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 المؤلِّّف

 الّدكتور بول جورج مرقص  
 

 فرنسيَّة في القانون، محاٍم في اإلستئناف. دكتوراه دولة

 JUSTICIABeirutConsult :.www.justiciabc.com  للمحاماة مكتب جوستيسيامؤسس 

 . www.justiciadh.org اإلنسان وحقوق  لإلنماء منّظمة جوستيسيا رئيس

الجامعة اللبنانية وفي ( AUBالجامعة األميركية في بيروت ) رف لبنان حاليًا، وفيأستاذ في معهد المحاماة وفي جمعية مصا
 وجامعة الحكمة سابقًا.

 رئيس لجنة الدراسات و الشؤون المصرفية في نقابة المحامين في بيروت.

 .النيابية اإلنسان حقوق  لجنة مستشار

حدة اللبناني بدعم من برنامج األمم المت نسان في مجلس النوابنة حقوق اإللج المعّدة منمنّسق الخطة الوطنية لحقوق اإلنسان 
 . OHCHRومكتب المفوَّض السامي لحقوق اإلنسان  UNDPاإلنمائي 

-9111منّسق في عدد من برامج المؤسسة اللبنانية للسلم األهلي الدائم برئاسة القاضي الدستوري البروفسور أنطوان مسّرة )
 (.9112-9111جوزف ولور مغيزل للديموقراطية وحقوق اإلنسان ) (، ومستشار تنفيذي لمؤسسة8002

، 8092ولبنك فينيسيا منذ (UAB) والتحاد المصارف العربية  ،8009مستشار قانوني لبنك بيروت والبالد العربية منذ 
 (.8009 – 9112ومستشار قانوني لدى بنك بيبلوس سابقًا )

، World Bank، والبنك الدولي UNDPى برنامج األمم المتحدة اإلنمائي مقدمة إلعديدة مؤلَّفات ودراسات ال عشرات له
 )راجع: "صدر للمؤلف" في خاتمة الكتاب(. UNESCO، والمكتب اإلقليمي لليونيسكو في بيروت EUواالتحاد األوروبي 

 UAB (7/4/8092)، Lebanese Stateاتحاد المصارف العربية  حائز دروع وشهادات تقدير من جهات مختلفة منها:
Alumni Community – ( 8098السفارة األميركية في بيروت ،)MEPI Alumni- ( 8098السفارة األميركية في بيروت ،)

(، مركز حّل 8007الواليات المتحدة األميركية ) –(، معهد الدروس القضائية في نيڤادا 8007وزارة الخارجية األميركية )
(، نقابة 8001(، نقابة خبراء المحاسبة المجازين )8001س الشرق األوسط )(، مجلس كنائ8007واشنطن ) –النزاعات 

اف الثقافي )8002المحامين في بيروت ) (، المحكمة 8002(، لجنة الرقابة على المصارف )8002(، مركز توفيق عسَّ
 (.8000(، وقائد الجيش اللبناني العماد ميشال سليمان )8009العسكرية الدائمة في بيروت )
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 ؟بر الدولة في لبنان ونحن ال نفعلكيف للخارج أن يعت
 

تعطيل المؤسسات وربطها بقرارات دول أخرى، مروراً بالفساد على أشكاله، ووصواًل 
إلى تكّدس النفايات، وسواها من المظاهر االنحاللية للدولة اللبنانية، تؤّدي الى عدم اعتبار 

 نا.الخارج ل
 
ن خطورة م هيئة إدارة الطيران المدنيإّن تحذير السلطات العسكرية الروسية  ،فمثالً  

تشرين الثاني  82ولغاية  89 من فوق خطوط معّينة لمدة ثالثة أيامتحليق الطائرات 
، بغية اجراء مناورات عسكرية، على النحو الذي جاء به واالرتباك الذي رافقه، يطرح 8092

من  مع العلم أّن كالً ذا كان يشّكل انتهاكًا لألصول واألعراف الدبلوماسية. تساؤاًل عّما إ
( قد 9170( واإلتحاد السوفياتي آنذاك )عام 9141( ولبنان )عام 9119قبرص )عام 

التي تحّدد سيادة الدول في النطاق الجوي وكيفية  9144صادق على معاهدة شيكاغو عام 
 تعاونها.

 
ية منظمة االتصاالت الفضائقيام اعتبار للبنان، هو قيام مثال ثاٍن صارخ عن عدم  

 200( والتي يستفيد من خدماتها نحو Arab SATالعربية المعروفة بـ "عرب سات" )
راديو، بترك مركز البّث في جورة البلوط في لبنان إلى االردن، بعدما تنامى  800تلفزيون و

 لوقف بّث قناة "الميادين" دون أن تعالج إلينا أن "عرب سات" كانت خاطبت الدولة اللبنانية
الدولة الموقف، مع ما يرّتب ذلك من خسارة مالية عن عائدات البث وفق العقد الموقع من 

 وزارة االتصاالت. 
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 ر الدولة ونحن ال نفعل؟كيف للخارج أن يعتب
 

حو ن تحجب بث قناة "المنار" من"عرب سات"  مثال ثالث ليس بعيدًا عّما سبقه: 
 واألسباب الكامنة وراءه أ"عرب سات"  يشرح لم نقرأ قرارًا لـ ئة دولة تغّطيها الشركة. م

اآللية التي اّتبعت. األمر الذي يجعل أي تعليق على هذا الموضوع منقوصًا، وذلك باستثناء 
 ما رشح إلينا من أنباء ومعلومات مفادها ما يلي:

للعاهل  )8092أوائل ( ر عّدة أن السبب هو تعّرض أحد ضيوف "المنار" منذ شهو  -
م إلالسعودي ونجله في برنامج مباشرًة على الهواء رغم لفت نظ ى ره من المقدِّّ

 ه.عواقب كالم
لم يجرِّ تسّلم قناة "المنار" أصواًل أي كتاب بالفسخ على عنوانها البريدي وفق المادة  -

نوات / من العقد النموذجي الموقع معها من "عرب سات" )والمعتمد مع ق99/
 أخرى(، وتم االكتفاء ببريد الكتروني أرسل للمنار بناًء على طلبها. 

)"عقد                            أساسًا عقد نموذجي هو قع مع "المنار"العقد المو  -
نموذجًا                     من المفترض أن يكون  (d’adhésion  contratإذعان"

من جميع القنوات المتعاقدة معها لهذه معتمدًا من "عرب سات" نفسها لتوقيعه 
لعقود ا                 الحديثة، أصبحت هذه  القضائية الخدمة. وبالنظر لالجتهادات

عرضة للبطالن بكاملها أو لجهة بعض بنودها نظرًا لشروطها المجحفة. مثال 
 اردةو عدد من األحكام ال محاكم الفرنسية والذي قضى بإبطالالقرار الصادر عن ال

 association" " معcanal satellite"في نموذج العقد المعتمد من
consommation cadre de vie 8000تشرين األول  90" بتاريخ.) 
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 ر الدولة ونحن ال نفعل؟كيف للخارج أن يعتب
 

 و نقلأعادة بث إ قابة على المواد، بل سلطة بث أو ليست "عرب سات" سلطة ر  -
ي والصوتية، فحسب، بما أحسن وزير اإلعالم النقيب رمز شارة التلفزيونية المرئية إلا

/ من العقد، 1ص المادة /جريج قوله بأفضل تعبير، وهو األمر الذي يلتقي مع ن
 ن "عرب سات" غير مسؤولة عن أي مادة تعرض أو مخالفة تلفزيونيةأومفادها 

اءلة ال يعّرض المؤجر للمسف، حيث أن توصيف العقد هو "تأجير لخدمة البث" تقع
 عّما قد يؤتى بنتيجته من أفعال لدى المستأجر.

/ من العقد المذكور على كيفية 92فيما تنص المادة / ،لم ُيسأل لبنان في ما حصل -
و تنفيذ أ"يتم تسوية اي نزاع ينشأ بين الفريقين حول تفسير  تسوية النزاعات على أن
 نزاع الى الجمعيةشهر من نشوئه، وان تعذر فيحال الأالعقد وديًا خالل ثالثة 

 العمومية لعرب سات للنظر به والبت بقرار نهائي ملزم للطرفين".

/ من نظام مجلس منظمة االتصاالت العربية 1تحيل المادة المذكورة الى المادة / 
الفضائية )وهي مؤسسة مستقلة لها شخصية معنوية وأهلية للتقاضي بحسب المادة الثانية(، 

جمعية العمومية )الوزراء العرب( للمؤسسات العربية بالنظر في التي تنص على ان "تقوم ال
 الخالفات بين المؤسسة وأحد اعضائها".

في حال حدوث  "وتأكيدًا على ذلك أيضًا، ينص نظام عمل "عرب سات" على أنه  
 دارة القمر يعمل الطرفان على معالجته ودياً خالل ا  حدى القنوات و إخالف بين 
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 ر الدولة ونحن ال نفعل؟تبكيف للخارج أن يع
 

ن لم تعالج المسالة يرفع الخالف الى محكمة تحكيم مختصة إفترة ثالثة اشهر، وبعدها 
 بالقاهرة تبت به وتحدد غرامة مالية". 

علمًا أن لبنان هو الشريك السابع من حيث الترتيب، فيساهم في "عرب سات" التي 
(، %9461( والكويت )%2167لسعودية )بعد ا، %2،2تتبع جامعة الدول العربية بنسبة 

 إضافًة إلى مساهمين بحصص أكبر منه كقطر واإلمارات العربية المتحدة والبحرين وغيرها.

*** 

د االعتبار، نحن أواًل،   هذه بضعة أمثلة عن تعامل الخارج مع لبنان. فإن لم ُنعِّ
 ؟هج أن يأخذ بيف للخار سيادية، فكمؤسساتها وسائر مظاهرها الب للدولة اللبنانية،
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 طاولة الحوارمدى دستورّية 
  

اليوم في خضّم التحركات الشعبية القائمة في وسط بيروت، احتجاجاً على أمور كثيرة  أكتب
منها انعقاد طاولة الحوار التي دعا إليها مشكورًا رئيس مجلس النواب نبيه بري والتي لّباها 

 ، ألبدي فيها المالحظات المبدئية التالية:عدد من المشاركين بطيب خاطر وحّس وطني

إلى أن أي طاولة حوار خارج المؤسسات الدستورية واألطر التي رسمها  أوالا أشير  
ن كانت الحوارات فيها من حيث المبدأ شأنًا حميدًا، إن أي حوار على هذا النحو  الدستور وا 

معاٌن في الشلل المقصود والتغييب المتمادي لهذه رية بدءًا المؤسسات الدستو  هو تكريس وا 
من مجلس النواب وليس انتهاًء بالحكومة، حيث أن الدستور قد أوجد مؤسسات دستورية 
تنبثق من النظام الديموقراطي يحتكم إليها اللبنانيون وَرَسَم لها أطر عمل ونصابًا للحضور 

حت أي ا توأكثرية للتصويت ال يمكن ألي طاولة أو مجلٍس أن يتجاوزها أو يلتّف عليه
 ذريعة من الذرائع ولو كانت الدعوة حميدة وتلبية المشاركين إليه بخلفية حميدة هي األخرى. 

كما أنه ليس من الدستوري أن تقوم أي طاولة مكان المؤسسات وأن يجتمع فيها  
أركان السلطتين النيابية والحكومية لما في ذلك من ضرب لمبدأ الفصل بين السلطات 

ألدوارها المحددة حصرًا وتمامًا في الدستور اللبناني. وفي ذلك محاولة ولو وتشابك وتشويه 
مختلفة في المضمون والموقع ومتشابهة في الشكل لتكرار اتفاق الدوحة الذي اعتبرته حميدًا 
 دولكن غير دستوري لألسباب التي ذكرتها، والذي آل النتخاب قائد الجيش آنذاك العما

  .مهوريةميشال سليمان رئيسًا للج

ن أي حوار رسمي   إن المجلس النيابي هو المركز الدائم للحوار بين اللبنانيين وا 
 يجب أن يجري داخله وليس على ضفافه. 
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 طاولة الحوارمدى دستورّية 

 
هذا فضاًل عن أنه من غير الجائز أن يّتفق المجتمعون على أي شأٍن من الشؤون  

سسة من المؤسسات الدستورية وأن يعودوا إلى وأن يختصروا التمثيل القائم في كل مؤ 
هذا الشأن انتخاب رئيس للجمهورية  -وخصوصًا إذا كان  –المؤسسات لفرضه ولو كان 

حيث أن لهذا االنتخاب أصول في الدعوة واإلجراءات والمهل محّددة بوضوح في المواد 
فاق على من الدستور وهي ال تحتاج إلى حوار. فهل ُيعقل االت 72و 74و 72و 41

جهاٌض مُ   عيينمأسس للديموقراطية أو أقّله تاالنتخاب؟! إنه لظّني إفساٌد لالنتخاب الحّر وا 
 أخشى أن نعتاد عليه. مقنَّع

تتعّلق بتحّرك المعتصمين وتكمن في أن هذا التحّرك الرامي  المالحظة الثانية 
ضافًة إلى مالحظاتي الساب ل قة عليه، ُيغفِّ إلى مكافحة الفساد في ممارسة السلطة، وا 

مطلبًا مهّمًا أال وهو إقرار قانون السلطة القضائية المستقّلة: المستقّلة في إدارتها مرفق 
العدالة وفي تعييناتها وفي مالّيتها وفي عدم جواز تبّوء من يخرج منها أي منصب عام 

الدولة اللبنانية. في
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 يومفي لبنان ال األخطار على السلطتين التشريعية والتنفيذية
 

2 
 2"العصفورية الدستورية" 

 
نشير بدءًا، إلى أن تفسير الصالحيات الدستورية في لبنان خالل السنين الالحقة 

( وممارستها من السلطات المختصة تزدادان سوءًا 8092-9110النتهاء الحرب في لبنان )
 سنة تلو األخرى. 

. ولذلك ال Hors loiن" فممارسة الصالحيات الدستورية تقوم في غالبها "خارج القانو 
يصّح االرتكاز على نحٍو يقين إلى الممارسة الدستورية في السنين القليلة الماضية لالعتداد 

ُيركن إليها في تفسير وتطبيق مادة من الدستور يثور الخالف  précédentبها كسابقة 
حقوقية لقواعد الحولها. كما ال يمكن ارتقاب تصّرف السلطة ألنه غالبًا ما يأتي مجّردًا من ا

  .   normes d’interprétationالناظمة وأصول تفسير الدساتير 

 

 

 

 

                                                           
 .3/11/1002، راجع افتتاحية " النهار"، (هتطبيقتويني )سوء تفسير الدستور وسوء ن غساالراحل الكبيرعلى حّد تعبير 1 
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 األخطار على السلطتين التنفيذية والتشريعية

 

8 
 ةيحدود السجال السياسي في القواعد الدستور 

 

ستنساًبا ال تقبل النصوص القانونية عمومًا ا، على السياسيين تطبيق القانون ال تفسيره
 ي التفسير والتطبيق.سائًبا ف

أكثر ما ينطبق هذا المبدأ على النصوص الجزائية وعلى النصوص الدستورية التي        
 متوّلي السلطة حّتى ال تترك مجاالً  كبر قدٍر من الوضوح واإللزام علىينبغي أن ُتصاغ بأ

لذي ينظم ا Loi fondamentale لالجتهاد والتقدير. لذلك سّمي الدستور "القانون األساسي"
النصوص الدستورية  ء لتفسيرالعالقات بين السلطات في الدولة. ذلك أن اللجوء إلى القضا

 في كّل مّرة يثور خالف حول تطبيق الصالحيات الدستورية أو حول تشابكها يبقى أمرًا عسيراً 
 عملي. وغير

 فضاًل عن أن ترك باب االستنساب في الموضوعات الدستورية من شأنه تشريع باب
آخر لالجتهاد السياسي السهل في موضوعات دستورية: صالحيات رئيس الجمهورية، التئام 

 مجلس النواب، استمرارية الحكومة وشرعيتها...
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 التشريعية والتنفيذيةاألخطار على السلطتين 

كل اختالف بين سياسيين في معرض النص الدستوري لتصويره على أنه غير واضح  
هو تسييس وتلويث وليس فقهًا دستوريًا. من شأن هذا النمط من االجتهاد  أو قابل للتأويل

السياسي السائب في النصوص الدستورية، ترك فراغ وتخّبط خطير ينعكس شلالً في المؤسسات 
 وفي المرافق العامة.

 
خالفًا للشائع في لبنان، قّلما أمكن االختالف في الفقه الدستوري المقارن على تفسير    

. تفسير النص القانوني من سياسيين هو انعكاس ألهواء سياسية ليس إاّل. فما هو غير النص
دستوري اليوم بنظر البعض قد يفّسر على أنه دستوري لو شاءت مصالح سياسية ذلك مستقباًل. 
فضاًل عّما ينطوي عليه ذلك من استهتار بالمخّيلة الدستورية التي أنتجت دستور الجمهورية 

 تعديالته الناتجة عن حروب ونزاعات جاء الدستور ليضع حّدًا لها.اللبنانية و 
في تطبيق النصوص  Compétence liéeيجدر اقتباس مبادئ الصالحية المقّيدة    

تفسير  في أعمال السلطة حيث ال يرتبط الدولية الدستورية ومراجعة المعايير والقواعد الدستورية
ي في ما خّص المركز الدستوري الذي يشغله، سواء الصالحيات الدستورية بالمسؤول السياس

أكان رئيسًا للجمهورية أو لمجلس النواب أو لمجلس الوزراء أو وزيرًا في أي حقيبة كان... لم 
توضع النصوص الدستورية المّتصلة بوظيفة المسؤول كي ينظر، هو، في أمر تطبيقها أو في 

 عليه أن يطّبقها فحسب.أو عدم مالءمتها. َوُجَب  Convenanceمالءمتها 
كذلك يجدر إيالء صالحية تفسير الدستور إلى المجلس الدستوري، حتى نخرج من "العصفورية" 
في تفسير الدستور، وهي الصالحية التي كانت حرصت عليها وثيقة الوفاق الوطني لكن لم 

.9112عام  820يؤخذ بها عند إقرار قانون المجلس الدستوري رقم 
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 سلطتين التشريعية والتنفيذيةاألخطار على ال
 

1 
 

 أخطار على "النظام الدستوري" برمته
غير  معظمهم مسؤولون يحكمه  ،Ingouvernableلجعله غير قابل للحكم  وذلك...   

حكم تكون مصادر أزمة ال أفال، المسؤولون مواطنون قبل أن يصبحوا مسؤولين . لكن،مسؤولين
 تربوية قبل أن تكون سياسية؟

ناتجة عن وهي  ،بالمعنى اإلرادي أي ،بالمعنى المقصودهي تعطيل الافة ثقثم، إن 
بل أحيانًا من باب  perception de la chose publiqueسوء إدراك للمصلحة العامة 

 عداء للمصلحة العامة )أمثلة: لمبة البلدية، العين، البناء المشترك...(.ال
 72و 74و 72و 41لدستوري )المواد ثمة أزمة "تفريغ" وليس "أزمة فراغ" في النظام ا

ى ُيعقل لمشترع أن يتصور سوء نية لد ولم .أشبه بنظام متكامل يقتضي قراءتها بتمّعن(
 المخّولين إعمال الدستور. 

 
1 

 نموذج عن فلسفة "النصاب" والحكمة من وراء وضعه
 

لماذا وجد النصاب؟ هل ُوضع كوسيلة لتعطيل التئام الجلسات أم لضمان فاعلية 
 الجلسات؟
 ؟Majorityمختلف عن الغالبية أو األكثرية   Quorumولماذا ثمة نصاب 
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 األخطار على السلطتين التشريعية والتنفيذية
 

يجدر التأكيد أوالً على أن النصاب ليس حكراً على جلسات المجلس النيابي. فهو قاعدة 
 العام )مجلس نيابي، مجلس عامة تحكم كيفية انعقاد الهيئات المعنوية من أشخاص القانون 

 بلدي...( والقانون الخاص )الجمعيات والشركات(.
يدخل النصاب في إطار شكليات انعقاد الجلسة ولو كانت شكلية النصاب من 

 مهمة ولو كانت شكلية(. هي  المعامالت والصيغ الجوهرية في القانون )أي
دم اءه أال وهي ضمان عتكمن فلسفة النصاب في أن واضعيه توّخوا حكمًة أساسية ور 

تعّسف  شيةخبانعقاد الجلسات  -في حاالت االنتخاب -تفّرد قّلة قليلة من أعضاء الهيئة الناخبة
أي  -. إال أن القصد من ورائه، على السواء، ليس تحّكم األكثريةAbus de minoritéاألقلية 
  ينقلب األمر إلى تعّسفانعقاد الهيئة الناخبة هي األخرى حتى ال في انعقاد أو عدم  -أكثرية

. وهذه قاعدة مقتبسة من القواعد العامة للشركات وتنسحب على Abus de majoritéاألكثرية 
 سائر الهئيات والمجالس. واألمر عينه ينطبق على قاعدة "األكثرية" المطلوبة لالنتخاب.

 
1 

 هل المشكلة في النصوص؟
 

: 9114كتاب غسان تويني لعام على طريقة Ethics هي في األخالقيات السياسية 
"Démocratie sans démocrates"  :الخلط بين فقدان معنى القواعد الحقوقية وأساسها(

 ر.سلطة المعاييغياب و النصاب واألكثرية( 
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 األخطار على السلطتين التشريعية والتنفيذية
 

؟  Autorités productrices des normesمن هي السلطات الناظمة للمعايير
شارة )أرغمت الرئيس ب جمعيات، الهيئات االقتصاديةالسلطات الدينية، األحزاب، النقابات، ال

 الخوري على العدول عن التمديد بسبب إضرابها بضعة أيام آنذاك(.
 

*** 

  جمهورية بال رئيس لما يناهز السنة....        
 ... دون أفق. 40 تتجاوز عدد جلسات االنتخاب         
 حكومة تمارس الحكم بحّده األدنى وعقدها قابل لالنفراط في أي لحظة.ال        
د لنفسه ال يلتئم، والتشريع متوقف من سنين، ومعه الموازنة منذ نحو          مجلس نواب ممدِّّ

 عشر سنين.
 ...تقترب المنطقة مشتعلة. والنار        
 ال مالمح تغيير...        
جلسات االنتخاب والبقية ال تحضر. التعميم والسوّية بينهم عدد من النواب يحضرون         

 سائدة، ومحاسبة المتغيبين غائبة.
 

 " ليس الدستور ممسحة "!
 

 ْمَسحةأن الدستور ليس "مَ بأْحَسَن رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل القول  
لى المواطن أن كما ع و"انتخاب رئيس للجمهورية، معتبرًا أنه يجب أن تكون  " واألولوية

ال دور  يلتزم بإشارات السير، كذلك على السياسيين االلتزام بتطبيق الدستور". وأضاف: "
 ". للمجلس النيابي إال بانتخاب الرئيس أوالً 
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 األخطار على السلطتين التشريعية والتنفيذية

 
 .8جمهوريةللتزامن هذا التصريح مع تعطيل انعقاد الدورة الثالثين النتخاب رئيس        

 نعم، يصّح هذا التصريح منطقًا ويستقيم دستوريًا.        
/ نائبًا على انتخاب مكتب للمجلس 10في المنطق: ألنه من غير المفهوم التقاء /       

م نع -رئيس قوي  -( وعدم اجتماعهم على انتخاب الرئيس8092) ورؤساء ومقّرري اللجان
 دثين أيام قليلة فقط؟للجمهورية بينما تفصل بين الح -قوي 

 / واضح:74أما في الدستور، فنّص المادة /       
إذا خلت سدة الرئاسة بسبب وفاة الرئيس أو استقالته أو سبب آخر فألجل انتخاب  "       

 .الخلف يجتمع المجلس فورا بحكم القانون..."
 / من الدستور على ما يلي:72المادة / كذلك تنص        
مجلس الملتئم النتخاب رئيس الجمهورية يعتبر هيئة انتخابية ال هيئة اشتراعية "إن ال       

ه الشروع ويترتب علي -وقد سبق أن انعقد في دورة أولى النتخاب الرئيس السنة الماضية –
 في انتخاب رئيس الدولة دون مناقشة أو أي عمل آخر".   -حسب النص الدستوري  -حاالَ 

  -انتهى االقتباس-
 

. ي وتشريع آخر ليس بضرور  ي ريعات ضرورية. ليس من تشريع ضرور لتشكل ا 
دم انتخاب ع جين ابتدعه بعض السياسيين لتبريرما يسّمى تشريع الضرورة هو إذًا تعبير ه

 تخاب أفضله أن التشريع وعدم االنالرئيس والبعض رّبما أطلقه أو تلّقفه بحسن نّية ظّنّا من
 ب.من الـ ال تشريع وال انتخا

 

لكن، لماذا يأبه السياسيون اليوم لضرورات التشريع إنقاذًا لبعض الهبات والقروض  
  الدولية العالقة من السقوط بمرور استحقاقاتها دونما إجازتها بقوانين وصرفها

 
 
 

                                                           
 .11/10/1012راجع الصحف، 1 
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 األخطار على السلطتين التشريعية والتنفيذية
 

المصلحة العامة في  ق فوَّ ت(، وال يأبهون لرئاسة الجمهورية؟ هل ت8092)تشرين الثاني 
 األولى أكثر مّما هي عليه في انتخاب الرئيس؟  

يعات ر وهل َمن يضمن أن ال ينسحب ما يسّمى "تشريع الضرورة" على جميع التش       
 ؟وأن ُتنسى رئاسة الجمهورية

 بطرح األسئلة التالية على النواب المقاطعين: اإلعالم نوصي
 يس، على الجمهورية وشعبها؟هل تدرك ما هو تأثير عدم انتخاب رئ .9
 / من الدستور الخاصة بدور رئيس الجمهورية؟41كنائب، هل تعرف ما هو نص المادة / .8
 / من الدستور التي تحكم انتخاب رئيس؟74هل تعرف ما هو نص المادة / .2
 هل ُتدرك أهمية كون رئيس الجمهورية ممثاًل للمسيحيين في السلطة ورمز وحدة الوطن؟ .4
تمتنع عن تلبية دعوة رئيس مجلس النواب إلى عشرات جلسات انتخاب هل فعاًل أنَت  .2

 الرئيس؟
 لماذا؟ .1
 هل استمعت إلى تصريحات بطريرك الموارنة المتتالية بالخصوص؟ .7
 لماذا تتمسك بالنيابة دون مزاولة النيابة؟ لماذا ال تستقيل إذًا؟ .2
 ؟ Majority" أكثرية" و  Quorumهل تعرف ما الفرق بين "نصاب"  .1
 تعرف لماذا يفّرق الدستور والقانون بين هذين المفهومين؟ هل  .90
 هل تعرف سوابق تاريخية مشابهة؟  .99
 هل سألت ماذا يحصل في األنظمة الديموقراطية في مثل هذه الحالة من المقاطعة؟  .98
 ينّص الدستور الفرنسي الذي اقتبس منه الدستور اللبناني أحكامه في  المَ هل سألت عَ   .92
 ؟لمثل هذه األحوا  
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 دستورية اجتماعات الحكومة والمجلس النيابي

المسؤولين إلى التهديد بأن عدم اجتماع المؤسسات  يلفتنا كّل حين ذهاب بعض 
الدستورية كمجلس النواب والحكومة من شأنه إلحاق الضرر بالمواطنين. وهذا شأن وجب 

زاء جميع الم سقاطه ؤ به واجتزاوضوعات وال يصّح استنساأن يصّح في جميع الظروف وا  ه وا 
 على شؤون دون أخرى. 

فعدم اجتماع مجلس النواب من شأنه إسقاط فرصة إثقال البالد بمزيد من االستدانة  
قرار قوانين أجدها غيرعبر إقرار قروض جديدة لتمويل مشاريع وبن ّحة في مل اء سدود وا 

عن الطرقات ومن أمام بالد تعاني مّما هو أكثر حاجًة وبداهًة: بدءًا من رفع النفايات 
 المنازل ومن األحياء السكنية، وصواًل إلى انتخاب رئيس الجمهورية.

فهل ال زال اللبناني يقتنع بأن جلسة التشريع التي يتهافت على عقدها بعض القوى  
 السياسية، هل هي فعاًل نفٌع للتشريع أو من أجل "ضرورة ما" تبّرر التشريع؟

ال يمكن للخزينة دفع كامل رواتب موظفي القطاع العام  ومثل ذلك القول اليوم بأنه 
والعسكريين دونما اجتماع الحكومة التزامًا بأصول وقواعد الصرف والمحاسبة العمومية، 
كالم محّق لكّنه لم يعد مسموعًا من الناس وأهل االختصاص معًا بعدما شهدوا ممارسات 

عد عن لمصالح وغايات أقل شأنًا وأب لقوى سياسية انتهكت الدستور وخرقت األصول تلبيةً 
 تلبية مصالح الناس.

فهل يقتنع اللبناني اليوم بعدم إمكان صرف كامل الرواتب ما لم تجتمع الحكومة  
  وتقّررها.
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 دستورية اجتماعات الحكومة والمجلس النيابي
 

تتجاوز المهلة لفترة  إننا في المحّصلة نستبعد تخّلف الدولة عن دفع رواتب القطاع العام 
المعقولة، بسبب مبدأ "استمرارية المرافق العامة" في القانون اإلداري الذي يعتبر القطاع العام نظامًا 

(régime( وليس مؤسسة )institution .) 
وتاليًا، فإن أصول وشروط هذا النظام، تحكمها اإلستمرارية التي تحّتم على الدولة المواظبة  

 حقات وقد حصل هذا الترّدد في الصرف سابقًا ولكنه مّر. على دفع الرواتب والمست
أي نقصان أو خلل في الصرف يمكن أن  علىيسمو مبدأ "استمرارية المرافق العامة"  

يطرأ. كما أنه ال يمكن لصاحب العمل، أي الدولة، أن يستفيد من خطئه الشخصي لتبرير عدم 
 Nul ne peut se prévaloir deالقانونية صرف الرواتب واألجور والمستحقات علماً بالقاعدة 

sa propre turpitude  حيث أن عدم إقرار القوانين والخلل في التشريع أو عدم انعقاد الحكومة
 هو من أخطاء الدولة الشخصية، وليس للموظفين فيه حيلة.

أما عن االلتزامات واالستحقاقات التي ينوء تحتها الموظفون أمام المصارف بنهاية كل  
شهر فأخشى أن الجهات الُمقرضة ال تتعامل مع موظفي الدولة على أساس مختلف عن مستخدمي 
القطاع الخاص. وتاليًا، فإن تخّلف موظف الدولة عن سداد ديونه أو سنداته بسبب تخّلف الدولة 

 .force majeure عن دفع الرواتب، ال ُيعتبر من ناحية الجهة الُمقرضة، من األسباب القاهرة 
لمؤسسة الدائنة يحق لها في حال تخّلف موظفي القطاع العام عن السداد، اتخاذ التدابير اف 

القانونية الالزمة لمالحقتهم. غالبًا ما تتعامل المصارف مع تلك الحاالت بروّية، وتتمهل قبل 
 همرواتب همل الشروع بأي مالحقة قانونية ألن موظفي القطاع العام ما زالوا في وظيفتهم وسُتصرف

يفًا" تبقى "خصمًا شر  -حتى ولو تناقضت مصالحنا معها –عاجاًل أم آجاًل على اعتبار أن الدولة 
 كما يقول القانون. 
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 حتى ال يمسي خراباا  المطلبية للحراكبوصلة التصويب 
 

ين لدى في ظّل حالتين متناقضت كم يصعب التحدث في الشأن العام في لبنان اليوم 
على أهل  بعيص وهكذا أيضًا، رّبما قد أصبح. لقنوط والحركة في آن معاً اللبنانيين من ا

األحزاب والجمعيات والنقابات ومراكز  عدد منالخير العمل في الشان العام. لكن هؤالء، 
التأثير في الرأي العام، عليهم المضي قدمًا في سعيهم. لكن سعَيهم الحميد المطلوب كي 

 لى مستويين:إأن ُيقسم  يجدريستمر ويثمر، 

 يكمن في ضرورة الدفع باتجاه الخطوات التالية: استراتيجيمستوى أول  

لمشروع قانون في مهلة محددة التحضير األساسية مهّمتها  حكومةتشكيل  .2
 لالنتخابات النيابية يعدل في تمثيل الناس.

 مبكرة على أساس القانون المذكور.   انتخابات نيابية .1
 .التشريعدفع عجلة   .1

 ملَ ع ولحين تحقيق ما تقّدم، فال يكفي االنتظار. وال يكفي الصراخ. المطلوبُ أما  
وهذا ) ال تتطلب سياسات عامة وال تشريع بل خطوات بسيطة ولكن مهمة للمواطن أمورٍ 

ي سنين ف. أمثلة على ذلك: لقد قمنا في منظمة جوستيسيا الحقوقية هو المستوى الثاني(
 نة االتحاد النسائي التقدمي في التوصل إلى تخويل األمهاتبمعاو التعطيل القليلة الماضية 

فتح حسابات مصرفية ألوالدهن القّصار من مالهن الخاص دون حاجة إلذن األب بصفته 
ني وقعنا على قانون مدارتكازاً الولي الجبري ودون حاجة لتعديل أحكام الوالية الجبرية وذلك 

ونلنا في ذلك توصية جمعية  9111لعام   280عليه هو قانون العقود االئتمانية رقم 
المصارف. ومثل ذلك فعلنا في مبادرة لالتحاد النسائي المذكور بأن تعاوّنا مع المديرية 

واستبدالها حول سفر األوالد القّصار  8002ا للعام هتعديل تعليماتلالعامة لألمن العام 
 -وليس األب بمفرده -اً بتعليمات جديدة تنص على ضرورة موافقة كل من األب واألم مع

 على اصطحاب األوالد القصار أيَا كانت أعمارهم في السفر.
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 حراك حتى ال يمسي خراباً لل المطلبية بوصلةالتصويب 

 
 لمواطن.حياة اعلى  كبيرة في تأثيرهالكنها  .هي إذن مبادرات صغيرة في الظاهر 

عيل خدمة نعم مجرد تف -لماذا ال ُيصار اليوم إلى تفعيل خدمة البريد )ليبان بوست( 
بغية تسهيل خدمات المواطن دون حاجة به إلى النزول من مدينته وقريته أو االنتقال  -البريد

 nonفي بيروت إلى الدوائر الرسمية المركزية في محاولة لفك التماس بينه وبين الموظف 
face to face transactions ادة العقارية وتاليًا الحّد من الرشوة؟ تماًما كما هي اإلف

م هذه لماذا ال تتطّور وتعمّ فبيانات القيد، كذلك هي يستحصل عليها المواطن بالبريد و 
 التجربة في العديد من الخدمات اإلدارية؟

 لكنها غير ممكنة التحقيق حااًل.  .المطالب الكبيرة واالستراتيجية مهمة 

لى اتفاقية القضاء عالمرحومة لور مغيزل في كتابها "مناضلة حقوق المرأة تقول  
 :(9111، 48)ص  جميع أشكال التمييز ضد المرأة"

نكتفي باإلشارة إلى المسار الطويل الذي سرنا به لتنزيه التشريع اللبناني من كل نص " 
خطة  9141مجحف بحق المرأة، ويعود ذلك إلى سنوات غابرة بل عقود، إذ وضعنا سنة 

ق ن جردة ألحكام التشريع اللبناني في ضوء المواثيعمل تكمّل جهود الرائدات، إنطلقنا بها م
 الدولية وبمقارنة مع التشريعات العربية، وجزأنا المطالب 
لى  إلى مراحل، إعتمدنا في كل منها مطلبًا معيناً، إخترناه بالنسبة إلى أهميته من جهة وا 

لة ي كل مرحقربه من المنال من جهة أخرى، وضعنا به إقتراحًا محددًا معلالً، وأنشأنا ف
 لجنة خاصة نظمت النشاطات واإلتصاالت".

المطلوب من الحراك اليوم تركيز مطالبه، والفصل بين وبالعودة إلى لبنان اليوم،  
ما هو استراتيجي وما هو غير استراتيجي، بين ما يتطّلب تشريعاً وبين ما يحتاج إلى مجرد 

 .تدابير إدارية
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 ال يمسي خراباً  حراك حتىلل المطلبية بوصلةالتصويب 

 
 ، على مستوى منهجية المطالبة:اختصارفي المطلوب 

 .البعد عن العبثّية وتوّخي الواقعية في المطالب .2
عتّدون ي عدم تشريع التعطيل )حتى ال يتحّول المسؤولون إلى تصريف أعمال  .1

 .المسؤولين تحفيزبل المطلوب  ،(به لعدم االجتماع وعدم التقرير
قريب المنال لتحقيق مكسب ا هو بم )باألولوية بدءاً  في المطالب التدّرج  .1

بمثابة علم قائم أصبح ذا النوع من التخطيط ( وهwin  أو ما يسّمى معين
 .advocacy planningيعرف اليوم بـ بذاته و 

الخطوت غير )ك عدم تجاوز حدود حرية التعبير ،بين هذا وذاك ،والمطلوب  .1
العامة ورمي الزبالة أمام المقار  قطع الطرق واحتالل المبانيالمشروعة: 

ضراب عن وتظاهر سلميين اعتصام ما هو مشروع من  بخالف/ العامة وا 
 .الطعام...(

 
 فلنهدف في تحّركاتنا. وال نهتف فحسب. 

 آخر. الّلهم إاّل إذا أريد منها أمراً 
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 :«القوانين األساسية»على  رقابة المجلس الدستوري 
 مة القانونيةنظاالختالف بين األ 

 
 على  Hans Kelsenالعالمة يضعهف عتبر الدستور القانون األسمى في الدولة،يُ  

، كان ال بد من إيجاد أحكامهس بساولضمان عدم الم .لذلك وجب إحترامه .الهرم رأس
 دول العربيةولبنان وعدد من ال رقابة على دستورية القوانين في العديد من البلدان منها فرنسا

 لف طريقة الرقابة باختالف النظام المعني في كل دولة.تختحيث 

على دستورية القوانين في العالم الحديث لمصلحة  المسبقةوبالرغم من تراجع الرقابة  
  "الوقائية" على دستورية القوانين ميزة خاصة. المسبقةللرقابة يبقى  هالرقابة الالحقة، إال أن

 الرقابة الدستورية في فرنسا .2
صدارها إالقوانين قبل  على رقابةهي ، priori a contrôle المسبقة بةن الرقاإ 

في فرنسا  ولىللمرة األ الرقابة من النوع هذانشأ  .ال أم رة للدستو لمعرفة ما اذا كانت مطابق
ن يضع في ذهن واضعي دستور أ Sieyès سييس حاول الفقيه حين 9712عام في ال

، فكرة إنشاء هيئة سياسية 9712للثورة عام   II constitution de l’an Iالسنة الثالثة
ترحيبًا  كرةالف مخالفة ألحكام الدستور. لم تلقاليكون من اختصاصها إلغاء جميع القوانين 

نة الثامنة ور السإال انها اعتمدت في دست .خشية أن تغدو تلك الهيئة أداة سيطرة في البدء
 .92282ودستور سنة  1197للثورة عام 
المجلس الدستوري  أأنشفقد وتحديدًا الباب السابع منه،  9122العام  أما دستور 

                                                            دد ثلثجيسنوات غير قابلة للتجديد، و  تسعةأعضاء تستمر عضويتهم لمدة  تسعةمن 

                                                           
3 Marco Fioravanti, Sieyès et le jury constitutionnaire : perspectives historico-
juridiques, Annales historiques de la révolution française,2007, p.87-103. 
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 «القوانين األساسية»لى رقابة المجلس الدستوري ع  

 

نية ورئيس الجمعية الوط ثالثةثالث سنوات ويعين منهم رئيس الجمهورية أعضائه كل  
وهم  ،بحكم القانون ، عالوة على أعضاء مدى الحياة ثالثة شيوخال ورئيس مجلس ثالثة

ويعين رئيس الجمهورية رئيس المجلس الذي يكون له صوت  .الجمهورية السابقون  رؤساء
   .مرجح عند تساوي األصوات

عديدة  ستوري وظائفدلمؤسسة المجلس ال في فرنسا ع الدستوري رّ لمشعهد اومن ثم  
أهمها الرقابة على دستورية القوانين قبل إصدارها مما أدى إلى عقلنة النظام البرلماني 

الرابعة،  وريةالجمه األمر في عليه كان لما ة السلطة التشريعية خالفاً هيمن تراجعالفرنسي و 
  .وترشيد تشريعاته لتحديد سلطة البرلمان فاعالً  اً سالح أضحى المجلس الدستوري ف

ع توسي ،ما عزز مبدأ حماية حقوق اإلنسان وحرياته األساسيةالجدير ذكره أن و  
ا بعد أن ا أو شيخً نائبً  10 إلى، 9174تشرين األول  81حق رفع الطعن أمام المجلس في 

لجمهورية، رئيس ابعامة على السلطات ال في فرنسا كان الدستور يحصر حق إحالة القوانين
 شيوخ.رئيس مجلس الو رئيس مجلس الوزراء، رئيس الجمعية الوطنية، 

 نذموألن المجلس الدستوري هو حامي الحقوق والحريات، شملت الرقابة في فرنسا  
مختلف و  ، ديباجة الدستور9179 تموز 91 في الفرنسي الدستوري  المجلس قرار رو دص

 نفيذن البرلمان قبل أن تصبح واجبة التعلدستورية المنبثقة القوانين العادية والقوانين ا
 .والقوانين العضوية قبل إصدارها

 
 

 



29 
 

 «القوانين األساسية»رقابة المجلس الدستوري على 
 

 ماهية القوانين األساسية أو العضوّية .1
عن السلطة  ” lois organiques “  تصدر القوانين األساسية أو العضوية 

عن غيرها من القوانين بتعلقها بموضوع واحد هو تنظيم السلطات العامة، التشريعية متميزة 
وبخضوعها لبضعة إجراءات خاّصة كوجوب عرضها على المجلس الدستوري قبل إصدارها 

 19كي يفصل في مدى مطابقتها ألحكام الدستور، وذلك بحسب ما نصت عليه المادة 
 9122.4فقرة أولى من الدستور الفرنسي لعام 

 

النظر إلى الموضوعات التي تعالجها القوانين األساسية والمتعلقة بنظام الحكم وب 
وصفت  ،وحقوق األفراد، وألنها تتضمن األحكام التفصيلية لما شمله الدستور والقوانين

 Normes Secondaires“ ،قواعد دستورية تبعيةالقوانين األساسية بأنها 
Constitutionnelles ”   بين الدستور والقوانين العادية بحيث تكون محتلة مرتبة وسطى

 أدنى من الدستور وأعلى من القوانين العادية، حتى وان كان البرلمان ذاته هو الذي أقرها،
جراءات خاصة  41تصدر وفقا للمادة إذ أنها  من الدستور الفرنسي التي تفرض شروطًا وا 

 ذه القوانين.أكثر شدة وتعقيدًا من إجراءات سن القوانين العادية لسن ه

 

 

                                                           
              الجمع بين الرقابة السابقة والالحقة على :  القاهرةفي كلية حقوق في أستاذ القانون العام ، محمد العصارد. يسري 4 

 )المجلة المصرية للدراسات القانونية واإلقتصادية   1002الدستورية فى فرنسا بمقتضى التعديل الدستوري لعام 

                 (.1015حزيران  – 5العدد       
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 «القوانين األساسية»الدستوري على  رقابة المجلس  

 

من الدستور نوع الرقابة التي  41والمادة )فقرة أولى(  19 تينالماد أحكام من ستنتجوي
 هي رقابة وقائية أي سابقة إلصدارها.و  يمارسها المجلس على القوانين األساسية

ي يخولها الدستور الفرنسي معالجة ساسية أو النظامية التاألوتعد القوانين  
من  92وتفصيل موضوعات دستورية قوانين متعددة ومتنوعة ومثالها ما ورد في المادة 

ين خرى التي يتم التعياأل يحدد قانون نظامي الوظائف"الدستور التي نصت على أن 
فيها لرئيس الجمهورية فيها من خالل مجلس الوزراء كما يحدد الحاالت التي يمكن 

 ".التفويض بسلطته في التعيين لكي تمارس باسمه

«Article 13: Une loi organique détermine les autres emplois auxquels il est 

pourvu en Conseil des ministres ainsi que les conditions dans lesquelles le 
pouvoir de nomination du Président de la République peut être par lui 
délégué pour être exercé en son nom.» 

)فقرة أولى( من الدستور المتعلقة بالبرلمان التي  82وكذلك ما ورد في المادة  
 ،"ميحدد قانون نظامي مدة صالحية كل مجلس وعدد أعضائه ومكافأته"نصت على ان 

وضعها نصوصه و  كمالإوغيرهما من المواد التي يخول الدستور فيها للقانون االساسي 
  .موضع التطبيق

«Article 25 : Une loi organique fixe la durée des pouvoirs de chaque 
assemblée, le nombre de ses membres, leur indemnité, les conditions 
d’éligibilité, le régime des inéligibilités et des incompatibilités.» 
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 «القوانين األساسية »دستوري علىرقابة المجلس ال 

 
 األساسية في فرنسا القوانين على أصول الرقابة الوقائية .1

 قع بعد اقرارها من البرلمان وقبلالقوانين األساسية هذه تن رقابة المجلس على إ 
 إصدارها.

لقوانين األساسية، تحال إلى المجلس الدستوري عن طريق رئيس لالبرلمان  إقراربعد  
 Le“هذه الرقابة ال تكون أوتوماتيكية  بل إصدارها بواسطة رئيس الجمهورية.الوزراء ق

contrôle n’est pas automatique ” فالمجلس يمارسها بناًء على كتاب إحالة مقدم ،
الدستوري  ساسي للمجلساألوهذا ما تضمنه القانون من رئيس الوزراء وليس من تلقاء نفسه. 

 ساسية التيحالة القوانين األإتم ت انالذي نص على  9122تشرين الثاني  7الصادر في 
حالة عند إلايقرها البرلمان الى المجلس الدستوري عن طريق رئيس الوزراء، ويوضح كتاب 

 .حالة مستعجلة أن ثمةاالقتضاء ب
 

فى فقرتها الثالثة على التزام المجلس  9122من دستور  19وتنص المادة  
دى دستورية النص المحال إليه خالل مدة شهر سواء تعلق الدستوري بإصدار قراره بشأن م

 .اديةتشريعات العاألمر بأحد القوانين األساسية أو احدى لوائح مجلسّي البرلمان أو أحد ال
د نصت وق. ويمكن للحكومة، فى حالة االستعجال، إختصار هذه المدة إلى ثمانية أيام فقط

 ."دستوريته ال يجوز إصداره أو تطبيقه النص الذي يعلن عدممنه على أن"  18المادة 
 في الرقابة على دستورية خاصاً  اً لقول أن هذا االختصاص يعد اختصاصيمكن ا 
 فحتى  .في منهجية ومسيرة العملية التشريعية ألنه يجعل هذه الرقابة تؤثر الزامياً القوانين 
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 «القوانين األساسية »رقابة المجلس الدستوري على  

 

ة ، يكون على رئيس الوزراء إحالة القوانين في فترة معينالرقابة غير اوتوماتيكيةوان كانت 
 2تسبق إصدار القانون األساسي.

 
 8002 تموز 82 في الفرنسي الدستوري  المشرع إعتمده هو تعديل ذكره والجدير 

. « Question prioritaire de constitutionnalité» "الدستورية األولوية مسألة"وهو 
 ق الحقو  ينتهك نص قانوني بأن القول أو نزاع  دعوى  في طرف هو شخص كل حق من

 للمجلس ة،المسأل هذه في القبول شروط استيفاء تم إذا .الدستور يكفلها التي والحريات
 مر،األ لزم النقض، إذا أو محكمة الدولة مجلس شورى  قبل من إحالة على بناء الدستوري،

 .الدستور من 9-19 المادة بموجب الجديد الحق بهذا ون راهناً المتقاض يتمتع .التشريع إلغاء

«ARTICLE 61-1. 
Lorsque, à l'occasion d'une instance en cours devant une juridiction, il est 
soutenu qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la 
Constitution garantit, le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette question 
sur renvoi du Conseil d'État ou de la Cour de cassation qui se prononce dans 
un délai déterminé.» 

 
 األساسية القوانين على الدستوري  المجلس رقابة حيث من تجربة الجزائر .1

سنة  928ام الذي دالفرنسي  نتدابة بفرنسا نتيجة االالدولة المتأثر  ،ما في الجزائرأ 
ركة ألول مرة بعد حعلى دستورية القوانين  الرقابة ت فكرةبرز ، فقد 9118أي حتى عام 

 تكفل عبر دعوة إلى إنشاء هيئة سامية تحت سلطة رئيس الجمهورية ت 9112

 

                                                           

 -1عدد  المجلس الدستوري الجزائري، مجلة ، مكانة البرلمان الجزائري في اجتهاد المجلــس الدستوري  ،األمين شريط 5 

 .32-11،ص 1013    
. 



33 
 

 «القوانين األساسية»رقابة المجلس الدستوري على      

 

ئري المجلس الدستوري الجزا إن تورية القوانين وتضمن إحترام سمو الدستور.مراقبة دسب
، أما ئيس المجلسيتكون من تسعة أعضاء، يعين رئيس الجمهورية ثالثة منهم بينهم ر 

من غرفتي البرلمان على  9111من دستور  914ينتخبون وفقًا للمادة ف الثلثين الباقين
 ائية تنتخب عضوين. أساس عضوين من كل غرفة والسلطة القض

أعضاء،  الثةثيمثلها فالسلطة التنفيذية  .ويالحظ عدم الموازنة في تمثيل السلطات 
وبالتالي  .لسلطة القضائية فيمثلها عضوانبينما يمثل السلطة التشريعية أربعة أعضاء، أما ا

  تحتل السلطة القضائية مكانة أدنى من سائر السلطات في النظام السياسي الجزائري.

من الدستور الجزائري الحالي المهمة األساسية للمجلس  912وقد حددت المادة  
 ".الدستور السهر على إحترامالدستوري وهي "

ن ين منوع الجزائري كما في فرنسا في هذا اإلطار يمارس المجلس الدستوري و  
ين االساسية في ما يتعلق بالرقابة على القوان .األخرى اختياريةالرقابة إحداهما إجبارية و 

 .موضوع حديثنا فتعد الرقابة وجوبية

بموجب الفقرة و  912الثة والرابعة من المادة تتم هذه الرقابة بموجب الفقرتين الث 
قوانين على ال بعد أن يصادق البرلمانالجزائري و  فالمجلس الدستوري ، 17المادة  الثانية من
 .القوانينهذه في دستورية  يبدي رأيه وجوباً  العضوية،
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 «القوانين األساسية »رقابة المجلس الدستوري على

 

ة هي القوانين المتعلقالدستور مجال القوانين العضوية و من  982قد حددت المادة و  
القانون  ،القانون المتعلق باإلعالم ،نظام االنتخابات عملهاتنظيم السلطات العمومية و  :بــ

لق متعلق بقوانين المالية، والقانون المتع، القانون الالتنظيم القضائياألساسي للقضاء و 
 باألمن.

ويالحظ أن أغلب هذه القوانين تتعلق بتنظيم السلطة، ولهذا السبب ينبغي أن تكون  
 1مطابقة للدستور.

 تجربة الّرقابة الدستورية في لبنان .1

فقد دخلت الرقابة على دستورية القوانين حيز التنفيذ في النظام  ،أما في لبنان 
وقد نصت  .9112تموز 94المجلس الدستوري بتاريخ  ني رسميًا يوم أقر قانون إنشاءاللبنا

مراقبة دستورية  :حصري وهي على نحو من الدستور على مهمات هذا المجلس 91المادة 
القوانين وسائر النصوص التي لها قوة القانون والبت في النزاعات والطعون الناشئة عن 

ا نصت قدفمن قانون انشاء المجلس  92و 9المادتان  أما. و يةالنيابية والرئاس االنتخابات
ن المجلس الدستوري يتولى الرقابة على دستورية القوانين وسائر النصوص التي لها أعلى 

اشرة قضائي أن يقوم بهذه الرقابة مبالمرجع للقوة القانون. وخالفا ألي نص مغاير، ال يجوز 
طريق الدفع لمخالفة الدستور أو مخالفة مبدأ  عن طريق الطعن أو بصورة غير مباشرة عن

 المجلس الدستوري  تاليًا فإنو  .تسلسل القواعد والنصوص

 

                                                           
 2 معمر مارادونا، بحث حول الرقابة على دستورية القوانين، منتديات ستلردتايمز، أرشيف الطلبات والبحوث الدراسية، 

 بتاريخ 1010/5/10.
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 «القوانين األساسي»رقابة المجلس الدستوري على 

 

دم دستورية بع كم الدفعذ ال يحق للمحاإ قضائيطابع مستقلة ذات هيئة دستورية  هو 
 7.وانين ربما تكون مخالفة للدستورتطبيق قب ةملزمفتكون اإلدارات والمحاكم  قانون ما،

ال يعتبر المجلس الدستوري هيئة  من هذا القانون، 29و 92 ادتينللم ووفقاً  
يث ح في دستورية القوانين كما هو الحال في بعض البلدان ستشارية إضافة الى كونه ناظراً إ

 أو بعد السلطة التشريعية عدادها وقبل طرحها علىإ يه أثناء إعداد القوانين أو بعد يطلب رأ
لمجلس فقد حصر دور ا اقرارها وقبل نشرها في الجريدة الرسمية كما هو الحال في فرنسا.
  .الدستوري في لبنان بالفصل في عدم تعارض القوانين مع الدستور

ولم يميز الدستور اللبناني صراحة بين القوانين العضوية والقوانين العادية، لكن  
وانين العضوية بأنها القوانين التي يشير الدستور إلى سنها صراحة. مثاًل، يمكن تعريف الق

الحرية الشخصية مصونة، وفي حمى القانون، وال " من الدستور على أّن  2تنص المادة 
يمكن أن يقبض على أحد أو يحبس أو يوقف إال وفقاً ألحكام القانون، وال يمكن تحديد جرم 

أن  فإّن كل ما يتعلق بالحريات العامة، يجب تالياً و  ."لقانون أو تعيين عقوبة إال بمقتضى ا
التي  لمتبقيةاقانون يسمى قانونًا عضويًا. أما القوانين العادية، فهي القوانين موجب يصدر ب
 2.على سنها الدستور لم ينص

 

 

                                                           
                     انية االنتخابات اللبن ، مشروع دعماللبناني في القانون واالجتهاد المجلس الدستوري، ميراي نجم شكراللهو بول مرقص  2 

 .12-12، ص 1014كانون األول بيروت، ج األمم المتحدة اإلنمائي بالتعاون مع المجلس الدستوري، مالتابع لبرنا     
 . 225، العدد 1002نيسان  1وسيم وهبة، "نظام كان اسمه الرقابة على دستورية القوانين"، جريدة األخبار،   2  
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ة( على لناحية الرقابة الوقائية )السابقالمتقدمة  ألنظمةعلى لبنان أن يتأثر با وتالياً  
 ألهميتها.  األساسية منها نظراً  دستورية القوانين خصوصاً 

 المجلس اعتمده ما اللبناني الدستوري  المجلس إعتمادالحميد يكمن في  األمر أن بيد 
 سلمجلا قرار صدور منذ وذلك الدستور ديباجة الرقابة ولشم الفرنسي لجهة  الدستوري 
صادر عن مجلس  قانون  فيه يبطل الذي ولاأل وهو، 9111 آب 7 في اللبناني الدستوري 

 النواب وهو قانون اإلنتخاب.

طات تور من السلاحترام الدسبعلى دستورية القوانين كفيلة  التقليدية ن اعتبار الرقابةإ 
العتداء ن يشكل ذلك ضمانة عدم اأذ ال يمكن إمور، األالعامة يدل على محدودية فهم 

 فراد لأل يقتضي السماح ،لذلك .ساسية من سلطات الدولةاألوالحقوق الدستورية  على القواعد
و مشروع أمام المجلس الدستوري بعدم دستورية قانون أ الطعن مباشرةً  في كل دول القانون 

 .و حتى السابقة على الدستوريةأي سواء في حالة الرقابة الالحقة أ ،قانون ما

 المراجع:

 Marco Fioravanti, Sieyès et le jury constitutionnaire : perspectives historico-juridiques, 

Annales historiques de la révolution française, p.p.87-103 

 Patrick Gaïa, Richard Ghevontian, Ferdinand Mélin-Soucramanien, Éric Oliva, André 

Roux ; Les grandes décisions du conseil constitutionnel 09/ 2013 – 17ème édition. 

 Vincent Schnebel ,  Contrôle à priori ou contrôle à posteriori : quelles différences ?, 3 octobre 

2011. 

 المجلس الدستوري اللبناني في القانون واالجتهاد، مشروع دعم االنتخابات  ،ميراي نجم شكراللهو بول مرقص

 132 -1014كانون األول  ،اللبنانية التابع لبرناج األمم المتحدة اإلنمائي بالتعاون مع المجلس الدستوري، بيروت

 .ص

 المجلس الدستوري الجزائري، مجلة ،  برلمان الجزائري في اجتهاد المجلــس الدستوريمكانة ال، األمين شريط 

 .32-11ص  1013-1عدد 
 

https://chevaliersdesgrandsarrets.com/author/vincentschnebel/
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 تطبيقات مبدأ الفصل بين السلطات في المجلس الدستوري في كل من لبنان وفرنسا
 في ضوء إبطال المجلس الدستوري اللبناني قانون ترقية مفتشين في األمن العام

 
القانون الصادر عن المجلس الدستوري بإجماع أعضائه  8/8098رقم القرار أبطل 

المتعلق بترقية مفتشين في األمن العام من حاملي اإلجازة  92/99/88091تاريخ  844رقم 
  اللبنانية في الحقوق إلى رتبة مالزم أول.

 في لطاتفصل السمبدأ استند القرار في حيثياته إلى العديد من المبادئ الدستورية )
التشريعية لسلطتين بين او من جهة التشريعية والتنفيذية الفصل بين كل من السلطتين  شّقيه:

ة إبطال مراجعتضّمنتها ، نظرية اإلستثناء، مبدأ المساواة( التي من جهة أخرى  والقضائية
 القانون المطعون فيه.

من  91رئيس الجمهورية عماًل بالصالحية الممنوحة له بموجب المادة قدم الطعن 
 وتم قبوله  منه. 41لدوره بالسهر على "احترام الدستور" بحسب المادة  وتأديةً  90الدستور

من قانون المجلس الدستوري  29المادة سندًا ألحكام لناحية الصفة والمهلة،  في الشكل
 على ما حرفيته:تنص التي  ونظامه الداخلي

 
 
 
 
 
 
 

 

                                                           
 1011./15/11تاريخ  42الجريدة الرسمية عدد 2

   ة ئينشأ مجلس دستوري لمراقبة دستورية القوانين والبت في النزاعات والطعون الناش "من الدستور اللبناني:  12المادة 10

       والنيابية. يعود حق مراجعة هذا المجلس في ما يتعلق بمراقبة دستورية القوانين إلى كل من   ةعن االنتخابات الرئاسي
     الوزراء أو إلى عشرة أعضاء من مجلس النواب، والى رؤساء  مجلس رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس

          وممارسة الشعائر الدينية،   المعتقد وحرية يتعلق حصرًا باألحوال الشخصية، الطوائف المعترف بها قانوناً في ما
 .وحرية التعليم الديني

 ".تحدد قواعد تنظيم المجلس أصول العمل فيه وكيفية تشكيله ومراجعته بموجب قانون       
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 ستوري في كل من لبنان وفرنساتطبيقات مبدأ الفصل بين السلطات في المجلس الد
 

"يقدم الطعن الى رئيس المجلس الدستوري بموجب استدعاء موقع من المرجع المختص 
حدى إفي  وأشخصياً خالل خمسة عشر يوماً تلي تاريخ نشر القانون في الجريدة الرسمية 

 .وسائل النشر المعتمدة قانوناً"
من الجريدة الرسمية  42شره في العدد تم ن 844رقم  القانون قبلت المراجعة شكاًل ألن 

 .81/99/8098وجرى التقدم بالطعن بتاريخ  92/99/8098تاريخ 
 

يقتضي البحث  844لكن، وقبل الغوص في المفاهيم الدستورية التي خالفها القانون 
 في الوقائع التي رافقته واألسباب التي أدت إلى إقراره.

بوضع  897البلديات قرار يحمل الرقم صدر عن وزير الداخلية و  4/4/8008بتاريخ 
شروط التقّدم إلى مباراة التطوع لألمن العام التي كانت مفتوحة أمام المدنيين والعسكريين 
من داخل وخارج األمن العام. وقد نص القرار على إجراء المباراة على خمس مراحل 

ير، وا عالن خطي والتقد)اإلختبار النفسي، اإلختبار الرياضي، اإلختبار الطبي، اإلختبار ال
على أن ال ينتقل إلى المرحلة الالحقة إال المرشحون المقبولون  القرار نص النتائج(. كذلك

على أن  القرار من 2 المادة نصت (. كما48و 49، البند 4في المرحلة السابقة )المادة 
المباراة  اراتوبعد موافقة مجلس القيادة وقبل إجراء اختب -يصدر المدير العام لألمن العام 

 الشروط العائدة لكل مرحلة من هذه اإلختبارات. –
المذكورة أعاله، وبعد بدء اإلختبارات وتحديدًا بتاريخ  2إال أنه وخالفًا للمادة 

، أصدر المدير العام لألمن العام برقية منقولة خاصة باإلختبار النفسي 94/2/8008
نه "يعتبر ناجحًا في هذا اإلختبار كل /أع/ص/ب( أعلم فيها المعنيين أ911)برقية عدد 

 وما فوق سواء في اإلختبار األول أو إعادة اإلختبار". 2/80مرشح نال عالمة 
، قرارًا يرمي إلى تعديل شروط 97/2/8008ثم أصدر المدير العام لألمن العام بتاريخ 

ي جميع يتابع اإلختبار الرياض منه على أنه "... 9إجراء المباراة. وقد نصت المادة 
 المرشحين الذين أجروا اإلختبار النفسي وذلك بصرف النظر عن معّدل النجاح". 
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 تطبيقات مبدأ الفصل بين السلطات في المجلس الدستوري في كل من لبنان وفرنسا

 
منه على أنه "يعتبر مقبواًل في اإلختبار الرياضي المرشح الحائز على  8ونصت المادة 

 وما فوق". 2/80عالمة 
البرقية عدد  89/2/8008العام لألمن العام وأصدر بتاريخ المدير  عادثم 

 /أع/ص/ب وجاء فيها:929
( 9من الجدول ) 972؛ 927؛ 994؛ 12؛ 18؛ 27؛ 27تشطب األرقام التالية:  "

بسبب عدم حصول أصحابها  97/2/8008/أع/ص/ب تاريخ 977الملحق بالبرقية عدد 
 رياضي أو لعدم إجرائه".على المعدل المطلوب في اإلختبار ال

 

ألغت البرقية  87/2/8008 /أع/ص/ب تاريخ922وأخيرًا، صدرت برقية تحمل الرقم 
، وقضت بأن يتابع المرشحون الذين ُشطبت أرقامهم 89/2/8008/أع/ص/ب تاريخ  929

بموجب البرقية السابقة اإلختبار الطبي )أي أنها اعتبرتهم فائزين باإلختبار الرياضي على 
  م من عدم نيلهم المعدل المطلوب أو عدم مشاركتهم حتى باإلختبار(.الرغ

لتقدم جرى ا ،اعترتها التي الجوهرية للمخالفات ونتيجة، 2/99/8008 في جة المباراةنتي
إال  .99421/8002سجلت تحت الرقم  بمراجعة طعن بنتائجها أمام مجلس شورى الدولة

على الرغم من مرور أكثر من عشرة أعوام عة بشأن بالمراج لحينهيبت أن هذا األخير لم 
 ها.على تقديم

 

 القانون المطعون فيه
مجلس النواب انطالقًا مما اعتبره انصافًا لبعض المفتشين في تدخل  إزاء هذا الوضع،

ممن شاركوا في هذه المباراة وحازوا المعدالت المطلوبة والذي حال الطعن أمام  األمن العام
قانونًا قضى بترقيتهم باعتبارهم ، 92/99/8098بتاريخ  فسنّ  يتهم.مجلس الشورى دون ترق

 ة.ن اشترك في المباراة ونال العالمات المطلوبمّ م سواهمفائزين بالمباراة المذكورة أعاله دون 
 وجاء نص القانون حرفّيًا كما يلي: 
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 تطبيقات مبدأ الفصل بين السلطات في المجلس الدستوري في كل من لبنان وفرنسا
 

: ترقية مفتشين في المديرية العامة لألمن العام من حملة اإلجازة 844 رقم قانون  "
 .أول مالزم رتبة إلىاللبنانية في الحقوق 

  
 أقر مجلس النواب، وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

قوق ح: بصورة استثنائية يُرقى المفتشون من حملة اإلجازة اللبنانية في الالمادة األولى
الذين حازوا على معدل خمسين عالمة وما فوق من مئة في المباراة التي أعلنت نتائجها 

، ولم تتم ترقيتهم. تتولى السلطة المختصة وضع هذا القانون موضع 2/99/8008بتاريخ 
 مالزم تبةر  إلى الترقية وا جراء الترقية جدول على ووضع مالتنفيذ وا صدار مراسيم منح قد

 .أول
 الرسمية".  الجريدة في نشره فور القانون  بهذا يعمل: لثانيةا المادة

 
موضع جدل لمخالفته مبادئ دستورية جوهرية تشكل  844وسرعان ما أمسى القانون 
 تباعًا. هاعرضسن ،قراطيو ركيزة النظام البرلماني والديم
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 ان وفرنساتطبيقات مبدأ الفصل بين السلطات في المجلس الدستوري في كل من لبن
 

 

2 
 للقانون  العامة الطبيعة في

 
أهم خصائص القاعدة القانونية، وتعني العمومية أن القاعدة  ىحدإ تشكل العمومية
وغير شخصية  générale أفراد المجتمع فتكون عامة جميعالقانونية تخاطب 
impersonnelle أو مجّردة abstraite. ية ونوحتى في الحاالت التي ُتعنى القاعدة القان

 يراعيلقانون ا وغصطالما أن  ُتعتبر تخصيصية يس بالضرورة أنبفئة معّينة من األفراد ل
ترقية رتباء بسبق أن صدرت قوانين متعلقة "فقد وبالفعل،  .مبدأ عمومية القاعدة القانونية

المنشور في ) 20/7/9124تاريخ  2/24"، أبرزها القانون رقم وأفراد قوى األمن الداخلي
 هازاألفراد في ج جميعهذه القوانين ولكن شملت  ،(من العام نفسه 82الرسمية عدد  الجريدة

األمن الداخلي ودون تخصيص لفئة معّينة ودون اعتماد على مباراة محددة ومعدالت محددة 
فقد ُحصرت الترقية بفئة معينة  844شخاص محددين. أما في القانون أعلى  تنطبق حصراً 

في حين يجدر بالعمل التشريعي عينها من هم في األوضاع من األشخاص دون سواهم م
 رسم القواعد العامة للترقية.

 
)أ(، اإلستثناء  légistiqueثالث نقاط هي الصياغة التشريعية  ويقودنا ذلك للبحث في

 )ب( ومخالفة مبدأ المساواة )ج(.
 
 :الصياغة التشريعية للقانون المطعون به في -أ

 قواعد الصياغة التشريعية؟ 844نون إلى أي مدى قد راعى القا  
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 تطبيقات مبدأ الفصل بين السلطات في المجلس الدستوري في كل من لبنان وفرنسا
 
 

"مفتشين في المديرية العامة  ترقية أي ،في عنوان القانون بادئ ذي بدء، ما ورد       
ين أن ن"، في حى المفتشو حيث ترد عبارة "يرقّ  ،ال يرد تحديًدا في نصه ،لألمن العام"

 :قواعد الصياغة التشريعية تفرض نوعاً من التجانس بين عنوان النص القانوني ومضمونه
homogénéité entre le titre de la loi et son contenu  يجب القانون مضمون ف

 :عليه عنوانه مع ما ينص أن يتوافق
 Le titre doit être éloquent et bien correspondre au contenu11.    

 article objetالمادة الموضوع أصول الصياغة التشريعية تفرض بأن فإن وأيضًا،       
  - 844كما هو الحال في القانون  –منه، والتي غالبًا ما تكون المادة األولىفي القانون 

 يجب أن تكرر عنوان القانون وال تتمايز عنه.
بين العنوان والمضمون، يخالف  اختالفمن  844ما ورد في القانون وتاليًا، فإن       

 بدأ اإلستثناء وخرق مبدأ العدالة.مبادئ الصياغة التشريعية ويقودنا للتّطرق الى م
 

 :اإلستثناء في  -ب
 نائيةبصورة استث "الشكل التالي: المادة األولى من القانون على ُتستهل صياغة   

..." 
اإلستثناء التي تبّرر اعتماده واللجوء ة نظريبشروط  844فإلى أي مدى تقّيد القانون       

 ، وهل في ظروف القانون ما يبرر فعاًل اللجوء إلى اإلستثناء؟إليه
فة ضفاء الصإلعتمادها في اإلجتهاد اإلداري نظرية الظروف اإلستثنائية تم ا إن       

 وقت األزمات:قرارات اإلدارة المتخذة في  الشرعية على بعض
 Création d’origine jurisprudentielle, la théorie des circonstances 

exceptionnelles coexiste avec des régimes juridiques destinés à 

pourvoir aux temps de crise. 

 

                                                           
نان، خمسة أجزاء، منشورات للمزيد: أنطوان مسرة وبول مرقص وفريق من الباحثين، مرصد التشريع في لب 11

 . 1002 -1005اللبنانية للسلم األهلي الدائم، توزيع المكتبة الشرقية، بيروت،        المؤسسة 
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. ر شرعيةغي عادية العُتبرتفي ظروف اُتخذت  القرارات عينها قدلو كانت وتاليًا،       
لعام كان أمرًا ضروريًا لتأمين النظام افي ظروف إستثنائية، القرارات تلك وذلك ألن اتخاذ 

 وسير المرافق العامة.
، وعمد اإلجتهاد إلى الحد من هذه المعايير ذه النظريةتم وضع معايير محددة لهلقد       

 وهذه المعايير هي:. 98ي حدود السلطةوتقليصها بهدف الحد من تخط
فجائية األحداث التي تبرر اإلستثناء )وهذا ما يميز بين حالتي اإلستثناء  -9

 والضرورة(: 
  La survenance brutale d’évènements graves et imprévus 
 Impossibilité d’agir :استحالة التصرف عماًل بالقواعد القانونية -8

légalement 
 Persistence des :وف اإلستثنائية بتاريخ العمل المطعون فيهاستمرار الظر  -3

circonstances exceptionnelles à la date de l’acte litigieux 

 Le caractère :المصلحة العامة المراد تحقيقها من وراء هذه اإلجراءات  -4

d’intérêt général de l’action effectuée  
 

ز أن يؤدي اإلستثناء إلى تصديق عمل باطل أو عمل وفي مطلق األحوال، ال يجو       
 :يخالف الهدف الذي من أجله ُمنحت السلطة اإلستثنائية

« Les circonstances exceptionnelles, dont le Conseil d’Etat 

apprécie souverainement l’existence, modifient les règles normales 

de compétence, de forme et d’objet des actes administratifs, mais 

ne sauraient avoir pour effet de valider un  
acte inutile ou un acte qui ne serait pas conforme au but dans lequel 

les pouvoirs exceptionnels sont reconnus. »13 
 

                                                           
12 Conseil d' Etat français, arrêt HEYRIES, 28/7/1918, Grands Arrêts de la jurisprudence                  
Administrative, 15e édition, Dalloz, 2005, n⁰32, note Hauriou, p. 195 et s 
13 Arrêts HEYRIES précité. 
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ال يرتبط اإلستثناء بوضع استثنائي متعلق بأوضاع استثنائية، ف، 844في القانون أما     
 بأشخاص يراد استثنائهم عن القواعد العامة المتبعة في التعيين والترقية.  بل

وهذا النوع من اإلستثناء يجوز قانونًا إذا توافرت الظروف القاهرة أو الضرورة ألهداف 
مصلحة عامة أو بخطر في الحياة العامة أو حياة األفراد في القانون العام أو متعلقة ب

 .القانون الخاص التي تبرره
ظهر في القانون المطعون به حاجة العتماد تشريع استثنائي درءًا لخطر تفي حين أنه ال 

ناء الطارئة واإلستثالظروف ن حالة الضرورة و أ، حيث غير مختلف عليهامن خالل أوضاع 
ارية دإالتعيين والترقية يرتكزان على أصول أن ، في حين évidenceلها طابع البديهية 

 واضحة.
ن اعتماد اإلستثناء بهذا الشكل دون أي سند قانوني يبرره، من شأنه أن يخالف مبدأ       وا 

 المساواة.
 

 :المساواة مبدأ مخالفة -ج
لذين حازوا ادون سواهم، من العام فتشين في األمال المطعون فيه بترقيةالقانون  قضى     

شكل مما ي دون غيرهم من الفائزين فيها ةمعدل خمسين عالمة وما فوق من مئة في المبارا 
. وكان ذلك أحد األسباب التي استند عليها قرار المجلس الدستوري خرقًا لمبدأ المساواة

 .لتعليل إبطاله
ة ممن مقد "ج"فتنص الفقرة لدستور اللبناني، وبالفعل، إن مبدأ المساواة مكّرس أوالً في ا     

 :الدستور على أن
لبنان جمهورية ديمقراطية برلمانية، تقوم على احترام الحريات العامة وفي طليعتها "     

حرية الرأي والمعتقد، وعلى العدالة االجتماعية والمساواة في الحقوق والواجبات بين جميع 
 ."لالمواطنين دون تمايز أو تفضي

 
 
 



45 
 

 تطبيقات مبدأ الفصل بين السلطات في المجلس الدستوري في كل من لبنان وفرنسا
 
كل اللبنانيين سواء لدى القانون من الدستور اللبناني على أن "  7كذلك تنص المادة و    

وهم يتمتعون بالسواء بالحقوق المدنية والسياسية ويتحملون الفرائض والواجبات العامة دونما 
من الدستور التي تنص حرفيًا  98في هذا اإلطار فهي المادة األبرز أما المادة ". فرق بينهم
 :على أنه

لكل لبناني الحق في تولي الوظائف العامة ال ميزة ألحد على اآلخر إال من حيث  "     
سيوضع نظام خاص يضمن و  .االستحقاق والجدارة حسب الشروط التي ينص عليها القانون 

  .دوائر التي ينتمون إليها"حقوق الموظفين في ال
إلى الوظيفة  ولدخمبدأ المساواة بين جميع اللبنانيين بالإذًا فالدستور اللبناني يكّرس        

ن مبدأ المساواة هو مبدأ دستوري، فال بد وأل .كل مبدأعلى استثناءات ثمة  العامة. إال أنّ 
ف ة بهدف القانون الذي يخالالمرتبط المصلحة العامة ،اإلستثناءات المحيطة به أن تبرر

  وهذا ما آل إليه اجتهاد المجلس الدستوري الفرنسي حيث قرر: هذا المبدأ.
« L’inégalité ne peut être justifiée que par un motif d’intérêt général. 

Cependant n’importe quel motif d’intérêt général ne peut justifier 

une différence de traitement, il faut un lien nécessaire, un rapport 

logique entre la règle discriminatoire et l’intérêt général 

précisément poursuivi par l’objet de la loi »14. 

 يز في المعاملة بين المواطنين إذايمالتفيحق للمشترع الخروج عن مبدأ المساواة و        
كون شرط أن ي كع قانونية مختلفة أو إذا اقتضت المصلحة العامة ذلوجد هؤالء في أوضا

 ن.معاملة متوافقًا مع غاية القانو هذا التمييز في ال
جلس سبق للمفقد  ولكن ليس كل اختالف في المعاملة يوّلد خرقًا لمبدأ المساواة،       

 نقل الملحقين المتعلق ب 912/11أن رد الطعن المقدم ضد القانون  اللبناني الدستوري 
 
 
 

                                                           
14 Conseil Constitutionnel Français, Décision 51 DC, «Taxation dʼ office», 27/12/1973, Les  
    Grandes Décisions du Conseil Constitutionnel 14e édition,2007, Dalloz, nᴼ20, obs. 10p. 276. 
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اإلغترابيين من مالك وزارة المغتربين إلى مالك وزارة الخارجية واعتبر أن هذا القانون ال 
يخل بمبدأ المساواة ألن القانون المطعون به قضى بنقل الملحقين اإلغترابيين دون أي 

لحقوا أُ  أي من الموظفين في الوزارة التي علىديل في الرتبة والراتب، أي أنه لم يفاضلهم تع
 .بها

 

، جرى خرق مبدأ المساواة لترقية أشخاص معينين دون 844في القانون  إال أنه       
حتى و  –نقصد الذين فازوا في اختبارات المباراة  –سواهم ممن كانوا في األوضاع عينها 

ن كان ذ لمساواة تبرر خرق مبدأ الم تتبين منه المصلحة العامة التي لك بهدف إنصافهم، وا 
 .الدستوري 

1 
 السلطات فصل مبدأ مخالفة في

 
ل النظام قائم على مبدأ الفص " الدستور اللبناني على أن مقدمةتنص الفقرة "هـ" من 

 . وتعاونها" بين السلطات وتوازنها
ن لم يكن هذا الفصل حتميًا يشكل مبدأ فصل السلطات ركيزة النظ ام البرلماني، وا 

  وتامًا.
فيه إشكالية هذا الفصل بين عمل السلطات لناحية مجال  القانون المطعون  يطرح

الفصل بين )أ( ومخالفة مبدأ فصل السلطات لناحية  domaine de la loiالقانون 
ويطرح نظرية ، ى هة أخر السلطتين التشريعية والتنفيذية من جهة والتشريعية والقضائية من ج

  )ب(. validation legislativeالتثبيت التشريعي 
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 :القانون  مجال في -أ
تطرح مسألة مجال القانون حدود كل سلطة من السلطات الدستورية في قيامها بالدور 

إحدى السلطات على مجال السلطات األخرى وهو المبدأ المعروف  المناط بها وعدم تعدي
 .Overlappingحتى في القانون االنغلوساكسوني بـ 

ة على أعمال بالتشريع وبالرقابة البرلماني في النظام البرلمانيالسلطة التشريعية تضطلع 
مجال  يتحديد القواعد العامة ف ويدخل في إطار صالحيات السلطة التشريعيةالحكومة. 

تدخل و الحقوق والواجبات والحريات والعقوبات والمالية العامة وهيكلية المؤسسات، كما 
ضمن صالحيات السلطة التشريعية إذ أن الدستور أوجب تنظيمها  الموضوعاتبعض 

تحديد و   بموجب قوانين كالشؤون المالية واكتساب الجنسية وفقدانها، وتنظيم الحريات، 
 .92النواب...و رئيس الجمهورية  مخصصاتو الجرائم والعقوبات، 

تعمل السلطة التنفيذية على تطبيق هذه القواعد من خالل مراسيم وقرارات، وبالمقابل،  
  .ذلك ألن التفاصيل االجرائية هي من صالحية السلطة التنفيذية

 
 ما يلي: من الدستور اللبناني على 2فقرة  12المادة وقد نصت 

ة بمجلس الوزراء. وهو السلطة التي تخضع لها القوات المسلحة، تناط السلطة اإلجرائي " 
تعيين موظفي الدولة وصرفهم وقبول استقالتهم وفق  -2 ومن الصالحيات التي يمارسها...

 .القانون"
تحدد المادة ، فالوضع مختلف، حيث 9122أما في الدستور الفرنسي الصادر في العام 

ل ما ال كأن  تعتبروأعمال السلطة التشريعية و  من الدستور الفرنسي حدود القانون  24
 يدخل في صالحيات  24يدخل ضمن صالحيات السلطة التشريعية المحددة في المادة 

 
 

                                                           
د المجذوب،" القانون الدستوري والنظام السياسي في لبنان وأهم النظم الدستورية والسياسية في العالم"، الطبعة       محم51

 .        122ص ، 1001الرابعة، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، 



48 
 

 

 تطبيقات مبدأ الفصل بين السلطات في المجلس الدستوري في كل من لبنان وفرنسا
 

 domaineفيصبح بذلك مجال القانون مجااًل تخصيصيًا  السلطة التنفيذية،

d’attribution . 

ن كانت الفقرة "هـ" من مقدمة الدستور  قد نصت على تعاون السلطات، إال اللبناني وا 
تعدي إحدى السلطات على صالحيات سلطة أخرى. وفي يبّرر على اإلطالق أن ذلك ال 

ن كان و  ،مطلق األحوال ال يمكن  أنه ، إالّ للتوسع الً المجال التشريعي للسلطة التشريعية قابا 
شّكل ين يمتد إلى حدود حسم مسألة مباراة وترقية بعض العاملين في القطاع العام دون أن أ

 طة التنفيذية.لمن السلطة التشريعية على صالحيات السواضح تعدٍّ ذلك 
 

فالمباراة والترقية هما نتيجة طبيعية لصالحية التعيين المنوطة بالسلطة اإلجرائية بموجب 
 تور اللبناني. من الدس 2فقرة  12المادة 
 تهصالحية األنظمة ُيبطل لعدم دستوريضمن من تدخل كل تشريع بأمور بناء عليه، فو 

 ألنه يعتبر تدخاًل في أعمال السلطة التنفيذية:
 

« Ce qui inconstitutionnel, c’est de laisser le parlement se mêler de 

ce qui relève du domaine règlementaire. »16  
 

ّصت فالفقرة "هـ" من مقدمة الدستور قد ن أن الفصل بين السلطتين ليس حتميًا، يبقى 
رار اعتبر المجلس الدستوري اللبناني في القعلى وجوب تعاون السلطات. وفي هذا السياق، 

المشار إليه سابقًا أنه ال يوجد تعدٍّ على صالحيات السلطة التنفيذية من قبل  9/8000
تتولى السلطة  من الدستور التي تنص على أنه " 91ًا أن المادة السلطة التشريعية معتبر 

لس النواب" لم تضع حدودًا معينة للقانون على غرار الدستور جالمشترعة هيئة واحدة هي م
 وقد ورد في القرار حرفيًا: .الفرنسي

 

                                                           
16 Discours du Général de Gaulle en Conseil Des ministres cité par A. Peyrefitte : « C'était 
de        Gaulle » , p. 461. 
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أن الدستور قد حصر بمجلس النواب وحده سلطة اإلشتراع، وأناط به صالحيات " بما  
شاملة على صعيد التشريع، ولم يرسم حدودًا لصالحياته، أو يحصره في إطار محدد أو 
في دائرة مغلقة، كما لم يضع حدودًا فاصلة بين دائرة القانون ودائرة النظام ... وبما أن 

وضاع الملحقين اإلغترابيين في وزارة المغتربين عن طريق ة أي، بتسو 912/11القانون رقم 
إقرار قاعدة نقلهم إلى مالك السلك الخارجي في وزارة الخارجية، بقي في حدود صالحياته 
الدستورية، ولم يتجاوز ذلك إلى ما يقتضيه تنفيذ هذا القانون من إجراءات تنظيمية أو 

ها صاحبة أمر اتخاذها للسلطة التنفيذية، باعتبار  قرارات تنفيذية، تطبيقاً لهذا القانون، يعود
المطعون فيه يكون إذن  912/11تنفيذ القوانين... وبما أن القانون رقم  اإلختصاص في

توسيع ب الفرنسي اجتهاد المجلس الدستوري  وينسجم ذلك مع .غير مخالف ألحكام الدستور
  24عية أبعد مما نصت عليه المادة يشر تصالحيات السلطة ال
من  24المجلس أن مجال التشريع المحدد بموجب المادة إذ اعتبر ، من الدستور الفرنسي

ستخلص من مقدمة الدستور ومن مواد أخرى فيه صالحيات تُ الدستور ليس شامالً حيث أنه 
 Extension duوساهم ذلك بتوسيع حدود القانون   97يةيعشر تال تختص بها السلطة

domaine de la loi . 
 procédure de laنجد في النظام الدستوري الفرنسي ما ُيعرف بـ  بالمقابل،

délégalisation   فتح المجال ت التيمن الدستور  8فقرة  27المنصوص عليها في المادة
م ذلك من ويت الذي يتضمن أحكامًا نظامية أمام السلطة التنفيذية بتعديل مضمون القانون 

 caractère قضى بالطبيعة النظامية خالل مراجعة المجلس الدستوري الذي إذا 

règlementaire دمدون أن يقضي بإبطاله لع لنص القانون يتيح تعديله بموجب مرسوم 
 92الدستورية.

                                                           
17 Conseil Constitutionnel Français, Décision 82- 143 «Blocage des prix et des revenus» 
,            30/7/1982 les grandes décisions du Conseil Constitutionnel Français nᴼ30, 14e 
édition,            Dalloz, p. 469 et s. 
18 La procédure de la délégasation (article 37, al. 2 de la Contitution) : Quand une loi a été             
adoptée dans un domaine relevant du règlement, une procédure de délégasation peut être 
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« Considérant... que, si les articles 34 et 37, alinéa 1er, de la 

Constitution établissent une séparation entre le domaine de la loi et 
 celui du règlement, la portée de ces dispositions doit être appréciée 

en tenant compte de celles des articles 37, alinéa 2, et 41; que la 

procédure de l'article 41 permet au Gouvernement de s'opposer au 

cours de la procédure parlementaire et par la voie d'une 

irrecevabilité à l'insertion d'une disposition réglementaire dans une 

loi, tandis que celle de l'article 37, alinéa 2, a pour effet, après la 

promulgation de la loi et par la voie d'un déclassement, de restituer 

l'exercice de son pouvoir réglementaire au Gouvernement et de 

donner à celui-ci le droit de modifier une telle disposition par décret; 

que l'une et l'autre de ces procédures ont un caractère facultatif; qu'il 

apparaît ainsi que, par les articles 34 et 37, alinéa 1er, la Constitution 

n'a pas entendu frapper d'inconstitutionnalité une disposition de 

nature réglementaire contenue dans une loi, mais a voulu, à côté du 

domaine réservé à la loi, reconnaître à l'autorité réglementaire un 

domaine propre et conférer au Gouvernement, par la mise en œuvre 

des procédures spécifiques des articles 37, alinéa 2, et 41, le pouvoir 

d'en assurer la protection contre d'éventuels empiétements de la loi, 

que dans ces conditions, les députés auteurs de la saisine ne 

sauraient se prévaloir de ce que le législateur est intervenu dans le 

domaine règlementaire pour soutenir que la disposition critiquée 

serait contraire à la constitution »19. 

المذكور  9128 عامال، ودون أن يتخلى كليًا عن اجتهاد 2800إال أنه وفي العام 
، اعترف المجلس الدستوري الفرنسي لنفسه بحق استخالص الطبيعة النظامية ألحكام أعاله

 دون أن يكون قد أدلى بها المستدعون. من الدستور 19قانون معين في إطار المادة 
 

                                                           
mise en œuvre pour permettre au Gouvernement d'en modifier les dispositions. Pour se faire 
il est nécessaire de saisir le Conseil constitutionnel qui, sʼil reconnaît le caractèr réglementaire 
du texte, autorisera sa modification par décret. 
19 Décision « Blocage des prix et des revenus » precitée. 
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 « Considérant que les articles 19, 22, 33 et 34 de la loi déférée se 

bornent respectivement à instituer dans chaque académie une 

commission sur l'enseignement des langues vivantes étrangères, à 

modifier la terminologie relative à un organisme déjà existant, à 

prévoir la création et les conditions d'attribution d'un label de "lycée 

des métiers", à définir le "projet d'école ou d'établissement" et le 

règlement intérieur que doivent adopter les écoles et établissements 

d'enseignement scolaire public; qu'ils ne mettent en cause ni "les 

principes fondamentaux... de l'enseignement", qui relèvent de la loi 

en vertu de l'article 34 de la Constitution, ni aucun autre principe ou 

règle que la Constitution place dans le domaine de la loi; que ces 

dispositions ont, à l'évidence, le caractère réglementaire ».20 

عادة تقييم إ  يرمي المجلس الدستوري من خالل ذلك إلى حث السلطة التشريعية على
 دورها وتحسين نوعية القوانين التي تصدرها بعدم إثقالها بتفاصيل نظامية.

القضائية  فال شك أن السلطةطتين التشريعية والقضائية، أما في ما يتعلق بعالقة السل
قد تقاعست عن أداء دورها في هذه القضية، إذ لم يبت مجلس شورى الدولة بمراجعة الطعن 

بت نزاع أن مع اإلشارة إلى . 99421/8002بنتائج المباراة التي تسجلت أمامه تحت الرقم 
ية الدولة أن أبطل المباراة التي أجرتها المدير كهذا ال ُيعّد سابقة، إذ إنه سبق لمجلس شورى 

لتطويع مالزمين من فئة مفتشين ممتازين وما فوق،  8001 العام العامة لألمن العام في
، كما ُألغيت الدورة التدريبية جّراء قيام اإلدارة 21من دون حيازة إجازة، والمعروفة بدورة الـ

  االمتحان.بتعديل واحد في معدل إحدى المواد بعد إجراء 
 
 
 

                                                           
20  Conseil Constitutionnel Français, décision n° 2005-512 DC, « Avenir de l'École », 

Les              Grandes Décisions du Conseil Constitutionnel, 14e édition , 2007 Dalloz, n° 52, 

p.898 et s. 
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يكّرس تلييناً لمبدأ فصل السلطات في ظل تقاعس بعض السلطات  844فهل أن القانون 
نوعًا من المراقبة على أعمال السلطة القضائية  844عن القيام بدورها؟ وهل يشكل القانون 

 افها عن تحقيق العدالة كما يمليه عليها دورها؟في ظل استنك
 

 نظرية التثبيت التشريعي:  -ب
على أنه كل تدخل للمشترع  validation législativeُيعّرف التثبيت التشريعي 

بموجب قانون يرمي من خالله إلى تثبيت عمل من أعمال اإلدارة تم إبطاله من القضاء أو 
 ويتم اللجوء إلى هذه الممارسة تكريساً ل رجعي. هو على وشك أن يبطل ذلك، وذلك بمفعو 
 لممارسة إدارية مدانة أو ُيخشى أن ُتدان.

« La validation est souvent utilisée pour consacrer pour l’avenir, 

une doctrine ou pratique administrative condamnée ou sur le point 

de l’être »21. 
 

فصل السلطات وللحد من تدخل المشترع في أعمال السلطات إال أنه ومراعاًة لمبدأ 
وضع شروط لهذه الممارسة من المجلس  األخرى وصونًا للمبادئ الدستورية، جرى 

 .82ويجري التأكيد عليها مراراً 88 الدستوري الفرنسي
 من أجل أن يكون التثبيت التشريعي دستورّيأ، يجب توافر الشروط التالية: ف

 la validationى تحقيق المصلحة العامة كافيةأن يرمي التثبيت إل -9

doit poursuivre un but d’intérêt général suffisant. 
 

                                                           
21 Conseil Constitutionnel Français, décision « Limites de rétroactivité fiscale », 

18/12/1998,        Les Grandes Décisions du Conseil Constitutionnel, 14eme édition, 2007 

Dalloz, n° 46,              observation n° 9, p. 790. 
22 Conseil Constitutionnel Français, décision « Validations d’actes administratifs », 22/7/1980, 

    Les Grandes Décisions du Conseil Constitutionnel, 14eme édition, 2007 Dalloz, n° 27, p. 

    385. 
23 Conseil Constitutionnel Français, décision n° 2006-544 DC, « Loi de financement de 

la             sécurité sociale pour 2007 », 14/12/2006. 

   Conseil Constitutionnel Français, décision n° 2012-287 QPC, « Loi Société française 

du            radiotéléphone – SFR », 15/1/2013. 
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، autorité de la chose jugéeأن ال يخالف مبدأ القضية المقضية  -8
 شريعي لقرار إداري جرى إبطاله منويعني ذلك أن ال يصدر تثبيت ت

 قبل القضاء اإلداري، ألن من شأن ذلك أن يخل بمبدأ فصل السلطات.
 l’acte doit êtreأن ال يشمل القرار اإلداري تدابيرًا عقابية  -3

intervenu en matière non répressive. 

أن ال يكون العمل اإلداري الذي يشمله التثبيت مخالفًا ألي قاعدة أو  -4
مبدأ دستوري إال إذا كان هدف المصلحة العامة التي يرمي إلى  أي

 l’acte validé ne doitتحقيقها التثبيت دستوريًا بعينه 

méconnaître aucune règle, ni aucun principe de 

constitutionnelle, sauf à ce que le but  valeur 

même -d’intérêt général visé par la validation soit lui

                             de valeur constitutionnelle. 

ويعتقد البعض أنه يقتضي إضافة شرط تناُسب إجراء التثبيت القانوني مع مبرره 
 الذي بدوره يخضع العتبارات المصلحة العامة.

« L’idée de proportionnalité de la mesure de validation par 

rapport à sa justification qui est elle même fonction des 

nécessités d’intérêt général »24.  
وبحسب المجلس الدستوري الفرنسي، فإن المشترع الذي يدخل في اختصاصه 

 تحديد الضمانات األساسية للموظفين العموميين يلتمس تحقيق مصلحة عامة.
 مشترع؟ تبرر تدخل ال فهل المحافظة على بعض المصالح الخاصة المحمية دستورياً 

لإلجابة على ذلك، يجب تفسير المصلحة العامة على أنها المحافظة على استمرار 
 المرفق العام والسير الطبيعي لوظائف الموظفين ويدخل في نطاق هذه 

 
 

                                                           
24 B. Genevois, la jurisprudence du conseil constitutionnel, 1988, p.282. 
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فال ينطبق عليه تحقيق  844الح الخاصة. أما القانون األخيرة المحافظة على المص
 تثبيت منه يرادمصلحة عامة، ألنه إذا ما أخذنا بنظرية التثبيت التشريعي نرى أنه 

  لألصول. خالفاً  جرت مباراة نتائج
فالمجلس الدستوري يقبل بتثبيت تشريعي يرمي إلى اإلجابة إلى حالة الضرورة 

ستنادا لما ذكر، لم يقم بإبطال بعض القوانين المتعلقة بتعيين موظفين  واإلنصاف. وا 
اجتازوا اختبارات المباراة التي جرى إبطالها الحقًا من مجلس شورى الدولة، بهدف 
المحافظة على المساواة في استمرار الوظيفة العامة، ذلك أنه غالبًا ما يكون سبب 

ه أبطل قوانين تثبيت متعلقة ، إال أن82اإلبطال هو خطأ ارتكبته اإلدارة وليس المرشحون 
بموظفين الدولة كانت ترمي إلى تفادي إبطال ترشيح غير قانوني ألن المرشح لم تتوافر 

 فيه الشروط الالزمة لإلشتراك.
إال أنه في مطلق األحوال، ال يجوز أن يكون التثبيت التشريعي عامًا بشكل ال 

ري ء في قرار المجلس الدستو يخضع ألي شكل من أشكال الرقابة الدستورية على ما جا
 الفرنسي:

« La portée de la validation doit être strictement définie. La 

validation ne saurait avoir pour effet d’interdire tout control 

juridictionnel de l’acte validé, quel que soit l’illégalité invoquée 

par les requérants sans porter atteinte au principe de la 

séparation des pouvoirs. Si le législateur peut, dans un intérêt 

général suffisant, valider un acte dont le juge administratif est 

saisi, afin de prévenir les difficultés qui pourraient naître de son 

annulation, c’est à la condition de définir strictement la portée  
 
 
 

                                                           
25

 Conseil Constitutionnel Français, décision n° 83-159 DC, « Loi organique relative aux 

candidats admis au premier concours d'accès à l'Ecole nationale de la Magistrature (session 

1976) », 19/7/1983, rec. 24, RJC I-154. 
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de cette validation eu égard à ses effets sur le contrôle de la 

juridiction saisie » 26. 
 

وتاليًا، إذا كان اللجوء إلى هذه الممارسة التشريعية ضرورة، إال أنه يجب أن ال تصبح 
 ت التشريعي سائدة في إدارة الدولة حتى ال يضمحل دور السلطات األخرى.ممارسة التثبي

*** 
من مراجعة القانون المطعون فيه، من المستغرب أن قانونًا بمادتين يفيض بكل هذه 
المخالفات الدستورية. فإذا كان القانون منصفًا من ناحية، وخلفه اعتبارات تبرره، يبقى أنه 

 التي جرى بيانها في معرض هذا التحليل.غير دستوري لجميع األسباب 
ن كان ثمة حل للظلم الذي ُألحق بالمفتشين الذي شملهم القانون، فهو يكون بانتظام  وا 
المعايير في عالقات السلطات وأداء كل سلطة لدورها كاماًل وفي حدود صالحياتها 

أن الطعن لة بشالدستورية، ويبدأ الحل في حالتنا هذه من صدور قرار عن مجلس شورى الدو 
بطالها، ومن ثم صدور قرار إداري من المراجع المختصة بترقية   المقدم بالمباراة وا 

 من حرموا من الترقية خالل السنوات العشر الماضية بسبب تقاعس الدولة عن أداء واجبها.
 
 
 
 
 

 
 
 

                                                           
26

 Conseil Constitutionnel Français, décision n° 99-422 DC, « loi de financement de la sécurité 

sociale pour l’année 2000», 21/12/1999, Rec. 143, RJC I-861. 



56 
 

 
 قانونّية تبادل األسرى بين دولة وتنظيم إرهابي؟

 

التفاهم بين الّدولة الّلبنانّية وجبهة الّنصرة وبدأ عن  9/98/8092أُعلن بتاريخ  
تنفيذه. قضى التفاهم بإطالق سراح عسكريين أسرى لدى التنظيم اإلرهابي المذكور، مقابل 
إعادة موقوفين اسالمّيين في الّسجون الّلبنانّية الى الحرّية مع ضمانة عدم مالحقتهم، إضافة 

، على بّية للخاطفين ولمخيمات الاّلجئين السورّيينإلى تحقيق بعض المطالب المعيشّية والط
 حّد ما جاء في وسائل اإلعالم.

هو اإلنجاز شبه الوحيد في ظّل دولة الّشلل التي نعيشها، يفضح الّسلطة السياسية 
 وهذه مفارقة.  ة بينما المؤّسسات األمنية تنجحالمتقهقر 

 ًا دور الجيش الّلبناني. أثبتلذلك نقّدر دور األمن العام ومديره. كذلك نقّدر دائم
الرجل أّنه من صنف القادة وصاحب أفعال ال أقوال. في خطابه في السراي، َأْنَسَن الخطاب 
الّرسمي الخشبي الّلبناني عندما سّمى المفرج عنهم ولم ينَس أن يسّمي بقّية األسرى من 

 العسكرّيين.

طابه في البقاع أو في خ في هذا اليوم كشف مدير األمن العام، سواء في تصريحه 
، عن تشّبثه بالحفاظ على سيادة الدولة خالل المفاوضات الشاقة التي الحكومي بالسراي

أجراها، األمر الذي قد ينبئ أن مطالب الخاطفين كانت تخّطت ما آلت إليه نتيجة 
 المفاوضات. 
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موقفها. إاّل أّن ذلك ال يعفي القانونّيين من طرح بعض ال ُتحسد الدولة على 

 التساؤالت التي كانت لتتعاظم لو كنا في ظروف أفضل:

من يضمن استمرارية نجاح المؤسسة األمنية إذا ما تغّير قائدها فتترّهل ال سمح 
 الله وأّي ملجأ يبقى لنا حينئذ؟

سر الذي يق في أسباب األألم يكن من األفضل تكليف لجنة تحقيق برلمانّية للتحق
حصل )تمامًا كما كان من األفضل تكليف لجنة تحقيق برلمانية للمساءلة في تكّدس 

 النفايات(؟

هل بإمكان الدولة الّلبنانّية عقد تفاهم مع مجموعات ارهابّية وهل يصّح ما وصف 
 به هذا التفاهم على أّنه "اتفاق"؟

 91ت "النهار" عن مصادر أمنية أن "من هم المفرج عنهم من اإلسالميين؟ لقد نقل
عسكريًا، غالبيتهم كانوا موقوفين  91موقوفًا جرى تسليمهم إلى "جبهة النصرة" التي أطلقت 

أمام القضاء العسكري، وغير محكومين... أربعة كانوا ال يزالون قيد المحاكمة أمام المجلس 
 بذلك أقفلت المحاكمات فيالعدلي في ملف حوادث مخيم نهر البارد و"فتح اإلسالم"... و 

 (.4، ص 8/98/8092ملف البارد" )

وهل يمكن من الناحية القانونية اطالق سراح غير المحكومين بعد، من السجون 
 الّلبنانّية؟ وفي حال كان ممكنًا ذلك، تحت أي مواد وأي سند أو أساس قانوني؟ األمر
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  تحصل صفقة تبادل إذذاك بل تم دفعف عن واقعة تحرير الجنود األتراك، إذ أنه لم مختل 

 أو حصلت عملية إنقاذ، والمسألة ال تزال غامضة حتى تاريخه. فدية
عفو عام بقانون )المادة  أحكام تمهيدًا الصدار وهل أن تسريع المحاكمات الصدار

نتخاب رئيس للجمهورّية )المادة / من قانون العقوبات( وعفو خاص بمرسوم مع إ920/
 / منه( كان حاًل أنسب؟928/

وما مدى إلزامّية هذا التفاهم للدولة الّلبنانّية وخصوصًا السلطات القضائّية لجهة 
 .التفاهم عدم مالحقة المفرج عنهم من االسالمّيين دون صدور قانون يكّرس هذا

ادوفان كارادزيتش نذكر هنا أن محكمة يوغوسالفيا اليوم والتي حاكمت ر  
Radovan KARADZIC  قد أهملت تعّهد المبعوث الدولي للسالم في البوسنة ريشارد

بعدم مالحقة المتهم المذكور في حال استجاب  Richard HOLBROOKEهولبروك 
 لشروط المجتمع الدولي. وها هي المحاكمة توبعت بوجهه حتى صدور الحكم.

ابّية سابقة قانونّية تستفيد منها مجموعات اره هل أّن التفاهم مع جبهة النصرة يشكل
 مستقباًل فتخطف عسكرّيين أومدنّيين من أجل االبتزاز والمقايضة؟

 وما صّحة اتفاق يقوم تحت وطأة الضغط والتهديد؟

أتكون هذه هي التساؤالت التي دفعت رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى القول  
األربعاء: "بين الدموع والشموع حصلت فضيحة حسبما نقل عنه زّواره من النواب يوم 

 (.2/98/8092سيادية" )صحف 
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نغوص أكثر في التساؤالت القانونّية فننغص الفرحة  حتى الكلمة اخيرة نقولها  
 أبطال فعالً  الوطنّية واالنجاز الكبير الذي تحقق: إن العسكرّيين األسرى المحّررين هم

 نسأل ذواتنا: ماذا يفعل كّل واحد مّنا لبلده؟لا، قد ُأسروا فداًء عن لبنان. فيمثلون كّل من

ن كنا ال نفعل الكثير، فال ننسى الّشهداء الذين سقطوا في المعركة عينها التي   وا 
 ة.يّ ننسى أسرانا لدى داعش وفي الّسجون الّسور  لمحّررين، والا ها أسر العسكرّيينجرى في
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 السلطة التنفيذي ة في اإلصالح اإلنتخابي اتصالحي  

 
رساء  ترمي الدراسة الحاضرة إلى بيان إمكان إصدار السلطة التنفيذية نصوصًا وا 

جراءات مكّملة لقانون االنتخابات النيابية رقم /  2/90/8002/ الصادر بتاريخ 82آليات وا 
االنتخابات ويسّهل ممارستها حقوقها اإلنتخابية، دونما بما يمّكن جميع الشرائح المعنية ب

قد يتعذَّر صدورها عن مجلس النواب ألسباب  على قوانين تعليق ممارسة هذه الحقوق 
 سياسية و/أو لضيق الوقت الفاصل عن موعد إجراء العملية اإلنتخابية. 

 
 ولكن أيضاً  82/8002تأخذ هذه الدراسة باإلعتبار نصوص القانون رقم  

رة في المواثيق العالمية لحقوق اإلنسان واإلجتهاد  وخصوصاً المبادئ والمعايير العالمية المقرَّ
 Normes d’interprétation des textesوالفقه الدولي وأصول وقواعد تفسير القوانين 

juridiques . 
 

I 

 دور األنظمة في استكمال التشريع
 

ن كانتا من مفهوم القانون. بهإن الطابع العام والالشخصي لألنظمة يقرّ  همة م وا 
 على  نوا  التطبيق بواسطة قرارات عامة غير شخصية،  موضعاألنظمة هي وضع القانون 

دم الخروج وع السلطات اإلدارية احترام القانون والتقيد بمضمونه جميع مجلس الوزراء وعلى
نويًا يتعايش مع أن األنظمة جزء من التشريع ويعتبر ثا قى "نطاق الشرعية، ولكن يبعن 

 التشريع األساسي".
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لطة سفالسلطة التنظيمية هي إذًا بمضمونها ليست مجرد تنفيذ القوانين بل  "
 ".  87وهي بين يدي مجلس الوزراء األداة الفاعلة لممارسة مهامه وفرض سلطته تشريعية

اإلداري هي تكملة قانون صادر من خالل وضع قواعد مهمة األنظمة في القانون 
/ من الدستور. "ولذلك 12تفصيلية له. وتجد في لبنان السلطة التنظيمية أساسها في المادة /

فإن مجلس الوزراء يمكن أن يمارس سلطته التنظيمية بدون أي تفويض تشريعي". بل أن 
للسلطة  ل به في لبنان، وال يمكنالسلطة التنظيمية هي نتيجة لمبدأ فصل السلطات المعمو 

 التشريعية منع مجلس الوزراء من ممارستها. 
فللمجلس الدستوري في فرنسا صالحية إبطال كل أو بعض مواد قانون أقره البرلمان 
إذا كان يتضمن تجاوزاً للصالحيات التشريعية المحددة دستورياً ويتناول أموراً ومسائل تدخل 

المنوطة بالحكومة. "وحتى في حال إقرار قانون في اطار  في إطار السلطة التنظيمية
صالحياته فال يجوز للمشرع أن يلغي دور الحكومة بأن يتضمن موادًا تفصيلية متصلة 

 بتطبيق القانون بحيث يكون قاباًل للتطبيق بدون تدخل الحكومة". 
ن وال و وفي ممارستها للسلطة التنظيمية، على السلطة التنفيذية عدم تعديل القان

 لقانون. ليق تنفيذ انه ال يحق لمجلس الوزراء تعأكما  حد من التقيد به،يجوز لها إعفاء أ
يمكن تعريف النظام الصادر عن السلطة العامة بأنه قرار متخذ من مجلس الوزراء 

اإلنتخابات / من قانون 992وهذا ما تضمَّنته المادة / -بناء على تصريح شكلي من المشرع 
ن النظام أالتعريف يمكن أن نستنتج  اوبعد استشارة مجلس شورى الدولة. من هذ -النيابية 

 الصادر عن السلطة التنفيذية بهدف تكملة القانون يتحدد بخاصتين: 
والثانية االستشارة اإللزامية لمجلس شورى  ،عو األولى هي الدعوة الشكلية من المشر 

 ع نجدها في أغلب القوانين التي و الدولة قبل صدور القرار التنظيمي، ودعوة المشر 
 
 

                                                           
. كذلك فإن المقاطع التالية مقتبسة من المرجع 212 ، ص1002زهير شكر، الوسيط في القانون الدستوري اللبناني،  12 

 المذكور.  
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موادها على أنه تحدد دقائق تطبيق هذا القانون بمرسوم أو مراسيم  ىحدإتنص في 
  82./ المذكورة992كما هو عليه األمر في المادة / تتخذ في مجلس الوزراء

 
 في لبنان موقف مجلس شورى الدولة

 

تنظيمي عندما ال يتضمن هذا  قرار يتوقف تطبيق القانون على صدور اناً أحي
فتقتصر  " القانون مبادئ قابلة للتطبيق المباشر بدون صدور مراسيم تنظيمية تكميلية.

من نصوصه  َض مِّ المراسيم التنفيذية في هذه الحالة على بيان كيفية التنفيذ وتوضيح ما غَ 
 . "وتحديد طرق تطبيقه

 81رة األخيرة وردت في قرار مجلس شورى الدولة في لبنان في قرار مبدئيهذه العبا
 في ما يلي أبرز ما جاء فيه ممَّا يتَّصل بدراستنا الحاضرة: 

"وحيث أن المراسيم التنفيذية تأتي في حدود اختصاص سلطة التنظيم، إذا جاءت 
افذة كام القوانين النأحكامها غير مخالفة ألحكام القانون الذي وضعت تطبيقًا له وال ألح

والمبادئ العامة السارية. على أنه إذا كان من الواجب أن ال يتجاوز التنظيم حدوده في 
يس التدابير ل تطبيق القوانين وال يتعدى على نطاق التشريع، إال أن التنظيم يقتضي أن يتخذ

ن أجل مى عنها غن الالزمة والمفيدة للتنفيذ فحسب، بل وأيضاً التدابير التي ال بد منها وال
 تحقيق الغاية التي يستهدفها التشريع".

"وحيث من المتفق عليه علماً واجتهاداً ان التنظيم يعتبر في حدود ويضيف القرار: 
التشريع ومحققاً غايته، إذا أتت تدابيره في حدود اإللزامات واألعباء التي يقرها القانون. فإذا 

 قاً له يتضمن أحكاماً استثنائية من كان القانون الذي َيصدر التنظيم تطبي
 
 

                                                           
 1252حزيران  11/ تاريخ 112/ من المرسوم االشتراعي رقم /42استشارة مجلس شورى الدولة نصت عليها المادة / 12 

 . 1225المتعلق بتنظيم مجلس شورى الدولة ومن ثم النظام الجديد الصادر عام 

 . 11/5/1222الدولة اللبنانية ،  /دعوى الشركة اللبنانية للنقل الجوي 12 
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شأنها الحد من بعض الحريات والحقوق، فيحق للتنظيم أن يتخذ التدابير االستثنائية، التي 
تؤمن تطبيق القانون وتتمشى مع أحكامه، دون أن تتعارض معها. أما إذا زاد التنظيم في 

واألعباء التي يعتمدها القانون، فيكون عندئذ مخالفًا للتشريع الذي يستند إليه،  اإللزامات
كأن يعفي التنظيم من أي شرط يفرضه القانون أو أن يفرض عبئاً أو إلزاماً جديداً لم ينص 

 . عليه القانون أو لم يكن غاية من غاياته"
دما وحيث انه عن"ويخلص القرار المبدئي الصادر عن مجلس الشورى إلى ما يلي: 

يترك القانون للسلطة التنفيذية مهمة إصدار التنظيمات المتممة له، أو تنظيم أحد 
موضوعاته، التي تدخل في نطاق التشريع، فإن هذه التنظيمات إذ تعتمد القواعد والمبادئ 
الواردة في القانون، تضيف إليها األحكام والقواعد التي ال بد من اعتمادها إلكماله أو 

 تنظيمه أو لجعله كاماًل ولو كانت داخلة في نطاق التشريع". ل
 ن: رنسياوبهذا المعنى أيضًا، جاء اإلجتهاد والفقه الف 

“L’exécutif dispose du pouvoir réglementaire. Le 
Gouvernement, ou cabinet, est chargé à l’origine d’élaborer les 
mesures d’application des lois, les règlements: décrets, arrêtés, 
circulaires”.30 

 

 اناالجتهاد والفقه الفرنسي
 

ي للسلطة ن مبدأ التفويض التشريعاوأكثر تحديدًا، فقد أقّر اإلجتهاد والفقه الفرنسي
التنفيذية في المسائل اإلنتخابية وصالحية إصدار األنظمة بغية شرح قانون اإلنتخاب 

 ديد موعد االنتخاب، القواعد المحاسبية للتمويل االنتخابي، وتوضيحه السيما لجهة: تح
 
 

 

                                                           
30

Ardant, Philippe et Mathieu, Bertrand, Institutions politiques et droit 

constitutionnel,      20ème éd., L.G.D.J. 
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االعالم االنتخابي المجاني، وسائر األصول والقواعد المتعلقة باالنتخاب واحتساب 
 األصوات:

“Selon le cas, les lois électorales peuvent donner aux 

organismes électoraux, ou à d’autres entités de l’État, le pouvoir 

d’établir les règlements régissant le processus électoral. Les 

règlements servent à expliquer ou à clarifier les dispositions de la loi 

électorale, ainsi qu’à instruire ou à orienter les administrateurs 

électoraux et les participants par rapport au processus électoral. Ils 

peuvent couvrir des questions telles que les dates limites relatives à 

l’élection ou à la campagne, les procédures de compte rendu sur le 

financement des campagnes ou la nomination des candidats, 

l’attribution du temps d’antenne gratuit, les préparatifs des bureaux 

de vote, le traitement des électeurs le jour du scrutin, les critères 

pour déterminer si un bulletin de vote est valide, et les procédures 

de dépouillement. Parfois, ces règlements ressemblent à de 

véritables labyrinthes où peuvent s’égarer les électeurs et les 

formateurs, voire s’empêtrer dans les dédales législatifs”.31 

االّ أن االجتهاد الدستوري في فرنسا يضع معايير بناَّءة لتفسير التشريع عند سكوت 
النص ومنها: عدم إغفال نّية المشترع، االلتزام بحرفّية التشريع عند وضوح النص، محاذرة 

 تعديل معنى القانون. 

 

                                                           
31 Réseau du savoir électoral : http://aceproject.org/ace-fr/topics/ve/vec/vec02/vec02b 
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"On parlera de réserves "constructives", dès lors que 

l'interprétation comble le silence de la loi dans un sens non évident. 

Pour éviter de se conduire en législateur au travers des 

réserves d'interprétation qu'il émet, le Conseil d’Etat s'impose 

cependant des "garde-fous" : 

- ne pas méconnaître l'intention du législateur ; 

- s'en tenir à la lettre d'un texte lorsqu'elle est claire ; 

- résister à la tentation d'amender la loi….32”   

قد أقر، بدوره، بجواز استكمال السلطة االدارية الفرنسي  كما أّن االجتهاد االداري 
 توّخيًا لحسن تنفيذه: لمضمون التشريع عند سكوت النص

“On sait, de longue date, que la compétence réglementaire 

du préfet est liée à un renvoi formel d'un texte supérieur. 33 

Nonobstant, le juge administratif a pu admettre qu'un tel pouvoir 

s'exprime de manière implicite lorsque des dispositions 

complémentaires ont pu être édictées dans le silence de la loi mais 

pour sa bonne exécution”.34  

 
 

                                                           
32 Certaines décisions anciennes s'exposent à cette critique. Alexandre Viala, auteur 

d'une thèse remarquée sur les réserves d'interprétation, cite notamment la décision 

du 25 juillet 1989 qui admet la possibilité pour un syndicat d'exercer une action en 

justice en faveur d'un salarié en faisant dire à la loi que l'intéressé, dûment informé, 

peut mettre un terme à cette action. Pour M. Viala, la réserve émise en l'espèce a bel 

et bien eu pour effet d'ajouter à la loi et même en contrecarrant la volonté du 

législateur. 
33 CE, 5 oct.1945, Belletante, Rec. p. 198. 

34 CE, 27 nov. 1995, Association départementale des pupilles de l'enseignement public 
du Gard, DA 1995, n°771; 5 oct. 1998, Commune de Longjumeau, Lespetites affiches 
12 mai 1999. n° 94. p. 18, note J.-P. Brouant, cf. p. 25. 
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ذلك أن سلطة التنظيم المنوطة باإلدارة ليست إاّل استكمااًل ضروريًا لنّية المشترع 
 يذهب إليه االجتهاد الدستوري في فرنسا:  حسبما

“Un pouvoir réglementaire non prévu n'en est pas moins sous-

entendu comme un prolongement nécessaire de la volonté du 

législateur”.35 

كما أن مرّد السلطة التنظيمّية في كثير من األحيان، بحسب اإلجتهاد الدستوي 
الفرنسي، هو ضرورة استكمال النواحي التقنّية التي يفتقد اليها التشريع والتي غالبًا ما تحول 

 دون تطبيقه:  
“De manière plus considérable, on doit envisager les cas où 

les autorités locales s'autorisent à préciser les dispositions 

législatives vagues ou incomplètes. Le règlement local ne procède 

ici d'aucun renvoi, explicite ou implicite, mais s'avère 

indispensable pour combler les lacunes techniques de la loi qui 

interdisent toute application. Il ne s'agit pas d'une application de 

la loi au sens strict, mais d'un ajout à la loi pour en permettre 

l'application”.36 

-www.conseil للمزيد، راجع موقع المجلس الدستوري في فرنسا:

constitutionnel.fr   

 

 

 
                                                           
35CE, 5 oct. 1998, Commune de Longjumeau, Les petites affiches 12 mai 1999, n° 94, 

p. 18, note J.-P. Brouant, à propos de la sélection des candidats aux logements 
sociaux. 

36 CE, 13 févr. 1985, SCAAN de Cergy-Pontoise, RFD adm. 1985, p. 367, note J.-C. 
Douence et obs. L. Favoreu, AJDA 1985, p. 271, note J. Moreau; 31 janv. 1990, 
District urbain du pays de Montbéliard, AJDA 1990, p. 492, obs. D. Broussolle. 
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ورغم أن االجتهاد اإلداري ال يقّر بالصالحية التنظيمية للوزير إاّل عندما ينيط به 
نصوص  مبدأ "الواقعية اإلدارية" ويجيز تفسير القانون ذلك، إالّ أنه يقّر أحياناً بذلك نزوالً عند

 تدّخل اإلدارة:  يشرِّع التشريعية بما
“En principe, les ministres ne peuvent donc prendre de 

mesures générales par voie d’arrêtés réglementaires que lorsqu’une 
loi ou un décret les y autorise; la jurisprudence donne d’ailleurs 
parfois de ses autorisations, dans un souci de réalisme administratif, 
une interprétation extrêmement large...37”  
 

وقد ُتوِّج  االجتهاد االداري بقرار "جّمار" الشهير الذي أقّر بصالحية الوزير 
 ره: ير المرفق العام الذي يديتوخيًا لحسن س، التنظيمّية رغم عدم نّص القانون على ذلك

“Le Conseil d’Etat estime aussi dans l’arrêt Jamart que, 
‘’même dans le cas où les ministres ne tiennent d’aucune disposition 
législative un pouvoir réglementaire, il leur appartient, comme à 
tout chef de service, de prendre les mesures nécessaires au bon 
fonctionnement de l’administration placée sous leur autorité”.38 

                                                           
37 Elle a par exemple admis que les dispositions de la loi du 15 juill. 1845 et du décret 

du 22 mars 1942 sur la police des chemins de fer permettent au ministre des travaux 
publics et des transports de réglementer l’exercice du droit de grève par le personnel 
de la S.N.C.F. (CE Ass. 23 oct. 1964, Fédération des syndicats chrétiens de 
cheminots, Rec. 484 – V. n° 68.7), ou qu’un texte autorisant le ministre de l’agriculture 
à consentir des avances pour faciliter le financement d’un régime d’assurances 
sociales lui confère le pouvoir de réglementer les conditions d’octroi de ces avances 
(CE Sect. 6 nov. 1964, Réunion des assureurs maladie des exploitants agricoles, rec. 
521; AJ 1964.692, chr. Puybasset et puissochet). 

38 Ce pouvoir est fondé sur la nécessité d’un “ fonctionnement régulier” des services       
publics et sur l’idée que toute autorité doit naturellement disposer des moyens             
nécessaires à l’accomplissement de sa mission.  
  Si la circulaire a un caractère réglementaire, le ministre a-t-il le pouvoir de la prendre? 

Il ne dispose d’un tel pouvoir que soit en vertu d’un texte, soit, sans texte, en sa qualité 
de chef de service, conformément à la jurisprudence Jamart du 7 févr. 1936, mais 
dans la limite des nécessités du service et dans le respect des dispositions législatives 
et réglementaires (et a fortiori des normes constitutionnelles et internationales, et des 
principles généraux du droit) applicables en la matière.  
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لعّلة  ه، بينما يجوز الطعن فيروزي عن صادر هوال يمكن الطعن بالتعميم لمجّرد أن
الما أن ط اً بقى قانونيية قانونية. إاّل أنه خرق قاعديره غير ذي صفة أو ألنه ُمصدِّ  أن

 صاحبه يتمّتع بالسلطة التنظيمّية ويلتزم بالمهل والمبادئ والقواعد التي يخضع لها:  
“Ce n’est pas parce qu’une circulaire est réglementaire quelle 

est illégale: elle l’est souvent parce que son auteur n’est pas titulaire 
du pouvoir réglementaire (incompétence) ou parce qu’elle 
méconnaît un règle de droit (violation de la loi). Mais elle peut être 
légale si son auteur exerce le pouvoir réglementaire qu’il tient de sa 
qualité de chef de service ou d’un texte spécial et s’il respecte les 
prescriptions, principes et règles auxquels il est soumis”. 

 
 

II 
 المرتكزات الدستورية والحقوقية للتنظيم االنتخابي

 

امل عضو مؤسس وع"أن لبنان  على تنص الفقرة /ب/ من مقدمة الدستور اللبناني
في جامعة الدول العربية وملتزم مواثيقها، كما هو عضو مؤسس وعامل في منظمة األمم 

في  الدولة هذه المبادئ المتحدة وملتزم مواثيقها واإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان وتجسد
 جميع الحقوق والمجاالت دون استثناء."
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وطني لبناني بلغ من العمر إحدى  لكل"  / من الدستور أن89المادة / وتنص
ى تضفر فيه الشروط المطلوبة بمقاوعشرين سنة كاملة حق في أن يكون ناخبًا على أن تتو 

 قانون االنتخاب."
  ما يلي: اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان على/ من 89المادة /تنص و 

ما بواسطة 9)" ( لكل فرد الحق في االشتراك في إدارة الشؤون العامة لبالده إما مباشرة وا 
 ممثلين يختارون اختياراً حراً.

ة ة بانتخابات نزيه( إن إرادة الشعب هي مصدر سلطة الحكومة، ويعبر عن هذه اإلراد2) 
على قدم المساواة بين الجميع أو حسب أي و دورية تجري على أساس االقتراع السري 
 "إجراء مماثل يضمن حرية التصويت.

 

كل لأن " يكون اسية على يمن العهد الدولي للحقوق المدنية والس /82/وتنص المادة 
الحقوق التالية، التي يجب ، 8المذكور في المادة  مواطن، دون أي وجه من وجوه التمييز
 معقولة:  ع بها دون قيود غيرأن تتاح له فرصة التمت

ما بواسطة ممثلين يختارون في حرية، )أ("  أن يشارك في إدارة الشؤون العامة، إما مباشرة وا 
 ى قدم المساواةعلباالقتراع العام و دورياً  ي )ب( أن ينتخب وينتخب، في انتخابات نزيهة تجر 

 ".وبالتصويت السري، تضمن التعبير الحر عن إرادة الناخبين بين الناخبين
لدستوريِّة اأن يستقي أحكامه من هذه المبادئ  وعليه، فإن القانون االنتخابي ينبغي
 والعالميَّة وكذلك بالنسبة للتنظيم اإلنتخابي. 
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 جواز إصدار األنظمة اإلنتخابيةو  هدفّيتهروحية التشريع اإلنتخابي و 
تأتي قوانين اإلنتخاب الصادرة عن السلطة التشريعية لتنظيم العملية اإلنتخابية 

ئًة له للحق وليست منش ناظمةهذه القوانين هي إذًا اإلقتراع.  فيوممارسة الناخبين حقهم 
ي في ه الناخب.ن تمكيوهي في أحكامها نصوص إجرائية وا عالنيَّة ترمي إلى تخويل و

اإلنتخابية  empowerment ذلك أحكام إيجابيَّة المنحى آيلة إلى تسهيل ممارسة الحقوق 
ناطة اإلشراف عليها إلى السلطة التنفيذية وتحديدًا وزارة الداخلية والبلديات.   وتنظيمها وا 

ر فسّ بتفسير األحكام المتصلة بقوانين االنتخاب، ي ينوفق الفقه واالجتهاد المتلعق
، على نحو يؤدي normes d'interprétationالنّص بحسب قواعد التفسير المذكورة 

 ة التشريع واألهداف الكامنة وراءه.معنى النّص وروحيّ 
ن يخرج التفسير عن هدفّية المشترع والمكامن التي أرادها من وراء تخويل أال يمكن 

هو  الدستوري. فقانون االنتخاباللبنانيين االقتراع وتمكينهم من ممارسة هذا الحق جميع 
ّق ّن حّق االقتراع هو حأذلك تطبيقًا لما ورد أعاله.  نّص ناظم للحقوق وليس منشأ لها،

د الحّق االنتخاب جاء لتأكي ّن قانون أدستوري جاء قانون االنتخاب لتنظيمه. ويفهم من ذلك 
ّن أّي تفسير لقانون االنتخاب يجب أن يندرج ضمن آلي ذه وليس ة التمكين هالدستوري. وا 

 و تقييدًا لها.أخروجًا عنها 
تعزيز و  تسهيل الرامية إلى والقرارات لذلك فإن إصدار السلطة التنفيذية المراسيم

جميع الناخبين ال يخالف روحية القوانين اإلنتخابية الصادرة عن المشترع وال نيَّة هذا إشراك 
 : ما داماألخير، 
 règleاإلداري ال يخالف قاعدة آمرة الزامية المرسوم أو القرار الوزاري أو -2

impérative   أو تعداداا حصريااnumération limitativeé   للمسائل
 التي نّص عليها المشترع في نطاق معي ن. 

 يدخل في إطار تعزيز حق المشاركة للناخبين وال ينتقص منها.  -1
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 صالحيات السلطة التنفيذية في اإلصالح اإلنتخابي
 

قوانين اإلنتخابات، شأنها شأن التشريعات المتَّصلة بحقوق اإلنسان عمومًا، ذلك أن 
ع لصالح الناخب وحرَّية االنتخاب والمشاركة،  يث أن حتحتمل التفسير اإليجابي الموسَّ

 . اإلباحة في حقوق اإلنسان هي المبدأ األصل والقيُد والمنع هما اإلستثناء
كة الناخبين ويحترم خصوصياتهم وحاجاتهم فكّل ما يسّهل اإلقتراع ويعّزز مشار 

الخاصة يجوز إصداره بمرسوم أو قرار وزاري. أم ا القرارات التي تقع خالفاا للقانون، فهي 
التي يمكن أن تقّيد حقوق الناخبين على نحٍو مخالف لنص التشريع اإلنتخابي أو روحيته، 

 أمراا متعّذراا أو مستحيالا.  أو أن تلغي حقاا من الحقوق أو تجعل من تطبيقه وممارسته
 Conflit desكما أنه وعند غموض النص أو تضارب النصوص وتنازعها 

textes / Conflict of laws،  ر القاعدة الحقوقية  Règle de droit /Ruleتفسِّّ
of law  من اإلقتراع بحري ة وديموقراطية لصالح مبدأ اإلنتخابات وتمكين الناخبين

أو ما  Practice/Access to your rightsمراكز اإلقتراع  وتسهيل وصولهم إلى
 Accès au droit / Access to ُيعرف بالبلوغي ة إلى الحقوق بالمفهوم األشمل 

the rule of law. 
وهكذا تكون السلطة التنفيذية، سواء المجتمعة ممث لة أي بمجلس الوزراء أو 

وزير الداخلية والبلديات في هذه الحالة(، إفرادية ممث لة بالوزير في نطاق صالحياته )
 . مؤتمنة على التنفيذ األمين للقانون وفق نّصه وروحي ته

 
 

 الموضوعات المستهدفة
في ما يلي عّينة من الموضوعات اإلنتخابية قيد الدرس من حيث إمكان تنظيمها 

 بموجب مراسيم أو قرارات تصدر عن السلطة التنفيذية: 
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 التنفيذية في اإلصالح اإلنتخابيصالحيات السلطة 
 

من الجدير ذكره بادئ ذي بدء وقبل اإلستفاضة في كل من الموضوعات 
 تنص على أنه:  82/8002/ من قانون اإلنتخابات النيابية 992المطروحة، بأن المادة /

" في الحاالت التي لم يحدد هذا القانون دقائق تطبيق أحكامه، تحّدد دقائق 
 ب مراسيم تت خذ بناء القتراح وزير الداخلية والبلديات". ون بموجتطبيق هذا القان

ن  / المذكورة من المواد األخيرة في القانون، إاّل أّن مضمونها 992كانت المادة /وا 
د في مواد كثيرة من القانون ومنها على سبيل المثال المادة /  /. 92يتردَّ
/ 94كالمواد / –المذكور هذا إضافًة إلى أن بعض المواد األخرى من القانون 

قد َأْوَلْت وزير الداخلية والبلديات سلطات أخرى  –/ مثاًل 22/ و/92/ و/97/ و/91و/
 يمارسها إفراديًا. 

األمر الذي يعني أن المشترع، وتطبيقاا للمبادئ والشروحات المبسوطة أعاله، قد 
لة بغية تنظيم الع بية عبر ملية االنتخاَمَحض السلطة التنفيذية صالحيات تنظيمية مكمِّّ

 . إصدار األنظمة الالزمة
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 صالحيات السلطة التنفيذية في اإلصالح اإلنتخابي
 

 Persons with special needsأو الخاصة  ذوو الحاجات اإلضافي ة .2
 

التفسير وصالحية  أصول النص اإلشكالية
 السلطة التنفيذية

هل يعود لوزارة الداخلية 
ة آليات خاصوالبلديات تنظيم 

القتراع ذوي الحاجات 
 االضافية؟

/ مــــــــــن 2تــــــــــنّص المــــــــــادة /
 علــــــى حــــــق " 82/8002قــــــانون 
" لبنـــــــــــاني أكمـــــــــــل الســـــــــــن كـــــــــــل

المحـــــــــــــــددة فـــــــــــــــي الدســـــــــــــــتور أن 
يمـــــــارس حـــــــق اإلقتـــــــراع، وتـــــــنّص 

ــــى حقــــه بــــأن 7المــــادة / / منــــه عل
 يترشح لإلنتخابات. 

وأكثر تحـــديـــدًا، تنص المـــادة 
/ من القــانون على "أن تــأخــذ 18/

ـــــــار حـــــــاجـــــــات الـــوز  ـــــــاإلعـــتــــب ارة ب
األشــــــــــــخاص المعوقين عند تنظيم 
العمليــات اإلنتخـــابيــة، وتســــــــــــــهيـــل 
اإلجــراءات الــتــي تســـــــــــــــمــح لــهــم 

دون  بممـــارســـــــــــــــة حقهم بـــاإلقتراع
 .  عقبات

تضــــــــــــــع الوزارة دقـائق تطبيق هذه 
المادة بعد استطالع رأي جمعيات 
المعوقين وجمعيـــــــات الخـــــــدمـــــــات 
المنصــــــــــــــوص عليهـــــا في قـــــانون 

ـــــــاريــــخ  880الــــمــــعــــوقــــيــــن رقــــم  ت
81/2/8000 ." 

يعــــــــود لــــــــوزارة الداخليــــــــة 
تقريـــــــــــــــــــــــــــر  والبلـــــــــــــــــــــــــــديات

اإلجــــــــــراءات اآليلــــــــــة إلــــــــــى 
ـــــراع ا ألشـــــخاص تســـــهيل اقت

ذوي الحاجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات 
علـــــــى الــــــــوزارة  اإلضـــــــافية.

المــــــــــــــــــــــــــذكورة موجــــــــــــــــــــــــــب 
اســـــــتطالع رأي الجمعيـــــــات 

ـــــــــاً  ـــــــــة، إلزامي وعلـــــــــى  المعني
نحـــــــــــــــو مســـــــــــــــبَّق، دون أن 
تكــــــــون ملزمــــــــة بالضــــــــرورة 

 برأي هذه األخيرة.
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 ت السلطة التنفيذية في اإلصالح اإلنتخابيصالحيا

 
 الموقوفون  .1

 

التفسير وصالحية  أصول النص اإلشكالية
 السلطة التنفيذية

هـــــــل يـــــجـــــوز لـــــوزارة 
الـداخليــة والبلــديــات تنظيم اقتراع 

 الموقوفين تنظيمًا خاصًا؟

دت المـــادة / / من 4عـــدَّ
على وجـــــه  82/8002القـــــانون 

الحصـــــر األشـــــخاص المحرومين 
قـتـراع ومـنـهم عـــــــدد مـن حـق اإل

، طبعــًا المحكوميناألشــــــــــــــخــاص 
دون أن يشــــمل التعداد الموقوفين 
دون محاكمة أو الذين لم يصـــدر 

 فيهم حكم. 
 

ر هذا النص على  ُيفســـــــــــَّ
نحو ضـــّيق واســـتثنائي ألنه يأتي 
بقيوٍد ومنٍع من ممــارســـــــــــــــة حق 
اإلنتخـاب. كمـا أن التعداد الوارد 
فيه قد جاء على وجه الحصـــــــــر 

يتعّدى األشـــــــخاص  وال يمكن أن
 المذكورين فيه. 

لـــذلـــك يبقى الموقوفون 
دون صـــــــــدور حكم يحرمهم حق 
اإلقتراع على النحو الـــــــذي ورد 

/ المــــذكورة، 4في نص المــــادة /
ـــــــة  مـتـمتعين بحقوقهم اإلنتخـــــــابي

 دون انتقاص منها. 
هـــــــذا على مســــــــــــــتوى 
الحق. أمَّا على مســـــــتوى اآللية، 
فيمكن لوزارة الــداخليــة والبلــديــات 

ا  المؤتمنة على تنفيذ بوصــــــــــــــفهـ
العمليـة اإلنتخـابية، تمكين هؤالء 
الموقوفين من اإلقتراع عبر آليــة 
خــاصــــــــــــــة تحــّددهــا في ضــــــــــــــوء 
 المتطلبات اللوجستية واألمنية. 
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 صالحيات السلطة التنفيذية في اإلصالح اإلنتخابي

 
 المغتربون  .1

 

التفسير وصالحية    أصول النص اإلشكالية
 السلطة التنفيذية

هل يجوز اســـــــــــتحداث مركز  .2
ن يقـــّل عـــددهم ع لمغتربيناقتراع 
 شخص؟ 800
هل المقصــــــود في المادة و  .1   
/ المذكورة الدائرة اإلنتخابية 907/

 أم البلد؟

ـــــــانون  907 تنص المـــــــادة من ق
 االنتخاب على ما يلي: 

ترسل السفارات والقنصليات "
المعنيـــة، تبـــاعـــًا وفي نهـــايـــة كــــل 

ـــــــد اخليـــــــة أســــــــــــــبـوع، إلـى وزارة ال
والبلديات بواســــــطة وزارة الخارجية 
والمغتربين، أســــــــــماء األشــــــــــخاص 

 الذين سّجلوا أسماءهم لديها.
تقوم الدوائر المختصــة في وزارة   

ت من  الـــداخليـــة والبلـــديـــات بـــالتثبـــ 
ورود االســــــم في القوائم االنتخابية 
وتـنـظـيـم، بـعـــــــد انـتـهـــــــاء المهلـــــــة 
المعطاء لتســـــــــجيل، قوائم انتخابية 

ســـــــفارة أو قنصـــــــلية  مســـــــتقلة لكل
بأسـماء الذين تتوافر فيهم الشروط 
القانونية، موزَّعة حســــــــــــــب الدوائر 

على أن ال يقل عدد اإلنتخـــابيـــة، 
المســـــجلين في الدائرة اإلنتخابية 

، وتضــــع ناخباا  122الواحدة عن 
إشــــارة تحول دون إمكانهم اإلقتراع 

 ".في محل إقامتهم األصلي
 

تفســــــير ب المتعّلقينواالجتهاد  وفق الفقه
حكـام المتصــــــــــــــلة بقوانين االنتخاب، األ

ر النّص القـابـل للتـأويل او الذي  يفســــــــــــــّ
يكتنفه غموض وبحســب قواعد التفســير 

normes d'interprétation عــلى ،
ـــــــّة  نــحــو يــؤدي مــعــنــى الــنــّص وروحــي

 هداف الكامنة وراءه.التشريع واأل

عاله أ للقواعد المبســوطة  ولذلك، وتطبيقاً 
االنتخابات  من قانون  907على المادة 
ة 8002/ 82النيـــابيـــة رقم  ، فـــاّن قـــابليـــّ

ن أالمــاّدة المــذكورة للتفســــــــــــــير ال يمكن 
ة المشــــــــــــــترع والمكــامن  ــّ تخرج عن هــدفي

ـــــــل غـير أي الـتـ رادهـــــــا مـن وراء تـخـوي
المقيمين االقتراع وتمكينهم من ممارســـــة 
هذا الحق الدســـــــتوري. فقانون االنتخاب 

 منشــــــــــــــئــاً هو نّص نــاظم للحقوق وليس 
ّن حّق االقتراع هو حّق ألهـــــــا، ذلـــــــك 

دســــــــتوري جاء قانون االنتخاب لتنظيمه 
والســـــــّيما في الفصـــــــل العاشـــــــر المتعّلق 

ة اقتراع غير المقيمي ــــّ ــــةلي من  ن. ويفهمب
 ّن قانون أذلك 



76 
 

 
   / من القانون:902وتنص المادة /

ترسـل وزارة الداخلية والبلديات، بواسطة  "
ـــــــة والـمــغـتــربـيــن، الـقــوائــم  وزارة الـخـــــــارجــي
االنتخابية المستقلة إلى كل من السفارات 
والقنصـــــــــــــليات المعنية التي يجب عليها، 
حســــــــــــــب عـدد المقترعين الـذين يحق لهم 
ممـارســــــــــــــة حق االقتراع لـديهـا، إعداد قلم 
لالقتراع، أو أكثر من قلم واحــد في حــال 
تجــــــاوز عــــــدد المســــــــــــــجلين في الــــــدائرة 
األربعماية، وذلك في مركز الســـــــــــــفارة أو 
 القنصلية أو في أي مركز آخر مناسب". 

 

 

 
 االنتخاب جاء لتأكيد الحّق الدستوري 

بـاالنتخاب لجميع اللبنانيين مقيمين في  
ّن أّي تفســـــير لقانون ا  الداخل والخارج. و 
ن يندرج ضــــــــــــــمن آلية أاالنتخاب يجب 

و أعنهـــــا  التمكين هـــــذه وليس خروجـــــاً 
 لها. تقييداً 

دّل على هــــــذا أ، ومــــــا وأكثر تحــــــديــــــداً 
اء ز االيجابي الواجب اعتماده االتفســــــــير 

من 902 ّن المــــــادةأالنّص المــــــذكور، 
قـانون االنتخاب التالية مباشــــــــــــــرة للماّدة 

موضـــــوع التفســـــير، جاءت لتكمل  907
ّن مـعــنـى نــّص أالـمـعــنـى عـلــى فـرض 

و جـــــاء أ لم يكن مكتمال 907المـــــادة 
كثر اســــــــــــــتطرادا، وحتى ولو أو  .مبهمــــاً 

ها تحتمل  907كـانت الماّدة  في نصــــــــــــــّ
معنى الضـــّيق اآليل الى حصـــر اقتراع ال

غير المقيمين في الخـــــارج بضــــــــــــــرورة 
ل  جــاء فيهــا مــا نــاخــب اذ  800تســــــــــــــجـّ

"على أن ال يقل عدد المســــــــــــجلين  يلي:
 800في الـدائرة االنتخـابيـة الواحدة عن 

كفيلــة بتبــديــد  902فــاّن المــاّدة  "،نــاخبــاً 
هـــذا المعنى وتغليـــب حّق االقتراع على 

 أّي قيد او حصر آخر.

ن كان ثمة ا  و  كثر اســــــــتطراداً أنه و أكما و 
، 902و 907تنــــــاقض بين المــــــادتين 

 ّن تفســــير النصــــوصإ، فوافتراضــــاً  جدالً 
و حتى أاالنتخــابيــة عنــد وجود غموض 

 تناقض وبحسب القواعد المتعلقة بتنازع 
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 conflit des القوانين والنصــــــــــــوص 
loisهو تفســـــــــــــير  ن هذا التفســـــــــــــيرإ، ف

ة ســــــــــــــّهل عمليّ ينحو بـاتجاه ما ي ايجـابي
ـــــــه دون  ـــــــاخبين من ن الن االقـتـراع ويـمـكـّ

اً  ــّ ه ذ انّــ إقــّل عــدد النــاخبين.  حرمــانهم أي
ــــادئ ومعــــايير حقوق  ــــالرجوع الى مب وب

 خيرة تّتســــــم بصــــــفاتاالنســــــان، فهذه األ
عدم التجزئة والشــمولّية والمثالّية، بحيث 

ومنهـــــا  -عمـــــال هـــــذه الحقوق إ ينبغي 
د يولو كان المســـــــتف -الحّق في االقتراع 
ذ ال يجوز حرمــــان إمنهــــا واحــــد أحــــد. 

ـــــــدســــــــــــــتوريـــــــة  مـواطـنـين من حقوقهم ال
ة. ّنهم قلّ أواللصـــــيقة بشـــــخصـــــهم لمجّرد 

وتنســـــحب هذه القاعدة على االقتراع في 
ذ اّنه ولو كان تفســــــــــير قصــــــــــد إالخارج 

، وجود حّد وافتراضــــــــــاً  المشــــــــــترع، جدالً 
ّن هــــــذا إشــــــــــــــخص فــــــ 800أدنى هو 

لتفســـير على ا التفســـير ال يســـتقيم قياســـاً 
هأذ إالمعطى لالقتراع داخــل لبنـان  في  نــّ

قلم اقتراع معّين في لبنــان فــانـّه ال يجوز 
حرمــان نــاخبين من حقهم في االنتخــاب 

ّن عددهم ضـــــــــــــئيل، وال ينتقص ألمجّرد 
ّن اســـــــتحداث قلم أمن هذا المبدأ القول ب

اقتراع لمن هم دون المئتي مقترع في 
ب واج نّ أذ إاداريـّة  عبـاءً أ الخـارج يكّلف 

ــــــة تجــــــاه مواطنيهــــــا هو واجــــــب  الــــــدول
ي ف -دســتوري الزامي عليها ال يخضــع 

ـــة ـــدســــــــــــــتوري ل بحقوقهم ال  -مـــا يتصــــــــــــــــّ
 دارية او مالية. بحيث ال إلحسابات 
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 تورياً دس خيرة حقاً ن تلغي هذه األأيمكن 
لهم في صــلب الدســتور اللبناني  مكرســاً 

وفي المواثيق العالمية لحقوق االنســـــان، 
 ا كان هذا الحّق منظماً ذإفكيف بالحري 

ون قان منفي فصـــــــــل خاّص  تفصـــــــــيلياً 
مــا قــّل هاالنتخــاب وفي مــاّدتين على األ

حـــداهمـــا على ا  و  902و 907المـــادتـــان 
وهي  و التأويلأقّل ال تقبل التفســـــــــير األ

 .902الماّدة 

ثّم، وأخيرا"، وبالرجوع إلى حرفية 
  المــذكورة 221النص، فــ ن المــادة  

 ،ئرة إنتخـابيةإلفتتـاح دا، لم تشـــــــــتر 
ـــل هي  122وجود  ـــاخـــب ب  نظ مـــتن

ة توزيع الــــدوائر اإلنتخــــابيــــة  ــــ  عملي
منها عن  الواحدةواشـــــــــترطت أال تقل 

نــاخــب، أي أن المــادة المــذكورة  122
لم تمنع اســــتحداث دائرة واحدة وحيدة 
في الســــفارة أو القنصــــلية يكون عدد 

 ناخباا! 122المسجلين فيها أقل من 
ة ر الســــــلبي لجهُيخشــــــى اعتماد التفســــــي

اعتبـار أن تســــــــــــــجيل عدد من اللبنانيين 
في بلد ما في الخارج دون تخصـــــــــــيص 
أي قلم اقتراع لهم بــذريعــة أن هــذا العــدد 
ـــــــدوائر  لـم يـتـخـطَّ الـرقـم فـي أي من ال
اإلنتخـــــابيـــــة في لبنـــــان، وهو تفســــــــــــــير 

 يخالف المبادئ المشروحة أعاله. 
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 إلنتخابيصالحيات السلطة التنفيذية في اإلصالح ا

 
 . هيئة اإلشراف على الحملة اإلنتخابية: تأليفها وتفعيل رقابتها1و .1

 
التفسير وصالحية  أصول النص اإلشكالية

 السلطة التنفيذية
ا وسيع جهازههل يحق للهيئة ت

 التنفيذي وكيف؟
/ من قانون 98بموجب المادة /

يعيَّن أعضاء الهيئة المشرفة  82/8002
ي بمرسوم يتخذ فعلى الحملة اإلنتخابية 

مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير 
الداخلية والبلديات في مهلة شهرين من 

 تاريخ صدور القانون. 
/ من القانون 82بموجب المادة /

يرتبط بالهيئة جهاز إداري ولها المذكور "
أن تتعاقد مع من تراه مناسبًا من 
أصحاب اإلختصاص لمؤازرتها في أداء 

ة أن تطلب أن يلحق مهامها. كما للهيئ
بها بصورة مؤقتة عدد من الموظفين 
العاملين في اإلدارات والمؤسسات 
العامة. يتمّ هذا االلحاق بقرار من الوزير 
المختّص بناًء على طلب من وزير 
الداخلية والبلديات وتحدد في هذا القرار 

 مدة االلحاق. 
يخصص بناء القتراح الوزير إعتمادات 

 ".ئةخاصة لموازنة الهي

 
يتَّضح من النص أن القانون      

اإلنتخابي قد أناط صراحًة بمجلس 
الوزراء تشكيل هيئة اإلشراف على 
الحملة اإلنتخابية بناء على اقتراح وزير 
ن كان أغفل وضع  الداخلية والبلديات وا 
مهل واضحة إلعادة تشكيل هذه الهيئة 
بالنسبة للعمليات اإلنتخابية التالية 

 . 8002تخابية لعام للعملية اإلن
كما أنه ومن حيث تفعيل مهمة 
اإلشراف وتوسيع الجهاز التنفيذي لها، 

القانون للهيئة طلب مّدها  فقد أتاح
بالعناصر البشرية اإلضافية على النحو 

/ أعاله 82المذكور في نص المادة /
 وأفرد لها اعتمادات خاصة. 
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 ح اإلنتخابيصالحيات السلطة التنفيذية في اإلصال
 

 . نشر الكشوفات المالية للمرشحين1
 

التفسير وصالحية السلطة  أصول النص اإلشكالية
 التنفيذية

 
هل يجوز لهيئة اإلشراف 
على الحملة االنتخابية نشر 

 الكشوفات المالية للمرشحين؟

تدخل ضمن مهام هيئة 
اإلشراف على الحملة اإلنتخابية 

/ 91" من المادة /4بموجب الفقرة "
معطوفة  82/8002من القانون 

/ من 19" من المادة /8" على الفقرة
 القانون:

الكشوفات المالية لحمالت  تسّلم "
اللوائح والمرشحين خالل مهلة شهر 
من تاريخ اتمام العملية اإلنتخابية 

" 2"، وبموجب الفقرة "التدقيق فيهاو 
إعداد " تقرير بأعمال الهيئة وايداعه 

 .." . الوزير.
/ من القانون 94ص المادة /تن

المذكور على أن الهيئة المذكورة تعّد 
نظامها الداخلي الذي يتضمَّن " 

القواعد واألصول التي ترعى سير 
العمل لديها تنفيذًا ألحكام )هذا( 

 (". القانون )...
" من المادة 8تنص الفقرة "

/ من القانون المذكور على أن 22/
يفتح كل مرشح حسابًا مصرفيًا 

لحملة اإلنتخابية يكون غير خاضع ل
للسرية المصرفية ويعتبر متنازاًل 
حكمًا عن السرية المصرفية لهذا 

د فتحه.  الحساب بمجرَّ

لم ينّص القانون اإلنتخابي 
على جواز نشر هيئة اإلشراف على 
الحملة اإلنتخابية كشوفات حسابات 
المرشحين وال على موجٍب يقع على 

 م، فالعاتق هؤالء بنشرها للعمو 
 يمكن تاليًا إلزامهم بهذا النشر. 

يقتضي الرجوع إلى أحكام 
النظام الداخلي الساري المفعول في 
خالل والية الهيئة المقبلة لإلشراف 
على الحملة اإلنتخابية لمعرفة ما إذا 
من أي أحكام تجيز نشر  كان سيتضَّ
الكشوفات المالية للمرشحين، مع 

ي ف استبعاد إدراج مثل هذه األحكام
النظام الداخلي غير المّتصلة مباشرًة 
بالعمل الداخلي للهيئة وغير 
المنصوص عليها أصاًل في القانون 
اإلنتخابي لما فيها من خرق للسرية 
المصرفية التي جاء القانون يرفعها 
 لصالح الهيئة دون عموم المواطنين. 

 



81 
 

 
 صالحيات السلطة التنفيذية في اإلصالح اإلنتخابي

 
 لتمويل اإلنتخابيسقف ا .1

 

التفسير وصالحية السلطة  أصول النص اإلشكالية
 التنفيذية

هل يجوز تحديد سقف 
 التمويل االنتخابي؟

/ من القانون 27تنص المادة /
على تحديد سقف للمبلغ  82/8002

الذي يجوز لكل مرشح إنفاقه لتمويل 
حملته اإلنتخابية بموجب مبلغ 

رة يمقطوع قدره مئة وخمسون مليون ل
لبنانية وقسم متحّرك مرتبط بعدد 
الناخبين في دائرته اإلنتخابية يحدّد 
بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء 
 على اقتراح وزير الداخلية والبلديات.

رغم أنه من المتعّذر تعديل 
المبلغ المقطوع إاّل بقانون يصدر 
عن مجلس النواب بسبب أن قيمة 

ب جالمبلغ الحاضر محّدد رقميًا بمو 
القانون الحالي الساري المفعول 

(، إالّ أنه يمكن لمجلس 82/8002)
الوزراء، بناء اقتراح وزير الداخلية، 

، 8002وفي ضوء تجربة العام 
تحديد القسم المتحرك من المبلغ 
المرتبط بعدد الناخبين في الدائرة 
اإلنتخابية، بمبالغ محدودة، تجن بًا 
 غإلفساد العملية اإلنتخابية بمبال

 طائلة. 
إاّل انه رغم هذه اإلمكانية، يعود 
للمرشح أن يتحايل على نص المادة 

 82/8002/ من القانون 22/
المتعلقة بفتح حساب مصرفي 
مخصص لتمويل حملته اإلنتخابية 
والمرفوعة عنه السرية المصرفية، 
بتشغيل حساب إضافي الستكمال 
تمويل حملته اإلنتخابية بحيث يكون 

واجهة ظاهرة تراعي الحساب األول 
أحكام القانون من حيث تخصيصه 
لبعض اإليرادات والنفقات اإلنتخابية 

 علياً ف بينما يكون الحساب الثاني وعاءً 
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للمال اإلنتخابي بما يتعدى السقف 
 القانوني. 

ومن المؤسف القول أنه ال 
يمكن تخّطي هذه العقبة عبر رفع 
السرية المصرفية عن جميع 

ح ألن ذلك يتطلَّب حسابات المرشَّ 
قانونًا صادرًا عن مجلس النواب 
يعّدل قانون سرية المصارف تاريخ 

وقد كنَّا حذَّرنا من ذلك  2/1/9121
إبَّان مداوالت مشروع قانون 

  21االنتخابات النيابية.
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
المحامي الدكتور بول مرقص، تعليقاً على مناقشات  جاءنا من الخبير في السرية المصرفية: "2، ص 2/2/1002النهار،  32 

لجنة اإلدارة والعدل لمشروع قانون اإلنتخابات النيابية "أن المرشح لالنتخابات النيابية يمكنه تشغيل مختلف حساباته 
تيد على عوليس أحدهما فقط لتمويل حملته اإلنتخابية. ولذلك ال فائدة من اقتصار رفع السرية المصرفية في القانون ال

الحساب المخصص لتمويل الحملة اإلنتخابية كما جاء في مداوالت اللجنة، ويجب أن ترفع السرية المصرفية تالياً عن 
 جميع حساباته المصرفية."

بأن يكون رفع السرية المصرفية بأثر رجعي يمتد إلى سنة قبل موعد االنتخابات للتحقق من عدم تلقي المرشح  " وأوصى
ب مبالغ طائلة من حساباته سواء لتوزيع رشى انتخابية او لتكديس مبالغ نقدية لديه توّزع يدوياً عند حلول او قيامه بسح

مهما جاء القانون مقيدًا لحركة المرشح في توزيع الرشى اإلنتخابية، فلن يقضي ذلك على ". وقال: " موعد االنتخاب
 ".الرشوة في صورة تامة، انما يعوقها على نحو ملحوظ
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 صالحيات السلطة التنفيذية في اإلصالح اإلنتخابي

 
 ي بين المرشحين. التساوي في اإلعالم اإلنتخاب1

 
التفسير وصالحية  أصول النص اإلشكالية

 السلطة التنفيذية
هل يعود لهيئة 
االشراف على الحملة 
اإلنتخابية تنظيم الظهور 
المتكافئ للمرشحين إلى 
اإلنتخابات على وسائل 

 اإلعالم؟

" من 2تنص الفقرة "
/ من قانون 12المادة /

 "         أنه على 82/8002
 هيئة االشرافيترتب على )

على اإلنتخابات( أن تؤمَّن 
التوازن في الظهور 
اإلعالمي خالل فترة الحملة 
اإلنتخابية بين المتنافسين 
من لوائح ومرشحين فتلزم 
وسيلة اإلعالم، لدى 
استضافتها لممثل الئحة أو 
لمرشح، أن تؤمن في المقابل 
استضافة منافسيه بشروط 
مماثلة لجهة التوقيت والمدة 

 ".البرنامجونوع 

رغم أن النص لم يأتِّ 
دقيقًا لجهة المساحات 
المتساوية بين المرشحين 
كما هو بالنسبة للقانون 
األلماني مثاًل، إاّل أنَّه يعود 
لهيئة اإلشراف على الحملة 
اإلنتخابية أن ُتصدر 
"اإلعالم" الالزم لجهة تنظيم 
الظهور اإلعالمي على نحو 
متكافئ بين مختلف 

األفراد المرشحين من 
واللوائح اإلنتخابية على 

 Temps)وسائل اإلعالم 
d'antenne) . 
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 صالحيات السلطة التنفيذية في اإلصالح اإلنتخابي

 
 . تعيين مراكز االقتراع وتعديلها1

 . دون القسم األّول من الدراسة الحاضرة الحاضر: ال يمكن قراءة الجدول مالحظة
 

 

 

التفسير وصالحية   أصول النص اإلشكالية
 السلطة التنفيذية

ــــر ــــوزي  هـــــــل يــــجــــوز ل
الـداخليـة والبلـديـات تعديل 

قتراع واســتحداث االمراكز 
مراكز اقتراع خـــــاصـــــــــــــــــــة 
بـــــفـــــئـــــــات مـــــحـــــــّددة مـــــن 

 الناخبين؟

/ مــن 72تــنــيــط الــمـــــــادة /
بوزير  82/8002قــــــانون 

الداخلية والبلديات تقســــــــــــيم 
الـــــــدائرة اإلنتخـــــــابيـــــــة إلى 
مراكز اقتراع تتضــمن عددًا 
ـــــداد  من األقالم، مع االعت

الــمــحـــــــافــظ بصـــــــــــــــالحــيـــــــة 
المنصــــــــــــــوص عليهــــــا في 

 ./ وما يليها71المادة /

ما يمنع وزير الداخلية  ليس
والبلديات قانونًا من تعديل مراكز 
االقتراع إلتاحة االقتراع أمام ذلك كما 
أسلفنا، شرائح خاصة كالمرضى في 

تصويتهم المبّكر  المستشفيات، عبر
Special/Early Voting  لقاء

وضع اشارة تحول دون اقتراعهم 
 ثانية.

واذا لم يكن ثمة مانع قانوني أمام 
ا أسلفنا، إالّ أنه يقتضي إتخاذ ذلك كم

التدابير اللوجستية الالزمة لصحة 
 ذلك. 

كذلك من جهة أخرى، ليس ما 
يمنع من خلط الناخبين طائفيًا 

 وجندريًا في األقالم.
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 *على المستويين المحلي والدولي يالنواب اللبنان وسائل التظّلم من تمديد والية مجلس

 
الذي قضى بتمديد والية مجلس  84140صدر القانون رقم  29/2/8092بتاريخ 

 .80/99/8094النواب اللبناني بصورة استثنائية لغاية 
ينص على تمديد  أقّر مجلس النواب اللبناني قانونًا جديداً  2/99/8094بتاريخ 

بما من شأنه جعل التمديد برّمته والية كاملة مدتها أربع سنوات  80/1/8097لغاية  واليته
 .80/99/8094فيما انتهت واليته الراهنة المددة بتاريخ 

يمثل هذا القانون مخالفة لمبدأ تداول السلطة التي تشّكل ركيزة النظام الديمقراطي، 
اإلنتخابات  هم خوضفضاًل عن أنه يشكل ضررًا للناخبين، وللمرشحين الذين لم يعد بإمكان

للمرة الثانية على التوالي، ويضرب مبدأ "دورية االنتخاب" المنصوص عليه في العهود 
 9110والمواثيق العالمية التي أبرمها لبنان والتزمها في مقدمة دستوره التي أضيفت عام 

  .9117عام  8ورقم  9وكرسها المجلس الدستوري اللبناني في قراريه المبدئيين رقم 
ئن "جاز" التمديد األول على فرض أن النواب منتخبين ويشّرعون ضمن واليتهم ول

أي  -49ومذاكيناه حسبما وّصف –األصلية، فاعُتبر التمديد األول قانونيًا ولكن غير شرعي 
ن كانوا قانونيين، فيقع باطاًل فال  تبرير للتمديد الثاني ألنه منبثق من نواب غير شرعيين وا 

 وقانونًا هذه المرة، وخارجًا عن "االنتظام العام الدستوري" وبالتالييمكن إسناد شرعًا 
  
 
 

 
 
 
 
 

                                                           
               صدرت بطلب من مؤسسة فريد دكان للدراسات واالستشارات القانونية، وكانت  Justiciaدراسة قانونية من إعداد    * 

 .موضوع مراجعة أمام مجلس حقوق اإلنسان في جنيف
 .1/2/1013تاريخ  14ة الرسمية عدد منشور في الجريد  40 

 .اة التمديد األولراجع تصريح د. بول مرقص، الصحف الصادرة غد 49 
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 وسائل التظّلم من تمديد والية مجلس النواب
 

واقعًا تحت مراقبة السلطة القضائية المختصة لهذه العّلة حيث أنه لم يعد باإلمكان االعتداد 
وهي  –ار أن إحدى السلطات بمبدأ فصل السلطات لعدم تدّخل القضاء الوطني على اعتب

 قد جنحت وتجاوزت حّد السلطة الممنوح لها أصاًل. -السلطة التشريعية
فما هي وسائل الطعن للمواطنين والمرشحين بعد إقرار التمديد الثاني، السيما في 
ظل عدم إمكانية المواطنين اللجوء إلى المجلس الدستوري وعدم صالحية مجلس شورى 

 رية التشريع؟الدولة للنظر بدستو 
تم  8004ليست هذه أول مرة يتم فيها التمديد الوالية المجلس النيابي: في العام 

 أشهر كونها تصادف في فصل الصيف ولعدم عرقلة الموسم السياحي. 2تأجيل اإلنتخابات 
-9172ولئن كانت التمديدات للمجلس النيابي جائزة بسبب الحرب اللبنانية )

 28/27، 99/21، 2/24، 1/22، 94/20، 2/72، 9/71( بموجب القوانين 9121
 ، 9/21و

فليس ثمة ظروف استثنائية أمنية قاهرة وال عارمة أو مستمرة في جميع أنحاء البالد 
 راهنًا، تبّرر التمديد.

دية لمرات جرى تأجيل انتخابات بل –الفرنسية بالتحديد  –كذلك في التجربة المقارنة 
، لكن ذلك تم ألشهر قليلة العتبارات 9114و 9122 ،9178، 9111عدة خالل األعوام 

 تقنية فقط ال غير كونها كانت تتزامن مع انتخابات أخرى رئاسية أو نيابية.
يقتضي التنويه أواًل بأن مواد الدستور اللبناني التي تأتي على ذكر مجلس النواب 

ا مدة والية وال تحدد أي منه 44و 22و 84و 88هي على سبيل الحصر المواد التالية: 
 مجلس النواب اللبناني، فال نص دستوري يحصر الوالية بفترة معينة. بالمقابل جرى تحديد 
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 وسائل التظّلم من تمديد والية مجلس النواب
 

من القانون  9فورد في المادة  ،مدة والية مجلس النواب بموجب قوانين اإلنتخاب
 على ما يلي: 1/9/8000تاريخ في  979رقم 

ألف مجلس النواب من ماية وثمانية وعشرين عضوًا وتكون مدة واليتهم أربع يت "
أيار سنة  29سنوات، على أن تكون والية أول مجلس ينتخب بعد صدور هذا القانون حتى 

8002." 
 على ما يلي: 2/90/8002تاريخ  82كما نصت المادة األولى من القانون رقم 

وعشرين عضوًا تكون مدة واليتهم أربع يتألف مجلس النواب من ماية وثمانية  "
سنوات، ينتخبون على أساس النظام األكثري، ويكون اإلقتراع عامًا وسريًا وعلى درجة 

 واحدة". 
*** 

لمواد التي تمت مخالفتها على الصعيدين الدولي والداخلي والوسائل فما هي ا
 القانونية المتاحة أمام كل متضرر من هذا التمديد؟

 
2 

 م الداخلية التي جرى انتهاكهافي األحكا
 

  :الدستور اللبناني -أ
يخالف التمديد المقترح مبادئ دستورية مهمة وردت في مقدمة الدستور اللبناني 

 وبعض مواده.
فتحدد الفقرة "ج" من مقدمة الدستور اللبناني شكل الحكم في لبنان على أنه 

 ديمقراطي برلماني وذلك حرفيًا كما يلي:
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 م من تمديد والية مجلس النوابوسائل التظلّ 
 
" لبنان جمهورية ديمقراطية برلمانية، تقوم على احترام الحريات العامة وفي طليعتها  

حرية الرأي والمعتقد، وعلى العدالة اإلجتماعية والمساواة في الحقوق والواجبات بين جميع 
 ".المواطنين دون تمايز أو تفضيل

قراطية بين دول العالم إال أن و ممارسة الديمفعلى الرغم من وجود اختالف في  
هناك أسسًا ثابتة ترعاها وأولها وأهمها ممارسة السلطة من قبل المواطنين سواء بشكل 
مباشر أو عن طريق ممثلين يتم انتخابهم. فمهام األنظمة الديقراطية هي إجراء انتخابات 

 دورية حرة ونزيهة.
مخالفة صارخة لهذا المبدأ الدستوري الذي بالتالي فإن عدم إجراء انتخابات يشكل 

 ُيفترض أنه ركيزة النظام السياسي اللبناني وشكل نظام الحكم السائد فيه.
" الشعب وتأكيدًا على مبدأ الديمقراطية تنص المادة "د" من الدستور على أن 

 وصاحب السيادة يمارسها عبر المؤسسات الدستورية." مصدر السلطات
ل دون أن يكون الشعب هو مصدر السلطات ألنه يمنعه من أما التمديد فيحو  

 المشاركة في الحياة السياسية التي هي حق له وواجب عليه في األنظمة الديمقراطية.
 

 من الدستور اللبناني على ما يلي: 7كذلك تنص المادة 
 ةكل اللبنانيين سواء لدى القانون وهم يتمتعون بالسواء بالحقوق المدنية والسياسي"  

 ويتحملون الفرائض والواجبات العامة دونما فرق بينهم." 
هي الحقوق التي يستطيع من خاللها المواطن أن يشترك بها والحقوق السياسية 

 في إدارة شؤون الدولة مثل حق االنتخاب وحق الترشح وحق تولي الوظائف العامة.
قرار التمديد من شأنه أيضاً  فة أن يشكل مخال لذلك، فإن عدم إجراء اإلنتخابات وا 

 .اإلنتخاب والترشح يّ جديدة للدستور اللبناني كونه يحرم المواطن اللبناني من حقَ 
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 وسائل التظّلم من تمديد والية مجلس النواب
 

تجدر اإلشــــــــــــــارة في هذا الســــــــــــــياق إلى أنه على الرغم من عدم وجود مدة محددة  
اعتبره أ دورية اإلنتخابات و خير أقر بمبدلمجلس النواب في الدســتور اللبناني إال أن هذا األ

دســـــتوريًا كونه من المبادئ األســـــاســـــية التي بني عليها الدســـــتور اللبناني. فاعتبر في  أً مبد
 تاريخ  124المتعلق بالقانون رقم  9/17: قرار رقم 98/8/9117قرارين صادرين تاريخ 

 وكان القانونان_  2/4/9117تاريخ  122المتعلق بالقانون رقم  8/17وقرار  2/4/9117
مبـــدأ بـــأّن "  _ 20/1/9111يرميـــان إلى تمـــديـــد واليـــة المجـــالس البلـــديـــة اإلختيـــاريـــة لغـــايـــة 

اإلنتخاب هو التعبير األمثل عن الديموقراطية وبه تتحقق ممارســة الشــعب لســيادته من خالل 
"، توريةســعتباره مصـدر السـلطات جميعاً، ومنه تسـتمد مؤسـسـات الدولة شـرعيتها الداممثليه، ب

"وبمـــا أن حق اإلقتراع، وبـــالتـــالي، حق المواطن أن يكون نـــاخبـــًا أو منتخبـــاً، هو من الحقوق 
الدستورية، الذي يجسد المبدأ الديموقراطي الذي يرتكز عليه النظام الدستوري في لبنان"، وبما 

و مبدأ هأنـه يتولـد من حق اإلقتراع كما هو متفق عليه، علماً واجتهاداً، مبدأ دســــــــــــــتوري آخر 
الـدوريــة في ممـارســــــــــــــة النـاخبين لحقهم في اإلقتراع والــذي ينطوي على وجوب دعوة النــاخبين 
لممارسـة حقهم في اإلنتخاب بصـورة دورية وضمن مهلة معقولة. وقد كرست هذا المبدأ أيضاً 

من اإلتفاقية الدولية للحقوق المدنية والســــياســــية الصــــادرة عن األمم  82الفقرة "ب" من المادة 
" واعتبر المجلس أيضـــــًا 9178والتي انضـــــم إليها لبنان ســـــنة  91/98/9111المتحدة تاريخ 

حلية النيابية أو الم نظمة" إذا كان للمشترع أن يحدد مدة الوكالة اإلنتخابية، ألن وضع االأنه 
يدخل ضــــــمن اختصــــــاصــــــه، فهو ال يســــــتطيع أن يعّدل في مدة الوكالة الجارية إال ألســــــباب 

رات قصــوى وفي حدود المدة التي تســتدعيها هذه الضــرورات، أي في حال مســتمدة من ضــرو 
وجود ظروف اســـتثنائية. وبما أنه في الظروف اإلســـتثنائية تتولد شـــرعية اســـتثنائية يجوز فيها 
للمشـــــــترع أن يخالف أحكام الدســـــــتور والمبادئ الدســـــــتورية أو القواعد ذات القيمة الدســـــــتورية، 

ضـــــماناً الســـــتمرار ســـــير المرافق العامة وصـــــوناً لمصـــــالح البالد حفاظاً على النظام العام أو 
 العليا." 
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 وسائل التظّلم من تمديد والية مجلس النواب
 

وبما أنه إذا كان للمشترع أن يقدر وجود ظروف استثنائية تستدعي منه سن قوانين "
ارسته هذا مال تتوافق وأحكام الدستور، في حدود المدة التي تستوجبها هذه الظروف، فإن م

بار وعليه جرى إبطال هذين القانونين باعت الحق يبقى خاضعًا لرقابة المجلس الدستوري".
 اإلنتخاب وحرم  "التمديد قد عّطل مبدًأ دستورياً آخر هو مبدأ دورية أن

وبالتالي فإن قانون التمديد  من الدستور" 7الناخب من ممارسة حق اإلقتراع خالفًا للمادة 
 ".ألحكام الدستور ومتعارضاً مع المبادئ ذات القيمة الدستورية "يكون مخالفاً 

 
 :قانون العقوبات اللبناني  -ب
من قانون العقوبات اللبناني على ما يلي:  911 تنص المادة    
 .سياسي بدافع الفاعل عليها التي أقدم المقصودة الجرائم هي السياسية رائم"الج

السياسية والعامة والفردية ما لم يكن الفاعل قد وهي كذلك الجرائم الواقعة على الحقوق 
 انقاد لدافع دنيء."

الجرائم الموجهة ضد تنظيم الدولة وسيرها، وكذلك الجرائم والجرائم السياسية هي 
الموجهة ضد حقوق المواطن التي تشتق منها. وتلك األخيرة هي ما يطلق عليها اسم 

  (VI)ر المنجز في إطار المؤتمر السادسالتقري وذلك حسب  الجرائم السياسية البحتة""
 . 9122لتوحيد القانون الجنائي المنعقد بكوبنهاغن سنة 

وع عدة لتحديد موضمذاهب كذلك فإن مفهوم الجريمة السياسية كان محور جدل بين 
أن الجريمة  Courant Objectifالمذهب الموضوعي  هذه الجريمة، فاعتبر أصحاب
 ى معنى اإلعتداء على نظام الدولة السياسي سواء السياسية هي التي تنطوي عل

من جهة الخارج، أي المس باستقاللها أو سيادتها، أو من جهة الداخل، أي المساس بشكل 
 الحكومة أو نظام السلطات أو الحقوق السياسية لألفراد والجماعات.
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فيعرفون الجريمة السياسية  Courant Subjectifي أما أنصار المذهب الشخص

بكونها الجريمة التي ترتكب لتحقيق أغراض سياسية أو تدفع إليها بواعث سياسية، فالجريمة 
 .العادية إذا كان الهدف منها ينطوي على باعث أو رغبة سياسية تعتبر جريمة سياسية

ب أنصار المذه وفي إطار التوفيق بين المذهبين الموضوعي والشخصي يذهب
"الجريمة التي يكون الباعث  "ـالجريمة السياسية ب تعريفإلى  Courant Mixteالمزدوج 

الوحيد منها محاولة تغيير النظام السياسي أو تعديله أو قلبه. ويشمل النظام السياسي 
استقالل الدولة وسالمة أمالكها وعالقاتها مع الدول األخرى، وشكل الحكومة ونظام 

 وحقوق األفراد السياسية، فكل تعد مباشر على هذه النظم يكون جريمة سياسية." السلطات
( 8049/2)المادة  9120وقد أخذ بهذا المذهب قانون العقوبات اإليطالي لسنة 

كل فعل يضر بمصلحة سياسية من مصالح الدولة أو بحق الذي نص على ما يلي : " 
مة . كما تعتبر جريمة سياسية كل جريسياسي من حقوق المواطنين يعتبر جريمة سياسية

 عادية وقعت بدافع سياسي كلي أو جزئي".
اعتبر القضاء الفرنسي بمثابة جرائم سياسية المخالفات التي تمس بالنظام السياسي و 

أو التي تكون موجهة ضد قيام الحكومة أو ضد السيادة، أو التي تلحق اضطرابًا بالنظام 
 .48سية للدولة وتوزيع السلطات فيهاالسائد بمقتضى القوانين األسا

 
 
 
 
 

 
 

 
                                                           

  41قرار محكمة استئناف غرونوبل بتاريخ 1242/1/13.



92 
 

 
 وسائل التظّلم من تمديد والية مجلس النواب

 
لعدم  بالظروف اإلستثنائية لتذر عومن الواضح والمفهوم هو أن التمديد المستمر وا 

إجراء إنتخابات نيابية هو شكل من أشكال التعدي على حقوق المواطنين السياسية ونوع 
في  حقراطي إلى ديكتاتوري، وهو ما يلو نظام الحكم في لبنان من ديم من محاولة تغيير

 األفق السيما في ظل استمرار الطبقة الحاكمة نفسها في لبنان لمدة تزيد عن نصف قرن.
 

 من قانون العقوبات تجرم فعل اغتصاب سلطة سياسية:  201 كذلك فإن المادة 
 ل:األق على سنوات سبع المؤقت باالعتقال " يعاقب

 عسكرية. قيادة أو مدنية أو سياسية سلطة اغتصب من
 قيادة عسكرية. أو مدنية بسلطة الحكومة ألمر خالفاً  احتفظ من
 بتفريقه." أو األمر بتسريحه صدر أن بعد محتشداً  جنده أبقى عسكري  قائد كل

كل موظف غير الذين ذكرتهم المادة  من القانون عينه أن  " 272 وتنص المادة  
زل إو كفت يده وكل شخص ندب إلى خدمة عامة باإلنتخاب أو بالتعيين وانتهت عُ  201

مدته يُعاقب بالحبس من ثالثة أشهر إلى ثالث ستوات إذا مضى في ممارسة وظيفته خالفاً 
 للقانون". 

بالتالي، لما كان من الثابت أن النواب هم منتخبون من الشعب وأن واليتهم قد تم 
، وبحسب 8092بأربع سنوات فقط أي تنتهي عام   82/8002رقم  تحديدها بحسب القانون 
، فإن 80/99/8094جرى تمديد هذه الوالية لغاية  –غير القانوني  –قانون التمديد األول 

إقرار التمديد الجديد ما هو إال اغتصاب واضح وصريح للسلطة السياسية التي هي السلطة 
لعقوبات اللبناني كونه استمرار في أداء الوظيفة من قانون ا 272اإلشتراعية ومخالفة للمادة 

 دة.االتي ُولِّّيت بموجب انتخاب لمدة معينة بعد انقضاء هذه الم
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1 
 في األحكام الدولية التي جرى انتهاكها

 

 :اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان -أ
 لحقوق اإلنسان على أنه: من اإلعالن العالمي 89تنص المادة 

ما بواسطة  -9" لكل فرد الحق في االشتراك في إدارة الشؤون العامة لبالده إما مباشرة وا 
 ممثلين يختارون اختياراً حراً.

 .لكل شخص نفس الحق الذي لغيره في تقلد الوظائف العامة في البالد -2
بانتخابات إن إرادة الشعب هي مصدر سلطة الحكومة، ويعبر عن هذه اإلرادة  -4

نزيهة دورية تجري على أساس االقتراع السري وعلى قدم المساواة بين الجميع أو 
 ".حسب أي إجراء مماثل يضمن حرية التصويت
 وقد ورد في الفقرة "ب" مقدمة الدستور اللبناني أن:

" لبنان عربي الهوية واالنتماء وهو عضو مؤسس وعامل في جامعة الدول العربية  
قها، كما هو عضو مؤسس وعامل في منظمة األمم المتحدة وملتزم مواثيقها وملتزم مواثي

واإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان وتجسد الدولة هذه المبادئ في جميع الحقوق والمجاالت 
 دون استثناء."

 

وقد اعتبر المجلس الدستوري اللبناني أن مقدمة الدستور تتمتع بقيمة دستورية مما 
لتي جرت اإلحالة إليها ومنها اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان بموجب يعني أن المواثيق ا

هذه المقدمة باتت أيضًا تتمتع بقيمة دستورية وهي القيمة القانونية األسمى في هرم القواعد 
 القانونية.
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 وعليه،
المبادئ الدولية ذات القيمة الدستورية إن فإن عدم إجراء انتخابات يشكل مخالفة لهذه  

لناحية اعتبار أن الشعب هو مصدر السلطات، أو لناحية مبدأ اإلنتخاب كوسيلة لتولي 
 السلطة ودورية اإلنتخابات لتعزيز ممارسة األفراد لحقوقهم السياسية.

 

 :42ةالخاص بالحقوق المدنية والسياسي العهد الدولي -ب
وهو أيضًا يتمتع بقيمة دستورية كونه  9178تاريخ صادق لبنان على هذا العهد ب

من مواثيق األمم المتحدة التي أحالت إليها مقدمة الدستور التي بعينها تتمتع بقيمة 
 دستورية.

 من هذا العهد على أنه: 9تنص المادة 
لجميع الشعوب حق تقرير مصيرها بنفسها. وهى بمقتضى هذا الحق حرة في تقرير "  

  وحرة في السعي لتحقيق نمائها االقتصادي واالجتماعي والثقافي". مركزها السياسي
أما التمديد فيحرم الشعب اللبناني من هذا الحق ألنه يفرض عليه نفس الحكام دون أن 

 يكون بإمكانه تغييرهم.
 

هذا العهد تنبهوا إلى محاولة بعض الدول إخفاء ديكتاتوريتها بواجهة  يولعل واضع
عن أي محاولة لهدر والتفريط بالحقوق التي يتيمتع بها األفراد  2المادة ديمقراطية فنهى في 

" ليس في هذا العهد أي حكم يجوز تأويله على نحو يفيد انطواءه على حق ألي بموجبه: 
دولة أو جماعة أو شخص بمباشرة أي نشاط أو القيام بأي عمل يهدف إلى إهدار أي من 

ذا العهد أو إلى فرض قيود عليها أوسع من تلك الحقوق أو الحريات المعترف بها في ه
لنهي هذا ا الحائط . إال أن مجلس النواب اللبناني ضرب بعرضالمنصوص عليها فيه"
 اولــــــــــحـــمن خالل أول قانون تمديد جرى إقراره ويومدد لنفسه مرة أولى 

 

                                                           
( المؤرخ                         11 -ألف)د 1100اعتمد وعرض للتوقيع والتصديق واالنضمام بموجب قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة  34

 .         42 وفقاً ألحكام المادة 13/3/1222، تاريخ بدء النفاذ: 12/11/1222في 
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 ظل وجود اقتراح تمديد ثاٍن. السير باإلتجاه عينه في

كون " يمن العهد الحقوق التي يحق للمواطن أن يتمتع بها كالتالي:  82وتحدد المادة 
، الحقوق التالية، التي 8لكل مواطن، دون أي وجه من وجوه التمييز المذكور في المادة 

 يجب أن تتاح له فرصة التمتع بها دون قيود غير معقولة:
ما بواسطة ممثلين يختارون في أن يشارك في إدارة  -أ الشؤون العامة، إما مباشرة وا 

 حرية،
ب ويُنتََخب، في انتخابات نزيهة تجرى دوريًا باإلقتراع العام وعلى قدم   -ب أن يَنتَخِّ

 المساواة بين الناخبين وبالتصويت السري، تضمن التعبير الحر عن إرادة الناخبين،
واه، فرصة تقلد الوظائف العامة في أن تتاح له، على قدم المساواة عموما مع س -ت

 بلده".
وبتعليقه على هذه المادة اعتبر مجلس حقوق اإلنسان في األمم المتحدة أن دورية 
اإلنتخابات ضرورية لضمان إمكانية محاسبة الشعب للحكام بحيث يبقى الحكم خاضعًا 

 إلرادة الشعب ومعبرًا عنها:
Paragraph (b) of article 25 sets out specific provisions dealing with the rights 
of citizens to take part in the conduct of public  
affairs as voters or as candidates for elections. Genuine periodic elections 
in accordance with paragraph (b) are essential to ensure the accountability 
of representatives for the exercise of the legislative or executive powers 
vested in them. Such elections must be held at intervals which are not 
unduly long and which ensure that the authority of government  continues 
to based  on the free expression of the will of electors.44 
 
 
 
 

                                                           
44 UNHRC,Comment 25, Paragraph 9, 2001, Human Rights Committee, General Comment 25                     

(57), General Comments Under article 40, Paragraph 4, of the International Covenant on Civil 
and Political Rights, Adopted by the Committee at its 1510 meeting, U.N. Doc. (CCPR/C/21 
Rev. 1/ Add. 7, 1996). 
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بالتالي فإن التمديد يشكل مخالفة واضحة ال تقبل الشك ألحكام هذا العهد كونه 
يمنع المواطن من المشاركة في إدارة الشؤون العامة لبالده ويحول دون حقه في اإلنتخاب 

لى اتت رهينة إرادة السياسيين، وتأكيدًا عوالترشح، ويلغي مبدأ دورية اإلنتخابات كونها ب
ذلك هو أنه في اقتراح التمديد األول الذي جرى إقراره تم ذكر عبارة " لمرة استثنائية".  أما 
القانون الجديد للتمديد فيخلو من هكذا عبارة، مما يفسر وجود نية باطنية بالتمديد الالمتناهي 

 اخلية لمنعه.في ظل عجز المواطن عن أي وسيلة قانونية د
والظروف اإلستثنائية التي يتذرع بها النواب للتمديد والتي تشكل مبررًا لعدم تطبيق 
أحكام العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية تسمى بموجب العهد " حالة طوارئ استثنائية" 

 منه: 4جرى تحديد إطارها العام بموجب المادة 
تي تتهدد حياة األمة، والمعلن قيامها رسمياً، في حاالت الطوارئ اإلستثنائية ال  -9 

يجوز للدول األطراف في هذا العهد أن تتخذ، في أضيق الحدود التي يتطلبها الوضع، 
تدابير ال تتقيد باإللتزامات المترتبة عليها بمقتضى هذا العهد، شريطة عدم منافاة هذه 

ا على ون الدولي وعدم انطوائهالتدابير لإللتزامات األخرى المترتبة عليها بمقتضى القان
تمييز يكون مبرره الوحيد هو العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو األصل 

 .االجتماعي
                 (8و  9)الفقرتين  2و  7و  1ال يجيز هذا النص أي مخالفة ألحكام المواد  -8

 .92و  91و  92و  99و
استخدمت حق عدم التقيد أن تعلم الدول  على أية دولة طرف في هذا العهد -2

 األطراف األخرى فوراً، عن طريق األمين العام لألمم المتحدة، باألحكام التي لم تتقيد بها 
وباألسباب التي دفعتها إلى ذلك. وعليها، في التاريخ الذي تنهى فيه عدم التقيد، أن 

 ".تعلمها بذلك مرة أخرى وبالطريق ذاته
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ويخضع تفسير الظروف اإلستثنائية لمعايير باريس بشأن الحد األدنى لقواعد حقوق 

 The Paris Minimum Standards ofاإلنسان في حالة الطوارئ اإلستثنائية 
Human Rights Norms in a State of Emergency 

on the Limitation and  The Siracusa Principles 42ولمبادئ سيراكيوزا 
Derogation Provisions in the International Covenant on Civil and 
Political Rights. 

 من هذه األخيرة،  21نقطة  " أ " فقرة 8وبحسب الجزء 
من  2يجوز للدولة الطرف أن تتخذ تدابير بعدم التقيد بالتزاماتها وفقاً للمادة فإنه "

بالحقوق المدنية والسياسية ... وذلك فقط عند مواجهتها لحالة من العهد الدولي الخاص 
 حاالت الخطر اإلستثنائي الفعلي أو الوشيك الوقوع الذي يهدد حياة األمة"، 

 

 :24وتضيف النقطة 
خطر محتمل" أي يجب ال"وال يجوز فرض هذا التدبير لمجرد الخوف من وقوع  

ئية المتذرع بها خطرًا فعليًا ومحدداً، واقع أو الذي يبرر الظروف اإلستثنا رأن يكون الخط
على وشك الوقوع وأن يؤثر على جميع السكان ويشمل كل أراضي الدولة أو جزء منها أي 
أن "يهدد السالمة الجسدية للسكان أو اإلستقالل السياسي للدولة أو سالمتها اإلقليمية أو 

 المعترف بها في العهد أو سيريهدد كيان المؤسسات الضرورية لتأمين وحماية الحقوق 
 عملها األساسي".

 
 
 
 
 
 

 
                                                           
45http://www.uio.no/studier/emner/jus/humanrights/HUMR5503/h09/undervisningsmaterial              

e/SiracusaPrincipeles.pdf 

http://www.uio.no/studier/emner/jus/humanrights/HUMR5503/h09/undervisningsmaterial
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" ال يجوز استخدام األمن القومي كسبب من مبادئ سيراكيوزا أنه  20كذلك تنص النقطة 

 نظام"،للفرض التقييدات لمجرد منع التهديدات المحلية أو البعيدة نسبياً التي يتعرض لها األمن وا
 

" ال يمكن أن يبرر حدوث نزاع أو اضطراب داخليين ال يشكالن أنه  40وتضيف النقطة 
 41."هدمن الع 4تهديداً خطيراً أو وشيكاً لحياة األمة حاالت عدم التقيد الواردة في المادة 
 : ما يليوقد حدد مجلس حقوق اإلنسان التابع لألمم المتحدة بوضوح 

“The covenant requires that even during an armed conflict measures 
derogating from the Covenant are allowed only if and to the extent that 
the situation constitutes a threat to the life of the nation”.47 

1 
 في اإلجراءات الممكن اتباعها وآلية سيرها

 
 :على الصعيد الداخلي: مقاضاة النواب -أ

تشكل مقاضاة النواب الذين صوتوا مع التمديد عن سابق تصّور وتصميم الحل األنسب 
على الصعيد الداخلي، السيما في ظل عدم إمكانية مراجعة المجلس الدستوري من قبل المواطن 
وعدم صالحية مجلس شورى الدولة للنظر في قانونية األعمال التشريعية، وما يؤكد ذلك هو أن 

قرارهم التمديد هؤالء النواب وتعديهم على حقوق المواطن السياسية يخالفون  ببقائهم في مراكزهم وا 
 مواد قانون العقوبات التي جرى تفصيلها سابقًا.

 
 
 
 
 
 

                                                           
، منشور على 12/4/1013في ال دستورية وال قانونية التمديد لسيد نفسه، حسب الدستور اللبناني والقانون الدولي، 24

  www.menapolis.comموقع 
47 Human Rights Committee, General Comment 29, States of Emergency article 4, section 3.   U.N. 

Doc. CCPRC/C/21/Rev. 1/Add.11 (2001). 
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ويفرض النظام الداخلي لمجلس النواب آلية معّقدة وشبه مستحيلة التنفيذ عمليًا 
 لنواب.لمقاضاة ا

" ال تجوز خالل دورات من النظام الداخلي لمجلس النواب أنه  40فتنص المادة 
انعقاد المجلس، مالحقة النائب جزائياً أو اتخاذ إجراءات جزائية بحقه أو إلقاء القبض عليه 

 أو توقيفه إال بإذن المجلس ما خال حالة التلبس بالجريمة )الجرم المشهود(."
يقدم طلب اإلذن بالمالحقة وزير العدل مرفقًا بمذكرة من "أنه  19وتنص المادة 

النائب العام لدى محكمة التمييز تشتمل على نوع الجرم وزمان ومكان ارتكابه وعلى خالصة 
 عن األدلة التي تستلزم اتخاذ اجراءات عاجلة".

م طلب رفع و الحصانة إلى رئيس المجلس الذي يدعو هيئة مكتب المجلس " يُقدَّ
إلدارة والعدل إلى جلسة مشتركة لدرس الطلب وعلى هذه الهيئة تقديم تقرير بشأنه ولجنة ا

 . 18بحسب المادة  في مهلة أقصاها أسبوعان"
إال أن التجربة العملية والممارسة الحديثة أثبتت عدم فاعلية هذه األحكام جملًة 

هودة الذي يمة المشوتفصياًل في مقاضاة النواب العتبارات سياسية واضحة. وأما منفذ الجر 
يبدو للوهلة األولى واجب التطبيق كون إقرار التمديد هو فعل علني وممارسة التمديد هو 
فعل مستمر، يصطدم بواقعة تكبيل السلطة القضائية وعدم قدرتها على ممارسة عملها 
بتجرد فيما يتعلق بالسلطات السياسية، وما استحالة انعقاد المجلس الدستوري لعدة دورات 

 متتالية للنظر في الطعن المقدم بشأن قانون التمديد األول إال دلياًل على ذلك.
 

 :مجلس حقوق اإلنسان التابع لألمم المتحدة  -ب
ينظر مجلس مجلس حقوق اإلنسان بالشكاوى المتعلقة باإلنتهاكات الجسيمة، 

قع في تي توالمؤيَّدة بأدلة موثوق بها، لجميع حقوق اإلنسان وجميع الحريات األساسية ال
 .أي جزء من أجزاء العالم وفي أي ظرف من الظروف
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 وسائل التظّلم من تمديد والية مجلس النواب
 

كما يعالج إجراء الشكاوى البالغات المقدمة من أفراد أو مجموعات أو منظمات 
غير حكومية يدعون أنهم )تدعي أنها( ضحايا انتهاكات لحقوق اإلنسان أو أن لهم )لها( 

"بناء مؤسسات مجلس حقوق  2/9مباشرًا بهذه اإلنتهاكات وذلك بموجب القرار  علماً 
 .92/1/8007اإلنسان التابع لألمم المتحدة" تاريخ 

السبيل األمثل لمحاسبة المسؤولين كون الشكوى  يفمراجعة مجلس حقوق اإلنسان ه
ات األساسية يبشأن التمديد تستوفي شروط البالغ المتعلق بانتهاك لحقوق اإلنسان والحر 

 يستوفي الشروط المفروضة لقبول البالغ، وهي:
أن ال تكون لـه دوافع سياسية واضحة وأن يكون موضوعه متفقًا مع ميثاق األمم  -

المتحدة واإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان والصكوك األخرى واجبة التطبيق في 
أن التمديد ال فالشكوى أمام مجلس حقوق اإلنسان بش مجال قانون حقوق اإلنسان؛

واطن متتم لدوافع سياسية كونها يمكن أن تقّدم ليس فقط من مرّشحين بل من أي 
وبالذات أي ناخب جرى انتهاك حقوقه السياسية المنصوص عليها والمتوافقة مع 

 كافة صكوك حقوق اإلنسان.
أن يتضمن وصفًا وقائعيًا اإلنتهاكات المزعومة، بما في ذلك الحقوق المزعوم  -

 كها؛انتها
نتهكة من قبل الدولة اللبنانية على خلفية التمديد ثابتة بموجب مإن الحقوق ال 

الصكوك الدولية على النحو الذي جرى تفصيله، فضالً عن أن التمديد يشكل مخالفة ألحكام 
 قانون العقوبات اللبناني الذي يعاقب أي انتهاك للحقوق السياسية.

سيئة، مع اإلشارة إلى إمكانية النظر في بالغ اللغة المستخدمة فيه غير مأن تكون  -
ال يستجيب لهذا الشرط إذا استوفى معايير المقبولية األخرى بعد حذف العبارات 

 المسيئة؛
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 وسائل التظّلم من تمديد والية مجلس النواب

 
أن يصدر عن شخص أو مجموعة أشخاص يدَّعون أنهم ضحايا النتهاكات حقوق  -

سية أو عن شخص أو مجموعة أشخاص، بمن فيهم اإلنسان والحريات األسا
 المنظمات غير الحكومية، يتصرفون بحسن نية وفقًا لمبادئ حقوق اإلنسان، 

وال يستندون إلى مواقف ذات دوافع سياسية مخالفة ألحكام ميثاق األمم المتحدة 
 دم عويدَّعون أن لهم علمًا مباشرًا وموثوقًا به بهذه االنتهاكات. على أنه ال يجوز 

قبول البالغات المؤيَّدة بأدلة موثوق بها لمجرد كون أصحابها يعلمون بوقوع 
االنتهاكات علمًا غير مباشر، شريطة أن تكون هذه البالغات مشفوعة بأدلة 

 واضحة؛
 ال يستند حصرًا إلى تقارير نشرتها وسائط اإلعالم؛أن  -
 تهاكات الجسيمةال يشير إلى حالة يبدو أنها تكشف عن نمط ثابت من االنأن  -

 لحقوق اإلنسان المؤيدة بأدلة موثوق بها ويجري تناولها في إطار أحد اإلجراءات 
الخاصة أو إحدى هيئات المعاهدات أو غير ذلك من إجراءات الشكاوى التابعة 

 لألمم المتحدة أو إجراءات الشكاوى اإلقليمية المماثلة في ميدان حقوق اإلنسان؛
ل اإلنتصاف المحلية، ما لم يتبيَّن أن هذه السبل غير أن تكون قد اسُتنفدت سب -

 .فعالة أو تستغرق زمنًا يتجاوز حدود المعقول
إن عدم إمكانية المواطن مراجعة المجلس الدستوري وعدم اختصاص مجلس شورى 
الدولة في لبنان وعدم فاعلية سبل مقاضاة النواب حتى إذا اعتبرنا أن التصويت على التمديد 

 عمشهودة هي تأكيد على السبل الداخلية غير المجدية وغير الفاعلة التي تضهو جريمة 
 حماية حقوقه األساسية من اإلنتهاك.أمام المواطن اللبناني في عجٍز تام 

ويمكن للمؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان، التي ُتنشأ وتعمل وفق المبادئ المتعلقة 
ما في ما يتعلق باالختصاص شبه بمركز المؤسسات الوطنية )مبادئ باريس(، ال سي

 .القضائي، أن تعمل بوصفها وسائل فاعلة لمعالجة فرادى انتهاكات حقوق اإلنسان
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 وسائل التظّلم من تمديد والية مجلس النواب
 

 أمام: وعليه، يتم تقديم الشكوى 
لجنة حقوق اإلنسان المعنية بالمخالفات للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية  

ويتم  42من خالل تعبئة نموذج شكوى معتمد على موقع مجلس حقوق اإلنسان سيةوالسيا
 إرسالها إلى العنوان التالي: 

Complaint Procedure Unit 
Human Rights Council Branch  
Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights 
United Nations Office at Geneva  
CH-1211 Geneva 10, Switzerland  

  11 90 917 (22 41) الفاكس:
 CP@ohchr.org البريد اإللكتروني: 

 كما يمكن إرسال نسخة إلى:
 المقررون الخاصون لحرية التعبير والقضاء. -
 مكتب المفوض السامي لحقوق االنسان. - 
 

 
 
 
 
 
 

                                                           
48http://www.ohchr.org/AR/HRBBodies/HRC/ComplaintProcedure/Pages/HRCComplaintProc

edureIndex. 

mailto:CP@ohchr.org
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 واإلعالمية كرمى خيا  أمام المحكمة الخاصة بلبنان New TVمالحظات على محاكمة 

                                                                                                                             

مكرر من قواعد اإلجراءات واإلثبات الواردة تحت القسم الثامن  10المادة  إن أوالا:
نوان " الخطأ المهني" تمّكن المحكمة الخاصة بلبنان من مالحقة المحامين واألشخاص بع

الذين هم بحكم مهامهم يعملون في دائرتها وعلى اّطالع بأعمالها، وتخرج من هذه الفئة 
عة في المالحقة واقفتكون  المحكمة،المؤسسات اإلعالمية المستقلة غير المرتبطة مهنيًا ب

ي كون المحكمة الدولية مختصة بموجب هذه المادة بمالحقة األشخاص غير محلها القانون
ال أصبح اختصاص  المعنيين بمهام المحكمة وليس مالحقة األشخاص خارج هذا النطاق وا 

شاماًل مطلقًا وهو ما يتنافى مع أحكامها ومع مبادئ اإلختصاص اختصاصًا المحكمة 
 الدولي.

 

صة بلبنان مالحقة أشخاص خارج نطاق يخرج عن اختصاص المحكمة الخا ثانياا:
ا من وما يرتبط به وهي جريمة اغتيال الرئيس الحريري  الموضوع الذي من أجله أنشئت

. ولما كان من الثابت عدم ارتكاب أي من المدعى عليهم أي من الجرائم التي تختص جرائم
ة باإلعالميين لقالمتع فيخرج بالتالي عن اختصاصها النظر بالدعاوى  ،المحكمة بالنظر فيها
 .أو نشر مواد سرية
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 واإلعالمية كرمى خياط New TVمالحظات على محاكمة 

 
انون قان المؤسسات اإلعالمية اللبنانية خاضعة لقانون خاص في لبنان وهو  :ثالثاا 
ْع المحكمة تجاوز حدود سَ . وال يَ محكمة المطبوعاتولمحكمة خاصة هي  المطبوعات

 انموافقة السلطات المعنية في لبن االستحصال على، أقّله دون صالحياتها واختصاصها
  .وتاليًا تنازلها عن سيادتها القانونية لهذه الجهة كما سيلي بيانه في الفقرة الالحقة

)ب( من النظام األساس للمحكمة على السلطة  2فقرة  4تفرض المادة  :رابعاا 
ظورة أمامها، في أية قضية من ذه األخيرةالقضائية اللبنانية التنازل عن اختصاصها لصالح ه

كمة ، ُيبّلغ الى النائب العام لدى محانية طلبًا من المحكمة المذكورةفور تسلم السلطة اللبن
التمييز اللبنانية وذلك ألغراض اجراءات التنازل، وهذا ما لم تفعله. مما يجعل المحكمة 

إلدعاء. التي يستوجبها ا شكليةلمخالفتها األصول ال في هذه الدعوى غير مختصة للنظر 
وبغياب أي تنازل صريح في هذا الصدد، يبقى القضاء اللبناني الوحيد الصالح والمختص 
للنظر في أية أمور منفصلة عن القضايا التي تدخل ضمن اختصاص المحكمة األساسية 

 والمتنازل عنها صراحة من السلطات القضائية اللبنانية.
ألساسي للمحكمة على جرم التحقير تحديدًا. فال يكون : لم ينص النظام اخامساا 

إذًا للمحكمة الصالحية لمالحقة من يرتكب هذا الجرم، ذلك أنه عليها أن تلتزم بما نصت 
عليه قواعد اإلجراءات واإلثبات التي وضعتها المحكمة لذاتها وأن ال تتخطى حدود ما 

 .رسمته للممارسة اجراءاتها
لمحكمة في الدعاوى المتعلقة باألشخاص الطبيعيين : ينحصر اختصاص اسادساا 

 نصت التيمن النظام األساسي للمحكمة  2وذلك بموجب المادة دون األشخاص المعنويين 
 .الفردية بالنسبة للجرائم التي تختص المحكمة بالنظر فيها على المسؤولية الجنائية
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 واإلعالمية كرمى خياط New TVمالحظات على محاكمة 
 

 يكون  : " من نظام روما األساسي نصت على أنه 9فقرة  82فضاًل عن أن المادة  هذا
. فيستفاد "للمحكمة اختصاص على األشخاص الطبيعيين فحسب، عمالً بهذا النظام األساسي

القضاء الدولي كون المسؤولية  مموضع مالحقة أما وامما تقدم أن األشخاص المعنويين ليس
ها ئفحسب، مما يقضي معه رجوع المحكمة الخاصة بلبنان عن ادعاالجنائية محصورة بالفرد 

 هيئات معنوية. محاكمةفي بحق الشركات اإلعالمية لعدم اختصاصها 
ال ُيعقل أن تكون محكمة مختصة بالمحاكمة على قضايا اإلرهاب مختصة : سابعاا 

 لواقعأيضًا بمحاكمة إعالميين ولو خّصص لهذه المحاكمة قاٍض "مستقّل" هو، في ا
والحقيقة، قاٍض مختّص إذ ال يمكن أن يعتبر مستقاًل بكل ما لهذه الكلمة من معنى وهو 

 Newمالحظات على محاكمة في صلب المحكمة يستقي مشروعيته ووجوده من وجودها. 
TV  فالمحاكمة على اإلرهاب تختلف في الجوهر واألصول المّتبعة  واإلعالمية كرمى خياط

هاد ه اليوم االجتئم الرأي والتعبير واإلعالم وهو ما أصبح يقّر بعن المحاكمة على جرا
 ن.ن والمقارنااوالفقه العالمي

*** 
إن الغاية القصوى التي تتوّخاها هيئات المجتمع الدولي من دعم المحكمة يكمن  

في تحقيق مبدأ "الحّد من اإلفالت من العقاب" على صعيد التعاون الدولي، وهو المبدأ 
أهم تعبيراته على اإلطالق في وسائل اإلعالم. فال يتحّقق هذا المبدأ بمجّرد لفظ الذي يجد 

القرارات واألحكام القضائية بل عبر مساٍر طويل من العلنية والشفافية عبر تقديم عمل 
جراءاتها التمهيدية والتحقيقات التي تسبقها إلى الرأي العام  وسائل اإلعالم من خاللالمحكمة وا 

لية للوصول إلى الحقيقة وردع المجرمين. فهل ُيعقل لهذه المحكمة أن تتحّول في شراكة فع
األداة الناقلة  -ة إلى محكمة تقاضي وسيلة اإلعالممن محكمة تنظر في جريمة إرهابي

 ؟لرسالتها، وهي بذلك تناقض، موضوعيًا، جوهر اختصاصها األصلي

 
 



106 
 

 41شرعة تحالف القوى المسيحية من أجل لبنان 
                              
نبذ العنف وعدم إستخدامه في التنافس السياسي  إعتماد وسائل العمل السلمي: -

وقصر هذا التنافس على الوسائل السلمية الحضارية والديموقراطية ورفض حمل 
السالح أو استعماله سواء كان لمجّرد التهويل في الموقف السياسي والتأثير في 

و كان استعمل هذا السالح بالفعل كةلة قتل وتدمير، وا عتبار الخيارات اإلنتخابية أ
السالح أمرًا من الماضي استعمل حيثما اقتضى سواء للدفاع عن مناطق مستهدفة 
أيام الحرب اللبنانية أو لتحرير أراضي الجنوب وفي الحالين إنتفى مبّرر وجوده أو 

. مع اإلقرار في غير موقعه حمله. وقد استنفذ غايته الشريفة أو هو اسُتغّل واستعمل
بأّن أي سالح يمكن أن يظّل موجودًا ينبغي أن يكون مجّرد سالح فردي ال ُيحمل 

 وال ُيشهر.

اإلبقاء على حّد أعلى من التنسيق السياسي سواء  تنسيق المواقف والتحركات: -
اليومي أو اإلستراتيجي بين المتحالفين الموقعين على هذه الشرعة لما فيه خير 

بادىء المشتركة. من ذلك التنسيق في اإلنتخابات النيابية والبلدّية واإلختيارّية الم
والنقابّية وفي تنظيم التحّركات الشعبية واللقاءات السياسية وعدم إقتصار النشاطات 
على محّطات ظرفّية بل المراكمة والبناء عليها والتأسيس لما هو أكثر دينامّية 

ستراتيجّية.  ودوامًا وا 

 
 
 
 
 
 

 
 

                                                           
 

  42ورقة عمل مقدّمة للمناقشة بغية اعتمادها لتحالف القوى السياسية والنيابية المسيحية من أجل لبنان.
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 شرعة تحالف القوى المسيحية من أجل لبنان
 

إعتبار التحالف يقوم بالدرجة األولى على الثوابت والمبادىء التي  تحالف الثوابت: -
تجمع بين أعضائه  أكثر من كونه تكّتاًل ظريفًا لفرض أمر واقع سياسي أو تشكيل 

 قوى عابرة للتأثير في مجرى اإلنتخابات.

 التواصل والتنسيق في العمل النيابي بالنسبة الى أعضاء تنسيق العمل البرلماني: -
التحالف من النواب، السيما لجهة التصويت في المجلس النيابي وانتخاب أعضاء 

 اللجان النيابية وسوى ذلك من المسائل التي تقتضي تنسيقًا برلمانيًا.

حوار الات تنشب بين المتحالفين تحت سقف إبقاء أي خالف تأطير الخالفات: -
بقائها قدر اإلمكان في اإلطار  والمساعي الحميدة والسعي لعدم نشرها على المأل وا 
فساح المجال أمام الوسطاء في مثل هذه  الداخلي تمهيدًا لحّلها وتدوير الزوايا وا 

شأنها أن تؤّدي الى الحال وعدم رفع سقف الشروط في صورة تعجيزّية من 
للغة الحوار والتعّقل عوضاً عن لغة إضمحالل التحالف، بمعنى آخر، ترك المجال 

 اإلعالم واإلفتئات.

في حال نشوب خالف في صفوف هذا التحالف، يقتضي قصر الوساطة على 
األطراف الداخلية وعدم إقحام الخارج القريب أو البعيد في شؤون البيت الداخلي 
وسجونه والتنسيق مع قوى خارج التحالف: عدم التحالف مع جهات خارج هذا 

حالف ما لم يكن ذلك بالتنسيق المشترك بين المتحالفين وخصوصًا عدم فتح الت
قنوات ثنائية مع أخصام استراتجيين أو تاريّخيين خالفوا أو يخالفون مبادىء 

 التحالف.
إعتبار أن أي دخول للقوى المسيحّية في تكّتالت وطنّية  دخول تكّتالت مختلفة: -

 ّنما يبقى مشروطًا بالمحافظة دومًا إسالمية مسيحية مختلطة هو أمر ضروري إ
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بالحفاظ على الخصوصّيات ويقوم على التعاون والتحالف السياسيين وليس على 
 التبعّية.

عدم فرز القواعد الشعبية الى تجّمعات داخلّية متعّددة أو إصطفافات داخل  التالحم: -
نما التشديد على الُلحمة والكتلة الواحدة المجموعة الواحدة لت حقيق مكاسب فردية وا 

لما فيه مصلحة التحالف المشتركة عوضًا عن سياسة "الزواريب" ومصالح األحياء 
الصغيرة، بمعنى المحافظة على "العصبّية" الواحدة داخل المجموعة عوضًا عن 

 التعّصب ضمن فئات المجموعة الواحدة.

عدم النطق بإسم التحالف إاّل بناء على تفويض صريح من  النطق باسم التحالف: -
 المتحالفين سواًء كان هذا التفويض دائمًا أو ظرفيًا يتعّلق بمناسبة معّينة أو أكثر.

إعتبار حاجات الناس والسياسات العامة اإلقتصادية واإلجتماعّية  قلنة السياسة:عَ  -
ة، مهما عظمت، ضرورة ألي تحالف سياسي بحيث ال تحجب ضرورات السياس

مصالح الناس الحيوّية اليومّية فتكون  التنافس على إدارة الشأن العام، بمعنى
التحالفات دعمًا للسياسات اإلجتماعية اإلقتصادّية ورافعة لها و"تعقَلن" السياسة 

 بهذا المعنى أي بمعنى ترشيد السياسة. 

بصرف النظر  وقوف موقف الداعم لرئاسة الجمهورّية دعم رئاسة الجمهورية: -
ّعمن يشغلها، إنطالقًا من إيمان راسخ بأّن هذا الموقع  يمّثل رمز وحدة البالد كما 

 المسيحيين في السلطة أيضًا.جاء في الدستور إاّل أّنه يمّثل 

نشر ثقافة اإلعتدال والتوافق واإلنفتاح في صفوف  تحديد العيش المشترك: -
وبانهم بل مشاركتهم إخوانهم في المسيحيين من دون أن يعني ذلك إنصهارهم وذ

 العيش المشترك على قدم المساواة.
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بحيث ال يكون التفجير األمني عاماًل ضاغطًا  ":سياسيال" ن " عألمنيا فصل " -
 للمساومة على المواقف السياسية مهما اشتّد العامل األمني حتى ال يطمع المرتكبون 

 والمجرمون في غّيهم  فيتوّسلون من وراء األمن تحقيق مةرب سياسية.

محاكمة مرتكبي التفجيرات واإلغتياالت دونما تهاون أو  تحقيق العدالة:دعم  -
ار مبدئي ًا من اعتبتسويات إلعتبار ذلك أمرًا مبدئياً ال يجوز المساومة عليه إنطالق

غتياالت القائم منذ الحرب إنطالقًا من ضرورة وقف مسلسل اإل أخالقي ولكن
اللبنانية والمتجّدد مع عملية إغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، وا عتبار هذا 

 الدعم رادعًا للمجرمين وحائاًل دون استمرارهم في سياستهم اإلجرامية أيضًا.

لى مؤسساتها  حصانة الدولة: - إعتبار الدولة حاضنة للجميع والركون إليها وا 
ألمنّية والعسكرّية من دون بديل، والتنسيق مع هذه األجهزة لتأمين خصوصًا منها ا

الحماية للناس عوضًا عن اللجوء الى التسّلح الذاتي إلعتباره أمرًا مرفوضًا  بعدما 
أثبت التاريخ القريب عقم هذا الخيار الذي أوصل المسيحيين الى اإلنتحار الذاتي 

 واإلقتتال الداخلي.

التمّسك بوثيقة الوفاق الوطني " إّتفاق الطائف " وا عتبارها  وثيقة الوفاق الوطني: -
لتزامها بكّليتها من دون إجتزاء وا عتبارها  ركيزة ومرجعّية دائمة ينبغي الركون إليها وا 

 الركيزة المدّعمة للدستور اللبناني والمكملة لنصوصه. –حتى إشعار آخر  –

تزاء أو جاإلتفسيرها بغرض  دون إحترام القرارات الدولية  خيار الشرعية الدولية: -
لتزامها عماًل بالقاعدة القائلة بأن ال مناص من إلتزام لبنان الشرعية  التحوير، وا 

 الدولية وال مكان له على الخريطة الدولّية دون ذلك.
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غير المسبوق للبنان سن اإلفادة من الدعم الدولي ح اإلفادة من الدعم الدولي: -
إنتفاضة اإلستقالل وعدم التفريط به في غمرة  ما اصطلح على تسميته الذي تال

 الخالف الداخلي.

ّتفاق الدوحة  تثمير الدعم العربي: - إلتزام مقّررات الجامعة العربية الداعمة للبنان وا 
 وحّث العرب على الوقوف دومًا إلى جانب قضايا لبنان.

لسلم والحرب بالدولة اللبنانية ممّثلة بمجلس الوزراء حسبما حصر ا الحرب والسلم: -
ناطة أمر االستراتجية الدفاعّية، تاليًا، إلى  12تنّص عليه الماّدة  من الدستور، وا 

ن كانت فصائل معّينة قد شاركت، مشكورة، في الدفاع عن أرض  الدولة اللبنانية وا 
ذه مساعدًا للدولة في مهامها ه الجنوب سابقًا وهي يمكن أن تشّكل مستقباًل عامالً 

بل سالح  الدولةوليس عاماًل مستأثراً بهذه المهام أو قابضاً عليها. فال سالح خارج 
في خدمة الدولة وفي تصّرف الدولة حسبما يصار إلى تنسيقه في الحوار الوطنّي 
ّن الحوار يأتي إلرساء تفاصيله  على أّن المبدأ العام السالف الذكر هو مقّرر وا 

 التنفيذية ليس إاّل.

تدعيم التواصل مع المغتربين في مختلف أنحاء العالم والسعي  اإلغتراب اللبناني: -
إلقامة حلقات اتصال معهم للمؤازرة في المحّطات التاريخّية الحاسمة التي تمّر في 
البالد أو في اإلستحقاقات اإلنتخابّية وسوى ذلك من ضرورات التواصل والسعي 

يث إلعطاء المغتربين حّق التصويت وشّد أواصر تواصلهم مع  المبدئي الحث
 المقيمين.

ضرورة إحياء مسار المصالحة بين اللبنانيين إلى أّي فئة  المصالحة الوطنية: -
إنتموا وا عتبار أّن المصالحة رغم إتفاق الطائف وقانون العفو العام وبسبب ما 

ق في تتحقّ  بنانيين، لممن فتن وعنف بين الل تالهما من سوء تطبيق وما حدث
شكل منجز وال يزال ينقصها إستتباب سلطة الدولة على جميع األراضي اللبنانية 

 وفرض هيبتها سواء في الداخل أو إزاء الجوار.
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العمل على بناء ذاكرة جماعية اللبنانيين سلمّية غير عنفّية تنبذ  بناء الذاكرة: -
ألحقاد وتستغفر وتّتغظ من الماضي وتبني المستقبل للعودة بالبالد إلى الحياة ا

 الطبيعية واإللفة الحقيقّية بعيدًا عن التمّلق والمسايرة بين اللبنانيين.

اإلقرار بالوزن لكّل الطوائف المسيحية،  مشاركة الطوائف دون طغيان أو ترجيح: -
يَّة المسولكن في الوقت عينه عودة جميع الطوائف  تقّلة المسيحية إلى مواقعها التارِّيخِّ

افة سواسية اللبنانيين كوطنّية دون قلب التوازنات، واعتبار التي تحترم المصلحة ال
 نتموا. وبالمقدار عينه، ينسحب ذلك علىا منهم المسيحيين إلى أّي طائفة اوالسيم

ة أن الطوائف المسيحيالطوائف اإلسالمّية بحيث أّنه، وكما نريد أن ال ُيراد إلحدى 
اإلنتخابّية، كذلك فإّن إمكان توافر أرجحّية عددّية ألي من الطوائف  تقلب الموازين

اإلسالمّية يجب أن ال ُيخّل بالتوازن الوطني في منطقة معّينة أو أكثر أو أن يرًجح 
 كّفة تّيار سياسي إحترامًا لصيغة العيش المشترك والمشاركة.

 "غير الوطني" و""الوطنيمغادرة منطق التصنيف بين  :الوطنّية"" يف مساواة -
متساوين في وطنّيتهم سواء بين المسيحيين أنفسهم أو في العالقات   وا عتبار الجميع

 المسيحيين والمسلمين، وعدم وجود مّنة ألحد على آخر في خدمة قضايا بلده بين
ن برزت في فترة معّينة، فال   تضحيات تحجبوا عتبار أن تضحيات فئة معّينة، وا 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            فئات ُأخرى في أزمنة ال تقّل أهمّية.
: إعتبار أن الديموقراطية، ولو توافقية، هي حكم أكبر عدد الديموقراطية المنشودة -

نصاف من دون إقصاء أو تهميش  لحقوق اآلخرين  ممكن من الناس بعدالة وا 
 واألقليات أو نكرانها. وهي تعني أيضًا وعلى السواء، قبول األقلّية أو من 

 ني ذلك إذعانًا أو رضوخًا لهؤالءارج سّدة الحكم بدّفة الحكم دون أن يعتبقى خ           

 تحت تأثير التعّسف.  
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 : التحضير إلعمار سوريا1221شباب لبنان عام 

ـــــــــرز مـــــــــا       ـــــــــتألعـــــــــّل أب ـــــــــديا األزمـــــــــة الســـــــــورية  8091عليـــــــــه ســـــــــنة  قفل هـــــــــو تراجي
وتـــــــــداعياتها علـــــــــى لبنـــــــــان والعـــــــــالم: الالجئـــــــــون الســـــــــوريون فـــــــــي لبنـــــــــان وحـــــــــده، يبلـــــــــغ 

ــــــــــون ونصــــــــــف يســــــــــتوطنون نحــــــــــو  ــــــــــر شــــــــــرعي  9200عــــــــــددهم نحــــــــــو ملي مخــــــــــّيم غي
معظمهـــــــــــا فـــــــــــي الـــــــــــداخل اللبنـــــــــــاني، مـــــــــــا يعـــــــــــادل إذا مـــــــــــا احتســـــــــــبوا مـــــــــــع الالجئـــــــــــين 

أي نصـــــــــــــف الشـــــــــــــعب اللبنـــــــــــــاني المقـــــــــــــيم تقريبـــــــــــــًا.  الفلســـــــــــــطينيين، نحـــــــــــــو مليـــــــــــــونين،
ــــــــــوّفر لهــــــــــم هــــــــــذا حيــــــــــاًة  ــــــــــاه مجانــــــــــًا، دون أن ي ــــــــــة والمي ــــــــــة الكهربائي يســــــــــتهلكون الطاق

ـــــــد االقتصـــــــاد اللبنـــــــاني  ـــــــد أفضـــــــل مـــــــنهم، مـــــــع تكّب ـــــــيس أهـــــــل البل أكثـــــــر مـــــــن الئقـــــــة. ول
ثالثـــــــــة مليـــــــــارات دوالر أميركـــــــــي نتيجـــــــــة هـــــــــذا اللجـــــــــوء، مـــــــــا عـــــــــدا الفـــــــــرص الضـــــــــائعة 

ويشــــــــــّكل الســــــــــوريون مــــــــــن مجمــــــــــوع الســــــــــجناء  .عف هــــــــــذا المبلــــــــــغالتــــــــــي تقــــــــــّدر بضــــــــــ
مئـــــــــــة  أكثـــــــــــر مـــــــــــنو  %72، ومـــــــــــن األطفـــــــــــال المتســـــــــــولين %82فـــــــــــي لبنـــــــــــان نحـــــــــــو 

ــــــــــــــــــــــــــــــوالدات حتــــــــــــــــــــــــــــــى اليــــــــــــــــــــــــــــــوم. ــــــــــــــــــــــــــــــف نســــــــــــــــــــــــــــــمة مــــــــــــــــــــــــــــــن مجمــــــــــــــــــــــــــــــوع ال  أل
هــــــــــذا الوضــــــــــع وســــــــــواه مــــــــــن أوجــــــــــه التــــــــــرّدي السياســــــــــي علــــــــــى أيــــــــــدي اللبنــــــــــانيين،    

بنـــــــــــان فـــــــــــي انعكـــــــــــس طبعـــــــــــًا علـــــــــــى ســـــــــــائر األوضـــــــــــاع االقتصـــــــــــادية، مـــــــــــا وضـــــــــــع ل
 .دولة في معّدل االستثمار 924من أصل  992المرتبة 
ي يواظب على الذ اللبناني الشباب مح: حّتاَم نسرق الفرص من أماوالسؤال المطرو      

سنة، أكثر من نصف المجتمع  82قّل عنتما يشّكل الشباب مّمن هم في سّن الهجرة، بين
 .اللبناني
هل ندفعهم إلى مزيد من التخّصص األعمى في المحاماة )التي أضحت متخمة بما      

 صيدلي عاطل 7200من أصل الـ  8000يزيد عن عشرة آالف محاٍم( أو نضيفهم إلى الـ 
طبيب يتخّرجون سنويًا،  2200ل؟ أو نجعل منهم أطباء ُيضافون إلى أكثر من عن العم

 مواطن  220، بمعّدل طبيب لكل 94000حتى قارب مجموع عدد األطباء 
 

http://www.annahar.com/keyword/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A8%D8%A7%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%8A
http://www.annahar.com/keyword/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A8%D8%A7%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%8A
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أن  حين مواطن فرنسي، في 9200و طبيب لكل لبناني، بينما المعّدل في فرنسا مثاًل ه
 ؟ 8091هل ندفعهم إلى مزيد من البطالة عام  .مواطن 9800العالمي طبيب لكل  معيارال

 1ألف ممّرض )فقط نحو 82كالممّرضين، إذ يحتاج لبنان  أم نحّثهم على مهن تستوعبهم
 (،آالف منها مؤّمن

لماذا ال نؤّهلهم الختصاصات تكنولوجية، بحيث يمكنهم تأسيس شركات بمجرد      
لكومبيوتر، فتتحّول هذه الشركات إلى شركات عالمية بمجّرد تأسيسها دون وجودهم على ا

 .قيود تقليدية

أين التخطيط )مجّرد التخطيط( لمستقبل لبنان، بعدما تراجع دوره االستشفائي )مع      
افتتاح مستشفيات إقليمية ُتقارب كبريات المستشفيات اللبنانية( ودوره السياحي )مع تراجع 

مني( ودوره لسياسي واألالمها في لبنان لصالح تكّدس النفايات وعدم االستقرار االسياحة ومع
ودوره ( الخليج يامعات األميركية وحتى اليسوعية ف)مع افتتاح فروع للجالتعليمي
واق االئتماني للبنان وتراجع السّرية المصرفية وانفتاح األس مع تثقيل التصنيف)المصرفي
ظامهم مع إثبات أهله تعّذر حكم أنفسهم وتحويل ن أيضاً )، ومع تراجع دوره التعايشيالعربية(

فأّي دور إذًا بقي للبنان أن يلعبه، (  ingouvernableالسياسي إلى نظام غير قابل للحكم 
ين، في منطقة تسودها التغّيرات على الحدود وفي الهوّية مع طالع األيام والقادم من السن

 والمعالم الوطنية؟

ن لم يكن هذا قريب المدى إلى الحّد الذي افترضه       سوريا على طريق الحّل السياسي، وا 
ن نرضخ لعجز و للبنانية. فإذا كنا نحن اللبنانيالمقترعون المحلّيون في االنتخابات الرئاسية ا

ب الظروف االقليمية الراهنة التي يتذّرعون بها، إال أن القطاع الخاص السياسيين بسب
 مطالب بالتخطيط الجتراح دور للبنان في إعادة اإلعمار في سوريا، التي 

http://www.annahar.com/keyword/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%AC
http://www.annahar.com/keyword/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%AC
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ذا الدور مليار دوالر. هو  9000إلى  200تفتح آفاقاً إعمارية واستثمارية إجمالية تتراوح بين 
القادم لشباب لبنان، فليستعّدوا. هوذا خالص لبنان الحقيقي، ولست أرى نفطًا أو غازًا يخرج 

 .ال للهجرة ،أرى شبابه يعبرون الحدود لإلعمارمن البحار قبالة الشاطئ اللبناني بمقدار ما 
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 ايران وسوريا فياإلستثمارات اللبنانية 

 

صامدًا منذ سنين طويلة رغم التحديات السياسية واالقتصادية. ُيفاقم لبنان  يزال ال
ذلك تدّفق الالجئين السوريين إليه منذ اندالع األزمة السورية، ليربو عددهم إلى مليون 
وخمسماية ألف نسمة أي ما يفوق ثلث عدد اللبنانيين المقيمين، أو حّتى نصفهم إذا أضفنا 

قابل دعم م كما أشرُت في المقال السابق من هذا الكتاب، ن،الفلسطينييإليهم الالجئين 
 .محدود وخجول دولياً 

مماثلة باالقتصاد دون أن تنهي عليه، حيث أن  يصعب أن تعصف أزمات
االقتصاد يرتبط عادًة بالوضعين السياسي واألمني وبالتطورات االقليمية. صمد االقتصاد 

رب في سوريا دّمرت االقتصاد على نحو شبه كامل إذ الحروب بينما الح اللبناني تحت
 اندالع عشّية 8090نسبًة لعام  8092مع نهاية عام  ٪488تخطى معدل التضخم فيها 

 .فقط الماضية الثالثة األعوام خالل الثلث نحو المحلي ناتجها تراجع كما األحداث،
دين  برزهانيوية، ألكن ذلك ال يعني أن االقتصاد اللبناني عصّي عن التهديدات الب

عن الفترة عينها من  ٪7مليار دوالر أميركي مع زيادة بنسبة تقارب  20عام يقارب راهنًا 
إلى  8094في عام  ٪1‚8، مما أثر على العجز العام الذي ارتفع بدوره من80۱4سنة 

 .8092في سنة  ٪ ۸‚1
 8094مي على صعيد التجارة الخارجية، واذا ما قارنا النصفين األّولين من عا

 8092في النصف األول من عام  %2، نجد أن الصادرات انخفضت بنسبة 8092و
لفة الحدودي( بسبب الحرب في سوريا والتك نصيبمتأثرة باالقفال الكبير للحدود )معبر 

   .9262عينها بنسبة  العالية للتصدير. كذلك الواردات شهدت تراجعا لألسباب
فقد سجل أداء باهتًا  8092لمعاناة في سنة وكان لقطاع الصناعة حصته من ا    

  8092شهر الخمسة األولى من العام األباألوضاع الصعبة المحيطة، ففي  بسبب التأثر
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األداء الخارجي للقطاع الصناعي تراجعا ، شهد 8094ومقارنة بالفترة ذاتها من عام 

بالنسبة لالستثمارات، فقد تأثر . %91الواردات الصناعية بنسبة فيما تراجعت  %1بنسبة 
لبنان على نحو كبير السيما مع تكدس النفايات في الشوارع، فتراجعت حركة الرساميل 

، 8092مليار دوالر في األشهر العشرة األولى من العام  961واالستثمارات الوافدة بنسبة 
من أصل  992ّما وضع لبنان في المرتبة ، م8094مليار دوالر في العام  864مقابل 
 دولة في معّدل االستثمار. 924

وتسود هواجس من زيادة الفوائد على القطاعين الخاص والعام بعد ان خفضت وكالة 
"ستاندر أند بورز" للتصنيف االئتماني، النظرة المستقبلية للتصنيف االئتماني السيادي للبنان 

اكمة لوكالة بقدرة الدولة اللبنانية على تسديد ديونها المتر من مستقر الى سلبي وذلك لشكوك ا
ل المصارف الدائنة للدولة وهذا بحد ذاته يشك ى التصنيف االئتماني ألهممما أّثر سلبًا عل

نحو  8092 تراجع التسليفات المصرفية خالل العاممع تهديدًا ألهم القطاعات االقتصادية 
لنشاطات وطلب القروض، نتيجة تراجع قدرة القطاعات في المئة، مما يعني تراجعاً في ا 82

التجارية والفردية على االيفاء، وتاليًا عدم القدرة على االستثمارات والتوظيفات المقبولة. أما 
لالقتصاد اللبناني فلم يكن وضع السياحة أفضل اذ  في قطاع الخدمات األكثر تمويالً 

تراجعت  وقد .8092ا كانت عليه في العام عم %29حجوزات الفنادق راهناً بنسبة تراجعت 
من الناتج المحلي  %80قطاع البناء اللذين كانا يشكالن نسبة مساهمة القطاع العقاري و 

 .8092في عام  %97اإلجمالي، نحو 
 

 إنعاش اللبنانيين اقتصادهم من الخارج
نان بماذا بقي لل: التساؤل من بد ال تراجع، الى األساسية المؤشرات معظم أن بما

 إذًا من دور يلعبه مع طالع األيام في منطقة تشتد فيها حدة بعض المؤشرات االجتماعية 
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 ال سيما الهجرة، الفقر والبطالة، وتسودها التغيرات على الحدود في الهوية والمعالم الوطنية؟
ب ات السلبية المذكورة أعاله، يمكن أن تنقلالنتائج االقتصادية وبالرغم من كل المؤشر 

على عقب، ليس بسحر ساحر، إنما بحركة اللبنانيين إلى الخارج وتمويل المصارف  رأساً 
 لهذه الحركة. لماذا؟

ن لم يكن الحّل هذا قريب المدى إال أن القطاع  سوريا على طريق الحّل السياسي. وا 
اقًا ي إعادة اإلعمار في سوريا التي تفتح آفالخاص مطالب بالتخطيط الجتراح دور للبنان ف

 مليار دوالر. قد تصل الى ألف إعمارية واستثمارية إجمالية
 

 دور المصارف اللبنانية في إيران
 سوق آخر تسنح فيه فرص استثمارية كبيرة لّلبنانيين: فبعد رفع العقوبات الدولية رسمياً 

انتهاك" حقوق االنسان( وبعد أن كان عن إيران )باستثناء ما يّتصل بدعم "االرهاب" و"
االيرانيون قد أعربوا عن حاجاتهم إلى الخبرة اللبنانية في اإلدارة والتسويق، مع زيارة وفد 

، ومع زيارة وفد وزارة االقتصاد في بداية 8092رجال األعمال اللبنانين إليهم بنهاية العام 
يرانية ة من األسواق الناشئة والخبرات اال، أصبح بإمكان اللبنانيين اليوم االستفاد8091العام 

يطاليا   -في مجال الطاقة والزراعة واستخدام التكنولوجيا. إيران وقعت عقودًا مع فرنسا وا 
مليار دوالر. والمصارف اإليرانية عانت الحصار  22قاربت  -رغم فتور العالقات تاريخياً 

ذه رف اللبنانية. فهل بوسع هسنينًا عجاف طويلة، وهي تاليًا بحاجة إلى خبرات المصا
 األخيرة التعاون من منظور االمتثال القانوني؟

قانونية أمام المصارف اللبنانية وال حاجة لتشريعات جديدة، إنما لدراسة  ال عوائق 
جادة للمصارف اللبنانية إلمكانات التمويل والتحويالت المصرفية دون إقالق المصارف 

 لهذه المصارف. ذلك أن تعليمات مكتب مراقبة األصول األميركية والغربية المراسلة 
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األجنبية في وزارة الخزانة األميركية ال زالت تنّص على استمرار المؤسسات المالية األجنبية 
 في عدم التعامل بعمليات متعّلقة بإيران بالدوالر األميركي عبر المؤسسات 

ميركية، على اعتبار أن األشخاص األميركيين ال يزالون ممنوعين من تصدير المالية األ
السلع والخدمات أو التكنولوجيا إلى إيران مباشرًة أو غير مباشرًة، بما في ذلك الخدمات 

 لكت المالية بالدوالر األميركي أو حتى بسواه من العمالت، باستثناء العمليات المعفاة أو
 المرّخصة. 

 
الصعيد المصرفي والقانوني. وعلى الصعيد االقتصادي األعّم، تبقى الحاجة هذا على 

رار الرئيس الصيني  لرئاسة رئيس الجمهورية الوفد االقتصادي إلى بالد الفرس... على غِّ
شراكة مع إيران لخمسة وعشرين سنة من شأنها أن  8091عام الذي وّقع خالل زيارته 

ات عبء ديون كبيرة أو فرنسا التي ذهبت إلى استثمار تسهم في إنقاذ اقتصاده الرازح تحت 
 عمالقة في إيران.

ليست مديونية لبنان أكثر عبئًا من مديونية الصين أو السعودية نفسها الرازحة هي  
األخرى تحت دين عمالق يزيد من أعبائه تراجع سعر النفط وكلفة التدّخل في اليمن. ال 

هما. باقتصاد لبنان. وليس المقصود منافسته ألّي من مكان لمقارنة اقتصاديات هذين البلدين
بل اإلفادة من فرص االستثمار المتاحة في إيران على نحو ما تذهب إليه الصين. فلبنان 
 جغرافيًا وثقافيًا أقرب إلى إيران )وسوريا(، وطاقاته البشرية ال تقّل شأنًا ومصارفه متفّوقة...

 
 
 
 
 
 



120 
 

 

 الدولي لحزب الله" النشا  المالي  مكافحةقانون "
HEZBOLLAH FINANCING PREVENTION ACT: 

  ماذا تفعل المصارف اللبنانية؟ 
ح ون يتي، تقدم عدد من نواب الكونغرس األميركي بمشروع قان2/1/8090بتاريخ 

المتعاملة له و حزب الله والمؤسسات التابعة  مزيدًا من التضييق علىللسلطات األميركية 
ية وخصوصًا قناة المنار الفضائ لها التي تقدموالمؤسسات المالية  المصارف معه ومعاقبة

مشروع القانون عضوا لجنة الشؤون الخرجية  يقف وراءألشخاص مرتبطين بالحزب.  أو
 المعنية بشؤون الشرق األوسط مارك ميدوز وبراد شنايدر.

ية ج، وافقت لجنة العالقات الخار بعض التعديالت على مشروع القانون بعد إجراء 
على صيغة معدلة للقانون  87/1/8094تاريخ بفي مجلس النواب األميركي باإلجماع 

الى تضييق الخناق على المؤسسات المالية الدولية التي يمكن أن تتعامل مع مؤسسات  ترمي
حسبما جاء في مقّدمة  (block that organization’s ability"بغية شّل حركته" ) الحزب

ع بمراحل مناقشات عديدة وتأّخر إقراره بسبب ما ُحكي عن "التركيز" القانون. مّر المشرو 
على مكافحة داعش والمنظمات اإلسالمية اإلرهابية واالتفاق مع إيران، إلى أن ُأبصر 

كما أمسى معلومًا، بعدما ساهمت جمعية  8092القانون النور باإلجماع في نهاية العام 
 .كانمصارف لبنان في تهذيب أحكامه قدر اإلم

عن توصيف حزب الله كمنظمة إرهابية، فهو عزل عن رأينا بالقانون الجديد أو بم 
ن مبأن تعمل الواليات المتحدة على منع شبكة حزب الله المالية واللوجستية الدولية  يقضي
 يعية الوسائل الدبلوماسية والتشر ته الداخلية والدولية واستخدام تمويل نشاطاوا عاقة العمل 

 



121 
 

 

 

 النشاط المالي الدولي لحزب الله" مكافحة"قانون 

يل نشاطاته على تمو  تهكوسيلة لعرقلة قدر حزب لوالتنفيذية لمحاربة النشاطات الجنائية ل
 .، كما جاء في األدبيات األميركيةالدولية

 أبرز مضامين القانون 
أحكام شكلية إجرائية ومهل وآليات وهو ما نسّميه في القانون على  القانون ينّص 

من حيث المضمون  -، لكن أبرز أحكامه procedural provisionsألميركيا
substantial/substantive provisions-   ما يلي:تكمن في 

في التوصيف والعودة إلى الكونغرس بتقارير  دور مهم للرئيس األميركيإيالء  .2
reporting .وفق مهل معينة مفروضة عليه 

منها مصرف لبنان، في دائرة الرصد لمعرفة األجنبية، و  المصارف المركزيةشمول  .1
ما إذا كان يمّرر العمليات المحظورة، على أن تعود وزارة الخزانة بتقرير عن ذلك 

 أشهر.  1إلى الكونغرس كل 
ات مع تجار مخدر  حزب متورطظّناً بأن ال منظمة تهريب مخدراتاعتبار حزب الله  .1

حسبما ينص عليه   significant foreign narcotics trafficker دوليين
 .(Sec. 201)القانون 

 significantكبيرة عابرة للحدود  كمنظمة إجراميةحزب الله  اعتبار .1
transnational criminal organization (Sec. 202) األمر الذي سيتم ،

 ال تورط حزب الله في عمليات تبييض أمو  السعي إلثباته وا عالنه رسميًا من حيث
حسبما ينص  human traffickingصواًل إلى االتجار بالبشر و  وعمليات إرهابية
 .(Sec. 202عليه القانون )
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 النشاط المالي الدولي لحزب الله"  مكافحةقانون "
 

/$ أو ضعف قيمة 820،000مقدارها / غرامةبيستهدف المخالف ألحكام القانون  .1
ركي ون دوالر أميالعملية أّيهما أكبر. إضافًة إلى تغريم الفرد المخالف لغاية ملي

 سنة حبس. 80أو /و
تبعًا لما إذا كانت العملية المالية موسومة بطابع مهّم  تشّدد العقوبات .1

“significant”  وهذه العبارة األخيرة تكّررت في القانون مّرات عديدة. وقد أصدرت
رساء معاييره. علمًا  وزارة الخزانة األميركية تعليمات تنفيذية لشرح هذا التوصيف وا 
أن القانون األميركي العام يعطي تفسيرًا لهذه العبارة راهنًا تبعًا لحجم العملية 

 ( وهي منشورة على موقع الوزارة االلكتروني.C.F.R Part 561 31ومواصفاتها )
خنق ل جهود الحكومات األجنبيةمنها تقرير حول  تقاريرتقّدم اإلدارة األميركية  .1

)إيران(، وهذا سيكون موضوع تقرير للرئيس  )لبنان( أو دعمه مصادر تمويل الحزب
 .(Sec. 204)إلى الكونغرس 

بيد اإلدارة األميركية ووزارة الخزانة تحديدًا  toolsال يأتي القانون بأدوات تنفيذية جديدة 
لكنه سيلزمها بالتأكيد اتخاذ مزيد من اإلجراءات الصارمة بوجه القطاع المالي والمصرفي 

، بغية العودة أمام الكونغرس في إطار جلسات المساءلة وعبر المصارف المراسلة
congressional hearings  بنتائج تطبيقية للقانون المولج عليها إنفاذ أحكامه بصفتها

 .public or administrative agencyمؤسسة حكومية 

 

 

 



123 
 

 
 النشاط المالي الدولي لحزب الله"  مكافحةقانون "

 
 ماذا يجب على المصارف فعله

في عن توصيف حزب الله كمنظمة إرهابية،  زل عن رأينا بالقانون الجديد أوعبم
رف اصالم اتإدار يفترض واضعو القانون بأبرز ما ما يلي وبناء على القانون األميركي 

 التنّبه إليه والتشديد عليه:اللبنانية 
 بطينالمرتعدم اقتصار الحظر على األسماء المدرجة في اللوائح األميركية بل  -

هم أيضًا، السيما النواب والوزراء الحاليين والسابقين للحزب وقيادييه ب
 وكوادره...

مزّودي خدمات عدم التعامل مع أجهزة الحزب ومؤسساته السيما قناة المنار و  -
 للحزب أو لقناة المنار سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة.

أخرى  أو أي عملة انيةالليرة اللبنيشمل المنع أي عمليات بالدوالر األميركي أو  -
 .اليوروبما في ذلك 

 جردة زبائنه الذين يتعاملون بالعمليات النقدية وا عادةيفترض القانون بكل مصرف 
صدار تعليمات خطية واضحة إلى الفروع بعدم  التحّقق من مصدر أموالهم واستعماالتها وا 

ير الر لألنشطة غقبول أي عمليات نقدية تفوق سقفًا معينًا من المال كثالثين ألف دو 
االستهالكية القائمة بطبيعتها على التعامل النقدي )محاّلت المبيع بالتجزئة كالسوبرماركت 

 ومحطات الوقود ومحالت مبيع الخليوي وخالفه(، إال:
 reasonableبناًء على تبرير مقنع وتبرير كاٍف، وعلى نحٍو مفهوم ومعقول  -

 داد مديونية، إبراز كشف )مثاًل: في حال التصريح عن أن السبب هو س
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حساب يثبت المديونية السابقة أو سند دين صحيح مدفوع رسم الطابع المالي 
 في المهلة القانونية لتنظيم السند أو عقد مداينة موقع لدى الكاتب العدل/ في 

از عقد االيجار مسجاًل لدى مرجع حال كان اإليداع ناتجًا عن بدل ايجار، إبر 
 رسمي كالبلدية...(.

ا . وفي حال تكرار العمليات النقدية، أو مالحظتهاإلدارة العليا التنفيذيةبموافقة  -
 Enhancedبأحجام الكبيرة، إحالة العميل إلجراء العناية الواجبة المعّززة 

Due Diligence (EDD) في المصرف من قبل وحدة التحقق. 

*** 
داد قاعدة عمالء الفروع، فإنه وبال عودة إلى التقّصي عن المرتبطين بالحزب في عِّ

ليس أمرًا مكتبّيًا أو تفتيشًا إسميًا على النظام المعلوماتي فحسب، وتاليًا من الصعب عمليًا 
نظرًا  بفروع المصارفقصره على وحدة التحقق في اإلدارة العامة، بل هو مرتبط جوهريًا 

 وبيئتهم وارتباطاتهم... ابعمالئه اإلدارة كثر منأتها لمعرف
إذاً جردة  ضيفتر إن القانون األميركي الجديد وتكرارًا، وبمعزل عن رأينا الشخصي، ف

 حقيقية وجادة للعمالء للتقّصي عن ارتباطاتهم المذكورة أعاله.
يستدعي ذلك مزيدًا من التنّبه إلى ضرورة عدم إجازة طلب أو قبول أي حوالة 

لمصارف المراسلة نظرًا لحساسية وحراجة ودقة التعامل معها إال بعد التحّقق من بواسطة ا
مشروعية مصدرها والعالقة المبّررة بين اآلمر بالتحويل والمستفيد من قبل لجنة مديرين 

 .صرففي الم رفيعي المستوى في اإلدارة العامة وعدم قصر الرقابة على دائرة العمليات
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 : هل ُيعقل أن حزب الله يفتح حسابًا باسمه في المصارفال داٍع لطرح السؤال التالي

 Reasons toواستطرادًا، وفقًا لقرينة العلم المفترضة طبعًا ال. ؟ حدى مؤسساتهأو باسم إ
know  والمسؤولية المشّددةstrict liability ل للمصارففي القانون األميركي، هل ُيعق ،

ضافًة إلى ما تقوم به حاضرًا من إجراءات عناية واجبة في إطار مبدأ "إعرف عميلك"  وا 
(KYC،)  ح ألسماء المستعارة التي قد تفتالنشاط الحزبي لأن تكون مسؤولة عن التحّري عن

، إذ غالباً ما يتحّرك مثل هؤالء متى وجدوا بتحّفظ sous prête nomsباسمها هذه الحسابات 
 وأما السؤال األهم: ماذا بوسع السلطات الرقابية أن تفعل؟ ؟الغ وحنكة عظيمة ودراية متقنةب

 للقانون األميركي النظام التطبيقي

صفحة عن وزارة الخزانة  40المؤّلف من  Regulationصدر النظام التطبيقي  
االميركي  حددها القانون التي يوم  980 ، بنهاية مهلة8091نيسان  92 األميركية بتاريخ

ن مللخزانة األميركية، وهو يأتي بعد توجيه بعض  8092ول االكانون  91بتاريخ الصادر 
الخزانة و الخارجية  ي وزير في األيام القليلة الماضية مطالبات خطية إلى الكونغرس أعضاء 

 .بوجه المصارف والمؤسسات المالية لتفعيل تطبيق هذا القانون 

ة اسم على الئحة العقوبات األميركية ويؤّكد على أن ليدرج نحو مئجاء هذا النظام  
في القانون يتناول العمليات أّنى كانت والمجراة بجميع العمالت بما فيها الليرة  الحظر

عبارات ومفاهيم وتوضيح ل تعريفاللبنانية واليورو وليس الدوالر األميركي فحسب، وليأتي ب
  Significant transactionsحوظة" المل العمليات": ، مثالالقانون في  عامة جاءت

 بحيث جاء  الواقعة تحت طائلة التحظير المنصوص عليها في القانون 
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ترضة أو بقرينة العلم المف دارة المصارفإعلم ووتيرة محددة وب معّين بحجمالنظام ليحّددها 
 "رف عميلك"إعوفق مبدأ المصرف عالماً بالعملية  أي أن يكون  Reasons to knowفيه 

Know Your Customer (KYC) ن المتشدد" للقانو لمعيار أو يفترض علمه بها حسب "ا
 عمالئه ؛ بمعنى أنه يقع على المصرف موجب معرفة strict liabilityقائم علىاألميركي ال

قتصادي أن يعرف من هو صاحب الحق اال ايضاً  عليه بلفحسب  سمياً إليس 
Economic Beneficial Rights Owner لذلك على المصرف  .وراء تشغيل الحساب

لتفادي  هلدي موال المودعةاألمن الفعلي أن العميل هو المستفيد ن يتأكد مأن حسب القانون 
أو تشغيل الحسابات لمصلحة الغير  sous prête-nomsفتح حسابات بأسماء مستعارة 

ة وذلك المنهج ليس جديدًا على المصارف اللبناني .وينبىء باألمربما يفوق مداخيل العميل 
التي تعتمد أساسًا التفسير الموّسع للقانون األميركي عمومًا، فلم تكن تكتفي باألسماء 
المدرجة على لوائح العقوبات اإلسمية األميركية بل بالمرتبطين بهم أيضًا )المسّمين 

relatives or associates.) 

ه ظامه، إدراجصرف المحلي، في حال عدم تطبيقه القانون المذكور ونيخشى الم 
في وزارة  OFACالصادرة عن مكتب مراقبة األصول األجنبية  SDN على الئحة العقوبات

الخزانة األميركية، وتالياً اقفال المصارف األميركية واألوروبية المراسلة حساباته لديها وقطع 
لى ي المذكور يتجاوز تطبيقه إذًا اإلقليم الوطني ليمتّد فعليًا إالتعامل معه. فالقانون األميرك

وبمفهوم القانون  Long Arm Statuteخارج الحدود، وهو ُيعرف في القانون األميركي بـ 
رار  extraterritorialeأو  Loi supranationaleالفرنسي   على غِّ
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األميركي الذي صدرت صيغته األولى  US Patriot Actوقانون  FATCAفاتكا" قانون "
 . 8009أيلول  99عقب أحداث 

اء سماادراج يطمئن المسؤولون األميركيون المصارف اللبنانية اليوم بعدم الرغبة في 
ألن مثل هذه الخطوة كفيلة بشّل المصارف المعنية على هذه الالئحة  ةرف لبنانيامص

لحاق ال ضرر باالقتصاد اللبناني الهّش، ويناقشون خيارات بديلة أقّل فتكاً لحض المصارف وا 
 .اهتوجيه انذارات لغير الممتثلة على االلتزام إذا اقتضى األمر، ك

 تعميم مصرف لبنان يمّثل سقف التحّرك

ليريح وملحقاته  2/2/8091تاريخ  927جاء التعميم الوسيط لمصرف لبنان رقم   
ذ عملياتها الى تنفي ، "حفاظاً على المصلحة الوطنية العليا"،حيث دعوته إياهاالمصارف، من 

لى القانون األميركي وأنظمته التطبيقية و  "مع مضمون  "بما يتناسب لتحقيق إبالغ هيئة اا 
المنشأة لديه لمكافحة تبييض األموال وتمويل اإلرهاب بالحسابات التي اقفلها أو جمد 

مع أصحابها المدرجين على اللوائح األميركية، األمر الذي رصدتها أو رفض التعامل أ
 الحجة القانونية لتطبيق النصوص األميركية. المحلية أعطى المصارف 

يعتبر هذا التعميم من السوابق النادرة التي يدعو فيها المصرف المركزي المصارف   
ميم إليه في تع ما ذهب جريًا علىوالمؤسسات المالية إلى تطبيق قانون أجنبي، وذلك 

ويتعلق باحترام األحكام القانونية التي تعمل في  2/4/8098تاريخ  981أساسي سابق رقم 
 ظّلها المصارف المراسلة.
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من قبل  abuseرمى التعميم إلى تجنب التجاوز في تطبيق القانون األميركي   
فادي حسابات مصارفه لديها بحجة ت لمصارف اللبنانية من خالل اقفالالمصارف المراسلة ل

لك أن عددًا من كما فعلت في أوضاع وبالد أخرى. ذ de-riskingالمخاطر البلد 
قد غادرت دواًل مثل االمارات  JP Morgan Chaseالمصارف المراسلة مثال مصرف 

 Standard Charteredمصرف كذلك فعل العربية المتحدة ودول أوروبا الشرقية )و 
Bank  .)ي حسابات التجزئة فالمصرف األخير وكذلك أقفل هذا بالنسبة لهذه األخيرة

 اإلمارات وهون كونغ.

باشر المصرف المركزي مع إصداره التعميم المذكور بإنفاذ ما يمكن اعتباره   
ج حزب و موجبات ملقاة عليه أصاًل بمقتضى القانون األميريكي وأنظمته، من حيث منع ول

الله إلى النظام المالي اللبناني، ألن القانون هذا يعني المصارف المركزية وليس المؤسسات 
 .نون، قّدم سابقة لهذه الجهة، أي القابدوره الخاصة فحسب. وهو
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 في لبنان بدّم بارد  ةالسرّية المصرفي نغتال
 20؟بينها وبين المتطلبات الدولية نوّفق أم
 

، " إقتراح قانون سرّية المصارف " على رحمه الله ،ميد ريمون إّدهعندما عرض الع
، الذي ساهم مساهمًة أكيدة أن هذا القانون  َيَخلْ لم  9121تموز  81مجلس النواب بتاريخ 

رتفع  9119والعام  9120بين العام  %417في إزدهار لبنان )إذ إزدادت الودائع بنسبة  وا 
وزاد حجم الودائع في  9112في العام  78إلى  9122في العام  29عدد المصارف من 
 ممّدد، سيلقى حتفه على أيدي نواٍب مرة!( 272نحو  9110إلى  9172خالل الحرب من 

 ، إجتمعوا تحت عنوان " تشريع الضرورة " للتصويت على " مشروعلهم مّرتين خالفاً للدستور
يض قانون مكافحة تبي قانون تبادل المعلومات الضريبية " وعلى " مشروع قانون تعديل

ا التي تهيمن عليه األموال " تحت وطأة الضغوطات الحاصلة من بعض المنّظمات الدولية
، من دون أن يناقشوا بروّية وحكمة مدى قابلية السرّية المصرفية للعيش الدولة العظمى

 .ة المصرفية هي مجّرد تفصيل تافه، وكأن السريّ اإلستمرار في ظّل هذين المشروعينو 

وأن الشفافية باتت مطلوبة في التعامل  9121أن العالم تغّير منذ العام  نعيحن ن
 لمنظماتاالدولي وفي التحويالت المصرفية وأن جرائم تبييض األموال أصبحت من أّولوّيات 

كذلك  .جفيف مصادر األموال غير المشروعةوأن مكافحة اإلرهاب تحّتم ت الدولية المختصة
نان مصرف لب ض لها المصارف اللبنانية ودّقة موقع وموقفنعي الضغوط التي تتعرّ 

 خصوصاً  ،سابقاً في جدار السرّية المصرفية أحدثت ثغرةكما نعلم أن ثّمة والهيئات الرقابية، 
  292/8009لجهة مكافحة تبييض األموال )القانون رقم 

 

                                                           
ار.مقال مشترك مع األستاذ الك 50   سندر نجَّ
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تضيات تطبيق قانون االمتثال الضريبي األميركي والمتعّلق مق، فضاًل عن وتعديالته(
الذي أوجب على المصارف اللبنانية التصريح عن حسابات  FATCA بالحسابات األجنبية

وحاملي بطاقات اإلقامة الدائمة وسواهم مّمن تنطبق عليهم الجنسية األميركية حاملي زبائنها 
"  ل، التي كانت تعتبر " معقسويسرا نفسها كما ندرك أيضًا أن .مؤشرات القانون المذكور

، قّدمت تنازالت عدة في هذا المجال ما أثار حفيظة عدد كبير من رجال لسرية المصرفيةا
 صاحب كتاب : Jean-Christian Lambeletاإلقتصاد أمثال 

 “ Qui a tué le secret bancaire ? ” 
 ، نحن نعلم كل ذلك

، في التوفيق بين 8009أن نجح سابقًا، عام  لكننا نعي أيضًا أن لبنان قد سبق
متناقضات، وتجاوز ما كان يبدو أنه حائط مسدود، يوم نجح في حذف اسمه عن الئحة 
"الدول واألقاليم غير المتعاونة في مكافحة تبييض رؤوس األموال" بعدما أدخل استثناًء 

ن حاكم مصرف لبنان ، بدراية م292/8009مدروسًا على نظام السرية المصرفية بالقانون 
 ونائبه د. محمد البعاصيري يومذاك،

لتي على القوانين ا يذهب للموافقةكيف أن مجلس النواب راهنًا إاّل أننا ال نفهم  
 ،، بصورة تدريجية ومنّظمة، من دون أن تطرح، بادئ ذي بدءلمصرفيةتطيح السرّية ا

نعكاسات إ ها على لغائها أو تقليص دور مصير السرّية المصرفية في لبنان ومستقبلها وا 
 كعنصر جاذب وضامن للودائع، على اإلقتصاد اللبناني بشكٍل عامالقطاع المصرفي و 

مكان التوفيق بين السرية  خصوصًا في ظّل األزمة الخانقة التي تعاني منها البالد وا 
 نالمصرفية والمقتضيات الدولية الرامية إلى مكافحة تبييض األموال وتمويل اإلرهاب وم

 . الضريبي التهّرب
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 دعو الجهات اإلقتصادية والقانونيةنوبما أن الوضع ملحٌّ نظرًا لوجود إستحقاقات، 
والمالية، وفي طليعتها المجلــس اإلقتصادي واإلجتماعي )المعّطل(، فورًا، إلى درس 

لى ا  لتوافق على مستقبل السرّية المصرفية.المشاريع المطروحة دراسًة وافية وا 

 ،وفي مطلق األحوال

اته تداعيات في طيّ يحمل تبادل المعلومات الضريبية" أنه  قانون يتبّين لنا من قراءة "
 :ال يستهان بها. وبالفعل

( تجيز المادة األولى لوزير المالية إبرام إّتفاقيات ثنائية أو متعّددة األطراف لتبادل 9
لمتعّلقـة بالتهــّرب الضريبــي أو اإلحتيال الضريبي وفقًا لألصول التشريعية ومع المعلومــات ا

ان، المال، أيًا ك. إن هذا البند خطير إذ يفّوض وزير الشروط المحــّددة فــي القانون  مراعاة
 Common reportingصالحية إدخــال لبنان في إّتفاقيات كاإلّتفاقية المتعّلقة بالـ 

standard (Norme commune de déclaration)  التي من شأنها المساس
ويض وزير . بينما المفروض تفلبنان في معاهدات هو بغنى عنها ، أو زجّ بالسرّية المصرفية

المال حق إبرام إّتفاقيات محّددة تدقق فيها مسبقًا اللجان النيابية والجهات المالية والقانونية 
 .ةختّصة بدل تفويضه بصالحيات مطلقالم
ال ي( تنص المادة الثانية على وجوب إجابة طلب المعلومات المتعّلق بالتهّرب أو اإلحت8

 :الضريبي إذا كان مستندًا إلى
i. – ه بالتهّرب أو باإلحتيال الضريبيحكم مبرم بتجريم المستعلم عن. 
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ii. – "المستعلم عنه المذكور جرم التهّرب  ى إرتكابوقائع جّدية" أو "قرائن دامغة" عل
أو إحتيال ضريبي في البلد مقّدم اإلستعالم باإلضافة إلى معلومات وافية عن 

 .له في المصارف العاملة في لبنان الحسابات المصرفية ذات الصلة العائدة
ولة ب، فالفقرة )ب( منها غير مقلقبول بالفقرة )أ( من هذه المادةإذا كان من الممكن ا

كما  (présomptions)على اإلطالق إذ ال يمكن للبنان القبول بطلب مبني على قرائن 
" المزعومة أو من أن القرائن المزعومة هي فعاًل " دامغة " يسع لبنان التأّكد من" الجّدية ال

طالما أنه غير مّطلع على كامل ملف التحقيق في الخارج وعلمًا أن المستعلم عنه لم ُيجّرم 
 .هو بالتالي بريء حتى إثبات العكسبموجب حكم قضائي مبرم و  بعد

إن أي تساهل أو توّسع في هذا المجال سيؤّدي عمليًا إلى إفشاء السرّية المصرفية 
عند ورود أي طلب من هذا القبيل بدون أن يكون لبنان مسّلحًا للتثّبت مما هو منسوب إلى 

. كما وُيخشى أن ق هذا األخيرئي بحالمستعلم عنه وعلى رغم عدم صدور أي قرار نها
 تستعمل هذه الوسيلة لإلّطالع على حسابات بعض السياسيين أو األحزاب أو الشخصيات

 .لى الواقع بصلةباإلستناد إلى قرائن مزعومة أو مفبركة ال تّمت إ العامة

صحيح أن هذا الطلب سُيحال إلى هيئة التحقيق الخاصة المنشأة بموجب القانون 
الهيئة قبول أي طلب مبني على " وقائع جّدية " )ما هو  يتعّذر علىإنما   292/8009

معيار الجّدية ؟( أو " قرائن " لعدم تمّكنها من التحّقق من ذلك وطالما أن المستعلم عنه لم 
لعلم أن . هذا مع ا، مع تنويهنا بدّقة عمل هذه الهيئةيجّرم بعد في البلد مقّدم اإلستعالم

 ة ألزمت الهيئة بالتقّيد " باإلّتفاقيات الدولية المتعّلقة بتبادل المعلومات المتعّلق المادة الرابعة
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تي ستستجيب يئة المذكورة ال، وهذه اإلحالة ستكّبل حتمًا الهبالتهّرب أو باإلحتيال الضريبي"
ض ، إلى غالبية الطلبات مما يعرّ ابعة المذكورةلمطروحة للمادة الر ، في ضوء الصيغة احكماً 

يشّكل س. أما اللجوء إلى مجلس شورى الدولة فلالضمحالل فعلياً السرّية المصرفية في لبنان 
 9121أيلول  2 سرية المصارف الصادر بتاريخ من قانون  8حكام المادة خرقًا إضافيًا أل

لمصارف، ا ية اإلّطالع على قيود زبائنالتي تحّرم على السلطات اإلدارية والعسكرية والقضائ
، لن يحمي المواطن اللبناني طالما أن الفقرة )ب( من المادة الرابعة وهو، في مطلق األحوال

ّكن " يفتقر إلى المعايير الموضوعية التي تمقانون تبادل المعلومات الضريبية من " مشروع
 .فاعلةمجلس الشورى من ممارسة رقابته بصورة 

، فهي لم تتناول أبدًا السرّية المصرفية وكأنها غير موجودة سباب الموجبة للقانون ( أما األ2
جبة . كما أغفلت األسباب المو الفقري للنظام المصرفي اللبناني )!( في حين أنها العمود

باب جاءت هذه األس، فة إلى " صدور حكم مبرم " للطمأنةمسألة "القرائن" مكتفيًة باإلشار 
 .مبتورة ومضّللة

 ،44/8092، رقم 292/8009قانون تعديل قانون مكافحة تبييض األموال رقم  أما
 فيثير المالحظات التالية :

( ألغت المادة األولى الجديدة المادة القديمة ووّسعت نطاق " األموال غير المشروعة " 9
 عليها جرائم األساسية المنصوص 7الـ بداًل من جريمة جديدة  89، لتشمل الفت على نحو

، علمًا أن مفهوم " اإلرهاب " هو مفهوم مطاط يمكن توسيعه أو تضييقه الحاليفي القانون 
 :ات الدولية، عماًل بقاعدةحسب مقتضيات السياس

“ Qui veut noyer son chien l’accuse de la rage”. 
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 ". " من أراد إغراق كلبه إّتهمه بالَكَلب

( تنص المادتان الخامسة والسابعة على أنه يتعّين على المحاسبين المجازين وكّتاب 8
العدل ومفّوضي المراقبة تطبيق موجبات الحيطة والحذر عند إعدادهم أو تنفيذهم عمليات 

بالغ  ،تتعّلق ببيع وشراء العقارات أو إدارة أموال العمالء أو إدارة الحسابات المصرفية إلخ وا 
تبييض ب التحقيق الخاصة فوراً عن تفاصيل العمليات المنّفذة والتي يشتبهون بأنها تتعّلقهيئة 

موجبات لل. كما يخضع المحامون )وهذه سابقة خطيرة في لبنان( أموال أو بتمويل اإلرهاب
وفقًا آللية تضعها نقابتا المحامين في بيروت وطرابلس " وتأخذ بعين اإلعتبار عينها 

. وقد إستثنت المادة السادسة هؤالء من مراقبة هيئة ة وأنظمتها"محاماخصوصية مهنة ال
من القانون" غير الموجودة  97التحقيق الخاصة وأحالت إلى "أحكام الفقرة الثانية من المادة 

ه ءت، وكأن من أعدّ هذا المشروع لم ُيمعن في قرامن القانون  92والمقصود : المادة أصاًل )
 !( .لبديهيفلم يصّحح هذا الخطأ ا

فحة من قانون تبادل المعلومات الضريبية إلى قانون مكا 2و 4( إن إحالة المادتين 2
بنان حالة لب الضريبي أصبح في ، أن التهرّ تبييض األموال المذكور أعاله، يعني، عملياً 

، 292/8009القانون ، األمر الذي لم يكن ملحوظاً في السابق في من حاالت تبييض أموال
أن السرّية المصرفية يمكن أن ترفع من اآلن فصاعدًا في كل القضايا التي  مما يعني

تفتح  . يقتضي التنّبه إلى هذه األحكام التي قدن شكوكًا حول تهريب ضريبي مزعومتتضمّ 
 2وتؤثر على أموال المغتربين وتحويالتهم التي تقّدر بنحو الباب أمام مالحقات عديدة 
 . بالسرّية المصرفيةمليارات دوالر سنويًا وتمّس 
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، يّتضح جّليًا أن التصويت على المشروعين في ضوء هذه المالحظات األّولية
ؤّدي يكما هي ودون مراعاة وتوفيق بين المتطلبات الدولية والخصوصيات المذكورين أعاله 

، وهذا ما يطمح إليه أعداء لبنان منذ زمن نلمصرفية في لبناعمليًا إلى زعزعة السرّية ا
 .  خصوصيتهبطاحة اإلجل إضعاف إقتصاده و طويل من أ

عدم دستورية انعقاد المجلس لكونه "هيئة انتخابية ال تجاوز  مع! فحذار أيها النواب
ح المشروعين وطر )مقّدمة الدستور( مبدأ " الميثاقية من الدستور( و  72اشتراعية" )المادة 

ورة " السمح الله بــل ترّيثوا لمناقشتهما، بصشهــود زور"، ال تكونــوا ين للتصويــتالمذكور 
تاريخ . إن البوا عن الجلسة إحترامًا للدستور، مع سائر النّواب الذين تغيّ معّمقة وعلمية

ن  –واللبنانيين لن َيغفروا لكم إغتيالكم السرّية المصرفية   خصوصًا وا 
 !مهوريةإنتخاب رئيس للج إطالتكم في كما لن يغفروا لكم -نحصل دون سابق مناقشة وتمعّ 
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 القضاء في مكافحة الفساد في لبنان اليومالقانون و  دور
 

أين وكيف يمكن للقضاء اللبناني أن يستعيد الزمام على األقل في مكافحة الفساد 
 الداخلي:  

 قلة. القضائية المست من اآلن نقول، لن يستعجل السياسيون إقرار قانون السلطة
ة وا قانون السلطكما هم لم يقّروا قانون االنتخابات النيابية كذلك هم لن يقرّ 

القضائية. فهل سيخّولون القضاء أن يحاسب متّولي السلطة بموجب قانون السلطة القضائية 
 .المستقلة إن لم يخّولوا الناس محاسبتهم بموجب قانون االنتخابات النيابية؟! بالطبع ال

على القضاء التحّرك إذًا لمكافحة الفساد في ظّل التشريع الحالي، وريثما يتطّور 
 التشريع، عبر خطوات ثالث: 

إعالن مجلس القضاء األعلى وتوقيع رئيسه وأعضائه على مدونة شرعة سلوك  أوالا:
يرة ايتعّهدون بموجبها عدم تبّوء أي مركز عام في الدولة اللبنانية لقطع المجال أمام مس

أل عنه سّ ئب أو سواه. وهذا شأن مبدئي ال يالقضاة للسياسيين لطمع في منصب وزير أو نا
 المجلس الحالي.
على القاضي تلّقف أي شكوى أو إجراء من أي نوع كان لمكافحة الفساد  ثانياا:

والمضي بها حتى الخاتمة السعيدة، إن لم يقُدر القاضي على فتح الملفات من تلقائه خشية 
 مستقبله. على

جراءات تتيحها له القوانين الحالية على  ثالثاا: اتخاذ كل قاضِّ ما يلزم من تدابير وا 
 تواضعها ومحدوديتها.

على عجل دون  9111هل ُيعقل أن يلزم قانون اإلثراء غير المشروع المعّدل عام 
سنة من صدوره، هل يعقل أن ينص على  70أن يحظى وال لمرة بفرصة التطبيق طيلة 

 مليون ليرة يودعها الشاكي ضمانًة لشكواه تلك؟ وهل يعقل 82الة مصرفية بقيمة كف
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مليون ليرة وبالحبس معًا إن ُكفت التعقبات أو  800أن يحكم بالغرامة بما ال يقّل عن  

 منعت المحكمة عن المشكو منه؟
ن بالتصريح عن اإلثراء غير المشروع، اإليداعات المطلوبة هل أودع جميع المعنيي

منهم قانونًا فور تبوئهم مراكزهم، بمقتضى قانون اإلثراء غير المشروع، تحت طائلة إعالن 
 القضاء سقوط واليتهم بأثر رجعي، حكمًا؟

 أين دور القضاء بعدما جرى السعي الجاد لتكبيل دور المواطن في مكافحة الفساد؟
قضاة جريئون وريادّيون. فليتحّركوا، أقّله فقط ضمن الهامش القانوني  نعم ثمة
 الضّيق المتاح.

*** 

إن مكافحة الفساد ال تكمن في االنصراف إلى سّن مزيد من القوانين فحسب، بل 
في تطبيق القوانين القائمة، رغم حاجتنا إلى قوانين خاصة بمكافحة الفساد وبشفافية الحياة 

نشاء مصلحة مركزية قضائية االقتصادية والس ياسية وتنظيم تمويل االنتخابات العامة وا 
  Service Central de Prévention de la Corruption   لكشف أعمال الفساد

حالتها إلى النيابة العامة، على غرار التجربتين الفرنسية واألميركية.  وا 

وص خمة من النصتُ فثمة ، لمكافحة الفسادلنصوص القانونية أما بالنسبة إلى ا
لسياسية للرقابة والمحاسبة اإلدارية واليات إلى جانب آ تنّظم عمل اإلدارةالتي القديمة المبعثرة 

قوانين  منقولة عن وهي اصالً معظمها يعود إلى أواسط القرن الماضي  ،غير قابلة للتطبيق
 في لبنان في فرنسية قديمة رغم التعديالت الطفيفة التي ُأدخلت على بعضها
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ضافات جذرية في فرنسا  نالحظ  ،اإلثراء غير المشروع فإذا ما أخذنا .مقابل تعديالت وا 

يصعب تطبيق القانون  ذلكمطلقًا. كلم يطّبق  9122القديم الصادر عام اللبناني القانون أن 
إلى أنه ُيشترط على الشاكي عند تقديمه  بالنظرخصوصًا  9111الجديد الصادر عام 

مليون ليرة لبنانية، األمر الذي ُيثني  82دعوى اإلثراء غير المشروع إيداع كفالة بقيمة 
المجلس األعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء أما نصوص  الكثيرين عن تقديم هذه الشكاوى!

فر قرار ان بتو مرهو  انطالقها لتطبيق ألنلعدم قابلية  ، فتشوبهاولجان التحقيق البرلمانية
لية . وهذا ُيعيب العمفر قرار سياسي عند اإلدانةاتو وكذلك سياسي لإلحالة إلى المحاكمة 

 .اإلصالحية

في ة الشفافية المالية في الحياة السياسيالمتعّلقة ب لنصوصاغياب هذا إضافًة إلى 
كافؤ المرشحين االنتخابي، وت سقف التمويلو السيما لناحية تنظيم التبّرعات السياسية، لبنان 

تقاد إلى فواال ،في الدعاية االنتخابية )نصوص قانون االنتخاب لهذه الجهة غير كافية(
رار البلدان المتقّدمة كفرنسا Codeتشريع خاص وموّحد  ثمة  ث، حيلمكافحة الفساد على غِّ

 Transparence financière de la vie politiqueبهذا الخصوصتشريعات خاّصة 
et prévention de la corruption . االرتكاز في عملية تحديث قوانين اإلدارة  يمكنو

قانون إلى القوانين الفرنسية وال ،شفافية العمل السياسي في لبنانلواستحداث قوانين -
من المالئم إقرار نص يمنع الجمع بين عضوية  ذلكألمم المّتحدة. كاالنموذجي الصادر عن 

 )الوزارة( والترّشح لالنتخابات للحؤول دون استغالل النفوذ. السلطة التنفيذية
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ص المطلوبة، من تطبيق النصو  تشريعيةريثما تتّم الورشة ال ليس ما يمنع،إنما  

وذ واستثمار جرائم الرشوة وصرف النف حيال 9142الحالية لقانون العقوبات الصادر عام 
ساءة استعمال السلطة المعّددة في المواد  وفي  29وما يليها من هذا القانون  220الوظيفة وا 

 .وتفعيل األحكام القضائية ك النيابة العامةن طريق تحرّ مسائر القوانين الموجودة 

 ، يالحظ أن هناك:إذاً  على مستوى النصوص القانونية
رة التي تنّظم عمل اإلدارة )معظمها يعود في النصوص القديمة المبعث تخمة -أوالا 

إلى أواسط القرن الماضي بالرغم من التعديالت الطفيفة التي ُأدخلت على بعضها. ولكنها 
 باألصل منقولة عن قوانين فرنسية قديمة(.

 :أو بحاجة إلى استكمال وتعديل نصوص وآليات غير قابلة للتطبيق -ثانياا 
 9122لم يطّبق القانون القديم الصادر عام قانون اإلثراء غير المشروع:  -9

بالنظر إلى أنه ُيشترط على  9111مطلقًا. كما يصعب تطبيق القانون الجديد الصادر عام 
مليون ليرة لبنانية  82الشاكي عند تقديمه دعوى اإلثراء غير المشروع ايداع كفالة بقيمة 

  .كما أسلفنا
 

ء ولجان التحقيق البرلمانية: عدم المجلس األعلى لمحاكمة الرؤساء والوزرا-8
فر قرار ار قرار سياسي لإلحالة إلى المحاكمة وبتو فاقابليته للتطبيق ألن ذلك مرهون بتو 

 سياسي عند اإلدانة.
 
 
 

                                                           
 !9290وهو في األصل مقتبس من القانون الفرنسي لعام  9122صورة طفيفة عام في ُعّدل  29
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 يغياب النصوص التي تنّظم العمل السياسي والحزبي: كالشفافية المالية ف-2
 الحياة السياسية السيما لناحية تنظيم التبّرعات السياسية، سقف التمويل االنتخابي،
وتكافؤ المرشحين في الدعاية االنتخابية )نصوص قانون االنتخاب لهذه الجهة 

 األخيرة غير كافية(...

ر عالميًا بحسب "المؤشمراتب متدنية لهذه األسباب ولسواها أصبح لبنان في 
 "منّظمة الشفافية الدولية".  تنشرهت الفساد" الذي العالمي لمدركا

: سبق أن Whistle blowing lawضرورة سّن قانون حماية كاشفي الفساد  -4
 ) راجع خاتمة هذا الكتاب(. أعدت جوستيسيا دراسة وافية عنه

لم  2/1/9121قانون سرية المصارف تاريخ  مراجعة قانون سرية المصارف: -2
لجذب األموال النظيفة وحماية خصوصيات عمالء يوجد لحماية المجرمين بل 

سبق أن تقّدمت بسّلة اقتراحات عليه لتسهيل مكافحة الفساد منها المصارف. 
 .28تمكين القضاء الجزائي من كشف السرية

قانون مكافحة تبييض األموال: تعديل قانون مكافحة تبييض األموال رقم  -1
داد جرائم م 292/8009 كافحة تبييض األموال جاء إلدراج جرم الفساد في عِّ

أكثر منه لحاجات اإلصالح الداخلي. ولعّل أبلغ دليل  نزواًل عند طلبات دولية
 على ذلك أنه لعلمي لم ُيفّعل لهذه الجهة لتاريخه.

 

                                                           

Etude  -Le secret bancaire: Liban, France, Suisse et Moyen Orient: لطفًا مراجعة كتابي 51 
comparative- Ed. Sader, Beyrouth et Bruylant, Suisse, 2008, 608 p. 
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 دور القانون والقضاء في مكافحة الفساد في لبنان اليوم

 
ات المتثال إلى متطلبل فحة تبييض األموال غالبًا ما تجري مع اإلشارة إلى أن مكا 

 دولية أكثر منها لمكافحة الفساد الداخلي.

*** 

تبدأ مكافحة الفساد بقرار شخصي يتخذه كل مواطن بالتصدي للممارسات الفاسدة 
والتمّرد على واقعها، ومن ثم يجري البحث عن آليات قانونية مساعدة. تبدأ المحاسبة أواًل 

راقب وُيسائل البلدية عن وسائل صرف األموال عند المواطن الذي يسهل عليه مثاًل أن ي
البلدية وجدواها في المحّلة حيث يقيم، أكثر مّما في وسعه مراقبة صرف اعتمادات الموازنة 
العامة على مستوى الوطن. فالمحاسبة تبدأ من المواطن في االنتخابات العامة االختيارية 

إال عند  حسبف لسلطات لبعضها البعضوالبلدية والنيابية وال يمكن التعويل على محاسبة ا
اصطالح النظام الديموقراطي وهو أمر متعّذر في لبنان حاضرًا. واستطرادًا فإن المحاسبة 
حتى في أحسن األحوال الديموقراطية ال ترتكز على السلطة السياسية المؤّلفة من أصحاب 

ريئة رات جمصالح سياسية فحسب، بل خصوصًا على قضاة أفراد شجعان يّتخذون قرا
تثمار الرشوة وصرف النفوذ واسإلعادة تفعيل النصوص الجزائية في لبنان في موضوعات 

ساءة استعمال السلطة  كما حصل في تجربة القضاء اإليطالي )حملة "األيادي الوظيفة وا 
أطلقنا مرصدًا لرصد هذا النوع من األحكام في  سبق أن (، وقدMane puliteالنظيفة" 

حض الحقوقيين والناشطين المدنيين على التعليق عليها تحفيزًا لمثل هذا لبنان ونشرها و 
المسار القضائي وكذلك حّضًا للمواطنين على تقديم الشكوى والمساءلة عند مالحظة 
المخالفة. وهذا من شأنه على المدى المتوّسط تطوير ذهنية المسؤولية والمحاسبة عند 

 المواطنين والردع عند المسؤولين.
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 مة لبنان: أزمة نصوص ونفوسأز 

النسان . وألنه يصعب على االطبيعة البشرية متأصاًل في صلبالفساد لطالما كان 
بذاته أن يغير في طبيعته، إال على مدى تربوي وتثقيفي طويل المدى، فلذلك تكمن الحاجة، 

ة طفي ما يخّص مكافحة استشراء الفساد في لبنان، على المدى المتوسط، الى قيام السل
التشريعية بإنشاء آليات جديدة فاعلة، أسوًة بما تقوم به لتلبية المتطلبات الدولية لمكافحة 
 تبييض األموال وتمويل اإلرهاب مثاًل، بينما تغض الطرف عن مكافحة الفساد الداخلي.  
لقد بلغ الفساد في لبنان اليوم مستوًى غير مسبوق، وتغلغل في مرافق الدولة، ويكاد 

قطاعاً من قطاعاتها. الرشوة مستشرية، األجهزة الرقابية قاصرة، الضمانات الصحية ال يوفر 
للمواطنين تكاد تكون معدومة، وسائر الخدمات للمواطنين غير متوافرة... بحيث بات 

 استمرار هذا النهج يهدد لبنان في وجوده.
يجة دون توبما أن الفساد هو نتيجة وليس سببًا، فإنه من غير المجدي معالجة الن

  االلتفات الى أسبابها من مكافحة الفقر والتعليم وتنمية المناطق.
 82إلى  94بتاريخ  الصادر عن المؤتمر الدولي لحقوق اإلنساناعالن فيينا ينص 

 المشكالتعلى أن على كل دولة وضع خطة وطنية لحقوق االنسان تعرض  9112حزيران 
ستحداثها التي يجب اتلك و  ،المؤسسات المنفذة حددتوالحلول المقترحة لها باالرقام والمهل و 

ت منظمة كانت ساهم للدولة هي خطط قطاعية استراتيجية تنفيذية، و و تعديلهاأها ؤ لغاإو أ
"جوستيسيا" الحقوقية في تنسيقها بتكليف من لجنة حقوق االنسان النيابية وبدعم برنامج 

يئة اله دون أن توليها، االنسان األمم المتحدة اإلنمائي ومكتب المفوض السامي لحقوق 
ية ألن الحقوق االجتماعولم تضعها موضع التطبيق همية الالزمة العامة لمجلس النواب األ

 .السلطةعلى سلم أولويات يست ل للمواطنيناالقتصادية 
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اع في بكل قطخاصة خطط اقتصادية بإطالق  "جوستيسياقليلة فقط، قامت " شهورومنذ 
. متبعًة ..الغاز، الخوالنفط و التعليم، و البيئة، و الزراعة، و الصحة، و السياحة،  : فيلبنان

ي كتاب ف وضمتها المنصوص عليها في إعالن فيينا المشار اليها أعاله، عينهاالمنهجية 
 .سابقة عمدت الى تطويرها واستخراج اقتراحات وحلول منهامن دراسات انطلقت فيه توثيقي 

ة جماعية سوى وجود اراده ينقص وال القيادات السياسيةلدى  التوثيقي هذا الكتاب أودعوقد 
 ية بالتنفيذ.جدّ 

حان الوقت للنهوض بلبنان. ذاك هو عنوان الخطط االستراتيجية التي قّدمناها للعهد 
 والحكومة. 

 

 مصالحة اللبناني مع المصلحة العامة
نما أيضًا في لنصوص ا ليست فيلبنان في مشكلة ال غير أن  اذ لنفوسافحسب وا 

 يمكن التي من دونها ال ينقص اللبنانيين العمل الجماعي التضامني وادراك المصلحة العامة
تخطي المشكالت التي تعترضنا كما قال شارل دو غول للبنانيين من جامعة القديس يوسف 

 يوم كان ضابطًا يافعًا في ثالثينات القرن الماضي. 
 ويعملون معًا لمصلحة بالدهم، أبناؤهتكاتف ح في لبنان عندما ييبدأ اإلصال

أنفسنا  يبدأ اإلصالح عندما نسأل. الشخصية فحسب معن التفكير في مصالحه وينصرفون 
 .ناوالدم من ذلك الى أقدّ نما  على نحووجهد ومال وقت لوطننا من  ماذا نقّدم

 بنظافة منزلنا؟  هل نهتّم لنظافة شوارعنا واألرصفة بمقدار اهتمامنا
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 أزمة لبنان: أزمة نصوص ونفوس
 

 ؟قذرة هل ُيعقل أن تكون منازلنا نظيفة وشوارعنا
خفاقهأسطع مثال على التناقض بين النجاح الفردي للبناني إنما ذلك  عيد على الص وا 
 الوطني. 

ية الرديئة عيشلقاء اللوم على اآلخر والتذمر من الحالة الماعتاد المواطن االكتفاء بالتفرج وا  
الدخول في خضم معركة فاعل، و ز و بدل القيام بعمل تضامني جماعي هادف مركّ 

 االصالح.
هنية على ذواتنا وَمن في دائرتنا العائلية والم . لذا يجب تحفيزيقول نيتشه "نّقب حيثما أنت"
مواطنية ال تربية، والفي محيطه وفي بيئته واختصاصه بواجبه االهتمام بالشأن العام والقيام

 الصحيحة الحرة، وعلى معنى االستقالل الحقيقي أي االستقالل عن التبعية المطلقة، وعلى
... بدأ بالمتحّدث والسامع. فاإلصالح والتغيير يبدأ من تحت الثقافة االنتخابية الصحيحة

 أيضًا وليس من فوق.
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 المحكمة العسكرية:

 22حصر االختصاص وضمان المحاكمة العادلة
 

بالرغم من صفته االستثنائية، يتمتع القضاء العسكري في لبنان بصالحيات واسعة  
جدًا تستوجب إعادة النظر فيها من ناحيتين: األولى لجهة محاكمة المدنيين أمامه، والثانية 
لجهة عدم توافقه مع شروط المحاكمة العادلة لجهة الشفافية )أي حقوق الدفاع وتعليل 

 لمحاكمات(، االختصاص، االستقاللية، الحيادية والمساواة بين المواطنين.األحكام وعالنية ا
كل التغييرات التي بدأت منذ أواخر القرن الثامن عشر في القارة األوروبية، والتي  

واءم مع تت لم تعد، ي مع "الربيع العربي"ال تزال تشهد مخاضها في دول المشرق العرب
ين الشعوب الحالية، ونقصد هنا ب َتيات بين فئتبريرات التمييز في اإلخضاع للسلط

عدام التحليل السوسيولوجي األنثروبولوجي المعاصر الن . تاليًا لم يعدالعسكريين والمدنيين
وجود التمييز بين الملوك واألرستوقراطية ورجال الدين من جهة وعامة الشعب من جهة 

عالمي نحو بات اإلتجاه ال الشعب. "عامة"أخرى، يبرر وجود التمييز بين فئتي العسكريين و
يشكل سندًا للمساواة والعدالة اإلجتماعية من جهة، وللفصل  الحقاللبيرالية ودولة القيم 

 ، ، بصفتها تابعة للسلطة التنفيذيةالجذري بين القوى العسكرية التي تمسك باألمن
 
 
 

                                                           
          برنامج مؤلّف من ندوات واستشارات من إعداد المحامي الدكتور بول -من دراسة تنفيذية موسعة ومشروع موجز 53 

منظمة "كونراد أدنوير ستيفتنغ" بالتعاون مع ، www.justiciadh.orمرقـص وفريق عمل "منظمة جوستيسيا الحقوقية" 
 .8091ص، 919طبع في كتاب،  األلمانية،

تراح مشروع ي الدراسة إلى اقبناًء على المقارنة التي أجراها الباحثون مع دولتين عربيتين )مصر واألردن(، تّم التوصل ف
 متكاملة للقضاء العسكري النموذجي في لبنان.رؤية 

 

http://www.justiciadh.or/
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 المحكمة العسكرية: حصر االختصاص وضمان المحاكمة العادلة
 

القضائية التي تتولى القانون من جهة أخرى، وذلك ينبع من مبدأي الفصل بين  والسلطة
 أمام القانون.بين المواطنين والمساواة السلطات 

لمطالب ل محاكمة المدنيين أمام المحاكم االستثنائية محوراً  المطالبة باالمتناع عن تلشكّ     
لقانون كا، الجديدةشريعات والتبصمات واضحة في عدد من الدساتير ، مما ترك الشعبية
حصر صالحيات اتجه إلى والذي  8094-7-82الصادر في  902-92رقم  المغربي

الذي  8099دستور ، مواءمًة مع حاكمة المدنيين أمامها، مانعًا بذلك مالمحكمة العسكرية
فقد جاء  ،تونس. أما في واضح وصريح على رفض انشاء محاكم استثنائية على نحوٍ نص 

على ان المحاكم العسكرية تواصل ممارسة الصالحيات منه " 941ي الفصل الدستور ف
الموكولة لها بالقوانين السارية المفعول الى حين تنقيحها بما يتماشى مع احكام الفصل 

يقصر نظر المحاكم العسكرية في القضايا العسكرية ويمنع  بدوره  الذي، "من الدستور 990
 احداث محاكم استثنائية. 

عن الحديث عن القضاء العسكري وقوانين الطوارئ، ال بد من ذكر التشريعات التي و      
طرأت حديثًا في فرنسا إثر اعتداءات باريس. فعلى الرغم من نموذج الديموقراطية وحقوق 
اإلنسان التي لطالما تغنى به الشعب الفرنسي، لجأ الرئيس الفرنسي فرنسوا هوالند، عند أول 

ن حالة الطوارئ على كامل األراضي الفرنسية في أول حديث له بعد مفترق طرق، إلى إعال
، بعد أن كانت فرنسا قد ألغت قانون القضاء العسكري 8092تشرين الثاني  92اعتداءات 

 .8001الصادر في األول من حزيران  8001-127في أيام السلم عبر القانون رقم 

في منظومة التشريع اللبناني ككيان  المحكمة العسكرية "أهمية وجود"انطالقًا من      
 في ظل التطورات التي تعصف في المنطقة، تبقى القضية األساس التشديد على  أساسي
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صالحيات القضاء العسكري ضمن منظومة العدالة  تحديداستثنائية هذا الكيان عبر إعادة 
 الرامياع الدائم . في إطار الصر مما يستتبعه من تفسير وتطبيق ضيق لهذا النص، و اللبنانية

اصل ن نحافظ على الخط الفأإلى تحرير العدالة من كل ما يمكن أن يكبلها، يبقى أساسيًا 
الرغم من ببين الحرية والفوضى، بين حماية حرية المدنيين ودرء الفوضى بين العسكريين. 

" ال يحظر محاكمات المدنيين أمام المحاكم ق المدنية والسياسيةي للحقو العهد الدولأن "
الخاصة أو العسكرية؛ فإن محاكمة المدنيين أمام هذه المحاكم يجب أن تكون استثناءً في 
حدود بالغة الضيق، وأن تجري في ظل ظروف تكفل بحق جميع الضمانات المنصوص 

 من "العهد الدولي". 94لمادة اعليها في 

 ، قبل تشريع9142حاكم العسكرية اللبنانية مع الجيش اللبناني في العام نشأت الم 
بعد العام أما في مرحلة ما بعد اإلنتداب. ، وذلك 84/12قانون القضاء العسكري رقم 

شهد القانون اللبناني توسعاً واضحاً في صالحيات المحكمة العسكرية، وذلك عبر ف ،9142
 قوانين متعاقبة.

منه مبدأ المساواة بين األفراد أمام القانون في  7للبناني في المادة كّرس الدستور ا  
منه تكريسًا  80و 91الحقوق والواجبات، كما تضمنت مقدمته إضافة إلى كل من المواد 

، وّقع لبنان 9178، ومنذ عام عينه لمبادئ فصل السلطات واستقالل القضاء. في السياق
خالفًا لهذه إال أنه، و إلستقالل القضاء.  العالميةلمعايير ، ملتزمًا بذلك با"العهد الدولي"على 

يتيح محاكمة المدنيين أمام  ]اللبناني["في مجال القضاء العسكري، ما زال القانون المبادئ، 
 ر الضمانات القضائية الالزمة، وال تعلل المحاكم العسكرية التي ال توفّ 
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لجنة حدا ب، مما 24"قراراتها، األمر الذي يجعلها خارج الرقابة القانونية على عمل القضاء
 لتي احقوق اإلنسان النيابية، وفي إطار سنها للخطة الوطنية لحقوق اإلنسان في لبنان 

صر حإصدار التوصية التالية: "إلى ، ساهمت "منظمة جوستيسيا الحقوقية" في بنائها
المحكمة العسكرية في القضايا المسلكية والتأديبية للعسكريين من دون أن يشمل  صالحية

، أصدرت لجنة حقوق 9117نيسان  7. حتى قبل هذا التاريخ، وفي22"إختصاصها المدنيين
المنعقدة في نيويورك ُبعيد إتمامها مراجعة  21ـلدى األمم المتحدة في دورتها ال اإلنسان

من "العهد  40الى أحكام المادة  الرسمي المرفوع اليها استناداً  ومناقشة التقرير اللبناني
الحكومة اللبنانية، تقريرًا بعنوان "مالحظات ختامية" ورد في فقرته  ممثل" بحضور الدولي

م حيال الصالحية الواسعة التي تتمتع بها المحاك "تبدي اللجنة قلقاً الثالثة عشر ما يلي: 
مدنيين. وهي ال لتتناولها تتجاوز حدود المسائل التأديبية وأن العسكرية في لبنان، خاصةً 

قلقة بشأن األصول التي تتبعها تلك المحاكم وبشأن عدم وجود رقابة المحاكم العادية  أيضاً 
على أعمالها وأحكامها. ينبغي على الدولة المتعاقدة ]أي لبنان[ أن تعيد النظر في صالحية 

اكم المدنية في جميع المحاكمات التي تتعلق بالمدنيين المحاكم العسكرية وتنقلها الى المح
 ."ن و نسان التي يقترفها العسكريأو بحاالت انتهاك حقوق اإل

وتشّكل  وا غفال كونها شّكلت التهجم العبثي على وجود المحكمة العسكرية يجدر االمتناع عن
 لعدليرادعًا ضروريًا في ظل عدم وجود محكمة مختصة بالنظر وقصور دور المجلس ا

لى إ للنقاش يرمي، بل إعادة تصويب علمي ومخالفته هو اآلخر مبادئ المحاكمة العادلة
 تحكم عملها.التي إعادة تحديد اختصاص المحكمة واآللية المطالبة ب

                                                           
، 82ص ،الحقوقية جوستيسياسيق منظمة تن لجنة حقوق اإلنسان النيابية،، الوطنية لحقوق اإلنسان في لبنانالخطة  24

8092. 
 المصدر عينه. 22
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ج الجدل من دائرة يتمحور عمل منظمة "جوستيسيا" الحقوقية حاليًا حول إخرا 
المكايدات السياسية إلعادته إلى إطاره الحقوقي، معتبرين أن الفترة الراهنة هي الفترة األمثل 

 لتوسيع النقاش في موضوع الصالحيات.
، يجب الفصل بين المحكمة العسكرية ومؤسسة الجيش: إن الحديث عن الحد كذلك 

 ياتصالحالن إ ؛يش، ال بل العكسالجالمّس بمن صالحيات المحكمة العسكرية ال يعني 
ما من العسكرية ب المؤسسةُيقحم اسم قد محكمة العسكرية في بعض األحيان، الموّسعة لل

 .21شأنه إلصاق شبهة غير صحيحة بعناصرها لمجّرد أن أحدهم متهم
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                           
                 قرار المحكمة العسكرية الصادر في حيث  ،1 .، ص8001آذار  29، خبر في جريدة السفير في "لتاجر مخدرات "المؤبد 21

    و المخدرات التي تحال إلىعلى ع.أ. بجرم ترويج مخدرات. وسواه الكثير من القضايا المتعلقة باللواط أ 8001آذار 
داد المتهمين عسكري.  المحكمة العسكرية لمجّرد أن في عِّ
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م العسكرية اللبنانية، فهنا أيضًا إشكالية أخرى للمعالجة، يوجزها المحاكشكيل أما لجهة ت
 الجدول التالي:

المحكمة العسكرية  محكمة التمييز العسكرية 
 الدائمة

 القضاة العسكريون المنفردون 

في الدعاوى 

 الجنائية

 

قــاض من مالك القضــــــــــــــاء العــدلي من  -
 الدرجة السابعة وما فوق رئيساً 

من رتبة مقدم وما أعضـــاء  أربعة ضـــبا  -
 فوق 

برتبة مقدم  ضـــاب  -
 رئيساا  ما فوق و 

قــــــاض من مالك  -
 منالقضـــــــــــاء العدلي 

الدرجة الثالثة عشــــــــرة 
 وما فوق 

من  ثالثة ضــــــبا  -
 رتبة دون رتبة الرئيس

 قضاة من مالك القضاء العدلي

غير أنـه يمكن تعيينهم من قبــل 
الســــلطة التنفيذية من الضــــبا  

 تبــةالمجــازين في الحقوق من ر 
 ما فوق و  مالزم أول

ذا تــعـــــذر ذلـــــك فــمــن غــيــر  وا 
 .المجازين

في الدعاوى 

 ةالجنحي

 
 
 

قاض من مالك القضاء العدلي من  -
الدرجة السابعة وما فوق ينتدبه الرئيس 

 األول لمحكمة التمييز رئيسًا 

 ما فوق و ن من رتبة مقدم اعضو  ناضابط -

ه ال تقل رتبت ضاب  -
ما و عن رتبة مقدم 

 اا رئيسفوق 

قاض من الدرجة  -
 الثالثة عشرة وما فوق 

دون رتبة  ضاب  -
 الرئيس 

 يجوز في زمن الحرب وبصورة استثنائية 
 محكمة التمييز العسكرية في المواد الجنائية أن يرأس
ة ما فوق وفي هذه الحالو من رتبة عقيد  ضاب والجنحية 

يكون أحد المستشارين فيها قاضيًا من مالك القضاء 
 .من الدرجة السابعة وما فوق العدلي 
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 نستلخص ما يلي:لى ما تقدم، إاستنادًا 

عدد الضباط في المحاكم العسكرية يفوق عدد القضاة بضعفين أو أكثر، حسب  -
 الدرجة ونوع الجرائم؛

 أما القاضي هنا، "فهو مجرد يرأس المحكمة العسكرية الدائمة ضابط وليس قاض، -
 مستشار قضائي"؛

قاضي ك ما فوق و مجازين في الحقوق من رتبة مالزم أول غير يمكن تعيين ضباط  -
عسكري منفرد، مع العلم بعدم كفاية اإلجازة في الحقوق، حتى تلك اإلجازة لم تعد 
مطلوبة في بعض التعيينات في المحكمة العسكرية. وكذلك بالنسبة إلى تعذر 

 ود ضابط حقوقي فهو تقدير استنسابي أيضًا.وج
ى صون عل ضباط المذكورين في الجدول السابقمدى قدرة الهنا يأتي التساؤل عن  

 والحريات األساسية. المبادئ والمعايير الدولية لحقوق اإلنسان
اط المعينين ، إن الضبن من معهد التدريب القضائييمتخرجالعدليين اللقضاة لخالفاً  
وا على تدريب حصللم ي السياسية والتنفيذية اتالسلطي المحاكم العسكرية من قبل للحكم ف
تخولهم القضاء بالحكم العادل والنطق بالقواعد القانونية المناسبة  القانون  شهادة فيكاٍف أو 

م لواجباتهم أدائهمعرض ، في لألفعال البارزة أمامهم؛ فضالً عن إمكانية تأّثر هؤالء الضباط
 رؤسائهم.بتعليمات ، القضائية
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 مشاريع واقتراحات القوانين
كما  8009شهد التشريع العسكري في لبنان تعديالت عديدة، كان آخرها في عام  

 ةذكرنا آنفًا. ولكن، منذ ذلك التاريخ، ظل المشرع اللبناني تحت وطأة المطالبات المدني
 اقتراحــات، ثالث خطوات نحو تقديم 8099والحقوقية المثارة حتى حصلت، ومنذ عام 

 ، وهي التالية:لتعديل قانون المحكمة العسكرية
انين تحديث القو  لجنةوضعته  ،تعديل قانون القضاء العسكري لمشــروع اقتراح  -1

رئيس كومة حفي ظل  شــكيب قرطباوي النقيب وزير العدل الســابق المكّلفة من قبل 
 . 8098في آذار  نجيب ميقاتي الثانيةالوزراء 

ت اللبنانية القــوانواب باســم كتلة  إقتراح القانــون الذي تقدم به النائب إيلي كيروز -1
 ؛8092أيار  92في 

سّجل حيث  ،8092آب  94في  غانم روبير النائب به تقدم الذي القانــون  إقتراح -3
هي المادة الخامسة من قانون تنظيم القضاء  اقتراح قانون بتعديل مادة وحيدة

 بهدف ،(9122 سنة أيلول 91 في الصادر 920 رقم االشتراعي )المرسوم العدلي
 من ةمجموع خالل من ذلك تجّلى وقد. اوتقييده التنفيذية السلطة دور تضييق
 بالتالي،و  العدل، بوزير بالتشكيالت التنفيذية السلطة صلة حصر أهمها األحكام،

 في ينالمعين المدنيين العدليين بالقضاة يتصل بما الدفاع وزير سلطة اءإقص
 .العسكرية المحكمة

أي تعديل يطرأ على قانون القضاء العسكري اللبناني يجب أن يكون في إطار  
 :84/9112التوصيات التالية إلقتراح تعديل قانون القضاء العسكري رقم 
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بعبارة "النائب العام لدى المحكمة العسكرية" في  "مفوض الحكومة"ستبدال تسمية إ -9
 ؛جميع المواد التي وردت فيها

عنه  "المجلس العسكري" المنصوصبعبارة  "السلطة العسكرية العليا"ستبدال تسمية إ -8
 ؛دت فيهافي جميع المواد التي ور  من قانون الدفاع الوطني 81في المادة 

 الهيئة االتهامية العسكرية على ةضافبإ من قانون القضاء العسكري  1تعديل المادة  -2
 تأليف القضاء العسكري؛

زيادة عدد أعضاء القضاة العدليين في ب من قانون القضاء العسكري  1المادة  تعديل -4
هيئات المحاكم العسكرية وحصر تولي قضاء التحقيق ومفوضية الحكومة بالقضاة 

األغلبية في هيئات المحاكم العسكرية من القضاة تصبح أن شكل ليين، بالعد
 ؛العسكريين

ي المحاكم ريين ففع رتبة القضاة العسكر ب من قانون القضاء العسكري  1المادة  تعديل -2
فة ر صبح رئيس الغرفة الناظرة في الجنايات برتبة عميد، ورئيس الغيالعسكرية، بحيث 

، مع التشديد واإلصرار على أن يكون جميع ما فوق و  الناظرة في الجنح برتبة عقيد
 قضاة المحاكم العسكرية قضاة مجازين في الحقوق.

القضاة  نحصر حق اقتراح تعييب من قانون القضاء العسكري  1المادة  تعديل -1
 ؛موافقة مجلس القضاء األعلى دالعدليين بوزير العدل بع

لمهام االضابط العسكري  ىتوليبحيث  من قانون القضاء العسكري  21المادة  تعديل -7
وات، ال تقل عن سنتين وال تزيد عن ثالث سن ةفتر لالقضائية في المحاكم العسكرية، 

 ائيةمن مهامه القض هعزلو هذا الضابط تعيين مع الغاء إمكانية قيام وزير الدفاع ب
 جميع القضاة من الضباط وفي جميع هيئات المحاكم يكون أن على 
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قوم على أن تالقضاء و وقد أتموا تدرجهم في معهد  في الحقوق  نيجاز م العسكرية
 المعهد لتدريب القضاة العسكريين؛السلطات المختصة باستحداث قسم خاص في 

خضاع من قانون القضاء العسكري  21تعديل المادة  -2 مفوض الحكومة لدى  وا 
وجه أن ي لهلسلطة النائب العام لدى محكمة التمييز الذي يعود  المحكمة العسكرية

من قانون أصول  22و 92 دتينإليه التعليمات الخطية والشفهية حسبما تفرضه الما
 ؛المحاكمات الجزائية

العدلية إخضاع الضابطة ب من قانون القضاء العسكري  12و 21 تينتعديل الماد -1
مع التشديد  ،منه 47و 28ة خاصة المادتين ألحكام قانون أصول المحاكمات الجزائي

 ةفتر ول ،النيابة العامة وتحددجانب حظر احتجاز أي شخص دون إشارة من  على
عطي يُ مدة مماثلة بموافقة النيابة المذكورة، و  ،وأربعين ساعة قابلة للتمديد ثمانتتجاوز 
 ؛أو المشكو منه حقوقًا فور احتجازه بهالمشتبه 

المقتضيات الخاصة  بإلغاء كل قانون القضاء العسكري من  11ة تعديل الماد -90
ي ادلى القضاء الععفتحال الجريمة  على أنظار المحكمة العسكرية المدنيينبإحالة 

لين أو متخ، سواء كانوا فاعلين أو الجريمة المرتكبة وصفة مرتكبيها كان نوعأيًا 
 ؛أو شركاء العسكريين محرضين

تختص المحكمة العسكرية بأن  ء العسكري من قانون القضا 11ة تعديل الماد -99
المعسكرات و  الثكنفي في الجرائم العسكرية المرتكبة من قبل العسكريين بالنظر 

 .وبالجرائم المرتبطة بالوظيفة وتلك التي تمس السلوك العسكري والمؤسسات العسكرية 
و أعلى معدات وأسلحة وذخائر ووثائق وأسرار الجيش الواقعة كما تختص بالجرائم 

  ،من الدولة أو الضابطة الجمركيةأألمن الداخلي أو األمن العام أو قوى ا
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. ال يدخل ضمن لهذه القوى المباشرة  جريمة تمس المصالحوبشكل عام كل 
لدولة عام وأمن االجرائم التي يرتكبها رجال قوى األمن الداخلي واألمن الاختصاصها 

ثناء التحقيقات العدلية التي يقومون بها والتي لها عالقة أوالضابطة الجمركية في 
بهذه التحقيقات أو المرتكبة بسببها أو بمعرضها داخل قاعات المحاكمة أو أثناء 

 ؛مثولهم أمام أي مرجع قضائي عدلي

 يزفي تميحق المنح المدعى عليه ب من قانون القضاء العسكري  11تعديل المادة  -98
قرارات رد طلب إخالء سبيله من قبل المحكمة العسكرية خالل أربع وعشرين ساعة 

 ؛لهمن تاريخ إبالغها 
بوجوب إخضاع المحكمة لمبدأ من قانون القضاء العسكري  11 تعديل المادة -92

 .ات ضّيقة ومعّللةإستثناءب إالالعلنية 
ع المحاكم العسكرية لنص إخضاب من قانون القضاء العسكري  11ة تعديل الماد -94

، مع إلغاء 27من قانون أصول المحاكمات الجزائية 829الفقرة األخيرة من المادة 
حالةجميع النصوص الخاصة بالمحامين في قانون القضاء العسكري،  يتعّلق  كل ما وا 

وتعديالته  99/2/9170تاريخ  2لى قانون تنظيم مهنة المحاماة رقم عبهذا الشأن 
منه التي ال تجيز توكيل غير  19السيما المادة  درة بمقتضاه،واألنظمة الصا

 ؛ينمن الضباط العسكري "المحامين" انتداب إلغاء مما يستتبعالمحامين لدى المحاكم، 

 

                                                           
    "إذا أصر المتهم على رفض تكليف أي محاٍم عنه فتجري محاكمته أصول محاكمات جزائية على أنه:  829تنص المادة  27

 في هذه الحال دون محاٍم".



156 
 

 

 المحكمة العسكرية: حصر االختصاص وضمان المحاكمة العادلة

ر دالصا الحكم يتضمن أنبوجوب  من قانون القضاء العسكري  12تعديل المادة  -92
 الحكمي المطلق؛ البطالن طائلة تحتعن المحاكم العسكرية تعلياًل وافيًا 

مفوض  والمتعلقة بصالحيات من قانون القضاء العسكري  11المادة  إلغاء -91
طلب نقض القرارات الصادرة عن قضاة لجهة الحكومة لدى المحكمة العسكرية 

طرق و ات الجزائية أصول المحاكمق أحكام قانون يطبواإلستعاضة عنه بت التحقيق
المراجعة الواردة فيه أمام المحاكم العسكرية في جميع درجاتها، ما لم يرد نص مخالف 
بشكل صريح مع اإلبقاء على السرعة الالزمة لفصل القضايا المعروضة أمام المحاكم 

 ؛العسكرية
 قريرت بعد الدعوى  ةحالإوالمتعلقة ب من قانون القضاء العسكري  11المادة  إلغاء -97
، طالعتهم إلبداء العسكرية التمييز محكمة لدى الحكومة مفوض إلى المقرر لمستشارا

رعة على س تجاوز ضرورة تنظيم تقرير تمييزي سابق للحكم، حرصاً وذلك عبر 
 ؛الفصل في الدعاوى وعلى سرية التحقيق

وزير الدفاع صالحية والمتعلقة ب من قانون القضاء العسكري  11المادة  إلغاء -92
 على تنفيذ األحكام الصادرة عن اً حرص، وذلك ر وقف تنفيذ الحكميقر تالوطني 

لغاء كل نص مخالف، انسجاماً   مع مبدأ فصل المحاكم العسكرية بدون استثناء وا 
 ؛السلطات

موقت، المؤبد أو العتقال استبدال عقوبتي األشغال الشاقة المؤبدة أو الموقتة، باال -91
 ؛وذلك أينما وردت في نص القانون 

 .الوضع المالي ضوء تطور فيالنظر في مقادير الغرامات  إعادة -80
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 خالصة
تظهر جليًا ضرورة إعادة النظر بصالحيات المحكمة العسكرية مع التشديد على  

رهاب اإلبقاء عليها لمحاكمة العسكريين، إضافة إلى استحداث محكمة خاصة بقضايا اإل
من جهة تصون حقوق اإلنسان من ناحية المحكمة العلنية والعادلة واألحكام المعللة؛ ومن 
جهة أخرى، تواجه األزمات الكبرى التي يمّر بها لبنان، ضرورةً تجمع ما بين احترام المبادئ 

  التي ينص عليها الدستور، والمطالب الدولية الواردة في التقارير الدولية...
والعمل على أن يحذو لبنان أقله حذو الدول العربية المذكورة في مطلع مع أملنا  

هذه الدراسة، نتطّلع إلى أن تعَي القيادات السياسية والقانونية اللبنانية أهمية مطلب حصر 
اختصاص القضاء العسكري ومدى تأثيره على استقاللية القضاء، وعلى سمعة القضاء 

 والجيش في المحافل الدولية.
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 اإلدارة، تعود ،الحكم عند فراغِّ السياسة، بالمعنى الصحيح، هي إدارة الشأن العام. و  
 . ألصحابها، أي للناس

 ؟كيفو يستعيد المبادرة  من :اليوم؟ بمعنى آخر ماذا يعني هذا المبدأ في حالة لبنانَ  
إلى الشارع  لستنزِّ  في لبنان مباشرة. ال نتصّور أن الناسال يطة و ليست اإلجابة بس 
 وال منقذ. وال جيٌش  سينزِّلُ  وال حزبٌ إدارة البالد، لتتسّلم 

 "السلطات الناظمة للمعايير"مجمل بالحاجة إلى تدّخل أزمة الحكم  معالجةرتبط ت 
Autorités productrices des normes ة سياسات عامة ألن األزمة الراهنة ليست أزم

خاطئة بل أزمة بناءات الحكم أي مكّونات الحكم من النواحي األخالقية والقيمية واإلدارية 
 والمدنية والدينية. واألهلية والتنظيمية واالجتماعية 

 ؟التي من شأنها أن تستنهض، مجتمعًة، لبناَن من كبوته فمن هي هذه السلطات 
 -اب والجمعيات المدنية، والسلطات الدينيةهي كثيرٌة. أّولها النقابات، واألحز  

ومنها أيضًا وخصوصًا اإلدارة اللبنانية التي أجدني في صدد الحديث  -بالمعنى القَيمي
 عنها اليوم. ذلك أن االستنهاض يشمل تفعيل الخدمات في الدولة.

 فمن هي السلطات اإلدارية المقصودة بذلك ولماذا نعّول عليها وكيف؟ 
يستهين. لكن اإلدارة اللبنانية، أقول، هي التي أبقت لبنان الدولة موجودة  ُربَّ مستمعٍ  

 عندما تنازع عليها اللبنانيون وأضرموا فيها النار، وعاثوا فيها الفساد، وأشبعوها 
رشوة، وأغرقوها باألزالم والمحاسيب... فال عجب أّن مظاهر الدولة اليوم، ولو رديئة، 

 وهي الوحيدة التي تتنفَّس فيما الرئاسة خالية والمجلس معّطل تقتصر على اإلدارات الرسمية
 والحكومة عاجزة.
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واألهّم أّن اإلدارة، بالمعنى الواسع، ال تقتصر على الوزارات والدوائر الرسمية  
لىالمتفّرعة منها. بل قد أصبحت اليوم تمتّد إلى اإلدارات الالمر  البلديات  كزية في المناطق وا 

 خصوصًا. فأين نحن منها؟ بدءًا من المعامالت اإلدارية وليس انتهاًء بأزمة النفايات. 
ال ُيعقل أن ُيترك البلد رهن األزمات األسبوعية، رهن التعطيل على مستوى الرأس،  

. اإلدارة طن بدولتهرأس الدولة، والحكومة، وأن ُتهَمل سائر الموضوعات الحيوية لعالقة الموا
هي صلة الوصل الوحيدة فعلّيًا بين المواطن ودولته. المواطن القابع اليوم في واحدة من 
اإلدارت العامة ينتظر معاملة براءة ذمة أو تسجيل ملكية أو في القضاء السترجاع حّق 

ّما يراه ممسلوب منه، هذا المواطن يرى في اإلدارة بسبب معاملته تلك ما هو بالتأكيد أهم  
 من رئاسة الجمهورية نفسها على أهمّيتها.

لكن، هل الرسالة توّجه إلى السياسيين فقط، الذين ُيطلب إليهم كّف يدهم عن  
اإلدارة كي ال نقول أن عليهم المباشرة دون مزيد من اإلبطاء بتحقيق الالمركزية اإلدارية 

 ؟ رن )لمن َغَفَلْتُه السنين(التي وعدوا فيها الناس في اتفاق الطائف منذ نحو ربع ق
هل غاب عن بالنا أنه مذذاك، أي من ربع قرن، قامت الحكومة االلكترونية في  

بالد غربية وحتى في بالد عربية أصبحت تعتمد الخدمات االلكترونية أي المعامالت 
لكتروني الاإلدارية بواسطة االنترنت فيما لجان مجلسنا النيابي تناقش مشاريَع قوانيٍن للتوقيع ا

 سنة دون جدوى وال تقارب موضوع الحكومة االلكترونية.   97منذ 
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يومًا في مناطقنا للمطالبة بإيصال الخدمات الالمركزية أو االلكترونية  هل تظاهرنا 
وتعزيز  -ريدنعم الب–لبريد أو طالبنا، على األقل، بتعزيز خدمة ا –وَضَغْطنا في هذا االتجاه 

االعتماد عليه في جميع المعامالت اإلدارية كسبيل لتسريع المعامالت ومنع االحتكاك بين 
 -تمهيدًا لضرب الرشوة  non face to face transactions المواطن وموّظف الدولة

أقاربنا  ببمقدار ما نتظاهر لمطالب أخرى غير واقعية وغير هادفة وبمقدار تهاُفتنا النتخا
 والمحاسيب في االنتخابات البلدية كي ال نذكر االنتخابات االختيارية هي األخرى؟  

إذا كانت حرّية االختيار متعّذرة في االنتخابات النيابية، فهل هي كذلك في البلدية  
والمخترة؟! لماذا ال نوصل خيرة شبابنا من المهندسين والتقنيين والخبراء البيئيين وسواهم من 

كي ينهضوا بالمجالس البلدية، لكانت البلديات تنجح في  -بدل اإلقطاعيين –القطاعيين 
معالجة أزمة النفايات التي هي، بالمناسبة، مسؤولية البلديات حسب قانون البلديات. وال 

 يبّدد المسؤولية قوٌل محّق أن ثّمة أموااًل محتجزة للبلديات.
أقّله  وأبقى ما عندنا ليسدارة البلدية مرتبط بأعّز نعم، إن تطوير اإلدارة العامة واإل  

 الصحة والبيئة.
  فلنتحّرك، ال تحجب تحركنا أي "أولوية" وال نرجئه أو نستهين.
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ف الدولة عن سن قانون في لبنان في ضوء استنكا الزواج المدني آلية

 22ل الشخصيةمدني لألحوا
 

 – موجز -
 

 تمهيد
بل المتاحة لعقد الزواج المدني في لبنان من دون تتناول الدراسة الحاضرة الس

 انتظار إقرار السلطة قانون األحوال الشخصية المدنية. 
 

تنناول الدراسة طرح النظام المدني اإلختياري لألحوال الشخصية في لبنان من 
ألخرى االقانونية، آخذين في اإلعتبار عدم اإلحاطة بالمسألة المطروحة، في أبعادها الناحية 

أو ما اصطلح على اختصاره  –ذلك أن األحوال الشخصية المدنية  الدينية واإلجتماعية...
وحة، حينًا، أو لنقص في إدراك المسألة المطر  المدني"، توخياً لسرعة في اللفظ بعبارة "الزواج

 تتعدى مجرد التنظيم القانوني الصرف. –أحيانًا 
 

ة عن مشروع أو اقتراح قانون، فإلى كون نظام األحوال الشخصية المدنية عبار 
يه أي ربما ال يضاه –بأسبابه الموجبة والمواد، فهو ركيزة ثابتة لنضال تاريخي مزمن 

نضال جمعيات أهلية وأحزاب  –مشروع قانون مطروح في لبنان عبر تاريخه الحديث 
ثيره ي"علمانية" ودعاة حقوق االنسان. أضف الى ذلك كله، تفاعل السجال الذي كان واليزال 

 تكرار الطرح، بين الفينة واألخرى.
 
 
 

 
                                                           

، منشور في دراسة  JUSTICIAوليد صليبي، إعداد د. بول مرقص وفريق عمل  مبادرة الهيئة اللبنانية للحقوق المدنية، د.52

 صفحة(.  101، 1013موسَّعة )سنة 



162 
 

 
 

 آلية الزواج المدني في لبنان      
 

 الزواج المدني  الزواج الديني  
 ميزات خاّصة خصائص مشتركة ميزات خاّصة

  رضى الفريقين بالزواج    
 النعقاد شروط وموانع محّددة 

 الزواج             
 

  معامالت رسمّية، رسوم مالّية 
 مشروع قانون موّحد  قوانين متعّددة

تسجيل الزواج في الدوائر  
 الرسمّية

 

  سكن مشترك           
  تأسيس عائلة 

اإلختالف في الدين 
الزواج  مانع أمام

 أحياناً 

ال يشّكل االختالف في  
 الدين عائقًا أمام الزواج

 الدين في اإلختالف
 مانع

 أحياناً  للتوارث

 في الدين يشّكل اإلختالف 
 عائقًا أمام التوارث

  صفة اإللزام      
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 آلية الزواج المدني في لبنان
 

 الباب األول: مبررات عقد الزواج المدني في لبنان

 يينامية إلى تمكين اللبنانز وال –من غير المجدي مقاربة اآللية موضوع هذه الدراسة 
حاجة للسفر إلى الخارج وتطبيق القوانين  دون المدني في لبنان  واللبنانيات من عقد زواجهم

فالقاضي اللبناني قد يجد نفسه مضطّرًا الى تطبيق قوانين دول كتوغو، آذربجيان،  األجنبية
 دون التوافق في صورة مسبقة وضرورية على المسائل التالية:  -وصوالً الى القطب الشمالي!

 يعية والبديهية لإلنسانالفصل األول: الزواج هو من الحقوق األساسية والطب

 الزواج، في األصل، ليس مشروطًا بصدور تشريع. هو تعبيٌر وثمرة تلقائية للحّب.  
اللصيقة باإلنسان  Droits Naturelsهو، بمفهوم حقوق اإلنسان، من الحقوق الطبيعية 

 التي تتالزم، بداهًة، مع كونه إنسانًا. 
  سالم العائلي واإلجتماعي.هو ليس قضية فردية فحسب. الزواج مرتبٌط بال

 . في الزواج" الحق و"هذا ه
واليوم، مع تطّور مفاهيم حقوق اإلنسان، وتأكيدًا على تنزيه هذا الحّق من أي   

  .Le droit d’aimer" الحق بالحبّ  "قانونية، توّسع مفهوم الحق ليصبحمعّوقات 
 قاربة الزواج المدني مني موترجمة هذه الفلسفة أنه، في لبنان، من الخطأ اإلنطالق ف

وطبيعي، وبديهي، ومشروع، وشرعي،  حميد، أمرٌ  الزواج. فالزواج "تشريع "ضرورة
ألن هذا الحّق مشّرع، أصاًل،  .وقانوني... بصرف النظر عن وجود أو عدم وجود تشريع

 زواج " المفاعيليوضع لتنظيم " ومبدًأ، وال يحتاج إلى نّص. أما النّص فهو نّص ناظم
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األسرة واألوالد وكل ما ينتج عنه أو يتصل به كاإلرث والوصية والبنّوة والهجر  "شؤون"و

 وانحالل الزواج وغيرها... وليس نّصًا منشئًا للحق. 
الزواج المدني، وهو األمر الذي سنثبت عدم  يشّرع"هذا على فرض غياب النص الذي "

 صحته في متن الدراسة. 

 الثاني: األصل في حقوق اإلنسان هو اإلباحة والقيد هو اإلستثناء الفصل

ال  ويعني أنه "مبدأ الحرية وحصرية القيود"وهو ما يُعرف في حقوق اإلنسان بـ 
اإلعتراف بحقوق الغير  لضمانإال " -كالحق في الزواج –يجوز تقييد الحق والحرية 

المصلحة العامة واألخالق في مجتمع المقتضيات العادلة للنظام العام و  ولتحقيق
. وتاليًا، فإن كل تصّرف غير محظور صراحًة في النص القانوني يكون 21ديموقراطي"

ر حصريًا وعلى نحٍو ضّيق. وفي حال القوننة”أو بالتنظيم"مباحًا، وما يسمى أحيانًا " "، ُيفسَّ
 د. غموض النّص، يفّسر النص دائمًا لمصلحة الحرية وليس لمصلحة القيو 

 اال يةاألساس الحريات على قيود وضع جواز عدم العامة القانونية المبادئ تقتضي
 هي لحريةا أن مفاده أساسي بمبدأ عمالً  وذلك ضيق بشكل يفسر صريح قانوني نص عبر

 له ابقةس اجتهادات في المبادئ بهذه الشورى  مجلس أقرّ  وقد. االستثناء هو والمنع األساس
 ،9112-90-7 في الصادر 11-1/12 رقم القرار الدولة، ى شور  مجلس: مثال راجع)

 (. والبلديات الداخلية وزارة – الدولة/  ورفاقه عطاالله داوود المهندس
 العدد ،8090 العدل، في المنشور) 8090 عام الدولة شورى  مجلس عن قرار وفي

  عتجم وحريات حقوق  من متكون  عام نظام لبناء األولى الركيزة المجلس يضع ،(4
 

 

 

 
                                                           

 من اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان. 81المادة 52
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 التأكيد أمام لبابا فيفتح العائلي، نسبهم أو الجنسي أو الديني انتمائهم كان مهما األفراد بين
 اللبناني المشترع تقيد وجوب وعلى متعدد مجتمع ظل في اللبناني للفرد موحدة نظرة على
 .ةاألساسي الفرد وحريات حقوق  باحترام الدينية الشخصية األحوال تشريعات وكافة

أما التفتيش بين النصوص والحجج على ما ُيعرقل إعمال الحق في الزواج، فهو 
بينما يقتضي تفسير النصوص المتعلقة  Juridismeالقانونية  "العرقلة"من باب ما يسّمى 

 بصورة واسعة. بحقوق اإلنسان

بل  يمنع هذا الزواج. وتطبيقًا على حال الزواج المدني، ليس ثمة نّص قانوني عام
منه  1ثمة نصوص تبيحه ليس أقّلها مقدمة الدستور اللبناني والمادة  -على العكس –

المنشىء لطائفة  9121ل.ر. الصادر عن المفوض السامي الفرنسي عام  10والقرار 
الحق العادي والذي أخضعها هي كما واللبنانيين الذين ال ينتمون الى أي طائفة للقانون 

ذا حتى يومنا ه في األحوال الشخصية. هذا القرار ال يزال قائمًا وساري المفعولالمدني 
يلغيه صراحًة أو يوقف العمل به. وبالتالي، وفي وجود مثل هذا  طالما أّنه لم يصدر قانون 

 القانون، لسنا بحاجة سوى لنصوص "تنظيمية" تنظم طائفة الحق العادي. 

 هذه النصوص وما إذا كانت تكفي إلقامة في هذا السياق يكمن الخالف في تفسير
 الزواج المدني في لبنان.

 وعليه، ُيضحي التساؤل: ما هو النّص الذي يمنع الزواج المدني؟  
، على سبيل االفتراض 9121ل.ر./ 10على فرض عدم وجود القرار التشريعي 

منع م ما يليس إاّل، يكون البحث في ما إذا كان هنالك في الجمهورية اللبنانية نص عا
 الزواج المدني صراحًة.

 والمعروف قانونًا، أن القواعد القانونية تقسم إلى نوعين:
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لو  –ي ، وه Règles impérativesقواعد قانونية آمرة أو إلزامية ال تجوز مخالفتها -
لكان وجب إعالن بطالنها وتاليًا حذفها من  -ُوجدت في معرض نهي الزواج المدني

 ألنها مخالفة للدستور والمعاهدات الدولية. التشريع
، يمكن لألفرقاء في العقد مخالفتها. Règles complémentairesقواعد مكّملة  -

عام ضمن حدود النظام الفالمبدأ أّن العقد شريعة المتعاقدين، ينظموه وفق ما يشاؤون 
 واآلداب العامة والقواعد القانونية االلزامية.

 

ن كّنا على أشّد اليقين أن الزواج يدخل ضمن النظام العام التوجيهي، يبقى أن  ونحن وا 
 إنعقاد الزواج المدني في لبنان ال يخالف أي قاعدة قانونية كما سبق وذكرنا أعاله.

 
 

 ية التي تبيح الزواج المدنيالفصل الثالث: النصوص اللبنان
ية يمنع في الجمهور  ضي إلى ما يلي: ال نّص عامقنتيجة البحث االفتراضي هذا ت 

ريحة أساسية ص مرتكزاتثالث الزواج المدني أو يلزم بالزواج الديني بل ثمة على األقل 
 تبيح الزواج المدني هي التالية:  

 الدستور: .9
 :9121ل.ر./ 10ر التشريعي القرا: الدستور مقدمة من( ب) الفقرة .8

 / ه / من90المادة 
 

 األحوال ذات بها المعترف الطوائف إلى المنتمون  واللبنانيون  السوريون  خضعي" 
 القانون  اموألحك الشخصية باألحوال المتعلقة األمور في الشرعي طوائفهم لنظام الشخصية
 . النظام لهذا الخاضع غير األمور في المدني
  وكذلك العادي للحق تابعة طائفة إلى المنتمون  لبنانيون وال السوريون  يخضع
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 تعلقةالم األمور في المدني للقانون  ما لطائفة ينتمون  ال الذين واللبنانيون  الســـوريون 
   .الشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــخصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــــــــــــةبــــــــــــــــــــــــــــــاالحــــــــــــــــــــــــــــــوال 

  نهمف صيةالشخ لألحوال نظام ذات بها معترف طائفة إلى ينتمون  كانوا وا ن األجانب أما
 ."الوطني قانونهم ألحكام الشخصية األحوال شؤون  في يخضعون 

  

 / منه:94والمادة / 
 دودح ضمن بحرية وتديرها شؤونها تنظم العادي للقانون  التابعة الطوائف إن"

 ".المدنية القوانين

 / منه:97والمادة / 
 ىإحد إلى المنتمين اللبنانيين أو للسوريين العائدة الشخصية األحوال إن" 
 طوائفال إحدى إلى المنتمين غير أو يليها وما عشرة الرابعة المادة في المذكورة الطوائف
 ."المدني للقانون  تخضع الدينية

 

" بحرية" وتديرها شؤونها تنظم العادي للقانون  التابعة الطوائف أن وحيث وعليه،
  أعاله،/ 94/ المادة نص عليه جاء كما "المدنية القوانين" حدود ضمن

 تأسيس حرية نظام المتضّمن 9101 آب 20 في الصادر الجمعيات قانون  فيكون  
 حاجة دون  والبلديات، الداخلية لوزارة المؤسسين من ُيعطى" وخبر علم" بموجب الجمعيات
 قانون  في توافرها الواجب بالشروط المدنية الطائفة على به معموالً  مسبق، لترخيص

 .والقوانين العامة واآلداب العام األمن أهدافها تعارض ال أن وأبرزها الجمعيات،

 مواثيقها وملتزم المتحدة االمم منظمة في وعامل مؤسس عضو لبنان أن"
 جميع في المبادىء هذه الدولة وتجسد االنسان، لحقوق  العالمي واالعالن
                          ".استثناء دون  والمجاالت الحقول
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 :الفقرة )ج( من مقدمة الدستور 

لبنان جمهورّية ديموقراطّية برلمانّية، تقوم على احترام الحريات العامة، وفي  "
والمعتقد، وعلى العدالة االجتماعّية والمساواة في الحقوق  الرأي طليعتها حرية

 والواجبات بين جميع المواطنين دون تمايز أو تفضيل ".
 الدستور مقدمة من (د) الفقرة: 

 المؤسسات عبر يمارسها السيادة وصاحب السلطات مصدر الشعب ان"  
 ،" الدستورية

  

 / من الدستور:1المادة / .2
 ميعج تحترم تعالى لله اإلجالل فروض بتأديتها والدولة مطلقة االعتقاد حرية"
 في ن يكو ال نأ على حمايتها تحت الدينية الشعائر إقامة حرية وتكفل والمذاهب األديان
 ظامن احترام مللهم اختالف على لألهلين أيضاا  تضمن وهي العام النظام في إخالل ذلك

 الدينية". والمصالح الشخصية األحوال

 / من قانون الموجبات والعقود:22المادة / .4
باطل كل شر  من شأنه أن يقيد أو يمنع إستعمال الحقوق المختصة بكل إنسان "

 .واج أو حقوقه المدنية"ك ستعمال حقوقه في الز 
 

 :9121ل.ر./ 10القرار التشريعي  .2
 / ه / من90المادة 
 األحوال ذات بها المعترف الطوائف إلى المنتمون  واللبنانيون  السوريون  يخضع" 
 اموألحك الشخصية باألحوال المتعلقة األمور في الشرعي طوائفهم لنظام الشخصية
 .النظام الهذ الخاضع غير األمور في المدني القانون 
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ن الرابعالفصل   : النظام العام لألحوال الشخصية هو نظام مفتوح وَمرِّ

د " بما يؤكّ مطلقة/ من الدستور اللبناني لتجعل حرية المعتقد "1جاءت المادة /
 ويستبق مسار التطّور الحقوقي موضوع الفصل الثاني السابق الذكر. 

رية المعتقد ال تقف إال عند حدود النظام العام واآلداب العامة وذلك يعني أن ح 
 والقواعد القانونية االلزامية.

وذلك يعني أن المبدأ واألصل هو أن االنسان حّر في معتقده يمارسه كيفما يشاء  
السيما في مسائل الزواج. وعلى من يّدعي أن المتزّوجين مدنيًا يمّسون بالنظام العام أن 

الحّجة على ذلك أمام السلطات عماًل بمبدأ "اعتماد التدابير القمعية ال  -هو-يقيم 
أنه ال ُيعقل منع االنسان من الزواج  -تطبيقًا على الزواج المدني –ومفاده  10االستباقية"

 مخافة أن يمّس بالنظام العام.

 –أضف إلى ذلك أّن عقود الزواج المدنية المنظمة أصواًل في أي بلٍد في العالم  
ون عوائق. تسّجل في لبنان د -في قبرص أو في تركيا أوفي إيطاليا أو في فرنسا أو في...

ن كان يشّكل تعدّيًا واضحًا لسلطة وسيادة القانون اللبناني وسلطة  هذا الواقع القانوني وا 
وسيادة القضاء اللبناني كون هذه العقود تبقى خاضعة لقوانين البلد األجنبي التي نظمت 

إاّل أنها تؤكد دون مجال للشك أّن عقود الزواج المدني غير مخالفة للنظام العام،  ،في ظّله
اّل كان األجدر أن ال تسّجل أو يعترف بها في لبنان.   وا 

أن النظام  -أقله بالممارسة التي طالت عشرات السنين –ُيثبت هذا الواقع القانوني 
 العام في ميدان الزواج هو نظام مفتوح وَمرِّن.

 
 
 
 

                                                           
60 Livet, Pierre, L’autorisation administrative préalable et les libertés publiques, LGDJ, 1974. 



170 
 

 آلية الزواج المدني في لبنان
 

ليس أدّل على ذلك من أن الزيجات المدنية الحاصلة في أي دولة من دول العالم 
 –" اني"باسم الشعب اللبن –قاطبًة تسّجل في لبنان إلى حّد أن القاضي اللبناني يطبِّّق 

 القانون األجنبي على النزاعات الناشئة عن الزواج.
 
 سلطة عن التشريع ال يعّلق حّقاا أساسياا من حقوق االنساناستنكاف ال :الخامسالفصل 

لو افترضنا جداًل أنه في حال غياب النص الذي يشّرع الزواج المدني وهو، تكرارًا، 
ة يوهو من الحقوق األساسية والطبيع -أمر غير صحيح، هل ُيعقل للحّق في الزواج

 فاق على قانون؟ أن يبقى معّلقًا لحين االت -واللصيقة بالشخص اإلنساني

ليست االجابة بحاجة إلى استفاضة. يكفي القول أن النص يأتي لتكريس الحق 
 Effet déclaratif هو في ذلك يكون له مفعوٌل إعالنياالنساني وتنظيم ممارسته ليس إاّل. و 

 يكتفي باإلعالن عن هذا الحّق وُسُبل ممارسته وليس مفعواًل إنشائيًا ينشىء الحق.

 لس: موقف الهيئة االستشارية العليا لدى وزارة العدالفصل الساد
 يرالمد من مؤلفة) العليا االستشارية الهيئة قيام عن االعالن تم ،9/8/8092 في

 نصورم سامي. د القاضي القضائية الدروس معهد ورئيس الناطور عمر العدل لوزارة العام
 إجراء وازج إلى خلصت استشارة بوضع( كركبي مروان. د القاضي القضايا هيئة ورئيس
 سكرية لودخ زواج وثيقة تسجيل وجوب الى وتالياً  العدل كاتب أمام لبنان في المدني الزواج
 من طلب على بناء المذكورة االستشارة صدرت وقد. النفوس سجل في درويش ونضال
 لتيا واإلستشارات التشريع هيئة عن الصادر الرأي عقب 91/9/8092 بتاريخ العدل وزير

 .90/98/8098 في والصادر معوشي دنيز ماري  القاضية رأسهاتت
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 لمعتقد،ا حرّية مبدأ من انطالقاً  العدل، وزارة لدى العليا االستشارية الهيئة اعتبرت

 عالتشري في وليس االستثناء، هو والمنع باحةاإل هو األصل أن" مفاده مبدأ ثمة أن"
 ينتمون  ال الذين لألشخاص بالنسبة لبنان في المدني الزواج عقد تمنع نصوص اللبناني

 المادة صن وتفعيل إعمال فيقتضي تعطيله ال النص تفعيل هو المبدأ وأن طائفة، أي إلى
 ".تعطيله وليس المذكورة 22

 يف المعقود المدني بالزواج يعترف اللبناني القانون  نأ " إلى الهيئة أشارت كما
 تطبيقاا  وذلك لبنان في المعقود المدني بالزواج يعترف أن أْولى باب فمن تاليوبال الخارج
 لقانون ا على المداورة فكرة تشجيع ولعدم جهة، من الدستور في المكرسة المعتقد لحرية
 ".ثانية جهة من مدني زواج لعقد لبنان خارج إلى واللجوء

 ما ائفةط إلى ينتمون  ال الذين اللبنانيين حق تكريس" الى العليا الهيئة وخلصت
 ".لبنان في مدني زواج عقد ب برام

 ظل يف العدل الكاتب أن واالستشارات، التشريع هيئة اليه ذهبت ما بخالف ورأت،
 زواجال هذا أن ذلك المدني، الزواج لعقد المختص الوحيد المرجع هو الحالية التشريعات

 ضمن من بالتالي وأنه ،12 رقم قرارال من العاشرة المادة من الثانية الفقرة عليه تنص"
 ".العدل كتابة نظام من 11 المادة في الواردة األسناد

 حرية أن العليا الهيئة اعتبرت الزواج، له يخضع الذي النظام إلى بالنسبة وأخيرًا،
 لبناني دنيم قانون  حالياً  يوجد ال أنه وبما اللبناني، العقود لقانون  أساسية ركيزة التعاقد
 يختارا نأ في الزوجين حرية وبالتالي اإلرادة حرية مبدأ إلى العودة من بد فال زواجال يرعى
 .ماليةوال الشخصية الزواج آثار الى بالنسبة زواجهما عقد سيرعى الذي المدني القانون 
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 ومن أبرز ما جاء في هذه االستشارة:
 للبناني يجيز مما مطلقة، االعتقاد حرية أن رالدستو  من 1 المادة في أقر لبنان أن -

 طائفة، الى ينتمي أالّ 
 اللبناني التشريع في وليس أسلفنا، كما االستثناء هو والمنع االباحة هو األصل أن -

 قانون  من 91 المادة في ورد ما باستثناء لبنان في اللبناني الزواج تمنع نصوص
  الطوائف احدى الى ينتمي الذي اللبناني خص ما في 9129 نيسان 8

 طائفة، يأ إلى ينتمون  ال الذين على ينطبق ال نص وهو االسرائيلية، أو المسيحية
 باب نم وبالتالي الخارج في المعقود المدني بالزواج يعترف اللبناني القانون  أن -

 لمعتقدا لحرية تطبيقاً  وذلك لبنان، في المعقود المدني بالزواج يعترف أن أولى
 ني،مد زواج لعقد الخارج الى واللجوء القانون  على المداورة كرةف تشجيع ولعدم

 حرية للزوجين أن الكاتب العدل مختص بتنظيم وتصديق عقد الزواج المدني، أنه -
ينا أن  ليرعى بلهماق من اختياره يتم الذي المدني القانون  منهما المبرم العقد في ُيعِّّ

 بنانيل مدني قانون  حاليا يوجد ال هأن طالما كافة، الزواج آلثار بالنسبة زواجهما
 .المدني الزواج يرعى

 

 على المتزوجين مدنيًا في لبنان أن يسلكوا الطريق... 

ليس ثمة حلول ناجزة ومثالية لعقد الزواج دون إقرار مجلس النواب قانونًا لألحوال 
اج و الز  عمون الشخصية المدنية. على المجتمع المدني أن يعي ذلك. كما وعلى الذين يز 

مدنيًا في لبنان أن يعوا األمر عينه. وهم يضطلعون بالمسؤولية الكامنة وراء خيار زواجهم 
أن يكونوا شركاء في دفع السلطة إلى تنظيم مفاعيل ني دون أن يكون ثمة قانون ناجز و المد

 زواجهم على الوجه األمثل بموجب قانون يصدر عن مجلس النواب.
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 ةالباب الثاني: ركائز الحلول المقترح

 لــــذلـــــــك، وبناًء على كل ما تقّدم، يمكن استنتاج ما يلي: 

 بية لم تقّر جميعها في مجلس النواالفصل األول: أنظمة األحوال الشخصية الدين

من الثابت أن أنظمة األحوال الشخصية للطوائف الدينية لم ُتبحث ولم ُتقّر في  
 ن النيابية ولم يصّوت عليها في الهيئة العامة لمجلس النواب.اللجا

، فقد َأْوَدَع المجتمع المدني وتحديدًا Par analogieوفقًا لمبدأ القياس القانوني  
 النائب عبتوقي " مجلس النّواب"القانون اللبناني لألحوال الشخصية" اقتراح  شملجمعية " 

 المجلس رئيس أحاله وقد 421/8099 ملفال رقم ،92/2/8099 تاريخ ،فارس مروان
 للحكومة وأحيل ،8092 آذار 89 بتاريخ المشتركة اللجان على بري  نبيه األستاذ النيابي
 .  8092 آذار 29 بتاريخ

ن   المذكور القانون  مشروع درس عن تاريخه لغاية المشتركة اللجان تقاعس وا 
 جدول في اجهإلدر  المجلس مكتب الى التقرير رفع ثمّ  ومن بشأنه، الالزم التقرير وتحضير

 بتاريخ رالصاد النيابي للمجلس الّداخلي للنظام فاضحاً  خرقا يشّكل العامة، الجلسة أعمال
 الثاني تشرين 92 تاريخ 28 رقم الرسمية الجريدة في والمنشور 9114 االول تشرين 92

 : نّصهما التالي منه 48و 22 للمادتين وتحديداً  ،8002
 

 :11 المادة

 سائرو  واالقتراحات المشاريع في تقريرها وترفع دراستها تنهي أن اللجان على " 
 اريعالمش أما. ورودها تاريخ من اعتباراا  شهر أقصاها مهلة في عليها المحالة المواضيع
  على أسبوعين خالل بشأنها التقرير ورفع درسها إنهاء فيجب المستعجلة
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 وأ المشتركة اللجان على المشروع المجلس رئيس يطرح المدة هذه نهاية وفي األكثر
 ."تنته لم أو درسه من اللجنة انتهت سواء المجلس على

  :11 المادة
 المجلس جلسات أعمال جدول في إلدراجها المجلس مكتب الى اللجان تقارير ترفع "

 ."المعجلة عللمشاري األولوية حفظ مع اليه وصولها ترتيب وفق العامة

 تقّدم، ما على بناء 
 وقياسًا على أنظمة الطوائف هذه،  

ونظرًا الى تقاعس السلطة عن إقرار المشروع المذكور بما يتجاوز المهلة 
، أو إقرار أي مشروع أو اقتراح مدني سواه ُطرح خالل  Délai raisonnableالمعقولة

 ني العديدة، أكثر من ستين سنة َخَلت، رغم مبادرات المجتمع المد

يعتبر اقتراح القانون المذكور ُمقّرًا حكمًا؟! أو على األقل مكتسبا حّدا أدنى من  أال 
راديا في عقود  المشروعية تخّول المتزّوجين اعتماده تعاقدّيا من خالل إدراجه طوعا وا 

 زواجهم.

 الفصل الثاني: دوائر األحوال الشخصية هي سلطة تسجيل وليست سلطة تقرير

 7/98/9129 تاريخ الشخصية األحوال وثائق قانون  نصوص قراءة من نيتبيّ  
 :يلي ما أدناه المبّينة
 . مرةآ قواعد ليست بمعظمها وهي الشخصية لألحوال بامتياز ناظمة نصوٌص  أنها -
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 يوه ا،تقييده وليس الشخصية، األحوال تنظيم تسهيل إلى ترمي نصوٌص  أنها -

 (.48 المادة) اإلعتقاد حرية تكّرس
 

يداع تسجيل سلطة بل زواجٍ  سلطة ليست المختصة اإلدارة أن -  ستولي لزواجل وا 
 .فيه تقرير سلطة

 األحوال لمق إلى بالزواج تصريح تقديم عليه، بل المتزوجة،/المتزوج الى يعود أنه -
 (.84 والمادة 88 المادة) الشخصية

 Mentions obligatoires إلزامية بيانات نتتضم أن يجب الزواج وثيقة أن -
 .   (82)المادة 

 مكان الى بالنسبة تحدد الشخصية األحوال قلم الى بالنسبة اإلقليمية الصالحية أن -
 (.82 المادة) الزوج إقامة

 
 دل هو المأمور الرسمي المعتمد فيالكاتب العاإلعالن عن العقد، الفصل الثالث: 

عقود والمختار للمصادقة على وثيقة الجمهورية للمصادقة على ال
 .الزواج

 اإلعالن عن العقد: .2
 مدنّياً  إنعقاده المنوي  الزواج عقد إسباغ ضرورة الى اإلنتباه نلفت بدء، ذي بادئ
 نقترحو . الكبير اإلجتماعي دوره مع إنسجاماً  علنّياً  طابعا العدل الكاتب دائرة أمام
 : التالي بالشكل عدلال الكاتب بواسطة العقد عن اإلعالن يتم أن

 :صيغة اإلعالن .أ
 

 العدل لكاتبا لدى ينّظم إعالن بصيغة هذه نّيته عن الزواج ينوي  الذي ئيالثنا يعرب
 :فيه يذكر
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 .إقامتهما ومحل وصنعتهما الزوجين من كلّ  وشهرة سمإ -
 مكان وزمان إنعقاد العقد. -

 
 :لصق اإلعالن .ب

 

 على أو الزوجين من كلّ  إقامة محل له التابع العقار باب لىع اإلعالن يلصق
 .للخارج وظاهرة فيه مثبتة لوحة

 

 :اإلعالن لصق فيها يتم التي المهلة .ج
 .األقل على أّيام بعشرة للزواج المحّدد الموعد قبل اللصق معاملة تتم           

 

 طريقة إثبات اللصق: .د
 .شاهدان يوّقعه محضر أي دةبشها اللصق معاملة إتمام يثبت          

 
 الكاتب العدل هو المأمور الرسمي المعتمد في الجمهورية للمصادقة على العقود .8

 قمر  العدل كتابة ورسوم العدل الكتاب يؤدي الكاتب العدل بموجب قانون نظام
، وتحديدًا هو 19دور المأمور الرسمي المعترف به في القانون  2/1/9114 تاريخ 227

أو يصادق على  Date certaineإما تاريخًا صحيحًا  -على اختالفها  -يعطي العقود 
رار الوظيفة التي يؤّديها رجل الدين في عقد الزواج.  صحة التوقيع على غِّ

 

                                                           
19
 / من النظام المذكور.1مي" بحسب المادة /يسّمى "ضابط عمو 
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وال بّد من التنويه هنا الى الّسابقة الملفتة التي رافقت معاملة تسجيل عقد زواج  

سكرّية إاّل وهي قبول إعتبار دائرة كاتب العدل مرجعّية صالحة لعقد نضال درويش وخلود 
 الزواج. 

ن موقف الهيئة اإلستشارية العليا كان جازمًا بهذا الخصوص، إذ ورد حرفّيًا في   وا 
 متنه حول المرجع الذي يحق له إبرام الزواج:

تبّين أن الكاتب العدل من نظام الكتاب العدل ي 11" من العودة الى البند األّول من المادة 
يختص بتنظيم والتصديق على األسناد المنصوص عليها في قانون الموجبات والعقود، 

القانون أو ال يكون حصراا بموجب نص خاص من  وبصورة عامة على كل سند ال يمنعه
 .صالحية موّظف عام آخر وحفظ أصلها وا عطاء ذوي العالقة صوراا عنها

تقّدم أن الكاتب العدل مختص بتنظيم وتصديق عقد الزواج يتبّين بوضوح من النص الم
 المدني لألسباب التالية:

أنه زواج ال يمنعه القانون، بل على العكس إنه زواج تنّص عليه الفقرة  .2
ل.ر.، كما أوردنا في مكان  12الثانية من المادة العاشرة من القرار رقم 

 سابق.
تبّين وبالتالي هو من ضمن  إنه من العقود التي ال يمنعها القانون كما .1

 من نظام كتابة العدل. 11األسناد الواردة في المادة 
نستنتج مما تقّدم أن الكاتب العدل، في ظل التشريعات الحالية هو المرجع الوحيد المختص 

 لعقد الزواج المدني والتصديق عليه."
العدل على أن  ةكتاب ورسوم العدل الكتاب / من قانون نظام88وبالفعل، تنص المادة / 

 يقوم الكاتب بالعدل بما يلي:
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 باتالموج قانون  في عليها المنصوص األسناد على والتصديق بتنظيم" .2
 راا حص يكون  ال أو القانون  يمنعه ال سند كل على عامة وبصورة والعقود
 وا عطاء أصلها وحفظ آخر عام موظف صالحية من خاص نص بموجب

 . ..."عنها صورا العالقة ي ذو 
 

 المعتمد في الجمهورية للمصادقة على وثيقة الزواجالمأمور الرسمي  هو المختار .2
 

 ختارالم تولي التي االختيارية والمجالس المختارين قانون  فإن المختار، وحيال 
 تنص التي منه/ 81/ المادة من 2 الفقرة السيما الزواج، وثائق على المصادقة صالحية

 :يلي ما على
 :ةالتالي بالمهام يقوم أن النافذة واألنظمة للقوانين وفًقا المختار على يجب 
 ."الزواج فسخ أو الطالق أو الزواج وثيقة على التصديق" 
 التابع فسهن للقضاء تابع فيكون  الزواج وثيقة على للتصديق المختّص  المختار أما 

م الذي العدل الكاتب له  .دائرته في الزواج عقد ُنظِّ
 

 الفصل الرابع: تبليغ المستندات يخضع ألصول التبليغ المنصوص عليها في قانون أصول
 المحاكمات المدنية

 ينص قانون أصول المحاكمات المدنية على أصول التبليغ كما يلي:
 "المحاكمة أوراق بمضمون  العالقة أصحاب إعالم يجري  -111 المادة 

 المنصوص التبليغ أصول اتباع يجوز. التبليغ طريق عن وا جراءاتها
 حابأص إلعالم أخرى  طريقة على القانون  نص ولو الفصل هذا في عليها
 .اإلجراءات أو األوراق بمضمون  العالقة
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 اسطةبو  أيضاا  إجراؤه ويجوز. مباشر يد على التبليغ يجري  -111 المادة 

 ."القلم في الكاتب بواسطة اؤهإجر  يجوز كما. الدرك أو الشرطة رجال
 

  المتاحة الحلول هوامش -مالءمة األكثر القوانين القانون  تحديد: الخامس الفصل
 

 لّ ظ في ضّيق هامش ذات لبنان في المدني الزواج بإقامة المتعّلقة الحلول إن
 رغم نةممك أنها إالّ  الشخصية لألحوال مدني تشريع اقرار عن اللبنانية الدولة استنكاف

 . صعبة كونها

 خيار همالدي فيكون  لبنان، في المدني الزواج الطرفان أراد حال وفي ذلك ضوء في 
 :اثنين من

 وبموجبه ول،المفع سارية اللبنانية بالقوانين تقّيداً  األكثر وهو األّول الخيار 
 92 في الصادر. ر.ل 10 القرار الى المدني الزواج في حّقهما العروسان يسند
 طرفانال يقوم بأن يوجب الحلّ  وهذا ".الدينية الطوائف نظام" والمعنون  ،9121 آذار

 القانون  الى نفسيهما يخضعا كي وذلك نفوسهما، سجل من الطائفي القيد بشطب
 المادة من يةالثان الفقرة ألحكام وفقاً  الشخصية، باألحوال المتعّلقة األمور في المدني

 :يلي ما على نّصت التي. ر.ل 10 القرار من 90
 لسوريون ا وكذلك العادي للحق تابعة طائفة الى المنتمون  واللبنانيون  السورّيون  يخضع" 

 حوالباأل المتعّلقة االمور في المدني للقانون  ما لطائفة ينتمون  ال الذين واللبنانيون 
 ." الشخصية
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 ندع المحترم، بارود زياد ستاذاأل الزميل الوزير معالي أصدر السياق، هذا وفي 

 يتعّلق 8001 شباط 99 بتاريخ وقَيًما بارزاً  تعميما والبلديات، الداخلية وزير منصب توّليه
 .  وشطبه عنه التصريح عدم وجواز النفوس سجالت في الطائفي بالقيد

 

ن كانت خطوة شطب القيد الطائفي كسبيل للزواج المدني   من  تجعلغير أنه وا 
 شرطكالشطب  سلوك بعض العرسان مسلكإاّل أن  "قانونية" ر"يقدم عليها أكثزواج من 

للزواج المدني يقّيد حقوق المتزّوجين الّراغبين في اإلبقاء على قيدهم الطائفي وحرّيتهم 
الشخصية. ولذلك لقد رمت الدراسة إلى تقديم حلول تأتلف مع التزامات لبنان الدولة بحقوق 

 عالمية التي أبرمها.االنسان وبالمواثيق ال
 

ياد األستاذ ز وزير الداخلية السابق وال بد من اإلشارة هنا أن التعميم الصادر عن  
بارود قد اعتبر أن حق كل مواطن في عدم التصريح عن القيد الطائفي في سجالت األحوال 
الشخصية أو شطب هذا القيد مستمد من أحكام الدستور ومن اإلعالن العالمي لحقوق 

 سان ومن سائر اإلتفاقيات الدولية التي إنضم اليها لبنان. اإلن

وبالفعل، إن الضّجة التي رافقت زواج بعض العرسان في اآلونة األخيرة إن دّلت  
على شيء فعلى عطش اللبنانيين لممارسة حّق مكّرس في الدستور والمعاهدات الدولية 

ين ا أصعب موقف هؤالء العرسان اّلذوهو حّقهم بعقد زواجهم في لبنان تحت لواء الدولة. وم
 اضطّروا إلى شطب االنتماء الطائفي اضطرارًا من أجل ممارسة حّقهم البديهي في الزواج. 

 مع تماشياً  وأكثر األول الخيار من تحّرراً  أكثر وهو الثاني الخيار فكان 
 المدني الزواج يف حّقهما العروسان فيه فيسند الجهة، لهذه لبنان والتزامات العالمية المواثيق
  لتيا العالمية المواثيق والى الّدستور وهو أال الدولة في األسمى القانون  الى مباشرةً 
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 للحقوق  يالدول والعهد اإلنسان لحقوق  العالمي اإلعالن وأهمها المحلية القوانين على تتقّدم
 لجديدا المدنية المحاكمات أصول قانون  من الثانية المادة أحكام بموجب والسياسية، المدنية
 :يلي ما على تنّص  والتي معيوشة حقيقة الدولية النصوص من تجعل التي

 "على المحاكم أن تتقيّد بمبدأ تسلسل القواعد."
عند تعارض أحكام المعاهدات الدولّية مع أحكام القانون العادي، تتقّدم في مجال 

 ."ة )...(التطبيق األولى على الثاني
 ممانعةو  معارضة تلقى وقد جريئة ولكن وجديدة ونوعية رائدة خطوة يمّثل الحل وهذا

 Advocacy النطاق واسعة مناصرة وخطة وحملة مواكبة تقتضي هي ولذلك. أكبر
Action Plan. الطائفي القيد شطب يفرض ال ألنه تحّرري  هو الثاني الحلّ  وهذا. 

 
 المقترحة ةالمشترك اآللية: الثالث الباب

لك، المدني في لبنان راهنًا، لو رغبا في ذ ايمكن للطرفين الراغبين في عقد زواجهم
المشتركة  أحد الحلين المعروضين أعاله ومن بعدها تنظيم عقد زواجهما وفق اآللية إختيار

لة أدناه والتي نسبغها العنوان التالي  : المفصَّ

تعاقد استنادًا إلى مشروع حرية ال" و "العقد شريعة المتعاقدينإعتناق نظرية  
والكاتب العدل/المختار للمصادقة على  "القانون اللبناني لألحوال الشخصية"اقتراح

 .عقد/وثيقة الزواج
 

 األسس والمعايير التالية:يستند عقد الزواج وفق اآللية المقترحة إلى 
 .Locus regit actum" "المكان يسود الفعلقاعدة  .2
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 وه الزواج عقد أن بما والعقود، الموجبات أي قانون  الجمهورية في العام القانون  .1
 يليها وما/ 912/ للمادة تالياً  وخاضعاً  القانون، هذا في" المسماة غير العقود"من
 منصوصال الشركة عقد وأخصها المسماة العقود تنظم التي األحكام وبالقياس، منه،
 تشترط التي/ 971/ والمادة والعقود الموجبات قانون  من/ 972/ المادة في ليهع

 .الرضى عيوب من العقد خلو
 "اإلرادة سلطان"و" المتعاقدين شريعة هو العقد "بأن مبدأ الحرية التعاقدية القاضي .1

إستنادًا إلى عدد من األحكام  االلزامية، واألحكام العام النظام مخالفة عدم بشرط
نص عليها "اقتراح القانون اللبناني لألحوال الشخصية" المقّدم أصواًل إلى التي 

مجلس النواب من جمعية "شمل" بواسطة النائب األستاذ مروان فارس والمعّد من 
د. أوغاريت يونان ود. وليد صليبي، والذي بقي دون إقرار رسمي صريح بما 

 .Délai raisonnableيتجاوز المهلة المعقولة 
 من/ 4/ المادة نص من المستمدة النية وحسن واإلنصاف العدل وقواعد فاألعرا .1

 حتت للقاضي يجوز ال" :يلي ما على تنّص  التي المدنية المحاكمات أصول قانون 
 :الحق إحقاق عن مستنكفاا  إعتباره طائلة

 انتفائه أو النص غموض بحجة الحكم عن يمتنع أن. 

 يفسره النص غموض وعند. الحكم إصدار عن سبب بغير يتأخر أن 
 منه الغرض مع متوافقاا  يكون  أثراا  معه يحدث الذي بالمعنى القاضي
 صالن انتفاء وعند. األخرى  النصوص وبين بينه التناسق ومؤمناا 
 .”واإلنصاف والعرف العامة المبادىء القاضي يعتمد
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لتي يدرجها الفريقان في عقد ا Conditions spécifiques الخاصة الشروط.2
الزواج: قيود على الطالق/ صالحية المحاكم المدنية للنظر بأي خالف يتعّلق 

 بالزواج....
 إجراء الفحوصات الطبّية الالزمة. .1
اإلعالن مسبقًا عن الزواج بواسطة الكاتب العدل الذي سيعقد الزواج في دائرته، . 7

ل بشهادة شاهدين، بموجب عقد ووثيقة زواج عقد الزواج أمام الكاتب العدومن ثّم 
 العدل كتابة ورسوم العدل الكتاب نظام من قانون تنظيم /88/عماًل بأحكام المادة 

 .الزواج وثيقة على المختص المختار وبمصادقة
 . النفوس دوائر في لتسجيله مطلقة ثبوتية قوة الوثيقة ومعه العقد لمنح وذلك

عن قبول إيداع عقد الزواج ووثيقة الزواج، ونظرًا في حال امتناع دوائر النفوس 
سخة يبلغ أحد الزوجين الدوائر المذكورة ن الدوائر التي أسهبتها الدراسة بحثًا، لوظيفة هذه

أصلية عنهما وفق أصول التبليغ )أي بواسطة دائرة المباشرين( مع اإلحتفاظ باإلشعار 
 باالستالم كإثبات على تسجيل الزواج.  

 

 العام بالنظام تّتصل ولكونها والوصية والتركة، اإلرث قضايا يخص فيما :مالحظة
 المحّمديين رلغي اإلرث قانون  المدنية المحاكم تطّبق الفريقين، باتفاق مخالفتها تجوز وال

 الشريعة وأحكام المحمّدية غير الطوائف أبناء الى بالنسبة 9121 العام في الصادر
 .الزواج عقد مع يتعارض ال ما في ينمسلمال الى بالنسبة اإلسالمية

 9121 العام في الصادر المحمديين لغير اإلرث قانون  أن هنا التنويه من بد وال
 الطوائف ةمعارض وبسبب أنه غير اللبنانيين جميع على يطّبق لكي األصل في اً معدّ  كان

 . المحّمديين لغير اإلرث قانون  عنوانه من يستدلّ  كما صبحأ له، االسالمية
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 :الموضوع هذا حول نّجار إبراهيم الدكتور مؤّلف في نقرأ

 « Après l’indépendance du Liban, le gouvernement 
voulut réviser la loi successorale pour tous les Libanais. Il 
chargea Jean Chevalier de préparer un projet de loi.  
…. 

 Ce projet fut transmis par le Gouvernement à 
l’Assemblée Nationale par le décret nº16198/k du 7 
septembre 1949,…. 

 Les musulmans s’opposèrent au projet… »  
  أي ما ترجمته:
إستقالل لبنان، أرادت الحكومة تعديل قانون اإلرث لللبنانيين كاّفة.  بعد"  

 ي تحضير مشروع قانون.ففّوض جان شوفالي
.... 

أحيل هذا المشروع من الحكومة الى مجلس النوّاب بموجب المرسوم رقم  
 ،...2111أيلول  1 ك تاريخ 21211

 

 "عارض المسلمون هذا المشروع... 
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ن و أن نشير الى أن قانون اإلرث لغير المحّمديين هو قانومن البالغ األهمية  
 مدني بإمتياز. نقرأ في المؤّلف عينه بهذا المعنى:

 « Après l’avènement du « régime chéhabiste », la 
première loi laïque régissant les non-musulmans et leurs 
successions fut, en effet, votée le 23 juin 1959. » 

   أي ما ترجمته:
على أول 2111حزيران  11لقد تّم التصويت بتاريخ بعد مجيء " النظام الشهابي"،  "

 قانون مدني يرعى غير المحمّديين وتركاتهم."
   :وأيضاً 

 

« 152. Domaine d’application de la loi du 23 juin 1959 
La loi du 23 juin 1959 constitue le droit commun des 
successions au Liban, car c’est la loi civile, dans un pays qui 
n’a aucune religion officielle d’Etat. » 

  : ترجمته ما أي
   2111 حزيران 11 قانون  تطبيق نطاق "

 مدنيال القانون  هنأل  لبنان في للتركات العام القانون  يشّكل2111 حزيران 11 قانون  إن
 . "رسمي دين أي دولته ليس بلد في
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 مشروع قانون للمساواة بين الرجل والمرأة في مسائل الجنسية

 
  األسباب الموجبة

من الدستور اللبناني نصت على أن اللبنانيين سواٌء أمام القانون  7حيث أن المادة   
تحملون الفرائض والواجبات العامة دون فرق يتمتعون بالحقوق المدنية والسياسية وي وهم

وأقر الدستور في مقدمته إلتزام لبنان مواثيق األمم المتحدة واإلعالن العالمي  بينهم، كما
  لحقوق االنسان،

االتفاقية الدولية للقضاء  9/2/9111تاريخ  278وحيث أن لبنان أبرم بالقانون رقم    
ي أقرتها الجمعية العامة لألمم المتحدة في على جميع أشكال التمييز ضد المرأة الت

، غير أنه تحفظ في الوقت عينه عن بعض أحكام هذه االتفاقية السيما 92/98/9171
منها البند الثاني من المادة التاسعة الذي يمنح المرأة حقًا متساويًا مع الرجل في ما يتعلق 

 بجنسية أطفالها،
فل والرجل والمرأة والعائلة معًا، وال يزال وحيث أن هذا التحفظ ينتقص من حقوق الط  

يسيء إلى حقوق اإلنسان ويرتب تمييزًا مجحفًا بين الرجل والمرأة، فضاًل عن كونه قد كّرس 
نسانية في لبنان،  أزمة إجتماعية وا 

( قد 9182كانون الثاني  91تاريخ  92وحيث أن قانون الجنسية في لبنان )القرار   
قبيل إعالن دولة لبنان الكبير، وقد  9182الفرنسي في العام من المفوض السامي  ُوضع

َشّرع للرجل اللبناني إعطاء جنسيته لزوجته األجنبية بشروط غير متساوية مع تلك المفروضة 
 على المرأة اللبنانية عندما تقترن بأجنبي، كما أنه لم ُيعترف لها بحقها في منح 

جها، فُحصرت رابطة الدم لمنح الجنسية جنسيتها لمولودها أسوًة بالحق المعطى لزو 
 اللبنانية بين األب وولده وُحجبت عن األم ومولودها، 

وحيث أن قانون الجنسية قد مّر عليه الزمن ولم يعد يرضي طموحات وحاجات  
 اللبناني، المجتمع
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 ل الجنسيةئقانون للمساواة بين الرجل والمرأة في مسا
 
الرجل والمرأة ينتقص من مواطنية المرأة ويصيب  وحيث أن تكريس التمييز بين     

العائالت ويحرم األوالد من حقوق كثيرة في العمل واإلنتساب إلى النقابات ومزاولة المهن 
 واإلقامة واإلستفادة من التقديمات اإلجتماعية والسكن والتمّلك وغيرها،

 

لضمير الوطني المزمنة، المقلقة ل وحيث أنه يقتضي بالتالي معالجة هذه القضية
 واإلنساني، واالحاطة بها من مختلف جوانبها وأبعادها التاريخية والقانونية واالجتماعية،

 

 لـذلـك،

في األلفية الثالثة للمساواة بين الرجل والمرأة في مسائل  يأتي إقتراح التعديل الحاضر  
عالن لبنانية بإ حق المولود من أمالجنسية، فيرمي من جهة أولى إلى اإلعتراف واإلقرار ب
المقترنة نانية ة ثانية لتخويل المرأة اللبجنسيته اللبنانية لكون هذا الحق ينشأ بوالدته، ومن جه

 بأجنبي منحه جنسيتها أسوًة بالرجل اللبناني المقترن بأجنبية. 
 :  همان يسيقسمين رئييندرج بحث األسباب الموجبة القتراح القانون التعديلي الحاضر في 

مواٍز  وهو حق المرأة باعطاء ولدها ما هو نسبة للسبب األول الموجب للتعديل،بال -2
وتابع ومرتبط بمنحه الحياة أي اإلقرار له بجنسية والدته، وحق الطفل وبحكم صلة الدم 
عينها التي ُتَقر له مع والده بعدم إنكار حقه بجنسية والدته، إذ أن جنسية الوالدين هي حق 

 ن ومنفردين،للطفل عليهما متحدي
واجبها، بمنحه ها، بل و إّن حق المرأة بمنح الحياة للجنين وبتربيته وحضانته يتالزم وحق

فهي من حملت به وولدته، وبالتالي فإن رابطة الدم بين األم وولدها هي رابطة  الجنسية.
 دم أكيدة وأصلية وغير القابلة للتشكيك إذ أن جنسية األم هي ليست بجنسية 
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 ل الجنسيةئللمساواة بين الرجل والمرأة في مساقانون 

 
طارئة تعطى للمولود في حاالت إستثنائية أقرها القانون، كما في حالة الولد مجهول األب، 

نّما هي جنسية أصلية قابلة ألن ُتمنح لكل من يولد من رحمها. ن جميع األمهات  وا  وا 
جنسيتها  ص من حق المرأة اللبنانية فياإلنتقا سواء فيما بينهّن، ومن غير الجائزاللبنانيات 

 لمجرد زواجها من أجنبي. 
كل اإلنعكاسات السلبية على العائلة والمجتمع  إّن في حرمان الولد جنسية والدته

واإلنسان لكونه جريمة بحق الطفل واألم، ويرتب واقعًا أليمًا ومريرًا يجعل من المولود من 
دير جناقمًا على مجتمعه وعالًة عليه، في حين أّنه عن وطنه  أم لبنانية وأب أجنبي غريباً 

نسبة مثله مثل المولود من أب وأم لبنانيين خاصةً وأن لبنان بال بالمواطنية وبالجنسية اللبنانية
 إليه هو وطن نهائي وهو حقًا الوطن األم.

 .إن اإلقرار بجنسية األم لولدها هو حق له عليها وعلى المجتمع قبل أن يكون حقًا لها
نما حق مقدس ومشروع وطبيعي وبيولوجي.  فحّق الطفل بجنسية أمه ليس منًَّة وا 

 

وهو حق المرأة اإلنسان لكونها متساوية  الموجب للتعديل، الثانيسبب لبالنسبة ل -1
 ا األجنبيإلى زوجهوالرجل من الناحية اإلنسانية والقانونية، بأن تمنح جنسيتها اللبنانية 

 في المواطنية بين الرجل والمرأة. عماًل بمبدأ المساواة
إن المرأة بشكل عام وفي لبنان بشكل خاص، لها حق في العيش بكرامة وفي التربية 
والتعليم ودخول الجامعات وخوض معترك الحياة المهنية والعملية شأنها شأن الرجل ولها 

ن اللبناني والحقوق اوتمثيل األمة في البرلم الحقوق السياسية في اإلقتراع والترشح لإلنتخابات
المدنية التي تخولها التجارة واإلنتساب إلى النقابات والجمعيات وبأن تتبّوأ أي مركز في 
القطاع الخاص أو أي منصب وزاري أو سياسي أو إداري، فهي إذًا مساوية للرجل في 

تشارك و  الحقوق والمسؤوليات فضالً عن أنها تجهد باستمرار لتطوير قدراتها العلمية والعملية
 في بناء المجتمع، 
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 ل الجنسيةئقانون للمساواة بين الرجل والمرأة في مسا
 

فمن هنا لها أيضاً أن يتم اإلقرار بحقها في منح جنسيتها اللبنانية لزوجها الذي يشاركها 
الحياة العائلية اللبنانية، حتى ال يكون مصيره البقاء في حالة غربة دائمة وقسرّية عن انتماء 

 ائلة والمجتمع الذي ساهم في نمائه. الع
فالمرأة والرجل شريكان متساويان في تأسيس العائلة وتربيتها وتعليمها، األمر الذي 
يقضي بمساواتهما في مسائل الجنسية واإلقرار بالحّق عينه العائد للرجل في منح الجنسية 

 لشريكته في الزواج.

 إستنادًا إلى ما تقدم،

 9182 كانون الثاني 91تاريخ  92كل من القرار التشريعي رقم  يقتضي تعديل         
نضمام لبنان إلى إتفاقية االقاضي ب 9111تاريخ أول آب  278والقانون  قانون الجنسية()

 ز ضد المرأة.مييالقضاء على جميع أشكال الت

كما ويقتضي التنبه بأاّل يلحق المرأة تمييز في القانون المنوي تشريعه لتمكين 
 حّدرين من أصل لبناني من إستعادة جنسيتهم اللبنانية.المت
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 قانون للمساواة بين الرجل والمرأة في مسائل الجنسية

 
 تعديل

 2111كانون الثاني  21تاريخ  21القرار التشريعي رقم 
 

 المادة األولى بنّصها الجديد:
 يعد لبنانيًا: "   

   كل شخص مولود من أب لبناني
 أو أم لبنانية.

  كل شخص مولود على األراضي
اللبنانية ولم يثبت أنه إكتسب 
 بالبنوة عند الوالدة تابعية أجنبية.

  كل شخص يولد في لبنان من
والدين مجهولين أو والدين 

 مجهولي التابعية."

 المادة األولى بنّصها القديم:
 "  يعد لبنانيًا: 

 .كل شخص مولود من أب لبناني 

 م ان الكبير ولكل شخص مولود في أراضي لبن
يثبت أنه إكتسب بالبنوة عند الوالدة تابعية 

 أجنبية.

  كل شخص يولد في أراضي لبنان الكبير من
 والدين مجهولين أو والدين مجهولي التابعية."

 
 

 

 لمادة الثانية بنّصها الجديد:ا
إن الولد غير الشرعي الذي تثبت بنوته " 

وهو قاصر يتخذ الجنسية اللبنانية إذا كان 
أحد والديه الذي ثبتت البنوة أواًل بالنظر 
ذا كان برهان ثبوت البنوة  إليه، لبنانيًا. وا 
بالنظر إلى األب واألم ناتجًا عن عقد 

 أيواحد أو حكم واحد إتخذ الولد تابعية 
من والديه اللبناني الجنسية حتى ولو منحه 

 الطرف اآلخر جنسيته األجنبية."

 
 م:المادة الثانية بنّصها القدي

" إن الولد غير الشرعي الذي 
تثبت بنوته وهو قاصر يتخذ 

الجنسية اللبنانية إذا كان أحد والديه 
الذي ثبتت البنوة أواًل بالنظر إليه، 
ذا كان برهان ثبوت البنوة  لبنانيًا. وا 
بالنظر إلى األب واألم ناتجًا عن 

عقد واحد أو حكم واحد إتخذ اإلبن 
ب ية األب إذا كان هذا األتابع

 لبنانيًا. "
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 المادة الرابعة بنّصها الجديد:

" إن الرجل أو المرأة المقترن/ المقترنة بزوج أجنبي إتخذ/ 
إتخذت التابعية اللبنانية، والراشدين من أوالد الزوج األجنبي 
المتخذ التابعية المذكورة، يمكنهم إذا طلبوا أن يحصلوا على 

ار مة، سواء أكان بالقر التابعية اللبنانية بدون شرط اإلقا
الذي يمنح هذه التابعية للزوج أو األب أو لألم أو بقرار 
خاص. وكذلك األوالد القاصرون ألب أو ألم إتخذ أي 
منهما التابعية اللبنانية فإنهم يصيرون لبنانيين إال إذا 
 رفضوا هذه التابعية في السنة التي تلي بلوغهم سّن الرشد."
 

 القديم: المادة الرابعة بنّصها
إن المقترنة بأجنبي اتخذ التابعية " 

اللبنانية، والراشدين من أوالد 
األجنبي المتخذ التابعية المذكورة، 
يمكنهم إذا طلبوا أن يحصلوا على 

التابعية اللبنانية بدون شرط 
اإلقامة، سواء أكان ذلك بالقرار 
الذي يمنح هذه التابعية للزوج أو 

 لألب أو لألم أو بقرار خاص.
وكذلك األوالد القاصرون ألب 
إتخذ التابعية اللبنانية أو ألم 

 إتخذت هذه التابعية وبقيت حية 
بعد وفاة األب فإنهم يصيرون 
لبنانيين إال إذا كانوا في السنة 

التي تلي بلوغهم الرشد يرفضون 
 هذه التابعية."

 
 

 الجديد: المادة الخامسة بنّصها
يكتسب بناًء على طلبه " إذا كان أحد الزوجين أجنبيًا ف

جنسية زوجه اللبناني بعد مرور سنة على تاريخ تسجيل 
 الزواج في قلم النفوس."

 
 

 المادة الخامسة بنّصها القديم:
إن المرأة األجنبية التي تقترن " 

بلبناني تصبح لبنانية بعد مرور 
سنة على تاريخ تسجيل الزواج في 

 قلم النفوس بناء على طلبها."
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 الجديد: لسادسة بنّصهاالمادة ا

" إذا كان أحد الزوجين لبنانيًا واقترن بأجنبي فيبقى لبنانيًا 
إلى أن يطلب شطب قيده من سجالت النفوس إلكتسابه 

 جنسية زوجه األجنبي."
 

 
 المادة السادسة بنّصها القديم:

إن المرأة اللبنانية التي تقترن  "
بأجنبي تبقى لبنانية إلى أن تطلب 

من سجالت اإلحصاء شطب قيدها 
 إلكتسابها جنسية زوجها."

 
 ( بنّصها الجديد:2المادة السابعة )الفقرة 

" يجوز ألي من الزوجين الذي فقد جنسيته اللبنانية إثر إقترانه بشخص 
 من التابعية غير اللبنانية أن يستعيد هذه الجنسية بناء على طلبه.

وخسرن جنسيتهن  9128إن اللبنانيات اللواتي تزوجن قبل إحصاء سنة  
بالزواج ولم يكن لهن قيد في سجالت هذا اإلحصاء يمكنهن الحصول على 

على  9184آب سنة  20حكم قضائي بقيدهن إذا ثبت وجودهن بتاريخ 
األراضي اللبنانية أما من وجد منهن خارج األراضي اللبنانية بالتاريخ 

نية من قانون ادة الثاالمذكور فيمكنهن إستعادة جنسيتهن اللبنانية بموجب الم
 ".9141كانون الثاني  29
 

 ( بنّصها القديم:2المادة السابعة )الفقرة 
" يجوز للمرأة التي فقدت جنسيتها اللبنانية 

إثر اقترانها بأجنبي أن تستعيد هذه الجنسية 
 بعد انحالل الزواج بناء على طلبها.

إن اللبنانيات اللواتي تزوجن قبل إحصاء سنة 
جنسيتهن بالزواج ولم يكن  وخسرن  9128

لهن قيد في سجالت هذا اإلحصاء يمكنهن 
بعد انحالل الزواج الحصول على حكم 
 20قضائي بقيدهن إذا ثبت وجودهن بتاريخ 

على األراضي اللبنانية  9184آب سنة 
بالتاريخ المذكور فيمكنهن إستعادة جنسيتهن 

 29اللبنانية بموجب المادة الثانية من قانون 
 ."9141الثاني سنة كانون 

 
 المادة العاشرة بنّصها الجديد:

" مع اإلحتفاظ بحقوق اإلختيار المنصوص عليها في معاهدة الصلح 
، يعد لبنانيًا الشخص المولود في لبنان من 9182الموقعة في لوازن سنة 

 9أب أو أم ولدا فيه أيضًا، وكان أحدهما حائزًا التابعية العثمانية في 
 ."9194تشرين الثاني 

 المادة العاشرة بنّصها القديم:
" مع اإلحتفاظ بحقوق االختيار المنصوص 
عليها في معاهدة الصلح الممضاة في لوازن 

، يعد لبنانيًا كل شخص مولود 9182سنة 
في أراضي لبنان الكبير من أب ولد فيه 

 9194تشرين الثاني سنة  9أيضًا، وكان في 
 حائزًا للتابعية العثمانية."
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 الجديد: المادة الحادية عشر بنّصها

قد اكتسبوا التابعية األجنبية  إن األوالد، والنساء المتزوجات الذين يكونون  "
من معاهدة الصلح المعقودة في لوازن يجوز لهم أن  21بمقتضى المادة 

يتخذوا التابعية اللبنانية بموجب قرار من رئيس الدولة بعد التحقيق وبشرط 
لبنان وذلك بتقديمهم تصريحًا بهذا الشأن في السنة  ين فيأن يكونوا مقيم

 التي تلي بلوغ سّن الرشد بالنسبة لألوالد."
 

 
 المادة الحادية عشر بنّصها القديم:

" إن األوالد والنساء المتزوجات الذين يكونون 
قد اكتسبوا التابعية األجنبية بمقتضى المادة 

من معاهدة الصلح المعقودة في لوازن  21
يجوز لهم أن يتخذوا التابعية اللبنانية بموجب 
قرار من رئيس الدولة بعد التحقيق وبشرط أن 

يكونوا مقيمين في أراضي لبنان وذلك 
بتقديمهم تصريحًا بهذا الشأن في السنة التي 

  تلي بلوغ الرشد أو انحالل الزواج."
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 ل الجنسيةئي مساقانون للمساواة بين الرجل والمرأة ف
 

 2111تاريخ أول آب  111القانون 

 المادة االولى :
" أجيز للحكومة إنضمام لبنان الى إتفاقية القضاء على 

جميع أشكال التمييز ضد المرأة المعتمدة من الجمعية العامة 
والمرفقة بهذا القانون  92/98/9171لألمم المتحدة بتاريخ 

 شرط التحفظ بعدم التزام لبنان:
المتعلق بمنح المرأة حقًا  1" من المادة 8بالبند " -    

 "مساويًا" لحق الرجل في ما يتعلق بجنسية أطفالها.
في  91" من المادة 9بالفقرات ج، د، و، ز، من البند " -

 ما يتعلق:
 بالفقرة "ج" المتعلقة بالحقوق المتساوية في الزواج. -    

ة ي األمور الخاصبالفقرة "د" المتعلقة بحقوق الوالدة ف -
 بأطفالها.

بالفقرة "و" المتعلقة بالوالية والقوامة والوصاية على  -
 األطفال وتبنيهم.

 بالفقرة "ز" في شقها المتعلق بإسم األسرة. -

المتعلق بعرض الخالفات        81" من المادة 9بالبند " -
بين الدول حول تفسير أو تطبيق اإلتفاقية الى محكمة 

 ". العدل الدولية
 

 :المادة األولى بنّصها الجديد
أجيز للحكومة إنضمام لبنان إلى 
اتفاقية القضاء على جميع أشكال 
التمييز ضد المرأة المعتمدة من 
الجمعية العامة لألمم المتحدة 

والمرفقة  92/98/9171بتاريخ 
 بهذا القانون.
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 18في السفر  اصطحاب األم أوالدها القاصرين

 
ع بحقوق اإلنسان على قدم المساواة مع الرجل، إلى ة في التمتّ يستند حق المرأ 

 ودون حاجة هيًا وحكماً للرجل بما يخّولها بدي تمامًا وكماالً  الطبيعة اإلنسانية للمرأة المساوية
 ( المعترف بها للرجل.Droits naturels، الحقوق الطبيعية )إلى إجازة

حقوقها، سواء  إعمالعل من مسألة إن اإلنطالق من الطبيعة اإلنسانية للمرأة يج
 أكانت مدنية أو سياسية أو إقتصادية أو إجتماعية، مسألة بديهية وطبيعية.

*** 
 

 ،شهد اإلعتراف بحقوق المرأة ومساواتها مع الرجل تطوًرا ملحوًظا على مر العصور
ة أ بحيث تم اإلعتراف في العديد من الدول بحقوق المر ، على الصعيدين الداخلي والدولي
ابطة الزواج )سواء خالل ر  المنبثقة عنولكن حقوق المرأة  في المسائل المدنية والسياسية.

 يامنا الراهنة غير مكّرسة في العديد من المجتمعاتأالزواج أو لدى إنحاللها( ال تزال حتى 
 المتخّلفة.

ى لمساواتها مع الرجل بالقانون المطّبق عالزواج و ترتبط حقوق المرأة المنبثقة عن 
عقد الزواج، السّيما لجهة الحقوق الزوجية وحق كل منهما تجاه أوالده القاصرين، خالل 

 قيام عقد الزواج أو بعد إنحالله.
ففي الدول التي تستمد األحكام القانونية المطبقة على الزواج من األحكام الوضعية 

ة عليه، أمًرا ائج المترتباإلنسانية، يبدو اإلعتراف بحقوق المرأة المتعلقة بعقد الزواج والنت
 بديهًيا وطبيعًيا.

في الدول التي تستمد األحكام القانونية  إشكاليَّةفي حين أن المسألة تبدو أكثر 
 لبنان، ذلك ألن ممارسة الحقوق الزوجية  ومنهاالمطّبقة على الزواج من العقيدة الدينية، 

 
 
 

                                                           
د. بول مرقص وأسفرت عن تعديل تعميم المديرية  – JUSTICIAدراسة قُّدمت إلى اإلتحاد النسائي التقّدمي من إعداد  21 

 ، بحيث أصبح توقيع األم إلزامياً لسفر الولد القاصر أيّاً كان سنّه.1005العامة لألمن العام اللبناني الصادر عام 
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لى مبدئين تستند إدة باألحكام الدينية التي ساواة بين الرجل والمرأة تبقى مقيَّ على قدم الم
 عمومًا وهما:

 ن الزوج هو رأس األسرة.أ -9
ن الزوج يتمتع بسلطٍة أبوية على األوالد تتمّيز بصالحياٍت أوسع بكثير من تلك أ -8

 الممنوحة الى الوالدة.
 

 ن والمتعلقة بحقوقها في مشاهدةإن دراسة الواقع القانوني لحقوق المرأة في لبنا
 أوالدها القاصرين وتسفيرهم خارج األراضي اللبنانية بّينت ما يلي :

: هو من الحقوق الطبيعية المعترف بها للوالدة في لبنان ولكن حق مشاهدة األوالد .9
 بصورة محدودة.

ف ر حق تسفير األوالد خارج األراضي اللبنانية : هو من الحقوق الطبيعية غير المعت .8
 بها للوالدة في لبنان.

 

نون عندما يكو ، ممارسة المرأة لحّقها في مشاهدة أوالدها القاصرين فمن جهٍة أولى
 الحدود  لجهةحقوق المرأة إال  ال تطرح إشكالية قانونية لناحيةفي حضانة والدهم، 

ة عينها فرض بالطريقتُ الشروط مع العلم بأن هذه  لهذه الناحية.المفروضة عليها 
 الرجل عند ممارسته لحق مشاهدة أوالده الذين يكونون بحضانة والدتهم. على

عند صدور القرار القضائي بإنهاء العالقة الزوجية بين األب واألم، وصدور القرار و 
بمنح األب حضانة أوالده، يحدد القاضي في متن قراره الشروط الواجب على األم اإللتزام 

 التالية : بالنسبة للشروطدها، والسّيما بها في ممارسة حّقها بمشاهدة أوال
 .همصطحاباأيام األسبوع التي يحق فيها للوالدة مشاهدة أوالدها و  .9
 م فيها الوالدة أوالدها القاصرين من أجل مشاهدتهم.تسلَّ تاألمكنة التي  .8

 ساعات المشاهدة. .2
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 حق لممارسة المفروضة القضائية الشروط ةمخالف جزاء فإن اإلطار، هذاوفي 
 تاريخ 821 للقانون  وفًقا المعدلة عقوبات /411/ المادة في عليه منصوص المشاهدة

 ألمر يمتثل ال آخر شخص وكل واألم األب معاقبة على نصت والتي ،87/2/9112
 ثةثال نم بالحبس ،عمره من عشرة الثامنة يتم لم قاصر إحضار يؤخر أو فيرفض ،القاضي
 .ليرة ألف مائتي إلى ألف خمسين من وبالغرامة سنتين إلى أشهر

ية من الحقوق الطبيعأوالدها هو ن حق المرأة بمشاهدة وهنا يقتضي التوضيح بأ
تمتع الذي ال ي ُيمنح عادًة للزوجالحق وهذا  نحالل عقد الزواج.االمرتبطة بالحضانة بعد 

 بحق الحضانة أو الذي ال يمارسها.
صطحابهم. اكون الحضانة لألم، يكون لألب الحق بمشاهدة األوالد و فعندما ت

 وبطريقٍة معاكسة، عندما تكون الحضانة لألب، يكون لألم الحق بالمشاهدة واإلصطحاب.
الروحية لى األحكام الشرعية و إوبما أن حق المشاهدة مرتبط بالحضانة، فإنه يقتضي الرجوع 

 وائف في لبنان.التي ترعى هذه المسألة لدى مختلف الط
لحضانة لدى جميع الطوائف مفهوم واحد، أال وهو تربية الطفل الذي ال يستقل لو 

 ع شؤونه، من تدبير طعامه وملبسه ونومه، واإلهتمام به. يبأمره، ورعايته، والقيام بجم
 وتبدأ الحضانة عند جميع الطوائف عند والدة الطفل، سواًء أكان ذكًرا أم أنثى.

نتهاء الحضانة، من فكرة بلوغ الطوائف تنطلق من أجل تحديد سن كما وأن جميع ا
اإلستقالل  يء منبشالطفل حًدا يستقل فيه بخدمة نفسه والقيام بالحاجيات اليومية البسيطة 

 أن يأكل ويلبس وينظف نفسه لوحده(.ك)
 

لدى الطوائف المسيحية، أعطيت المرأة حق الحضانة حتى بلوغ طفلها القاصر 
ذذاكالحضانة لألب تمسي ذاكبعد .نعمر السنتي ا وفًقا هولديكون لألم الحق بمشاهدة  . وا 

 لألوقات والشروط التي يفرضها عليها المرجع الروحي الذي أعلن إنحالل عقد الزواج.
 
 
 
 



198 
 

 

 في السفراصطحاب األم أوالدها القاصرين 
 
 الحضانة بحسب المذاهب : يختلف أجلاإلسالمية،  الطوائف ىدل

تنتهي حضانة الذكر عند بلوغه السبع سنوات،  ،السني المذهب لدى .9
 ي حضانة األنثى عند بلوغها تسع سنوات.تهوتن

المذهب الجعفري، تنتهي حضانة الذكر عند بلوغه السنتين، وتنتهي  لدى .8
حضانة األنثى عند بلوغها سبع سنوات. وعند بلوغ األنثى تسع سنوات 

 الخيار ما بين األب واألم.والذكر خمسة عشر سنة، يكون لديهما الحق ب

من قانون األحوال الشخصية  /14/الدروز، وبحسب المادة الموّحدين  عند .2
 لسابعةا السنة اتمامه عند للطائفة الدرزية، فإن مدة حضانة الصبي تنتهي

 .التاسعة السنة تمامهاإ عند الصبية حضانة مدة وتنتهي العمر، من
 

الدة، ينتقل الحق بها للوالد. وهو في هذا بعد إنتهاء مدة الحضانة المكّرسة للو 
المجال ال يتمّتع فقط بحق الحضانة، إنما يتّوجب على عاتقه أن يحضن أوالده ويوليهم 

 .يناإلهتمام والتربية الالزم
       

وضمن هذا السياق، فإنه يقتضي اإلشارة الى أن المجتمع المدني في لبنان يحاول 
ال الشخصية يطّبق على جميع الطوائف، وفيه إعطاء الحق جاهًدا إقرار قانون جديد لألحو 

 للوالدة بحضانة أوالدها لغاية بلوغهم سن تتراوح ما بين الرابعة عشر أو الخامسة عشر.
 

فإن كان حق المرأة بمشاهدة أوالدها هو من الحقوق الطبيعية  ومن جهٍة ثانية،
عية غير والدها هو من حقوقها الطبيالمعترف لها بها ولو بشكٍل محدود، فإن حّقها بتسفير أ

  المعترف بها في القانون اللبناني.
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إن حق المرأة في تسفير أوالدها القاصرين خارج األراضي اللبنانية غير مكّرس لها 

 في القانون اللبناني بسبب نوعين من العقبات :
ة اإلستحصال على جواز سفر ألوالدها القاصرين من : عدم إمكاني العقبة األولى .9

 دون موافقة الوالد.
د برفقة ( بمنع سفر األوالةأو مدني ة)ديني إجتهاد المراجع القضائية:  العقبة الثانية .8

 والدتهم من دون موافقة الوالد.
ت للبناني وللمعاهداصاًل للدستور اأإن العقبات المومأ إليها أعاله، هي مخالفة 

ية التي أبرمها لبنان. وهي ال تواكب التطور الملحوظ في التشريعات المقارنة والمتبعة الدول
 في بعض الدول العربية واألجنبية.

ومن هنا وبما أن حق مشاهدة المرأة ألوالدها القاصرين ال يطرح إشكالية قانونية 
والدها القاصرين أتكمن المشكلة األساسية في عدم اإلعتراف لها بحقها بتسفير بحيث معّقدة، 

دها أن منع الوالدة من تسفير أوالالتأكيد على  من دون موافقة والدهم، سنحاول في مقسٍم أول
ة ومسار والمعاهدات الدوليَّ القاصرين خارج األراضي اللبنانية هو مخالف للدستور اللبناني 

ند عليه ي التي تستتحديد اإلطار القانون(، كي نتوصل في مقسٍم ثاٍن الى I) القانون المقارن 
اإلدارات الرسمية والقضائية من أجل منع المرأة من تسفير أوالدها القاصرين خارج األراضي 
اللبنانية والذي يبّين عدم وجود أي نص قانوني واضٍح أو صريح يمكن اإلعتماد عليه في 

 (.IIهذا المجال من أجل عدم اإلعتراف للمرأة بهذا الحق )
م  ة وفًقا لخطة العمل التالية :فتصبح الدراسة مقسَّ

I.  منع األم من تسفير أوالدها القاصرين مخالف للدستور اللبناني
 والمعاهدات الدولي ة ومسار القانون المقارن. 

A-  منع األم من تسفير أوالدها القاصرين من دون موافقة األب مخالف ألحكام
 الدستور اللبناني.
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B-  منع األم من تسفير أوالدها القاصرين من دون موافقة األب مخالف
 للمعاهدات الدوليَّة ولمسار القانون المقارن.

 

II.  منع األم من تسفير أوالدها القاصرين غير مبرر بموجب القانون
 اللبناني.

A-  عدم اإلعتراف للمرأة بحقها باإلستحصال على جواز سفر ألوالدها القاصرين
 نص قانوني صريح.غير مبرر بأي 

B-  القرارات القضائية بمنع المرأة من تسفير أوالدها القاصرين غير مبررة بأي
 نص قانوني صريح.  

 
I.  منع األم من تسفير أوالدها القاصرين مخالف للدستور اللبناني

 والمعاهدات الدولي ة ومسار القانون المقارن 
هو  لقاصرين برفقة والدتهمإن الحصول على موافقة الوالد من أجل تسفير األوالد ا

، ولكنه مخالف ألحكام الدستور والمعاهدات الممارسة اإلداريةمن اإلجراءات المتبعة في 
وّقع عليها لبنان وصادق على مضمونها والتزم بتطبيق أحكامها. كما وأن منع الدولية التي 

جنبية ية واألالمرأة من تسفير أوالدها القاصرين غير مواكب لتطو ر التشريعات اآلسيو 
 المقارنة.

 
 يتناول األول البحث في نصوص ،لى قسمينإلذلك سنقسم البحث في هذا اإلطار 

قانون الدولي، ال، وأما الثاني فيتعلق بأحكام بين الرجل والمرأة المساواة تكفلالدستور التي 
ة على عيبير أي تمييز ضد المرأة وتوليها الحقوق الطظالمعاهدات الدولية التي تحومنها 

 قدم المساواة مع الرجل، وأحكام القانون المقارن في هذا المجال.
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A-   منع األم من تسفير أوالدها القاصرين من دون موافقة األب مخالف
 ألحكام الدستور اللبناني

 

 دستوري ال التعديل بموجب المضافة مقدمة الدستور اللبناني من "ج" نصت الفقرة
 : أن على 89/1/9110  تاريخ/ 92/ رقم

 طليعتها يوف العامة، الحريات احترام على تقوم برلمانية، ديمقراطية جمهورية لبنان"
 جميع ينب والواجبات الحقوق  في والمساواة االجتماعية العدالة وعلى والمعتقد، الرأي حرية

 ".تفضيل أو تمايز دون  المواطنين
 

 :جاء ثحي اللبنانيين، بين المساواة مبدأ على أيًضا الدستور من /7/ المادة ونصت
 والسياسية ةالمدني بالحقوق  بالسواء يتمتعون  وهم القانون  لدى سواء اللبنانيين كل"
 ."بينهم فرق  ما دون  العامة والواجبات الفرائض ويتحملون 
 
 دستور،ال بأن يتبّين منه، السابعة والمادة الدستور مقدمة من" ج" الفقرة قراءة من

 في بقةالمط القانونية النصوص جميع بين من ودرجةً  مرتبةً  األسمى القانوني النص وهو
نص على مبدأ عام في المساواة بين اللبنانيين، وذلك قد (، Etat de droit) القانون  دولة

 .من دون أي تمييز أو تفضيل
نانيين، وذلك ين جميع اللبفمبدأ المساواة بين اللبنانيين يعني في مضمونه المساواة ب

نتماءاتهم السياسية أو الطائفية أو العرقية أو المذهبية، وبغض النظر ا بغض النظر عن
بالحقوق  /7/، سواًء أكانوا ذكوًرا أم إناًثا. فجميعهم يتمتعون وبحسب المادة جنسهمعن 

 المدنية والسياسية على حد السواء.
حرية  توفيرو انيين، حق كل لبناني بتسفير للبنلومن الحقوق المدنية المعترف بها 

ن عدم اإلعتراف للوالدة بإمكانية تسفير أوالدها   إنتقال أوالده خارج األراضي اللبنانية. وا 
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القاصرين، بإرادتها الحّرة ومن دون اإلستحصال على إذن وموافقة الوالد، من شأنه أن 

 المساواة بين الرجل والمرأة المكّرس بموجب أحكام الدستور المبسوطة أعاله. بمبدأ ُيخلّ 
وفي هذا اإلطار، يقتضي اإلشارة، بأنه وفي جميع الدول التي تحترم القانون والتي 

ترام مبدأ تسلسل الشرائع (، فإن احEtat de droitيطلق عليها تسمية دول القانون )
(Principe de la hiérarchie des normes هو من المبادئ األساسية التي يقتضي )

 إحترامها في النظم القانونية الداخلية.
من قانون أصول المحاكمات  /8/وقد أقّر لبنان وجوب إحترام هذا المبدأ في المادة 

 المدنية التي نصت على أنه يتّوجب على المحاكم أن تتقيد بمبدأ تسلسل القواعد.
ع ينطوي على وجوب أن تكون جميع النصوص إن إحترام مبدأ تسلسل الشرائ

من الدستور، مطابقة له وغير مخالفة ألحكامه. األمر الذي يستتبع معه  ةاألدنى درج
 وجوب أن تكون القوانين مطابقة ألحكام الدستور، ووجوب أن تكون أحكام القرارت اإلدارية

 مطابقة ألحكام القوانين التي تعلوها درجًة. بدورها
لى عدم اإلعتراف بحق المرأة إحكام القانونية أو اإلدارية التي تؤدي لذلك فإن األ

لى اإلخالل إبتسفير أوالدها القاصرين من دون اإلستحصال على موافقة الوالد، والتي تؤدي 
بمبدأ المساواة بين الرجل والمرأة، هي مخالفة ألحكام الفقرة "ج" من الدستور والمادة السابعة 

 ة أصاًل.، وبالتالي باطلمنه
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B-  منع األم من تسفير أوالدها القاصرين من دون موافقة األب مخالف

 للمعاهدات الدولية ولمسار القانون المقارن 
 
 

 تهموالد برفقة القاصرين األوالد تسفير أجل األب من موافقة على الحصول إن .9
 .دوليةال المعاهدات ألحكام مخالف

 

من قانون أصول المحاكمات المدنية التي أقّرت وجوب إحترام  /8/نصت المادة 
 :مبدأ تسلسل الشرائع في فقرتها الثانية على أنه 

 جالم في تتقدم العادي، القانون  أحكام مع الدولية المعاهدات أحكام تعارض عند"
 ".الثانية على األولى التطبيق

 
 :يلي ما المذكورة حكاماأل من يستفاد
 الدولية المعاهدات ألحكام مطابقة الداخلية األحكام تكون  أن يجب .9

 اللبنانية. الدولة من عليها المصادق

عند تعارض أحكام القانون الداخلي )من قانون وقرار إداري وغيرها( مع  .8
أحكام المعاهدة الدولية، فإنه يقتضي اإلعتداد بأحكام القانون الدولي 

 الداخلي.وا همال أحكام القانون 

 
نطالًقا منه، وضمن إطار معالجة حق المرأة بتسفير أوالدها  بعد هذا التوضيح وا 
القاصرين من دون وجوب اإلستحصال على موافقة والدهم، فإن العديد من المعاهدات 
الدولية التي صادق عليها لبنان، نصت على وجوب إحترام مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة، 

 بع معه القول بأن عدم اإلعتراف بحق للمرأة معترف به للرجل، األمر الذي يستت
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هو من اإلجراءات المخالفة ألحكام المعاهدات الدولية التي تسمو على جميع األحكام 

 الداخلية.
 ( من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية4) 82فمن جهٍة أولى، نصت المادة 

، بأن الدول 84/2/9179تاريخ  9988والسياسية المصادق عليه بموجب القانون رقم 
 لدى هماوواجبات الزوجين حقوق  تساوي  لكفالة مناسبة تدابير تتخذ "بأناألطراف مطالبة 

 ."إنحالله ولدى الزواج قيام وخالل التزوّج
عام لمبدأ ال ة بحقوق اإلنسان في إطار توضيحها للفهموقد أوضحت اللجنة المعنيّ 
يتمتع الزوجان، أثناء زواجهما، بالمساواة في  "ما يلي: المساواة في الحقوق والمسؤوليات 

الحقوق والمسؤوليات داخل األسرة. ونطاق هذه المساواة يشمل كافة المسائل الناجمة عن 
دارة شؤون البيت وتعليم األطفال وتطبق  .العالقة القائمة بينهما مثل إختيار مكان اإلقامة وا 

 ."هذه المساواة بإستمرار على الترتيبات المتعلقة باإلنفصال قانونًا أو بإنحالل عقدة الزواج
وجوب تحريم المعاملة التمييزية فيما يتعلق بأسس وا جراءات  وترى اللجنة "

اإلنفصال أو الطالق أو رعاية األطفال أو اإلعالة أو النفقة أو حقوق الزيارة أو فقدان أو 
ة السلطة األبوية، وذلك أخًذا بعين اإلعتبار المصلحة الفضلى لألطفال في هذا إستعاد
 .الصدد"

 

من إتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز  /91/ومن جهٍة ثانية، نصت المادة 
بأنه  ،84/7/9111الصادر بتاريخ  278ضد المرأة المصادق عليها بموجب القانون رقم 

بأن تؤمن على قدم المساواة بين المرأة والرجل ما يلي  ملزمةً  يقع على عاتق الدول األطرف
: 

 أثناء الزواج وعند إنحالله.عينها الحقوق والمسؤوليات  .9
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ما ، وبغض النظر عن حالتهوالَِّدْينبوصفهما عينها الحقوق والمسؤوليات  .8

ا، وفي جميع األحوال، يكون الزوجية، في األمور المتعلقة بأطفالهم
 لمصلحة األطفال اإلعتبار األول.

، في ما يتعلق بالوالية والقوامة والوصاية على عينها الحقوق والمسؤوليات .2
 األطفال، على أن تكون لمصلحة األطفال اإلعتبار األول.

وقد شددت اللجنة المعنية بحقوق اإلنسان في األمم المتحدة ضمن إطار توضيحها 
 المومأ إليها أعاله، بأن العديد من البلدان تعتمد في النص  /91/المادة  لمفهوم

على حقوق ومسؤوليات الشريكين في الحياة الزوجية، على مبادئ القانون العام والقوانين 
الدينية واألعراف، بدالً من اإلمتثال لمبادئ واردة في اإلتفاقية. وأضافت بأن هذه اإلختالفات 

د تقيّ و المرأة  لغة التأثير علىالى عواقب بإلممارسة من شأنها أن تؤدي في القانون وفي ا
س أبشكٍل دائم حقوقها في التساوي في المركز والمسؤولية أثناء الزواج، وذلك بجعل الرجل ر 

 األسرة والمسؤول األول عن إتخاذ القرارات، األمر الذي يخالف اإلتفاقية.
ن الميثاق العربي لحقوق اإلنسان المصادق م /2/ومن جهٍة ثالثة، فقد نصت المادة 

 على أن : ،2/1/8002الصادر بتاريخ  9بموجب القانون رقم من لبنان عليه 

 التمييز ظل في والواجبات، والحقوق  اإلنسانية، الكرامة في متساويان والمرأة الرجل"
 والمواثيق عاتوالتشري األخرى  السماوية والشرائع اإلسالمية الشريعة أقرّته الذي االيجابي
 لتأمين لالزمةا التدابير كافة باتخاذ طرف دولة كل لذلك تبعاً  وتتعهد. المرأة لصالح النافذة
 هذا في الواردة ق الحقو  بجميع التمتع في والرجال النساء بين الفعلية والمساواة الفرص تكافؤ

 ".الميثاق
 التمييزب إالّ  والمرأة رجلال بين يؤخذ ال أنه على المذكورة، الثالثة المادة أشارت وقد

 أي المرأة لصالح وذلك األخرى، السماوية والشرائع اإلسالمية الشريعة تهأقرّ  الذي اإليجابي
 .منها إنتقاًصا وليس حقوقها في زيادةً 
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 قدم ىلع بالتمتع المرأة حق بأن القول البديهي من أصبح تقدم، ما على تأسيًسا

 هاب المعترف األساسية الحقوق  من هو للرجل، بها المعترف عينها بالحقوق  المساواة
 نم المرأة منع خالل من الحق لهذا تقييد أي نوا   .الدولية المعاهدات بموجب لصالحها
 امألحك مخالف هو الوالد، موافقة على اإلستحصال دون  من القاصرين أوالدها تسفير

 إنحالله عدوب الزواج عقد خالل والمرأة الرجل بين المساواة مبدأ تأقرّ  يالت الدولية المعاهدات
 .أوالدهما تجاه حقوقهما لجهة والسّيما

 

 ته والد برفقة القاصرين األوالد تسفير أجل األب من موافقة على الحصول إن .8

 القانون الدولي المقارن. لمسار مخالف   
 

ارج البلد الذي تعيش فيه مكّرس لها إّن حّق المرأة تسفير أوالدها القاصرين خ
بموجب قوانين الدول األجنبية التي تعتمد القانون المدني أساًسا لتنظيم الحياة الزوجية 

 والحياة العائلية ما بعد إنحالل الرابطة الزوجية.
إّن حق المرأة بتسفير أوالدها القاصرين معترف به لها على قدم المساواة بينها وبين 

تراف للمرأة بهذا الحق ينطلق من فكرة أساسية أال وهي أن السلطة الوالديَّة الرجل. واإلع
(l’autorité parentaleليست ممنوحة للوالد )  فقط، إنما من الواجب أن تكون وعلى

 قدم المساواة، ممنوحة للوالدة أيًضا وبالمشاركة مع الرجل بعد إنحالل عقد الزواج بينهما.
كية كفرنسا والواليات المتحدة وكندا وبعض الدول اآلسيوية فالدول األوروبية واألمير 

وحتى العربيَّة كتونس، تكفل بواسطة قوانينها حق الوالدين، األب واألم، وبغض النظر عن 
حالتهما الزوجية )سواء كانا يعيشان مع األطفال أم ال(، أن يتشاركا بالتساوي الحقوق 

 والمسؤوليات تجاه أطفالهما.
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ولكن األمر يبدو أكثر تعقيًدا في ما يتعلق بالدول العربية التي تعتمد بغالبيتها على 
 التشريعات الدينية في تنظيم العالقة العائلية خالل الزواج وما بعد إنحالله.

ن يففي معظم الدول العربية، يعود الحق بالوالية على نفس وأموال األوالد القاصر 
ن هذا الحق ال ُيمَنح للمرأة الوالدة. من هنا ال يمكنها تسفير أوالدها القاصرين  -للوالد األب. وا 

إالَّ بعد اإلستحصال على موافقة والدهم )المملكة العربيَّة السعودّية، األردن، الكويت...( 
رونية تحيث أن المؤسف أن هذه المعلومات السلبية منشورة في معظم مواقع السياحة اإللك

 التي تعّرف بها البالد للراغبين بزيارتها وهي تتخذ أشكال تحذيرات!
 

إال أنه يقتضي اإلشارة في هذا المجال، بأنه تم إعداد مشروع تعديل قانون األحوال 
، ومن أبرز التعديالت المقترحة 7/1/9122الصادر بتاريخ  21الشخصية في سوريا، الرقم 

ية على نفس األوالد وأموالهم لألب أو لألم، وذلك بحسب في هذا المجال، أن تكون الوال
 إختيار القاضي الشرعي الناظر في قضايا الطالق.

فإذا أعطي الحق بالوالية على النفس والمال لألم، أصبح بإمكانها أن تقوم بتسفير 
 أوالدها الى الخارج من دون اإلستحصال على موافقة والدهم.

المقارنة، وخصوصًا الغربيَّة منها، يمسي الوضع في ظل هذه األوضاع التشريعية 
القانوني في لبنان غير مواكب لتطور هذه التشريعات ولتطور المفاهيم الدولية المنظمة 
للعالقة الزوجية وعالقة كل من الوالدين بأوالدهما القاصرين. تظهر إذًا الحاجة الماسة إلى 

فقة للبنانية من دون اإلستحصال على مواتكريس حق المرأة بتسفير أوالدها خارج األراضي ا
والدهم، كي ال تصبح التشريعات اللبنانية رجعية وغير مواكبة لتطور المفاهيم والقيم اإلنسانية 

 في مختلف مجتمعات العالم وكي تبقى رائدة في المنطقة العربيَّة.
*** 
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دم اإلعتراف للمرأة بحقها في تسفير أوالدها هو مخالف ولكن وعلى الرغم من أن ع

للدستور اللبناني وللمعاهدات الدولية ولمسار القوانين المقارنة، إالَّ أنَّ السلطات اإلدارية 
والقضائية في لبنان تمنع المرأة من ممارسة هذا الحّق، وهي ال تستند في ذلك إلى أي 

 (.IIنصوص قانونية واضحة وصريحة )
 

II. األم من تسفير أوالدها القاصرين غير مبرر بموجب القانون  منع
 اللبناني

 

إن الحق بالتنقل بحريٍة ومن دون أي عوائق هو من الحقوق األساسية المعترف 
 بها لإلنسان على الصعيدين الدولي والوطني.

لى تقييد هذه الحرية، إنما يشكل إستثناًءا إي إجراء أو عمل من شأنه أن يؤدي أن ا  و 
 ى المبدأ العام، أال وهو حرية السفر.عل

ن م ومن هنا، فإن القيود التي ُتفرض على المواطنين والتي من شأنها أن تحدّ 
حريتهم في السفر، إنما يجب أن تكون تدابير إستثنائية مقّيدة بموجب أحكام قانونية صارمة 

 وواضحة.

أجل  ذن الوالد منالوالدة اإلستحصال على إ -يشترط على المرأة ولكن في لبنان، 
 تسفير األوالد القاصرين برفقتها في الحالتين التاليتين :

A-  في حالة تقدم الوالدة بمعاملة إدارية لألمن العام من أجل اإلستحصال على
 جواز سفر ألوالدها القاصرين.

B-  ،في حالة صدور قرار عن المراجع القضائية المختصة )محكمة شرعية
منع سفر األوالد القاصرين عندما يكونون أو مدنية( ب أو مذهبية روحية

 بحضانة الوالدة.
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في كلتي الحالتين، إن تقييد حرية المرأة وحقها في تسفير أوالدها القاصرين 
خارج األراضي اللبنانية غير مبرر بموجب نص قانوني واضح وصريح، 

 يلي.وذلك وفًقا لما سنبّينه في ما 
 

A-  عدم اإلعتراف للمرأة بحقها باإلستحصال على جواز سفر ألوالدها القاصرين غير
 مبرر بأي نص قانوني صريح

ع /ت/ص/أع/8حددت التعليمات الصادرة عن المديرية العامة لألمن العام رقم 
والمتعلقة بأصول منح جوازات السفر اللبنانية الجديدة المستندات  89/98/8002تاريخ 

دادهاتقديمها للحصول على جواز سفر لألوالد القاصرين، الواجب   لوالد.موافقة ا وفي عِّ
 وقد فّرقت التعليمات المذكورة بين حالتين :

خذ إشترطت التعليمات أن يتم أ بالنسبة لألوالد القاصرين دون السابعة من العمر، .9
ادق الذي يصعلى الطلب، وذلك أمام المختار  معًا إلزاميًاموافقة وتوقيع الوالدين 

على توقيع كل منهما على حدة، أو أمام موظف من المديرية العامة لألمن في 
 المركز اإلقليمي الذي يستلم طلب اإلستحصال على جواز سفر.

 ،بالنسبة لألوالد القاصرين الذين أتموا السابعة من العمر ولم يتجاوزوا الثامنة عشرة .8
 ألب على الطلب من دون األم.موافقة وتوقيع ا اإلستحصال علىفإنه يشترط 

وضحت التعليمات ضمن هذا اإلطار، بأنه وفي حال وفاة الوالدين أو أحدهما، أوقد 
أو في حال الطالق أو الهجر بينهما، فإن الحق باإلذن بالسفر والتوقيع على طلب 

القانوني الذي  ر، يعود للوصي الشرعي، أو للوكيلاإلستحصال على جواز سفر للولد القاص
صادر  مستندعلى حمل وكالة صريحة بهذا الخصوص، أو لصاحب الحق بالحضانة بناًء ي

 عن المرجع القضائي المختص.
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 يستفاد من أحكام هذه التعليمات ما يلي :
ية انونمساواة ق فإن، العمر من السابعة يتّموا لم الذين القاصرين لألوالد بالنسبة .9

 الرجل، ذلك ألنها تتمتع بالحقوق عينها التي يتمتع بها الرجل و بين المرأة متحقِّقة 

قاصٍر لفي مجال اإلستحصال على جواز سفر ألوالدهم. فال يجوز منح جواز سفر 
دون السابعة من العمر إال بعد اإلستحصال على موافقة كل من األب واألم في 

 ينهما. آٍن مًعا، وذلك على قدم المساواة ب

، عشرة ةالثامن يتموا ولم العمر من السابعة أتموا الذين القاصرين لألوالد بالنسبة .8
فإن هذه التعليمات جاءت مخالفة لمبدأ المساواة بين حقوق الرجل والمرأة، السّيما 

أجل  من الزوجإذن  التدبير عبر اشتراط الحصول علىفي هذا مغبونة وأن المرأة 
لى يمكنه أن يستحصل ع الوالدر ألوالدها، في حين أن اإلستحصال على جواز سف

 جوازات السفر المذكورة من دون رأي أو موافقة الوالدة.
 

هي  89/98/8002تضي اإلشارة في هذا المجال، بأن التعليمات المؤرخة في قت
والمتعلق  2/9/9112تاريخ  /99/تعليمات إدارية جاءت تستند الى أحكام القانون رقم 

 ازات السفر اللبنانية.بتنظيم جو 
بمبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في  وبما أن التعليمات اإلدارية التي جاءت تخلّ 

مجال اإلستحصال على جواز سفر لألوالد القاصرين الذين أتموا السابعة من العمر ولم 
 ، فإن السؤال الذيالمذكور 99/12لى أحكام القانون رقم إيتموا الثامنة عشر، إستندت 

 نصوص على يحتوي  99/12 رقم القانون  كان إذا ما معرفة في يكمنيطرح في هذا المجال 
 شأنها من وأ اللبنانية، األراض خارج أوالدها تسفير في المرأة وحرية حق تقّيد أن شأنها من
 للمرأة؟ بها معترف غير حقوقاً  الرجل تمنح أن

 
منه  /2/و /1/نص المادتين ، يتبّين بأن 99/12العودة الى أحكام القانون رقم ب

 يتعلق بموضوع اإلستحصال على جوازات سفر لألوالد القاصرين.
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 على ما يلي : 99/12من القانون رقم  /1/وقد نصت المادة 

 نالقاصري واألوالد للزوج عائلي جواز على االستحصال العالقة لصاحب يحق"
 دأح جواز إلى القاصرين هؤالء أحد إسم إضافة يمكن كما عشرة، لخامسةا دون  هم الذين
 الءهؤ ل يمكن وال. القانون  هذا من الثانية المادة أحكام الحالتين في تراعى أن على ذويهم

 ."العائلي السفر جواز يستعملوا أن مستقلين السفر أرادوا إذا القاصرين
 : يلي ما على عينه القانون  من /2/ المادة نصت حين في
 سفر جواز يحمل أن وحده المسافر عشرة الثامنة دون  اللبنانية أو اللبناني على"
 وأ المحلة مختار من مصدقة وليه من بإجازة إالَّ  سفر جواز قاصر يعطى وال مستقالً،
 ."المختص الموظف أمام وتوقيعه بالذات الولي بحضور أو القرية

 التعليمات وأحكام 99/12 رقم القانون  من /2/و /1/ المادتين أحكام مقارنة من
 لىع اإلستحصال أجل من األب موافقة على اإلستحصال وجوب إشترطت التي اإلدارية
 يتبّين عشر، الثامنة يتموا ولم العمر من السابعة أتموا الذي القاصرين لألوالد سفر جواز
 ،األم ون د لألب، الحق يولي واضح قانوني نص الى تستند لم التعليمات هذه بأن

 عليماتالت جعلي ممَّا العمر، من السابعة أتم الذي للقاصر سفر جواز على باإلستحصال
 توافر ناافترض لو الدولة شورى  مجلس أمام العام القانوني المبدأ في لإلبطال قابلة اإلدارية
 ابألسبل ديًداوتح القانون  أحكام لمخالفتها القضائية، المراجعة إلقامة الشكليَّة الشروط
 :التالية

 زجوا على يستحصل أن العالقة لصاحب يعود أنه على /1/ المادة نصت .9
 نسج وال هويَّة تحدد أن دون  من القاصرين، ولألوالد للزوج عائلي سفر

 تفريق أي دون  ومن يًضا،أ الوالدة أم حصًرا الوالد أهو "العالقة صاحب"
 دفعناي الذي مراأل ،(العمر من السابعة فوق  أو دون  قاصر) القاصرين بين
 : التاليتين النتيجتين ستخالصا لىإ
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 صاحب يحدد لم الذي /1/ المادة لنص المنطقي التفسير إن  .أ
 الحق الوالد، شأن شأنها الوالدة، يولي األم، أم األب أكان العالقة

 كوذل القاصرين، ألوالدها عائلي سفر جواز على باإلستحصال
 .ال أو العمر من سابعةال أتّموا أكانوا سواء

 الوالد من إذن على اإلستحصال وجوب التعليمات إشتراط إن .ب
 مخالف بالتالي هو العمر من السابعة أتموا الذين للقاصرين
 أولت أعاله، المساق التفسير وبحسب التي،/ 1/ المادة ألحكام
 عائلي سفر ازجو  على ستحصالاإلب األب، غرار على لألم الحق
 .القاصرين لألوالد

 جواز قاصر يعطى ال أنه على 99/12 رقم القانون  من /2/ المادة نصت .8
 مع الءمتت بطريقة يفّسر أن يجب النص هذا إن. وليه من بإجازة إال سفر

 بأنه همن يفهم أن يمكن فال والرجل، المرأة بين المساواة مبدأ إحترام وجوب
 المرأة أن حين في ألوالده سفر جواز على لاإلستحصا حصًرا للوالد يجوز

 :التالية لألسباب وذلك الحق، هذا من محرومة

 لمشترعا بها يقصد لم بحيث تقنيَّة غير عامَّة بصورة الولي عبارة جاءت .أ
 أن حيث" الجبري  الولي" عبارة ذكر لكان ذلك أراد ولو حصرًا، األب

ري وأن صريحاً  يكون  أن يجب التقييد أو اإلستثناء  .حصراً  فسَّ

" وليال" إجازة إنف الوالد، تعني أنَّها فرض وعلى االستطراد سبيل على .ب
 أن األحوال من حال أي في شأنها من ليس /2/ المادة في إليها المشار
 ذاه على إجازتها وا عطاء الطلب هذا مثل على بالموافقة المرأة حق تنفي

 .الرجل شأن شأنها الطلب
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 ألوالدها سفر جواز على باإلستحصال المرأة حق على النص عدم إن .ج
 ممارسة من يمنعها أن األحوال، من حال أي في شأنه من ليس القاصرين

 قالح هذا يلحظ القانوني النص جاء لو وحتى بالرجل، أسوةً  الحق، هذا
ن المساواة، هو المبدأ ألن وذلك دونها، من األخير لهذا  لىع إستثناء أي وا 
 حصري و  ضّيق بشكلٍ  يفّسر وأن ودقيًقا واضًحا يكون  أن يجب المبدأ هذا
 .استنتاجاً  يستنتج أن يمكن وال

 وجوب تشترط التي اإلدارية التعليمات بأن القول يمكننا تقدم، ما على تأسيًسا
 ينب واةالمسا بمبدأ تأخلّ  سفر جواز على الحصول أجل من الوالد إذن على اإلستحصال

 للولد سفر جواز على باإلستحصال فقط للرجل الحق أعطت وأنها السّيما والمرأة، الرجل
 لىع الوالدة، للمرأة الحق هذا تولِّ  لم أنها حين في العمر، من السابعة أتمّ  الذي القاصر
 حٍ واض بشكلٍ  أقلَّه ،الحق هذا من المرأة يحرم لم القانون  من /2/ المادة نص أن من الرغم

 هذا في واضح قانوني نص لىإ مستندة غير جاءت التعليمات هذه أنَّ  عن فضالً . صريحو 
 .المجال

 حد على واألب األم) الوالدين من كل حق بأن نرى  فإننا اإلطار، هذا وضمن
 مرتبًطاو  مقيًدا يكون  أالَّ  يجب القاصرين ألوالده سفر جواز على باإلستحصال( السواء
 ربطت التي األبوية العالقة من األولى بالدرجة مستمد الحق ذاه ألن ذلك. الزوج بموافقة
 الوالديَّة يةالمسؤول من الثانية وبالدرجة بولدها، األم تربط التي األمومة وبعالقة بولده، األب

  .أطفالهما وا عالة وحماية رعاية في للوالدين المشتركة
 األب موافقة إشترطت التي اإلدارية التعليمات أن في تكمن القول وخالصة

 تسفيرب حقها ممارسة من الوالدة وحرمت القاصرين، لألوالد سفر جواز على لإلستحصال
 اتالقرار  شأن شأنها واضح، قانوني نص لىإ تستند لم والدهم، موافقة دون  من أوالدها

 (.B) لوالدا موافقة دون  ومن لدتهموا برفقة السفر من األوالد بمنع تصدر التي القضائية
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B-  القرارات القضائية بمنع المرأة من تسفير أوالدها القاصرين غير مبررة

 بأي نص قانوني صريح

 
قبل الغوص في المبررات القانونية التي تستند عليها المراجع القضائية من أجل 

ي في افقة والدهم، يقتضإصدار القرار بمنع الوالدة من تسفير أوالدها القاصرين من دون مو 
 مرحلٍة أولى توضيح الطبيعة القانونية لمثل هذا القرار.

 قائيو إن قرار منع السفر هو من التدابير اإلستثنائية التي تقدرها المحاكم كتدبير 
حتياطي لحماية حقوق الزوج لجهة رعاية ومشاهدة أوالده. وهو يعتبر من األحكام الرجائية  وا 

لمذاكرة ومن دون أي منازعة قضائية، وبناًء على إستدعاء كل ذي التي تصدر في غرفة ا
 صاحب مصلحة.
قرار منع السفر يصدر عن المراجع القضائية من دون نزاع وبدون  وبما أنَّ 

ى طلب له بناًء علأو أن يعدِّّ  هخصومة، فإن المرجع الذي أصدره يكون بإمكانه أن يرجع عن
 كل ذي مصلحة.

راض أمام إلعتاالقابلة لطرق الطعن التالية :  اتو من القرار إن القرار بمنع السفر ه
صول القانونية المنصوص عليها في قانون ألألصول المرجع الذي أصدره، ولإلستئناف وفًقا 

 المحاكمات المدنية والمتعلقة بالقرارات الرجائية.
لوالد ا إن القرار القضائي بمنع الوالدة من تسفير أوالدها القاصرين من دون موافقة

يصدر عن المراجع القضائية الناظرة في قضايا الزواج عندما تقرر اإلنفصال بين الزوجين 
 أو فسخ...( وهي التالية : اً )سواًء أكان طالق أو بطالن

 .الكنسيالمحاكم الروحية بالنسبة لعقد الزواج الخاضع للشرع  .9
 .ةمياإلسال ةعيالمحاكم الشرعية بالنسبة لعقد الزواج الخاضع للشر  .8

 المحاكم المذهبية بالنسبة لعقد الزواج الخاضع للمذهب الدرزي. .2

 المحاكم المدنية بالنسبة لعقد الزواج الخاضع للقانون المدني. .4
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عن المراجع القضائية المختلفة، يتبّين بأن المحاكم  ةمن مراجعة اإلجتهادات الصادر 

، 9129نيسان  8من قانون  /89/لى المادة إي إصدارها قرار منع السفر الروحية تستند ف
 نَّ ا  من قانون تنظيم القضاء الشرعي، و  /89/أن المحاكم الشرعية تستند على المادة بو 

 من قانون أصول المحاكمات المدنية. /221/لى المادة إالمحاكم المدنية تستند 
ى نصوص لإاألوالد القاصرين يستند  لمعرفة ما إذا كان القرار القضائي بمنع سفر

لى هذه النصوص للوقوف على إواضحة أم ال، فإنه يقتضي الرجوع صريحة و قانونية 
 ماهيتها ومضمونها.

 
 بتحديد المتعلقو  8/4/9129 بتاريخ الصادر القانون  من /89/ المادة تنص

 : أنه على ليةياإلسرائ والطائفة المسيحية للطوائف المذهبية المراجع صالحيات
 صهاختصا ضمن الداخلة المواد من المستعجلة األحوال في المذهبي للمرجع يحق"

 لهذا الموجبة األسباب بيان مع السفر من عليه المدعى منع الداخلية وزارة الى يطلب أن
 ".العامة القوانين أحكام مراعاة مع الطلب

 
 الصادر فري والجع السني الشرعي القضاء تنظيم قانون  من /89/ المادة تنص

 : يلي ما على 91/7/9118 بتاريخ
 من هعلي المدعى يمنع أن المذاكرة غرفة وفي الطلب، على بناءً  للقاضي يجوز "

 :حالتين في السفر
    يصير حتى 80 المادة في عليها المنصوص المستعجلة الحاالت في -9

 .استجوابه
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 حق عليه وللمدعى النفقة له تجب لمن النفقة بتأمين طالبةالم حالة في -8
 لقاضيا ألغى محّله في اعتراضه كان أو استجوابه صار إذا حتى القرار على االعتراض

 .أيّده وا ال السفر عن المنع قرار
 بظرف لالستئناف قابل االعتراض بنتيجة يصدر الذي القاضي قرار فإن كل على

 .أيام ثمانية مهلة خالل استئنافاً  فيه يفصل أن ويجب أيام ثمانية
 ويعود عليه المدعى على وبالتعويض بغرامة النية سوء ثبوت عند المدعي ويلزم

 ".للمحكمة تقديرهما
 

 : أنه على المدنية المحاكمات أصول قانون  من /221/ المادة تنص
 ةامراع مع المستعجلة األمور لقاضي كما الدعوى، في الناظر الموضوع لقاضي"

 يعجم بدونها، أو كفالة مقابل الخصوم، أحد طلب على بناءً  يتخذ أن ،229 المادة أحكام
 ألختاما كوضع الضرر ومنع الحقوق  حفظ شأنها من التي واالحتياطية المؤقتة التدابير
 ".لحالةا ووصف للتلف القابلة األموال وبيع القضائية الحراسة وفرض الموجودات وجرد

 كانت إذا ما معرفة في يكمن والذي أعاله، المطروح الالسؤ  على الجواب إن
 أن جبي ال، أم وصريح واضح قانوني بنص مبررة األوالد سفر بمنع القضائية القرارات

 والسفر لتنقلا حرية هو العام المبدأ كون  إستثنائي تدبير هو السفر منع أن قاعدة من نطلقي
 وضّيقة، تثنائيةإس بطريقة تفّسر أن يجب والسفر التنقل حرية على ُتفرض التي القيود وأن

 لألصول فًقاو  وحصرية، ضّيقة بطريقة يفّسر واإلستثناء العام، المبدأ على إستثناء كونها
 .القانونية النصوص تفسير في تتبع التي القانونية

 والمادة 8/4/9129 قانون  من /89/ المادة نص الى وبالرجوع أولى، جهةٍ  من
 ،91/7/9118 بتاريخ الصادر والجعفري  السني الشرعي القضاء تنظيم قانون  من /89/

 القضية يف الناظرة الشرعية المحاكم أو الروحية للمراجع يعود أنه لىإ أشارت بأنها يتبّين
 .السفر من "عليه المدعى" تمنع أن الزوجين، بين العالقة
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( للنصوص Interprétation a contrario) معاكسال التفسير لطريقة وفًقا

نطالًقا من مبدأ التفسير الضّيق لإلستثناءات على المبادئ )  Interprétationالقانونية، وا 

stricte des exceptions ُرا ش(، بإمكاننا القول بأن المادتين المومأ إليهما أعاله، لم ت
فر لى سلطتها بمنع سإبل أشارتا  لى سلطة هذه المراجع بمنع سفر األوالد القاصرين،إ

 لى سلطتها بمنع سفر األوالد.في دعوى الطالق من دون اإلشارة إ "المدعى عليه"
 تنظيم قانون  من /89/ والمادة 8/4/9129 قانون  من /89/إن عدم إشارة المادة 

 المراجع سلطة لىإ ،91/7/9118 بتاريخ الصادر والجعفري  السني الشرعي القضاء
نحالل الزواج قضايا في لناظرةا القضائية  إستنادها من عليج القاصرين، األوالد سفر بمنع هوا 
 والدتهم برفقة داألوال سفر بمنع عنها الصادرة القضائية القرارات في المادتين هاتين لمضمون 
 .الصحيح القانوني همحلِّ  في واقع غير الزوج، والدهم بموافقة إالَّ  لهم الحاضنة

ن  منعي الذي العام المبدأ في يكمن أعاله، المشروحة القانونية ةالوجه يعزز ما وا 
 قانوني نص بموجب إال لألشخاص الممنوحة الحريات من الحد القضائية المراجع على

 منع في ائيةالقض المراجع عليها تستند التي المادتين أن فطالما. السلطة هذه يوليها واضح
نما سفرهم، بمنع المراجع هذه حق لىإ تشرا لم األوالد، سفر  محصورةال السلطة أعطتها وا 
 األوالد فرس بمنع الصادرة القرارت فإن الزواج، إنحالل دعوى  في" عليه المدعى" سفر بمنع
 .قانوني مبرر أي دون  من تالياً  تمسي

  
 ،المدنية المحاكمات أصول قانون  من /221/ المادة لىإ وبالرجوع ثانية، جهةٍ  ومن

 بطالن أو سخف قضايا في الناظر المدني القضائي للمرجع يعود أنه على نصت بأنها يتبين
 الحقوق  ظحف شأنها من التي ةواإلحتياطي المؤقتة التدابير ميعج إتخاذ المدني، الزواج عقد
 .الضرر ومنع
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 واإلحتياطية ةالمؤقت التدابير هذه من بعًضا المذكورة /221/ المادة عددت وقد

 لقابلةا األموال وبيع القضائية الحراسة وفرض الموجودات وجرد األختام وضع ضمنها ومن
 سفر نعبم القضائية المراجع هذه إمكانية الى اإلشارة دون  من وذلك ة،الحال ووصف للتلف
 .والدهم بموافقة إالَّ  القاصرين األوالد

 إمكانية لىإ( expressément) وصريح واضحٍ  بشكلٍ  اإلشارة عدم نإ برأينا
  شأنه نم ليس والدهم، موافقة دون  من والدتهم برفقة األوالد سفر بمنع القضائية المراجع

 مبرر يأ دون  من تالياً  يصبح الذي القرار هذا مثل بإصدار السلطة المراجع هذه يولي أن
 .قانوني

 

 سفيربت - إداريَّة أو قضائيَّة ذريعة أي تحت – المرأة حق إنكار نإ القول، خالصة
 ونيقان نص بأي مبرر غير والدهم، موافقة على اإلستحصال دون  من القاصرين أوالدها
 . وصريح واضح

 

 في الخالصة العامة، 
يتَّضح أن ال نص قانوني واضح أو صريح يجيز للسلطات اللبنانية منع األم من  

لمساواة لعكس فإن تفعيل مبدأ اتسفير أوالدها القّصار خارج األراضي اللبنانية. بل على ا
ار برفقتها لكونها  بين المواطنين يستوجب تخويلها ممارسة حقوقها في تنق ل أوالدها القصَّ

 متساوية الحقوق في المواطنية مع زوجها.
وقد بّينا في هذه الدراسة بأنه يقتضي اإلعتراف للمرأة بحقها في تسفير أوالدها 

 ، لألسباب التالية :يةالقاصرين خارج األراضي اللبنان
ألنه ال يوجد نص قانوني واضح وصريح يمنعها من ممارسة حقها بتسفير  -9

أوالدها بمعزل عن موافقة والدهم. وبغياب النص الواضح، يقتضي الرجوع 
 إلى المبدأ العام، أال وهو حرية التنقل والسفر.
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للبناني والمعاهدات الدولية أقرَّت للمرأة الحقوق عينها ألن أحكام الدستور ا -8
 المعترف بها للرجل وذلك تطبيًقا لمبدأ المساواة.

 

ويمكننا إضافة السببين التاليين لتدعيم فكرة اإلعتراف للمرأة بحقها بتسفير أوالدها من دون 
 موافقة والدهم:
تراف إنما يجب اإلع إن حق الوالية على نفس األوالد ليس حًقا حصرًيا للرجل، -9

 به للمرأة وذلك على قدم المساواة بالرجل.
 autoritéبالسلطة الوالديَّةإن المرأة وبصفتها والدة يجب أن تتمتع  -8

parentale .على أطفالها القاصرين شأنها شأن الرجل 
 

واستطرادًا كليًّا، إذا كان ال بّد من منع سفر األوالد مع أحد الوالدين بإرادته      
منفردة خشية حرمان والدهم اآلخر منهم فهذا المنع ينسحب على الوالدة أيضًا، حينما يقوم ال

هو بتسفيرهم. والمنع إذا جاز لهذا السبب يستوجب إعماله في ما خّص الوالدين على السواء 
ار إذذاك موافقة الوالدين معًا تحقيقًا للمساواة وضمانًا لحق  بحيث يتطلَّب سفر األوالد القصَّ

 واة.الوالدين بالمشاهدة على قدم المسا
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 الخدمات اإللكترونية: مالحظات على مشاريع القوانين المطروحة

 

 قوانين قيد المناقشة في لبنان راهنًا، نبديراجعة سريعة لمشاريع واقتراحات في م
 المالحظات التالية بإيجاز كّلي:

 

ت اإللكترونية المقدم من قبل وزير اإلتصاالت ما يتعلق باقتراح قانون المعامال في أوالا:
 النائب بطرس حرب:

والتغريدات على   facebookالمادة الثانية عبارة " كخدمات التواصل اإلجتماعي مثل الـ خاتمة يجب إضافة في -
twitter وسائر مواقع التواصل اإلجتماعي". 

وصيات من يقوم بالتراسل وأن يطلع على مضمون يجب إضافة في نهايتها عبارة: "وعليه احترام خص 1في المادة  -
 .90"المراسالت بشكل يحافظ فيه على سريتها مع مراعاة أحكام المادة 

 يجب أن يكون اإلختصاص لقضاء االمور المستعجلة. 84في المادة  -
 920ى المادة منه أضافت موادًا عل 29أما في ما يتعلق باإلثبات بالوسائل اإللكترونية أي الباب الرابع: المادة  -

من قانون أصول المحاكمات المدنية، ومع أهمية هذه المادة إال أنها ال تتضمن تعريفًا للتوقيع اإللكتروني كما هو 
 نين الفرنسي والبلجيكي واألوروبي على ما سيتم تبيانه الحقًا.اوارد في القانو 

المحاكمات المدنية، ويجب إضافة  من قانون أصول 974على المادة  9من هذا الباب مكرر  24تضيف المادة  -
 في نهايتها عبارة " دائمًا مع مراعاة الخصوصية السرية في المراسالت".

يجب أن نراعي أحكام قانون الموجبات والعقود لجهة العرض والقبول السيما في  7و 1و  2مكرر  40في المواد  -
 العقود المدنية.

وما يليها(، لحظ اقتراح القانون شيئًا مهّمًا وهو المصادقة عليها  49دة في ما يتعلق بحماية الكتابة اإللكترونية )الما -
 من قبل مزود خدمات ألن ذلك يمنع التزوير كون التطور التكنولوجي جعل التزوير سهاًل.

 .emailفي حين أنه من الممكن أن يتم إرسال هذا المستند بواسطة البريد اإللكتروني الـ   28في المادة  -
على أنه يتوجب تسليم المستهلك مستند خطي يتضمن جميع المعلومات المنصوص عليها. كذلك  22تنص المادة  -

 يجب تحديد مهلة زمنية مقبولة للمصادقة على الرسائل اإللكترونية منعًا للتالعب.
ظومة نفي الفصل الثالث المتعلق بتحويل األموال النقدية الكترونيًا، فهذا األمر غير جائز ما لم يدخل لبنان م -

sepa. 
الباب الرابع يتضمن أحكامًا جزائية مما يساهم في ردع الجريمة اإللكترونية التي أصبحت شائعة في عصرنا. ونرى  -

عقوبات عبارة " وكل من يقوم بقرصنة بريد  749من المادة  4على المكرر  19أنه يجب إضافة في المادة 
 .الكتروني أو انتحال إسم أو هوية بطريقة الكترونية"
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 لكترونية: مالحظات على مشاريع القوانين المطروحةالخدمات اإل
 

في ما يتعّلق بمشروع القانون الذي يتم تداوله حالياً في مجلس النواب الوارد بالمرسوم  ثانياا:
1249 : 
يع لتوقا يرد التعريف في األحكام التمهيدية عن التوقيع اإللكتروني ناقصًا. ففي القوانين األجنبية يرد تعريف -

 بشكل واٍف ودقيق.  هاإللكتروني بطريقة تحدد عناصر 
 تعريف التوقيع اإللكتروني على الشكل التالي: 8009من قانون تموز  8ففي القانون البلجيكي مثاًل تورد المادة  -

Une donnée sous forme électronique jointe ou liée logiquement à d’autres données 
.t servant de méthode d’authentificationélectroniques e 

 ." بيان بشكل الكتروني ملحق أو مرتبط منطقيًا بمعطيات الكترونية أخرى وتقوم بمهّمة المصادقة" :ما ترجمته
 المعتمد من البرلمان األوروبي فتعّرف التوقيع اإللكتروني كما يلي:  190/8094أما المادة الثالثة من النظام رقم 

Des données sous forme électronique qui sont jointes ou associées logiquement à 
d’autres données sous forme électronique et que le signataire utilise pour signer. 

 ."يعقبيانات بشكل الكتروني مرتبطة أو متعلقة بمعطيات أخرى بشكل الكتروني يستخدمها الموّقع للتو  "أي ما ترجمته
 

 استنادًا لهذين التعريفين، نقترح التعريف التالي:
لكتروني هو كناية عن بيانات مصنوعة بشكل الكتروني ترتبط ارتباطًا وثيقًا ومنطقيًا ببيانات مصنوعة " التوقيع اإل 

 بشكل الكتروني تعّرف بشكل مجٍد عمن يوّقع عليها."
المفروضة لقبول التوقيع اإللكتروني. فإذا جمعنا الشروط  كذلك يفتقر مشروع القانون بشكل واضح إلى الشروط

المفروضة في القوانين الفرنسية والبلجيكية والمنقولة عن القانون األوروبي نرى أن الشروط يجب أن تكون أربعة 
 لصحة التوقيع اإللكتروني وهذه الشروط هي: 

 س.أن يكون التوقيع مرتبط بالموّقع بشكل ال يثير أي شك أو التبا .9
 أن يسمح التوقيع بالتعّرف إلى الموّقع.  .8
أن يكون قد تم إنشاؤه بواسطة بيانات انشاء التوقيع اإللكتروني بحيث يمكن للموقع استخدامه بثقة عالية  .2

 وتحت سيطرته الوحيدة.
 أن يكون مرتبطًا بالبيانات الموثِّّقة لهذا التوقيع بشكل يجعل كل تعديل الحق قاباًل للكشف. .4

هذه الشروط مجتمعة فضاًل عن أنها أساسية لقبول التوقيع اإللكتروني ولصحته، كذلك فإنها ضرورية جدًا منعًا إن توافر 
لكتروني، ألن التطور اإللكتروني من شأنه أن يسّهل هذا النوع من الجرائم وبالتالي يقتضي للتزوير أو التالعب بالتوقيع اإل

المحافظة على مصداقية التوقيع اإللكتروني كي ال يتم تحوير الكتنولوجيا المتاحة اتخاذ تدابير حماية لحماية هوية الموّقع و 
 لغير أهدافها.

 
 حصر مشروع القانون اقتراح المرسوم المنظم للسندات الرسمية بوزير العدل. 2ال نفهم لماذا في المادة  -
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 لكترونية: مالحظات على مشاريع القوانين المطروحةالخدمات اإل
ما هي معايير مصداقية السند؟ وأليس هناك تناقض بين صرف النظر عن دعامته ومراعاة القوة  99في المادة  -

ن كان السند الرسمي يؤّشر إلى عدم مصداقيته وممكن أن يكون  الثبوتية للسند الرسمي؟ هل يعني ذلك أنه حتى وا 
 مزّورًا يتم ترجيح كّفته فقط بسبب طابعه الرسمي؟

ال تحددانها بشكل  1و  7لية الموثوق بها لتحديد الشخص الصادر عنه السند؟ المواد ما هي اآل 98في المادة  -
تفاديًا للتناقض بين المواد ولحسم الجدل بشأن القوة الثبوتية التي تتمتع بها البيانات اإللكترونية يجب أن تتم  كاٍف.

من المجلس اللبناني لإلعتماد  ة اعتماددجميع الخدمات اإللكترونية عبر مقدم خدمات معتمد حاصل على شها
 (.92و  91)مواد 

أال توجد هناك أسباب رفع سرية ال تتعلق بالنزاعات؟ يجب تحديد الئحة أسباب رفع السرية على أن  91في المادة  -
 تكون مثاًل السلطة القضائية هي السلطة الصالحة لتقرير رفع السرية إذا وجدت شروطها متوافرة. 

يجب إضافة: "على أن تبقى المحاكمة في هذه الحالة سرية ويلتزم بالسرية تحت طائلة  91وفي خاتمة المادة 
 المسؤولية كل من القاضي والكاتب والفرقاء وممثليهم القانونيين وكل من له دخل في المحاكمة."

 : هل مقدمي خدمات المصادقة هم موظفين عامين ككتاب العدل مثاًل؟80المادة  -
س المصادقة تخضع للطعن أمام مجلس شورى الدولة "وفق األصول وحسب المهل : قرارات مجل84المادة  -

المنصوص عليها بالنسبة للقرارات اإلدارية العادية" أي مهلة شهرين. وهنا يقتضي التوضيح إن كان المجلس يقوم 
كترونية، فإننا ارة اإللبشأن الباب الثاني المتعلق بالتج بنشر قراراته أو إبالغها للتمكن من احتساب مهلة المراجعة.

وهذه  E SHOPSالكترونية نجد حاليًا على مختلف التطبيقات اإللكترونية ومواقع التواصل اإلجتماعي محالت 
المحالت تقوم بعرض منتجاتها ويتم الطلب منها وتبيع ما لديها دون أن تكون مسجلة في السجل التجاري ودون 

هي ال تدفع ضرائب على األرباح التي تجنيها من المبيعات، وهي غير أن يكون لديها محل إقامة فعلي وحقيقي، و 
الصفحات الدعائية المخصصة لمؤسسات أو شركات تجارية قائمة وتستخدم وسائل التواصل لهدف تسويقي والتي 

لمستهلك ل ال مشكلة فيها اطالقًا. اما المحالت االلكترونية فيجب قوننتها ووضع ضوابط لها احترامًا للقانون وحمايةً 
 بشكل اساسي.

يجب إضافة في آخر الفقرة األولى منها عبارة "إال إذا حصل التحويل عن طريق الغش أو الخداع"  20في المادة  -
 .يجب إضافة عبارة "إال في حاالت الخداع والغش" 24وفي آخر الفقرة الثانية واألخيرة من المادة 

جب المبادئ العامة المعتمدة في لبنان بمو  من يتنافى مع الكثير : التحدث عن نقل حر بوسيلة الكترونية11المادة  -
 مختلف القوانين ابرزها قانون اإلعالم والنصوص المتعلقة باآلداب العامة واألخالق العامة.

 : هل تعتبر جميع النشاطات داخلة في إطار التجارة اإللكترونية حتى تلك التي ال تتعلق بأعمال تجارية؟79المادة  -
 : هل يعني أن موجبه موجب وسيلة فقط؟72 المادة -
يجب إضافة :"وعلى األجهزة األمنية أن تستعملها فقط لضرورات التحقيق  71في آخر الفقرة األخيرة من المادة  -

 دون عرضها على الجمهور" لعدم المس بالحياة الخاصة المكرسة دستوريًا.
وف أن قانون العقوبات دقيق وال جريمة دون نص، لذلك : ما هو نوع الجريمة لهذه العقوبة؟ فمن المعر 77المادة  -

 يقتضي تحديد الجرائم بشكل واٍف ودقيق.
: هل تم اعتماد شرعة تسمية أسماء المواقع على شبكة اإلنترنت؟ ومن الجهة المختصة بإصدارها 22المادة  -

 واعتمادها؟ وما هي المعايير التي تستند اليها؟
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 على مشاريع القوانين المطروحة لكترونية: مالحظاتالخدمات اإل
 

: لماذا ربط األمر بوزارة التجارة واإلقتصاد؟ أال يجب أن يدخل هذا االمر ضمن صالحية وزارة 12المادة  -
 االتصاالت؟

نتحال الصفة  - في قسم العقوبات الجزائية لم يلحظ المرسوم أي عقوبات ألعمال القرصنة كون القرصنة اإللكترونية وا 
رنت أصبح شائعًا في عصرنا ويجب ردع هذه األعمال عن طريق تحديد الجرائم المرتبطة بها على شبكة االنت

 وتخصيص عقوبات لها.
يجب أن ُيذكر صراحًة أن الصفحة على موقع   FACEBOOKفيما يتعلق بمواقع التواصل اإلجتماعي كخدمة  -

FACEBOOK  ًعامًا. أما في ما خّص التغريدات تعتبر مكانًا خاصًا أنشئ للتواصل بين األصدقاء وليس مكانا 
فيختلف االمر بالنسبة إليها ذلك أنها بمتناول الجميع إال إذا قرر صاحب التغريدة أن يبقيها  TWITTERعل 

 خاصة.

 
 خالصة

 .إن اإلسترسال األبدي في دراسة مشروع القانون من شأنه أن يفقده جدواه 
واب بوضع األطر العامة كذلك ال بد من التشديد على أهمية دور مجلس الن 

للخدمات االلكترونية بصفته سلطة تشريعية ال تنظيمية وترك المجال للحكومة إلصدار 
المراسيم ومعها السلطات الرقابية كونها قادرة على التعاطي بسرعة مع أي تعديل من دون 

 العودة الى مجلس النواب حتى ال يستغرق إقرار التعديالت فترات طويلة.
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 عمالة األطفال الفلسطينيين

 
األطفال الفلسطينيين ونحن بالكاد قادرون  الكتابة عنرّب قائٍل: لماذا تراها 
 على معالجة أوضاع أطفالنا؟! 

 

ي . جميعهم أطفال الحياة. هذا فناوليسوا "أولئك" أطفال همليسوا "هؤالء" أطفال
 ةلصلحًة في معالجة آفة عمااإلنسانية. وحتى في المصلحة: نحن اللبنانيون لدينا م

 األطفال الفلسطينيين أيضًا وعلى السواء، كما سيلي شرحه في مداخلتي اليوم.
 

ص هو سمة ن ة أزمة البحث والدراسة والكتاب بينما .جاح البحوث راهناً التخص 
 والمعالجة في لبنان اليوم، هي أزمة تعميٍم وبذلك مفاقمة لألزمة عوض حّلها. 

 

د. الجميع يفقه بالدستور، فالجميع يريد  الحديث في كّل شيء إالّ في شيء محدَّ
حّل أزمة ب وبالقرارات الدولية، وباألزمة السورية، وبالمحكمة الدولية، وباألجور وحتى

بالمباني المتصّدعة والجسور المعرَّضة لإلنهيار... ثقافة التعميم والتلويث و  النفايات
دة واضحة ومعَّمقة لموضوع من الموضوعات والتخوين ال تترك مجااًل لمعالجة م حدَّ

 . "ء، على طريقة : "ُقْل كلمتك وامشِّ فيتكّلم الجميع في كل شيء دون حّل شي
قد تبدو بعض األمور صغيرة قياسًا على مشكالت أكبر نعاني منها. لكنها 

 أمور كبيرة في حقيقتها، وحّلها يعني لنا الكثير.
 

أسهل من حّل أمور كبرى ال  -على صعوبته–وفي مطلق األحوال، فإن حّلها 
 طاقة لنا وال فعل مباشر فيها.

 

 "نقِّْب حيثما أنت" يقول نيتشه. 
 فكيف إذا كان التنقيب واجبًا قبل أن يكون ممكنًا.
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 عمالة األطفال الفلسطينيين
 

ال تزال قضية الالجئين الفلسطينيين في لبنان تقلق الضمير اإلنساني والوطني منذ 
نسانية رغم الجهود الملحوظة من الجهات طويلة فُيحرمون من العديد من الحقوق اإل عقود

 الدولية واللبنانية المعنية.
 

إن أبرز األسباب التي تكمن وراء حرمان الالجئين الفلسطينيين من حقوقهم، هي 
القول بخشية اللبنانيين من التوطين. ذلك أن تكوين لبنان يرتكز على توازن دقيق بين 

هذا  دطوائفه، بحيث ُيخشى أن يؤدي التوطين إلى تعديل في الديموغرافيا الطائفية فيفقُ 
التوازن ويتزعزع اإلستقرار الداخلي، إال أن "حقوق الفلسطينيين" ال تتعارض مع "منع 
التوطين" المتعارف عليه لبنانيًا وفلسطينيًا، وتاليًا المطلوب ليس اختيار أحدهما وا همال 

 سعي للتوفيق بينهما. اآلخر بل ال
 

يظهر جليًا أن القوانين اللبنانية التي ترعى شؤون الالجئين الفلسطينيين، غير 
واضحة وغير مالئمة لرعاية مسألة بهذا الحجم، إذ أن عزم لبنان على الشروع في إجابة 
 الحقوق والمطالب اإلنسانية للفلسطينيين بالمقدار الذي يتالءم ومصالحه الوطنية العليا
يستوجب إعادة النظر في اآلليات القانونية. يجدر التأكيد في هذا السياق بأن التشديد على 
حق العودة، وعلى الحياة الكريمة، معًا، وبالمقدار عينه، هما مطلبان مدعومان من القانون 

 .9120الدولي ومن جامعة الدول العربية، من خالل قراراتها منذ عام 
المحلية بمقدار ما نسعى لإللتزام بالمعايير الدولية. ينبغي أن نعتّد بالخصائص 

فرغم وجود خصائص للمجتمع اللبناني، إال أن احترام هذه الخصائص ال ُيعقل أن ينتقص 
ن يشّكل أ لدنيا المتعارف عليها عالميًا أومن ضرورة احترام المعايير والضمانات الحقوقية ا

 معت عليه من قيم إنسانية واحدة.تراجعًا عّما اكتسبته البشرية جمعاء وما أج
* * * 
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 عمالة األطفال الفلسطينيين
 

تشّكل عمالة األطفال الفلسطينيين أحد أوجه تهميش الفلسطينيين في لبنان حيث  
ُيحرمون من معنى الطفولة في مراحل حياتهم المبكرة، كما تشّكل على صعيد َأولى أحد 

وغياب  حماية دولية لحقوق الطفل الفلسطيني أوجه تهميش الفلسطينيين دوليًا في غياب أي
وعلى  –أي تقديمات تسّد الحرمان الذي يعاني منه هؤالء، باستثناء خدمات األونروا التي 

ال تزال قاصرة عن توفير حاجات الطفولة األساسية في مراحلها  –الرغم من تقديماتها 
 األولى.

 

ن، فمنهم فال الفلسطينيية األطيجد اإلختصاصيون مبّررات عدة لتفسير ظاهرة عمال 
يرّد ذلك إلى قلة المهن المفتوحة أمام الفلسطينيين في لبنان مما يحبط الكثير من األوالد من 

أو حتى أهلهم عن إكمال دراستهم، فيتفلَّت األوالد من المدارس ويجدون أن األعمال الحرفية 
 سب توظيف لقدرات الطفلأو الصناعية التي ال تحتاج إلى كفاءات علمية عالية هي أن

 الفلسطيني.
يما سالتي يعاني منها الفلسطينيون، الومن ناحية أخرى، فإن صعوبة الحياة 

الظروف اإلقتصادية، يدفع باألهل إلى تفضيل تشغيل أوالدهم في أعمار مبكرة كي يساهموا 
 في سد حاجات األسرة األساسية.  

لطفل كائن ضعيف يحتاج إلى يستند مبدأ حماية الطفل وصون حقوقه إلى أن ا
الحماية والرعاية لحين بلوغه سن الرشد فيصبح مدرًكا لمصالحه وحاجاته. والحماية 
المقصودة هي ضد األخطار التي قد يتعرض لها الطفل من المجتمع بشكل عام، ولكن 
أيًضا من عائلته وبيئته القريبة التي قد تهمل تربيته واحتياجاته األساسية من مأكل أو 

 ملبس، أو هي تقوم بإستغالله...
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وقد كّرست مختلف المواثيق الدولية كاإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان، و"العهد 
منه( وسواهما  90الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية" )السيما المادة 

 ها جزءًا ال يتجزأ من حقوق اإلنسان.من المواثيق العالمية، حقوق الطفل وجعلت
 

أما لبنان، فالتزم في الفقرة )ب( من مقدمة دستوره اللبناني مواثيق منظمة األمم 
المتحدة واإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان، كما أكدت هذه الفقرة واجب الدولة في تجسيد 

أن  هذا النص في وتكمن أهمية"هذه المبادئ في جميع الحقول والمجاالت دون استثناء"، 
المواثيق الدولية المعطوف عليها صراحة في مقدمة الدستور باتت تتمّتع بالقوة الدستورية 

. والجدير ذكره، في هذا 12الكاملة، على ما قضى به المجلس الدستوري في قرار مبدئي
المجال، أّن المشترع اللبناني ضّمن قانون أصول المحاكمات المدنية نّصًا يغّلب أحكام 

 .14المعاهدات الدولية على أحكام القانون العادي عند التعارض بينهما
القرار  9112فصدر سنة يعات عدة تتعلق بحماية األطفال، وصدرت في لبنان تشر 

القاضي بعدم السماح باستخدام األطفال واألحداث الذين تقل أعمارهم عن  41/9رقم 
تاريخ  700المرسوم رقم  9111ام الثمانية عشرة سنة في المهن غير الصناعية. وصدر ع

المتعلق بحظر استخدام األحداث قبل إكمالهم سن السادسة عشرة أو السابعة  82/2/9111
 عشرة في األعمال الخطرة على الحياة أو الصحة أو األخالق. كما صدر في 

 
 

                                                           
 المبادئ أن وبما: "حيثياته في ورد وقد ،3202 ص ،44 العدد ة،ميالرس الجريدة ،12/9/1991 تاريخ ،2 رقم قرار الدستوري، المجلس 63

 ".نفسها الدسنور أحكام شأن ذلك في شأنها دستورية، بقيمة وتتمتع منه يتجزأ ال جزءاً  تعتبر الدستور مقدمة في الواردة

 على المحاكم أن تتقيد بمبدأ تسلسل القواعد."المحاكمات المدنية:  من قانون أصول 1المادة  24 
 عند تعارض أحكام المعاهدات الدولية مع أحكام القانون العادي، تتقدم في مجال التطبيق األولى على الثانية.

 ت الدولية".ور أو المعاهداال يجوز للمحاكم أن تعلن بطالن أعمال السلطة اإلشتراعية لعدم إنطباق القوانين العادية على الدست
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من قانون  82إلى تعديل المادة الرامي  94/1/9111تاريخ  19السنة عينها القانون الرقم 
 العمل المتعلقة بشروط استخدام األحداث في المؤسسات الحرفية. 

 

إذًا فقد أصبحت التشريعات اللبنانية تنسجم إلى حد بعيد مع األحكام والمعاهدات 
ال تزال ظاهرة عمالة الدولية التي ترعى مبادئ حقوق اإلنسان. إال أنه وبالرغم من ذلك 

لسطينيين تنتهك اإلعالن العالمي لحقوق االنسان، كما المواثيق والمعاهدات األطفال الف
                                                                                                                                          الدولية واإلقليمية التي أبرمها لبنان والتزمها السيما تلك التي ترعى حقوق الطفل. 

 

عمليًا، يقتضي توفير البيئة السليمة لألطفال كي ينشأوا في صحة جسدية وعقلية 
جيدة. المقصود بالبيئة ليس المنزل العائلي فحسب، بل أيًضا المحيط المجتمعي المادي 

عنى توغير المادي. لذلك، تبرز الحاجة إلى تضافر جهود هيئات المجتمع المدني التي 
بموضوع الطفولة كما بموضوع الفلسطينيين مع جهود الدولة بإداراتها كافةً )بلديات، وزارات، 

 هيئات( ومجلس النواب، من أجل السير قدًما في تحسين األداء وتطوير التشريع.
* * * 

 

في  ون ية التي يعيش الالجئون الفلسطينالحالة الالنسانية والمنافية للكرامة البشري
دفعنا إلى اقتراح حلول تشريعية وقانونية ناجعة، ترتكز على الحس اإلنساني من ظّلها، ت

جهة، وتحظى بمقبولّية سياسية للجهات اللبنانية الرسمية المعنيَّة، من جهة أخرى. ذلك أن 
من شأن اجتراح الحلول لتوفير الحقوق المدنية واالجتماعية للفلسطينيين وفق شروط معينة، 

شكاالت تنتج عن تقييد هذه الحقوق  بما ال يؤّدي إلى التوطين، أن يقي لبنان مخاطر أمنية وا 
 والحريات.
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أطفال اليوم هم شباب الغد، يجب توفير طاقاتهم الفكرية والجسدية لتكوين 
 شخصيتهم واكتمال نموهم. فبمقدار ما ُنحسن تربيتهم ومعاملتهم، بمقدار ما يعودون علينا

ال "فالويل الويل ألمة تضحي بشبابها من أجل شيبها"...  بالنفع والبركة، وا 
 

حقًا، إنَّ حقوق الطفل هي مسألة سياسية بامتياز ولكن بغير منطق السياسة المبتذلة  
 الُمماَرسة حاليًا. 
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 فأين هو في ملف القانون؟ :خطاء الطبية ملف شائك ودقيقاأل

 

 سلوكه في الطبيب من خروج أو مخالفة كل : "كما يلي الطبي الخطأ الفقهاء يعّرف 
 وعملياً  رياً نظ عليها والمتعارف العام، العرف بها يقضي التي الطبية واألصول القواعد عن
 القانون  رضهايف التي واليقظة والحذر الحيطة بواجبات إخالله أو الطبي، لالعم تنفيذه وقت

 قدرته، في انك حين في مهمة، نتائج فعله على ترتبت متى الطبيب، على المهنة وواجبات
 ويشّكل 12".بالمريض ضرراً  يلحق ال حتى تصرفه في وحذراً  يقظاً  يكون  أن عليه، وواجباً 
ألخطاء ا خالف على ألنه اليومية الحياة في خطورةً  المهنية األخطاء أشدّ  أحد الطبي الخطأ

ن، فإن يالمهنية التي قد يرتكبها المهنيون اآلخرون كالمحامين أو المهندسين أو المحاسب
 نسان وحياته على نحو مباشر.الخطأ الطبي يمّس صحة اال

 من كمو  جراحية، عملية إجراء أثناء ارُتكب خطأ بسبب حياته فقد إنسان من فكم 
 الرغم ىوعل. منه يعاني الذي للمرض التشخيص في خطأ بسبب عالج عن تخّلف شخص

 موجبب يأ ،نتيجة موجب وليس وسيلة بموجب ملزم الطبيب بأن قانوناً  به المسّلم المبدأ من
 يجعل المسؤولية من حداً  هناك أن إال بالضرورة، المريض شفاء موجب وليس عناية بذل

 هذا لةالوسي موجب ان كما. المريض لشفاء الممكنة السبل أقصى يخّ بتو  ملزماً  الطبيب
 .المريض لصالح يتقّلص بدأ الطبيب لصالح الموضوع
إن الخطورة الكبرى في موضوع األخطاء الطبية هو انتفاء اإلحصاءات الدقيقة  

م ألخطاء الطبية التي تحصل، رغحولها، فضاًل عن التكّتم والغموض اللذين يحيطان با
ة جلمعاي ال يمكن أن يعّول عليها للخرى والتعالمية التي تسلط بين الفينة واألضواء االاأل

 شأنها الحد من تنظيم   بما من ،رغم أهميتها في بناء الرأي العامالمنهجية 
 

                                                           
 ، الخطأ الطبي: حقيقة وحلول.1013تموز  10الدكتور غسان سكاف، النهار،25 
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 خطاء الطبيةاأل

 
ها. ووضع العقوبات المالئمة بصددمتى ُوجدت  معالجة سوء الممارسة الطبية واالستشفائية

وجرت إحالته إلى القضاء غالبًا ما انتهى  ا تّم رصده من حاالت أخطاء طبيةإن م
بتعويضات مالية تتوالها شركات الضمان أحيانًا دون حبس الفاعل لمدة طويلة وايقافه عن 
العمل واالكتفاء بمجّرد توجيه اللوم إليه أو تنبيهه مسلكيًا. هذا فضالً عن التعقيدات اإلجرائية 

تقديم شكوى بحق طبيب والتي من شأنها أن تفرغ الشكوى من معناها كلما   عالتي تترافق م
 طال أمد اإلجراءات وتشّعبت النواحي التقنية.

 اإلختصاص من األطباء، فإن ليس كل أما من ناحية أخرى، وإلنصاف أصحاب 
ي كل وم على الطبيب فلطبيًا؛ فال يجب إلقاء ال اعفة يعاني منها المريض تكون خطأً مض

مصاب يلحق بالمريض بعد زيارة الطبيب: فالمسؤولية مبنية على الخطأ والرابطة السببية، 
مع التأكيد على الموجبات الدنيا للطبيب التي أشرنا إليها سابقًا. فالمسؤولية الطبية يجب 
أن تشتمل على الخطأ الطبي استنادًا إلى قاعدة المسؤولية وتحديد المسؤول عنه سواء 

الطبيب والطاقم الطبي لمعرفة اإلجراءات الواجب اتخاذها والعقوبات الواجب المستشفى أو 
 تطبيقها لحماية المريض.

وفي المقابل، تكمن أهمية تثقيف المريض والتوعية حول حقوقه في هذا اإلطار  
 لتمكينه من المتابعة الفاعلة لتحصيل حقوقه في حال الخطأ الطبي.

امًا دور اإلعالم الحقوقي بالخصوص الذي يساهم بالنسبة لدور اإلعالم، أؤّيد تم 
في فضح الفساد وينهض بالسلطات المعنية للقيام بواجباتها ويشكل حالة ردع ووعي 
اجتماعي لبناء رأي عام قائم على المحاسبة. لكن الرأي العام المذكور مطالب أيضاً بالوقوف 

أن يصل الناس إلى حّد ليس موقف شفقة بل التحرك لمواكبة اإلعالم في جهوده دون 
 التعميم أو إطالق األحكام المسبقة.

وأخيرًا، يبقى القول أن لإلعالم والطب مسيرة طويلة في النضال من أجل اإلنسان  
 ممارسة أي مهنة. في مقدساتالالذي يجب أن يبقى في أولويات 
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كاب ل المسؤولية والسيما في حال ارتكل عمل يقوم به أي شخص كان ُيرتِّّب عليه تحم  

 خطأ ما.
التزام الطبيب هو التزام بذل عناية أو موجب وسيلة )تقديم  القاعدة العامة في الطب أنَّ 

كل علمه ووقته وخبرته واهتمامه( وليس التزام بتحقيق نتيجة )ضمان تحقيق النتيجة المرجّوة 
ل في مهامه وفي نتائج عمله قد ال تدخَّ من عمله(، على اعتبار أن عوامل عديدة خارجية ت

تكون خاضعة لسيطرته المباشرة وقد ال تؤدي إلى تحقيق النتيجة المرجّوة، األمر المعبَّر 
 .11عنه بالقول المأثور: "الطبيب يعالج والله يشفي"

ينشأ موجب بذل العناية أو موجب الوسيلة، عندما يتعّهد شخص ما ببذل العناية الالزمة 
 تيجة معينة دون أن يضمن تأمين أو تحقيق هذه النتيجة.لتحقيق ن

مثاًل: عندما يعتني الطبيب بمريض يدخل إلى المستشفى بحالة طارئة بعد تعّرضه 
لنوبة قلبية، يكون على الطبيب موجب بذل العناية القصوى وتأمين ظروف العالج 

خطأ ريض ما لم يكن قد أالضرورية والمتعارف عليها علميًا، وال يكون مسؤواًل عن موت الم
م العناية الضرورية.  في عمله ولم يقدِّّ

أما موجب النتيجة أو تحقيق الغاية، فهو الذي يتضّمن تعهداً بتحقيق نتيجة معينة أكيدة 
اتفق عليها الطرفان. ُيستخلص وجود هذا التعهد في بعض األعمال الطبية، عندما يكون 

 ال بد من تحققها في هكذا أعمال طبية. تحقيق النتيجة قد أصبح من الثوابت التي
مثاًل: كأن ُيعاين الطبيب المريض وُيشّخص حالته ويطلب أن يخضع المريض لعملية 
جراحة روتينية وأثناء العملية تحصل مضاعفات مع المريض بسبب إهمال أو قلة عناية 

ريض مأكيدين وثابتين يؤديان إلى وفاته دون سبب آخر. فيكون الطبيب وفي حالة ال
 المذكورة أقرب إلى أن يكون مسؤواًل عن تحقيق نتيجة وهي شفاء المريض.

 
                                                           

جمال الدين ، نقالً عن 113، ص 1004"المسؤولية المدنية للطبيب"، المؤسسة الحديثة للكتاب،  شمس الدين، عفيف،22 

 . 320،  ص 1222ول، القاهرة، الجزء األ، "مشكالت المسؤولية المدنية"، زكي، محمود
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تتنوع المسؤولية عن الخطأ الطبي بين مسؤولية مدنية )تستتبع التعويض للمتضرر(  

ومسؤولية جزائية )تؤدي إلى فرض عقوبة جزائية بحق الطبيب كالسجن مثاًل( ومسؤولية 
)تستتبع اتخاذ النقابة المعنّية إجراءات تأديبية بحق الطبيب، قد تصل إلى حّد مسلكية 

 التوقيف عن العمل والشطب من جدول النقابة(.
من الضروري إذًا اعتماد التأمين ضد األخطار الطبّية الذي تلجأ إليه بالد أخرى كشرط 

 .17اء الطبّيةإلزامي لمزاولة مهنة الطب بغية التعويض على المتضررين من األخط
 

 ما هو خطأ الطبيب؟
 

تبرز مسؤولية الطبيب ويصبح ُعْرَضًة للمالحقة القانونية عندما يرتكب خطأ مهنيًا  
ينتج عنه ضرر للمريض. وفي جميع الحاالت يجب إثبات الرابطة السببية بين خطأ الطبيب 

 والنتيجة الضارة. 
 يكون خطأ الطبيب ناتجًا إمّا بسبب:

 قيام بالخطأ: أي أن يكون الطبيب قاصدًا اإلضرار بالمريض، بغّض التعم د في ال
 النظر عن السبب أو الدافع، فيكون الخطأ الطبي ُمَتَعمدًا وليس عفوًا.

 .عدم بذل العناية الطبّية الواجبة والمالئمة وفي الوقت المناسب 
  التشخيص الخاطئ لحالة المريض والتأسيس على هذا التشخيص الخاطىء للقيام

 بالعالج.
 المعتمدة ةالطبيّ  والتقنيات الوسائل اعتماد وعدم التنّبه وعدم اإلحتراز وقّلة اإلهمال 

 .12واجباتهل الطبيب من أكيدة معرفة عدم جميعها تبّين التي علميًا،
 
 

                                                           
، 51، ص1002"مجلة الصّحة واإلنسان"، العدد األول، تشرين األول  مرقص، بول،لمزيد من التفاصيل راجع: 22 

 .11، ص 1012خريف   ، 32والعدد
68 (…) «L’imprudence, l’inattention ou la négligence qu’on lui reproche (au médecin) révèlent 
une méconnaissance certaine de ses devoirs» (Civ. 18 oct. 1937- 549 civ.). 
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تراز وعن حلتجريم الطبيب، يجب أن يكون الخطأ الناجم عن اإلهمال وعدم اإلنتباه وقّلة اإل
غير قصد موسومًا بطابع الجّد، أي أن ال يكون من الممكن، وفي ذات الظروف المشابهة، 

 حدوث الخطأ على يد طبيب آخر َيعرف واجباته تمامًا. 
 fautesيجب أن يكون خطأ الطبيب خطًأ مميزًا عن أخطاء غيره  

caractérisées   بسبب هذا "الخطأ وعلى القاضي أن ال يعتبر الطبيب مسؤواًل إاّل
  .11واجباتهبالذي ينم  عن عدم معرفة الطبيب المتمّيز" بأوصافه عن غيره 

 
 متى يكون الطبيب ُملزماا تجاه المريض بموجب تحقيق نتيجة؟

 

 ياتمعط واكتسبت التجريبية تجاوزت المراحل قد الطبّية األعمال تكون  عندما 
 والحالة بيبالط مسؤولية فتكون  اليد، اولمتن في أصبحت فيها التقنّيات ألن مؤكدة علمية
 اءأطب مع الحال هو كما للدحض، القابل المفَتَرض غير الخطأ أساس على مبنّية هذه

 .70والبيولوجية والفيزيائية المخبرّية التحاليل
 لتحالي روتينية، جراحية تاعملي األسنان، قلع: األعمال هذه على األمثلة من 
 تباراتاإلخ لجميع إخضاعها هنا يلزم حيث للزراعة، وا عدادها اءواألعض الدم حفظ مخبرّية،
 اإلختبارات هذه أن ذلك يعني الُمتلقي، للمريض عدوى  أصابت ما فإذا والمستقّرة، المعروفة

 .79الصحيح الوجه على تجر لم
 
 
 
 

                                                           
ة، منشورات الحلبي الحقوقي "المسؤولية الطبية: مسؤولية المستشفيات واألطبّاء والممرضين"، ياسين، يوسف محمد،  22

 .12ص  ،1003بيروت، 

الطحان، عبد ، نقالً عن 110، ص 0410"المسؤولية المدنية للطبيب"، المؤسسة الحديثة للكتاب،  شمس الدين، عفيف،20 

 .2المسؤولية عن الخطأ الطبي"، ص  ، "حيوية الرحمن
 .5، ص 1222، "أخطاء العالج"، بحث مقّدم إلى مؤتمر األخطاء الطبية، جامعة جرش، كلية الشريعة، رجاء، ناجي21
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 ؟ما هي المسؤولية الطبية

حاطته علمًا بطب  ض يعة المر يكون الطبيب ُملزمًا تقديم إيضاحات للمريض وا 
ال  يكون الطبيب مسؤواًل عن النتائج الضاّرة التي فوالعالج ومخاطر العمليات الجراحّية، وا 

 .78ُتصيب المريض نتيجة العالج حتى ولو لم يرتكب خطأ في مزاولته لعمله
عندما يكون الطبيب ُملزمًا أخذ موافقة المريض، ذلك أن إعالم المريض بحالته  

قد يتعّرض لها، كما وأخذ موافقته، أمور أساسية لتلقيه العالج  المرضية وبالمخاطر التي
أو خضوعه لعمليات جراحّية، ما لم يكن ثمة حالة طارئة أو ضرورة قصوى كأن يكون 
المريض فاقدًا الوعي فتأخير العالج قد يؤدي إلى سوء حالته، كذلك الحال في بعض 

 .74هلية فيستلزم األمر موافقة أهله، أو كأن يكون المريض فاقدًا األ72األمراض النفسّية
عندما يكون الطبيب ُملزمًا متابعة عالج المريض، فمن المعروف أن عقد العالج  

الطبي من العقود المستمرة؛ ألن الفحوص الطبّية والعالج ومتابعة المريض تمتّد فترة من 
 الزمن قد تطول حسب األحوال.

نحو غير مبّرر وفي ظروف غير  فعندما ينقطع الطبيب عن معالجة مريضه على 
 .72مناسبة، يكون قد ارتكب خطًأ األمر الذي يرتب عليه مسؤولية

في عمليات نقل الدم؛ ُيفترض أن يكون الدم المنقول إلى المريض مطابقًا لفصيلة  
 .71دمه، وأن يكون سليماً وخالياً من المرض كي ال تنتقل العدوى إلى المرضى المتلقين للدم

 

                                                           
، "المسؤولية منصور، محمد حسين عن، نقالً 111"المسؤولية المدنية للطبيب"، المرجع السابق، ص  شمس الدين، عفيف،21 

 .32و 32الطبية"، ص 

Council on Ethical and Judicial Affairs, Code of Medical Ethics, current opinion with 

annotations, the Southern Illinois University Schools of Medical and Law, 2000-2001, 
p.165.    

في القطاع اإلنكليزي من كندا، بمسؤولية أحد األطباء في قضية  Saskatchwanفي والية قضت محكمة اإلستئناف 24 

تتلّخص في أّن طالباً جامعياً وافق بهدف الحصول على خمسين دوالراً، أن يتم تخديره بمادة مخدرة تحت التجربة إال أن 
بأنه سيقوم بعمل قسطرة في قلبه أثناء التخدير،  الطبيب لم يخبر الطالب بمخاطر هذه المادة، وما قد يتعّرض له ولم يعلمه

حيث تعّرض الطالب لتوقف القلب، ومكث حوالي عشرة أيام في المستشفى، وتناقصت لديه القدرة الذهنية على نحو حاد إلى 
كتاب، ل"المسؤولية المدنية للطبيب"، المؤسسة الحديثة ل شمس الدين، عفيف،درجة إضطر معها إلى ترك دراسته الجامعية )

 (.43، التزامات الطبيب في العمل الطبي، ص حسين نجيده، علي، نقالً عن 112، ص 1004

 الحسيني، عبد اللطيف،، نقالً عن 142"المسؤولية المدنية للطبيب"، المرجع السابق، ص  شمس الدين، عفيف،25 

 .123"المسؤولية المدنية عن األخطاء المهنية"، ص 

"الخطأ  وفاء،حلمي، أبو جميل، ، نقالً عن 153مرجع السابق، ص الولية المدنية للطبيب"، "المسؤ شمس الدين، عفيف،22 

 .25و24الطبي"، ص 
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 ؟ؤولية الطبيةما هي المس
 

ال   د أخّل بإلتزامه يكون الطبيب قفيتَعّهد الطبيب التزام تقديم الدم المناسب والسليم، وا 
ثا بالجراثيم.  إذا كان الدم الذي نقله للمريض غير مناسب أو ملوَّ

في هذه الحالة وتقوم مسؤولية الطبيب التعاقدية عن إذًا يتحقق موجب النتيجة   
يصيب المريض، ما لم ُيثبت أن ما أصاب هذا األخير يرجع إلى  الضرر أو المرض الذي

 .77سبب خارجي ال يد له فيه
في حاالت إعطاء "المصل" إذ أنه من المسلَّم به أن يكون "المصل" سليماً ال يحمل  

للشخص المتلقي أي عدوى لمرض من األمراض، وأن ُيعطي الطبيب "المصل" بطريقة 
 .72صحيحة
يب األعضاء الصناعية، بحيث يلتزم الطبيب تحقيق نتيجة في بعض عمليات ترك 

لجهة الجوانب الفنّية المتعّلقة بوجوب ضمان سالمة الجهاز أو العضو الصناعي، وجودته 
 انية الطبيب قائمة ومتحققة إذا كودقة صناعته، ومالءمته جسم المريض. فُتصبح مسؤول
 ريض، أو إذا سبََّب له أضرارًا.الجهاز رديء الصنع، أو ال يتفق مع قياسات جسم الم

إن من أكثر المشكالت الشائعة أمام القضاء بالنسبة إلى التركيبات الصناعية، هي  
المتعّلقة باألسنان الصناعية، وقد ثار خالف حول طبيعة التزام طبيب األسنان في ما يتعّلق 

مِّع المحاكم لم ُتج بتركيب األسنان الصناعية، هل هو إلتزام ببذل عناية أم تحقيق نتيجة؟
اللبنانية في األحكام الصادرة عنها على اتجاه واحد، بحيث اعتبر بعضها طبيب األسنان 
كشأن بقية األطباء، يلتزم بذل عناية في خصوص العمل العالجي الذي يقوم به إال إذا 

 ثبت تقصير من جانبه. غير أن القضاء الفرنسي اعتبره في البدء إلتزاًما بنتيجة 
 
 

 

                                                           
المسؤولية القانونية وفق قانون "سامي بديع، ، منصور، مذكور في 1225/ 11/4قرار محكمة التمييز الفرنسية تاريخ 22 

ضمن كتاب المجموعة المتخّصصة في المسؤولية القانونية ، وهو بحث 11/1/1224"، تاريخ 1122اآلداب الطبية رقم 
 . 312، ص 1000للمهنيين، الجزء األول، المسؤولية الطبية، منشورات الحلبي، بيروت، 

 .121، "المسؤولية الطبية"، المرجع السابق، ص منصور، محمد حسين22 
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 ؟ا هي المسؤولية الطبيةم
 

هي إعطاء طقم أسنان ُمرٍض للمريض، ثم عاد واعتبره "إلتزامًا ببذل عناية" فقط، وال بّد 
 .71معه من إثبات خطأ الطبيب

المقصود بضمان سالمة المريض ليس اإللتزام  :اإللتزام بضمان سالمة المريض 
زة ا يستعمله من أدوات أو أجهبشفائه، ولكن بأن ال يعرِّضه الطبيب ألي أذى من جّراء م

أو ما يعطيه من أدوية، وأال يتسّبب في نقل مرض آخر إليه نتيجة عدوى، لعدم تعقيم 
 .20األدوات أو المكان أو عن طريق ما ُينقل إليه من دم أو أدوية أخرى 

يكون الطبيب مسؤواًل عن أي أضرار تنشأ عن وجود عيوب أو أعطال باألجهزة  
ان العيب بسبب خلل في صنع الجهاز، وال يستطيع التمّلص من الطبّية حتى ولو ك

المسؤولية بإثبات أن األضرار تعود إلى سبب خارجي ال يد له فيه، على اعتبار أن موجب 
. مع اإلشارة إلى أن هناك مسؤولية مشتركة بين 29الطبيب في هذه الحال هو موجب نتيجة

 الطبيب وبين صانع الجهاز.
بالسالمة، أو كما ُيسّمى في أحيان أخرى اإللتزام بالطمأنينة واألمان، ُيشكِّل اإللتزام  

إلتزامًا عامًا بضمان عدم تعّرض المريض إلى أي أخطار ناجمة عن العدوى، أو نسيان 
 أدوات أو شاش في  جسمه، أو إصابته بأضرار وهو فاقد الوعي...

 عن العمل الطبي إذًا، وبالخالصة، إن األضرار التي تصيب المريض المستقلة 
بمفهومه الفني، والتي ال يرتبط أثرها بما يتلقاه مباشرة من عالج، يكون التزام الطبيب فيها 

 وهي سالمة المريض. إلتزامًا بتحقيق نتيجة،
أماّ وبعكس ذلك فإذا نشأت األضرار عن األعمال الطبية البحتة التي تقبل اإلحتمال  

ام الطبيب وفقًا للرأي الراجح هو التزام بذل عناية، نظرًا إلى خصائصها الفنية، فإن التز 
 إاّل إذا ثُبَت وجود تقصير من جانبه. بحيث ال ُتفترض مسؤوليته

 
 

                                                           
 .123، ص 1222، 1شر والتوزيع، عّمان، ط التشريعات الصحيحة"، مكتبة دار الثقافة للن"عبيد الفتالوي،  صاحب،22 

 .152، "المسؤولية الطبية"، المرجع السابق، ص منصور، محمد حسين20 

 .325و 324ص  ،1222القاهرة، الجزء األول،  ، "مشكالت المسؤولية المدنية"،جمال الدين زكي، محمود21 
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 ؟ما هي المسؤولية الطبية
 

 متى يكون الطبيب ُملزماا تجاه المريض بموجب بذل عناية؟
عمليات لالطبيب مسؤول عن بذل عناية وغير ُملَزم بتحقيق نتيجة، في األعمال وا 

 الطبّية التي:
 لم يستقّر العلم فيها على رأي واحد وجازم.  -
 .28تنطوي على تعاليم طبّية وشروح وآراء فنّية علمّية مختلفة ومحّل نزاع -
 لم يكن لإلهمال أو الجهل أي تأثير عليها. - 

 ُيستخلص عدم مسؤولية الطبيب وعدم خطئه، إذا تقيَّد أثناء مزاولته عمله بالعادات 
والقواعد الطبّية المتعارف عليها والثابتة علميًا، بما يختزن من سلوك ونهج مألوفين لطبيب 

ر وفطنة.  حريص على ممارسة قواعد مهنته بيقظة وتبص 
وعلى عكس ذلك يكون الطبيب مسؤواًل، متى ثُبت أن ما قام به من عالج يخلو  

أصولها العلمية، وأنه خالف ما من الحيطة واليقظة والحد األدنى لممارسة المهنة وفق 
 استقّر عليه األطّباء عمومًا في شأن كيفّية عالج حالة مرضّية معّينة وأصولها.

على الطبيب إذًا، أن ُيعنى بالمريض العناية الكافية المتخصصة وفق المعايير العلمّية التي 
ما يرّتب لفادح بال يختلف عليها طبيبان، بعيدًا كل البعد عن احتمال الوقوع في الخطأ ا

 عليه المسؤولية.
إضافًة إلى ما تقّدم ، يقع على عاتق الطبيب موجب حسن التقدير والتبّصر  

Devoir de clairvoyance  وموجب التيّقظDevoir de vigilance   وموجب السرعة
وعند قيامه بالتطبيب والعالج  Devoir de céléritéفي التدّخل عند إجرائه العالج 

مع المريض وذويه  Devoir de conseilاء وأيضًا موجب المشورة والنصح واإلستشف
الحالة الطبّية بالنسبة لهؤالء. عن d’information  Devoirوخصوصًا موجب اإلعالم

  

 
                                                           

، الطحان، عبد الرحمن، نقالً عن 115و  113"المسؤولية المدنية للطبيب"، المرجع السابق، ص، عفيف شمس الدين21 

 .2"حيوية المسؤولية عن الخطأ الطبي"، ص 
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 البيئة بالتراضي"حتى ال تصبح" 
ما ُدرِّج على تسميته "مكبات" و  سئم اللبنانيون سماع ما يسّمى "أزمة النفايات"

 و"محارق"... و"مطامر"

كما سئموا مّما أصبح بمثابة "بيئة" بالتراضي، تمامًا كما كان ما يعرف بـ "األمن 
، حيث يترك لكل منطقة، بل لبضعة مواطنين يتظاهرون فيها، مع رئيس عشيرة بالتراضي"

أو رجل دين، أن يعترضوا على تنفيذ ما يسمى "الخطة الحكومية لمعالجة تكّدس النفايات" 
وأن يتوّعدوا السلطة بتلقينها درسًا إذا جاءت  -راها غير منّزهة عن المالحظات التي ن –

 .بقسم من النفايات إلى مناطقهم

مفاهيم ملّوثة دستوريًا، تمامًا كما هي البيئة قد أصبحت  تشّكل هذه الممارسات
 ملّوثة.

 "طةخ"التعود وتقّر أي تعديالت على أن تجتمع فالحكومة  ومن جهة أخرى، على
 المذكورة في ضوء المالحظات وأن َتْشَرَع بالتنفيذ الصارم.

 ن، وفضاًل عن المخالفة الدستورية،يشّكالالحاسم عدم االجتماع وعدم التقرير  إن
ضرارًا بوطنيًا جرمًا بيئيًا  ي السالمة العامة نتيجة تكّون وانبعاث األوبئة وتفشّ الصحة و وا 

دة لهذا الملف الذي أنذر م عن اإلدارة الرشيالحك يمتولّ معظم  األمراض بعدما استنكف
ي ك بذاته، منذ شهور طويلة إن لم يكن أكثر، ولم يكن حدثًا قاهرًا غير قابل للتوّقع بعواقبه

 ؟ُتعفى السلطة من تبِّعاته

إن عدم فصل الحكومة بهذا الملف واستصدار المقررات والمراسيم الالزمة له 
 .ازرة في التنفيذ يشكّل تعّمدًا متماديًا وموصوفاً وتكليف قوى األمن ومعها الجيش للمؤ 
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 حتى ال تصبح "البيئة بالتراضي"

 

صل الثالث تحت الفهكذا أفعال جرمية من تلويث للبيئة  يقع توصيففي القانون، 
وما يليها التي تعاقب بالحبس على انتشار  /104/ في المادة وتحديداً  من قانون العقوبات

كذلك المادة  .الحتراز أو االهمال أو عدم مراعاة القوانين واألنظمةاألمراض نتيجة قّلة ا
عاقب بالحبس وبماليين الليرات من ت 444/8008قانون حماية البيئة الرقم  / من21/

التطبيقية  ونصوصه حماية البيئة ، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يخالف قانون الغرامة
هذا متى  .البحرية أو المائية أو األرضية وجوف األرض المتعلقة بحماية البيئة الهوائية أو

كان شخصًا من أشخاص القانون الخاص، كالمواطن أو المعمل أو خالفه، فكيف إذا كان 
المخالف السلطة عينها المؤتمنة على تطبيق القانون: وزير أو مجموعة وزراء أو الحكومة 

 بأجمعها؟

 أفضل حاالً مّما هو مجلس الوزراء اليوم،، ولو كان ولو كان المجلس النيابي فاعالً 
 ينظر في إمكان اتهام ، أن/ من الدستور12المادة /، وفق الفقرة الثانية من لَوُجَب عليه

 .الوزراء الخاللهم بالواجبات المترتبة عليهم
 

ن لى مسؤولية إ في تصريح سابقوقد أشرنا  كنا ال نضع جميع الوزراء في السوّية، وا 
نه لم يبَق إال أن نضيء على خطورة اإلهمال الحكومي، بالمواد الجرمية، أ، إال الوزراء

 حتى ال يكون حديُثنا وجهة نظر. 
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 موقف القانون من "النفايات" ومعالم الحلّ 

 

 ائصهاخص الفائدة، أو ضارة بسبب مستهلكة، عديمة لمادة عبارة "النفايات"تُنسب 
 منها.  التخلص يجدر ولوجية. ولهذاأو البي الكيميائية أو الفيزيائية

 التي للنفايات ( عادةchets) égestion des d"ادارة النفايات" مصطلح يستخدم
 التخلص أو وتدوير ومعالجة ونقل وجمع ادارتها مراقبة بشرية. تشمل نشاطات من تنتج
 ّعة.لمشا أما معالجتها فتشمل المواد الصلبة والسائلة والغازية والمواد .النفايات من

 "الخط " الحكومية معالجة النفايات
 إن خطــة الطوارىء الدارة للنفــايــات الصــــــــــــــلبــة في لبنــان اقترحتهــا وزارة البيئــة بين

 تاريخ 22 رقم الوزراء مجلس قرار التنفيذ بموجب وُوضــــعت حيز 9111و 9114عامي 
نة اطارًا إلدارة النفايات المنزلية في بيروت وجبل لبنان با8/9/9117 ناء قضــاء ســتث، مؤمِّّ

لنورمـانــدي وا فـايـات في برج حمودجبيـل. أمـا نتيجتهـا فهي إقفــال المكبـات العشــــــــــــــوائيــة للن
 تهاومعالج وفرزها تجميعها يتألف من للنفايات الصـــــــــــلبة متكامل إدارة نظام وتأســـــــــــيس
أفيردا" مســـــــألة معالجة النفايات  منها. وضـــــــعت هذه الخطة على عاتق شـــــــركة" والتخلص

لى علعقد الذي وقعته الشــركة بالتراضــي مع مجلس اإلنماء واالعمار، الصــلبة، وقد نص ا
المبرم  9242األولى بموجب العقد رقم  ) تقومان « ســــوكومي»و «ســــوكلين»شــــركتي أن 

ـــاريخ  8272والثـــانيـــة بموجـــب العقـــد رقم ، 9114عـــام  بمهمـــات جمع وطمر ( 9112ت
 ارة البيئةوقد اقترحت وز  ليات الالزمة.ومعالجة النفايات، مقابل أن توّفر الدولة اللبنانية اآل

مشــــــروع قانون "اإلدارة المتكاملة للنفايات الصــــــلبة " الذي تتمثل ب 8090خطة أخرى عام 
 .قّدم الى مجلس الوزراء اللبناني لكنه جّمد

 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%AF%D9%88%D9%8A%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%AF%D9%88%D9%8A%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA
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 النفايات المنزليةما خارج منطقة بيروت الكبرى، فإن مسؤولية جمع ومعالجة أ 
 والتخلص منها، تتحملها البلديات.

العشوائية،  مسألة النفايات والمكبات يعالج متكامل حل لكن، بما أن لبنان يفتقر الى  
انفجار هذه  إلى أّدى مما وطمرها النفايات جمع من أزمة سنة 97 من أكثر قفقد عانى منذ

ت هذه وقد بلغ .باألوساخ مألى العامة احاتوالس الشوارع معه باتت نحوٍ  على أخيراً  األزمة
 .  8092 األزمة ذروتها في تموز من العام

 
 تشريعات عديدة دون أن تعالج األزمة

 الذي ينص على 444/8008التشريعات أهمها القانون  من لبنان عدداً  طّور 
 أنيطت دقبجميع مصادرها. و  والمّلوثات المخاطر من الطبيعية والموارد البيئة حماية ضرورة
 األراضي لىع الصلبة النفايات معالجة شروط ووضع والمراقبة التخطيط، البيئة مهام بوزارة

 اللبنانية. 
يمكن تحسين إدارة النفايات الصلبة من خالل تعزيز وتطبيق هذا القانون: فالمادة 

ة لمنه فقرة "ب" تنص على أن أصول إشراف وزارة البيئة على إجراءات المعالجة الكام 21
 98/2/9122الصادر بتاريخ  14/22للنفايات عماًل بأحكام القانون المذكور والقانون رقم 

ن و المتعلق بالمحافظة على البيئة ضد التلوث من النفايات الضارة والمواد الخطرة وقان
د  .احداث وزارة البيئة وتعديالته ى هذه األصول بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء علتحدَّ

األماكن المتضررة  ُتخضعمنه فهي  49وزير البيئة والوزراء المختصين. اما المادة اقتراح 
والملوثة بسبب المكبات البرية أو الطمر غير المسموح، لتدابير ترمي الى القضاء على 

 التلوث، وذلك على نفقة المسؤول عن هذه األماكن. 
يوصي بالتخلص  2722/9174في ما يخص نفايات البناء والردم، فان المرسوم 

 من هذه النفايات في مواقع البناء والمنخفضات.
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 بتاريخ الصادر 14 رقم القانون فبوجود  الطبية، النفايات بمسألةيتعلق  أما في ما
 واجب هي التلوث من البيئة سالمة على المحافظة أن على الذي ينص 98/2/9122
األول في صدور المرسوم  كان اإلنجاز معنوي، أو طبيعي شخص كل تقعا على ملقى
وأساليب التخلص منها والذي  حول أنواع النفايات الطبية 99/1/8008بتاريخ  2001رقم 

. صنف المرسوم المذكور النفايات 92/1/8004بتاريخ  92221تم تعديله بالمرسوم رقم 
حية بمعالجة نفاياتها الناتجة عن العناية الصالطبية إلى أنواع وحث المستشفيات على البدء 

 .بطريقة تتوافق مع البيئة

 إتفاقيات دولية صادق عليها لبنان ويجدر به احترامها
 منع اتفاقّية والتلّوث ومنها النفايات من التخّلص عديدة حول إتفاقّيات وقع لبنان

 لحماية برشلونة واّتفاقّية 9172األخرى  والموادّ  النفايات إغراق عن الناجم البحري  التلّوث
 .8009واتفاقية ستوكهولم  9114واتفاقية بازل  المتوّسط البحر

 وتطلب منها، والتخّلص الحدود عبر الخطرة النفايات حركة بازل اتفاقية تنّظم
دارتها الخطرة النفايات من للتخّلص مرافق تأمين لبنان من سليم وتدعوه إلى  على نحو وا 

 .ت والى توفير منشةت مناسبة إلدارتها بطريقة سليمة بيئياً تخفيف تولد النفايا
أن نفايات لبنان غير مصنفة، فان تصديرها سيتطلب، وفق أحكام اتفاقية لكن بما   

بازل، العمل على تحديد هويتها، وفئاتها، وتوضيبها وفق معايير مالئمة، قبل السماح 
 د التزام األصول. بنقلها. وهذا األمر يستغرق وقتًا طوياًل إذا ُأري

 لوثاتالم من والبيئة البشرية الصحة حمايةفترمي الى  أما اتفاقية ستوكهولم
 فقرة "د" منها، تقوم 1الثابتة وفقًا  للمادة األولى منها. ووفقًا لما تنص عليه المادة  العضوية

 القواعد راعاةم عم منها التخلص النفايات يتم أن تكفل التي المناسبة التدابير األطراف باتخاذ
 الدولية. التوجيهية والمبادئ والمعايير
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 الطلق الهواء في الصلبة النفايات حرق  منع لبنان من االّتفاقّية هذه تتطلب 

 وا عادة المصدر من التدوير إعادة خالل من والطبّية البلدّية النفايات وخفض إنتاج
وفقًا  نفايات أقل تنتج منتجات استخدام على والتشجيع النفايات وفصل ستردادوا االستعمال

 للفقرة "ألف" من الجزء الخامس من هذه اإلتفاقية. 
 البحث عن وأن يمتنع التزامًا بهذه االتفاقيات، تشريعاته يكّيفعلى لبنان إذًا أن     
 التخلص لىع التفاقياتا تلك ملوثات تعمل على تحتوي  انبعاثات إلى تؤدي تقنيات في

  منها.
 عقد سوكلين والتجاوزات الناتجة عنه

دارة خطة الطوارىء إلنتج العقد الموقع بين شركة سوكلين والدولة اللبنانية عن 
السابق الذكر.  8/9/9117 تاريخ 22 رقم الوزراء مجلس قرار للنفايات الصلبة بموجب

من قانون البلديات  41فالمادة  ة النفايات.تجاوز صالحيات البلديات في إدار لكن هذا العقد 
البرامج العامة لألشغال والتجميل والتنظيفات والشؤون  نصت على أن "يتولى المجلس البلدي

ه "يتولى التي نصت على أن 74 الصحية ولمشاريع المياه واإلنارة". واستطرادًا نذكر المادة
والساحات  تسهيل التجول في الشوارعكل ما يتعلق بتأمين السير و رئيس السلطة التنفيذية 

واإلنارة ورفع األنقاض واألقذار. كما أن المادة  ”التنظيف”والطرق العمومية وكل ما يتعلق بـ
من قانون الموازنة العامة، قد أجازت تحميل الصندوق البلدي المستقل نفقات النظافة  14

قيت محبوسة بيد السلطة أن هذه األموال لم ُتصرف وب وجمع النفايات ومعالجتها، إال
 المركزية حتى يوم أمس القريب.

، إال أنه ُمّدد عقد الشركة 8000في نهاية عام  الشركة عقد كان مقّررًا أن ينتهي 
 من العقد والذي يضمن استمرارية عمل الشركة إلى حين اتخاذ  2على قاعدة الملحق رقم 
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 2لفترة  8007ثم ُمّدد مجددًا في نهاية عام  .ن وزير الداخلية والبلديات بإنهائهم قرار
 97، مددت العقود لمدة أربع سنوات أخرى انتهت في 8090سنوات. ومع نهاية سنة 

ن الكلفة البيئية التي ترتبت على لبنان جراء هذا أالجدير بالذكر و  .8092كانون الثاني 
 ادارة النفايات. بسبب سوء العقد عالية جداً 

 معالم الحلّ 
وتزامن مع اقفال مطمر الناعمة في اليوم  8092تموز  97انتهى عقد سوكلين في 

 التالي، مما أدى الى تفاقم األزمة.
اليوم في إناطة المهمة بالبلديات إذ تتولى هذه األخيرة بحسب القانون يكمن الحل 

الحق  عمارالحكومة أو مجلس االنماء واإلأو  ملف النفايات، ما يعني أن ليس لوزارة البيئة
ال فليعدّ   ل قانون البلديات. بتوّلي هذا الملف، وا 

 

 :المراجع
مجموعة اجتهادات هيئة التشريع واإلستشارات في وزارة العدل، إبداء الرأي حول الصالحيات المنتزعة من وزارة  -

 .2/8/9111تاريخ  9118/9111، استشارة رقم السامة، منشوررات صادرفي ما يتعلق بالنفايات الضارة و  البييئة
 ،القاضي إيلي معلوف، الصندوق البلدي المستقل، معالجة مالية الالمركزية اإلدارية، منشورات زين الحقوقية، بيروت -

8007. 
 .9112عامر محمود طراف، أخطار البيئة والنظام الدولي، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع،  -

http://greenarea.me/  
http://saidaonline.com/ 

agenda.com/article.php?id=1245&folder=articles&lang=ar-http://www.legal 
.24%20May%-http://www.studies.gov.lb/SiteCollectionDocuments/44.%20booklet 

http://beirutpress.net/   
.lb/getattachment/The-Ministry/Reports/State-Of-the-Environment-Report-2010/  
http://www.al-binaa.com/?article=60814 

 

http://greenarea.me/
http://www.legal-agenda.com/article.php?id=1245&folder=articles&lang=ar
http://www.studies.gov.lb/SiteCollectionDocuments/44.%20booklet-24%20May%25
http://beirutpress.net/article/219679/%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%85%D8%AF%D8%B9%D9%88%D9%91%D9%8C-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A5%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-
http://www.al-binaa.com/?article=60814
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جميع عندما يتسنى ل يتحّققلوصول إلى الغذاء السليم حقًا عالميًا يشكل الحق با
  22البشر الحصول على الغذاء المالئم دون أي تمييز.

، ترتبط مسألة سالمة الغذاء بالتنمية المستدامة وبصرف النظر عن البعد األخالقي
غذاء لافي تكريس الطبيعة الملزمة للحق في ساهم يوموضوع الحماية اإلجتماعية، مما 

 24وبعض التشريعات المحلية. السليم في القانون الدولي
 ريع الدوليـــالتش

 82يحتل موضوع سالمة الغذاء مركزًا مهمًا في التشريعات الدولية، فتنص المادة 
لكل شخص الحق في مستوى معيشة كاٍف من اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان على أنه " 

وألسرته. ويتضمن ذلك التغذية والملبس والمسكن للمحافظة على الصحة والرفاهية له 
 "..(والعناية الطبية وكذلك الخدمات اإلجتماعية الالزمة )..

إال أن اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان ليس أول تشريع يتطرق إلى موضوع سالمة 
مسألة سالمة الغذاء إلى منتصف القرن التاسع  codificationالغذاء، فتعود جذور تقنين 

من اإلضافات  الغذاء تنقيةر، حين بدأ اعتماد أنظمة الرقابة على األغذية بهدف عش
 الكيميائية واأللوان اإلصطناعية. 

   Codex الدستور الغذائيأما في التشريع الدولي الحديث، فُيعتَبر 
Alimentarius بدأ العمل والذي ومنظمة األغذية  منظمة الصحة العالميةعن  الصادر

جي للمستهلكين ومنتفي موضوع سالمة الغذاء  الرسمية لمرجعية العالمية، ا9119فيه عام 
 .عيها، والمرجع ألجهزة رقابة الجودة محليًا ودولياً األغذية ومصنّ 

بين  التضارب والتعارض بهدف سد الثغر الناتجة عن " الدستور الغذائيفقد صدر 
  واسعة في التشريعاتالفات ختالاإل )...(اللوائح الغذائية في البلدان المختلفة، و

                                                           
 .9111التعريف المعتمد خالل القمة العالمية للغذاء عام  23 

 The Post-2015 Development Agenda and the Millennium Development Goals, published on 

http://www.fao.org/post-2015-mdg/14-themes/food-security-and-the-right-to-food/en/ 
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ال تستند  تيال جديدةالتشريعات وال )...(الخاصة باألغذية والتسميات والمواصفات المقبولة، 

 22".إلى أدلة علمية وال تراعي المبادئ التغذوية
دة ية الموحّ الغذائية الدول المواصفات مجموعة منعن  عبارة الدستور الغذائي هوو 

 إضافة إلى ،األغذية، مصّنعة كانت أو شبه مصّنعة أو طازجةالتي تشمل جميع أنواع 
 فعيلوت المستهلكين صحة حماية بهدفالمنتجات الغذائية  ستخدم في تصنيعالمواد التي تُ 

 لتشكّ و . عن طريق محاربة الغش في صناعة األغذية األغذية تجارة الممارسات النزيهة في
 هماً م ستشارية والخطوط التوجيهية جزءاً اصفات المختلفة ومدونات الممارسات اإلالمو  هذه

 . من مدونة األغذية العامة
ية، باألغذ المتعلقةعلمية البحوث الغذائي بإغناء الالدستور  وقد ساهمت أحكام

 .جودة األغذية وسالمتها والصحة العامة حول أهميةتعميق وعي المجتمع العالمي وب
 

 اللبناني التشريع
على الرغم من القصور التشريعي نسبيًا في موضوع سالمة الغذاء، إال أن التشريع 

 تاريخ 98822مرسوم رقم اللبناني ال يخلو من نصوص تنظم هذه المسألة. فيحدد ال
 .فرها في المواد الغذائية المعلبة أو المحفوظةاالشروط الواجب تو  8/4/9111

الذي جرى تطوير أحكامه وتعديالته   21غذائيةسالمة المواد الثم صدر قانون 
، مع اإلشارة إلى أن التشريع اللبناني ال يزال يخلو 27بموجب قانون حماية المستهلك الجديد

من تشريع مستقل عن سالمة الغذاء رغم أن مشروع القانون ذي الصلة مدرج في مجلس 
 النواب منذ سنوات بانتظار إقراره. 
لمالئم، يشّكل قانون حماية المستهلك المرجعية القانونية وبانتظار إقرار التشريع ا

 نون بمديرية حماية المستهلك مهمة       األمثل في مسألة سالمة الغذاء. وينيط هذا القا

                                                           
 .9120عام  ومنظمة األغذية والزراعة منظمة الصحة العالمية جتماع مشترك بينمن تقرير اإل 25
 .1/1/9172صادر في  79مرسوم اشتراعي رقم  22

 .4/1/1005صادر في  252قانون رقم  22 
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ت اة الغذائية منها، والقيام بالفحوصالتثبت من نوعية وسالمة الخدمات والسلع وبخاص" 
 )أواًل( من قانون حماية المستهلك. 14"، على ما تنص عليه المادة هاالزمة بشأنال

من القانون أحكام عن معاينة المخالفات  92و 92كذلك يتضمن كل من الفصلين 
نزال العقوبات الالزمة بالمخالفين. فتنص المادة  على عقوبة  901المتعلقة بسالمة الغذاء وا 

وبالغرامة من عشرين إلى خمسين مليون لكل من يحوز الحبس من ثالثة أشهر إلى سنة 
 أو يقوم ببيع مواد وهو يعلم أنها مغشوشة أو منتهية الصالحية.

على عقوبة تتراوح بين الحبس من شهر لمدة سنة مع غرامة  902وتنص المادة 
 تتراوح بين عشرة ماليين وخمسة وسبعين مليون ليرة لبنانية إذا كانت السلع ال تتوافق مع

د المادة  العقوبة إلى ثالث سنوات حبس  990المواصفات المعتمدة والمتعلقة بالسالمة، وتشدَّ
مليون ليرة في حال نجم عن استعمال المستهلك للسلعة تسمم أو مرض أدى  72وغرامة 

لى ثالث وعشر سنوات وغرامة بين  مليون ليرة في  920و 72إلى تعطيله عشرة أيام، وا 
ن أ انتشار مرض وبائي أو أدت إلى التسبب بوفاة إنسان، على حال نتج عن المخالفة

ُتضاَعف العقوبة في حال التكرار. ويجوز للمحكمة أن تقرر منع المخالف من ممارسة 
نشاطه نهائيًا أو مدة خمس سنوات على األقل، أو أن تقرر وقف التعامل بالسلعة موضوع 

 من القانون. 982المخالفة أو مصادرتها وتلفها كما تنص المادة 
أما على الصعيد اإلداري، فإن غياب التشريع المالئم لم يحل دون تنظيم مسألة 
سالمة الغذاء المصّنع في لبنان، فتخضع المواد الغذائية المصنعة في لبنان لعملية تسجيل 

ي مصنع إلنتاج الغذاء، يرغب في عرض منتجاته في السوق اللبنانية، بحيث يتوجب على أ
ا، أن يتقدم بطلب تسجيل في وزارة الزراعة بهدف الحصول على شهادة الترقيم و تصديرهأ

 لغذاء.لتزام بمتطلبات سالمة االصحي التي تثبت متابعته من قبل وزارة الزراعة لجهة اإل
م كل مصنع إلنتاج الغذاء في لبنان بطلب تسجيل يتقدتتم عن طريق  عملية التسجيلو 

ية التي تحيله وفق األصول اإلدارية إلى المصلحة لدى مصلحة الزراعة اإلقليم خطي
 يسجل الطلب لدى ومن ثم المختصة في المديرية العامة للزراعة، 
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، بالتنسيق مع وزارة الصناعة، تكليف من يلزم الكشف على بعدها يتملالمصلحة المختصة 
 تاج الفنية والصحية بما يتالءم مع ممارسات ع للتأكد من استيفائه شروط اإلنالمصنّ 

ياسية المواصفات القكللمعايير واألنظمة اللبنانية النافذة  ووفقاً  22(GMP) التصنيع الجيدة
"القواعد العامة لصحة الغذاء"، والتوجيهات الخاصة بتطبيق  المتعلقة بـ 121رقم   اللبنانية

القياسية  اتوفق المواصف " 21(HACCP) نظام تحليل المخاطر ونقاط المراقبة الحرجة "
" نظام تطبيق  المتعلقة بـ 124القياسية اللبنانية رقم ات والمواصف  ،102اللبنانية رقم 

  10غذية المجمدة".معالجة وتداول األ
ارات بدون لقيام بزيوللتأكد من فاعلية هذه اإلجراءات وحسن تطبيقها يجري دوريًا ا

مة جودة وسال من تأكدلل نع ومقدمي الخدمات الغذائيةللمصا موعد مسبق وبشكل مفاجىء
 ، 19QPA، 18ISOـ الشهادات الغذائية كال والتي يتم على إثرها منح نتاجاإل
 .نتاجتطوير وتحسين طرق اإل بهدفHACCP و

وتجدر اإلشارة إلى أن اإلنتظام الكامل في مسألة سالمة الغذاء يكون في لبنان 
رية لضابطة السياحية ومديكاأجهزة المراقبة  فعيلذاء، وتإقرار قانون سالمة الغعن طريق 

د والمعابر ستيراتجارة السلع الغذائية، بدءًا من اإل لمراقبة مختلف مراحلحماية المستهلك، 
ها وانتهاء لى تصريفها وبيعإوالجمارك، مروراً بالمخازن وطريقة حفظ المواد الغذائية، وصوالً 

 .في هذا المجال المخالفين مع أهمية معاقبة تها،مدة صالحي
 

 11مقارن القانون في ال
الذي  FSMA 14 تحديث سالمة الغذاءل قانون األميركية في الواليات المتحدة  

 . 89/98/8090صّدق عليه الكونغرس في 
                                                           
88 Good Manufacturing Practices 
89 Hazard Analysis and Critical Control Points 
90 http://www.agriculture.gov.lb/Arabic/AgroIndustries/FoodSafety/Pages/default.aspx 
91 Quality Performance Accreditation 
92 International Organization for Standardization 
93 www.mefosa.com 
94 Food Safety Modernization Act 



251 
 

 

 من الناحية القانونية سالمة الغذاء
 

 ّدواءلإدارة الغذاء وا نحعدة من شأنها أن تم ضوابط وقائيةينص هذا القانون على 
FDA 12 تتمثل في طلب ضوابط شاملة تقوم على أساس  صالحية تشريعية للمرة األولى

 الوقاية عبر جميع أجزاء سلسلة اإلمدادات الغذائية.
القانون منهج إدارة الغذاء والدواء المتعلق بسالمة األغذية من نظام  هذا يحّولو 

 منها. الوقاية إلى نظام يرمي إلىاألمراض  يتفش مكافحة مهمته
علمية  مقاييس وضعب األميركية إدارة الغذاء والدواء على أن تقومالقانون كما ينص 

من أجل تقليص مخاطر اإلصابة بأمراض خطيرة  المحاصيل الزراعيةنتاج وحصاد إلسالمة 
 نظام سالمة الغذاء.في سياق تحديث هذه الصالحية الجديدة ، وتأتي أو الوفاة

المهمة  ائلمن الوس هأنّ باعتبار التفتيش قانون بتفعيل كذلك، تساهم أحكام هذا ال
عن مسؤولياتهم المتعلقة بإنتاج أغذية  مجال الصناعات الغذائية لمساءلة العاملين في

 لى نحوعاستخدام موارد التفتيش الخاصة بها على إدارة الغذاء والدواء ، كما تشجع سليمة
كار في مناهج التفتيش التي تتبعها بتاإل، وعلى يقوم على أساس وجود مخاطر محتملة

 . فرةاعلية في ظل الموارد المتو اتكون أكثر كفاءة وف بهدف أن
على  إدارة الغذاء والدواءفيحفز القانون  سالمة األغذية المستوردةأما بالنسبة ل

يات يتم استيرادها إلى الوال أكبر من الرقابة على المنتجات الغذائية التي مقدارتحقيق 
يشترط و . يتم استيرادها ركيةيمن موارد األغذية األم %92أّن  اعتباركل عام، ب المتحدة
أن يقوم المستوردون بعمليات فحص لنشاطات مورديهم لضمان سالمة األغذية  القانون 

ذا رفض المرفق إدخول األغذية المستوردة منع  دارة الغذاء والدواء، ويجيز إلالمستوردة
رة، طلب شهادة، استناداً إلى معايير المخاط، وأن تتفتيشالإجراء األجنبي أو الدولة السماح ب

 تفيد بأن األغذية المستوردة تمتثل لشروط سالمة األغذية.
 
 

 

                                                           
95 Food and Drug Administration. 
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بصالحية سحب المنتجات التي ال  وتتمتع إدارة الغذاء والدواء بموجب هذا القانون 
وذلك في إطار تعزيز قدراتها  لسالمة األغذية من األسواقتتوافق مع المعايير المعتمدة 
 على أهّمية تعزيز التعاون بين مختلفاألميركي  ويشدد القانون  على حماية الصحة العامة.

الوكاالت المعنية بسالمة األغذية سواء كانت فيدرالية أو ضمن الواليات أو محلية أو إقليمية 
 ة العامة.تحقيق أهداف الصح في سبيل أجنبية أو

 
ــــــــي، ــــــــى صــــــــعيد اإلتحــــــــاد األوروب ــــــــى أمــــــــا عل ــــــــة  فُتعن ــــــــة األوروبي لســــــــالمة الهيئ

بمـــا بمســـألة ســـالمة الغـــذاء  European Food Safety Authority  األغذيـــة
الــــــــــدول  وترشــــــــــد،النبات ايــــــــــة وســــــــــالمةوحم، الحيوانـــــــــات فـــــــــي ذلــــــــــك ســــــــــالمة وصــــــــــحة

ــــــة والبرلمــــــان األوروبــــــي األعضــــــاء ــــــى اتخــــــاذ والمفوضــــــية األوروبي مكافحــــــة  إجــــــراءات إل
فـــــي الوقـــــت المناســـــب لضـــــمان حمايـــــة السلســـــلة الغذائيـــــة وصـــــحة المســـــتهلكين  مخـــــاطر

 األوروبيين.
إلزامية للدول األعضاء بشأن  ولوائحبرلمان األوروبي توجيهات كذلك يصدر ال

، ويحق للدول األعضاء اعتماد تشريعات وضوابط داخلية متعلقة بسالمة 11سالمة الغذاء
 الغذاء، شرط أال تعوق التبادل التجاري مع الدول األخرى.

 

 خالصة
ترتبط مسألة سالمة الغذاء بموضوعات أخرى تتعلق بالتنمية المستدامة كالتطور  

الحماية اإلجتماعية، الحصول على الخدمات المالئمة من ماء وطاقة اإلقتصادي، 
دارة الموارد الطبيعية وحماية األنظمة البيئية. تطلب تأمين لذلك ي وتقديمات صحية وتعقيم وا 

 عدة أبرزها تطوير حوكمة  سالمة الغذاء على الصعيد الدولي أفعااًل على أصعدة

                                                           
22 Regulation (EC) No 178/2002 of the European Parliament and of the Council of 28 January 2002 laying down 

the general principles and requirements of food law, establishing the European Food Safety Authority and laying 

down procedures in matters of food safety. 

 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%8A%D9%88%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%8A%D9%88%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%AA
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%AA
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D8%B6%D8%A7%D8%A1_%D9%81%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D8%B6%D8%A7%D8%A1_%D9%81%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D8%B6%D8%A7%D8%A1_%D9%81%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%81%D9%88%D8%B6%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%81%D9%88%D8%B6%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B7%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B7%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B7%D8%B1
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32002R0178:EN:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32002R0178:EN:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32002R0178:EN:NOT
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األنظمة الغذائية، اإلستثمارات الالزمة في المناطق الزراعية وفي مجاالت الصحة والتعليم، 
تمكين المنتجين الصغار لكي يتمكنوا من اإلنتاج وفقًا للمعايير السليمة المعتمدة، وتفعيل 

 أدوات الحماية اإلجتماعية للحد من المخاطر.
 لدولةادور  -ا في الوقت الراهن السيم –سالمة الغذاء طرح ملف أما في لبنان، في

يع مستقل وذلك في استمرار غياب تشر التشريعي والتنظيمي والرقابي والقضائي في لبنان، 
لى تعزيز المراقبة في المرافئ اللبنانية والمعابر الحدودية، والتشدد باألحكام إالحاجة  وظهور

ات غر، وضبط المختبر القضائية، وترفيع اداء مصلحة حماية المستهلك عبر ملء الشوا 
يبية ستشارية والتدر شراف معهد البحوث الصناعية، وتوفير الخدمات اإلإووضعها تحت 

 .الضرورية لتطوير المؤسسات، وخاصة تلك المعنية بالغذاء والسياحة
معايير والمواصفات المعتمدة دوليًا ومواكبتها بةليات لذلك تبرز األهمية التباع ال

سبة المخالفين، ألن سالمة اإلنسان ترتبط بسالمة الغذاء الذي لمحاشراف والتطبيق اإل
 يتناوله.
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1. GENERAL CONTEXT 

 

1.1- Definition and origin of whistle-blowing 

1.2- Types of non-whistleblowers 

1.3- Types of whistleblowers 

 

 

2. LEGAL FRAMEWORK 

 

2.1- International standards 

2.2- Legislation and local policies 

2.2.1- Lebanon 

2.2.2 - Jordan 

2.2.3 - Yemen 

2.2.4 - Kuwait 

2.2.5 – Morocco 

2.3- Related cases  

2.3.1- Lebanon 
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3. OBSTACLES AND LEGAL CONSEQUENCES 

 

3.1- Political framework 

3.2- Lack of protection in employment  

3.3- Consequences of lack of protection in employment law 
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4. RECOMMENDATIONS 

 

4.1- Lebanon 

4.1.1- Recommendations for whistle-blowing law in public sector 

4.1.2- Recommendations for whistle-blowing law in private 

sector 

4.2- General recommendations for Arab countries 

4.2.1- Recommendations for developing awareness of whistle-

blowing on the    societal level 

4.2.2- Recommendations for developing whistle-blowing 

policies on the legislative level 

4.3- Disclosure procedures 

4.3.1 - Internal reporting 

4.3.2 - External reporting 

4.4- Protection 

 

 

5. CONCLUSION 

 

 

 

1. GENERAL CONTEXT 

 

 

1.1- Definition and origin of whistle-blowing: 

 

It is not known from where the term whistle-blowing has originated.1It may have 

come from the English police force’s practice of blowing a whistle when crime 

is detected--the blowing of the whistle alerts others to danger.2 

 

The American Heritage Dictionary defines a whistleblower as “one who reveals 

wrongdoing within an organization to the public or to those in positions of 

authority.”3 

 

The Oxford English Dictionary describes whistle-blowing as “bringing an 

activity to a sharp conclusion as if by the blast of a whistle.”4 
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According to the Anticorruption Plain Language Guide developed by 

Transparency International: “Whistle-blowing is the sounding of an alarm by an 

employee, director, or external person, in an attempt to reveal neglect or abuses 

within the activities of an organization, government body or company (or one of 

its business partners) that threaten public interest, its integrity and reputation.”5 
 

Most people have become familiar with whistle-blowing as a result of the high-

profile cases being reported in the news. Following the recent global economic 

crisis, numerous cases of whistle-blowing in the financial and banking sectors 

came to light.  
 

Who is a whistleblower? 
 

No special qualifications are required for one to be a whistleblower. Ideally, a 

whistleblower would be well-educated, motivated by altruistic concerns, 

utilitarian, and professional. But because there is no specific set of qualifications 

to be a whistleblower, scholars are reluctant to give a universal definition.  

 

1.2- Types of non-whistleblowers: 

 

The following are terms that refer to people who perform functions similar to 

whistle-blowing but who are not classified generally as whistleblowers: 

 Witnesses: People who personally observe a thing or an event; 

 Informants: People who report information; 

 Spies: People who perform intelligence work; 

 Complainants: People who express dissatisfaction orally or in writing; 

and 

 Experts and Consultants: People with a high degree of skill and/or 

knowledge of a certain subject who give professional advice or an 

opinion. 

 

1.3- Types of whistleblowers: 

 

There are two types of whistleblowers: the internal whistleblower and the 

external whistleblower.6 “The internal whistleblower reports the wrongdoing to 

some other person who works within the same company.”7 The external 

whistleblower, on the other hand, reports the wrongdoing to people or entities  

 

 

 

http://www.a2ilebanon.org/component/rubberdoc/doc/24/raw
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outside the company like the media, an attorney, law enforcement, or special 

protective agencies.8 

 

In addition, whistleblowers can be from the public sector or the private sector. 

Although the disclosure of unethical or illegal behavior in the public sphere is 

particularly important, whistleblowers from both sectors play an important role 

in fighting corruption and implementing transparency. Both types of 

whistleblowers reveal secrets which they believe should be revealed.9 These 

secrets can vary widely in their gravity and impact.  In the worst cases, the secrets 

relate to violations of the law.10 

 

A whistleblower whose identity is known11 is an open whistleblower. A 

whistleblower whose identity remains unknown is an anonymous whistleblower. 

Information disclosed by the anonymous whistleblower is generally less 

effective because it is more easily ignored and follow-up on it with the 

whistleblower is usually not possible.12 

 

Whistleblowers who report the misconduct of their present employer are called 

current whistleblowers,13 while those reporting the misconduct of a prior 

employer are called former whistleblowers.14 

 

              

2. LEGAL FRAMEWORK 

 

2.1- International standards: 

 

The United Nations has expressly recognized that corruption poses a serious 

threat “to the stability and security of societies[;] undermin[es] the institutions 

and values of democracy, ethical values[,] and justice[;] and jeopardize[es] 

sustainable development and the rule of law.”15 In order to address this threat, 

the United Nations General Assembly adopted the United Nation Convention 

against Corruption (UNCAC) in 2003 by Resolution No. 58/4.16 In accordance 

with Article 68 (1) of Resolution No. 58/4, the convention went into effect on 

December 14, 2005.17 There are 140 signatories and 148 parties to the 

UNCAC.18 

 

The UNCAC instructs States to enact laws to address multiple forms of 

corruption.  These forms include, among other things, trading in official  

 

http://www.wisegeek.com/what-is-law-enforcement.htm
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influence (Article 18), abuse of power (Article 19), various acts of corruption in 

the private sector (Articles 21 and 22), bribery of foreign and domestic 

governmental officials (Articles 15 and 16), and obstruction of justice (Article 

25). Additionally, Articles 51 through 59 of the UNCAC provide for the return 

of assets acquired through corruption. 

 

The UNCAC also recognizes the need to protect people who report corruption. 

Article 33 states: 

 

“Each State Party shall consider incorporating into its domestic legal system 

appropriate measures to provide protection against any unjustified treatment for 

any person who reports in good faith and on reasonable grounds to the competent 

authorities any facts concerning offenses established in accordance with this 

Convention.”19  

Article 32(1) of the UNCAC similarly states:  

“Each State Party shall take appropriate measures in accordance with its 

domestic legal system and within its means to provide effective protection from 

potential retaliation or intimidation for witnesses and experts who give testimony 

concerning offenses established in accordance with this Convention and, as 

appropriate, for their relatives and other persons close to them.”20  

Around 50 countries have adopted national laws on whistleblower protection.21  

 

2.2- Legislations and local policies: 

 

In the Arab region, local anticorruption efforts concerning whistle-blowing are 

still in the early stages.22 A number of regional efforts, however, have recently 

been made to implement the UNCAC.23 

 

In addition, the League of Arab States (LOAS) has launched a broad consultative 

process in order to develop an Arab anticorruption agreement.24  
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Furthermore, a project on supporting the UNCAC’s implementation in Arab 

countries was developed by the United Nations Development Program (UNDP) 

on Governance in the Arab Region (UNDP-POGAR) in the context of the 

governance for development in Arab countries initiative (The GFD Initiative). 

The GFD Initiative is jointly supported by the UNDP and Jordan, and it was 

launched in February of 2005.25 

 

Regionally, the Arab Anti-Corruption Integrity Network (ACINET) is also 

considered to be a unique platform for policy dialogue, information sharing, and 

capacity development in the anticorruption field.26 Although still relatively new, 

ACINET has proved to be an active and successful organization for fighting 

corruption.27 

Lastly, the Anticorruption Community of Practice also works to rid the Arab 

region of corruption.28 

 

The UNCAC in the Arab world 

 

The UNCAC is the only multilateral document that offers all nations a 

comprehensive approach to combating corruption29 which in turn helps each 

nation develop its own strategies to prevent and fight corruption’s numerous 

manifestations.30 

 

So far, fifteen Arab countries have ratified the UNCAC.31 Four countries have 

signed but not ratified the UNCAC (Comoros Islands, Saudi Arabia, Sudan, and 

Syria).32 And, two Arab countries (Oman and Somalia) have not signed or 

ratified the UNCAC.33 
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Arab Countries and UNCAC34 

 
COUNTRY SIGNATURE RATIFICATION NOTES 

JORDAN 9/12/2003 24/2/2005 - 

UNITED ARAB 

EMIRATES 

10/8/2005 22/2/2006 - 

BAHRAIN 8/2/2005 5-10-2010 - 

TUNISIA 30/3/2004 23/9/2008 - 

ALGERIA 9/12/2003 25/8/2004 - 

COMOROS 

ISLANDS 

10/12/2003 - - 

DJIBOUTI 17/6/2004 20/4/2005 - 

SOMALIA - - - 

OMAN - - - 

SAUDI ARABIA 9/1/2004 - - 

SYRIA 9/12/2003 - - 

SUDAN 14/1/2005 - - 

IRAQ - 17/3/2008 - 

PALESTINE - - Palestine couldn t 

sign international 

treaties; however, 

the Palestinian 

Authority had sent a 

letter to the 

Secretary General 

of the United 

Nations in 2007 

stating that it shall 

abide by the terms 

of the UNCAC and 

work to harmonize 

its legislation with 

the International 

Convention. 

QATAR 1/12/2005 30/1/2007 - 

KUWAIT 9/12/2003 16/2/2007 - 

LIBYA 23/12/2003 7/6/2005 - 

LEBANON - 22/4/2009 - 

EGYPT 9/12/2003 25/2/2005 - 

MORITANIA - 25/10/2006 - 

MOROCCO 9/12/2003 9/5/2007 - 

YEMEN 11/12/2003 7/11/2005 - 
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Within this legal framework, some Arab countries have taken measures relating 

to whistle-blowing and are carrying out certain actions towards adopting and/or 

implementing the whistle-blowing protection laws. 
 

2.2.1- Lebanon: 
 

Corruption in Lebanon is thought to stem from several causes.35 First, there is a 

history of corruption within the various State institutions.36 Indeed, there have 

been several instances of impartiality by the police and the judiciary.37 Second, 

Lebanon’s system of confessionalism has divided national power between 

warlords, former militia leaders, and various politicians.38 Confessionalism has 

essentially encouraged various communities to compete for national resources 

and has resulted in “national networks of patronage.”39 It is also believed that 

confessionalism contributes to social strife because it preserves “the status-quo 

among confessional elites.”40 Third, the Lebanese tend to pay bribes willingly 

because they do not know their rights.41 Consequently, bribes are an accepted 

and expected cost of doing business in Lebanon.42 In fact, the Lebanese 

commonly refer to bribes as “bakhsheesh”—the Lebanese word for “tips.”43 

Fourth, Lebanon’s numerous wars, foreign interferences, sectarian unrest, and 

government failures have also contributed to the country’s high rate of 

corruption.44 Finally, Lebanon has not enacted the kinds of laws and created the 

entities necessary to address corruption.45 For example, Lebanon lacks a 

whistleblower protection law, an access to information law, conflicts of interest 

regulations and the existence of a national ombudsman and an anticorruption 

commission.46 
 

The Lebanese Government endorsed the United Nations Convention against 

Transnational Organized Crime on October 5, 2005, and the UNCAC on October 

6, 2008.47 For more than ten years, there have been efforts in Lebanon to pass 

legislation relating to access to information, but nothing has been implemented 

so far.48 A whistle-blowing draft law has also been submitted to the Lebanese 

Parliament, but voting on this law has not been scheduled.49 Ironically, Article 

13 of the Lebanese Constitution acknowledges oral and written freedom of 

expression, but again, there is no law that guarantees access to information or 

protection for whistleblowers.50 
 

As a result of this lack of legislation, civil society organizations and private 

sector organizations, with the support of the international donor community, 

have led the way in promoting good governance, transparency, and 

accountability in Lebanon since 2005.51 For instance, the National Network for  
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the Right of Access to Information (the Network), is a multi-sectoral group 

formed on April 11, 2008, upon the initiative each of: the Lebanese 

Parliamentarians Against Corruption (LebPAC), the Lebanese Transparency 

Association (LTA), and the Association pour la Défense des Droits et des 

Libertés52 in collaboration with the American Bar Association’s Rule of Law 

Initiative in Lebanon.  Members of the Network include representatives from the 

government, the civil society, the media, the public sector, and the private sector. 

The Network drafted a law on access to information that was submitted to the 

Lebanese Parliament on April 9, 2009, by members of the LebPAC.53 

 

Additionally, the Legal Working Group (LWG) of the Network is drafting a 

proposed whistleblower protection law.54 The LWG of the Network formed of a 

group of parliamentarians, legal experts, attorneys and judges.55 

 

In addition, “outside the framework of the project, a draft law on fighting 

corruption in the public sector has been submitted to the Lebanese Parliament 

and endorsed by the Justice and Administration Parliamentary Committee on 

February 23, 2009. This draft law provides for the establishment of an 

independent Anticorruption Commission.”56 

Nahar Ash Shabab, a Lebanese NGO, with assistance from the American Bar 

Association and the Network, conducted workshops in Beirut, Tripoli, Salhieh 

(east of Saida), Zahlé and Marjeyoun for members of the media on the proposed 

right to access information law and the proposed protection of whistleblowers 

law. The goals of the workshops were to get input from members of the media, 

summarize the input, and use the information to improve the draft law.  

 

Following are the outcomes of the workshops: 

 

1. The recommendations to increase the efficiency of the right of access to 

information law are: 

 

 Require each governmental entity to have a department dedicated to 

handling citizen requests for information. 

 

 Impose on each governmental entity time restrictions for responding to 

information requests--especially requests from reporters and judges. 

 

 

http://www.a2ilebanon.org/en/who-we-are/45
http://www.a2ilebanon.org/en/who-we-are/45
http://www.a2ilebanon.org/en/who-we-are/network-members
http://www.a2ilebanon.org/en/about-the-laws/access-to-information-law/44


264 
 

 

Whistle-Blowing 

 

 Specify which matters are related to national security to avoid the 

rejection of information requests under the pretense of national security. 

 

 Continue to recognize the immunities of public officials as far as 

information requests are concerned.57 

 

 Consider the discussions occurring during the Council of Ministers 

meeting and its minutes as information accessible by the public.58 

 

2. The recommendations to facilitate the role of the Anticorruption 

Commission are: 

 

 The Commission is directly related to the General Prosecutor or has his 

authorities. 

 

 Specify whether the Commission is judicial or not. 

 

 Avoid contradictions between the role given to the Commission by the 

right to access to information law and the one given to it in the 

Anticorruption Commission law.59 

 

The LTA is the first Lebanese NGO specifically dedicated to fighting corruption 

in Lebanon.60 For the past 10 years, this organization has promoted a wide array 

of anticorruption initiatives for the public and the private sectors, youth, and 

Lebanese citizens.61 The LTA has been active at the national level and also in 

the Arab region.62 Studies have been made regarding access to information laws 

as well as whistleblower protection, and the LTA has recently issued a 

whistleblower protection manual.63 

 

In November of 2007, an Anticorruption Draft Law was presented to the 

Lebanese Parliament by MP Robert Ghanem.64This draft law targets corruption 

occurring in the public sector. 65 The draft law first defines corruption, and then 

it provides measures and guidelines for establishing a National Anticorruption 

Commission.66 Although the draft law has been submitted to parliament for 

vote,67 however, the vote has not been scheduled.68 
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 Objectives of the draft law:69 

 

 Motivate the whistleblower to report corruption cases in both the public 

and private sectors by granting rewards in certain cases;  

 Protect the confidentiality of information; the National Anticorruption 

Commission (NACC) will be the only entity entitled to receive 

information; and 

 Adopt effective prosecution procedures that enable the NACC to 

investigate further issues when needed. The NACC would enjoy the 

same privileges as the General Prosecutor’s Office.   

 

 Main components of the draft law:70 

 

 Purpose 

 

 Duties and functions of the NACC 

 

 Procedure for reporting information to the NACC 

 

 Provisions providing for the protection of whistleblowers 

 

 Establishment of rewards and compensation for whistleblowers 

 

The main components of the draft law are detailed as follows: 

 

Purpose:  

 

Lebanon’s draft law seeks to combat corruption by encouraging individuals to 

report corrupt acts that take place in the private and public sectors.71 The draft 

law would also protect whistleblowers from any potential harm that might occur 

as a result of their disclosure.72 

 

Procedure for reporting information to the NACC:73 

 

The whistleblower would submit a signed written form that includes the 

following: 

 

 Whistleblower’s full contact information; 
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 A description of the type of the corrupt act being disclosed; 

 The name(s) of the individual(s) committing the corrupt act; and 

 The time and place at which the corrupt acts occurred or will occur.  

 

Protection of whistleblowers:74  

 

Whistleblowers who provide information regarding corruption to the NACC 

would be protected along with their families and any person assisting them. The 

NACC would provide two types of protection: employment protection and 

personal protection. 

 

A- Employment Protection: Any person who was subject to harm in the 

workplace can ask the NACC to provide him/her with employment 

protection.   

If the request is justified, the NACC would issue an 

order/recommendation that the whistleblower’s employment situation be 

rectified and propose compensation for any damages incurred.  

B- Personal Protection: The NACC would submit a request to the General 

Prosecutor or the Security Forces to take the necessary measures to 

protect the whistleblower, the whistleblower’s family, anyone working 

with the whistleblower, experts, and witnesses.  This request could be 

made upon the NACC’s initiative or by the whistleblower. 

 

The General Prosecutor or the Security Forces must respond to the 

NACC’s request for security protection. 

 

Rewards and compensation for whistleblowers:75 

 

The draft law provides for a rewards and compensations committee to study 

compensation and make recommendations about rewards that would be granted 

to whistleblowers. 

 

Rewards would not be automatic--they would be discretionary based on whether 

the disclosure resulted in recovered sums or material gains for the public or 

private entity or prevented material loss or damage for the public or private 

entity. 
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The amount of a reward could not exceed 5% of the recovered sums or the 

material gains achieved by the public or private entity. 

 

Whistleblowers who are involved in the corruption would not be entitled to 

receive rewards. 

 

The Commission would assist a whistleblower who was physically or materially 

harmed as for reporting by providing financial and legal assistance.  

 

The Commission would also have the right to recover the amount of the 

compensation paid to the whistleblower from the offender or any involved party.  

 

Role and Function of the NACC:76 

 

The NACC would investigate all corruption committed in both the public and 

private sectors.  It would have the investigative powers of the General Prosecutor 

of the Court of Appeal and its investigations would be completely confidential. 

 

The Commission would also have the following functions: 

 

Draft annual or special reports on the state of corruption in Lebanon; 

 

 Raise public awareness of the problem of corruption through all available 

means, set and implement programs for promoting the prevention and 

elimination of corruption, and spread a culture of combating corruption 

in educational institutions; 

 Draft studies and carry out research; issue reports, newsletters and 

printed material specialized in combating corruption; and establish an 

information center; 

 Assist with draft bills and regulations that aim to combat and prevent 

corruption in compliance with international regulations and standards; 

 Contribute to international cooperation efforts in combating corruption; 

and  

 Investigate cases where corrupt acts are suspected and receive 

complaints and reports about any corruption. The Commission would  
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also lodge complaints before the competent judicial or disciplinary body 

if it confirms the occurrence of acts that could constitute crimes. 

 

Composition of the NACC:77 

 

According to the draft law, the NACC would consist of ten members including 

the chair and the vice-chair. Members would be appointed for six non-renewable 

years. The members would be selected from the sectors included in the list 

below. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

An active or retired honorary judge selected from 

three names put forth by the Higher Council of 

Magistracy 

Chair 

An active or retired honorary judge selected from 

three names put forth by the Council of State 

Vice-Chair 

An active or retired honorary judge selected from 

three names put forth by the State Audit Office 

Member 

A lawyer selected from three names put forth by the 

Beirut Bar Association 

Member 

A lawyer selected from three names put forth by the 

Tripoli Bar Association 

Member 

A person selected from three names put forth by the 

Union of Syndicates of Liberal Professions 

Member 

An expert in banking affairs selected from three 

names put forth by the Association of Banks 

Member 

Three experts in the administration and the combat of 

corruption selected by the Council of Ministers 

Member 
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 A member could not be the president or a member of: the Council of 

Ministers, Parliament, the Board of Directors of a public institution, or 

the head of a municipal council while serving on the NACC. 

 A member could not run for parliamentary, municipal or local elections 

or be appointed to any political or administrative position before a full 

year has passed after the expiration of his/her membership on the NACC.   

 A member could not practice any other public or private profession 

during his/her tenure with the exception of university teaching. 

 

Thoughts on the NACC: 

 

International experience shows that a failure to provide the NACC with technical 

and administrative facilities endangers its sustainability and ability to follow 

up.78 This failure could result in complaints not being addressed in a systematic, 

centralized, and transparent manner by the NACC.79 Thus it is critical that 

whistleblowers be able to report cases of corruption by phone, email, or a 

personal visit to the NACC offices.80 Consequently, the NACC must have 

sufficient staff and financial resources to ensure that whistleblowers’ complaints 

are dealt with according to principles of equal treatment.81 

 

Unfortunately, some anticorruption bodies have actually ignored 

whistleblowers’ complaints due to their incapacity to handle the complaint 

and/or their poor administration.82Regardless the reason, whistleblower 

complaints should be dealt with seriously when they shed light on possible cases 

of fraud and corruption.83 

 

2.2.2- Jordan: 

 

Like the Lebanese Constitution, the Jordanian Constitution provides for freedom 

of expression and freedom of press. Article 15 of the Jordanian Constitution 

specifically provides that “the State shall guarantee freedom of opinion. Every 

Jordanian shall be free to express his opinion by speech, in writing or by means 

of photographic representation and other forms of expression, provided that such 

does not violate the law.”84 The same article also provides that “freedom of the 

press and publications shall be insured within the limits of law.”85 
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Jordan endorsed the UNCAC on December 9, 2003, and ratified the convention 

on February 24, 2005.86 Unfortunately, no law providing protection for 

whistleblowers has been enacted in Jordan despite the efforts of some human 

rights organizations and anticorruption communities to submit proposed 

legislation on this issue.  Thus, Jordan too should start working on a draft law 

related to whistleblower protection in accordance with Article 33 of the 

UNCAC. 
 

It should be noted that Jordan has taken some substantial steps towards 

eliminating corruption.  About thirty institutions have been established to deal 

with human rights ranging from the Jordanian Foundation to parliamentary 

committees, and nongovernmental human rights organizations. The 

organizations facilitate the monitoring of all public institutions’ performance and 

provide remedies for all citizens and ensure ease of access.87 
 

Moreover, an anticorruption body (the Authority) has been established with the 

task of hunting down corruption in all its forms. The Authority has been 

delegated judicial powers, financial and administrative autonomy in the exercise 

of its powers and in the pursuit of corruption, and the power to bring the 

perpetrators before justice. 
 

The Anticorruption Authority Law of 2006 states in Article 7 that the Authority 

has the “powers to conduct the necessary inquiries to follow up on any corruption 

case based on its own initiative or based on information emanating from any 

party.”88 But nothing has been adopted to enhance the protection that is supposed 

to be afforded to witnesses and whistleblowers in corruption cases.89 
 

In 2007, Jordan also became the first Arab country to have enacted an access to 

information law, Law of Access to Information No. 47/2007.90 This law requires 

ministries, departments, and public institutions to disclose information in their 

possession. But the law needs reforming as ministries and government 

institutions have proven to be reluctant in providing the required information in 

an adequate form. In addition, the deficiency of the ministries and government 

institutions in classifying information and documents that facilitate dealing with 

the requirements of the law is a problem. And, the State Secrecy Law No. 50 

dated 1971, which remains a temporary law, must be amended to establish a 

clear criteria and transparency for the classifications of documents, to ensure 

access to information, and to harmonize the Law of Access to Information. It is  
 

unreasonable for the citizens not to access important documents such as 

disclosure of assets, companies’ financial records, and government reports.91 
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Below are some key questions and answers relating to Jordanian whistle-

blowing law:91 

 

Are there appropriate measures taken to provide 

protection against any unjustified treatment for any 

person who reports in good faith and on reasonable 

grounds to the competent authorities any facts 

concerning offences established in accordance with 

the UNCAC?  

Yes, in part, see Articles 224 of the 

Jordanian Criminal Law.  

Are there special training programs for public 

officials with regard to the methods applied in the 

protection of whistleblowers?  

No 

Does your country receive any form of technical 

assistance with regard to the protection of 

whistleblowers?  

No 

Does your country need assistance in developing 

programs for the protection of whistleblowers? 
Yes 

Are there appropriate measures and systems to 

facilitate the reporting by public officials of acts of 

corruption to appropriate authorities, when such acts 

come to their notice in the performance of their 

functions?  

Yes, in part, see Article 67 of the 

Jordanian Civil Service Law and 

Article 6 of the Code of Conduct of 

Public Officials.  

Are the views and concerns of victims allowed to be 

presented at appropriate stages of criminal 

proceedings against offenders? 

Yes, in part, see Article 176 of the  

Criminal  Law Procedures 

Are there special training program for public 

officials with regard to the methods applied in the 

protection of such persons?  

No 

Does your country receive any form of technical 

assistance with regard to the protection of such 

persons?   

No 

Does your country need assistance in developing 

programs for the protection of such persons? 
Yes 
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2.2.3- Yemen: 

 

Yemen endorsed the UNCAC on December 11, 2003, and ratified it on 

November 7, 2005.92 Yemen has already taken significant steps towards 

whistleblower protection by including some provisions in its anticorruption law, 

but Yemen should promulgate a law for whistleblower protection in an 

independent text of law to conform to Article 33 of the UNCAC.93  

 

Yemeni law has established the National Supreme Anti-Corruption Authority. 

Its most important responsibilities are to fight corruption and track violators.94 

This entity is very powerful. It is financially and administratively independent 

and located in the capital Sanaa. In order to achieve its goals, Yemeni 

law95authorizes the National Supreme Anti-Corruption Authority to have offices 

established in any Yemeni jurisdiction. 

 

In addition to establishing the National Supreme Anti-Corruption Authority, 

Anticorruption Law No. 36 of 2006 also provides that whistleblowers are to be 

protected. Article 24 of Law 36 encourages anyone aware of a corruption offense 

to report and submit all the information to the competent authority for 

investigation. Article 27 obligates the National Supreme Anti-Corruption 

Commission to ensure legal protection for witnesses and whistleblowers. But 

Law 36 does not specify any protection procedures for whistleblowers.96  

 

In order to provide more transparency and fight corruption, a proposed law for 

granting access to information was issued in 2008 and approved by the Council 

of Ministers and submitted to the House of Representatives by Resolution 431 

of 2008.97 

 

At least two draft laws on access to information have been proposed in Yemen. 

The first draft was issued by the Yemeni Journalists Against Corruption while 

the other by the Yemeni Government.98  

 

Accordingly, there is still no whistle-blowing law in the Republic of Yemen but 

only a draft law for access to information. 
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2.2.4- Kuwait: 

 

Regulations outlawing corruption are found in the Kuwaiti Constitution. Article 

17 states that every Kuwaiti citizen must protect public funds.99 

 

The Kuwait Transparency Society (KTS) draft law proposes to protect 

whistleblowers who expose incidences of corruption and offers them legal 

protection and confidentiality to safeguard against intimidation.100  

 

This latest KTS draft legislation follows several previous draft laws that are 

awaiting approval, and should be approved forthwith since they are intended to 

ensure compliance with international conventions including agreements on 

monetary ethics, combating corruption, opposing special interests, protecting 

public funds and guaranteeing freedom of access to information.101  

 

Constitutional experts predict that the new draft law would be approved by the 

parliament. They also expect that neither unnecessary debates between branches 

of the government nor political interests of any branches would be involved.102 

 

Yet despite this progress, experts in Kuwait are disappointed at the ubiquitous 

nature of corruption in their country. The obligation for public officials to 

disclose their financial statements remains the initial mission to protect public 

office and State funds from misuse, abuse and neglect.103 This disclosure is a 

must before taking office.104 Determining his/her financial situation will be 

based on comparing the official’s assets at the time he/she takes office with the 

official’s assets at the time of resignation or retirement.105 However, this system 

is not enough to monitor any illegal enrichment.106 A binding rule of law that 

protects employees who report any type of public office misuse must be 

issued.107 In addition, this system will also protect the reporter and compensate 

him/her whether or not the government has taken enough measures to stop the 

violation if the reporter suffered any type of injury.108 

Article 17 of the Constitution states that public funds are sacred and their 

protection is the duty of every citizen, but whistleblowers face great difficulties 

when reporting. In order to assist whistleblowers and promote whistle-blowing, 

legislation that protects them must be enacted. Indeed, this is the approach taken 

by many European countries and the United States of America.109 

 

 

 



274 
 

 

Whistle-Blowing 

 

Moreover, below are some questions related to whistle-blowing and answers 

derived from the money laundering law, criminal law, and the protection of 

public funds law. 

 
Are there appropriate measures taken to 

provide protection against any unjustified 

treatment for any person who reports in good 

faith and on reasonable grounds to the 

competent authorities any facts concerning 

offences established in accordance with 

UNCAC Convention?  

No 

Are there special training programs for public 

officials with regard to the methods applied in 

the protection of whistleblowers?  

No 

Does your country receive any form of 

technical assistance with regard to the 

protection of whistleblowers?  

Yes, the World Bank is providing technical 

assistance for drafting laws on whistleblower 

protection. 

Does your country need assistance in 

developing programs for the protection of 

whistleblowers? 

Yes 

Are there appropriate measures and systems 

to facilitate the reporting by public officials of 

acts of corruption to appropriate authorities, 

when such acts come to their notice in the 

performance of their functions? 

Articles 14 and 15 of Law No. 35/2002 on 

Fighting Money Laundering. 

Are there appropriate measures and systems 

to facilitate the reporting by public officials of 

acts of corruption to appropriate authorities, 

when such acts come to their notice in the 

performance of their functions?  

Investigators listen to the victims in order to 

detect the offender, the circumstances and 

evidence of the crime. 

Are the views and concerns of victims 

enabled to be presented at appropriate stages 

of criminal proceedings against offenders? 

Investigators listen to the victims in order to 

detect the offender, the circumstances and 

evidence of the crime. 

Are there special training programs for public 

officials with regard to the methods applied in 

the protection of such persons? 

No 

Does your Country receive any form of 

technical assistance with regard to the 

protection of such persons? 

No 

Does your country need assistance in 

developing programs for the protection of 

such persons? 

Yes 
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2.2.5- Morocco: 

 

As previously stated, Morocco ratified the UNCAC Convention on May 9, 2007. 

But, Morocco has been trying to implement a governmental plan to fight 

corruption since 2005.110 For example, Morocco has adopted anti-money 

laundering legislation, established the Central Authority for the Prevention of 

Corruption, created a policy of requiring public officials to declare their assets, 

and issued a decree regulating public procurement.111 The Central Authority is 

responsible for overseeing and gathering information about corruption. It also 

coordinates Morocco’s anticorruption policy. 

 

In addition to the Moroccan Government’s efforts, there are a number of NGOs 

working to end corruption in Morocco. 

 

Transparency Maroc, founded in 1996, carries out awareness, training, and 

victim assistance campaigns.112 

 

Association Adala (meaning “justice” in Arabic), a Moroccan NGO, organized 

a symposium in 2007 on media and the right to information in Morocco.113 The 

symposium called upon the Moroccan Government to pass a law on access to 

information. The symposium adopted the “Morocco Declaration on the Right to 

Information.”114 This declaration demands that the bill on access to information 

establish an independent empowered body that monitors the implementation of 

the law, consults with and advices the administration and examines petitions 

from people.  

 

Despite a comprehensive regulatory framework of anticorruption laws, legal 

protection is absent in Morocco for whistleblowers, anticorruption activists, and 

investigators who report cases of bribery and corruption--especially at the 

highest levels in the hierarchy.  

 

2.3- Related Cases: 

 

2.3.1- Lebanon: 

 

The Lebanese Advocacy and Legal Advice Center (LALAC) is part of the 

Lebanese Transparency Association (LTA), an organization working on 

administrative reform in Lebanon since 1999 with the support of Transparency  
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International. LALAC has helped hundreds of victims of corruption in Lebanon 

by providing them with legal advice.  

 

LALAC’s primary goal is to assist victims by advising them on how to proceed 

legally with their case as many people do not have the necessary funds to cover 

attorney’s fees. Anyone who has been subject or witness to corruption in any 

form can call the LALAC hotline to schedule a free consultation with the 

organization’s lawyer. 

 

When the hotline was first installed, the organization didn’t receive as many calls 

as one would expect, some were too afraid to call and others were simply 

unaware of the existence of the hotline. Accordingly, a “Visibility Plan” was 

soon drafted and put into action, and TV commercials and internet ads started to 

appear on screens all over Lebanon encouraging people to take advantage of the 

LALAC hotline. A Short Message Service or SMS campaign was also started in 

order to reach the Lebanese public in a quick and efficient way.115      

                     

And yet despite the difficulties, successes are met along the way, encouraging 

LALAC members to keep moving forward with their campaign.  For example, a 

citizen came forth recently claiming that the judge in charge of his case was 

blindly acting in favor of the opposing party. Thanks to the citizen’s courage and 

LALAC’s legal advice, the biased judge was successfully replaced.116  

 

In a different matter, the Lebanese Supreme Court reversed by a decision dated 

March 24, 2010, a judgment of the Court of Publications and cleared a television 

reporter, Ghada Eid, the host of Al Fassad (Arabic for “corruption”), from the 

charge of slander by concluding that Eid performed her duty and that the media 

has the right to truthfully report the news.117 

 

The Supreme Court in declaring the innocence of Eid cancelled the judgment of 

the Court of Publications that ruled for the imprisonment of Eid for three months 

but later replaced the penalty by a fine of three million Lebanese pounds, and six 

million Lebanese pounds to be paid in compensation for the plaintiff.118 

 

The Supreme Court considered that there is significance from the approach of 

Article 387 of the Penal Code, which stipulates that “Except for the slander  
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targeting the Head of State, the suspect is discharged if the subject of the slander 

related to the public service was proven to be true.”119 Article 583 of the same 

code highlights that the actions of each individual elected or appointed in the 

public sector, except the Head of State, are subject to the public opinion 

control.120 

 

The verdict added that, in principle, everyone has the right to highlight the 

suspicious fact of the non-functioning of public services in accordance with the 

laws and regulations.121 

 

The Court’s decision also discussed what Eid has put forth “what if she exercised 

her right as a journalist specialized in the issue,” or acted as an abusive 

journalist.122 Unlike the Publications Court decision, “which ended in 

condemning Eid for her inability to prove all what has been brought up against 

the plaintiff.”123 The reasonable ground for granting her a patent of innocence, 

even though the acts of slander were verified, is when it is proven that there is a 

deviation in general thrust of the employee in the exercise of his function.124 

 

Finally, the Court stated that the proof brought before her by the plaintiff must 

demonstrate that the slander is not just an abstract lie or fabrication, and, 

therefore, the court enabled the defendant Eid to bring over a productive proof 

with serious foundation verifying the wrongdoing which she did and ended in 

her favor by announcing her innocence.125 

 

2.3.2- Kuwait: 

Blogger Mohammed Abdel Qader al-Jassem was ordered to serve six months in 

jail for criminal slander after he stated that Prime Minister Sheikh Nasser Al 

Sabah should resign because he was not able to run Kuwait.126 Although the 

Kuwaiti authorities maintain that the Kuwaiti constitution supports freedom of 

expression, the prosecution of al-Jassem unfortunately belies this contention.127 

 

2.3.3- Morocco: 

A Moroccan court sentenced Chakib El Khayari, a human rights activist and 

outspoken critic of the Moroccan Government’s antidrug policy, to three years’ 

imprisonment for offending the authorities and allegedly making unauthorized 

currency transactions.128 
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According to the court, Khayari deposited money in foreign banks without the 

authorization of Morocco's Exchange Office. But Human Rights Watch (HRW), 

has implied that Khayari is really being punished for having made numerous 

statements questioning the government's diligence in suppressing the smuggling 

of illegal drugs from northern Morocco to Europe.129  And HRW has indicated 

that Khayari’s conviction was “meant to have a chilling effect on other 

whistleblowers and rights campaigners in the Rif region.”130 

 

3. OBSTACLES AND LEGAL CONSEQUENCES 

 

3.1- Political framework: 

 

Although Arab leaders frequently talk about fighting corruption, promoting good 

governance, and introducing reforms, there has been little change in the laws 

concerning whistle-blowing. There are few provisions allowing for the 

development of civil society organizations. Indeed, academics, journalists, 

lawyers, and other activists involved in fighting corruption are systematically 

attacked. 131 

 

The most common obstacles facing whistleblowers in fighting corruption in the 

Arab countries include:132 

1. Defects in the government bidding system, i.e., obscure criteria and 

standards that do not encourage real competition. 

 

2. Making government appointments based on favoritism, nepotism, or 

political loyalty instead of qualifications. 

 

3. Government officials wasting public resources and unfairly distributing 

grants and benefits based on tribal or regional considerations for political 

gain.  

 

4. Officials who abuse public office for their private political gain. 

 

5. Control of government-owned corporations and civil society 

organizations by the relatives or the supporters of the politically and 

financially powerful.  

 

6. The lack of transparency and the culture of secrecy in the public and 

private sectors. 
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7. The lack of objectivity in the media resulting from some journalists being 

in league with corrupt individuals in government and the private sector.  

 

8. Some cooperatives and civil society organizations have abandoned their 

goals and missions. 

 

9. Coalitions between the politically powerful and the financially powerful 

to gain at the public’s expense. 

 

10. Appropriating public funds for projects, including useless activities, in 

order to benefit a special lobby. 

 

3.2- Lack of protection in employment: 

 

A major obstacle for potential whistleblowers is the fact that they are often too 

intimidated to speak out against the corrupt and unlawful activities they observe 

in the workplace.133 Indeed, the inclusion of confidentiality clauses in 

employment contracts sends a strong message to employees that they must 

remain silent both in and out of the workplace.134 Although employees are 

usually the first to know of wrongful conduct in the workplace, they often remain 

silent out of fear that they would lose their jobs.135 

 

3.3- Results of lack of protection in employment law: 

 

Job harassment:  

 

“Researchers have investigated tangible forms of retaliation against 

whistleblowers such as demotion and termination. Anecdotal evidence, 

however, suggests that ostracism may be the most frequently used form of 

retaliation against whistleblowers.”136  Ostracism likely occurs more frequently 

than any other form of retaliation because anyone can ostracize another 

individual and ostracism is difficult to document, hence it is less likely to qualify 

as illegal retaliation.137 Thus ostracism is a “safe and relatively undetectable 

strategy to handle whistleblowers.”138 
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4. RECOMMENDATIONS 

 

Unlike the other countries discussed in this study, Lebanon has a comprehensive 

draft law.  Accordingly, this study will make specific recommendations for 

Lebanon in light of its draft law and more general recommendations for the other 

countries. 

 

4.1- Lebanon: 

 

Lebanon has ratified several international conventions addressing international 

and domestic corruption.139 These conventions include the United Nations 

Convention against Transnational Organized Crime and the UNCAC.140  

 

Whistleblower protection is a critical anticorruption tool to achieve the aims of 

these conventions.141 Hence, Lebanon should undertake the necessary measures 

in order to prove its commitment toward whistleblower protection. 

 

The measures should include:142 

 

1. Establishing procedures to secure the physical safety of whistleblowers.  

 

2. Modifying court procedures to allow whistleblowers to testify via video 

or similar means when their safety is in jeopardy.  

 

3. Entering into agreements with other countries to allow for 

whistleblowers to be relocated to other countries when necessary.  

 

4. Developing procedures to ensure that whistleblowers’ identities and 

addresses will be kept private. 

 

5. Granting the NACC sufficient authority to allow it to effectively 

prosecute corruption cases. 

 

4.1.1- Recommendations for whistle-blowing law in public sector: 

 

Within the frame of the UNCAC text stated above, the following objectives 

should be considered for the public sector: 
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A. Drafting laws that fight corruption by encouraging individuals in the 

public sector (public officials, employees and others) to report any 

corrupt act. In addition, such laws should protect the reporter from any 

potential harm that might happen as a result of the disclosure. 

B. Establishing an independent body, a National Anti-Corruption 

Commission (NACC), that would have similar authority to the General 

Prosecutor of the Court of Appeal, especially in terms of investigative 

powers. Its investigations would be totally confidential. 

C. Based on the investigation results, the NACC may retain the disclosure 

file or take appropriate measures before the competent authorities or 

disciplinary bodies. The General Prosecutor must notify the NACC of all 

investigation results.  

D. The whistleblower employee in the public field has the choice to submit 

or not to submit a written signed form that includes full contact 

information, the type of the corruption being disclosed, and the name(s) 

of the person(s) concerned by the disclosure. 

E. Guarantee full protection to the public sector employee who discloses 

information on corruption cases that have took place and/or that will take 

place within the administration. Provided the information is disclosed to 

the NACC or the independent body, the protection will be provided to 

the public employee. 

F. Providing employment protection to the public official employee who 

was subject to harm in the workplace.  

G. In practice, the employee should present a justified request for protection 

to the independent body. The body would conduct an investigation 

aiming at verifying the causal relation between the damage and the 

disclosure.   

H. If the request is deemed fair, the whistleblower’s employment situation 

should be rectified and he/she should also get compensation for any 

damages.  

I. The independent body must address a request to take the necessary 

security measures to protect the public official, any of his family 

members, those working with him, experts and/or witnesses. This request 

is made upon the body’s initiative or upon the whistleblower’s request. 

J. The General Prosecution or the Security Forces must respond to the 

request upon reception of orders and provide with whistleblower with all 

available security. 
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K. The Commission must compensate through all available means the 

whistleblower that was physically or materially harmed as a result of the 

disclosure by providing financial and legal assistance.   

L. Public employees should also receive rewards as a result of their 

disclosure because the disclosure brings positive results to the 

administration such as prevention of material loss or damage for the 

administration.143 

M. Whistleblower Protection laws need a powerful and independent 

anticorruption commission. To that end, it is highly recommended that 

the NACC should be composed as discussed in part 2.2.1 of this study. 

 
4.1.2- Recommendations for whistle-blowing law in private sector:144 

 

The following objectives should be considered for creating a whistle-blowing 

law governing private sector employers in Lebanon. 

1. The Company must develop a procedure that ensures that employees who 

communicate their concerns about illegal, unethical, or questionable 

practices to the board and/or to senior management will not be 

punished.145  

2. The Company, in light of its activities and corporate profile, should 

seriously assess the various risks that the business faces and find a 

recovery procedure. The recovery procedure should cover the following 

kinds of activities: 146 

 Criminal activity; 

 Unethical practices; 

 Fraud and embezzlement; 

 Corruption; 

 Discrimination; 

 Harassment; 

 Threat to health safety; 

 Abuse of power; and 

 Failure to comply with a legal obligation.  

3. The whistle-blowing law does not cover any issue arising out of a 

personal employment situation, nor does it cover mismanagement, which 

may arise from weak or poor management rather than malpractice. 
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4. The Company should emphasize the importance of adopting two 

prerequisites for a sound and fair procedure: anonymous reporting and 

confidential reporting. 

5. The company is encouraged to consider hiring an ethics representative or 

an independent director. Such ethics representative or independent 

director shall be responsible for informing the chair of the company as 

well as the chair of the audit committee.  

6. The technical means for the transmission of information should be well 

defined: telephone, e-mail or in–person reporting. In some 

circumstances, the company should understand that the only way for 

certain employees to disclose their problem is to enable them to voice 

their problems outside of the company.  

7. All complaints should be handled quickly, but all complaints should be 

thoroughly investigated.  

8. The whistleblower is entitled to a timely and fair response.  The 

whistleblower should also be given access to all relevant and reliable 

information regarding the wrongdoing and investigation carried out 

within the company.  

9. Compensation policies should be developed in the event that the 

whistleblower has suffered harm. Rewards can also be granted to the 

whistleblower if, thanks to his actions, he has brought back money to the 

company. If the report is not substantiated, the whistleblower should not 

be held accountable, unless the report was made in bad faith. 

 

4.2- General recommendations for Arab countries: 

 

A country must eradicate corruption if it wishes to succeed globally. 

Empowering individual citizens to monitor and report corrupt conduct by 

adopting and enforcing a whistle-blower protection policy is an easy and highly 

effective means of achieving transparency and accountability in government and 

commerce.  Given the prevalence of corruption in the Arab world, there is a 

pressing need for Arab countries to enact whistle-blowing protection laws. 
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4.2.1- Recommendations for developing awareness of whistle-

blowing on the societal level:147 

 

In order to create a culture conducive to whistle-blowing in the Arab countries, 

people must become aware of the benefits of whistle-blowing.  These benefits 

include: 

 Promoting transparency and accountability in government and 

commerce. 

 Correcting situations before they get worse. 

 Bringing corrupt individuals to justice. 

 

To develop awareness of whistle-blowing on the societal level, countries should 

do the following: 

 

 Educate people about the value of whistle-blowing. 

 Provide materials concerning whistle-blowing to schools. 

 Encourage the media to promote whistle-blowing. Increase people’s 

ability to whistle-blow: 1) make sure that people understand how and to 

whom they can report corruption, and 2) provide educational materials 

on whistle-blowing’s best practices and procedures. 

 Acknowledge whistleblowers’ achievements: create a culture that shows 

that it highly values whistle-blowing by recognizing whistleblowers.  

 

4.2.2- Recommendations for developing whistle-blowing policies on 

the legislative level:148  

 

As previously discussed, whistle-blowing is one of society’s most powerful 

anticorruption tools. Arab countries serious about fighting corruption must enact 

legislation that formally recognizes people’s right to whistle-blow and provides 

sufficient protection for whistleblowers. 

 

These are the specific recommendations for developing effective whistle-

blowing policies on the legislative level: 
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 Provide real security for whistleblowers. 

 

People who know that they are subject to retaliation are less likely to report 

corruption. People who try to further the common good by reporting corruption 

should not have to sacrifice their employment and/or safety. Although it is 

virtually impossible to legislatively eliminate all risk, whistle-blowing 

protection measures must be comprehensive and reduce risk to the greatest 

degree possible.  

 

 Create a strong anticorruption committee. 

 

As previously explained, anticorruption committees that lack sufficient 

administrative and financial resources are not equipped to handle whistleblower 

complaints properly.  If they are to accomplish their mission, anticorruption 

committees must also be powerful enough to investigate complaints, protect 

whistleblowers, and bring wrongdoers to justice. 

 

 Ensure that channels and procedures for making complaints exist and are 

secure. 

 

Whistleblower complaints cannot be acted upon if they do not reach the 

appropriate authority. Consequently, it is essential that legislation establish 

channels for receiving complaints and procedures informing whistleblowers how 

they can make a complaint. In addition, people will be less likely to report if they 

do not believe that the committee will not protect the confidentiality of their 

identifying information. 

 

 Establish whistleblower support centers. 

 

Many countries have independent organizations that assist whistleblowers. The 

Arab world should similarly promote whistleblower support centers operated by 

representatives of private sector and civil society organizations.  

 

 Seek support from civil society organizations. 

 

Many civil society organizations have actively worked on promoting 

anticorruption efforts. Where appropriate, the legislature should seek and accept 

assistance from these organizations.  
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 Promote good organizational whistle-blowing practices and secure 

support for whistle-blowing from organizational leaders. 

 

An organization’s culture can either hamper or promote whistle-blowing. And 

an organization’s leaders create the organization’s culture. Thus organizational 

leaders must be shown the benefits of having corruption exposed.  

 

Having strong organizational whistle-blowing practices also makes it clear to 

employees that the organization encourages and supports whistle-blowing. 

 

 Promote free speech and ethical conduct. 

 

The following items are also recommended for the public and private sectors, 

where applicable:149 

 

 Protection from government abuse.  

 

This protection will cover the risk of salary reduction, promotion delay, and/or 

ill-treatment and also save the whistleblower’s right to remain anonymous when 

reporting until the beginning of the criminal investigation undertaken by the 

attorney general. 

 

 The whistleblower shall have the right to ask for compensation for injury, 

moral, and material damage as long as he informed the higher authorities 

about the offender. 

 

Such compensation will be due even if the competent authorities did not act. This 

compensation will cover damages like abuse of management or retaliation in the 

grade or salary. 

 

4.3- Disclosure Procedures: 

 

Several options exist for disclosing wrongdoing and unethical behavior.150 For 

example, organizations could use dedicated hotlines and/or comprehensive 

electronic whistle-blowing systems that would help them receive and classify 

the complaints for effective processing.151 

It should also be noted that there are four main channels for reporting 

wrongdoing:152 
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 An organization’s own internal channels; 

 Channels provided by a governmental entity;  

 Channels provided by civil society organizations; or  

 The media. 

 

 

4.3.1- Internal reporting: 

 

Most organizations would prefer that whistle-blowers reported corruption 

internally.153 Internal reporting benefits the organization by keeping its issues 

private and giving it the opportunity to resolve issues without external 

intervention.154 Internal reporting is sufficient when the organization truly 

wishes to prevent and control corruption. But in many cases, external reporting 

is necessary.155 

 

4.3.2- External reporting: 

 

Again, organizations frequently have ineffective internal channels.156 In 

addition, it is generally of little consequence to report corruption internally when 

the corruption is occurring at an organization’s highest level. Thus in order to 

ensure that all corruption is addressed; whistleblowers must have access to some 

kind of external reporting channel.157  

 

4.4- Protection: 

 

As previously explained, it is essential to protect whistleblowers from retaliation. 

Failure to provide proper protection for whistleblowers discourages others from 

coming forward.  

 

Providing protection and recourse for whistleblowers reduces the risks and costs 

typically associated with whistle-blowing.158 In order to be truly effective, 

protection must encompass more than just protection of the whistleblower’s 

legal interests.159 Instead, protection should include: 
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1. Physical protection for the whistleblower and his/her family—including 

relocating and/or changing the identities of the whistleblower and his/her 

family.160 

 

2. Recourse against retaliatory action and/or harassment—including 

retaliatory legal action.161 

 

3. Employment security.162 

 

4. The right to bar the media from disclosing the whistleblower’s 

identity.163 

 

5. A guarantee that whistleblower complaints will be investigated 

swiftly.164 

 

6. Review of criminal actions against whistleblowers by a special 

commission to ensure that whistleblowers are not being subjected to 

retaliatory prosecutions.165  

 

5. CONCLUSION 

 

Whistle-blowing is strongly linked to a favorable political context. The 

legislative process is subject to many external influences. The effectiveness of 

law depends on other factors that affect the law itself, including guarantees 

ensured by the judiciary, the balance of power in society, the dominant political 

culture, habits and customs, and the potential of civil society. 

 

 

Laws that do not enjoy strong legitimacy and a political climate will be 

misapplied, or even will be applied by force with a high cost in administrative 

and judicial levels to control implementation and punish offenders.  Thus, by 

itself, the law on whistle-blowing is not enough. It has to be accompanied by a 

liberal political system and good governance.  

 

Whistle-blowing system is not just created by the enactment of a law or by 

decision of a visionary leader, but it must be the result of a tradition of a 

democratic political system, and of a long and continuous practice and a degree 

of advance professionalism on the protection of whistleblowers.  
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Without the conjunction of all these factors, the whistle-blowing system would 

simply be an accessory whose sole legal function is giving the illusion of respect 

for human rights and privacy of modernity and competitiveness.  
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 كلمة نقيب المحامين في بيروت
  األستاذ أنطونيو الهاشم 

 في حفل اطالق وتوزيع كتاب
 المحكمة العسكرية والمحاكمة العادلة: إعادة تحديد تحديد الصالحيات"" 

 بيت المحامي - 1221 1 12االثنين  -للدكتور بول مرقص 
 

 ة، معالي الوزير، أصحاب المعالي والسعاد
 الزمالء واألصدقاء األعزاء، الحضور الكرام،

 

ما يجمعنا اليوم هو أكبر من ورقة عمل قانونية وأبعد من اقتراح قانون. هو كتاب تمّخض نتيجة دراسة معّمقة 
ومشاورات متعددة ومقارنات إقليمية قام بها فريق عمل منظمة جوستيسيا الحقوقية برئاسة الزميل المحامي 

رقـص بناًء على تكليف من مؤسسة كونراد آديناور وهي ليست المرة األولى التي تزخر فيها الدكتور بول م
 نشاطات جوستيسيا بالمنشورات الحقوقية المفيدة.

الحترام شروط المحاكمة العادلة أمام المحاكم اللبنانية بشكل عام،  تناُول الباحث الد. بول مرقص من خالل
ما يحيط هذا الموضوع من آثار  الكاتب بالتطرق إلى كل بشكل خاص، نجحوأمام القضاء العسكري اللبناني 

 قانونية وحقوقية إنسانية بعد العديد من الكتب التي أّلفها....

بهدف التوصل إلى ضرورة إعادة تحديد صالحيات المحكمة العسكرية من أجل الحفاظ على ثوابت ومبادئ 
حديد اإلطار الدولي للمحكمة العسكرية في لبنان في ضوء المحاكمة العادلة، لجأ الباحث المخضرم إلى ت

لى الغوص في بحث مقارن وعلمي بين القضاء العسكري اللبناني مع  شروط المحاكمة العادلة من جهة، وا 
 األنظمة اإلقليمية المحيطة في جمهورية مصر العربية وفي المملكة الهاشمية األردنية من جهة أخرى.

عتادة، أجرى الباحث تقييمًا موضوعيًا ومجردًا لالقتراحات القانونية كافة، التي قدمها كل وبلغته األكاديمية الم
من لجنة تحديث القوانين المكلفة من الوزير السابق شكيب قرطباوي، والنائبين إيلي كيروز وروبير غانم؛ وذلك 

مه من عصارة كل ما تم تقديقبل أن يقّدم مشروع رؤيته المتكاملة للقضاء العسكري النموذجي في لبنان، ك
 أسالفه المذكورين وما تكّلل مع مشروع القانون الذي قدمه مؤخرًا معالي وزير العدل.

مثاًل بااللتزام بشروط المحاكمة العادلة من  تطّرقَت أيها الزميل الكريم إلى مدى تقّيد المحاكم العربية المحيطة
 صادرة، عالنية المحاكمات، والمساواة بين المواطنين أمام ناحية الشفافية، حقوق الدفاع، تعليل األحكام ال
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القضاء، عسكريين كانوا أم مدنيين. آن األوان لقضاتنا ومشّرعينا الكرام أن يعوا أهمية التقيد بهذه المبادئ 
 كمات.االحقوقية الدولية، التي إذا ما تبنيناها، نقلنا القضاء اللبناني نقلًة نوعية إلى صرح استقاللية المح

لى  وهنا، أسمح لنفسي أن أتمنى من المشرعين الكرام النظر إلى هذا المشروع من باب التطّلع إلى األمام وا 
 مستقبل أفضل للمحاكم اللبنانية، خارج باب المكايدات والمزايدات السياسية.

راعيه على مص إن هذا الملف هو أبعد من حالة هنا، وقضية هناك، إن تحسين القضاء العسكري يفتح الباب
  إلى الغوص في أعماق تحسين حالة القضاء اللبناني برّمته.

 شكراا.
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 .8090 ص، 27 بيروت، إستدعاءات،
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 راتمنشو  ،(واستخدامها إدارتها عن والمسؤولية المعلومات إلى الوصول حق) المعلومات أخالقيات .22
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 شوراتمن مرقص، بول الدكتور المحامي إشراف ؟،وواجباتك حقوقك هي ما: بالضريبة مكل ف أنت .21
 للتنزيل قابل ،8090 بيروت، ص، 20الحقوقية بدعم من برنامج أمديست،  منّظمة جوستيسيا

www.justiciadh.org . 
 منّظمة منشورات مرقص، بول الدكتور المحامي إشراف ،(وجواباً  سؤاالً  902) البلدية في حقوقك  .21

 للتنزيل قابل ،8090 بيروت، ص، 911الحقوقية بدعم من برنامج أمديست،  جوستيسيا
www.justiciadh.org. 
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 دراسات" سلسلة ،معاا  والعيش التواصل في ةتطبيقي   ونماذج حاالت: التنوع في الوحدة ممارسة .12

 نيَّةالدي العلوم كليَّة اشراف القاضي د. أنطوان مسرَّة، منشورات ،98 رقم ،"مسيحيَّة إسالميَّة ووثائق
 .8090 بيروت، ص، 227يوسف،  القديس جامعة –
ية: الفرنس ، دراسة باللغةقراطية وحقوق اإلنسان في دول حوض البحر المتوس و النماذج الديم .12

Les Paradigmes Démocratiques et les Droits de l’Homme dans le 
Bassin de la Méditerranée, Recherche dirigée par Claudio Zanghi et 

Lina Panella, Ed. Grafo ،240 ،8090 إيطاليا، ميسينا، ص. 
 للسلم نيةاللبنا المؤسسة شوراتمن ،(لبنان في البلدي الديموقراطي العمل قواعد) المحلية الحكمية .11

 .8001 بيروت، ص، 420الشرقية،  والمكتبة الدائم األهلي
 للبنانيةا المؤسسة منشورات ،(فاعلة مواطنية أجل من لبنان في المواثيق ثقافة بناء) الدوحة اتفاق .11

 .8001 بيروت، ص، 277الدوحة،  -للديموقراطية العربية والمؤسسة بيروت -الدائم األهلي للسلم
 من ريبةق ديموقراطية سبيل في وتمكين وبلوغية إعالم) واإلجتماعية اإلقتصادية الحقوق  مرصد .11

 بيروت، ص، 282الشرقية،  والمكتبة الدائم األهلي للسلم اللبنانية المؤسسة منشورات ،(الناس
8002. 

 ص، 929سط، األو  الشرق  فرع - لإلعالم العالمّية المسيحية الهيئة منشورات ،اإلعالم في الحق .11
 .8002 بيروت،

 تطويرل العربي المركز منشورات ،العربي العالم في والتنظيم بالتجّمع للحقّ  اإلرشادية المبادئ .11
)رئيس  إشراف األوروبي، اإلتحاد من بدعم للحرّية ناومان فريدريش ومؤسسة والنزاهة القانون  حكم

 .8002 بيروت، ص، 292سليمان،  عصام. المجلس الدستوري( د
 ص، 712والنزاهة،  القانون  حكم لتطوير العربي المركز منشورات ،العربية الدول في لقضاءا .11

 .8007 بيروت،
 للسلم نانيةاللب المؤسسة منشورات ،(والمجتمع التشريع بين التواصل) لبنان في التشريع مرصد .11

 – 8002 بيروت، ،(ص 222ص،  107ص،  211) أجزاء 2 الشرقية، والمكتبة الدائم األهلي
8001 – 8007. 

 سّرةم أنطوان البروفسور القاضي مع ،(مختارة قضائية أحكام نماذج) لبنان في القضاء مرصد .11
 بيروت، ،(ص 414ص،  928) ،(8) جزءان الشرقية، المكتبة منشورات الحقوقيين، من وفريق
8001 – 8007. 
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 الشرقية، مكتبةوال الدائم األهلي مللسل اللبنانية المؤسسة منشورات ،لبنان في اإلنتخابية الجغرافية .12

 .8004 ص، 188بيروت، 
 Fighting Money Laundering & Terrorist اإلرهاب وتمويل األموال تبييض مكافحة .12

Financing (نكليزي  عربي  العربيَّة والبالد بيروت بنك منشورات الحلبي، عباس القاضي مع ،(وا 
 .8002 بيروت، ص، 21، .ل.م.ش

 رقم لبنان مصرف وتعميم 1222 121 رقم القانون  ضوء في موالاأل تبييض مكافحة .11
 1، .ل.م.ش العربيَّة والبالد بيروت بنك منشورات الحلبي، عباس القاضي مع ،1222 1121
 .8009 بيروت، ص،

 مجاالتو  والثقافية التشريعية مرتكزاتها) اليوم لبنان في واإلجتماعية اإلقتصادية الحقوق  .11
 .8000 بيروت، ص، 928الحكمة،  معةجا منشورات ،(التخطيط

بي، األورو  اإلتحاد من بدعم مغيزل ولور جوزف مؤسسة منشورات لبنان، في الديموقراطية مرصد .11
 .8000 بيروت، ص، 722

 
 دراسات -ثالثاا 
 Emerging ،للفقراء العدالة قطاع خدمات تطوير تقديم خالل من الجيدة الممارسات بيان .11

good practices in enhancing delivery of justice sector services to the 
poor in MNA-Lebanon ،مة دراسة  ص، WORLD BANK ،82الدولي  للبنك مقدَّ

8099. 
 Emerging good practices in،العقارية النزاعات حل في الجيِّدة الممارسات بيان .11

resolving land-related disputes in MENA-Lebanonمة ، دراسة  للبنك مقدَّ
 .8099 ص، WORLD BANK ،91الدولي 

عفاء التعويض  .11 تمكين المتقاعدين بتعويض صرف من االستفادة من قوانين غالء المعيشة وا 
 .8098ص،  91، بتكليف من تجم ع المتقاعدين، المذكور من الضريبة على الفوائد المصرفية

 لتقّدميا النسائي اإلتحاد من بتكليف السفر، في القاصرين أوالدها اصطحاب في األم حقّ  إعمال .11
 .8099 ص، 89أميديست،  برنامج من وبدعم
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باللغة اإلنكليزية، بدعم من برنامج األمم المتحدة ، Whistle-blowingحماية كاشفي الفساد  .11
 .8090ص، بيروت،  POGAR ،42إلدارة الحكم في الدول العربيَّة 

 من بدعمو  التقّدمي النسائي اإلتحاد من يفبتكل ،القاصر لولدها مصرفيّ  حساب بفتح األم حق .12
 .8001 ص، MEPI ،91 أوسطية الشرق  الشراكة مبادرة

 .8001ص،  42، المركز اللبناني لحكم القانون والنزاهة واالتحاد األوروبي، حرية التجمُّع .12
 .8001 األوروبي، واالتحاد القانون  وحكم للنزاهة العربي المركز السياسية، األحزاب .11
 Towardsوصول إلى العدالة عبر تعزيز شفافية اإلدارة القضائية وفاعليته،تسهيل ال .11

Improving Access to Justice by Enhancing Transparency and 
Efficiency in the Administration of Justice ، مع المحامي وليد النقيب، بدعم من 

 .8007ص، بيروت،  22في وزارة العدل،  UNDPبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي  .11
رسالة دبلوم دراسات عليا في القانون الخاص، اإلستثناءات على السري ة المصرفي ة في لبنان،  .11

 .9111ص، بيروت،  928جامعة الحكمة، 
د لألحوال الشخصي ة .11 ص، بيروت،  928، دراسة توثيقية، جامعة الحكمة، طرح النظام المدني الموح 

9111. 
بحث معمق في القانون الدولي الخاص، صرفية ذات اإلرتبا  الدولي، نموذج في العمليات الم .11

 .9111ص، بيروت،  920جامعة الحكمة، 
 

 تشريعية وخط  قوانين واقتراحات مشاريع -رابعاا 
 ...(.-8007) النيابية اإلنسان حقوق  لجنة ،(تنسيق) اإلنسان لحقوق  الوطنية الخطة .11
م ،)إعداد( ألوالدها سيتهاجن منح اللبنانية األم تخويل قانون  مشروع .11  نيةالوط اللجنة إلى مقدَّ

 .UNDP، 8001 اإلنمائي المتحدة األمم برنامج من المرأة بدعم قضايا لمتابعة
)إعداد(،  من قانون العقوبات المتعلقة بـ " جرائم الشرف" 111مشروع قانون تعديل المادة  .12

9112. 
 

 علمية مقاالت -خامساا 
 جمعية مصارفلقواعد االمتثال في تعاملها مع المصارف المحلية،  مقاربة المصارف المراسلة  .12

 .8091، تموز 41ص  ،7 عدد لبنان،
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مجلة الصحة واإلنسان، نقابة المستشفيات،  الخطأ الطبي بين الطب التقليدي والطب الحديث، .11
 .8091، خريف 98، ص 27عدد 

11.  Lebanon’s compliance and constraints، ص ، 4عدد ان،جمعية مصارف لبن
 .8091، نيسان 24

11. Approach correspondent banks to comply with the rules in their 
dealings with local banks 

11. The Mindset of Financial Investigations: an “Out of the Box 
“Approach، 8091 آذار، 21ص  جمعية مصارف لبنان،، 2عدد. 

 مجلة الصحة" لكن، كيف يحاسب القانون على الخطأ الطبي؟، " الطبيب يعالج واللّه يشفي .11
 .8091، ربيع 88، ص 22واإلنسان، نقابة المستشفيات، عدد 

11. New financial laws voted by the Lebanese parliament ،،جمعية مصارف لبنان 
 .8091 كانون ثاني، 22ص ، 99عدد

جمعية مشاريع القوانين المطروحة، الخدمات االلكترونية: المقتضيات، والمالحظات على  .11
 .8091 ايلول/ تشرين أول، 21ص ، 90-1عدد  مصارف لبنان،

11.  Stress testing and capital planning for a better performance of the 

banking sector ،،8092آب ، 22ص ، 2عدد جمعية مصارف لبنان. 
12. Countries have begun the rules governing the conduct of banking 

business ،،8092حزيران ،81ص ، 492عدد جمعية مصارف لبنان. 
12. :Banking ISIS: How can banks contribute in global security?جمعية 

    .8092، آذار 41ص ، 2عدد  مصارف لبنان،
 .8092، الفصل األول، آذار 989، صالتحاويل النقدية اإللكترونية: دراسة مقارنة .11
مجلة الصحة واإلنسان، نقابة ، يض عن حوادث العمل: القانون اللبناني والتشريع الدوليالتعو .11

 .8092 ربيع، 88، ص 29المستشفيات، عدد 
، إتحاد المصارف العربية، الحماية في وسائل الدفع اإللكتروني بملء النقص في التشريع .11

 .8092، شباط/ فبراير 499،العدد 981ص
مجلة الصحة واإلنسان، نقابة ، المريض وتوعيته على حقوقه الخطأ الطبي وأهمية تثقيف .11

 .8094 كانون ثاني، 82، ص 20المستشفيات، عدد 
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، كانون 401، عدد21، إتحاد المصارف العربية، صإعداد الدراسات في القانون المصرفي .11
 .8094األول/ ديسمبر

11. Building US-MENA Corresponding Banking Relationships within an 
:effective AML/CFT Program, ،تشرين الثاني 22ص ،99عدد جمعية مصارف لبنان ،

8094.  

اإلمتثال من طريق مكافحة تبييض االموال وتمويل اإلرهاب: عالَم تنّص التوجيهات الجديدة لـ  .11
FinCEN  أيلول/ ، 22 ص ،90-1عدد جمعية مصارف لبنان،: اإللكترونية النقدية التحويالت
 .8094 ولتشرين األ

العبر القانونية  سائر القضايا الحديثة والسلطات األميركية:و   BNP Paribasقضية .11
 .8094تموز  ،41 ص ،7عدد لبنان، مصارف جمعية الُمستخلصة ودروس االمتثال،

 ، 2عدد ،لبنان مصارف جمعية توافقها مع معايير لجنة بازل، الرقابة المصرفية في لبنان ومدى .12
 .8094أيار  ،47 ص

،آذار 19 ص ،2 عدد لبنان، مصارف جمعيةوظيفة اإلمتثال المستحدثة في المصارف الّلبنانية،  .12
8094. 

، ص 87مجلة الصحة واإلنسان، نقابة المستشفيات، عدد أنظمة التغطية الصحّية في لبنان،  .11
 .8094، نيسان 24

11. FATCA: Singularité américaine ou modèle à suivre? ، مصارف جمعية 
 .8094كانون الثاني ،10 ص ،9عدد ن،لبنا

مجلة الصحة واإلنسان، نقابة المستشفيات، عمالة األطفال: القانون الدولي والتشريع الّلبناني،  .11
 .8094، كانون الثاني 80، ص 81عدد 

11.  La syndication bancaire: Architecture complexe en l’absence de 
législation، 8092 ،907 ص ،20 عدد لبنان، في المجازين سبةالمحا خبراء نقابة مجلَّة. 

واإلنسان، نقابة  ، مجلة الصحةالمعدات الطبية وتنظيمها من الناحية القانونية في لبنان .11
 .8092، تموز 97، ص 84عدد  المستشفيات، 
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 نيسان ،24 ص ،4عدد لبنان، مصارف جمعيةالتحاويل النقدية االلكترونية: دراسة مقارنة،  .11
8092. 

 بنان،ل مصارف جمعيةجرائم المالية والمصرفية: النظام اللبناني في ضوء القانون المقارن، ال .11
 .8092 شباط ،42 ص ، 8عدد

 ص ، 9عدد لبنان، مصارف جمعيةجرائم االنترنت وتأثيرها على القطاع المصرفي اللبناني،  .11
 .8092 كانون الثاني ،41

 ان،الصحة واالنس مجلةوما مدى تطبيقها؟  التشريع البيئي: ما هي أحدث القوانين في لبنان .12
 .8092نيسان  ،81 ص ،82عدد

12. Electronic funds transfer ،41عدد لبنان، في المجازين المحاسبة خبراء نقابة مجلَّة ،
 .8092، 98ص 

 .8092، تشرين ثاني 17، ص 99عدد واالقتراحات، الحلول نهج: القروض أداء عدم .11
 .8092 تشرين أول ،80 ص ،82عدد الصحة واالنسان، مجلة لبنان، في القانونية المساعدة .11
 .8092 أيلول ،42 ص ، 1عدد لبنان، مصارف جمعية البنوك، في االمتثال قسم .11
11. Banking operation from a legal point of view ،المحاسبة خبراء نقابة مجلَّة 

 .8092، 80، ص 47عدد لبنان، في المجازين
كانون  ،82 ص ،88عدد الصحة واالنسان، مجلةات تجارية، تخزين خالص المرأة عبر شرك .11

 .8092الثاني 
: التعليمات التنفيذية، FATCAعلى الحسابات األجنبية  قانون اإلمتثال الضريبي األميركي .11

 .8098، تشرين الثاني 21ص  ،99عدد جمعية مصارف لبنان،
11. Les autouts du secteur bancaire dans la protection de l’économie 

durant les périodes de crise ،87، ص 90-1عدد ،جمعية مصارف لبنان ،
 .8098أيلول/تشرين األول 

واإلنسان، نقابة  الصحة مجلة ،قراءة قانونية مقارنة في مشروع قانون مكافحة العنف اأُلسري  .11
 .8098، تشرين األول 91، ص 89المستشفيات، عدد 

 
 



305 
 

 
 
 

، 20ص  ،2عدد  جمعية مصارف لبنان،ي النص واإلجتهاد، إشكاليات قفل الحساب الجاري ف .12
 .8098آب 

جمعية : وسائل التطبيق، FATCAقانون اإلمتثال الضريبي األميركي على الحسابات األجنبية  .12
 .8098، حزيران/تموز 22ص  ،7-1عدد مصارف لبنان،

11. Banking Pools ،،8098، كانون اول 28، ص 98عدد جمعية مصارف لبنان 
، 40، ص 80مجلة الصحة واإلنسان، نقابة المستشفيات، عدد الملط فة والموت الرحيم، العناية  .11

 .8098تموز 
 نقابة واإلنسان، الصحة مجلة ،مشروع قانون نظام التقاعد والحماية االجتماعية في لبنان .11

 .8098نيسان  ،81 ص ،91 عدد المستشفيات،
 ، 2ددع جمعية مصارف لبنان،ي االجتهاد، الكفالة المصرفية في القانون اللبناني وتطّورها ف .11

 .8098، آذار 44ص 
ص  ، 98عدد جمعية مصارف لبنان،الطبيعة القانونية للقواعد التي ترعى اإلعتماد المستندي،  .11

 .8098/ كانون الثاني 8099، كانون األول 10
، 92، عدد فياتمجلة الصحة واإلنسان، نقابة المستشإدارة الكوارث البيئية في القانون اللبناني،  .11

 .8098، كانون الثاني 84ص 
 يات،المستشف    نقابة واإلنسان، الصحة مجلة ؟،اللبناني القانون  في مريض أم مجرم المدمن هل .11

 .8099 األول تشرين ،20 ص ،97 عدد
11. Banking Proxy in Lebanese and comparative law ،،جمعية مصارف لبنان 

 .8099، تموز 27، ص 7عدد
 يات،المستشف نقابة واإلنسان، الصحة مجلة ،اللبناني القانون  في المستشفيات اداعتم نظام .222

 .8099 تموز ،88 ص ،91 عدد
222. Responsibility of the Bank in the terms of credit ،عدد جمعية مصارف لبنان ،

 .8099، نيسان 22، ص 4
 ص ،92 عدد مستشفيات،ال نقابة واإلنسان، الصحة مجلة ،اللبناني القانون  في األعضاء وهب .221

 .8099 نيسان ،29
 ،المستشفيات نقابة واإلنسان، الصحة مجلة ،والقانوني اإلجتماعي اإلطار: المدرسّية الصحة .221

 .8099 الثاني كانون  ،92 ص ،94 عدد
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 ص ،92 عدد المستشفيات، نقابة واإلنسان، الصحة مجلة ؟،الدواء القانون  ينّظم مدى أي إلى .221
 .8090 األول تشرين ،24

 ص ،98 عدد المستشفيات، نقابة واإلنسان، الصحة مجلة ،الطبية والمسؤولية المريض حقوق  .221
 .8090 تموز ،82

ةا في الحقّ  إلى قانون لا ينظر كيف .221  ددع المستشفيات، نقابة واإلنسان، الصحة مجلة ؟،لصح 
 .8090 نيسان ،81 ص ،99

 مجلة ،منها النفع مع تتناسب ال ئجهانتا أن قّدر لو التجميل جراحة يجري  ال أن الطبيب على .221
 .8001 الثاني كانون  ،21 ص ،1 عدد المستشفيات، نقابة واإلنسان، الصحة

 األول تشرين ،27 ص ،90 عدد لبنان، مصارف جمعية نشرة ،والتقليدية اإلسالمية البنوك .221
8001. 

 تمويلو  ألموالا تبييض لمكافحة الدولية المعايير في بازل ولجنة فاتف مجموعة بين التقاطع .221
 .8002 آب ،42 ص لبنان، مصارف جمعية نشرة ،اإلرهاب

222. Combating Criminal Acts ،8002، نيسان 17، ص 4، عددلبنان مصارف جمعية. 
 .8007 ،980 ص خاص، عدد العدل، مجلة ،القانونية الناحية من المصرفية العمليات .222
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 جوستيسيا لإلنماء وحقوق اإلنسان منّظمة
 9947/8002منّظمة غير حكومّية ال تبغي الّربح، علم وخبر 

www.justiciadh.org 

 المنّظمةأهداف أبرز 

 البرامج الّتطبيقّية والميدانّية والبحثّية والمحاضرات العلمّية في بيروت والمناطق، الّرامية إلى تعزيز  إقامة
 التنمية وحقوق اإلنسان.

 .التواصل مع المتّظمات الحكومّية وغير الحكومّية لدعم برامج التنمية وحقوق اإلنسان في لبنان 

 نين لى مستوى المبادرات والمشاريع اإلنمائّية بين المواطنشر ثقافة مدنّية في حقوق اإلنسان وتدعيمها ع
 وخصوصًا الّشابات والشّبان إلى جانب المؤّسسات الرسمّية.
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