

الثاين  ترشين   19 حر،  رأي  املحامني،  نقابة  إنتخابات  صباغ،  سمري 

الصفحة.  ،1991
- النهار، كلمة محامو الجنوب التي ألقاها املحامي خالد لطفي . 9

خالل لقاء يف نادي خّريجي املقاصد اإلسالمية يف صيدا بتاريخ 

1991/11/30، العدد الصادر يف 2 كانون أول 1991، ص8.
-النهار، 19 ترشين اول 1991، ص2.. 10

ميثاق 1991  
يدّل امليثاق املوّقع يف نقابة املحامني يف 17 كانون الأول 

1991 على امل�صاألة الطائفّية داخل النقابة، خالل العقود 

املا�صية. وهو نتيجٌة مبا�صرٌة لالأزمة احلاّدة التي ن�صاأت 

وقتها )راجع/ي التحقيق املن�صور هنا(.

فرتة  خالل  اإنه،  )ب(  املخ�صرم  املحامي  يقول 

زيادة  عن  حديٍث  اأّي  ن�صمع  نكن  »مل  ال�صبعينّيات، 

عدد امل�صلمني و�صرورة متّثلهم على هذه اخللفية. فالدروز 

مل يتمّكنوا قبل ذلك من الو�صول اإىل املجل�س. حتى 

، مل يكن قادراً على الو�صول اإذ كانت 
ّ

املحامي ال�صيعي

امل�صيحّيني  النقابة من  اأغلبّية  اأن  اأما  لل�صّنة.  الأف�صلية 

فكان اأمراً م�صّلماً به. العرف الوحيد الذي �صاد يف ذلك 

 حممدّياً، �صواًء �صنّياً 
ّ
الوقت ق�صى باأن يكون اأمني ال�صر

اأو �صيعّياً اأو درزّياً. وي�صّجل هنا مثاًل اأن الدروز مل يعّينوا 

يف هذا املن�صب اإل يف حال عدم متّثل ال�صّنة وال�صيعة يف 

جمل�س النقابة، كما ح�صل يف العام 1991«.

خالل احلرب الأهلية، بدا وكاأن النقابة ناأت بنف�صها عن 

الإنق�صامات الطائفّية وال�صيا�صّية التي �صهدتها الدولة. ل 

 يف جمل�صها اإىل 
ّ

بل عّززت مت�ّصكها بتنّوع التمثيل الطائفي

)ب(، »كان النقيب ع�صام  اأبعد احلدود. فمثاًل، ووفقاً لـ 

كرم ميتنع عن عقد جل�صة جمل�س النقابة يف حال عدم 

متّكن املحامي حممد ال�صاحلي من العبور اإىل النقابة«.

ويكمل )ب(: »الأزمة الفعلّية وقعت يف العام 1991. 

كّل  بني  من  واحٍد  بدرزيٍّ  املحمدّيني  متّثل  اإنح�صار 

املر�صحني اأّدى اإىل و�صع ميثاق ال�صرف الذي يهدف 

اإىل احلفاظ على متثيل كافة العائالت الروحّية يف جمل�س 

كتاباً  املحامني  النّواب  كّل  اىل  اأر�صلنا  وقتها،  النقابة. 

طالبني منهم اأن يوّقعوا على ميثاٍق يعرّب عن رغبة مبراعاة 

كّل الطوائف يف الإنتخابات النقابّية، وترجم الأمر �صنة 

 اإىل جمل�س النقابة«.
ّ

 و�صيعي
ّ

1992 بدخول �صني

ن�ّس ميثاق �صنة 1991 على التايل:

يعلنون  املحامني  نقابة  دار  يف  املجتمعني  اإن   )...(«

مت�ّصكهم وت�صّبثهم بالثوابت التي درجت عليها نقابتهم، 

�صمل  معه  يلتئم  للمحامني،  اأو�صع  متثيٍل  عرب  وذلك 

العائلة اللبنانّية، يف اإطار �صيغة العي�س امل�صرتك ومبداأ 

 الذي هو حجر الزاوية يف حياتنا الوطنّية. 
ّ

التوافق الوطني

ومت�ّصكاً منهم مبا تقّدم، يوؤّكد املجتمعون حر�صهم الثابت 

منيعاً  ح�صناً  املحامني  نقابة  تبقى  اأن  على  وامل�صتمر 

متقّدماً للوحدة الوطنّية، عاملني على �صونها واملحافظة 

ميثاقاً  عليها  موؤمتنني  املقبلة،  الأجيال  اأجل  من  عليها 

مقد�صاً علينا وعليهم مبنزلة اإلتزام ال�صرف ب�صرفهم«.

 مل يظهر اإل بعد 
ّ

 لواقع النقابة الطائفي
ّ

الوجه ال�صلبي

منذ  تتبلور،  بداأت  اإذ  اللبنانّية.  الأهلّية  احلرب  اإنتهاء 

 على 
ّ

 والطائفي
ّ

تلك املرحلة، �صطوٌة للبعدين ال�صيا�صي

ال�صيا�صّية  التطّورات  ومع  اليوم،  النقابّية.  اخليارات 

جنوح  الأخرية  النقابّية  الإنتخابات  يف  جتّلى  الراهنة، 

.
ّ

امل�صاألة الطائفّية باإجتاٍه مذهبي

 ، بانتظار مقاربٍة تعي امل�صاألة، ل تتفاداها، وتريد لها حاّلً

كي ل يفاقمها التجاهل.

أّدت نتائج إنتخابات »نقابة المحامين في بيروت« الحاصلة في 20 تشرين الثاني 2016 إلى إخراج واقٍع 

طائفّي حاضٍر في النقابة من حّيز تهامس المحامين العصّي على اإلثبات والتدليل إلى حيز الواقع الملموس 

الذي يمكن إخضاعه للنقاش. فبرز غياب التمثيل الشيعّي عن مجلس النقابة للسنة الثالثة على التوالي، 

على أنه العنصر األساسّي لألزمة الحالّية.1 وشّكل محوراً لخطاٍب طائفّي وصل حّد المطالبة باعتماد صيغة 

»المناصفة في التمثيل بين المسلمين والمسيحيين في مجلس النقابة«، وفقاً لما جاء في بياٍن صادٍر عن 

نائب رئيس المجلس اإلسالمّي الشيعّي األعلى عبد األمير قبالن. وقد هّدد بإنشاء نقابٍة أخرى للمحامين 

»يتمّثل فيها المسلمون الشيعة تمثيالً صحيحاً«.

صّنفت نتائج هذه اإلنتخابات كعّلٍة سببها خرٌق »للميثاقية«. والمقصود هنا، ميثاق شرٍف تّم توقيعه في 

نقابة المحامين في العام 1991 ينّص على ضمان النقابة لتمثيل »العائالت« الطائفّية اللبنانّية في مجلسها. 

وتوقيع هكذا ميثاق يشير إلى أن المحامين اضطروا على التعامل مع أزمٍة طائفّيٍة شبيهٍة وسابقة. ما يخرج 

نتائج اإلنتخابات األخيرة ورّد الفعل الحاصل حولها من اإلطار اآلنّي، ليضعها في سياٍق يسعى هذا البحث 

لتحديده.

لتوضيح هذا السياق، ال بّد من التدقيق في التبّدالت التي شهدتها النقابة منذ إنشائها سنة 1921، وصوالً 

إلى ظروف إنبثاق الميثاق في العام 1991. فهل برز هذا الخطاب الطائفّي في النقابة منذ نشأتها، أم صعد 

في وقٍت الحٍق، وما هو التحّول الذي أّدى إليه؟ وأبعد من ذلك، ما هي األسباب الفعلّية المؤدية إلى إنتخاب 

مجلٍس من لوٍن طائفيٍّ واحد؟هل هناك إرادٌة فعلّية إلقصاء طائفٍة معّينة بواسطة النظام اإلنتخابّي المعتمد 

وآلية اإلقتراع في ظّله؟ أم أنها مجرد نتيجٍة لعقلّيٍة طائفّيٍة مسيطرٍة على الخيار اإلنتخابّي، ما يجعل الواقع 

التمثيلّي ألّي طائفٍة أكثر هشاشةً كلما ازداد عدد مرشحيها؟
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جويل بطرس

بريوت  يف  املحامني  نقابة  اأعلنت   ،1961 ني�صان  يف 

 »
ّ

الإ�صراب اإحتجاجاً على اإن�صاء »معهد احلقوق العربي

اأنها  النقابة  واأعلنت  العربّية«.  بريوت  لـ«جامعة  التابع 

والإلتزام  املعهد  اإقفال  قبل  اإ�صرابها  عن  ترتاجع  لن 

اللبنانّية«:  »اجلامعة   
ّ

فرَعي يف  احلقوق  تعليم  بح�صر 

اجلامعة  يف  احلقوق  كلّية  ب�صوؤون  ُيعنى  الأول  الفرع 

اللبنانّية، والثاين ُيعنى ب�صوؤون كلّية احلقوق التي تتوىل 

الإ�صراب   
ّ
ا�صتمر يو�صف«.  القدي�س  »جامعة  اإدارتها 

اأ�صهر، �صقطت خاللها حكومتان، ونّفذ   9 ملدٍة تقارب 

« حماولة اإنقالٍب 
ّ

 الإجتماعي
ّ

»احلزب ال�صورّي القومي

على حكم رئي�س اجلمهورية اآنذاك فوؤاد �صهاب.

وطالبت   
ّ

�صرعي املعهد غري  اأن  املحامني  نقابة  اعتربت 

»الكتائب  اإ�صرابها حزب  و�صاندها يف  ترخ�صيه.  بعدم 

اللبنانّية« حتى مرحلٍة معّينة من املواجهة مع احلكومة، 

 رف�صه النقيب. 
ّ

اآثر احلزب بعدها القبول بحلٍّ حكومي

ملطلب  �صالم  �صائب  الرئي�س  حكومَتي  من  �صدٍّ  بعد 

النقابة، طلبت حكومة الرئي�س ر�صيد كرامي التفاو�س، 

مت�ّصك  مع  النقابة.  بحّل  تهديدها  اإهمال  دون  من 

، حا�صرت احلكومة النقابة عرب 
ّ

النقيب مبطلبه الأ�صا�صي

توجيه دعوٍة لإقرار م�صروع قانون تنظيم التعليم العايّل، 

ما اأجربها على الرتاجع يف ظّل ظروٍف �صيا�صّية عا�صفة.

ن�صاأته  ظروف  الإ�صراب،  اإىل  نعود  املقال،  هذا  يف 

وتطّوره، اأداء احلكومة يف �صّده، حتى الإعالن عن فُكه 

يف كانون الثاين 1962.

650 محاٍم منتســٍب  إلتزم 
إلى نقابــة محامي بيروت 

باإلضــراب على الرغم 
من معارضة قســٍم منهم 

له، فتوقــف العمل في 
المحاكم، باســتثناء 

ــي يجريها  التحقيقات الت
قضــاة التحقيق

اإلضراب،  تعلن  النقابة 
تتجاهلها والحكومة 

 
ّ

19591، �صدر مر�صوٌم اإ�صرتاعي
بتاريخ 5 كانون الثاين 

للفنون  اللبنانّية  »الأكادميّية  بتوقيف  وق�صى   ،4 رقمه 

ال�صيا�صّية  والعلوم  احلقوق  تدري�س  عن  اجلميلة« 

نقابة  لطلب  اإ�صتجابًة  القرار  اأتى  وقد  والإقت�صادّية. 

اأرادت ح�صر تعليم احلقوق  التي  املحامني يف بريوت، 

عدد  ت�صخم  من  واحلّد  اللبنانّية  اجلامعة  فرَعي  يف 

امل�صتوى  تديّن  اإىل   - براأيها   - �صيوؤدي  ما  املحامني، 

 يف البلد. اإذ بلغ حينها عدد املحامني 
ّ

القانويّن واملهني

طاّلب  عدد  تعّدى  فيما  حماٍم،   1200 نحو  العاملني 

احلقوق يف اجلامعة اللبنانّية 1666 طالباً.

إعــالن اإلضراب لم 
يؤثــر على قــرار حكومة 

ــالم،  الرئيس صائب س
الذي أكــّد أن معهد 

الحقــوق فــي »الجامعة 
العربّيــة« لــن يقفل

»معهد  اإقفال  اإىل  النقابة  دعت  ذلك،  اإىل  وبالإ�صتناد 

»الالأكادميّية«.  حقوق  بق�صم  اأ�صوًة   »
ّ

العربي احلقوق 

علٍم  على  احل�صول  بطلب  تقّدم  قد  »املعهد«  وكان 

يجيز   ،)1960 �صنة  عليه  )ح�صل   1958 �صنة  وخرٍب 

تابعاً  مثلها  يكون  بحيث  تاأ�صي�صه،  العربّية«  لـ»اجلامعة 

اعتبار  النقابة دعوتها على  الإ�صكندرّية. وبنت  جلامعة 

بتعليم  املتعّلقة  والقرارات  واملرا�صيم  »القوانني  اأن 

لأّي  ال�صماح  بعدم  تقول  اإطالقاً  بالتعليم  اأو  احلقوق 

موؤ�ص�صة علمّية بتعليم احلقوق وح�صر هذا التعليم مبعهد 

قد  احلكومة  وكانت   .»
2
اللبنانّية اجلامعة  يف  احلقوق 

22 ايلول  اأمام جمل�س �صورى الدولة يف  اأقرت ر�صمّياً 

باأنها »ق�صدت من تنظيمها العاّم لتدري�س مادة   1960

احلقوق والعلوم ال�صيا�صّية امل�صلحة العاّمة، ومنعت كّل 

.»
3
املدار�س عن تدري�صه

 6 حلوايل  النقابة  حاولت  الإ�صراب،  اإعالن  قبل 

مل�صاألة  اإيجاد حلٍّ  اأجل  التفاو�س من  باب  فتح  اأ�صهر 

�صائب  الرئي�س  حكومة  ا�صتمرت  بينما  »املعهد«، 

فيليب  املحامني  نقيب  فدعا  مطالبها.  بتجاهل  �صالم 

للجمعّية  اإجتماٍع  اإىل   1961 ني�صان   15 يف  �صعادة 

اإعالن  رت 
ّ
قر التي  املحامني،  لنقابة  العمومّية 

عدم  حال  يف  املحاكم  اأمام  املثول  عن  الإ�صراب 

اإقفال معهد احلقوق التابع لـ«جامعة بريوت العربّية«. 

طائفّية،  ك 
ّ
التحر اأ�صباب  اأن  يومها  ال�صحف  اعتربت 

يف  احلقوق«  »معهد  اإقفال  بني  التناق�س  خلفية  على 

اإبقاء  1959 والإ�صرار على  اللبنانّية« �صنة  »الأكادميية 

.»
ّ

العربي »املعهد 

بريوت  حمامي  نقابة  اإىل  منت�صٍب  حماٍم   650 اإلتزم 

له،  منهم  ق�صٍم  معار�صة  من  الرغم  على  بالإ�صراب 

التي  التحقيقات  با�صتثناء  املحاكم،  يف  العمل  فتوقف 

قرار  املحامني  نقيب  يبّلغ  ومل  التحقيق.  ق�صاة  يجريها 

الإ�صراب اإىل حماكم حمافظة ال�صمال، لأنه ل ي�صمل 

قرار  على  يوؤثر  مل  الإ�صراب  اإعالن  ال�صمال.  نقابة 

معهد  اأن  اأكّد  الذي  �صالم،  �صائب  الرئي�س  حكومة 

احلقوق يف »اجلامعة العربّية« لن يقفل. اأما وزير الرتبية 

اإىل  �صيوؤدي  املعهد  اإقفال  اأن  ف�صرح  جنبالط  كمال 

اللبنانّية  احلكومة  على  اجلامعة  قبل  من  دعوى  رفع 

اإىل  باجلامعة  �صيدفع  كما  الدولة،  �صورى  جمل�س  اأمام 

تدري�س طالبها يف لبنان وتقدمي الإمتحانات يف »جامعة 

الإ�صكندرية« اأو يف »اجلامعة ال�صورّية« يف دم�صق، علماً 

لبنان.  يف  بها  معرتٌف  اجلامعتني  هاتني  �صهادات  اأن 

كما تخّوف من زعزعة العالقات بني لبنان واجلمهورّية 

عدد  بتحديد  يق�صي  حاّلً  فطرح   ،
4
املّتحدة العربية 

املحامني عرب حتديد عدد املتخرجني.

تعقيدًا،  تزداد  األزمة 
موقفهما على  والطرفين 

ا�صتمرت احلكومة باعتمادها �صيا�صة التجاهل متاأملًة اأن 

ير�صخ املحامون لالأمر الواقع، فيقبلون باإن�صاء املعهد. لكن 

النقيب مت�ّصك بالإ�صراب، على الرغم من تلقيه تهديدات 

عديدة بالقتل، ح�صب زعمه. و�صانده يف حملته رئي�س 

�س »جريدة 
ّ
حزب »الكتائب« الوزير بيار اجلمّيل، الذي كر

باإن�صاء  احلكومة  قرار  لإنتقاد  احلزب(  )جريدة  العمل« 

معهٍد اإ�صايّف يدّر�س احلقوق باللغة العربّية. وذّكر اجلمّيل 

�صالم بالإتفاقات املعقودة بني احلكومة واجلامعة اللبنانّية 

اإقفال معهد »الكلّية اللبنانّية للفنون اجلميلة«،  اأثر  على 

»واإل فما هو الداعي يف ذاك الوقت لإقفال هذا املعهد، 

معهد األك�صي بطر�س، اإن مل يكن احلر�س على تنظيم 

.»
5
تدري�س احلقوق ورفع م�صتوى املهنة

تخــّوف كمال جنبالط 
مــن زعزعة العالقات 

بين لبنــان والجمهورّية 
العربيــة المّتحدة، فطرح 

حاّلً يقضــي بتحديد عدد 
المحاميــن عبر تحديد 

عــدد المتخرجين
�صغط  حتت  احلكومة  ا�صطرت   ،1961 اأّيار   10 يف 

من  مواجهتها  يف  املحامني  وتكتّل  جهة  من  اجلمّيل 

بنقابة  لالإت�صال  وزارّيٍة  جلنٍة  تاأليف  على  ثانية،  جهة 

املحامني والعمل معها على اإيجاد املخرج الالزم لإنهاء 

كّل   
َ

بقي اآنذاك،  متوقعاً  كان  كما  ولكن،  الإ�صراب. 

اإقفال  يف  البحث  رف�صت  فاللجنة  موقفه،  على  طرٍف 

 
ّ

اأ�صا�صي ك�صرٍط  باإقفاله  النقابة  مت�ّصكت  بينما  املعهد 

النّواب  اجتمع  املقابل،  يف  تفاو�صّية.  عملّيٍة  اأّية  لبدء 

 لو�صع ت�صريٍع عام لتعليم 
ّ

النيابي املحامون يف املجل�س 

البالد،  يف  العايل  التعليم  فروع  �صائر  وتنظيم  احلقوق، 

على اأن تنجز اللجنة مهمتها خالل 10 اأيام. وقد اأجمع 

 
ّ

 والعربي
ّ

النّواب على اإخ�صاع معهَدّي احلقوق الفرن�صي

، وتنظيم 
ّ

يف »اجلامعة اللبنانّية« لإ�صراف احلكومة الفعلي

 �صرٍف، بعيداً 
ّ

مهنة املحاماة وتعاطيها على �صعيد مهني

عن ال�صيا�صة وتياراتها.

اإ�صتقالت حكومة �صالم يف 16 ايار 1961 نتيجة اخلالفات 

بت�صكيل حكومٍة جديدة.  واأعيد تكليفه  اأع�صائها،  بني 

مل ي�صر البيان الوزارّي اإىل الإ�صراب، واكتفت احلكومة 

بت�صكيل جلنٍة وزارّية ثانيٍة للتفاو�س مع النقابة. و�صعت 

احلقوق  »معهد  على  بالإبقاء  ق�صى  اإقرتاحاً  اللجنة 

اإىل  بالن�صبة  اإليه،  الإنت�صاب  يخ�صع  اأن  على   ،»
ّ

العربي

اللبنانّيني، لل�صروط ذاتها التي يخ�صع لها الإنت�صاب ملعهد 

، اأّي اأن 
ّ

حقوق اجلامعة اللبنانّية ومعهد احلقوق الفرن�صي

اأما  البكالوريا.  الثاين من  للق�صم  الطالب حاماًل  يكون 

 .
6
غري اللبنانيني فتخّولهم �صهادة املعادلة حّق الإنت�صاب

احلكومة  داخل  الأزمة  وتفاقمت  احلّل،  النقابة  رف�صت 

وبني املحامني الداعمني لالإ�صراب ومعار�صيه.

تحتّد، المواجهة 
إنقسام  تستغل  والحكومة 

بة لنقا ا
مع اإ�صتمرار الإ�صراب، بداأ بع�س املحامني الراف�صني 

النائب  وّجه  ال�صياق،  هذا  ويف  ه.  ف�صّ اإىل  بالدعوة  له 

لالإجتماع  املعار�صني  زمالئه  اإىل  دعوة  اخلطيب  اأنور 

»نقابة  اأن  معترباً  العمل،  اإ�صتئناف  يف  والبحث 

تخرج  ل  فهي  م�صتقل،  كيان  لها  كان  ولو  املحامني، 

اإىل  اللجوء  من  وحّذر   .»
7
عاّمة م�صلحًة  كونها  عن 

�صد  قرار  اأّي  اإتخاذ  حال  يف  الإ�صتئناف  حمكمة 

يف  املعار�صون  اإجتمع  وعليه،  املجتمعني.  املحامني 

واأ�صدروا  مّتوز،   4 يف  بريوت  يف  الكارلتون«  »فندق 

العمومّية  اجلمعّية  اإجتماع  اأن  فيه  اعتربوا  بياناً 

قانونّياً.  يكن  مل  الإ�صراب  اإعالن  عنه  نتج  الذي 

اأموراً خارجة  »تتناول  اأن  اجلمعّية  لقرارات  يجوز  فال 

يف  العمل  اإ�صتئناف  اإىل  ودعوا  املهنة«.  م�صلحة  عن 

اجلمعّية  تدُع  مل  ما   1961 متوز   10 من  بدءاً  املحاكم 

اإل   .
8
املوعد هذا  قبل  الإ�صراب  رفع  اإىل  العمومّية 

املحامني  اإحالة  ر 
ّ
فقر ملعار�صته،  ير�صخ  مل  �صعادة  اأن 

 .
ّ

التاأديبي املجل�س  اإىل  الإ�صراب  عن  اخلارجني 

حم�صن  املحامّيني  مبنع  يق�صي  قراراً  اأ�صدر  كما 

بعد  عاٍم،  ملدة  املهنة  مزاولة  من  مّيني  واإدوار  �صليم 

الع�صكرّية.  املحكمة  اأمام  موكليهما  عن  ترافعهما 

بتجميد  قراراً  اأ�صدر  التمييزّي  العام  املّدعي  لكن 

املحامني  عن  بياٍن  �صدور  ا�صتدعى  ما  القرار،  هذا 

و«اعتربوه  القرار  فيه  ا�صتنكروا  لالإ�صراب  الداعمني 

التحركات  هذه  اأثارت   .»
9
املحاماة مهنة  لنظام  خرقاً 

والقرارات بلبلًة يف �صفوف املحامني، الذين دعوا اإىل 

وبالفعل،  النقابة.  ال�صفوف جمّدداً منعاً لإنهيار  ر�ّس 

اكتفوا  بل  العمل،  اإىل  املعار�صون  املحامون  يعد  مل 

�صريع لالأزمة. باإيجاد حّل  النقيب  مبطالبة 

اعتبــر المحامون 
المعارضــون أنه ال يجوز 

لقــرارات النقابة أن 
»تتنــاول أمورًا خارجة عن 
مصلحــة المهنة«، ودعوا 

إلى إســتئناف العمل في 
المحاكم. فأحــال النقيب 

المحاميــن الخارجين عن 
اإلضراب إلــى المجلس 

يبي لتيأد ا

يكمن  الوحيد  احلّل  اأن  احلكومة  راأت  ذلك،  ومبوازاة 

يف اإعادة طرح م�صروع قانون تنظيم التعليم العايّل على 

ويجرب  لالأزمة  خمرجاً  ي�صّكل  قد  ما  البحث،  طاولة 

احلكومة  طرحت  كما  الإ�صراب.  تعليق  على  النقابة 

حاّلً يق�صي بالإبقاء على املعهد، واإعطائه ترخي�صاً كونه 

منت�صباً  وباعتباره   1958 العام  بعلٍم وخرٍب يف  تقّدم  قد 

اإل  اللبنانّيون  فيه  يقبل  اأّل  على  امل�صرّية،  اجلامعة  اإىل 

على  »ويجب  الفل�صفة،   - البكلوريا  �صهادة  حملة  من 

ينالوا  اأن  املحاماة  ويتعاطوا  الوظائف  ليدخلوا  يجيه 
ّ
خر

«. رف�س نقيب املحامني 
10

اللي�صان�س من اجلامعة اللبنانّية

ل  ال�صيا�صّية  الت�صوية  باب  من  اأتى  اأنه  واعترب  احلّل، 

التي  العمومّية  اجلمعية  على  عر�صه  القانويّن.  احلّل 

اإىل حني  اإ�صتمرار الإ�صراب  �صاندته يف قراره واأعلنت 

.
ّ

اإقفال املعهد العربي

الالفت هنا هو تبّني »حزب الكتائب« مل�صروع احلكومة 

الذي و�صفه بـ«املعقول«، وراأى اأن ما من داٍع لإ�صتمرار 

الإ�صراب. واأّدى موقف »الكتائب« اإىل اإنق�صاٍم داخل 

بون 
ّ
املقر املحامون  فاتهم  للنقابة،  العمومّية  اجلمعّية 

لعبة  »يلعبون  باأنهم  »الكتائبّيني«  املحامني  النقيب  من 

نقابة  م�صلحة  ح�صاب  على  الكرا�صي،  على  املحافظة 

املحامني  من  كبرٌي  ق�صٌم  �صاند  املقابل،  يف   .
11
املحامني«

 
ّ
اأ�صر ال�صراب  اأن  اإىل  واأ�صاروا  »الكتائب«،  موقف 

كثرياً باملوكلني وال�صجناء الذين فاقت ن�صبتهم بح�صب 

جريدة  ح�صب  الـ40%،  العدلية  دوائر  اإح�صاءات 

اإمكانيتني  حمّدداً  جنبالط  �صّعد  جهته،  من  النهار. 

ف: اإما حّل نقابة املحامني اأو و�صع م�صروع قانون 
ّ
للت�صر

يق�صي بال�صماح باإن�صاء نقابة جديدة.

ر جمل�س الوزراء يف جل�صته يف 28 اآب 1961 اإ�صرتاط 
ّ
قر

من  �صواها  دون  الثاين  الق�صم   – اللبنانّية  البكالوريا 

اللبنانّيني  الطالب  على  الثانوّي  التعليم  �صهادات 

الراغبني بدرا�صة احلقوق يف لبنان. لكن النقابة ا�صتمرت 

برف�س جميع احللول ما دامت ل ت�صمل اإقفال املعهد. 

املحامني  بع�س  فعمد  احلكومة،  �صغط  زاد  عندها، 

املعار�صني اإىل رفع دعوى اأمام حمكمة الإ�صتئناف �صد 

النقيب وجمل�س النقابة. ودخلت »جمعّية جّتار بريوت« 

النقابة  بني  الو�صيط  تكون  اأن  واقرتحت  اخلّط  على 

ف�صل  حال  يف  الإ�صراب  باإعالن  وهّددت  واحلكومة، 

الو�صاطة ومت�ّصك النقابة مبوقفها. 

دخلــت »جمعّية تّجار 
خّط  على  بيروت« 

المواجهــة، واقترحت 
أن تكون الوســيط بين 

النقابــة والحكومة، 
اإلضراب  بإعالن  وهّددت 
في حال فشــل الوساطة 

ــك النقابة بموقفها وتمّس

حكومــة كرامي تفاوض ثم 
: تنسحب

ــوية ُتطهى، والنقيب  التس
يتعّنت

الرئي�س  الثانية وكّلف  اإ�صتقالت حكومة �صائب �صالم 

بحلٍّ  وعدت  بت�صكيل حكومٍة جديدة،  كرامي  ر�صيد 

تبّنت  املنطلق،  هذا  ومن  احلقوق.  معهد  اأزمة  لإنهاء 

العايّل  التعليم  تنظيم  قانون  م�صروع  كرامي  حكومة 

اإقرار  اأّن  وراأت  �صالم.  قّدمته حكومة  قد  كانت  الذي 

الأزمة،  لإنهاء  الوحيد  املدخل  ي�صّكل  القانون  هذا 

ل�صيما اأنه يحافظ على م�صتوى تعليم احلقوق وي�صمح 

العربّية«.  »اجلامعة  يف   »
ّ

العربي »املعهد  با�صتمرار 

يف   7965 الرقم  التعليم  تنظيم  قانون  مر�صوم  ف�صدر 

 
ّ

النيابي املجل�س  اإىل  واأحيل   ،1961 الأول  ت�صرين   24

احلكومَة  النقابُة  اتهمت  املعّجلة.  بال�صيغة  ملناق�صته 

باإ�صتعمال القانون من اأجل اإنهاء الإ�صراب واإحراجها، 

لثالث  الأدراج  يف  نائماً   
َ

بقي بعدما  به  ا�صتعانت  اإذ 

التعليم  مبلف  البّت  عن  عجزها  اأمام  وهي،  �صنوات. 

ب�صبب اخلالفات بني اأقطابها، ارتاأت ال�صتعانة بال�صلطة 

ق�صماً  اأن  وتوقعت  ملعبها.  يف  الكرة  ورمي  الت�صريعّية 

من املحامني، بعد ت�صديق م�صروع قانون التعليم العايّل، 

�صيعترب الق�صية منتهية، بينما �صيتعب الق�صم الآخر من 

الإ�صراب ويطالب برفعه. اإل اأن خطاب احلكومة بقي 

 هو تنظيم التعليم العايّل 
ّ

 على اأّن هدفها الرئي�صي
ّ
ي�صر

الذي يفتقد لقوانني ومرا�صيم تنظيمّية. فالقانون يحّدد 

اأو�صاعها،  وينّظم  واأنواعها،  العايّل  التعليم  موؤ�ص�صات 

ويوؤّمن رقابة الدولة عليها. ومينع امل�صروع ترخي�س معاهد 

اأو كلّيات للحقوق والعلوم ال�صيا�صّية يف لبنان ملدة 12 

�صنة من تاريخ �صدوره. وعلى الرغم من هذه املوجبات، 

ع حلّل م�صكلة »معهد  بدا وا�صحاً حينها اأن القانون ُو�صِ

اأمام  الباب  واأقفل  عه 
ّ
اأنه �صر «، ل�صيما 

ّ
العربي احلقوق 

اأي معهٍد جديد.

رت حكومة كرامي الإبقاء على م�صروع قانون 
ّ
وعليه، قر

تنظيم التعليم كما ورثته عن حكومة �صالم، ما اأّدى اإىل 

ت�صبث �صعادة مبوقفه. بالإ�صافة اإىل ذلك، طالب �صعادة 

جلميع  »ال�صماح  على  تن�ّس  القانون  يف  ماّدٍة  بتعديل 

اأن  املدار�س واملعاهد والكلّيات بتدري�س احلقوق �صرط 

تنال رخ�صًة ر�صمّيًة بذلك من الدوائر املعنية«. اإذ اعترب 

اأّن هذه املادة ت�صمح يف امل�صتقبل باأن تقوم »مثاّل مدر�صة 

«. تعّنت 
12
يهودّية بطلب رخ�صة لتعليم ال�صريعة اليهودّية

موقفه  عن  الكتائب«  »حزب  تراجع  واجهه  النقيب 

اأّن  �صادر  جوزيف  النائب  واأكّد  لالإ�صراب.  الداعم 

»الكتائب« �صت�صّوت مل�صلحة القانون، لأنه ي�صكل »حاّلً 

يف  املعقول  غري  ومن  املحامني،  اإ�صراب  مل�صكلة  و�صطاً 

هذه الظروف ال�صيا�صّية احلرجة البحث عن حلٍّ اأف�صل 

«. و�صاند وزير العدل 
13
من احلّل الذي اأوجدته احلكومة

الإ�صراب  »اإ�صتمرار  اأن  فراأى  »الكتائب«،  بطر�س  فوؤاد 

بالتايل  وي�صبح  د�صتورياً.  قائم  قانوٍن  �صد  اإ�صراباً  يعّد 

ومبوازاة   .
14
القانون« يطاله  النقابة  موقف  على  ماأخذاً 

عري�صًة  لالإ�صراب  املعار�صون  املحامون  رفع  ذلك، 

وّكل  التي  الدعاوى  تاأجيل  من  اإ�صتياءهم  ت�صّمنت 

فيها حمامون يوؤيدون الإ�صراب، معتربين ذلك حتري�صاً 

دعوة  اإىل  العدل  وزير  عمد  كما  الإ�صراب.  لإ�صتمرار 

بع�س املحامني اإىل فّك الإ�صراب بغية تعيينهم ق�صاة. 

لكن معظمهم رف�س طرح بطر�س ب�صبب تديّن رواتب 

الق�صاة، ح�صبما نقلت �صحيفة »النهار« عن بع�صهم.

خيبة  املعهد  اإقفال  على  املحامني  نقيب  اإ�صرار  اأثار 

الكّف  الرتبية  وزير  من  كرامي  فطلب  احلكومة.  اأمل 

اأعطت  »لأن احلكومة  املحامني  نقابة  مع  التفاو�س  عن 

التفاو�س  عن  احلكومة  توّقفت  وبالفعل،   .
15
عندها« ما 

ل�صرب  اإ�صرتاتيجيٍة  و�صع  اإىل  وعمدت  النقابة،  مع 

باإمكانية  التهويل  اإىل  الوزراء  بع�س  فعمد  الإ�صراب. 

دون حمامني.  من  اجلنح  بدعاوى  وال�صري  النقابة  حّل 

احلزب  حمامو  فاأفهم  اخلّط،  على  »الكتائب«  ودخلت 

من  املزيد  البالد  لتجنيب  الرتاجع  ب�صرورة  زمالءهم 

اإىل  بالإن�صمام  هددوا  اأنهم  حتى   .
ّ

ال�صيا�صي الت�صّنج 

قد  قراٍر  باأّي  التقّيد  عدم  عرب  الإ�صراب،  ك�صر  دعاة 

تتخذه اجلمعية العمومّية باإ�صتمرار الإ�صراب.

رت احلكومة الطلب من املحاكم 
ّ
اأمام تعّنت النقابة، قر

غياب  يف  الأحكام  واإ�صدار  الدعاوى،  يف  ال�صري 

املعار�صني  املحامني  اأمام  جمال  واإف�صاح  املحامني، 

اإتخذت  قد  املحاكم  وكانت  وكالئهم.  عن  للرتافع 

الدعاوى  بتاأجيل  ت�صمح  الإ�صراب  اإعالن  منذ  تدابري 

تلقائّيٍة ومبجرد عدم ح�صور املحامني. واأعطيت  ب�صورٍة 

بطلبات  النظر  بوجوب  العامة  النيابات  اإىل  تعليمات 

اإخالء �صبيل املوقوفني بجنح. وبالفعل، مّت الإفراج عن 

عدد من املعتقلني.

مع تفاقــم األزمة، بلغ عدد 
الدعــاوى المجّمدة في 

المحاكــم 30 ألف دعوى، 
فيما وصــل عدد طلبات 
إخالء الســبيل إلى نحو 

300 لــم ُيبت بأمرها

يف  املجّمدة  الدعاوى  عدد  بلغ  الأزمة،  تفاقم  ومع 

طلبات  عدد  و�صل  فيما  دعوى،  األف   30 املحاكم 

. اإل اأّن 
16

اإخالء ال�صبيل اإىل نحو 300، مل ُيبت باأمرها

اإىل  الدعوة  فاقرتحوا  يرتاجعوا،  مل  الإ�صراب  حمامي 

ر 
ّ
ال�صارع، وقر اإىل  اللجوء  النقيب رف�س  التظاهر، لكن 

ن�صر  دون  »احليلولة  هدفها  احلكومة  اإىل  برقيٍة  اإر�صال 

«، واإل فـ«الإ�صتمرار يف 
ّ

ه املجل�س النيابي
ّ
القانون اإذا اأقر

. و�صرح نقيٌب 
17
الإ�صراب والت�صّدد فيه اإذا ن�صر القانون«

�صابق يف حديث ل�صحيفة »النهار« اأن اإ�صتمرار النقابة 

يف ال�صراب على الرغم من ن�صر القانون �صي�صعها يف 

، وهذا 
ّ

»مرتبٍة ت�صريعّيٍة اأعلى من مرتبة املجل�س النيابي

.
18

 يتنافى مع الد�صتور ويتعار�س مع قواعد القانون«
ٌ
اأمر

كانون   23 يف  القانون   
ّ

النيابي املجل�س   
ّ
اأقر وبالفعل، 

لأن  الإ�صراب  فّك  اإىل  النقابة  ودعا   ،1961 الأول 

اأ�صبابه قد انتفت. واأكّد النّواب املحامون رغبتهم بحّل 

اأو تعليقه على الأقّل والإتفاق مع احلكومة  الإ�صراب 

�صعادة  لكن  املحاماة.  مهنة  تنظيم  قانون  و�صع  على 

اأقفلت  احلكومة  باأن  للتذكري  وعاد  الإن�صياع،  رف�س 

تدري�س  حل�صر  �صعت  لأنها  بطر�س«  األك�صي  »معهد 

احلقوق، وهو ما تريده النقابة من اإ�صرابها.

»احلزب  نّفذ   ،
ّ

وطني م�صتوى  وعلى  الأثناء  هذه  يف 

وكان  اإنقالٍب،  حماولة   »
ّ

الإجتماعي  
ّ

القومي ال�صورّي 

 قانون تنظيم 
ّ
اأقر  على م�صتوى اأخر قد 

ّ
املجل�س النيابي

اإنهاء  عملية  الواقعان  هذان  ع 
ّ
�صر العايّل.  التعليم 

الإ�صراب. فاجتمعت اجلمعّية العمومّية للمحامني يف 

18 كانون الثاين 1962 وو�صعت حّداً لالإ�صراب الذي 

ا�صتمر لأكرث من ت�صعة اأ�صهر، على الرغم من »مت�صكها 

ر يف جل�صاتها املنعقدة بتاريخ 15 
ّ
بكّل قواها مبطلبها املقر

ني�صان و10 اآب 1961. خدمًة للبنان والإن�صانّية والعدل، 

.
19

ر فّك الإ�صراب«
ّ
تقر

مهن قانونّيةمهن قانونّية

نقابة المحامين، لّما أضربت لتسعة أشهٍر:
العربّي« »المعهد  ضد  حكومات   3 مع   

ٌ
مواجهة

 يحمل الرقم 2516 بتاريخ 14 ت�صرين الثاين 1959، . 1
ّ

�صدر مر�صوٌم تنظيمي

يتعّلق بنظام كلية احلقوق يف اجلامعة اللبنانّية، ين�ّس على دعم فرعني اإىل 

اجلامعة اللبنانية. الفرع الأول ُيعنى ب�صوؤون كلية احلقوق يف اجلامعة اللبنانية، 

والثاين ُيعنى ب�صوؤون كلية احلقوق التي تتوىل اإدارتها »جامعة القدي�س يو�صف«.

ق�صية املعهد العربي يتنازعها اجتاهان. جريدة النهار، 19 ني�صان 1961، �س. 2. 2

نقيب املحامني يتهم احلكومة بالعجز. جريدة النهار، 7 ايار 1961، �س. 2. 3

 للوحدة بني م�صر و�صوريا . 4
ّ

»اجلمهورّية العربّية املّتحدة« هو الإ�صم الر�صمي

)1961-1958(

 العا�صر، العقد العادّي الثاين ل�صنة 1961، حم�صر اجلل�صة . 5
ّ

الدور الت�صريعي

احلادية ع�صرة، املنعقدة يف ال�صاعة ال�صاد�صة والن�صف من بعد ظهر يوم 

الثالثاء الواقع يف التا�صع ع�صر من كانون الأول 1961.

 وتقييد الإنت�صاب اإليه. جريدة النهار، 28 حزيران . 6
ّ

البقاء على املعهد العربي

1961، �س. 2
اخلطيب يقول ملجل�س النقابة اإن دعوته لالإجتماع قانونّية. جريدة النهار، 23 . 7

حزيران 1961، �س. 3

املحامون املعار�صون يعتربون اأنف�صهم بحّل من قرار النقابة. جريدة النهار، 5 . 8

متوز 1961، �س. 2

. جريدة النهار، 5 متوز 1961، �س. 2. 9
ّ

اأكرثية الوزراء توؤيد بقاء املعهد العربي

حّل اأزمة احلقوق: بقاء املعهد واخ�صاعه للجامعة اللبنانّية. جريدة النهار، . 10

20 متوز 1961، �س. 2
ر اإ�صتمرار الإ�صراب. جريدة النهار، 11 اآب . 11

ّ
اجلمعّية العمومّية للمحامني تقر

1961، �س. 2
احلكومة الكرامية تتبنى م�صروع التعليم العايل. جريدة النهار، 30 ت�صرين . 12

الثاين 1961، �س. 2

وزراء يتابعون مفاو�صة نقيب املحامني. جريدة النهار، 1 كانون الأول 1961، �س. 2. 13

ان م�صروع تنظيم التعليم العايّل. جريدة النهار، 8 كانون الأول . 14
ّ
اللجنتان تقر

1961، �س. 7

كرامي يريد حّل الأزمة �صيا�صّياً. جريدة النهار، 21 ت�صرين الثاين 1961، �س. 2. 15

جمل�س نقابة املحامني يرّد على جتاهل احلكومة. جريدة النهار، 19 كانون . 16

الأول 1961، �س. 2

املحامون ي�صتعي�صون عن التظاهر بربقّية حتّذر من ت�صديق التعليم العايّل. . 17

جريدة النهار، 21 كانون الأول 1961، �س. 2

املتحم�صون لالإ�صراب يوقعون على عري�صة بتاأييد كّل اقرتاح يق�صي . 18

با�صتمرار الإ�صراب. جريدة النهار، 22 كانون الأول 1961، �س. 2

النقيب يفاجئ املحامني بقرار حّل الإ�صراب. جريدة النهار، 19 كانون . 19

الثاين 1962، �س. 2
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وسام اللحام

مع انتخاب العماد مي�صال عون رئي�صاً للجمهورية يف 31 

احلكومة  اأ�صبحت  وليته،  وبدء   2016 الأول  ت�صرين 

عماًل باأحكام البند »د« من الفقرة الأوىل من املادة 69 

ت�صريف  �صفة  وباتت  امل�صتقيلة.  بحكم  الد�صتور  من 

الأعمال تنطبق عليها من الناحية القانونّية، وفقا للفقرة 

تن�س �صراحة  التي  الد�صتور  64 من  املادة  الثانية من 

على التايل: »ل متار�س احلكومة �صالحياتها قبل نيلها 

الثقة ول بعد ا�صتقالتها اأو اعتبارها م�صتقيلة اإل باملعنى 

ال�صّيق لت�صريف الأعمال«

وملّا كان جمل�س الوزراء ل يحّق له اأن يجتمع يف ظل فرتة 

ت�صريف الأعمال، كما يفقد الوزراء حريتهم يف ممار�صة 

ال�صالحيات التي تنيطها بهم القوانني، اأ�صدر الرئي�س 

متام �صالم يف 3 ت�صرين الثاين تعميماً اأعاد به التذكري 

بال�صوابط التي يتوجب على الوزراء احرتامها يف ظل 

ت�صريف الأعمال )تعميم رقم 2016/20 واملن�صور يف 

اجلريدة الر�صمية عدد 54 تاريخ 2016/11/10(.

ت�صريف  مفهوم  درا�صة  من  لنا  بد  ل  كان  لذلك، 

ثم  ومن  لبنان،  يف  وتطوره  ن�صاأته  حيث  من  الأعمال 

حتليل التعميم الذي اأ�صدره الرئي�س �صالم على �صوء 

املبادئ الد�صتورية والإجتهاد.

استقالة الحكومة 
أو اعتبارها بحكم 

المستقيلة يضعها خارج 
الرقابة السياسية للسلطة 

التشريعية، التي تفقد 
بالتالي قدرتها على سحب 

ثقتها من الحكومة

السياسّي المسوغ  أواًل: 
األعمال يف  تصر لمفهوم 

يتبع لبنان النظام الربملايّن الذي يقوم على ركيزٍة اأ�صا�صّيٍة 

مفادها م�صوؤولية ال�صلطة التنفيذّية اأمام جمل�س النواب، 

على  بح�صولها  ل�صالحياتها  احلكومة  ممار�صة  ربط  اأّي 

ثقة ال�صلطة الت�صريعّية. وملّا كانت هذه الثقة ل تتج�صد 

عمر  لت�صمل  مبفاعيلها  متتد  هي  بل  منحها  عند  فقط 

�صلطة  ممار�صة  اقرتان  البديهي  من  كان  برمته،  احلكومة 

النواب.  جمل�س  اأمام  م�صوؤوليتها  بدوام  الأخرية  هذه 

بحكم  اعتبارها  اأو  احلكومة  ا�صتقالة  توؤّدي  لذلك، 

خارج  ي�صعها  ما  امل�صوؤولية،  هذه  زوال  اإىل  امل�صتقيلة 

بالتايل  تفقد  التي  الت�صريعية  لل�صلطة  ال�صيا�صية  الرقابة 

قدرتها على �صحب ثقتها من احلكومة. ومبا اأن ال�صلطة ل 

متنح اإل جلهة تخ�صع للمحا�صبة، وملّا كانت م�صاألة حجب 

الثقة هي الآلية املتبعة يف القانون الد�صتورّي لتج�صيد 

احلّد من  اأن  لدينا  البنّي  بات من  امل�صوؤولية هذا،  مبداأ 

�صالحيات احلكومة امل�صتقيلة هو نتيجة منطقّية تفر�صها 

الأعمال  ت�صريف  ولي�س  للنظام.  الربملانّية  الطبيعة 

ال�صلطة  �صالحيات  من  احلّد  �صوى  املطاف  نهاية  يف 

التنفيذية، طوال فرتة انعدام رقابة جمل�س النواب عليها.

ليــس تصريف األعمال 
ســوى الحّد من صالحيات 

ــلطة التنفيذية، طوال  الس
فترة إنعــدام رقابة مجلس 

عليها النواب 
اإذ  املبداأ  هذا  لبنان  يف  الدولة  �صورى  اأقر جمل�س  وقد 

614/334 )را�صد/الدولة  رقم  ال�صهري  قراره  اأعلن يف 

م�صوؤولية  ان  وحيث   « التايل:   )1967/12/17 تاريخ 

احلكومة تنتهي يف احلالت املبينة اآنفا ومنها ال�صتقالة 

نطاق  يحدد  الذي  هو  امل�صوؤولية  زوال  ان  وحيث 

امل�صتقيلة  الوزارة  اىل  يوكل  التي  العادية«  »العمال 

العمال  هذه  نطاق  بتجاوز  ال�صماح  ان  اذ  ت�صريفها 

تخ�صع  باأعمال  م�صوؤولة  غري  حكومة  قيام  اىل  يوؤدي 

للم�صوؤولية مع ما يرتتب على هذا التجاوز من خمالفة 

احكام الد�صتور وقواعد نظام احلكم التي يعتمدها...«.

�صرورًة،  الأعمال  ت�صريف  ي�صكل  اأخر،  م�صتوى  على 

احلكومة  �صالحيات  تقلي�س  يوؤدي  اأن  يجب  ل  اإذ 

الدولة  مب�صلحة  ال�صرار  اإىل  �صّيق  نطاٍق  يف  وح�صرها 

عرب تعطيل عمل املوؤ�ص�صات وتهديد اإ�صتمرارية املرفق 

ل�صالحياٍت  احلكومة  ممار�صة  تعترب  لذلك،  العام. 

اإذ  �صرورياً.  �صرطاً  ا�صتقالتها،  بعد  منها  احلّد  رغم  ما، 

حني  اإىل  ال�صلطة  يف  املطلق  بالفراغ  القبول  يعقل  ل 

�صورى  جمل�س  اأ�صار  وقد  جديدة.  حكومة  ت�صكيل 

الدولة الفرن�صي اإىل هذا الأمر يف القرار الأول له الذي 

يتطرق اإىل م�صاألة ت�صريف الأعمال ب�صكٍل �صريح:

‘ Considérant qu'en raison de son 

objet même, et à défaut d'urgence, 

cet acte réglementaire (…) ne peut 

être regardé comme une affaire 

courante, si extensive que puisse 

être cette notion dans l'intérêt de la 

continuité nécessaire des services 

publics’ (CE, Ass. 4 avril 1952 Syndicat 

régional des quotidiens d'Algérie).

املذهب  اللبنايّن  الدولة  �صورى  جمل�س  ذهب  وقد 

مفاعيل  تطبيق  اأن  »وحيث  اأي�صاً:  فاأعلن  نف�صه 

الإ�صتقالة اأو الإقالة على اإطالقه يوؤدي اإىل قيام فراغ 

يف احلكم يف الفرتة التي ت�صبق ت�صكيل وزارة جديدة 

اعمال  تعطيل  من  الفراغ  هذا  على  يرتتب  ما  مع 

املنوطة  الدولة  ادارة م�صالح  التنفيذية ووقف  ال�صلطة 

واملحاذير  لالأخطار  جتّنباً  اأنه  وحيث   )...( بالوزراء 

العرف  جرى  احلكم،  يف  الفراغ  عن  تن�صاأ  التي 

الوزارة  اجلمهورية  رئي�س  يكّلف  اأن  على  الد�صتورّي 

الوزارة  تتاألف  اأن  اإىل  احلكم  يف  بالبقاء  امل�صتقيلة 

»ت�صريف  ي�صمى  مبا  اأعمالها  نطاق  ويحّدد  اجلديدة، 

مبداأ  العرف  هذا  اأ�صبح  وقد  العادية«.  الأعمال 

يف  التطبيق  واجب  العام  القانون  مبادئ  من  اأ�صياًل 

 امل�صروع، ومن 
ّ

حالت فقدان الوزارة كيانها احلكومي

)را�صد/الدولة(. الإ�صتقالة...«  بينها حالة 

ومن امل�صّوغات ال�صيا�صّية التي ت�صرح مفهوم ت�صريف 

الأعمال منع احلكومة امل�صتقيلة من اإتخاذ تدابري تلزم 

حريتها  من  وحتّد  ت�صكيلها  املزمع  اجلديدة  احلكومة 

مبمار�صة كامل �صالحياتها الد�صتورية عند نيلها الثقة. 

التي ل  بالأعمال  »القيام  امل�صتقيلة  للحكومة  اإذ ميكن 

ترتبط ب�صيا�صة الدولة العليا والتي لي�س من �صاأنها تقييد 

حرية احلكومة الالحقة يف انتهاج ال�صيا�صة التي تراها 

اأف�صل...« )جمل�س �صورى الدولة، قرار رقم 700 تاريخ 

1995/5/15، من�صور حنا هنود/الدولة(.

ــة الحكومة  تعتبر ممارس
لصالحيــاٍت ما، رغم الحّد 

ــتقالتها،  منها بعد اس
شــرطًا ضروريًا. إذ ال يعقل 

القبول بالفــراغ المطلق 
في الســلطة إلى حين 

تشــكيل حكومة جديدة.

األعمال يف  تصر نطاق  ثانيًا: 
كان الد�صتور اللبنايّن قبل تعديله �صنة 1990 خالياً من 

مفهوم ت�صريف الأعمال، ل �صيما اأن ال�صلطة الإجرائية 

كانت بيد رئي�س اجلمهورية، ما حّد نظرياً من اأهمية هذا 

فقط  اكتفى  تعديله،  بعد  حتى  الد�صتور،  لكن  املبداأ. 

بالإ�صارة اإىل اأن احلكومة امل�صتقيلة ل متار�س �صالحياتها 

اإل باملعنى ال�صيق لت�صريف الأعمال. ومل يحّدد ما هو 

يف  يدخل  ما  بني  التفريق  بغية  اتباعه  الواجب  املعيار 

ت�صريف الأعمال وما يخرج عنه، ما حّتم على الق�صاء 

الإدارّي اأن ي�صتنبط من خالل اإجتهاده هذا املعيار.

وبالفعل، جاءت الأزمة احلكومّية التي عرفها لبنان �صنة 

الرئي�س  ا�صتقالة  عقب  اأ�صهر  �صبعة  من  لأكرث   1969

�صورى  ملجل�س  الفر�صة  هذه  تتيح  كي  كرامي  ر�صيد 

الدولة. فقد تقدم فوؤاد ا�صكندر را�صد، رئي�س الديوان 

يف املديرية العامة لوزارة الربق والربيد والهاتف اآنذاك، 

مل  الوزير  اأن  مدعياً  بريوت،  اإىل  نقله  قرار  �صد  بطعٍن 

يكن يحق له اتخاذ مثل هكذا اإجراء كونه ينتمي اإىل 
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قراره يف  املجل�س  ق�ّصم  وبالفعل،  م�صتقيلة.  حكومٍة 

»را�صد �صد الدولة« اأعمال احلكومة اإىل ثالث فئات:

-- actes de( الإدارّية  العادّية  الأعمال 

يعود  التي  اليومية  الأعمال  »اأّي   :)gestion

يف  اإجراوؤها  ويتعّلق  اإمتامها،  الإدارّية  الهيئات  اإىل 

ونقل  كتعيني  الهيئات  هذه  موافقة  على  الغالب 

املوظفني وت�صريف الأعمال الفردية التي ل ميار�س 

عليها الوزير �صوى اإ�صراف حمدود«.

-- )actes de disposition( الأعمال الت�صرفّية

اإىل  ترمي  التي  تلك  وهي  العادّية:  الظروف  يف 

ف باعتماداٍت هاّمة 
ّ
»اإحداث اأعباٍء جديدٍة اأو الت�صر

اأو ادخال تغيرٍي جوهرّي على �صري امل�صالح العامة اأو 

يف اأو�صاع البالد ال�صيا�صية والإقت�صادّية والإجتماعّية 

تدخل  ل  لذلك،  الوزارّية«.  امل�صوؤولّية  طائلة  حتت 

الأعمال الت�صرفّية يف نطاق ت�صريف الأعمال، ول 

يجوز للحكومة امل�صتقيلة اأن تقوم بها.

الإ�صتثنائّية: -- الظروف  يف  الت�صرفّية  الأعمال 

العام  بالنظام  تتعّلق  التي  الإ�صتثنائية  الأو�صاع 

 ت�صمح للحكومة 
ّ

 واخلارجي
ّ

واأمن الدولة الداخلي

امل�صتقيلة باتخاذ تدابري �صرورية تخرج عن ت�صريف 

الأعمال. »ويف هذه احلالت، تخ�صع تدابري الوزارة 

رقابة  اإىل  اإياها  اتخاذها  ظروف  وتقدير  امل�صتقيلة 

الربملانّية  الرقابة  فقدان  ب�صبب  الإدارّي  الق�صاء 

وانتفاء امل�صوؤولية الوزارية«.

يف  الإجتهاد  هذا  على  ال�صورى  جمل�س   
ّ
ا�صتقر وقد 

لبنان  يف  الد�صتورّي  املجل�س  لكن   ،
2
له قراٍر  من  اأكرث 

الأعمال  ت�صريف  مفهوم  اإىل  ق 
ّ
التطر من  يتمّكن  مل 

تعبري عن  الأخري هو  اأن هذا  راأى  اإذ  ب�صكٍل م�صهب. 

مبداأ اإ�صتمرارية ال�صلطات الد�صتورية منعاً حلدوث اأّي 

فراغ، كما اعترب اأن »حق رئي�س جمل�س الوزراء امل�صتقيل 

بالطعن بالقانون الذي ي�صارك بتوقيعه رئي�س الدولة يف 

مر�صوم اإ�صداره ل يدخل يف املفهوم ال�صّيق لت�صريف 

، طاملا 
ّ

 بامتياز وغري اإجرائي
ّ

الأعمال، لأنه عمٌل اإن�صائي

 
ّ

اأن من �صاأنه اأن يوؤدي اإىل اإبطال هذا الن�ّس الت�صريعي

واإحداث و�صع قانويّن مغاير بنتيجة هذا الإبطال« )قرار 

رقم 2005/1 تاريخ 2005/8/6(.

يفقد تعميم 2016 جدواه 
كونه يتناسى أن تحديد 

نطاق تصريف األعمال 
يعود إلى السلطة القضائّية 

)مجلس شورى الدولة(، 
وليس إلى رئيس الحكومة.

رئيس  تعميم  ثالثًا: 
مة لحكو ا

اأ�صدره  الذي  التعميم  اأن  اإىل  اأوًل  الإ�صارة  من  بد  ل 

رقم  للتعميم  حريّف  تكراٍر  جمرد  هو  �صالم  الرئي�س 

بتاريخ  ميقاتي  جنيب  الرئي�س  عن  ال�صادر   2013/10

2013/4/19 عقب تقدمي هذا الأخري ل�صتقالته.

المبادئ الدستورّية المبادئ الدستورّية

»حكومة تصريف األعمال«: ماذا يعني ذلك؟

اإ�صكالية  اأّي  التعميم  هذا  من  الأوىل  الفقرة  تطرح  ل 

ل اإليه جمل�س �صورى  حمّددة، كونها تعيد بب�صاطة ما تو�صّ

ف الأعمال الت�صرفّية 
ّ
الدولة يف قراره را�صد/الدولة. فتعر

للحكومة  ي�صمح  ل  الذي  العادّي  الظرف  بني  ومتّيز 

امل�صتقيلة باتخاذها وبني الأو�صاع الإ�صتثنائية التي ترّبرها.

عند اســتقالة الحكومة 
أو اعتبارها مســتقيلة، 

تخضــع جمييع قرارات 
الــوزراء لرقابة القضاء 
تتوّسع  الذي  اإلدارّي، 
ســلطته نظرًا لضرورة 
شــمول الرقابة القرار 
ضمن  إندراجه  ومدى 

األعمال. تصريف 

تتناول  التي  الثانية  الفقرة  يف  تكمن  امل�صكلة  لكن 

اأن  »ومبا  التايل:  تعلن  اإذ  العادّية،  الإدارّية  الأعمال 

اإعتماد نظرية ت�صريف الأعمال باملعنى ال�صيق يف املادة 

املفهوم  من  كثرياً  يحّد  اأن  �صاأنه  من  الد�صتور  من   64

املذكورة  العادّية  الإدارّية  لالأعمال  اإجتهاداً  �س 
ّ
املكر

والقرارات  الأعمال  من  يقّل�س  فهو  وبالتايل  اأعاله، 

التي كان من املمكن اعتبارها تدخل يف نطاق ت�صريف 

64 من الد�صتور بالنطاق  الأعمال، لو مل حتّدها املادة 

من   64 املادة  اأحكام  اإىل  اإ�صتناداً  اأنه  ومبا  ال�صيق، 

الد�صتور، فاإن ما يدخل يف نطاق ت�صريف الأعمال هي 

تلك القرارات التي من �صاأن عدم اتخاذها اأن ينتج عنه 

التنفيذية  ال�صلطة  اأعمال  لكّل  تعطيل  اأو  كامل  فراغ 

ووقف لإدارة م�صالح الدولة العاّمة...«.

لت�صريف  جداً  حمدوداً  تعريفاً  الفقرة  هذه  تتبنى 

»املعنى  اإىل  باإ�صارته  الد�صتور  اأن  تعترب  اإذ  الأعمال، 

ت�صريف  نطاق  يف  اإ�صافياً  تقلي�صاً  اأدخل  ال�صيق« 

الأعمال، كون حتى الأعمال العادية ل ميكن اإتخاذها 

اإل لتفادي الفراغ الكامل وتعطيل م�صالح الدولة.

لإتخاذ  فريدة  اآلية  التعميم  هذا  ي�صع  النهاية،  ويف 

اأن  حال  »يف  الوزراء  جميع  من  يطلب  اإذ  القرارات، 

الت�صرفّية  اأعمال  نطاق  يف  يدخل  اإدارياً  قراراً  ثمة 

التي تقت�صي ال�صرورة اتخاذه يف خالل فرتة ت�صريف 

الوزراء  جمل�س  رئا�صة  القرار  م�صروع  اإيداع  الأعمال 

لفخامة  الإ�صتثنائية  املوافقة  على  ب�صاأنه  لالإ�صتح�صال 

رئي�س اجلمهورية ودولة رئي�س جمل�س الوزراء«.

التعميم  على  مالحظات 
راهنًا به  المعمول 

أوالً:

املوجب  احرتام  ب�صرورة  الوزراء  تذكري  اأن  �صّك  ل 

ت�صريف  خالل  �صالحياتهم  من  واحلّد  الد�صتوري 

 ومطلوٌب، لكن التعميم ل يكتفي 
ّ

 طبيعي
ٌ
الأعمال هو اأمر

هام�س  ت�صييق  عرب  الد�صتور  بتف�صري  يقوم  بل  بذلك 

من  كان  واإذا  الق�صوى.  حدوده  اإىل  الأعمال  ت�صريف 

امل�صّلم به اأن تف�صري رئي�س احلكومة للد�صتور ل يتمتع باأّي 

قّوٍة قانونّيٍة تلزم �صائر الهيئات يف الدولة، فاإن هذا التعميم 

يفقد جدواه اأي�صاً كونه يتنا�صى اأن حتديد نطاق ت�صريف 

الأعمال يعود اإىل ال�صلطة الق�صائّية التي يج�صدها يف لبنان 

جمل�س �صورى الدولة، ولي�س اإىل رئي�س جمل�س الوزراء. 

فعند ا�صتقالة احلكومة اأو اعتبارها م�صتقيلة تخ�صع جميع 

قرارات الوزراء لرقابة الق�صاء الإدارّي، ل بل اأن �صلطة 

�صمول  ل�صرورة  نظراً  احلالة  تتو�ّصع يف هذه  الأخري  هذا 

الرقابة لي�س فقط م�صروعية القرار بل اأي�صاً مدى اإندراجه 

�صمن حدود ت�صريف الأعمال.

ثانياً:

يقوم هذا التعميم على تاأويٍل خا�ّس للد�صتور، ل �صيما 

قيام  امل�صتغرب  من  كان  واإذ  ال�صّيق«.  »املعنى  مفهوم 

املفهوم،  لهذا  اخلا�س  تف�صريه  بفر�س  احلكومة  رئي�س 

فمن امل�صتغرب جداً تبني تف�صري يخالف اجتهاد جمل�س 

اأعلن  له. فقد  قرار حديث  اأكرث من  الدولة يف  �صورى 

»ميكنها  امل�صتقيلة  احلكومة  اأن   2013 �صنة  الأخري  هذا 

املوا�صيع  بطابع  تت�صم  ل  التي  امل�صائل  بكافة  البت 

واملعاهدات  كالتفاقات  احل�صا�صة  امل�صريية  ال�صا�صية 

املدى  والطويلة  ال�صاملة  الإمنائية  واخلطط  الدولية، 

لذلك،  الزغبي/الدولة(.  )اأنطوان  املثال«  �صبيل  على 

الأعمال  ت�صريف  نطاق  بتقلي�صه  التعميم  هذا  يكون 

اإىل حدوده الق�صوى قد خالف قرارات جمل�س �صورى 

الدولة التي تعترب ملزمة لكّل ال�صلطات الإدارّية.

ثالثاً:

القرارات غري ملحوظة  اآليًة لإتخاذ  التعميم  ي�صتحدث 

 من الغرابة مبكان ل ميكن و�صفه 
ٌ
اأمر يف الد�صتور، وهو 

كونه يتيح لتعميٍم يحتل اأدنى درجة يف هرمية الن�صو�س 

الهرمية.  تلك  يف  ن�ّس  اأعلى  اأّي  الد�صتور،  يخالف  اأن 

ف�صرورة ح�صول الوزراء على املوافقة الإ�صتثنائية لرئي�صي 

الت�صرفّية  الأعمال  خ�ّس  ما  يف  واحلكومة  اجلمهورية 

اإىل  الوزراء  جمل�س  �صالحيات  نقل  اإىل  عملياً  يوؤّدي 

رئي�صي اجلمهورية واحلكومة، ما ل وجود له يف اأّي ن�سٍّ 

اتخاد  ي�صتدعي  الذي  الإ�صتثنائي  فالظرف  د�صتورّي. 

اأعمال ت�صرفّية ت�صمح ل�صاحب الإخت�صا�س با�صتعادة 

هذا اجلزء من �صالحياته ال�صرورّي ملعاجلة الو�صع، اأّي 

يف حالتنا هذه، للوزير املعني اأو ملجل�س الوزراء امل�صتقيل 

لبنان  املنا�صب. وقد عرف  القرار  يتخذ  اأن يجتمع كي 

الرئي�س  حكومة  ت 
ّ
اأقر عندما  القبيل  هذا  من  �صوابق 

 ،1969 �صنة  املوازنة  م�صروع  امل�صتقيلة  كرامي  ر�صيد 

وكذلك يف �صنة 1979 عندما اجتمعت حكومة الرئي�س 

م�صاريع  من  جمموعة  لإقرار  امل�صتقيلة  احل�س  �صليم 

القوانني امل�صتعجلة، واأخرياً يف �صنة 2013 عندما اأقرت 

حكومة الرئي�س جنيب ميقاتي امل�صتقيلة ت�صكيل الهيئة 

العامة لالإ�صراف على الإنتخابات.

رابعاً:

ل يحق لرئي�س احلكومة توجيه الأوامر اإىل الوزراء. واإذا 

كان يف املبداأ رئي�صاً لهم من الناحية ال�صيا�صّية، فهو لي�س 

رئي�صاً عليهم من الناحية الإدارّية، اأّي انه ل يتمّتع ب�صلطٍة 

 .
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ومروؤو�صيه الرئي�س  بني  توجد  التي  كتلك  ت�صل�صلّيٍة 

على  حمّددة  اآلية  بفر�صه  التعميم  هذا  يكون  لذلك، 

خالف  قد  الأعمال  ت�صريف  لهام�س  وت�صييقه  الوزراء 

املادة 66 من الد�صتور التي تن�ّس �صراحًة على اأن »يتوىل 

الأنظمة  تطبيق  بهم  ويناط  الدولة  اإدارة م�صالح  الوزراء 

والقوانني كّل مبا يتعلق بالأمور العائدة اإىل اإدارته«. فالوزير 

هو راأ�س الهرم الإدارّي يف وزارته، كما ل يحّق لرئي�س 

احلكومة خماطبة املوظفني يف وزارٍة ما مبا�صرًة من دون 

 كما ح�صل يف التعميم الذي يطلب 
ّ

املرور بالوزير املعني

»اإىل الإدارات العاّمة اإيداع رئا�صة جمل�س الوزراء ن�صخاً 

عن القرارات التي ي�صدرها ال�صادة الوزراء واعتبار املدير 

العام يف الإدارة العامة م�صوؤوًل مبا�صرًة عن هذا الأمر يف 

حال عدم التجاوب اأو الإهمال«.

خامساً:

نقاٍط  ب�صرح  يكتفي  ل  البحث  مو�صع  التعميم  اإن 

اإ�صتحداثه  خالل  من  يحتوي  بل  وتف�صريها،  قانونّيٍة 

القرارات يف ظل ت�صريف الأعمال،  اآلية عاّمة لتخاذ 

تنظيمياً  تعميماً  منه  جتعل  تنظيمية  قواعد  على 

اإجتهاد  بح�صب   )circulaire réglementaire(

 CE, Institution( 
ّ

الفرن�صي الدولة  جمل�س �صورى 

 Notre-Dame du Kreisker، 29 janvier

اإتباع  الوزراء  على  يفر�س  التعميم  اأن  ومبا   .)1954

ينطوي  انه  اأّي  قراراتهم،  اتخاذ  يف  اإ�صتثنائّيٍة  منهجّيٍة 

على تدبرٍي �صيوؤثر ب�صكٍل ما على املواطنني يف تعاطيهم 

ما  جديدة.  اآمرة  قواعد  اأدخل  قد  يكون  الإدارة،  مع 

 circulaire ayant un( اآمراً  تعميماً  منه  يجعل 

جمل�س  لإجتهاد  وفقاً   )caractère impératif

 CE Sect. Mme( احلديث   
ّ

الفرن�صي الدولة  �صورى 

Duvignères، 18 décembre 2002(. وبالتايل، 

ي�صبح هذا التعميم قاباًل للطعن لتجاوز حّد ال�صلطة.

ل  الوزراء  جمل�س  رئي�س  اأن  ومبا  الأحوال،  مطلق  يف 

ميار�س �صلطًة ت�صل�صلّيًة على الوزراء، يحّق لهوؤلء جتاهل 

الد�صتور،  خمالفته  جلهة  تطبيقه  ورف�س  التعميم،  هذا 

و�صدوره عن جهٍة غري خمت�صة. كما ل بد من الت�صديد 

فقط  له  تعود  الذي  الإدارّي  الق�صاء  دور  اأهمية  على 

الفرتة،  هذه  يف  الوزراء  عن  ال�صادرة  القرارات  مراقبة 

وحتديد ما اإذا كانت تدخل يف خانة ت�صريف الأعمال.

انظر اإىل مقال Jean-Claude Douence الذي خ�ص�صه لتقدمي . 1

حتليل م�صهب لهذا القرار يف املجموعة الإدارّية للت�صريع والإجتهاد.

م.�س.د. قرار رقم 478 تاريخ 1977/11/30 جوزف جرب/الدولة وبلدية . 2

حمانا؛ اأي�صاً م.�س.د. قرار رقم 341 تاريخ 1979/1/19 عجاج جرج�س 

ياغي/الدولة؛ اأي�صاً م.�س.د. قرار رقم 2013/194-2014 تاريخ 

2013/12/5 انطوان الزغبي/الدولة.

وقد اعتربت هيئة الت�صريع وال�صت�صارات يف وزارة العدل اأن »توجيه . 3

التعاميم يف دوائر الدولة هو مظهر من مظاهر ال�صلطة الت�صل�صلية التي ميار�صها 

الوزير وحده �صمن وزارته مبا له من حق ال�صراف والرقابة على موظفي 

الوزارة بو�صفه الرئي�س الت�صل�صلي« )ا�صت�صارة رقم 122/ر تاريخ 

.)1961/4/18
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»عندما ال نحارب الفقر 
والجهل، سنضطر يومًا 

لمحاربة الفقراء )...(«
)Anne Robert Turgot الإقت�صادي(

جورج عازر الحّداد

عند ذكر مدينة طرابل�س يف ال�صنوات الأخرية، غالباً ما 

ف« 
ّ
يتناول اخلرب الإ�صتباكات بني اأحيائها اأو اإنت�صار »التطر

بني �صبابها اأو خيارات اأهلها البلدّية اأو النيابّية. ولكن، 

يندر البحث بالأرقام والن�صب عن الأ�صباب الإقت�صادّية 

والإجتماعّية للواقع الذي عانت وُتعاين منه املدينة. ل 

يهدف هذا املقال اإىل تف�صيل كامل اأ�صباب املعارك التي 

حاجاتها  خمتلف  ت�صريح  اإىل  ول  طرابل�س  منها  عانت 

مبو�صوعي  ينح�صر  بل  وال�صو�صيولوجّية،  الإقت�صادّية 

»الأحياء  و�صباب  ومراهقي  اأطفال  لدى  والعمل  العلم 

الفقرية«. فهو ُيظهر احلالة التعليمّية لهذه الفئة من اأبناء 

من  بهم 
ّ
ت�صر بعد  العمل  �صوق  يف  واقعهم  كما  املدينة 

املدار�س واملهنيات على مدى ال�صنوات الع�صر الأخرية، 

وبال  منخف�صة  برواتب  العمل  اأو  البطالة  حالة  بني 

�صمانات. ومع و�صع الهجرة وقوارب املوت جانباً، يتحّول 

و«متمولني«،  »زعماء«  »اأزلم«  اإىل  اإما  منهم  كبرٌي  عدٌد 

فة« 
ّ
واإما اإىل »مقتايل حماور«، واإما اإىل اأتباع تياراٍت »متطر

يف الداخل اأو الإقليم.

يصــل معّدل األمية إلى 
23% في القّبة و%20 

في أبي ســمرا و8% في 
المدينــة القديمة في 

طرابلس

ي�صمل املقال »الفيحاء« املمتدة على م�صاحة 29.664 

كم2؛ وُيقّدر عدد �صكانها بـ 000 330 ن�صمة )درا�صة 

AFD، �س.25( يتوّزعون بني طرابل�س وامليناء والبداوي، 

وقد ان�صمت القلمون يف العام 2014 اإىل اإحتاد بلديات 

. اإّن حتديد الأحياء واملناطق الفقرية يف الفيحاء 
1
الفيحاء

ال�صو�صيولوجّية  الدرا�صات  جممل  يف  متطابق  �صبه 

تعريف  جلهة  بينها  ما  يف  اختلفت  واإن   
2
والإقت�صادّية

 
3
الفقر. ويعتمد املقال على اأرقام الوكالة الفرن�صّية للتنمية

 Agence Française de Développement

والبنك  والتنمية،  للتعاون   
ّ

الأوروبي واملعهد   ،))AFD

ال�صو�صيو-اإقت�صادّية،  واحلالة  الفقر  ب�صاأن  الدويل 

والبلدّية  احلكومّية  املحلّية  الدرا�صات  من  وجمموعة 

واجلامعّية وغريها ال�صادرة يف ال�صنوات الع�صر املا�صية، 

الالجئني  ت�صمل  ل  املقال  اأرقام  اأن  اإىل  الإ�صارة  مع 

ال�صورّيني.

في العلم واألمّية وشبكة 
المدارس

على الرغم من اأن لبنان �صّدق الإتفاقّية العاملّية حلقوق 

الطفل )املعتمدة يف اجلمعية العاّمة لالأمم املتحدة يف 20 

ت�صرين الثاين 1989(، اإل اأّن هذه احلقوق ل تزال بعيدة 

عن املنال لناحية احلّق يف التعليم ل �صيما يف الفيحاء.

ترتفع نســبة الفقر في 
مدينة طرابلس لتشــمل 

57% من مجمل ســكانها،  
وال يتجاوز نســبة طرابلس 

سوى النســبة المشتركة 
ــّكار والمنية- للفقر في ع

الضنّيــة التي تزيد عن 
السّكان من   %60

ترتفع ن�صبة الأمّية يف حمافظة ال�صمال )مبا فيها حمافظة 

هي  بريوت  ن�صبة  اأن  علماً   ،8% اإىل  احلالية(  عّكار 

%5.6. ويف بع�س اأحياء طرابل�س، تاأتي الأرقام خمتلفة. 

اإذ ي�صل معّدل الأمية اإىل %23 يف القّبة و%20 يف اأبي 

 .
4
�صمرا و%8 يف املدينة القدمية )وفق درا�صة مها كيال(

وترتفع اأكرث هذه الأرقام مع الأجيال. كما تختبئ خلف 

املقّنعني«،  »الأمّيني  من  ن�صبٌة  ذكرها  ال�صابق  الن�صب 

لكنهم  والقراءة  الكتابة  تعّلموا  الذين  الأ�صخا�س  اأّي 

اأّن  حيث  املمار�صة،  عدم  ب�صبب  يتقنونهما  عادوا  ما 

»ن�صي  باأنه  الفيحاء قد عرّب  اأحياء  الفقراء يف  من  ق�صماً 

لذلك،  �س.46(.   ،AFD )درا�صة  والكتابة«  القراءة 

يرتفع معّدل الأمّية لدى الأجيال امل�صّنة اإىل %40 يف 

البداوي مثاًل بني من هم اأكرب من 50 �صنة. وينعك�س 

درا�صة  اأظهرت  فقد  الفقر.  على   
ّ

التعليمي الواقع  هذا 

بعنوان    
5

 International Poverty Center

 Growth and Income Distribution in

اأّن  لبنان  يف  الدخل  وتوزيع  النمو  حول   Lebanon6

اإىل   
7
لأربابها  

ّ
التعليمي امل�صتوى  ي�صل  التي  العائالت 

ووفق  الفقراء.  من   45% ت�صّكل   
ّ

الإبتدائي من  اأقل 

طرابل�س  مدينة  يف  الفقر  ن�صبة  ترتفع  ذاتها،  الدرا�صة 

لت�صمل %57 من جممل �صكانها،  ول يتجاوز الن�صبة يف 

طرابل�س �صوى الن�صبة امل�صرتكة للفقر يف عّكار واملنية-

ال�صنّية التي تزيد عن %60 من ال�صكان.

تنت�صر يف الفيحاء 205 موؤ�ص�صات تعليمية غري جامعّية، 

ة، من الرو�صة اإىل الثانوّي،  105 منها ر�صمّية و100 خا�صّ

 TEDO8
 Environment بح�صب  مهنّية   20 بينها 

 .-  and Development Observatory

تعترب  اخلا�صة  املدار�س  ن�صبة  فاإّن  بريوت،  مع  وباملقارنة 

 لل�صمال 
ّ

�صعيفة. خ�صرت طرابل�س دورها كمركٍز تعليمي

 والثانوّي، اإذ غادرها خالل 
ّ

يف مرحلتي التعليم الأ�صا�صي

اأخرى  مناطق  اإىل  املدار�س  من  عدٌد  اللبنانّية  احلرب 

الدينّية  بالطوائف  املرتبطة  املدار�س  �صيما  ل  كالكورة، 

دورها  على  طرابل�س  حافظت  املقابل،  يف  امل�صيحّية. 

.
ّ

ال�صمايّل يف التعليم اجلامعي

اإّن اأدنى ن�صبة لالإلتحاق باملدار�س يف لبنان منذ املرحلة 

املتو�صطة ت�صّجل يف ال�صمال )مبا فيها عكار(، حيث ت�صل 

)درا�صة  لبنان  يف   68% مقابل   57% اإىل  الن�صبة  هذه 

باملدار�س  ن�صبة الإلتحاق  AFD، �س.47(. وفيما تعترب 

متو�صطة  الطرابل�صّية  للعائالت  اجلامعّية  وال�صهادات 

 Al-Fayhaa Knowledgeتقرير الدخل جّيدة وفق 

 ،
9
 )Transfer Center: “AFSDS 2020”  )2015

تظهر امل�صكلة لدى العائالت الفقرية حيث اأّن 1/3 من 

الأطفال الفقراء بني 12 و14 عاماً فقط يت�صّجلون يف املرحلة 

الدار�صّية املتو�صطة. وتنخف�س ن�صبة الإلتحاق باملدار�س 

املرحلة  يف   95% من  الذكور  لدى  التبانة  منطقة  يف 

يف   4% اإىل  املتو�صطة  املرحلة  يف   32% اإىل  الإبتدائية 

املرحلة الثانوية؛ فيما ت�صبح الن�صب %92، %52 و14% 

على التوايل لدى الإناث. اأما يف منطقة الأ�صواق فت�صل 

 41% الإبتدائّية،  املرحلة  %90 يف  اإىل  الإلتحاق  ن�صب 

للذكور؛  الثانوّية  املرحلة  و%15 يف  املتو�صطة  املرحلة  يف 

التوايل  على  و19%   54%  ،89% الن�صب  ت�صبح  فيما 

 .
11
 )وفق كتاب مها كيال وعاطف عطّية(

10
لدى الإناث

 مرتفع بني املرحلتني الإبتدائّية 
ّ

ب املدر�صي
ّ
معّدل الت�صر

 
ّ

الوطني املعّدل  �صعف  هو  املعّدل  وهذا  واملتو�صطة. 

اإىل  اأي�صاً  املعّدل  يرتفع هذا  نف�صها(.  الدرا�صة  )بح�صب 

اأرقاٍم كبريٍة يف التل والب�صاتني، حيث اأّن %49 و53% 

على التوايل من التالمذة يف املرحلة املدر�صّية الإلزامّية 

)الربيفيه( قد اأوقفوا تعليمهم؛ ويرتفع الرقم اأكرث يف بعل 

الدقور )يف التبانة التحتا( حيث 69% من الأطفال مل 

 )جمل�س الإمناء والإعمار 
ّ

ينهوا مرحلة التعليم الأ�صا�صي

. بح�صب بع�س مدراء املدار�س، 
12
والبنك الدويّل، �س.11(

 يعود اإىل تعليم املواد العلمّية باللغة 
ّ

فاإّن الت�صرب املدر�صي

اللغة  اإىل  الإنتقال  ثم  املتو�ّصطة  املرحلة  قبل  العربّية 

�س.50(.   ،AFD )درا�صة  املرحلة  هذه  منذ  الأجنبّية 

اأما العائالت فت�صحب اأولدها من املدر�صة بعد ر�صوب 

الطفل، وترف�س اأن يعيد هذا الأخري ال�صّف. كما يرتك 

عدٌد من الأطفال املدر�صة لعدم الرغبة بالعلم اأو للزواج 

)لدى الإناث( اأو للعمل )لدى الذكور(.

املدار�س  يف  اأولدها  عموماً  ال�صعبّية  الطبقات  ت�صّجل 

وتربوّية  لوج�صتّية  م�صاكل  من  تعاين  التي  الر�صمّية 

عديدة، من هذه امل�صاكل، ميكن ذكر:

وزارة -- من  مملوكة  وغري  م�صتاأجرة  املباين  غالبية 

الرتبية وهي غري موؤهلة للتعليم، فيما يخ�صع تاأهيلها 

ملوافقة املالك.

عدد كبري من املعلمني هم متعاقدون ول يخ�صعون --

لدوراٍت تعليمّية ولوجي�صتّية معّمقة وم�صتمرة.

املدار�س الر�صمّية تفتقد عموماً للمعّدات والتجهيزات --

 NTIC –nouvelles احلديثة  والو�صائل 

 technologies d’information et de

.communication

من�ّصق -- غري  التعليمّية  املراحل  بني  املدار�س  توزيع 

عدد  من  اأقل  طرابل�س  يف  الرو�صات  وعدد 

املتو�ّصطات.

بع�س املدار�س تتحمل اأكرث من طاقاتها الإ�صتيعابّية --

ل �صيما يف التبانة، فيما تعاين مدار�س اأخرى من 

يف  التالميذ  معّدل  كون  الأ�صاتذة،  يف  التخمة 

ال�صفوف يف طرابل�س هو 14 تلميذاً، ما قد ُيظهر نوعاً 

من �صوء توزيع �صبكة املدار�س الر�صمّية يف املدينة 

و�صوء توزيع لالأ�صاتذة على هذه املدار�س.

وخمتلف -- العاّمة  احلالة  املدار�س  تعك�س  كما 

والأحياء  املنطقة  منها  تعاين  التي  ال�صعوبات 

التالية  احلالت  يف  املدار�س  ت�صمية  عن  )اأحتّفظ 

ومتكن العودة للدرا�صة الفرن�صّية املذكورة(:

الطلب -- تلبية  املدار�س من  تتمّكن  البداوي، ل  يف 

املتزايد نتيجة النمو الدميغرايّف. وفيما ي�صكو الأهايل 

ميكن  ل  ة،  اخلا�صّ املدار�س  م�صتوى  �صعف  من 

فيّتجهون من  التالميذ  اإ�صتيعاب  الر�صمّية  للثانوية 

البداوي اإىل طرابل�س.

الر�صمّية -- املدار�س  اإحدى  اإدارة  ت�صف  التبانة،  يف 

وبحاجٍة  �صيئٍة  بحالٍة  املباين  ُتعترب  كالتايل:  احلالة 

كاملقاعد  والتجهيزات  املعّدات  تغيب  لرتميم؛ 

ال�صهرّية  املداخيل  ال�صفوف؛  بع�س  يف  والألواح 

ل.ل.   450  000 حوايل  هي  التالميذ  لأهايل 

النظافة  وعاملي  اخل�صار  بائعي  من  اأغلبهم  اأّن  اإذ 

ياأتني  اللواتي  الأّمهات  املتجولني؛  القهوة  وبائعي 

لت�صجيل اأولدهّن يف املدر�صة مل يتجاوز تعليمهّن 

)درا�صة  اأمّيات...  وبينهّن  الإبتدائّية  ال�صفوف 

AFD، �س.53(.

يف القّبة، يظهر عدٌد من حالت العنف يف املدار�س --

)AFD، �س.54(. تالمذة هذه املدر�صة من الأحياء 

 300  000 حوايل  هي  اأهاليهم  ورواتب  الفقرية 

ل.ل. �صهرياً. فهم من �صائقي ال�صيارات العمومية 

اإىل  التالميذ  من  عدٌد  وياأتي  اخل�صار.  وبائعي 

املدر�صة مزودين ب�صكاكني؛ وتتحّدث الإدارة عن 

�صجاراٍت عنيفة وعراٍك بينهم.

الإداريني -- امل�صوؤولني  اأحد  يتحّدث  �صمرا،  اأبي  يف 

عن حالة اأ�صتاذ ُهّدد بالقتل من قبل اأحد التالميذ 

بعدما و�صعه على باب امللعب عّدة مرات )الدرا�صة 

ال�صابق ذكرها، �س.55-54(.

ل تعاين غالبية املدار�س من هذه امل�صاكل، لكنها --

عائلّيٍة  اإ�صراباٍت  وجود  اإىل  عام  ب�صكٍل  ت�صري 

على  �صلباً  تنعك�س  والطالق(  املنزيّل  )كالعنف 

عّدة  )حالٌت  املدار�س  يف  فاتهم 
ّ
وت�صر التالميذ 

معاينة يف تقرير AFD ويف التقرير امل�صرتك ملجل�س 

الإمناء والإعمار والبنك الدويّل(.

في عمل األطفال
ال�صابق  الطفل  حلقوق  العاملّية  الإتفاقية  اإىل  بالإ�صافة 

من  جمموعًة  لبنان  �صّدق  اللبنانّية،  وللقوانني  ذكرها 

بعمل  املتعّلقة  الأخرى  والإتفاقات  الربوتوكولت 

الأطفال، مثل اإتفاقية مناه�صة التعذيب، واإتفاقية العمل 

 ،138 رقم  الدولّية  العمل  واإتفاقية   ،182 رقم  الدولية 

. اإل 
13
والتو�صية رقم 164، كما جمموعة اإتفاقاٍت عربّية

ُيظهر  ل  الفيحاء  يف  �صيما  ل  الأطفال  عمل  واقع  اأّن 

اإحرتاماً لهذه الإتفاقات والقوانني )اإ�صارة اإىل اأّن لبنان ل 

.
14
يزال غري موّقٍع على عدٍد من الربوتوكالت الأخرى(

 18 �صّن  دون  الأطفال  لدى  العمالة  ن�صبة  اأّن  يف حني 

عاماً هي %13 يف لبنان )%20.7 لدى الذكور و4.9% 

 International درا�صة  بح�صب  الإناث(  لدى 

Poverty Center ال�صابق ذكرها، ت�صّم الفيحاء 1/3 

من جممل الأطفال العاملني يف لبنان )بح�صب درا�صة 

تعود  �س.51(.   AFD وتقرير   Harmandayan15

املدر�صّية  والظروف  التعليم،  نوعّية  �صوء  اإىل  الأ�صباب 

 و«اإلزامّية« العمل 
ّ

ال�صعبة، واأحياناً عدم الت�صجيع العائلي

مل�صاعدة العائلة. فقد اأظهرت درا�صة »اأمل الأطفال« اأّن 

غالبّية الأطفال العاملني يف التبانة ينتمون لعائالٍت يبلغ 

راتب رّب الأ�صرة فيها اأقل من 000 500 ل.ل. �صهرياً.

 205 الفيحاء،  في 
مؤسســات تعليمية 

105 منها  غيــر جامعّية، 
رســمّية و100 خاّصة، من 

الروضــة إلى الثانوّي، 
20 مهنّية بينهــا 

كذلك، ت�صيف م�صكلة اإرتفاع ن�صبة الولدات من عمالة 

الأطفال. فمتو�صط حجم الأ�صرة يف الفيحاء يبلغ عموماً 

 لكّن 
.16(

5.2 مقابل 4.23 يف لبنان )CAS واأطل�س لبنان

حجم الأ�صر يرتفع اأكرث يف الأحياء الفقرية، حيث ينظر 

بع�س الأهل لأولدهم باعتبارهم م�صادر دخٍل مرتقبة. 

وعرّب عدٌد من العائالت الفقرية يف درا�صة AFD )�س.51-

52( عن نظرتهم للطفل كـ: »هبة من اهلل«، م�صاعد يف 

العمل، و�صامن ل�صيخوخة الأهل. ول يعود هذا الفكر 

فقط اإىل ثقل بع�س التقاليد الإجتماعّية املوروثة، بل يعود 

 
ّ

الإجتماعي الأمان  �صبكات  غياب  اإىل  الأوىل  بالدرجة 

والتغطية ال�صحّية و�صمان ال�صيخوخة.

وتزيد امل�صكلة خطورًة عند التدقيق يف اأعمار عدد من 

من  فاأكرث  وطبيعته،  عملهم  و�صاعات  الفيحاء  اأولد 

ثلث الأطفال العاملني بداأوا عملهم بني 7 و9 �صنوات، 

منهم  و36.8%  �صنة؛  و12   10 بني  ن�صفهم  من  واأكرث 

يعملون  و63.2%  يومياً  �صاعات  و10   8 بني  يعملون 

 اأي�صاً، 
.17(»

بني 11 و13 �صاعة يومياً )درا�صة »اأمل الأولد

كامل  يعطون  العاملني  الأطفال  من   50% من  اأكرث 

رواتبهم لأهلهم ول يحتفظون لأنف�صهم ب�صيء. وهوؤلء 

الأطفال يعملون يف �صوق اخل�صار يف التبانة، وميكانيك 

ال�صيارات يف البداوي، وفرز النفايات لتجميع الكرتون 

 
.18

)PNUD )درا�صة  املدينة  نواحي  يف  والبال�صتيك 

الأطفال  عمل  وحماربة  بالعلم  احلّق  تتجاوز  امل�صاألة 

وخمالفة القوانني، اإذ ت�صل اإىل م�صاكل �صحّية واأمرا�س 

موؤذية ت�صيب هوؤلء الأطفال.

نتيجة هذه الظروف، ينت�صر �صعور الإنغالق بني مراهقي 

الأحياء الفقرية و�صبابها، وهو �صعوٌر مرتبٌط بقّلة خروجهم 

الظروف  بفعل  اأخرى  مناطق  نحو  الفيحاء  اأحياء  من 

الإقت�صادّية التي يعانون منها. اأما داخل املدينة فيفتقدون 

والريا�صّية  الثقافّية  والنوادي  اخل�صراء  امل�صاحات  اإىل 

اإذ  هاّمة  م�صكلٍة  اإىل  يوؤّدي  ما  والرتفيهّية،  والك�صفّية 

يتحّول التلفاز واملقاهي اإىل م�صدَري الرتفيه الأ�صا�صّيني. 

ويتمظهر العنف بوجود »�صلل« مراهقني تن�صر اخلوف بني 

الأهايل يف الليل؛ وقد ح�صلت �صابقاً �صرقات لأحجاٍر 

اأثريٍة ب�صكٍل متكرٍر يف املدينة القدمية على �صبيل املثال 

)�صهدت هذه ال�صلوكّيات تراجعاً بعد انت�صار اجلي�س(. 

املدينة  مراهقي  من  عدٌد  يعتمد  ذكر،  ما  اإىل  بالإ�صافة 

املواد  بع�س  اأو  املخدرات  كتعاطي  خطرة،  �صلوكياٍت 

الال�صقة الأرخ�س ثمناً من املخدرات )كالغراء وبع�س 

اأنواع املعجون( بالإ�صافة اإىل الدخان والكحول )ُذكرت 

.19(
حالت �صابقة �صمن تقرير للبنك الدويل

باخلال�صة، ُتظهر جملة اأرقام وحالت املقال واقعاً عانى 

التعليم  لناحية  و�صبابها  الفيحاء  مراهقو  منه  ويعاين 

على  حتماً  ينعك�س  واقٌع  والفقر؛  والبطالة  والأمّية 

جولت  ولي�صت  و«العقائدّية«.  الإجتماعّية  خياراتهم 

وي�صتلزم  وجوهه.  من  وجه  �صوى  ال�صابقة  الإ�صتباك 

تربوّية،  بنوّية،  �صيا�صات  عرب  عميقة  معاجلات  الواقع 

وتوظيٍف  اإنفاٍق  د 
ّ
جمر ولي�س  واإجتماعّية،  �صحّية، 

كان  واأّياً  ال�صيا�صّية.  الظروف  وفق  ومتغرّيين  مرحلّيني 

العاّمة  واملوؤ�ص�صات  ال�صيا�صّية  لل�صلطة  املوّجه  النقد 

وموؤ�ّص�صاتها  الدولة  يبقى وجود  الفيحاء،  بحّق  رة  املق�صّ

التنموّية )ولي�س فقط الأمنّية( �صرورّياً ومطلوباً )ل �صيما 

اإ�صتيعاب احلالت  اإذ ل بد من  التعليم وال�صّحة(.  يف 

�صمن  منها  كبري  جزء  اأ�صبح  والتي  املقال  يف  الواردة 

يف   population active اإقت�صادّياً  النا�صطة  الفئة 

املدينة )اإما يف حالة عمل واإما يف حالة بطالة(. واإذا كان 

للتخطيط  اأطول  لفرتة  بحاجة  اجلديد  العام  الإ�صتثمار 

والتنفيذ، فالعديد من الإ�صتثمارات العامة القائمة حالياً 

لي�س بحالة ت�صغيٍل كامٍل، وهي بحاجٍة لت�صغيل اأف�صل 

وال�صريبّية  املالّية  الإجراءات  من  العديد  مع  بالتزامن 

الإ�صتثمارّي.  يوؤدي دوره  للقطاع اخلا�س لكي  املحّفزة 

ومن امل�صاريع الهاّمة القابلة للتفعيل، ميكن ذكر املعر�س 

الدويّل، وم�صفاة النفط، ومنطقة البح�صا�س ال�صناعّية، 

اإىل  )بالإ�صافة   
ّ

الأوملبي وامللعب  الب�صائع،  نقل  وخّط 

والتي  عليها  ُيعمل  التي  ة  اخلا�صّ الإقت�صادّية  املنطقة 

يخلق  ما   .)
20

العادلة العمل  �صروط  فيها  تكتمل  ل 

مرافقٍة  جانبّيٍة  اإ�صتثماراٍت  ويجذب  توظيفّية  فر�صاً 

ال�صغرية  واخلدمات  النقل  كقطاعات  امل�صاريع،  لهذه 

على اأنواعها، ل �صيما اإذا ترافقت مع ت�صجيع عمليات 

»القرو�س ال�صغرية« )microcredit( )التي ميكن اأن 

ت�صاهم يف اإطالق عدٍد من ال�صناعات ال�صغرية واحلرف، 

ويف تعزيز املوجود منها يف طرابل�س كال�صابون وال�صمع 

واخلياطة واحلديد والزجاج(، ومبواكبٍة اإجتماعّيٍة وتدريبّيٍة 

من اجلمعّيات الأهلّية وال�صبابّية والن�صائّية.

، ل بّد اأي�صاً من 
ّ

ختاماً، واأبعد من واقع الفيحاء الداخلي

 الهام 
ّ

التفكري ملّياً بدور طرابل�س الإقت�صادّي امل�صتقبلي

ال�صناعة  يف  التحتّية  البنية  تطوير  مع  اإذ  اإقليمّياً؛  جداً 

)على  ال�صريبّية  الإعفاءات  ومع  والإت�صالت،  والنقل 

املعّدة  املنتجات  على  وال�صرائب  الرتخي�س  ر�صوم 

يف  جدّياً  امل�صاهمة  لطرابل�س  ميكن  وغريها(،  للت�صدير 

)اإذا حافظت  م�صتقباًل  �صوريا  الإعمار يف  اإعادة  عملية 

ولعّل  �صوريا(.  يف  الهدوء  بعد  الأمني  اإ�صتقرارها  على 

دورها  اإ�صتعادة  على  طرابل�س  يعني  املقبل  الواقع  هذا 

زمن  منذ  اإقليمّيٍة  كعا�صمٍة  اأّدته  لطلما  الذي  القدمي 

املماليك وحتى منت�صف القرن التا�صع ع�صر.

الحّق في التعليمالحّق في التعليم

عن األمّية والتسّرب المدرسّي وعمل األطفال في طرابلس
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مجموعة الدكتافون     هناك شاطٌئ رميلٌّ طويٌل 

وجميٌل يف صيدا، شمال املدينة القديمة. وكان 

أهايل املدينة يقصدونه للتنّزه عىل ضفاف »نهر 

القملة« الذي يصّب فيه. كان النهر غزيراً خالل 

فصل الشتاء، ترتمي عىل جانبيه مجموعٌة كبريٌة 

من أغصان األشجار، إذ يمّر النهر من قلب بساتني 

الحمضيات الشهرية يف املدينة ويحملها معه.

اليوم، يدور نقاٌش واسٌع بني أهايل صيدا حول 

مستقبل هذا الشاطئ يف ظّل الحديث عن مشروع 

يقتيض إقامة فندٍق سياحّي عليه. ما حكاية هذا 

الفندق؟ وكيف يتّم تخطيطه عىل األمالك العاّمة 

البحريّة؟ 

عىل مّر الزمن، بقيت املنطقة الواقعة شمال 

صيدا القديمة مكّونًة من بساتني تاريخّية ممتّدة 

عىل طول »نهر األويل« حتى الشاطئ الرميّل. ملّا 

قامت سلطات اإلنتداب الفرنيس بتسجيل األرايض 

وإنجاز التخطيطات األوىل يف معظم املدن اللبنانّية 

خالل ثالثينّيات القرن املايض، ُشّق طريٌق يربط 

بريوت بمدينة صيدا. وتّم تسجيل كافة األرايض 

الواقعة غربّي الطريق املستحدث بصفتها أمالكاً 

عمومّيًة بحريًّة.

عىل هذه األمالك البحريّة، يقع الشاطئ الرميّل 

الشمايّل لصيدا، وبقي »قانونياً« عىل حاله حتى 

العام 1948 عندما صدر املرسوم رقم 10830 الذي 

أدخل تغيرياٍت جذرّيًة عليه. قام هذا املرسوم 

بإسقاط أجزاء واسعة من الشواطئ البحرية 

واألمالك العامة البحرية لصالح أمالك الدولة 

الخصوصية. ويف املادة الثالثة منه، أسقط 

املرسوم هذه األرايض لصالح أمالك بلدية صيدا 

الخصوصّية. 

ما كانت غاية املشّرع وقتها يف تحويل أمالٍك عاّمٍة 

بحريٍّة إىل أمالٍك بلدّيٍة خصوصّية؟ يروي أحد 

مهنديس صيدا أن الهدف كان إنشاء املشاريع 

العقارّية، ومن ضمنها إنشاء فندق عىل العقار 

375، وهو العقار األكرب عىل الشاطئ الرميّل. 

بالبناء عىل هذا املرسوم، تّم بناء »فندق صيدون« 

الفخم عىل شاطئ صيدا يف العام 1950. خالل 

هذه العملية، تّم أيضاً إخالء الدّباغات التي كانت 

تشّكل حركًة إقتصاديًة هاّمًة يف صيدا، كما تّم 

هدم بيوت أصحاب الدّباغات الذين انتقلوا يف ما 

بعد إىل منطقة املسلخ يف جنوب صيدا.

ُهدم »فندق صيدون« خالل القصف اإلسرائييّل يف 

العام 1982، وبقي »الشاطئ الرميل« عىل حاله، 

يتكّدس عليه ركام 

الفندق املهدوم. 

ولكن، يف العام 

2009، وبحجة إعادة 

إحياء ذاكرة »فندق 

صيدون«، أصدرت 

بلدية صيدا القرار 

856، وفيه موافقة 

عىل إنشاء فندٍق 

عىل العقار 375، 

يتكّون من 4 طوابق 

تضّم 84 غرفة 

فندقّية، ويحوي 

»مارينا« عىل البحر، 

وحواجز لألمواج، 

وناٍد سياحّي لليخوت.

يف ظّل غياب رؤية متكاملة للشاطئ يف لبنان، 

يتضح أن السياق التاريخّي الذي أنتج »فندق 

صيدون« يف الخمسينّيات هو نفسه الذي نواجهه 

اليوم. فما هو اإلطار القانويّن والتنظيمّي البديل 

الذي من شأنه أن يحافظ عىل الشاطئ واملساحات 

املحاذية له، لكّل املدينة وسكانها؟ 

الحملة األهلية للحفاظ عىل دالية الروشة      

بعد اإلقفال الكيّل للشواطئ الشمالّية يف بريوت 

عرب ردمها ووضع غالبية املنشآت الصناعّية 

والخدماتّية عليها، صارت املنطقة املمتدة من 

صخرة الروشة إىل آخر شاطئ الرملة البيضاء 

جنوباً املتنّفس الوحيد لسّكان العاصمة 

وبعض ضواحيها. ومع ذلك، شّكلت املنطقة 

محّطاً ألطماع املستثمرين، أوالً كأفراد خالل 

الخمسينّيات ثم كشركاٍت عقارّيٍة تتمّتع 

باإلمتيازات التي سّخرها املشّرع لهم.

مساحة الدالية هي األكرب يف املنطقة العاشرة، 

وتقارب 120 ألف مرٍت مرّبع. تاريخياً، كانت عقارات 

الدالية الخاصة تحتّل أقل من نصف هذه 

املساحة، وكانت تمتد من الطريق حتى بداية 

الصخور البحريّة العارية. وتؤكد وثائق تاريخّية 

وخرائط اإلستعمار الفرنيّس والسجل العقارّي 

أن العقارات كانت بعيدًة عن البحر، وتتطابق 

املساحة العقارّية املذكورة مع هذه الحدود.

مثالً، وبحسب الحّجة الشرعّية املؤرّخة 1872 

)أرشيف الدوائر العقارّية(، فإن:

»العقار 1113 تبلغ مساحته 16 ألف ذراع 

مرّبع )ما يعادل 11 ألف مرت مرّبع تقريباً( 

ويحّده قبلًة وغرباً شاطئ البحر، شماالً 

أرض األمري سعيد أرسالن، وشرقاً ملك 

بني تلحوق«. 

اليوم مساحة هذا العقار 21461 مرتاً مرّبعاً.

منح السلطان العثمايّن هذه األرايض لإلقطاع، 

ثم انتقلت ملكّيتها إىل عائالٍت بريوتّيٍة. وتحيك 

رواياٌت عن هذه امللكّية أنها معطاة من السلطنة 

كأمانٍة لصالح عموم أهايل بريوت، تحّولت مللكّيٍة 

فردّيٍة مع إنشاء السجل العقارّي فسقطت 

املنفعة العاّمة.

بالرغم من ذلك، اعترب التنظيم األول لبريوت 

)1954( هذا الشاطئ منطقًة ُيمنع البناء عليها. 

الحقاً، أتاح املرسوم 4811 )1966( استثماراً ضعيفاً 

يؤّمن إنفتاح املنطقة طبيعّياً كمتنّفس للسّكان. 

ولكن األطماع العقارّية كانت قد بدأت قبل 

هذا العام عرب التالعب بحدود العقارات بحيث 

تتناسب وشروط املرسوم إلستثمار األمالك العاّمة 

البحريّة. بطريقٍة عجائبّيٍة، تمّددت عقارات 

الدالية لتصل إىل البحر، ويف بعض النقاط إىل 

صخوٍر منفصلة عن الشاطئ، يف انتهاٍك فاضٍح 

لقانون تحديد األمالك العاّمة البحريّة )قرار 

144/س/1925(. تّم قضم أكرث من 90% من األمالك 

املصّنفة عمومّية. وُتشري خرائط قديمة إىل وجود 

طرقاٍت ُتؤّمن الحّق بالوصول إىل الدالية، لكنها 

أيضاً اختفت يف الخرائط الرسمّية الحالّية. دليل 

إضايف عىل ذلك هي مراسالت جرت يف العام 

1982 بني محامي ماليك احدى العقارات ومكتب 

التخطيط والتنظيم املدين يف بلدية بريوت، حيث 

يشري مكتب التخطيط يف البلدية اىل أّن هناك 

بالفعل طريق مرور استناداً اىل خرائط دورافور 

الفرنسية املوجودة لديهم. لقد تّم التالعب بحدود 

القسم األكرب من عقارات الدالية. يف العام 1995، 

بدأت شركاٌت عقارّية بشراء أراٍض يف الدالية من 

مالكيها بأسعاٍر زهيدٍة، بالتوازي مع إصدار الدولة 

ملراسيم وقرارات تريّح شروط اإلستثمار.

ُنطالب الدوائر واإلدارات املختّصة يف وزارة 

األشغال العاّمة والنقل بإسرتجاع ملكّية 

األمالك العاّمة املسلوبة، عرب مسٍح عقارّي 

علمّي دقيق ألرض املوقع، تطبيقاً ملضمون املادة 

2 من قانون 144\ 1925. إذ، وفق املستندات، 

ُيساوي مجموع األمالك العاّمة يف الدالية 

حوايل نصف املساحة اإلجمالّية للموقع 

بريوت مدينتي     ورشة البناء التي نشهدها 

اليوم عىل تّلة الرملة البيضاء أنتجها تعاقب 

عملّيات الضّم والفرز منذ األربعينّيات وتعديل 

املراسيم املتعّلقة بالواجهة البحريّة لزيادة 

اإلستثمار خدمًة ملصالح فئٍة محّددٍة من 

املتمّولني. هذه العمليات جعلت الشاطئ الرميّل 

الوحيد يف بريوت مساحًة ُمهّددًة وُمتنازعاً عليها.

ملقاربة مشروع »إيدن روك« املنويّة إقامته عىل تّلة 

الرملة البيضاء، ال بّد من العودة إىل تاريخ تمّلك 

أرايض الرملة، الذي تزامن مع تأسيس دولة لبنان 

وطبقته السياسّية. لنأخذ مثالً العقار األكرب عىل 

الشاطئ )املسبح الشعبّي( ورقمه 2369. يشري 

األرشيف العقارّي إىل تبّدٍل متكّرٍر للملكّية بني 

أفراد وشركاٍت مرتبطٍة بالطبقة السياسّية. وكان 

العقار موضوع نزاٍع قانويّن خالل الثالثينّيات بني 

لجنة تحديد األمالك العاّمة البحريّة واملالك جان 

موىس فريج، بحسب األرشيف العقارّي.

يف كّل تحّوٍل أو إعادة صياغٍة للملكّية، وعىل 

الرغم من وجود نصٍّ قانويّن يحمي املجال 

العام، شّكلت املصالح والتدخالت عائقاً أمام 

تطبيق رؤية للشاطئ كمساحٍة مشرتكٍة ُيمنع 

البناء عليها من أّي نوٍع كان وتأجريها ألّي جهة 

وإشغالها ألّي غاية.

يف خريطة تعود للثالثينّيات، تظهر عقارات »إيدن 

روك« كشاطئ وهضبٍة رملّيٍة مفتوحة. يف العام 

1949، نشأت عقارات تّلة الرملة البيضاء )موقع 

»إيدن روك«( بموجب مشروع إفراز بني أشخاٍص 

اّدعوا امللكّية بموجب سندات، فقاموا بإفراز 

العقار 2230 )املصيطبة( إىل 54 عقاراً. يف عقد 

اإلفراز، تّم اإلتفاق بني ماليك العقارات عىل فرض 

إرتفاق عدم البناء عىل العقارين 3691 و3692، 

وتّم توثيق اإلرتفاق بتسجيل إشارات عدم البناء 

عىل الصحف العقارّية. هذه اإلشارات أُزيلت 

بطريقٍة غامضٍة يف العام 2005، عند بدء التخطيط 

لـ»إيدن روك«. 

بعدها، صدر يف العام 1954 التصميم التوجيهّي 

األول ملدينة بريوت، وفيه أُقّر بحظر البناء، 

أّياً يكن نوعه، عىل طول املنطقة العاشرة من 

بريوت، والتي تشمل عقارات املشروع. يف العام 

1964، بدأ تحّول امللكّية من فردية إىل شركات، 

ويف هذه الحالة »الشركة السياحّية اللبنانّية«. 

ويف تحديٍد لخّط البحر عائٍد للعام ذاته، إرُتفقت 

جميع عقارات املوقع الذي يشهد الحفر اليوم، 

متعّدياً عىل مساحة إجمالّية تقارب 2180 م2 

من أصل 5188 م2، أّي بنسبة 42% من املساحة 

اإلجمالّية. بالنظر إىل صورٍة جويّة من العام 

1956، نرى العقارات ذاتها تحت مياه البحر، ما 

يطرح أسئلة عّدة حول كيفية تكوين العقارات 

الخاّصة يف هذا املوقع، وعىل كامل شاطئ الرملة 

البيضاء. هذه اإلرتفاقات أيضاً أُزيلت بطريقٍة 

غامضٍة يف العام 2005.

يف السنوات التالية، ُعّدلت املراسيم املتعّلقة بهذا 

املوقع لزيادة اإلستثمار. اليوم، بقّوة املستثمرين 

وتخاذل السلطات، يقع البناء عىل شاطئنا الرميّل. 

أين وزارة األشغال العامة والنقل من التعّدي 

التاريخّي عىل األمالك العاّمة البحريّة، وهي 

القّيمة عليها؟ وملاذا ال تفعل اليوم فعلها يف 

السنوات السابقة للحرب األهلّية، فتستعدي 

الجهات التي تتعّدى عىل الرملة البيضاء، بما أّن 

إعادة تحديد األمالك العاّمة البحريّة يقع ضمن 

واجباتها وصالحياتها بحسب املادتني السادسة 

والسابعة من القرار رقم 144 تاريخ 1925/6/10؟ 

أشغال عامة      حتى العام 1973، لم تكن عني 

املريسة منطقًة مفصولًة عن البحر كحالها راهناً. 

فقد كانت واجهتها تتكّون من مرىس طبيعّي، 

وشاطئ صخرّي تكرث فيه العيون، وجامع عني 

املريسة، وبعض البيوت، ومسبح النورماندي 

الذي كان وجهة اساسية لسّكان راس بريوت.

 كان الكورنيش البحري )جادة باريس( ينتهي 

حيث يبدأ خليج عني املريسة. 

مع بناء كورنيش عني املريسة، صارت األمالك 

العاّمة البحريّة تقع خلفه وتحته. فبقي منها 

ميناء عني املريسة ممتداً تحت الكورنيش حتى 

»مسبح ومقهى الجمل«، وبقيت أيضاً أمالٌك 

عاّمة بحريّة بمساحة 1710 أمتار مرّبعة يف موقع 

مسبح النورماندي. ولكن، خالل الحرب األهلية، 

وتحديداً يف العام 1986، صدر املرسوم 2084 

القايض بـ»إسقاط فضلة من األمالك العمومية 

البحرية لحساب أمالك الدولة الخصوصّية 

يف منطقة عني 

املريسة العقارية«. 

يف املرسوم، سّميت 

مساحٌة شاسعة 

بحجم 1710 م2 

بـ»الفضلة«، ووّقع 

عىل املرسوم حينها 

رئيس الجمهورية 

أمني الجميل، رئيس 

الوزراء رشيد كرامي، ووزير األشغال 

العاّمة والنقل وليد جنبالط الذي كان 

صاحب اإلقرتاح، كون وزير األشغال هو 

املؤتمن األّول عىل األمالك البحريّة وفق 

القانون .

يعود سبب إسقاط أراٍض معّينة من فئة 

»األمالك البحريّة« إىل النّية يف بيعها، 

خالفاً للقرار 144 الصادر يف العام 1925 

الذي يعترب أن األمالك البحريّة ال تباع 

وال تشرتى. أما فئة »أمالك الدولة 

الخصوصّية« فيمكن بيعها من خالل 

املزاد العلنّي.

مع إنتهاء الحرب األهلّية، برز يف املنطقة 

مطّوٌر عقارّي اسمه جميل إبراهيم، 

وهو صاحب مشروع »بناية األحالم« 

التي قضمت نصف مينا عني املريسة 

التاريخّية، وكانت لتقيض عليه نهائياً 

لوال معارضة صّيادي عني املريسة 

الشديدة. ولكن املطّور ذاته تمّدد 

ليستملك األرايض التي تمتّد جنوب 

»بناية األحالم« حتى النورماندي سابقاً، 

والتي تضّم: »مقهى الجمل«، مبنى 

تاريخّي )صّنف يف الئحة الجرد األوىل(، 

واألرض البحريّة الشاسعة ذات الـ1710 

م2. هنا أيضاً، قامت »لجنة جامع عني 

املريسة« بمعارضة إنتقال امللكّية لصالح 

أطراٍف خاّصة، معتربًة أنه من األجدى 

إستخدام هذه األرض يف مشروٍع عاّم.

اليوم، تّم هدم »مقهى الجمل« واملبنى 

التاريخّي بطريقٍة مشبوهٍة، وال تزال األرض 

غري مستثمرة، 

وهي تضّم »مزار 

الريّسة" وبعض 

البيوت املأهولة 

التي كان قد بناها 

الصيادون. 

فهل تتدّخل 

وزارة األشغال 

الستعادة 

العام؟  

الحملة املدنّية لحماية شاطىء امليناء )سامر 

أنوس(      محاوالت السطو عىل شاطىء امليناء 

املمتّد عىل مسافة 7 كيلومرتات مستمرة بدأت 

خالل األحداث الدامية التي شهدتها طرابلس يف 

العام 2010 )معارك التبانة وجبل محسن(. ففي 

ذلك العام، قامت مجموعٌة من رجال األعمال 

املحلّيني والسياسّيني، وعىل رأسهم النائب 

السابق روبري فاضل، بإنشاء »شركة طرابلس 

القابضة« التي تهدف إىل جذب إستثماراٍت 

عقارّيٍة عرب ردم حوايل مليون مرٍت مرّبع. حاول 

أصحاب املشروع الرتويج  له من باب إنماء 

طرابلس اإلقتصادّي ومعالجة الفقر وخلق 

فرص عمل، وحاولوا الحصول عىل مرسوٍم 

خاّص لهذا املشروع الذي لم يبصر النور بفضل 

املواجهة الشرسة والرفض الشعبي العارم 

لتمليك البحر وردمه. يف العام 2013، طرح رجل 

األعمال يوسف فّتال مشروعاً خاّصاً بإسم 

Tripoli Sealand عىل مساحة 140.000 م2 )87.000 

منها من األمالك البحريّة(. طلب املستثمر 

إستثناءاٍت، وُرفض الطلب ألسباٍب بيئّية وألنه 

يخالف املخّطط التوجيهّي للمدينة الذي أقّر يف 

العام 2006.

يف منتصف الشهر املايض، تفاجأ موظفو دائرة 

الهندسة يف بلدية امليناء بطلب إرتفاٍق وتخطيٍط 

لعقاٍر جديٍد رقمه 1403 عىل مساحة 29.838 

م2 من واجهتهم البحريّة. تسّرب سند 

التمّلك وقرار قايض الضّم والفرز يف 

طرابلس نزيه عكاري إىل وسائل التواصل 

اإلجتماعّي، ما اضطر رئيس البلدية عىل 

عقد مؤتمٍر صحايّف عاجٍل متهماً »حيتان 

املاء« بقضم الشاطىء، وكّلف محامي 

البلدية رفع دعوى مدنّية مطالباً القايض 

بالرتاجع عن قراره. فأصدر القايض قراراً 

بتجميد العمل بموجب الصحيفة رقم 

1403، ووضع إشارة إحرتازّية، والتحّفظ 

عىل جميع مستندات ملف القرار 

املذكور، وعدم إعطاء أّي صورة عنه 

إال بقراٍر قضايّئ. ترافق ذلك مع إطالق 

»الحملة املدنّية لحماية شاطىء امليناء«، 

وإعتصاٍم شعبّي رافٍض إلسقاط األمالك 

البحريّة، وضغٍط إعالمّي طلب بموجبه وزير 

العدل من النائب العام التمييزّي التحقيق يف 

صّحة وشفافية اإلجراءات التي أّدت إىل تمّلك 

أفراٍد لألمالك العاّمة.

كيف حصل التمّلك؟

بتاريخ 24 شباط 2010، وّجه وزير األشغال غازي 

العرييض إىل أمانة السجل العقارّي يف محافظة 

الشمال كتاباً حمل الرقم 236/ص متبنياً 

فيه رأي رئيس مصلحة القضايا يف وزارته عيل 

الخطيب، الذي أشار إىل أن األمالك البحريّة 

هي جزٌء من العقار رقم 220 بساتني امليناء، 

ويجب ترقيمه وقيده ملصلحة ورثة فرنسيس 

الشبطيني. رفضت وزيرة املالية رّيا الحسن 

التعامل مع الكتاب من دون قراٍر قضايّئ 

يرافقه، فطلب الوزير العرييض يف العام 2013 

من قايض الضّم والفرز إجراء املقتىض القانويّن 

لتسجيل العقار. وقام القايض يف العام 2014 

بإصدار قراٍر إعترب فيه األمالك العاّمة البحريّة 

قطعًة »سقطت سهواً« من أمالك ورثة 

فرنسيس الشبطيني.

كيف لوزارة األشغال املؤتمنة عىل األمالك 

العاّمة البحريّة أن تسقط أمالكاً عاّمة بحريًة 

من دون العودة إىل املراسيم والقوانني؟  

 عقارات ذات
 ملكّية خاصة

 ُيمنع وُيحد
البناء عليها

أمالك عامة بحريّة

حدود 
العقارات 

الخاصة عىل 
الخرائط 
الرسمية 

الحالّية

خريطة فرنسية 
لبريوت يف العام 
1932 املعروفة بـ 

Plan Danger تظهر 
حدود العقارات 
األساسية. هذه 

الخريطة تستند، 
كما ُمدّون عليها، 
عىل مسح األرايض 

الرسمي التي 
قامت به السلطات 

الفرنسية خالل 
سنوات 1930-1928 

والذي ُيعرف 
بمسح »دورافور«. 

عقار فارغ رميل ملك جان موىس فريج

 بيع لـ هرني فرعون وفريد شقري - 
بيع متكرر يف فرتات الحقة لعائالت طراد، 
يونس، شربجي، سرسق، موىس وصعب

 بيع لحساب شركة البحر العقارية 
)رفيق الحريري(

عقار ٣٦٨٩

عقار ٣٦٨٩

عقار ٢٣٦٩

عقار ٣٦٩٠
عقار ٣٦٩١
عقار ٣٦٩٢

1٩٢٩

1٩٣7

1٩٩٦

يف العام 1925، وخالل فرتة اإلنتداب الفرنيّس عىل لبنان، تبلور 

اإلقتناع بالطابع العاّم لكامل الشاطئ اللبنايّن يف الفصل األول 

من القرار ص/144 تحت عنوان »تحديد األمالك العمومّية« التي 

تشمل »شاطئ البحر حتى أبعد مسافة يصل إليها املوج يف الشتاء 

وشطوط الرمل والحىص«. وحّدد أن األمالك العمومّية )والبحريّة 

منها( »ال ُتباع وال ُتكَتَسب ملكيتها مع مرور الزمن«. هذا القرار 

واملرسوم رقم 4810/66 حميا األمالك العاّمة البحريّة عرب تقييد منح 

الرتاخيص إلستعماالتها الحصريّة بالحاالت اإلستثنائية فقط.

إال أّن كّل من يحاول أن يصل إىل البحر من دون مقابٍل 

مايّل اليوم ال ينجح إال إستثنائّياً. فقد احتلت املنتجعات واملنشآت 

الصناعّية والعمرانّية الخاّصة واإلستيالءات غري الشرعّية معظم 

الشاطئ اللبنايّن، وخاّصًة شّط بريوت. كيف أصبح اإلستثناء هو 

القاعدة يف ما يخّص األمالك العاّمة البحريّة؟ 

من ناحية، فقد أّسست نهاية الحرب األهلية ملحاصصة 

سياسية وطائفية يف ظلها جرى االستيالء عىل مساحات شاسعة 

من األمالك العامة البحرية. من ناحية اخرى، نجد أّن السلطات 

العامة لطاملا أعطت أولويّة للمصالح الخاصة عىل حساب الصالح 

العام يف قراراتها وإجراءاتها والقوانني التي أصدرتها.

منذ فرتة األربعينّيات، صدرت عّدة مراسيم قضت بإسقاط 

أجزاٍء واسعٍة من الشواطئ واألمالك العاّمة البحريّة لصالح أمالك 

الدولة الخصوصّية. وشروط األمالك العمومّية تتيح بيعها يف املزاد 

العلني عىل عكس شروط األمالك العاّمة، ما سّبب تغرّياٍت جذرّيٍة 

يف مناطق ساحلّية عّدة مثل بريوت وصيدا وجونيه وغريها.

كذلك، أبقي عىل تعريف بعض املصطلحات يف القوانني 

واملراسيم غامضة ومن دون معايري واضحة. فكيف ُتحّدد حالة 

اإلسثتناء؟ كيف ُتسَقط األمالك العاّمة البحريّة لُيصبح الرمل 

والصخر البحريّني عقاراٍت مثل غريها، تنتقل ملكيتها مع مرور 

الزمن ومن دون أّي تقييٍد إلشغاله؟ كيف تتغرّي حدود عقاٍر ليكرب 

حجمه بعد مرور سنوات؟ 

 وضع األمالك العاّمة البحريّة اليوم هو نتيجة هذا االنحياز 

»للخاص« عىل حساب »العام« الذي سمح وال يزال يسمح باإلعتداء 

املمنهج عىل األمالك العامة، عرب ثغراٍت، تعديالٍت، وتالعباٍت 

قانونّيٍة محّددة. ما هي اإلجراءات املتخذة من قبل وزارة األشغال 

العاّمة إلسرتداد األمالك البحريّة املشغولة بشكٍل غري شرعّي 

وحمايتها؟ ثم، هل تشّكل املصلحة العاّمة معياراً جدّياً عند املنح 

»اإلستثنايّئ« لرتاخيص إشغال أمالك عاّمة بحريّة بشكل حصرّي؟

يف هذا العدد من »أشغال عاّمة«، نتعّمق يف خمس حاالت 

إستيالٍء عىل األمالك العاّمة البحريّة، عرب تقديم دراساٍت حول 

مواقع مهّددة أو متنازع عليها، ولكّل منها إطاٌر قانويّن وتاريخّي 

مختلف يقّدم منهجيًة وأطرافاً فاعلًة خاّصًة به.

التفاصيل يف ما ييل.

فريق 
»أشغال 

عامة«:

 مونيكا 
بصبوص

عبري 
سقسوق 

نادين 
بكداش



16

حقوق أساسّيةالعدد 46، كانون األول  / ديسمبر 2016

 522
عقوبـــات: 

معنى هذه 
المادة وأبعاد 

إلغائها
نزار صاغّية

بتاريخ  غامن  روبري  والعدل  الإدارة  جلنة  رئي�س  اأعلن 

 522 املادة  اإلغاء  اإىل  تّتجه  اللجنة  اأن   2016-12-7

املالحقة  توقف  التي  املادة  العقوبات. هذه  قانون  من 

عليها يف  املعاقب  الأفعال  باأحد  املتهم  ال�صخ�س  �صّد 

الباب  من  العر�س(  على  )الإعتداء  الأول  الف�صل 

العاّمة(  والآداب  بالأخالق  املخّلة  )اجلرائم  ال�صابع 

بينه  �صحيحاً  زواجاً  عقد  حال  يف  القانون،  هذا  من 

الف�صل  هذا  وي�صمل  بالفعل.  امل�صتهدفة  املراأة  وبني 

مروحًة وا�صعًة من الأفعال، منها الإغت�صاب واخلطف 

واحل�ّس على ارتكاب الفح�صاء، الإغواء وف�ّس البكارة 

منافية  ب�صورة  واملداعبة  واللم�س  بالزواج،  وعد  بعد 

القا�صرات  جمامعة  الف�صل  هذا  م 
ّ
يجر كما  للحياء. 

عقوبات خمتلفة  و�صع  مع  ر�صائياً(،  دون عنف،  )من 

وفق الفئة العمرية للقا�صرة، بحيث تزيد ق�صوة العقوبة 

الإعالن  ومبجرد  متدنياً.  القا�صرة  عمر  يكون  ما  بقدر 

جمعية  �صارعت  املادة،  هذه  اإلغاء  نحو  التوّجه  عن 

اللجنة  حّث  يف  كبري  ف�صل  لها  كان  التي  ”اأبعاد“ 

على اإيالء امل�صروع ما ي�صتحّق من اهتمام، اإىل اإعالن 

الإنت�صار، فيما حذر اآخرون من اأن اللجنة مل ُتنِه بعد 

مناق�صة املادة واأن بع�س النواب يحاولون اإبقاء العمل 

باأن  ذلك  البع�س  ر 
ّ
بر وقد   .

1
احلالت بع�س  يف  فيها 

اأو  املادة يف حال الإغت�صاب  اإ�صتبعاد  اتفاقاً على  ثمة 

الإرغام، ولكن ل باأ�س من اإعمالها يف حال ح�صلت 

 .
2
اأذى دون  من  الإعتداء  انتهى  اأو  بالر�صى  املجامعة 

يعالج  املالحظات،  من  عدداً  ي�صتدعي  احلدث  وهذا 

اأهّمها هذا املقال.

صعوبة  العقوبات،  قانون 
الشامل  التعديل 

النقا�س حول  فتح  املادة  لإلغاء هذه  التوّجه  ي�صتدعي 

�صرورة اإجراء اإعادة نظٍر �صاملة لقانون العقوبات، جلهة 

امل�صتخدمة  والعبارات  وتركيبته  فل�صفته  تنا�صب  مدى 

احلا�صلة  واحلقوقّية  الإجتماعّية  للتطّورات  تبعاً  فيه 

فهذا   .1943 �صنة  الإنتداب  ظّل  يف  و�صعه  منذ 

مو�صعّيًة  تعديالٍت  اإل  ي�صهد  مل  قدمه،  رغم  القانون، 

النيابّية  القوانني  وللتذكري، كانت جلنة حتديث  جزئّيًة. 

و�صعت  قد  باخو�س،  اأوغ�صت  الراحل  النائب  برئا�صة 

 .
3
العقوبات لقانون  �صامٍل  تعديٍل  م�صروع   2002 �صة 

»جلنة  عادت  لعملها،  املوّجهة  الإنتقادات  حجم  واأمام 

اإعادة  فنّيًة  جلنًة  وكّلفت  النيابّية  والعدل«  الإدارة 

ت�صّمن  جديداً  مقرتحاً   2009 �صنة  فاأجنزت  درا�صته، 

املادة  اإلغاء  عن  ف�صاًل   ،522 املادة  اإلغاء  املرة  هذه 

وقد عرّبت  للطبيعة«.  بـ«املجامعة خالفاً  اخلا�صة   534

بحرّية  لالإعرتاف  توّجٍه  عن  ذلك  خالل  من  اللجنة 

املقرتحة  ال�صيغة  ت�صهد  مل  اخلا�صة.  �صوؤونه  يف  الفرد 

وبدا  والعدل«،  الإدارة  »جلنة  داخل  جدّيًة  مناق�صًة 

�صامٍل  تعديٍل  اإجراء  عن  النظر  �صرفت  اللجنة  وكاأمنا 

 
ّ

املو�صعي التعديل  �صيا�صة  لًة  مف�صّ العقوبات،  لقانون 

واملجتزاأ لبع�س مواده. وقد حال ذلك دون تكوين روؤيٍة 

من�صجمٍة ومتنا�صقٍة لأحكام هذا القانون الذي يفرت�س 

به اأن يحّدد بو�صوٍح جممل الأفعال التي يراها خطريًة 

اإجتماعّياً واأن يحّدد عقوبًة لكلٍّ منها تكون متنا�صبًة مع 

مدى خطورته.

المرأة  حجب   :522 المادة 
العائلّي الشرف  وترميم 

هنا، �صنحاول �صرب معنى املادة 522 متهيداً لفهم اأبعاد 

الباحث عند  يجد  اأو جزئّياً. ول  كلّياً  لإلغائها  التوّجه 

اً من اإ�صتك�صاف خ�صو�صّيتني:
ّ
التدقيق الأويّل فيها مفر

اإجتماعّية  مبنافَع  العقابّية  العدالة  تقاي�س  اأنها  الأوىل، 

املعتدي  بني  للفعل  الالحق  الزواج  عن  تنتج  معّينة 

ال�صرف  ترميم  املنافع،  اأهّم هذه  ومن  عليها.  واملعتدى 

ت�صفر  اأن  فبدل   .
ّ

الإجتماعي الوئام  واإ�صتعادة   ،
ّ

العائلي

ق�صيٌة اأخالقّيٌة عن ف�صيحٍة وتنازع بني عائالت اأو ع�صائر 

تنتهي  تراها  العر�س“،  على  ”الإعتداء  خلفية  على 

اأمكن و�صع  املنطلق،  وامل�صاهرة. ومن هذا  العار  ب�صرت 

التقليدّية  العدالة  اأو  الرتميمّية  العدالة  خانة  يف  املادة 

القائمة على الت�صويات، مبعزل عن مفهوم احلّق العاّم،

لي�صت  لرتميمها  املاّدة  متّهد  التي  الأ�صرار  اأّن  الثانية، 

اإمنا  ج�صدها،  على  الإعتداء  مّت  التي  املراأة  اأ�صرار 

بفعل  ”تلّطخ“  الذي  العائلة  �صرف  �صيء  كّل  قبل 

من  الف�صل  هذا  �صملها  التي  الأفعال  اأحد  اإرتكاب 

من  بو�صوٍح  ل  يتح�صّ الأمر  وهذا  العقوبات.  قانون 

على  ”الإعتداء  اأعاله،  اإليه  امل�صار  الف�صل  عنوان 

 ،
ّ

العائلي ال�صرف  اأولوّية  يوؤّكد  تعبرٌي  وهو  العر�س“، 

وقبل  اأوًل  بل  املراأة  لي�صت  الإعتداء  �صحّية  واأن 

من  املق�صود  وعليه،  )عر�صها(.  عائلتها  اآخر  اأحٍد  اأّي 

مع   
ّ

العائلي ال�صرف  ترميم  قبل  هو  الرتميمّية  العدالة 

ما يفر�صه ذلك من موجباٍت �صاغطٍة، بل ت�صحّياٍت، 

من  بالزواج  القبول  اأهّمها  عليها،  املعتدى  املراأة  على 

بل  به،  ترغب  اأو  تريده  عّما  مبعزٍل  عليها،  املعتدي 

ومهما كرهت ذلك.

وعليه، ي�صبح من املقبول يف ظّل منظومٍة كهذه، كّف 

العقوبة عن الإعتداء احلا�صل على حرمة ج�صد املراأة 

تخّليها  قوامه  اأكرب  اإعتداٍء  عليه، من خالل  و�صيادتها 

الكامل عن هذه ال�صيادة، اأو بكالٍم اأكرث دقة، جتريدها 

الأ�صلي  الإعتداء  وفيما  ال�صيادة.  هذه  من  الكامل 

مبوافقة  يتم  الثاين  الإعتداء  ”غريب“،  فرٌد  به  يقوم 

املراأة حتت �صغط عائلتها احلري�صة على �صرت الف�صيحة 

وبتغطيٍة اإجتماعّيٍة كاملة. ول نبالغ اإذا قلنا اإن من �صاأن 

م�صلحة  م�صلحتني:  تقريب  يف  ت�صهم  اأن   522 املاّدة 

العائلة التي ترغب يف جتّنب الف�صيحة وترميم �صرفها، 

يف  املالحقة،  من  التربوؤ  يوّد  الذي  الرجل  وم�صلحة 

مدفوعًة  بفعلهما  نف�صها  جتد  قد  التي  املراأة  مواجهة 

باأكمله  م�صتقبلها  رهن  وعلى  الزواج  على  للموافقة 

كنتيجٍة لتّورطها ر�صائّياً اأو غ�صباً يف فعٍل قد ل يكون 

ا�صتمر �صوى حلظات.

522 تســهم في  الماّدة 
تقريــب مصلحتين: 

مصلحــة العائلة التي 
ــب الفضيحة  ترغب بتجّن

وترميم شــرفها ومصلحة 
الرجل الذي يــوّد التبرؤ من 

المالحقــة، في مواجهة 
المرأة

والإ�صكال   .522 للمادة  احلقيقي  املعنى  هو  هذا 

تغطية  واأخطرها  نتائجها  يف  يتمثل  ل  فيها  الأ�صا�صي 

خطورة  الأقل  الأفعال  من  وجمموعة  الإغت�صاب 

عليها  تقوم  التي  الفكرية  املنظومة  يف  اإمنا  بالأبي�س، 

ودفعها  بج�صدها  بالتحكم  املراأة  حق  نكران  وقوامها 

للت�صليم بذلك من خالل الت�صوية التي تن�س عليها. 

لإعادة  �صرورّياً  اً 
ّ
ممر اإلغاوؤها  ي�صبح  الزاوية،  هذه  ومن 

جلهة  �صواء  اخلا�ّس،  احلّيز  يف  املراأة  و�صعية  يف  النظر 

)الأ�صلية(  كنفها  يف  ولدت  التي  العائلة  مع  عالقتها 

لإعادة  اآخر  وبكالم  زواجها  عن  النا�صئة  العائلة  اأو 

تنا�صباً  اأكرث  يكون  نحو  على  والزواج  ال�صرف  تعريف 

باباً  مع مبداأ امل�صاواة بني اجلن�صني. فال يكون ال�صرف 

د من حق التحكم 
ّ
لتوزيع اأدوار اجتماعية بني امراأة جُتر

ب نف�صه حار�صا واأميناً على  بج�صدها ل�صالح رجل ين�صّ

مدى التزامها مبوجب احل�صمة. ول يكون الزواج �صببا 

موؤ�ص�صة  بل  و�صلطويته،  زوجها  حلكم  املراأة  لإخ�صاع 

تن�صاأ باإرادة طرفيها وتقوم قبل كل �صيء على ال�صراكة 

جترمي  عن  حديث  اأي  وبالطبع،  والتعاون.  وامل�صاواة 

الإغت�صاب الزوجي يتطلب منطقيا واأول املبا�صرة باإلغاء 

الإغت�صاب  يعاقب  اأن  منطقيا  يعقل  فال   .522 املادة 

الزوجي اإذا كان قانون العقوبات يربئ الإغت�صاب من 

املالحقة بالزواج الالحق. 

إلغاٌء جزئــّي لنطاق تطبيق 
الماّدة؟

522 على حالٍت  املاّدة  تطبيق  اإمكانّية  �صاأتناول  هنا، 

مواقف  ت�صتدعيها  املالحظة  وهذه  اأخرى.  دون  معّينٍة 

تطبيقها على احلالت  با�صتبعاد  املطالبة  النّواب  بع�س 

الأكرث خطورًة، كالإغت�صاب، واإبقاء تطبيقها يف احلالت 

اإعفاء  اإ�صتبعاد  بوجوب  النّواب  �صّلم  ففيما  الأخرى. 

اإىل  بع�صهم  النقا�س  قاد  الالحق،  بالزواج  الإغت�صاب 

 522 املادة  تطبيق  متنع  التي  الأ�صباب  الت�صاوؤل حول 

قا�صرة  جمامعة  مثل  خطورًة،  الأقل  الأفعال  لإعفاء 

اأمتت 15 �صنة وملّا اأمتت 18 �صنة، اأو النكث بوعد الزواج 

بعد املجامعة، اأو اخلطف بهدف الزواج اإذا عاد اخلاطف 

خالل  اأذى  دون  ومن  نف�صه  تلقاء  من  خطيفته  ر 
ّ
وحر

فرتة وجيزة )48 �صاعة(؟ األ ت�صمح املاّدة 522 يف هذه 

من  ومالءمة  نفعاً  اأكرث  اإجتماعّيٍة  نتائج  بتحقيق  احلالة 

التم�ّصك بالعدالة العقابّية يف وجه الفاعل؟

ـــن  ـــى خطأي ـــي عل ـــا تنبن ـــاؤالت إنم ـــذه التس وه

منهجّييـــن:

الأول، اأن اإبقاء جمال الت�صوية مفتوحاً ل يت�صل مبدى 

اإليها بحّد  اإمنا ب�صرعّية اللجوء  خطورة الفعل املرتكب، 

ذاتها، وحتديداً على �صوء تاأثريها على حقوق املراأة. اإذ 

ت�صويتها  واملمكن  املرتكبة  الأفعال  خطورة  عن  مبعزل 

 522 املاّدة  اإبقاء  فاإن  ر�صاًء(،  اأو  غ�صباً  مّتت  )و�صواء 

حا�صمة  تكون  قد  اإجتماعّية  ل�صغوط  املراأة  �س 
ّ
يعر

وتالياً  بال�صرورة،  تريده  ل  �صخ�ٍس  من  الزواج  لقبول 

رهن م�صتقبلها برمته اإكراماً ملقت�صيات ال�صرتة وال�صرف 

 كما �صبق بيانه.
ّ

العائلي

الأفعال  بع�س  كانت  اإذا  ما  يف  بحٍث  اأّي  اأن  الثاين، 

اأو ل تقبل الت�صوية،  الواردة يف الف�صل املذكور تقبل 

اأ�صاًل  ت�صتحّق  كانت  اإذا  ما  يف  اأوًل  البحث  يوجب 

العقاب، على �صوء تطّور املفاهيم والقيم املت�صلة باملراأة. 

فهل نريد فعاًل اأن ن�صتمر يف معاقبة الأفعال التي تعّد 

ي�صمل  قد  نحٍو  العر�س“، على  ”اعتداًء على  تقليدّياً 

اأفعاًل ح�صلت مب�صاركة املراأة ر�صائّياً اأم اأننا نريد ح�صر 

�صيادة  �صيء  كّل  قبل  تنتهك  التي  بالأفعال  املعاقبة 

الفرد على ج�صده، ما ي�صتدعي تعديل عنوان الف�صل 

املذكور؟ ولعّل عدم طرح هذا ال�صوؤال هو الذي اأوقع 

، ول �صيما يف 
ّ

بع�س النّواب يف حال اإ�صطراٍب منطقي

505 من  املاّدة  الفقرة الأخرية من  باأحكام  ما يت�صل 

 15 اأمّتت  قا�صرٍة  تعاقب جمامعة  التي  العقوبات  قانون 

�صنة وملا تتّم 18 �صنة، باحلب�س من �صهرين اإىل �صنتني، 

ب�صاأنها.   522 املاّدة  اإبقاء  �صرورة  البع�س  راأى  والتي 

ف 
ّ
اأن الفتاة يف هذه ال�صّن غري قادرة على الت�صر فاإما 

الأخذ  املمكن  غري  من  احلالة  هذه  ويف  بج�صدها، 

�صاأن  بذلك  �صاأنها  اأوىل،  باٍب  من  بالزواج  بر�صاها 

ف بج�صدها 
ّ
الفتاة املغت�صبة، واإما اأنها قادرة على الت�صر

ويف  النّواب(،  موقف  من  ن�صت�صفه  ما  )وهذا  والزواج 

 اإىل 15 
ّ

هذه احلالة ملاذا ل نخف�س �صن الر�صد اجلن�صي

ال�صن  بلغوا هذه  التجرمي عن جمامعة من  ونلغي  �صنة 

يف جميع احلالت، �صواًء تزّوجها لحقاً الفاعل اأو مل 

القا�صرة  ن�صع  ثم  التجرمي  نبقي  اأن  اأما  ذلك؟  يفعل 

اأّي  دون  من  ر�صائّيا  جامعته  ممن  الزواج  �صغط  حتت 

اأو على الأقل بتطويرها  رغبة منها بتطوير العالقة معه 

من  القا�صرة  جتريد  �صاأنه  من  فاإن  الإجتاه،  هذا  يف 

�صيادتها على ج�صدها ورهن م�صتقبلها برمته، وبكالٍم 

اآخر، تغطية الطفولة بالأبي�س وبا�صم ال�صرتة.
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