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 بول مرقص

 
 

الدكتور بول مرقص  ُيعرّف بسطور أو بكلمات، فأعماله وكتاباته ومنشوراته تحكي عنه. يستند 
ء على مسألة. و غرو في ذلك، فالعلم  إلى معرفة  يضعها بين يدي من يحتاجها، لينير طريًقا وي

الجامعات وأعرقها في لبنان والخارجوالمعرفة التي يملك هما نتاج أكبر  . 
نه يؤمن بتكامل المصلحة العامة  ف الرأي العام والمصلحة العامة،  وضع علمه ومعرفته بت

ربعون ومنشوراته العلمية الواحد والثمانون، وتوقعات  والمصلحة الخاصة. تجاوزت كتبه الستة وا
نتاج كبيرة. ناشط  يهدأ، يجوب العا لم بحًثا عن حقيقة ما، عندما يتعلق الموضوع المزيد من ا

بالوطن، ويغوص في بحر التفتيش عن العدالة وتوعية المواطن على حقوقه، عندما يتعلق الموضوع 
 .بالمواطن

نسان. أسستم “جوستيسيا”. كم برأيكم خدمت أهدافها في بلد  -1 هاجسكم العدالة وحقوق ا
 العدالة فيه منقوصة؟
ت الهدف حث الشباب ا للبناني على قدرتهم على التغيير والتأثير في الحياة الوطنية بسبب المشك

عة حقوق  قتصادية والمعيشية الكثيرة التي يعاني منها لبنان. فتم العمل تحت مظلة  السياسية، ا
نسان، في موضوعات عدة وعملنا على بناء تكامل بين المصلحة العامة والمصلحة الخاصة وتبديد  ا

نسان في لبنان، الذهن ية الشائعة عن التناقض فيما بينهم. كما وعملنا على توسيع فسحة حقوق ا
وع ق م مني. وقد استطعنا تحقيق بعض ما خططنا له مثال إط ستقرار السيا وا  رغم عدم ا

، اّلذي يرمي إلى مساعدة المواطنين اللبنانيين على إدار ة “متساوون أمام القانون، إعرف حقوقك“
ل توضيح حقوقهم وواجباتهم. يجب على المرء أن يعرف حقوقه وواجباته  المخاطر القانونية من خ
وع هو تزويد الجمهور  خرين أمام القانون. والهدف من الم حتى يكون على قدم المساواة مع ا

دوات القانوني زمة لمساعدتهم على فهٍم أفضل لحقوقهم بالمعلومات وا والتزاماتهم، ة والمعرفيّة ال
دارة والقانون والمساواة في ظل سيادة القانون  .وتالياً توفير الشفافية في ا

داة هي ن وتوزيع سلسلة من الكتيّبات حول القوانين التي تحكم حياة المواطنين، مثل حقوق  ا
ائب، حقوق المر الط جراء والعمال والمستخدمين، حقوق المستهلكين والمكّلفين بال بية، ا

دارة، حقوق المستأجر  حقوق المواطن تجاه البلديات، التربية والتعليم والبيئة، حقوق المواطن تجاه ا
 .والمالك، والحقوق الدستورية



مام. إضافًة إلى تمكين القارئ من معرفة حقوقه،  ”دليل حقوق الناس“ تأخذ سلسلة خطوة إلى ا
ا في ذلك تقديم المشورة بشأن المسائل التي قد تجنب فإنها توفر نوعاً من المساعدة القانونية، بم

القارئ الدخول في متاهات النزاعات القانونية أو التقا أمام المحاكم. هذه الكتيبات ستكون 
متوافرة مجاناً في نسختها المطبوعة للمنظمات غير الحكومية، والنقابات، والمواطنين، كما ويمكن 

لكتروني  ل هذا الموقع ا  .www.justiciadh.orgتحميلها مجاناً من خ
أطلقنا أيضاً خارطة طريق للبنان عبر خطط استراتيجية للبنان الغد في الصحة، البيئة، التعليم، 

ب … العمل، الصناعة، الزراعة، النفط والغاز، والسياحة أعّدها فريق من الحقوقيين والناشطين والط
ت في سلسلة إصدارات  صفحة. وقد تعاون عدد  134) وبلغت 10(الرقم ” ياجوستيس“الجامعيين ون

رقام والدراسات  من المديرين العامين في الوزارات المعنية مع هذه البحوث، وزّودوا الباحثين با
خيرة لديهم حتى يكون العمل الجديد تراكمياً، وقّدموا قراءات أّولية للدراسات القطاعية  .ا

ت التي يعاني منها كل  تغوص الدراسات القطاعية في المط ًة للمشك ت، بل تتطرق مبا و
حصاءات والمقارنات  –قطاع وتقّدم  رقام وا زمة للتنفيذ  –با ً لكل قطاع مع بيان الكلفة ال حلو

لغاء أو التدبيل أو تلك  والمدة الزمنية التي تستغرقها، والمؤسسات الرسمية التي ستكون عرضة ل
 .المطلوب استحداثها

نسان في مجلس النواب اللبناني بدعم  ة الوطنيَّة لحقوق ا هذا بعد أن قمنا بتنسيق وصياغة  الخطَّ
نمائي مم المتحدة ا ة مؤلَّفة  UNDP من برنامج ا نسان. الخطَّ ومكتب المفّوض السامي لحقوق ا

نسان في لبنان:حقوق المرأة، حقو 23من  ق الطفل، موضوعاً يتناول مختلف حاجات تطوير حقوق ا
جتماعي، الحق في الثقافة، الحق في التعليم، حقوق العمَّال المهاجرين،  الحق في العمل والضمان ا

ي،  ختفاء الق الحق في السكن، حقوق المعّوقين، الحق في الصحة، الحق في بيئة سليمة، ا
ل القضاء، التنّصت (الحماية من التدخل في الحياة الخاصة)، ال حداث، السجون، استق تعذيب، عدالة ا

م، حرية الجمعيات، قانون العقوبات، أصول التحقيق والتوقيف، عقوبة  ع حرية التعبير والرأي وا
جتماعية  قتصادية وا جئين الفلسطينيين، الحقوق ا جتماعية ل قتصادية وا عدام، الحقوق ا ا

جئين غير الفلسطينيين  .ل
يعية تتناول كل دراسة: المواثيق الد ولية التي تكفل هذه الحقوق، الواقع القانوني والبنية الت

نسان  وع الخطة القطاعية. أقرّت لجنة حقوق ا والقانونية في لبنان، الوضع الراهن في لبنان، م
نسان وعرضتها على الهيئة العامة لمجلس النواب للمصادقة عليها  النيابية الخطة الوطنية لحقوق ا

للدولة اللبنانيةكي تصبح ملزمة  . 

ل إقامة برامج ومؤتمرات  أيضاً قمنا بدعم المعونة القضائية للفقراء وذوي الدخل المحدود  من خ
ميركيين والمجلس العربي للدراسات القضائية  (ABA) بتمويل من جمعية المحامين والقضاة ا

عداد برامج للبنك الدولي ل بعثته في  World Bank والقانونية، وبتقديم دراسات متخصصة  من خ
 Enhancing the delivery بيروت لدعم تسهيل الوصول إلى خدمات العدالة وحّل النزاعات العقارية

of Justice sector services to the poor in Lebanon and Resolving land – related disputes in 
Lebanon. 



ف“كما شاركنا في حملة  م فتح حسابات م دها القّصارتخويل ا و تحاد النسائي التقدمي” ية  ل  
(IPW) ) وفي 2010عبر إعداد الدراسة القانونية لذلك والتي أوصت جمعية المصارف باعتمادها ،(

دها القّصار في السفر“ حملة م في اصطحاب أو تحاد النسائي التقدمي ”حق ا عبر إعداد  (IPW) ل
دارية في  الدراسة القانونية لذلك، والتي عّدلت اً تعليماتها ا من العام حا المديرية العامة ل

 .ضوئها
تجوبون العالم مواكبة ومقارنة، بحًثا عن التحديث والعدالة. هل كان هذا هدف زيارتكم مؤخرًا  -2

 لواشنطن ونيويورك؟
رها ميركية على لبنان للحّد من  على  كان الهدف متابعة كيفية التعامل مع تأثير العقوبات ا

قتصاد الوطني في وا  .القطاع الم

في جعبتكم إصدار 46 كتاًبا وأكثر من 81 إصدارات علمية تتناول مواضيع متعددة ودراسات  -3
ً لها. هل حصل أي نوع من التفاعل  متنوعة، استعرضتم عبرها مشاكل وقضايا، وطرحتم حلو

  الرسمي معكم أو ُطلب منكم التعاون؟
، تم تنسيق وصياغة على سبيل المثال  نسان“وليس الح بتكليف من ” الخطة الوطنية لحقوق ا

خرى قّلما تستفيد من دراساتنا وأعمالنا  مجلس النواب اللبناني كما أسلفت، لكن الجهات الحكومية ا
رقام  نشائية (با باستثناء عدد من الوزراء والنواب المعدودين. حّتى أن الدراسات التنفيذية غير ا

خارطة الطريق للنهوض “المهل والمؤسسات) التي أصدرناها قبل صدور خطة ماكينزي بعنوان و
قتصادية والتي وزعناها على القيادات ” بلبنان في عدد من القطاعات التربوية والصحية وا

ً واحداً من أحدهم  .السياسية، لم نلَق بمقابلها إ اتصا

نجع لردم الهوة بين الشعب ومطالبه، والحكومة التي  تتجاوب أو حتى  -4 ما هي برأيكم الوسيلة ا
 تتفاعل؟

نتخابات النيابية والبلدية  قتراع في ا الجواب بسيط: مزيد من التشبّث بالمحاسبة في صناديق ا
ختيارية والنقابية  .وا

ين سنة  وروبية في الخمس وع في أوروبا، تم وضع وثائق سياسات في العديد من الدول ا
قات بين الحكومة والقطاع التطوعي والمجتمعي في إنجلترا.  الماضية، كانت بدايتها تبّني ميثاق الع

كما ويوجد أمثلة على وثائق ثنائية في جميع أنحاء أوروبا، ومن بينها فرنسا وكرواتيا واسكتلندة. 
ضافة إلى ذلك، تم تبّني استراتيجيات للمجتمع المدني في العديد من الدول خرى با وروبية ا ا . 

 كيف تقّيمون مسيرة المجتمع المدني في لبنان؟ -5
قام المجتمع المدني بتحركات عدة بوجه الطبقة السياسية. كان في كل مرة يقابل بالرفض والعنف 
وذلك طبعاً بسبب عدم إصغاء السلطة، ولكن أيضاً لقصور تنظيم تحركات المجتمع المدني ونفاذ 

التي نحيّي أعضاءها، ” طاولة حوار المجتمع المدني”حركات الهادفة كـصبرهم، لو بعض الت



ً نَ  ن التي تعطي مثا ميرة المناضلة حياة أرس ُدر في لبنان اليوم. كم نحتاج إلى وخصوصاً محرّكها، ا
نسان  .أمثالها للنهوض بحقوق الناس وحقوق المرأة ا

 هل من كلمة للمجتمع المدني في لبنان؟ -6
ن الهدفية في التحرك والمواظبة دون كلل أو ملل. فالشكوى الكبيرة تبرّر الجهد الكبيرمزيد م . 

 


