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تونس ومصر:

نموذجان مختلفان لتطبيق دساتير ما بعد 2011

ر�سم رائد �شرف

المفكرة :قانون حق السكن بدال من قانون تحرير االيجارات
الدواء بين الصفقات االحتكارية والدعوات إلى

العالج في قضايا اإلدمان على المخدرات ال يزال

ملحق عن قضايا النساء في يوم الربيع:

بعد جتاذب بني الهيئات املعنية ،مت االتفاق على «الو�صفة الطبية
املوحدة» .ويهدف اعتماد هذه الو�صفة �إىل �ضبط الفو�ضى الع�شوائية
ّ
يف و�صف الدواء وتخفي�ض فاتورته الباهظة يف لبنان والتي ت�صل
�إىل حوايل مليار و  300مليون د�.أ �سنوياً .املفكرة قابلت عددا من
املعنيني ،وا�ستعادت جتارب �صندوق ال�ضمان االجتماعي قبل حرب
 1975لتخفي�ض فاتورة الدواء.

« »2709هو عدد الأ�شخا�ص املوقوفني خالل عام  2014بـ«جرم» تعاطي
املخدرات »110« ،هو العدد التقريبي للأ�شخا�ص املدمنني املحالني اىل جلنة
مكافحة الإدمان خالل �سنتني .يطرح هذا الفارق املذهل بالأرقام عالمات
ا�ستفهام كربى ب�ش�أن �ضعف تطبيق مبد�أ «العالج كبديل من املالحقة والعقاب»
املك ّر�س يف  .1998وما يزيد هذا الت�سا�ؤل احلاحا هو قرار حمكمة التمييز اجلازم
بوجوب احالة املدمنني اىل العالج بدل اال�ستمرار يف حماكمتهم.

تعتزم املفكرة القانونية ا�صدار ملحق خا�ص حول ق�ضايا الن�ساء يف
 .2015-3-21ويخ�ص�ص امللحق مو�ضوعه الأ�سا�سي للن�ساء العامالت
يف املهن القانونية ،وحتديدا القا�ضيات واملحاميات .كما ت�ستعيد يف
امللحق �أبرز امل�ستجدات القانونية والق�ضائية يف ق�ضايا الن�ساء وعددا من
ق�ضاياهن العالقة.

تحصين حقوق المواطن:

معط ً
ّ
ال ومالحقة األشخاص المدمنين مستمرة:
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حتفيز امل�ؤجرين لتقدمي دعاوى ا�سرتداد

حال نجار

متثّل امل�صادقة على الد�ستور التون�سي يف  26جانفي  2014حدثا
ه�ش
مف�صل ّيا� ،إذ �إنه يف الوقت الذي و�ضع فيه نقطة النهاية حلكم وقتي ّ
ومتق ّلب ،مثّل نقطة بداية لور�شة ت�شريعية �ضخمة بقدر ما هي دقيقة
ب�سبب عالقتها الوطيدة بنجاح امل�شروع الدميوقراطي املعلن عنه �أو
�إخفاقه .وبالفعل� ،أ ّوىل �آليات �إنفاذ الد�ستور هي الآلة الت�شريعية� ،إذ هي
التي ّ
�ستنظم ممار�سة احلقوق واحلريات التي �ضمنها ،وهي التي �ستحدث
امل�ؤ�س�سات اجلديدة و�ست�ضبط طرق و�إجراءات �سريها.
لكن العمل على هذه الور�شة الت�شريعية يتط ّلب حتديد الأولويات التي
�سيقع على �أ�سا�سها �ضبط روزنامة ،لأن مثل هذا العمل �سي�ستغرق وقتاً
طوي ًال .ف�إر�ساء �إ�صالحات ت�شريعية وفق املعايري الد�ستورية اجلديدة
يتط ّلب الوقت الكايف للتفكري واملداولة ب�ش�أنها ،لي�س فقط من قبل �أهل
االخت�صا�ص ،لكن كذلك من قبل القوى االجتماعية ،وذلك بنا ًء على
ما ورد يف توطئة الد�ستور جلهة وجوب �إر�ساء دميوقراطية ت�شاركية .وهذا
�أمر حممود ومن�شود رغم دقة الو�ضع ووجود �أو�ضاع تتطلب العجلة يف
بع�ض القطاعات.
على �أن هذه ال�سلطة الت�أ�سي�سية اتخذت عند و�ضعها الد�ستور ،وبالتحديد
يف �أحكامه االنتقالية ،بع�ض القرارات ب�ش�أن هذه الأولويات والروزنامة التي
حددت الآجال الق�صوى لإر�ساء بع�ض امل�ؤ�س�سات ،وتبعاً
ترت ّتب عليها� ،إذ �إنها ّ
لذلك لو�ضع القوانني ذات ال�صلة .وعليه� ،أ�صبحت القوانني املتع ّلقة بهذه
امل�ؤ�س�سات ا�ستعجالية لأن عدم الإ�سراع ب�س ّنها �سيرت ّتب عليه خرق للد�ستور.
ولأن الأمر ُح�سم تقريباً بالن�سبة لهذه امل�سائل ،ف�سنبد�أ با�ستعرا�ضها قبل
اخلو�ض يف الن�صو�ص الأخرى ال�ضرورية لإنزال الد�ستور ح ّيز التطبيق مع
�إبداء بع�ض املالحظات بخ�صو�ص املمكنات وال�ضرورات� ،سواء تع ّلق الأمر
بجدولتها �أو مبنهجية �إعدادها.
القوانين التي وضع الدستور مهلة إلصدارها

القانون الأ�سا�سي لالنتخابات واال�ستفتاء
وقد متّت امل�صادقة على هذا القانون يف  ،2014-5-1وهو م�شروع �سعت قوى

بجدية �إىل الإ�سهام يف �إعداده.
اجتماعية ّ
املخت�صة يف مالحظة االنتخابات
تقدم عدد من اجلمعيات
وبالفعلّ ،
ّ
2
مب�شاريع قوانني انتخابية ،وهي جمعية «�شاهد» 1و«جمعية �شباب بال حدود»
وجمعية «عتيد» .3ويف  15فيفري ،تب ّنى خم�سة ع�شر نائباً م�شروع جمعية
«�شباب بال حدود» .وانطالقاً من  23فيفري� ،شرعت جلنة الت�شريع العام
امتد النقا�ش حولهما
يف درا�سة م�شروعي «عتيد» و«�شباب بال حدود» ،وقد ّ
طوال خم�س و�أربعني جل�سة.
كما بادرت ثماين جمعيات 4بتقدمي وثيقة للمجل�س الوطني الت�أ�سي�سي
فيها  75تو�صية بخ�صو�ص القانون االنتخابي .وقد ّمت �ضبط هذه التو�صيات
انطالقاً من تقييم هذه اجلمعيات لعملية انتخاب املجل�س الوطني الت�أ�سي�سي
يف  ،2011خا�صة على م�ستوى ت�سجيل الناخبني ومراقبة احلملة االنتخابية
وم�صادر متويلها وال�سلطة املخ ّولة للهيئة العليا امل�ستقلة لالنتخابات.
احتدت �أحياناً� ،سواء داخل املجل�س الت�أ�سي�سي
و�أثار هذا امل�شروع خالفات ّ
�أو خارجه ،رغم �أن املجل�س ق ّرر عدم االنطالق من ورقة بي�ضاء لت�صميمه،
بل ا�ست�أن�س مب�شاريع نابعة من هذه املنظمات املدنية.
امتدت حوايل ال�شهرين والن�صف ،متّت امل�صادقة على
وبعد نقا�شات ّ
م�شروع القانون االنتخابي.
و�سبب اقت�صار هذا القانون على االنتخابات الت�شريعية والرئا�سة واال�ستفتاء
ب�سن قانون لالنتخابات البلدية
يعود اىل �أن جمل�س نواب ال�شعب يرغب ّ
عما
واجلهوية .فالد�ستور ك ّر�س ت�ص ّوراً للحكم املح ّلي يختلف جذرياً ّ

كان عليه يف ّ
ت�سي حالياً بنيابات
ظل د�ستور  ،1959علماً �أن البلديات ّ
خ�صو�صية معينة ب�صفة وقتية جمردة من �أي م�شروعية انتخابية.

القانون املتع ّلق بال�سلطة الق�ضائية وباملجل�س الأعلى للق�ضاء
ّ
ت�شكل ال�سلطة الق�ضائية وفق الف�صلني  49و 102من الد�ستور �سلطة م�ستقلة

�ضامنة لعلوية الد�ستور و�سيادة القانون وحماية احلقوق واحلريات .لذا كان
أهم �آلية ل�ضمان ا�ستقاللية هذه ال�سلطة ،وهي املجل�س
من ال�ضروري �إر�ساء � ّ
الأعلى للق�ضاء الذي يتوىل �ضبط امل�سار الوظيفي للق�ضاة من تكوين وانتداب
وترقية ونقل وت�أديب .وقد و�ضع الد�ستور �أج ًال لإر�ساء هذا املجل�س هو �ستة
�أ�شهر من تاريخ االنتخابات الت�شريعية حداً �أق�صى.
وقد �أعلنت وزارة العدل ال�صيغة الأوىل مل�شروع القانون ال�ضروري لإر�ساء
هذا املجل�س ،وذلك بالتن�سيق والت�شاور مع �أهم الهياكل املمثلة لقطاع
الق�ضاء وهي نقابة الق�ضاة وجمعية الق�ضاة واحتاد الق�ضاة الإداريني .ويعترب
�إر�ساء املجل�س الأعلى للق�ضاء يف الآجال املق ّررة بالد�ستور �ضرورياً لي�س
فقط التزاماً مبا ورد يف الد�ستور 5لكن كذلك ب�سبب الدور املوكل اليه يف
تعيني ثلث �أع�ضاء املحكمة الد�ستورية الواجب ح�صوله �ضمن مهلة �سنة
من تاريخ االنتخابات الت�شريعية .على �أن هنالك من امل�ؤ�شرات ما يدفع
�إىل االعتقاد ب�إمكانية جتاوز الأجل الد�ستوري ،وذلك لإتاحة املجال الدائر
أعدته اللجنة الفنية لوزارة العدل.
حول م�شروع القانون الذي � ّ
وقد دعا املر�صد التون�سي ال�ستقالل الق�ضاء وزارة العدل اىل عدم الت�س ّرع
لتقدمي م�شروع القانون للمجل�س الوزاري ومن ثم ملجل�س نواب ال�شعب قبل
معاجلة امل�سائل املطروحة بهذا اخل�صو�ص.

القانون املتع ّلق ب�إن�شاء املحكمة الد�ستورية

أهم امل�ؤ�س�سات التي جاء بها د�ستور  ،2014لأنها
ّ
تعد املحكمة الد�ستورية � ّ
�ست�ضمن احرتام الد�ستور من قبل ال�سلطة الت�شريعية ،مبا يتطلب مطابقة
القوانني للد�ستور ،وكذلك �أحياناً من قبل ال�سلطة التنفيذية .فيمكنها التدخّ ل
للتث ّبت من �ضرورة متديد رئي�س اجلمهورية يف حالة اال�ستثناء املن�صو�ص عليها
بالف�صل  80كما �أنها تتدخّ ل ملحاكمته يف �صورة توجيه تهمة له بخرق فادح
للد�ستور من قبل جمل�س نواب ال�شعب.
لذا ،وجب ال�شروع يف االهتمام بالقانون املتع ّلق بهذه الهيئة الق�ضائية املتم ّيزة،
خا�صة �أنها �ستثري عديد الإ�شكاالت ب�سبب غياب و�ضوح الأحكام الد�ستورية
تهم تنظيمها ،كال�صفات الواجب توفرها يف �أع�ضائها من
يف عديد امل�سائل التي ّ
غري املخت�صني يف القانون �أو �إجراءات عملها على غرار الدفع بعدم الد�ستورية
�أمام املحاكم العدلية �أو الآثار املرتتبة على قرارتها.
ورغم �إقرار الد�ستور �أج ًال لبعثها وهو �سنة على �أق�صى تقدير من تاريخ
حد الآن حديثاً لدى ال�سلط القائمة �أو
االنتخابات الت�شريعية ،ف�إننا ال جند �إىل ّ
جمل�س نواب ال�شعب بهذا ال�ش�أن .لكن ي�سجل قيام اجلمعية التون�سية للقانون
الد�ستوري بتنظيم ور�شات عمل مع خرباء �أجانب يف امل�س�ألة ،مت اخلروج �إثرها
بجملة من التو�صيات �س ُت ّقدم ملجل�س نواب ال�شعب.

القوانين الضرورية إلنفاذ الدستور والتي يرجع
لمجلس نواب الشعب جدولة وضعها

يخ�ص تنظيم
ميكن ت�صنيف هذه الن�صو�ص �ضمن جمموعتني .فمنها ما ّ
يهم �ضمان احلقوق واحلريات .لكن هذا الت�صنيف ال يعني
ال�سلط ومنها ما ّ
�أن الأمر يتع ّلق بن�صو�ص م�شتتة لوجود ترابط وثيق يف ما بينها .ويلحظ بداية
�أن للمجل�س نظرة للأولويات الت�شريعية ال تتطابق بال�ضرورة مع �ضرورات
تنفيذ الد�ستور .ف�أولويات املجل�س ترتبط عموماً ب�أولويات احلكومة ،وهي
ذات طابع اقت�صادي قبل �أن تكون ذات طابع م�ؤ�س�ساتي �أو حتى حقوقي.
لذا ،فمن املرجح �أن تكون احلزمة الأوىل للقوانني التي �سينظر فيها
املجل�س هي احلزمة املتعلقة بالقرو�ض واالتفاقيات التجارية وذات الطابع
االقت�صادي .ويف موازاة ذلك ،تتوىل جلنة فنية تابعة لوزارة العدل العمل

على م�شروع تنقيح ملجلة الإجراءات اجلزائية .كما جتدر الإ�شارة اىل م�شروع
قانون مكافحة الإرهاب الذي يعترب من بني الأولويات املت�أكّ دة.

الن�صو�ص املتعلقة بتنظيم ال�سلط
القانون الأ�سا�سي لالنتخابات البلدية واجلهوية وهو ب�صدد الإعداد
لقد فتح د�ستور � 2014آما ًال جديدة حول الالمركزية ،وبالتحديد حول

احلياة البلدية ،خا�صة �أمام �إخفاق امل�شروع الالمركزي الذي ك ّر�سته
دولة اال�ستقالل ّن�صا وممار�سة وعلى �ضوء الأو�ضاع التي خ ّلفها ت�سيري
ال�ش�ؤون املحلية يف ال�سنوات الثالث املنق�ضية بنيابات خ�صو�صية فاقدة
لال�ستقرار وللإمكانيات املادية ،وخا�صة للم�شروعية االنتخابية ال�ضرورية
لتحقيق م�شاريع التنمية والتهيئة وغريها.
وب�سبب �إدراك كل الأحزاب ال�سيا�سية لأهمية ال�سلطة املحلية ،وتبعاً للرهانات
لتهتم بامل�س�ألة مبا�شرة بعد الإعالن
التي متثلها االنتخابات املحلية ،ف�إنها عادت ّ
عن نتائج االنتخابات الت�شريعية .فالأحزاب التي فازت بن�صيب من املقاعد يف
جمل�س نواب ال�شعب بد�أت بالتفكري يف دعم متوقعها على امل�ستوى املح ّلي،
حت�صلت فقط على عدد حمدود من املقاعد فهي بد�أت
�أما تلك التي مل تفز �أو ّ
ترى يف االنتخابات املحلية فر�صة تدارك لها عليها �أن ت�ستثمرها.
ومهما يكن من �أمر ،ف�إن احلكومة ،وبالتحديد م�صالح وزارة الداخلية
واجلماعات املحلية� ،شرعت منذ حكم الرتويكا (�أي يف ظل احلكومة التي
تر�أ�ستها حركة النه�ضة) يف �إعداد م�شروع قانون لالنتخابات البلدية .وقد
قامت لهذا الغر�ض مب�شاورات مع املنظمات املدنية بدعم من وكالة التعاون
الدويل للجمعية الهولندية للجماعات املحلية  VNG cilgوالتي هي ب�صدد
العمل على هذا امل�شروع من خالل لقاءات مع عدد من اجلمعيات بالعا�صمة
وباجلهات ملحاولة الو�صول معهم �إىل جمموعة من املقرتحات ب�ش�أن هذا
القانون بنا ًء على ت�ص ّوراتهم وانتظاراتهم.
وتنبني هذه الت�صورات واالنتظارات على ما ن�ست�شفّه من نية يف التح ّول
بت�ص ّور الالمركزية يف تون�س ،وذلك من خالل بع�ض العبارات الواردة
يف الد�ستور والتي مل نعهدها من قبل .ومن الأمثلة على ذلك ،عنوان
املخ�ص�ص لالمركزية وهو «ال�سلطة املحلية» (عو�ضاً عن «م�صالح
الباب ّ
حملية» كما كان الأمر مبقت�ضى د�ستور  ،)1959و�أي�ضاً احلديث عن
التدبري احل ّر (يف الف�صل  )132وكذلك احلديث عن الدميوقراطية
الت�شاركية واحلوكمة املفتوحة (يف الف�صل .)139
كما تنبني هذه الت�صورات واالنتظارات على ما �أفرزته احلياة ال�سيا�سية
يف ال�سنوات الأربع املنق�ضية ،وخا�صة االنتخابات التي متّت خاللها من
�شعور باخلذالن لدى بع�ض ال�شرائح االجتماعية ،خا�صة منها ال�شباب
والن�ساء العتبارهم �أنه مل يقع متثيلهم وال ت�شريكهم يف املرحلة االنتقالية
بالقدر الذي ي�ستحقّونه.
ومن هنا جاءت مطالب املنظمات املدنية والتي متّت مالقاتها بوجوب دعم
الفئات اله�شة .وجتدر الإ�شارة اىل �أن املنظمات عرفت الفئات اله�شة ،لي�س
مبعناها التقليدي �أي فقط من زاوية العوز االقت�صادي ،بل على نحو ي�شمل
جممل الفئات التي لي�ست لها احلظوظ نف�سها يف الفوز وغريها من الفاعلني
�أو النا�شطني يف احلقل ال�سيا�سي .ومن بني �أ�سباب ه�شا�شة �أو�ضاعها ،التق�سيم
التقليدي للأدوار داخل املجتمع كما هي حال الن�ساء� ،أو �أي�ضاً عدم ثقة
القوى ال�سيا�سية بقدراتهم وخرباتهم وهذا حال ال�شباب.
لذا جاء الت�أكيد من طرف اجلمعيات امل�شاركة على �ضرورة اعتماد قانون
انتخابي يتالءم مع ما ورد يف الف�صلني  46و 133من الد�ستور ،والذي يخ�ص
�أولهما التمثيل املتنا�صف بني اجلن�سني يف كل الهيئات املنتخبة ،وثانيهما
�ضرورة �ضمان متثيلية ال�شباب يف املجال�س املحلية .وقد ّمت الت�أكيد على �أن
احلياة العامة يف الف�ضاء املح ّلي هي �أف�ضل فر�صة للتم ّر�س على امل�س�ؤوليات
ال�سيا�سية واكت�ساب اخلربة فيها .ولئن اجتهت �أنظار املجتمع املدين �إىل القانون
تتم
االنتخابي للبلديات� ،إال �أنه ينبغي الوعي ب�أن هذه االنتخابات ال ميكن �أن ّ
قبل �إعادة النظر يف قانون البلديات ذاته.

3

بعني االعتبار هذه املعطيات �إىل جانب �ضرورة اال�ستئنا�س بالتجارب املقارنة
على غرار فرن�سا مث ًال .ف�إر�ساء احلكم املح ّلي على كامل تراب اجلمهورية،
مبعنى حتويله ب�أكمله �إىل مناطق بلدية� ،أمر ال ميكن �إجنازه يف �سنة �أو �سنتني ،بل
�إنه م�شروع ميكن �أن ي�أخذ � 5سنوات على � ّأقل تقدير ملا يتط ّلبه من درا�سات
اقت�صادية واجتماعية وب�شرية �ضرورية للتق�سيم الرتابي اجلديد حتى تكون
حتمل م�س�ؤولية احلكم املح ّلي.
البلديات املنبثقة عنه جمدية وقادرة على ّ
ويف هذا املجال �أي�ضاً ،علمنا �أن م�صالح وزارة الداخلية واجلماعات املحلية
�شرعت يف �إعداد م�شروع يف هذا املجال مبن�أى عن املنظمات املدنية ،ومل
يت�سرب حتى الآن � ّأي معطيات بهذا ال�ش�أن.

القوانني .وقد �صادقت تون�س على �أهم املعاهدات واملواثيق الدولية حلقوق
الإن�سان ،مبا يوجب اليوم �إعادة النظر اجلذرية يف جملة الإجراءات اجلزائية
حتى ت�صبح مطابقة لهذه ال�ضمانات الد�ستورية.
يخ�ص ّمدة االحتفاظ
و�أكرث تف�صي ًال ،ينبغي �أن تراجع هذه الإجراءات يف ما ّ
والإيقاف التحفظي .كما ينبغي �أن تراجع الأحكام املتع ّلقة باحلق يف حمام
يف ّ
كل �أطوار البحث والتتبع واملحاكمة ،وخا�صة يف مرحلة االحتفاظ لدى
ال�ضابطة العدلية .وما عدا ذلك ،من ال�ضروري �إقرار �ضمانات ب�ش�أن حق كل
حمتفظ به �أو موقوف يف فح�ص ط ّبي بطلب منه �أو من �أحد �أفراد عائلته ملكافحة
ظاهرة التعذيب.
تعده
ويف هذا ال�صدد علمنا بوجود م�شروع تنقيح ملجلة الإجراءات اجلزائية ّ
وزارة العدل ،لكن مل يقع ت�شريك املنظمات املدنية حتى الآن.

خ�صت الهيئات الد�ستورية امل�ستقلة يف الد�ستور بباب كامل وهو الباب
ّ
ال�ساد�س .ومتثّل هذه الهيئات نوعاً جديداً من ال�سلطة امل�ضا ّدة التي ميكن
عدة بح�سب
حتد من نفوذ ال�سلطة ال�سيا�سية (احلكومة والربملان) ب�أ�شكال ّ
�أن ّ
املجال الذي تتدخّ ل فيه .ومن هذه الهيئات ،الهيئة اخلا�صة باالنتخابات التي
ت�ؤ ّمن العمليات االنتخابية ،وهيئة الإعالم ال�سمعي الب�صري املكلفة بال�سهر
تعدد الآراء وتن ّوعها ،لكن كذلك نزاهة ومهنية هذا القطاع يف
على �ضمان ّ
حدود ما تقت�ضيه حرية التعبري والن�شر والإعالم امل�ضمونة يف الد�ستور ،ف�ض ًال
عن هيئات ذات طابع ا�ستق�صائي وبحثي كما هو ال�ش�أن بالن�سبة لهيئة حقوق
الإن�سان وهيئة احلوكمة ال ّر�شيدة ومكافحة الف�ساد .وي�ضاف اليها هيئة ذات
وظيفة ا�ست�شارية كهيئة التنمية امل�ستدامة وحقوق الأجيال القادمة.
ّ
يف�سر �إقرار الد�ستور
ولعل هذا التن ّوع يف م�ستويات تدخّ ل هذه الهيئات هو الذي ّ
يتم انتخاب �أع�ضاء هذه
ب�أنها تعمل على دعم الدميوقراطية .و�إذ �أق ّر الد�ستور �أنه ّ
الهيئات ب�أغلبية مع ّززة من قبل جمل�س نواب ال�شعب� ،إال �أنه �أحال للقانون
بيان تركيبتها والتمثيل فيها وطرق انتخابها (الف�صل  125من الد�ستور) .ويف
هذا املجال ينبغي االتعاظ مبا حدث عند �إ�صدار القانون القا�ضي ب�إحداث هيئة
حد الطعن يف تركيبتها
االنتخابات ،وخا�صة اجلدل الذي �أثاره والذي �أ ّدى �إىل ّ
�أمام املحكمة الإدارية .ف�آليات االنتخاب التي ك ّر�سها هذا القانون فتحت املجال
�أمام املحا�ص�صة احلزبية ،يف حني �أنه يفرت�ض يف هذه الهيئات ا�ستقالليتها حتى
ّ
تتمكن من االنت�صاب كرقيب على الفاعلني ال�سيا�سيني.
حد الآن �إعداد م�شروع قانون بالن�سبة لهيئة حقوق الإن�سان ُعر�ض
وقد ّمت �إىل ّ
حدد
على املجل�س الوزاري يف  19نوفمرب  2014احتوى على  45ف�ص ًال ّ
بالتف�صيل اخت�صا�صات الهيئة وتركيبتها التي تقوم على مكتب وجمل�س
متخ�ص�صة وهيكل تنفيذي.
ا�ست�شاري وجلان قارة ّ
عد م�شروع قانون لهيئة التنمية امل�ستدامة وحقوق الأجيال القادمة،
كما �أُ ّ
وذلك ب�إ�شراف �أ�ستاذين جامعيني مب�شاركة منظمات مدنية وبالتحديد الرابطة
عد هذا امل�شروع �إثر ا�ست�شارتني جمعتا م�س�ؤولني
التون�سية للبيئة والتنمية .وقد �أُ ّ
عن امل�ؤ�س�سات العمومية املتدخلة يف جمال البيئة والتنمية واجلمعيات ذات
النظر ،متّت الأوىل يف  2014-12-24والثانية يف .2015-2-21
وبقيت هيئة تعديل الإعالم ال�سمعي الب�صري ،وهي هيئة بالغة الأهمية
يف فرتة ي�شهد فيها القطاع مظاهر انفالت متعددة ،بحاجة �إىل تعديل و�إىل
و�ضع �ضوابط متنع عودة الرقابة والتوظيف ال�سيا�سي .كما بقيت هيئة احلوكمة
الر�شيدة ومكافحة الف�ساد التي ميثّل �إر�سا�ؤها �إحدى الآليات ال�ضرورية
لإ�صالح املنظومة االقت�صادية وانتعا�ش هذا القطاع.

يفر�ض هذا القانون نف�سه بنا ًء على ما جاء يف الف�صل  46من الد�ستور حول
�ضد املر�أة ،وبنا ًء على ما يف
اتخاذ الدولة التدابري الكفيلة بالق�ضاء على العنف ّ
�ضد املر�أة (يكفل الف�صل  21من الد�ستور
مثل هذا العنف من جت�سيد للتمييز ّ
امل�ساواة بني املواطنني واملواطنات يف احلقوق والواجبات من دون متييز) ومن
حتمل امل�س�ؤوليات (التكاف�ؤ
وقوف �أمام تكاف�ؤ الفر�ص بينها وبني ال ّرجل يف ّ
املكفول يف الف�صل  46من الد�ستور) ومن م�سا�س بالكرامة الب�شرية ومن
اعتداء على احلرمة اجل�سدية (الف�صل  23من الد�ستور).
�ضد الن�ساء
لكن خا�صة يفر�ض هذا القانون نف�سه ب�سبب تف�شي ظاهرة العنف ّ
والفتيات وما يخ ّلفه كل يوم من �أ�ضرار ج�سدية ونف�سية و�صحية واجتماعية.
ويف هذا الإطار ،اعتزمت كتابة الدولة للمر�أة والطفولة والأ�سرة �إعداد م�شروع
�ضد املر�أة والفتيات .و ّمت
قانون �شامل متع ّلق بالق�ضاء على كل �أ�شكال العنف ّ
ذلك بدعم من برنامج الأمم املتحدة الإمنائي  PNUDومب�شاركة خرباء متنوعي
االخت�صا�صات وبالتحديد يف جمال القانون وعلم االجتماع .و ّمت بالفعل �إعداد
�ضد املر�أة تعريفاً وا�سعاً �شمل لي�س فقط
اهتم بتعريف العنف ّ
امل�شروع الذي ّ
العنف اجل�سدي بل كذلك العنف النف�سي وال ّرمزي واالقت�صادي مبا هو كل
فعل مبني على ع�صبية اجلن�س ويرت ّتب عنه �أذى �أو معاناة نف�سية �أو ج�سدية �أو
ويعد عنفاً التهديد مبثل هذه الأفعال.
اقت�صاديةّ ،
وبحكم �شمولية هذا القانون �أي طموحه �إىل مكافحة ّ
كل �أ�شكال العنف مهما
عدة ،منها ما ي�شمل املجلة
كان الف�ضاء الذي ميار�س فيه ،ف�إنه ق�ضى بتنقيحات ّ
اجلزائية وجملة الإجراءات اجلزائية ،ومنها ما ي�شمل جملة ال�شغل ،ومنها ما
ي�شمل جملة الأحوال ال�شخ�صية.
�إال �أنه بعد تقدميه �إىل كتابة الدولة ل�ش�ؤون املر�أة والطفولة والأ�سرة وقع جتميده،
و�أعربت الوزارة على عدم نيتها عر�ضه على جمل�س الوزراء للمداولة.
تقدم ،ميكن �أن نالحظ �أن مهمة جمل�س نواب ال�شعب �صعبة
وعلى �ضوء ما ّ
لأنها تتط ّلب و�ضع �أولويات مبا يتط ّلب القيام بخيارات ينبغي �أن تكون مدرو�سة
ولي�ست اعتباطية �أو مبنية على ح�سابات �سيا�سية �ضيقة �أو ظرفية ،خيارات
تتم ب�سرعة دون ت�س ّرع.
ينبغي �أن ّ
كما على املجل�س �أن يدرك �أن الدميوقراطية الت�شاركية املن�صو�ص عليها بتوطئة
ننمق به ن�ص الد�ستور بل هي ممار�سة وم�سار
الد�ستور لي�ست �شعاراً وال و�شاحاً ّ
ينبغي �أن يقبل بها .فك ّلما اتبعت ا�ست�شارات وطنية ،وك ّلما متّت ا�ست�شارة �أهل
اخلربة يف �إعداد م�شاريع القوانني ،ك ّلما زادت حظوظ تب ّنيها بل ا�ستبطانها من
قبل املجتمع وبالتايل احرتامها والدفاع عنها.

ّ
المتعلقة بالهيئات الدستورية
حزمة القوانين
المستقلة

القوانين المتعلقة بحقوق اإلنسان

القانون املنقّح ملجلة الإجراءات اجلزائية

�أق ّر الد�ستور جملة من املبادئ �أبرزها ما ورد يف الف�صل  23وتوابعه .ومن �أهم
هذه املبادئ �ضمان الكرامة الب�شرية واحلرمة اجل�سدية ومنع التعذيب الذي
�أ�صبح جرمية ال ت�سقط بالتقادم� ،إ�ضافة �إىل قرينة الرباءة (الف�صل  )27ومنع
التع�سفيني (الف�صل  )29وحق ال�سجني يف معاملة �إن�سانية
القانون الأ�سا�سي للبلديات
الإيقاف وال�سجن ّ
املجدد لالمركزية امل�شار اليه �أعاله ،وبحكم ما جاء (الف�صل  )30وحق التقا�ضي وحقوق الدفاع (الف�صل .)108
وبالفعل ،وبحكم الت�ص ّور ّ
به الف�صل  14من الد�ستور الذي �أق ّر ب�ضرورة اعتماد الالمركزية بكامل تراب لكن التزامات الدولة التون�سية ال تنتج فقط من �أحكام الد�ستور بل من
اجلمهورية ،ف�إن ّ
يعدها الد�ستور �أعلى قيمة من
كل هذا يقت�ضي �إعداد و�إ�صدار قانون جديد للبلديات ي�أخذ املعاهدات الدولية التي �صادقت عليها والتي ّ

القانون ال�شامل حول مكافحة العنف �ضدّ املر�أة

٭كلية العلوم القانونية والسياسية واالجتماعية بتونس
1 .1تقدّمت جمعية �شاهد مب�شروع قانونها االنتخابي للمجل�س الوطني الت�أ�سي�سي يف  18فيفري .2014
2 .2تقدّ مت جمعية �شباب بال حدود مب�شروع قانونها االنتخابي يف  14فيفري .2014
3 .3تقدّ مت جمعية عتيد مب�شروع قانونها حول ت�سجيل الناخبني يف � 10أكتوبر .2013

ت�ضمنت هذه املجموعة اجلمعية التون�سية للقانون الد�ستوري� ،أنا يقظ ،مراقبون ،عتيد،
ّ 4 .4
�شباب بال حدود ،رابطة الناخبات التون�سيات ،مر�صد �شاهد� ،شبكة �أوفياء.
حممد ال�صالح بن عي�سى يف �أول لقاء له مبمثلني عن جمعية
�5 .5أكّ د وزير العدل اجلديد ال�س ّيد ّ
مت�سك وزارة العدل بااللتزام بالآجال املق ّررة يف الد�ستور
ونقابة الق�ضاة بتاريخ  12فيفري ّ 2015
لإر�ساء املجل�س الأعلى للق�ضاء.
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منهجية تطبيق الدستور في مصر
منة عمر
منذ الثورة يف  ،2011مرت م�صر ب�أكرث من مرحلة د�ستورية .فقد مت يف
البداية الت�صويت على تعديالت �أدخلت على د�ستور  1971يف مار�س
 ،2011لي�صدر الإعالن الد�ستوري الذي ا�ستمر العمل به حتى �إ�صدار
د�ستور  .2012يف مار�س  ،2012انتخب جمل�س ال�شعب �أع�ضاء اللجنة
الت�أ�سي�سية ل�صياغة الد�ستور ،ولكن حمكمة الق�ضاء االداري يف -4-10
� 2012ألغت قرار جمل�س ال�شعب بت�شكيل اجلمعية الت�أ�سي�سية الأوىل
ل�صياغة الد�ستور .1ومن ثم ،انتخب جمل�س ال�شعب جلنة جديدة ل�صياغة
الد�ستور ،ومت و�ضعه واال�ستفتاء عليه يف دي�سمرب  .2012وبعد تظاهرات
 2013-6-30و�سقوط نظام الإخوان ،مت االتفاق على �إدخال تعديالت
على د�ستور  ،2012ليتم اال�ستفتاء على د�ستور جديد و�إ�صداره يف بداية
عام  .2014الد�ستور ال�صادر يف  2014هو الد�ستور ال�ساري يف م�صر
حتى اللحظة ،وهو الد�ستور الذي �سنتناول اخلطوات التي اتخذتها
الدولة يف �سبيل تطبيقه.
تشكيل اللجنة العليا لإلصالح التشريعي

بعد تويل الرئي�س عبد الفتاح ال�سي�سي رئا�سة اجلمهورية يف �شهر يونيو
� ،2014أ�صدر �أول قراراته يف  2014-6-15بت�شكيل اللجنة العليا
للإ�صالح الت�شريعي .وقد �ضمت اللجنة مبوجبه رئي�س جمل�س الوزراء
رئي�ساً ،وزير �ش�ؤون جمل�س النواب والعدالة االنتقالية ،وزير العدل،
رئي�س جمل�س الدولة ،مفتي اجلمهورية ،وكيل الأزهر ،رئي�س هيئة
م�ست�شاري جمل�س الوزراء ،رئي�س ق�سم الت�شريع مبجل�س الدولة ،م�ساعد
وزير العدل ل�ش�ؤون الت�شريع ،بالإ�ضافة اىل ثالثة من �أ�ساتذة كليات
احلقوق باجلامعات يختارهم املجل�س الأعلى للجامعات ،اثنني من رجال
الق�ضاء بدرجة رئي�س ا�ستئناف �أو ما يعادلها يختارهما جمل�س الق�ضاء
الأعلى ،اثنني من املحامني يختارهما جمل�س نقابة املحامني ،وثالثة من
رجال القانون من ال�شخ�صيات العامة يختارهم رئي�س جمل�س الوزراء.
ونالحظ مما �سبق �أن اللجنة يغلب عليها الطابع «احلكومي» .ف�أغلب
�أع�ضائها وزراء �أو تابعون لوزارات �أو معينون من مراجع ر�سمية .وبا�ستثناء
ممثلي نقابة املحامني ،ال جند �أي ت�شريك للقوى االجتماعية غري الر�سمية.
وهي تالياً لي�ست جلنة قانونية ،وال جلنة ت�شاركية .وهو الأمر الذي يعك�س
اجتاه الدولة اىل ح�صر و�ضع القوانني �ضمن الآليات الر�سمية ،خا�صة �إذا
مت �إ�صدارها بنا ًء على قرار بقانون من رئي�س اجلمهورية من دون انتظار
انتخاب جمل�س النواب اجلديد.
وقد حدد القرار املهام املوكلة اىل اللجنة كالآتي:
	�«-إعداد وبحث ودرا�سة م�شروعات القوانني والقرارات
اجلمهورية وقرارات رئي�س جمل�س الوزراء الالزم �إ�صدارها
�أو تعديلها تنفيذاً لأحكام الد�ستور املعدل ال�صادر يف -18
� ،2014-1أو التي حتيلها اليها الوزارات واجلهات املختلفة
ملراجعتها وتطويرها والتن�سيق بينها وبني الت�شريعات املختلفة
ل�ضمان عدم تعددها وق�صورها �أو تناق�ضها �أو غمو�ضها ،والعمل
على �ضبطها وتوحيدها وتب�سيطها وم�سايرتها حلاجة املجتمع،
ومالءمتها لل�سيا�سة العامة للدولة وفل�سفتها و�أهدافها القومية
التي يحددها الد�ستور.
	-بحث ودرا�سة ومراجعة م�شروعات القوانني الرئي�سية بهدف
تطوير وجتديد الت�شريعات ،وتوحيد وجتميع الت�شريعات يف
املو�ضوعات املتجان�سة ،مبا يتوافق مع الد�ستور ويواكب حركة
املجتمع وتب�سيط نظام التقا�ضي وتي�سري �إجراءاته و�إزالة معوقاته.

	-بحث ودرا�سة املو�ضوعات التي يرى رئي�س اللجنة العليا عر�ضها
عليها بحكم ات�صالها ب�ش�ؤون الت�شريع وتقدمي التو�صيات الالزمة
يف �ش�أنها».
ونالحظ مما �سبق ان اللجنة هي التي تولت مهمة �إعداد م�شاريع القوانني
التي يجب �إ�صدارها �أو تعديلها لتنفيذ مواد الد�ستور ال�صادر يف ،2014
بالإ�ضافة اىل مراجعة الت�شريعات امل�صرية ،اىل جانب �أي مو�ضوع �آخر
يطرحه رئي�س جمل�س الوزراء .وقد �أ�شار البع�ض 2اىل �أن عمل هذه
اللجنة يتداخل مع عمل بع�ض اللجان املوجودة حالياً مثل جلنة الت�شريع
مبجل�س الدولة ،و�إدارة الت�شريع بوزارة العدل.
آليات عمل اللجنة

الفرتة الزمنية

ن�صت املادة ال�سابعة من القرار ال�صادر بت�شكيل اللجنة ب�أن تنتهي اللجنة
من الت�شريعات العاجلة يف �صورتها النهائية وتقوم بعر�ضها على رئي�س
اجلمهورية خالل �شهرين من تاريخ العمل بهذا القرار .ولكن اللجنة ما
تزال منعقدة حتى اللحظة وتقوم ب�أداء عملها ،وقد ف�سر البع�ض �أن املدة
الزمنية املن�صو�ص عليها يف القرار اجلمهوري بت�شكيلها ما هي �إال مدة
تنظيمية ولي�ست تنفيذية .و�سواء كان الأجل املن�صو�ص عليه تنظيمياً
�أو تنفيذياً ،ف�إنه يعك�س ال�سرعة املرجوة من اللجنة ملراجعة الت�شريعات
ومناق�شتها .وهو الأمر الذي قد ال يكون مفهوماً ،خا�صة مع غياب جمل�س
النواب يف م�صر حتى اللحظة وا�ستمرار ت�أجيل االنتخابات.
فهل �أنّ ثمة ّاتاهاً ب�أن ي�صدر رئي�س اجلمهورية كل الت�شريعات التي تقوم
اللجنة مبناق�شتها قبل انتخاب جمل�س النواب؟ وهو الأمر الذي ي�شري د.
فتحي فكري� ،أ�ستاذ القانون الد�ستوري بجامعة القاهرة ،اىل عدم د�ستوريته،
نظراً لأن �سلطة الت�شريع التي يتمتع بها رئي�س اجلمهورية يطلق عليها «لوائح
ال�ضرورة» ،وهي ال ت�صدر �إال �إذا كان هناك �ضرورة ال حتتمل انتظار الربملان.
وهذا الأمر يعني �أن ّ
كل ما ي�صدر بقرارات بقوانني من رئي�س اجلمهورية دون
�أن يكون هناك �ضرورة لإ�صدارها ،معر�ضة للطعن عليها بعدم الد�ستورية.3
�أم �أن ّ
االتاه هو �أن تكون كل مقرتحات م�شاريع وتعديالت القوانني
جاهزة حتى يتم و�ضعها على �أجندة املجل�س القادم فور انعقاده؟ وهو
�أمر غري منطقي نظرا لعدد الت�شريعات التي يقت�ضي بحثها ،مما يحتاج اىل
مناق�شات قد يتجاوز طولها مدة والية الربملان (خم�س �سنوات).
ويف �سبيل حتقيق تلك ال�سرعة ،ن�ص القرار على �ضرورة اجتماع اللجنة
العليا للإ�صالح الت�شريعي مرة واحدة على الأقل كل �أ�سبوعني بنا ًء
على دعوة رئي�سها ،وهو رئي�س جمل�س الوزراء.
اللجان امل�ساعدة للجنة العليا

اىل جانب ذلك ،ن�ص القرار على ت�شكيل جلنة فنية يكون من واجباتها
�إعداد م�شروع جدول �أعمال اجتماعات اللجنة العليا ،وحت�ضري املوا�ضيع
التي تطرح يف جل�ستها ،اىل جانب مبا�شرة الإجراءات الالزمة لتنفيذ
قرارات وتو�صيات اللجنة ومتابعتها ،بالإ�ضافة اىل �إعداد الدرا�سات
والبحوث الالزمة لأعمال اللجنة العليا.
كما ن�ص قرار الت�شكيل على ا�ستحداث  6جلان فرعية هي:
	-جلنة الت�شريعات االقت�صادية،
	-جلنة الت�شريعات االجتماعية،
	-جلنة الت�شريعات االدارية،
	-جلنة ت�شريعات الأمن القومي،
	-جلنة ت�شريعات التقا�ضي والعدالة،
	-جلنة ت�شريعات التعليم.
وبذلك ،يكون القرار قد ق�سم الت�شريعات اىل �ستة �أق�سام ،تهتم كل

جلنة ب�أحدها .ويعد هذا الأمر جيداً ،خا�صة �أن عدد الت�شريعات املخول
اىل اللجنة مراجعتها ومناق�شتها مرتفع .وبذلك ،ي�ساهم هذا التق�سيم
يف ت�سريع وترية عمل اللجنة ومناق�شة القوانني ب�صورة �أعمق و�إعطاء
كل قانون وقته وحقه ،بالإ�ضافة اىل التوا�صل مع اجلهات املعنية بالقانون
حمل املناق�شة .كما ن�ص القرار على �أنه ب�إمكان اللجنة �أن ّ
ت�شكل جلاناً
�أخرى لدرا�سة م�شروع �أو مو�ضوع بذاته .كما �أنه �أجاز للجنة اال�ستعانة
مبن تختارهم من اخلرباء واملخت�صني يف جمال الت�شريع.
األولويات التشريعية للجنة

�أولويات ت�شريعية فر�ضها الد�ستور

ن�ص الد�ستور يف بع�ض مواده على �ضرورة �إ�صدار بع�ض القوانني يف دور
االنعقاد الأول للربملان ،ومنها قوانني العدالة االنتقالية ،وقانون تنظيم
بناء وترميم الكنائ�س .وباال�ضافة اىل ذلك ،ن�ص الد�ستور على �أن ي�صدر
جمل�س النواب «قانوناً بتنظيم قواعد ندب الق�ضاة و�أع�ضاء اجلهات
والهيئات الق�ضائية ،مبا ي�ضمن �إلغاء الندب الكلي واجلزئي لغري اجلهات
الق�ضائية �أو اللجان ذات االخت�صا�ص الق�ضائي �أو لإدارة �ش�ؤون العدالة
�أو الإ�شراف على االنتخابات ،وذلك خالل مدة زمنية ال تتجاوز خم�س
�سنوات من تاريخ العمل بهذا الد�ستور».
كذلك ن�ص الد�ستور يف املادة  240منه على �ضرورة «توفري الإمكانات
املادية والب�شرية املتعلقة با�ستئناف الأحكام ال�صادرة يف اجلنايات وذلك
خالل ع�شر �سنوات من تاريخ العمل بهذا الد�ستور ،وينظم القانون
ذلك» ،وهو ما يعني �إجراء تعديالت على قانون الإجراءات اجلنائية.
الأولويات الت�شريعية الفعلية للجنة

ولكن �أولويات اللجنة التي مت الإعالن عنها لي�ست تلك التي ن�ص
عليها الد�ستور .فقد مت الإعالن من خالل ال�صحف املختلفة �أن رئي�س
اجلمهورية طلب منها الإ�سراع يف �إجناز ت�شريعات اال�ستثمار ويف مقدمتها
قانون اال�ستثمار املوحد وما يرتبط به من قوانني العمل وال�شركات
والإفال�س وحماية امل�ستهلك ،بالإ�ضافة اىل قوانني الأحوال ال�شخ�صية
والنقابات والإدارة املحلية 4وقوانني مكافحة الإرهاب.
وتت�ضح هذه الأولويات �أكرث بالنظر اىل م�شاريع القوانني التي و�ضعتها
كل جلنة فرعية على قائمتها ملناق�شتها:
فقد �أعلنت جلنة الت�شريعات االجتماعية عن قائمة تت�ضمن  25قانوناً
حتتاج اىل الإ�صدار �أو اىل املراجعة ان�سجاماً مع مواد الد�ستور اجلديد.
ومن �أمثلة القوانني املو�ضوعة على �أجندة جلنة الت�شريعات االجتماعية:
قانون الرعاية ال�صحية ،قانون الت�ضامن والتكافل االجتماعي ،قانون
اجلن�سية ،قانون العمل ،قانون الت�أمينات االجتماعية ،قانون تنظيم وترميم
الكنائ�س ،قانون امل�ؤ�س�سات ال�صحافية ،قانون اجلمعيات وامل�ؤ�س�سات
الأهلية ،القوانني اخلا�صة بالنقابات� ،سواء العامة �أو املهنية ،وغريها من
القوانني .واجلدير بالذكر �أن العديد من هذه القوانني مت �إعداد م�شروعات
قوانني خا�صة بها من قبل بع�ض الوزرات �أو م�ؤ�س�سات املجتمع املدين،
ويتم التباحث والنقا�ش بخ�صو�صها منذ فرتة .وهو الأمر الذي يعك�س
ان جلنة الت�شريعات االجتماعية قد ا�ستجابت اىل متطلبات املجتمع عند
و�ضعها االجندة اخلا�صة بها.
�أما جلنة الت�شريعات االقت�صادية ،فقد �أعلن رئي�سها 5ان قانون حماية
امل�ستهلك �سيكون على ر�أ�س �أولويات القوانني التي �ستطلبها من
اجلهات املعنية ،باال�ضافة اىل االجتاه اىل تعديل قانون التجارة وتنظيم
الإفال�س.
�أما جلنة ت�شريعات الأمن القومي فقد حددت �أولوياتها 6بقوانني تتعلق
بالهجرة غري ال�شرعية ،االرهاب بجوانبه الإجرائية واملو�ضوعية مبا يت�ضمنه
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ذلك من ت�شريع لإدراج الكيانات واجلماعات االرهابية ،بالإ�ضافة اىل
مراجعة منظومة الإ�ضراب يف الت�شريعات امل�صرية.
ومما �سبق ،نالحظ �أن اهتمام الدولة اجته نحو القوانني االقت�صادية يف
املقام الأول وذلك جلذب اال�ستثمار ،وهو الأمر الذي ينذر باتخاذ
خطوات جلذب اال�ستثمار وت�شجيع امل�ستثمرين قد تكون على ح�ساب
احلقوق االقت�صادية للمواطنني.
واجلدير بالذكر كذلك� ،أن الرئي�س مل يطلب من اللجنة �إعادة النظر
بقانون التظاهر ،رغم �أنه كان وما زال حمور مطالبات اجتماعية عدة
بوجوب تعديله ،ومطابقته بالد�ستور ،وتوقيف حب�س ال�شباب املتظاهر
على �أ�سا�سه .وقد توا�صل جتاهل هذا القانون يف موازاة �إيالء قوانني
اال�ستثمار مكانة هامة .باال�ضافة اىل ذلك ،مت االهتمام بالقوانني اخلا�صة
مبكافحة االرهاب ،وهو الأمر الناجت من الأو�ضاع التي متر بها البالد من
حوادث ارهابية بعد  .6-30وكان من الأجدر االهتمام بتطبيق قانون
العقوبات الذي يحتوي العديد من املواد اخلا�صة مبكافحة االرهاب ،بد ًال
من �إ�صدار ت�شريعات جديدة.
�إعداد امل�شاريع ومناق�شتها

مل ين�ص القرار اجلمهوري على �آلية وا�ضحة للجنة لإعداد امل�شاريع .فهل
الأمر حم�صور يف مبادرات اللجنة� ،أم اقرتاحات الوزارات املعنية� ،أم
ميكن للمنظمات املدنية �أو امل�ؤ�س�سات املعنية التقدم باقرتاحات ومب�شاريع
لتعديل �أو لإ�صدار قوانني .هذا الأمر يبقى غري وا�ضح.
�أما عن مناق�شة القوانني ،فقد ن�ص القرار على تويل اللجان الفرعية �إجراء
حوار جمتمعي حول م�شاريع القوانني والقرارات التي تقوم مبناق�شتها،
ولكن من دون الن�ص على �آليات هذا احلوار .ويكون بذلك ترك
للجان الفرعية �أن تقرر ما تراه منا�سبا بهذا ال�ش�أن� .أما نتائج هذا احلوار
املجتمعي ،فقد ن�ص القرار على �أن تقوم اللجنة الفرعية ب�إعداد م�شروع
ثان يت�ضمن نتائج هذا احلوار ،و�أن تقدمه فيما بعد اىل اللجنة العليا
للإ�صالح الت�شريعي .وال يعرف هنا �إذا كان يلزم اال�ستجابة للنتائج التي

تو�صل اليها احلوار املجتمعي �أم �إذا كان للجنة العليا �أن تتخذ القرار
الذي تراه منا�سباً .االحتمال الأول يعك�س اختيار الأ�سلوب الت�شاركي
والتوافقي� ،أما االحتمال الثاين ،فيجعل من احلوار املجتمعي جمرد
«متثيلية» لإيهام املجتمع ان هناك حواراً وانه يتم �إ�شراكهم يف �صياغة
القوانني ،خالفاً لواقع احلال.
باال�ضافة اىل ذلك ،ن�صت املادة الرابعة من القرار على دعوة الوزير
املخت�ص او من ينوب عنه حل�ضور اجتماع اللجنة العليا عند مناق�شة
م�شروع قانون مقدم من وزارته �أو «التي يدخل يف اخت�صا�صها �أو يت�صل
بها» ،مع �إعطائه حق الت�صويت.
الخالصة

املنهجية التي �أقرتها الدولة لتطبيق الد�ستور ال�صادر يف  ،2014هي يف
ظاهرها جيدة و�إن كان عيبها الأكرب يكمن يف ا�ستبعاد القوى االجتماعية
عن ت�شكيل اللجنة العليا للإ�صالح الت�شريعي .والن�ص على �ضرورة
تنظيم اللجان الفرعية حلوارات جمتمعية حول امل�شاريع والتعديالت
تعدها ،هو �أمر من �ش�أنه �إ�شراك القوى االجتماعية يف
القانونية التي ّ
العملية الت�شريعية ،ولكن يجب �ضمان �أن تكون هذه احلوارات حقيقة
وتفاعلية ،وان ت�ستجيب اللجان اىل النتائج واملتطلبات الناجتة من
احلوارات التي جتريها ،وان تبني ا�سبابها يف حال رف�ضها .وهي الأمور
التي حتتاج اىل مراقبة �أعمال اللجان الفرعية للتحقق منها.
يبقى ان االولويات التي اختارتها اللجنة تبقى مو�ضع ت�سا�ؤل ،خ�صو�صا
مع �إغفال بع�ض القوانني التي مت االعرتا�ض عليها مثل قانون التظاهر،
والتعديالت الأخرية على قانون اال�ستثمار ،7وهي القوانني التي مت
الطعن عليها بعدم الد�ستورية �أمام املحكمة الد�ستورية العليا.
٭حائزة على ماجيستير في القانون الدولي النساني
وتطبيقات حقوق االنسان

حق المرأة في تولي
المناصب القضائية
في مصر؟
�أعلن جمل�س الق�ضاء الأعلى على املوافقة على تعيني قا�ضيات يف
رئا�سة الدوائر الق�ضائية واملحاكم .وقد �صرح رئي�س جمل�س الق�ضاء
الأعلى ان اختيار القا�ضيات �سيكون من اجلهات الق�ضائية املختلفة
بعد اختبارات �شفهية وحتريرية دون �أن يو�ضح نوع هذه االختبارات.1
وجتدر الإ�شارة اىل �أن املر�أة يف م�صر مل ّ
تتول املنا�صب الق�ضائية اال
عن طريق التعيني ،ففي عام  2007مت اختيار  31ع�ضوا من �أع�ضاء
هيئة النيابة الإدارية وهيئة ق�ضايا الدولة للتعيني كقا�ضيات يف املحاكم
االبتدائية .2ولكن ،ال ميكن لهن التقدم ل�شغل وظائف النيابة العامة
والرتقي الحقا ل�شغل املنا�صب يف املحاكم؛ كذلك ال ميكن لهن
التقدم ل�شغل الوظائف يف جمل�س الدولة.
وقد ن�ص الد�ستور امل�صري احلايل يف املادة  11منه على حق املر�أة يف
التعيني يف اجلهات والهيئات الق�ضائية .ولكن جمل�س الدولة ظل
متم�سكا بقراره ال�صادر يف عام  2010لرف�ض تعيني املر�أة يف وظائفه،3
كذلك الأمر بالن�سبة للنيابة العامة.
وبناء على ذلك ،ورغم الإعالن الأخري ملجل�س الق�ضاء الأعلى ،يبقى
تعيني املر�أة يف الق�ضاء امل�صري مقرونا بقرار من ال�سلطات املخت�صة،
وك�أنه «هبة» منها ،وال يتم التعامل معه على انه حق د�ستوري وتكري�س
حلق امل�ساواة وتكاف�ؤ الفر�ص.
م .ع.

 1 .1راجع فتوح ال�شاذيل« ،الق�ضاء امل�صري يف فرتة ما بعد الثورة (:)4( )2014-2011

جريدة امل�صري اليوم بتاريخ .2014-10-9

تفاعل �أحكام الق�ضاء امل�صري مع املطالب الثورية ،ن�شر على املوقع االلكرتوين للمفكرة

5 .5راجع «رئي�س التعديالت االقت�صادية :تعديل قانون �شركات قطاع الأعمال والتجارة

القانونية بتاريخ .2014-4-1

على �أجندة اللجنة» ،ن�شر على املوقع االلكرتوين جلريدة ال�شروق بتاريخ .2014-9-17

2 .2راجع ت�صريح �أ.فتحي فكري ،ا�ستاذ القانون الد�ستوري بجامعة القاهرة ،خالل

6 .6راجع «الأمن القومي باال�صالح الت�شريعي حتدد االرهاب والأ�ضراب �أولويات عمل»،

1 .1راجع التقرير العربي الأ�سبوعي رقم  ،126ن�شر على املوقع االلكرتوين للمفكرة القانونية

ا�ست�ضافته يف برنامج «�أخر كالم» مع االعالمي ي�سري فودة على قناة «�أون تي يف» ،بتاريخ

ن�شر على املوقع االلكرتوين جلريدة اليوم ال�سابع بتاريخ .2014-9-28

بتاريخ .2015-2-25

.2014-8-20

7 .7راجع منة عمر« ،منع املواطنني من الطعن على عقود اال�ستثمار :للم�ستثمر الأولوية

2 .2راجع منة عمر« ،املر�أة يف الق�ضاء امل�صري :خطوات حمدودة ال ت�صنع ربيعا» ،ن�شر يف العدد

3 .3راجع حلقة برنامج «اخر كالم» بتاريخ  2014-8-20مع االعالمي ي�سري فودة ،على

يف ح�سابات احلكومة امل�صرية وال حياة ملن يعرت�ض» ،ن�شر على املوقع االلكرتوين للمفكرة

العا�شر للمفكرة القانونية بتاريخ .2013-7-31

قناة «اون تي يف».

القانونية بتاريخ .2014-4-17

 3 .3راجع منة عمر« ،رغم �إقرار الد�ستور امل�صري حق املر�أة يف تويل الق�ضاء ،جمل�س الدولة

4 .4راجع «ال�سي�سي يطالب اال�صالح الت�شريعي ب�سرعة تعديل قوانني اال�ستثمار» ،ن�شر يف

يت�شبث ويرف�ض» ،ن�شر على املوقع االلكرتوين للمفكرة القانونية بتاريخ .2014-1-22
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«المفكرة» :قانون حق السكن بدال

من قانون تحرير االيجارات
منذ اقرار قانون االيجارات� ،سعت املفكرة اىل االحاطة باال�شكاليات
النا�شئة عنه ،خ�صو�صا على �صعيد التوازن املنا�سب بني حقّي ال�سكن
متعدد االخت�صا�صات
وامللكية .واذ هي تنوي مع �شركاء �آخرين ان�شاء فريق ّ
يهمها �أن
لبدء العمل على م�سودة م�شروع قانون حول ّ
حق ال�سكنّ ،
توجهها يف هذا ال�صدد خم�ضع ًة اياها للنقا�ش العام.
تو�ضح املنطلقات التي ّ
وباالمكان اختزال موقفها يف هذا املكان بنقاط خم�س:
حق السكن ال يعني المستأجرين القدامى
وحدهم..

�أن �أهم ما �أ�سفر عنه النقا�ش العام احلا�صل تبعا لقانون االيجارات وخ�صو�صا
قرار املجل�س الد�ستوري ال�صادر يف  2014-8-6هو تكري�س حق ال�سكن،
�أي حق التمتع مب�سكن الئق ،كحق د�ستوري .1وقد مت ربط هذا احلق
مبجموعة من الأهداف الوطنية «ذات القيمة الد�ستورية» (حتقيق العدالة
االجتماعية واالمناء املتوازن) واحلقوق (احلق بان�شاء �أ�سرة ،احلق بالعي�ش
بكرامة� ..ألخ) دالل ًة على �أهميته .وبالطبع ،ال ينح�صر حق ال�سكن مبعناه
الد�ستوري بفئة امل�ست�أجرين القدامى ،امنا يقت�ضي �أن تكفله الدولة جلميع
املواطنني ،بقدر حاجاتهم ومواردهم .وعليه ،ف�أن يقت�صر احلديث عن حق
ال�سكن وكفالة الدولة له على امل�ست�أجرين القدامى دون �سواهم ،امنا ي�شكل
خروجا عن مبد�أ امل�ساواة �أمام القانون ويقت�ضي ا�صالحه.
ّ
لحق السكن؟ وهل يشكل حق تمديد
أي ضمانات

االجارة ضمانة ممكنة؟

احليطة والدقة لو�ضع موازنة عادلة بني حق ال�سكن املراد �ضمانه وحق
امللكية الواجب �صونه وفق مبد�أي ال�ضرورة والتنا�سب .فال ُيعطى حق
التمديد مل�ست�أجر من ذوي الدخل املرتفع وال يحتاج تاليا لأي كفالة
خا�صة .وال تفر�ض يف الوقت نف�سه قيود على حق املالك يف
�أو حماية ّ
كيفية ا�ستعمال ملكه خارج حاالت ال�ضرورة التي يفرت�ضها �ضمان حق
د�ستوري �آخر (حق ال�سكن) ومع �ضمان حقه بالبدل العادل يف مطلق
الأحوال .وهنا جتدر اال�شارة اىل �أن املق�صود بالبدل العادل هو البدل
الذي يتنا�سب مع ا�ستثمار املالك نف�سه .وهو بدل قد يختلف ب�شكل
كبري عن بدل املثل ،كما يح�صل حني ت�ؤدي امل�ضاربات العقارية اىل رفع
�أ�سعار العقارات �أو كلما زاد طلب امل�آجري على عر�ضها.
ي�صح تقييم �آلية التمديد القانوين بحد ذاتها ،امنا يبقى
وكخال�صة ،ال ّ
تقييمها مالزما لل�شروط املرافقة لها �أو النتائج املت�أتية عنها .وهذا ما يت�أكد
ُ
ب�أية حال من خالل االمعان يف قوانني التمديد القانوين احلا�صلة يف لبنان
والتي اختلفت جذريا بني الفرتة الفا�صلة بني بدء الأربعينيات وحرب
 1975عن فرتة ما بعد انتهاء هذه احلرب.
ففي الفرتة الأوىل ،التزم عموما امل�شرع اللبناين ب�شروط املوازنة امل�شار اليها
�أعاله .ف�سعى خاللها اىل حماية امل�ست�أجرين من ذوي الدخل املحدود
واملتو�سط من ا�ستغالل املالك لقلة امل�ساكن املتوفرة �أو و�ضع ال�سوق
حق
بنتيجة امل�ضاربات العقارية لفر�ض بدالت مرتفعة من دون حرمانه من ّ
يعدل القانون دوريا ل�ضمان هذا البدل.
احل�صول على بدل عادل .فكان ّ
كما بنى امل�شرع �آنذاك قوانني متديد االجارة على مبد�أ «احلاجة امل�شروعة
للم�ست�أجر» ،بدليل �أن القوانني املتالحقة مل متنح امل�ست�أجرين من ذوي
الدخل املرتفع �أي حق مكت�سب يف هذا املجال ،امنا �أجازت للمالك ا�سقاط
التمديد القانوين فور اثبات جتاوز دخلهم حدا معينا.
�أما يف الفرتة الثانية والتي د�شنها قانون  ،1992فقد �أدت هذه الآلية
جد ظاملة .فقد ّ
حل منطق «احلق املكت�سب»
(�أي �آلية التمديد) اىل نتائج ّ
للم�ست�أجر حمل منطق «احلاجة امل�شروعة» ،ومت التمديد القانوين لعقود
االجارة من دون �أي متييز بني امل�سـت�أجرين وفق �أو�ضاعهم ،مع منح املالك
جد زهيدة .فجاءت هذه القوانني يف مبدئها ونتائجها خمالفة
بدالت ّ
متاما ملبد�أ التنا�سب بحيث �أنها �أعطت للم�ست�أجرين حقا مكت�سبا جمردا،
وج ّردت باملقابل املالكني من حقّهم املكت�سب باحل�صول على بدل
عادل ،وكل ذلك مبعزل عن �أي �ضرورة .وتبعا لذلك ،حقّق امل�ست�أجرون
حتمل
وخ�صو�صا ذوو الدخل املرتفع منهم ،اثراء غري م�شروع ،فيما ّ
املالكون القدامى وحدهم عبء ا�سكان امل�ست�أجرين وبكالم �آخر غبنا
وم�س�ؤولية اجتماعية فائقة وغري مربرة .وما �س ّهل انزالق  1992هو انهيار
البدالت احلا�صل تبعا النهيار اللرية اللبنانية يف منت�صف الثمانينات،
ف�ضال عما ت�سببت به احلرب من تراجع يف املنظومة احلقوقية اللبنانية وما
تفرت�ضه من توازنات بني امل�صالح واحلقوق.
عد التمديد �أداة غري �شرعية بحد ذاتها.
ومن هذا املنطلق� ،أخط�أ امل�شرع يف ّ
وقد انتقل بنتيجة ذلك من موقف متطرف مفاده �أن للم�ست�أجرين حقا
مكت�سبا جمردا عن �أي �ضرورة �أو حاجة م�شروعة ،اىل موقف ال يقل تطرفا
مفاده �أن امللكية اخلا�صة مقد�سة و�أنه ال يجوز حتميل املالكني �أي م�س�ؤولية
يف جمال ال�سكن .وهذا ما ينقلنا اىل النقطة الثالثة �أدناه ،املت�صلة يف مناق�شة
م�س�ألة الظلم الذي تعر�ض له املالكون والذي �أدى التذرع به رمبا اىل
تكري�س قد�سية حقهم.

يف هذا املجال� ،أكّ د املجل�س الد�ستوري �أنه يقع على ال�سلطات العامة
م�س�ؤولية توفري امل�سكن للمواطن .وقد �أ�شار يف بع�ض حيثياته اىل
املق�صود من هذه ال�ضمانات ،ومنها ما يدخل �ضمن م�س�ؤولياتها العامة
كو�ضع ال�سيا�سات االقت�صادية والتنمية املتوازنة وت�أمني و�سائل النقل
يت�صل بو�ضع �سيا�سات ا�سكانية مبعناها
من منطقة اىل �أخرى ،ومنها ما ّ
ال�ضيق واملبا�شر .واذ �أحجم املجل�س الد�ستوري عن تف�صيل هذه
ال�ضمانات ،فانه من املتفق عليه �أنها ت�شمل لي�س فقط ت�سهيل القرو�ض
�أو منح م�ساعدات مالية �أو عينية لذوي الدخل املحدود �أو ان�شاء م�ساكن
�شعبية (وهي عموما تدابري ت�ستهدف الفئات من ذوي الدخل املحدود)،
امنا �أي�ضا التدخل يف �سوق االيجارات ك�أن يتم اعتماد �سيا�سات �ضريبية
من �ش�أنها حتفيز عر�ض ال�شقق ال�شاغرة لاليجار .وامل�س�ألة التي ّقدم
املجل�س الد�ستوري ب�ش�أنها حال �ضباب ّيا تكمن يف مدى امكانية تدخّ ل
الدولة يف العالقات التعاقدية بني امل�ؤجرين وامل�ست�أجرين .فبعدما �ص ّرح
�أن حق امللكية لي�س حقا مطلقا و�أنه من اجلائز تقييده حتقيقا مل�صلحة عامة
للتع�سف يف ا�ستعمال احلق ،عاد لي�ؤكّ د يف حيث ّية �أخرى وعلى
�أو جت ّنبا ّ
امل�س باحلرية التعاقدية بني
نحو ال يخلو من التناق�ض ،على عدم جواز ّ
املالك وامل�ست�أجر .وقد �أغفل املجل�س يف هذا االطار املالحظات الأممية
على حق ال�سكن امل�شار اليه يف املادة  11من العهد الدويل للحقوق
االقت�صادية واالجتماعية والثقافية والتي جتيز �صراحة للدول التدخّ ل
حد �أق�صى للبدالت يف مناطق معينة.2
لفر�ض ّ
وميكن وفق املنطق نف�سه �أن تكون �آلية التمديد القانوين لعقود االجارة،
�أحد �أ�شكال تدخّ ل امل�شرع ،فال يتم النظر اليها بال�ضرورة على �أ ّنها
حد له امنا ينظر اليها كاحدى الأدوات املمكنة
ا�ستثنا ٌء يقت�ضي و�ضع ّ
احلق الد�ستوري بال�سكن.
ورمبا ال�ضرورية يف ظروف معينة ،ل�ضمان ّ
ٌ
اثراء غير مشروع؟
انصاف أم
حق امللكية ،تحرير االجارة القديمة،
حق التدخّ ل عن طريق التمديد ا�ستباحة ّ
وبالطبع ،ال يربر ّ
ٌ
امنا يكون على ال�سلطات العامة �أن تعتمد يف هذه احلالة �أعلى معايري احلجة الأ�سا�سية التي حتاول اجلهات املنا�صرة لقانون حترير االيجارات،
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ويف مقدمتها نقابة املالكني ،ابرازها هي �أن قوانني االيجارات القدمية قد
�أدت اىل ظلم املالكني القدامى طوال �سبعني �سنة ،و�أنه ثمة �ضرورة ملحة
يقدم املالكون �أنف�سهم عن
الن�صافهم من دون �أي ت�أخري .وتبعا لذلكّ ،
حق �أو باطل (وهذا ما نناق�شه �أدناه) على �أنهم «�ضحايا» معتدى عليهم
ويعانون من ظلم مديد وكبري .وبالطبع ،العتماد خطاب مماثل (خطاب
ال�ضحية) مفعول ثالثي :فهو من جهة �أوىل ،يظ ّهر ق�ضية ه�ؤالء لي�س
على �أنها ق�ضية مقاولة �أو م�ضاربة �أو ا�ستثمار مايل مع ما ي�ستتبع ذلك
من ت�سا�ؤالت وحماذير ،بل على �أنها ق�ضية ان�سانية بكل ما للكلمة من
معنى ،ق�ضية د�ستورية ،ق�ضية حقوق ان�سان من غري املن�صف التنكر
يبدد
لها �أو حتى الت�شكيك فيها �أو الرتدد ب�ش�أنها .وهو من جهة ثانيةّ ،
الت�أثريات التي قد تنجم عن االعتبارات االن�سانية التي يتذرع بها
امل�ست�أجرون .فبفعله ،ي�صبح املالكون هم ال�ضحايا الذين يفرت�ض بالر�أي
العام �أن يتعاطف معهم ،وي�صبح امل�ست�أجرون هم املعتدين (املحتلني وفق
�أدبيات نقابة املالكني) الذين يوا�صلون اعتداءهم بدل االعرتاف بجميل
ه�ؤالء وال يجدر تاليا ايالء مطالبهم �أي اعتبار .فدموع امل�ست�أجرين ال
تعدو كونها دموع متا�سيح ،و�أي خطاب مدافع عنهم هو بال�ضرورة خطاب
ظامل ودمياغوجي ما مل يكن حمفوفا بامل�صالح املادية اخلا�صة .ويبدو �أن
كبار املتعهدين (والذين لهم م�صلحة �أكيدة يف حترير االيجارات القدمية)
�شاركوا يف اجناح هذا اخلطاب من خالل الن�أي ب�أنف�سهم عن �أي تدخل
مبا�شر ب�أي �شكل من الأ�شكال ،طاملا �أن �أي ظهور لهم قد يطرح عالمات
ا�ستفهام حول مدى م�صداقيته .وقد بدوا من خالل ذلك وك�أمنا يخفون
م�صاحلهم املالية املرتبطة بنفاذ هذا القانون ،وراء وجوه بع�ض املالكني
القدامى الذين يج�سدون على غري منرب م�شهدية ال�ضحية� .أما املفعول
الثالث لهذا اخلطاب ،فهو �أنه مينع �أي رجوع اىل الوراء يف اجتاه اعادة
اعتماد �آلية التمديد القانوين لاليجارات ،طاملا �أنها بحد ذاتها �آلية ظاملة
تتم دوما على ح�ساب املالك وال تتما�شى اطالقا مع مبادئ القانون.
وقد حقق هذا اخلطاب بالفعل جناحات كبرية� ،أبرزها ما نقر�ؤه يف احدى
حيثيات املجل�س الد�ستوري ،جلهة ت�أكيده �أن املالكني القدامى قد عانوا
فعليا من ظلم ل�سبعني �سنة ،وقد �شكلت هذه احليثية �أحد �أ�سناده لرف�ض
�آلية التمديد القانوين واعالن ر�ضاه على املوازنة التي �أجراها القانون بني
م�صالح الفئتني املتنازعتني.
والواقع �أن هذا اخلطاب ينتق�ص اىل الدقة ،بل هو اىل حد كبري غري �صحيح.
وهذا ما نتبينه لدى التدقيق يف معطيني اثنني:
	-الأول ،ومن �ش�أنه �أن ي�صحح اخلطاب� ،أن �آلية التمديد القانوين ال
ت�ؤدي بحد ذاتها اىل غنب املالكني ،لكنها ت�صبح كذلك فقط يف
حال مل تتم وفق �شروط املوازنة امل�شار اليها �أعاله .ومن هنا ،وجب
ت�صحيح اخلطاب جلهة �أن الظلم الذي حلق ببع�ض املالكني (ولي�س
كلهم) قد ن�ش�أ يف فرتة الحقة لبدء احلرب ولي�س قبلها ،وحتديدا
بعد انهيار اللرية اللبنانية يف �أوا�سط الثمانينات ،و�أنه قد نتج لي�س
عن �آلية التمديد القانوين بحد ذاتها ،بل عن اغفال امل�شرع عن
�ضمان بدل عادل للمالك كما �سبق بيانه.
	-الثاين ،ومن �ش�أنه �أن يقو�ض م�شروعية خطاب املالكني ب�شكل
كبري ،فهو يت�صل باختزال املالكني بفئة واحدة منهم هي فئة
واملرجح هو �أن كثريا من مالكي امل�آجري
املالكني القدامىّ .
اخلا�ضعة لالجارة القدمية قد متلكوا �شققهم يف فرتات مت�أخرة
ن�سبيا ،لقاء �أثمان مت حتديدها بعد ح�سم ن�سبة ترتاوح بني 40
و ،50%وهي الن�سبة التي كانت ت�سدد اجماال للم�ست�أجرين
القدامى ال�سرتداد امل�آجري منهم .وبالطبع ،و�ضع ه�ؤالء يختلف
كل ّيا عن و�ضع املالكني القدامى حقيقة .ومن اخلداع و�سوء
النية �أن يلعب ه�ؤالء دور ال�ضحية :فهم مل يعانوا من �أي ظلم،
ال يف الفرتة التي �سبقت �شراء امل�ساكن ،وال بعد ذلك طاملا �أن
ا�ستثمارهم مت وهم على بينة تامة بالأعباء املرتتبة عليها بنتيجة
قوانني االجارة القدمية وبالعائد املنتظر منها .وال نخطئ اذا
قلنا �أن ه�ؤالء قد ا�شرتوا امل�ساكن تلك وهي مثقلة بحق انتفاع
للم�ست�أجرين �ضمانا حلاجتهم بال�سكن .ومن هذا املنطلق،

ي�شكل حترير االيجارات بالن�سبة اىل ه�ؤالء لي�س ان�صافا لظلم مل
يح�صل قط ،امنا بالدرجة الأوىل اثراء غري م�شروع .فبعدما متلك
ه�ؤالء العقارات بن�سبة � 50أو  60%من ثمنها بحجة خ�ضوعها
لاليجارة القدمية ،ها هم يحرزون ربحا هائال ( 40اىل  50%من
ثمنها) بفعل قانون االيجارات اجلديد .وهنا ،جتدر اال�شارة اىل
�أن هذا الربح يتم لي�س فقط على ح�ساب امل�ست�أجرين الذي
فقدوا حق التمديد ،امنا قبل كل �شيء على ح�ساب املالكني
القدامى الذين تف ّرغوا له�ؤالء عن عقاراتهم لقاء �أثمان متد ّنية
ب�سبب اثقالها ب�أعباء االجارة القدمية.
ومن هذه الزاوية ،يظهر مالكو ال�شقق اخلا�ضعة لالجارة القدمية لي�س فقط
على �أنهم فئات ذات �أو�ضاع متباينة ،بل �أي�ضا على �أنهم فئات ذات م�صالح
متناق�ضة طاملا �أن بع�ضهم قد حقق ربحا على ح�ساب بع�ضهم الآخر.
والالفت �أنه رغم هذا الفارق الهائل من حيث الو�ضعية ،فال امل�شرع وال
املجل�س الد�ستوري تك ّلفا عناء حتديد ن�سبة ه�ؤالء وال حتى عناء التمييز بني
الفئات املختلفة للمالكني ،فتم و�صفهم جميعا على �أنهم �ضحايا .والواقع
�أن هذين املرجعني اقرتفا بذلك خط�أً كبرياً انعك�س طبعا على النتائج التي
تو�صال اليها .فبعدما انطلقا من الرغبة برفع الغنب عن املالكني القدامى،
انتهيا اىل فتح باب لالثراء غري امل�شروع �أمام عدد كبري من املالكني احلاليني.
وبالطبع ،تزداد هذه النتيجة قابلية للنقد بقدر ما ترتفع ن�سبة املالكني اجلدد
من جمموع املالكني القدامى.
وهذه االعتبارات امنا تفر�ض البحث عن ن�سبة املالكني اجلدد من بني
جمموع مالكي ال�شقق اخلا�ضعة لالجارة القدمية (وهي ن�سبة ما برحت
جمهولة بل مغيبة) ،على �أن يتم التمييز بني هاتني الفئتني يف �أي معاجلة
للو�ضع القائم.
في عدم جواز الغاء ضمانات لحق دستوري من
دون ايجاد ضمانات موازية:
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بغياب �أي �سيا�سة ا�سكانية ت�شملهم ب�أحكام خا�صة.
و�أ�سو�أ من ذلك كله ،هو �أن بع�ض هذه ال�ضمانات قد تكون جم ّرد وهم.
فامل�شرع ن�ص على تقدمي م�ساعدات مالية للم�ست�أجرين من ذوي املداخيل
املحدودة خالل فرتة معينة ،وذلك من خالل �صندوق �أن�شئ خ�صي�صا
لهذه الغاية .وقد ن�ص على متويل هذا ال�صندوق اما من خالل املوازنة العامة
للدولة واما من خالل الهبات .وبالواقع ،تبدو ال�ضمانة هذه بغياب املوازنة
العامة منذ �أكرث من ع�شر �سنوات ،وك�أن نفاذها معلق على تدفق هبات على
ال�صندوق (وهو �أمر م�ستحيل منطقيا) .وهذا ما �أ�سمته املفكرة يف عددها
 18ال�صادر يف ني�سان � 2014سيا�سة ال�صناديق الفارغة.
�سجل واجب ال�سلطات
ومل يكن موقف املجل�س
ّ
الد�ستوري �أف�ضل .فاذ ّ
العامة بو�ضع ال�س ّيا�سات اال�سكانية وما يرتبط بها من �س ّيا�سات تنموية ،فانه
جتاهل باملقابل الأثر املرتتب على عدم قيام ال�سلطات بذلك يف موازاة الغاء
حق التمديد� ،أو على عدم كفاية ال�ضمانات املمنوحة مبوجب هذا القانون.

يف هذا املجال ،جند خط�أ �آخر للم�شرع وللمجل�س الد�ستوري الناظر يف قانون
حترير االيجارات على حد �سواء .ومفاده �أنه ال يجوز الغاء �ضمانات حلق
د�ستوري من دون ايجاد �ضمانات بديلة عمال باجتهاد را�سخ للمجل�س
نف�سه .واملق�صود طبعا بال�ضمانات امللغاة هو حق متديد االجارة بالن�سبة
لذوي الدخل املتو�سط واملحدود �أو املعدوم .فالأُ َول (�أي ذوو الدخل
املتو�سط) يحتاجون اىل كفالة الدولة حلقهم بالتمتع مب�سكن الئق ببدل
عادل (يقل بكثري عن بدل املثل تبعا لعوامل امل�ضاربات وال�سوق) ،فيما الخالصة :نحو قانون حق السكن؟
يرجح �أن يعجز الآخرون عن ت�سديد البدل العادل حتى ،ويحتاجون تاليا انطالقا من كل ما تقدم� ،أمكن ت�سجيل اخلال�صات الآتية:
ّ
اىل �ضمانات ا�ضافية (مالية �أو م�ساكن �شعبية) يف هذا ال�سياق .باملقابل ،ال
حق م�ضمون د�ستور ّيا ومبوجب املواثيق
حق ال�سكن هو ّ
	�-أن ّ
ي�شمل هذا املبد�أ امل�ست�أجرين ذوي الدخل املرتفع والذين لي�س بامكانهم
الدولية،
التذرع ب�أي حاجة م�شروعة يف هذا املجال.
	�-أنه يقع على عاتق ال�سلطات العامة �ضمان احلق املذكور من خالل
ورغم هذا االجتهاد الثابت والرا�سخ ،فان امل�شرع مل يجد حرجا يف �أن
و�ضع �سيا�سات ا�سكانية عامة تتجاوز حدود امل�آجري القدمية ،ومع
ي�ضع جانبا جممل القوانني التي كان يعدها بهدف و�ضع �سيا�سة ا�سكانية،
�أخذ �أو�ضاع املواطنني (مبا فيهم امل�ست�أجرين القدامى) املالية
حق ال�سكن تبعا لتحرير عقود االجارة.
واالجتماعية والعمرية بعني االعتبار .ومن هذه ال�ضمانات طبعا
�ص ّورت على �أنها �ضرورية لت�أمني ّ
فتم الغاء ال�ضمانة من دون ا�ستبدالها ب�ضمانات موازية لها.
حق التدخل يف �سوق االيجارات وحتديدا يف احلرية التعاقدية بني
وال يرد على ذلك ب�أن امل�شرع منح امل�ست�أجر مدة �سماح قبل حترير االجارة
امل�ؤجر وامل�ست�أجر،
متكينا له من ايجاد بدائل و�أنه و�ضع �آلية مل�ساعدة ذوي الدخل املحدود،
	-من �ش�أن �آلية التمديد القانوين �أن ت�شكل يف ظروف معينة �أداة
ذلك اما لأن هذه ال�ضمانات غري كافية �أو لأنها وهمية.
ل�ضمان حق ال�سكن ،على �أن تبقى م�شروعيتها وقفا على توفر
فالبدل املعتمد كمعيار من قبل امل�ش ّرع يف فرتة التمديد ال�سابقة للتحرير
�شرطي ال�ضرورة والتنا�سب (وجود حاجة م�شروعة للم�ست�أجر
لي�س البدل العادل امل�شار اليه �أعاله ،بل وال حتى بدل املثل الرائج يف
و�ضمان بدل عادل للمالك) .وتاليا ،ثمة �ضرورة لتجاوز مفهومني
ال�سوق ،بل هو بدل يزيد على بدل املثل ( 5%من قيمة امل�أجور) .وتاليا ،فان
ال يقل واحدهما تطرفا عن الآخر :مفهوم حق امللكية املقد�س
والذي يحرر املالك من �أي م�س�ؤولية ،ومفهوم احلق املكت�سب
ال�ضمانة املتمثلة يف فر�ض ن�سب معينة من بدل املثل تدريجيا يف ال�سنوات
للم�ست�أجر القدمي والذي ي�ؤدي اىل اعالن حق جميع امل�ست�أجرين
متحي بفعل ارتفاع البدل
ّ
ال�ست للتمديد (ولي�س كله دفعة واحدة) تكاد ّ
القدامى  -مبا فيهم امل�ست�أجرين ذوي الدخل املرتفع -بتمديد
املعتمد كمعيار للح�ساب .وبذلك ،بدا امل�شرع وك�أنه يلغي بفعل البدل
اجارتهم مبعزل عن �أي �ضرورة �أو حاجة،
الباهظ الذي فر�ضه ال�ضمانة املتمثلة مبنح فرتة �سماح.
	�-أن و�ضعية مالكي االيجارات القدمية لي�ست واحدة وكذلك
كما �أن امل�شرع مل يول الأ�شخا�ص املتقاعدين وكبار ال�سن �أو ذوي احلاجات
انتظاراتهم وحقوقهم وم�صاحلهم ،وهي تختلف وفق تاريخ متلكهم
اخلا�صة �أي خ�صو�صية من �أي نوع كان ،علما �أنه ي�ستبعد �أن يتمكن ه�ؤالء
للم�ساكن اخلا�ضعة لالجارة القدمية .ففيما �أن ثمة �ضرورة يف
من زيادة مداخيلهم خالل فرتة ال�سماح� ،أو من ايجاد بدائل لل�سكن

ان�صاف من مت حتميله ل�سنوات طوال م�س�ؤولية ا�سكان امل�ست�أجر يف
ملكه ،ي�ؤدي حترير االيجارات بالن�سبة اىل الآخرين (بعد )1992
لي�س اىل ان�صافهم ،امنا اىل حتقيق اثراء غري متوقع وغري م�شروع،
على ح�ساب املالك القدمي الذي تفرغ له عن ملكه بن�صف ثمنه
خل�ضوعه لنظام االجارة القدمية .فاذا به يحقق ربحا هائال يقارب
املائة باملائة من خالل حتريره من هذا النظام .ومن هنا ،ال بد لأي
قانون اجارة جديد �أن مييز بني امل�آجري اململوكة من هاتني الفئتني،
	�-أنه ال يجوز الغاء �ضمانة حلق د�ستوري من دون ايجاد �ضمانات
موازية عمال باجتهاد د�ستوري را�سخ .وهذا ما مت بفعل قانون حترير
االيجارات بحيث بقيت ال�ضمانات املمنوحة غري كافية و�أحيانا
وهمية .وهذه القاعدة ت�ستوجب الت�سليم بوجود ارتباط وثيق بني
معاجلة االيجارات القدمية وو�ضع �سيا�سات ا�سكانية فعلية ،وذلك
ل�سببني اثنني:
	-اما �أن حتتم هذه ال�سيا�سات االبقاء على متديد االجارة القدمية
�ضمن �شروط مغايرة �أكرث عدالة للمالكني و�صرامة ازاء امل�ست�أجرين
من ذوي املداخيل املرتفعة ،واما �أن توفر هذه ال�سيا�سات ما ّميكن
ال�سلطات العامة من منح امل�ست�أجرين القدامى من ذوي احلاجات
امل�شروعة �ضمانات م�ساوية لل�ضمانة التي يوفرها لهم حاليا حق
التمديد ،الأمر الذي ي�سمح اذ ذاك ،وفقط اذ ذاك يف جتاوزه
والغائه،
	�-أن �أي �ضمانة من �أي نوع كان تعطى مل�ست�أجر قدمي (ك�أن تقدم له
م�ساعدة مالية) تفرت�ض منح ال�ضمانة نف�سها للمواطنني الذين هم
يف الو�ضعية نف�سها ،جلهة االحتياج اىل كفالة الدولة بت�أمني م�سكن
الئق ،وذلك عمال مببد�أ امل�ساواة �أمام القانون.
	-انطالقا من كل ما تقدم ،ثمة �ضرورة للعمل على و�ضع م�سودة
م�شروع قانون جديد ناظم حلق ال�سكن ولل�سيا�سات اال�سكانية
العامة .فمن �ش�أن هذا امل�شروع �أن يعيد ترتيب الأولويات ،فيعاد
حق ال�سكن اىل مقدمة النقا�ش العام ،والأهم� ،أن ي�ضمن �شمولية
يف معاجلة امل�س�ألة من دون متييز �أو اجتزاء .فلنبد�أ العمل.
«1 .1احلق يف �سكن الئق هو من احلقوق الد�ستورية الأ�سا�سية ا�ستنادا اىل ال�شرعات الدولية
واجتهادات د�ستورية م�ستقرة».
tenants should be protected by appropriate means2 .2
rent levels or rent increases

against unreasonable

يقت�ضي حماية امل�ست�أجرين بتذابري مالئمة �ضد بلوغ البدالت �أو زيادتها ب�شكل غري منطقي.
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الدواء بين الصفقات االحتكارية والدعوات
إلى تحصين حقوق المواطن
ً
أوال
أطباء لبنان :الحل في إنشاء مختبر مركزي

إبراهيم خ .شرارة
�شد احلبال وتقاذف امل�س�ؤوليات بني وزارة ال�صحة العامة،
بعد عملية ّ
نقابة الأطباء واجلهات ال�ضامنة ،ت�صاعد الدخان الأبي�ض باالتفاق
املوحدة» النور بو�ضعها مو�ضع التنفيذ
على �أن تب�صر «الو�صفة الطبية ّ
موحدة لكل اجل�سم
خالل �شهر �آذار احلايل ،وهي كناية عن و�صفة ّ
الطبي يف لبنان ،م�ؤلفة من ثالث �أوراق يعود كل منها �إىل الطبيب
وال�صيديل واجلهة ال�ضامنة .وتهدف هذه العملية �إىل �ضبط الفو�ضى
الع�شوائية يف الو�صف ،منع التزوير و�إمكانية ا�ستبدال الدواء الأ�سا�سي
( )patented / brandب�آخر جني�سي(ُ )genericيفرت�ض �أن
تكون له الفعالية ذاتها ب�سعر �أرخ�ص ،ما ي�سمح بتخفي�ض فاتورة الدواء
الباهظة يف لبنان والتي ت�صل �إىل حوايل مليار و 300مليون دوالر
�أمريكي �سنوياً .ويف ظل معار�ضة مبن ّية على ت�أثري جمموعات ال�ضغط
ال�صحة العا ّمة
التابعة ل�شركات جتارية حتتكر �سوق الدواء� ،أ�صدر وزير ّ
وائل �أبو فاعور ،يف �أوائل �شباط املا�ضي ،قراراً بتجميد ف�صل �أتعاب
الأطباء من امل�ست�شفيات ،مهدداً باتخاذ املزيد من الإجراءات «الت�أديبية»
املوحدة .وكانت
لل�ضغط على نقابة الأطباء من �أجل اعتماد الو�صفة ّ
النقابة قد ع ّلقت موافقتها بانتظار موافقة «�صندوق ال�ضمان االجتماعي»
جدياً.
وباقي اجلهات ال�ضامنة على اعتمادها ّ
وتعليقاً على �سوء التفاهم بني وزارة ال�صحة ونقابة الأطباء� ،شدد نقيب �أطباء
بريوت الربوف�سور �أنطوان الب�ستاين ،يف حديث مع «املفكرة القانونية» ،على
�أنه «من غري املنطقي �أن تكون العالقة �سيئة بني نقابة الأطباء ووزارة ال�صحة،
يف �أي بلد كان ،لأنها قد ترتد �سلباً على ال�سيا�سة ال�صح ّية واملواطنني»،
معترباً �أن �أي �سوء تفاهم �أو اختالف يف الآراء بني الفريقني يجب �أن ُيناقَ�ش
من دون ت�س ُّلط �أو تهديد .وي�شري النقيب �إىل �أن هناك العديد من الأمور
املحقّة يف طرح �أبو فاعور ،م�ؤكداً �أن النقابة ت�ؤ ّيد معاقبة �أي طبيب خمالف
رت�ش ،من دون معاقبة كل اجل�سم الطبي على �أخطاء البع�ض.
�أو مز ّور �أو ُم ٍ
ويو�ضح النقيب �أن للو�صفة الطبية املوحدة الكثري من الإيجابيات ،حيث
تهدف مبدئياً �إىل احلد من بيع الأدوية من دون و�صفة طبية يف ال�صيدليات،
وهذا ما يح�صل منذ مدة طويلة رغم مراقبة نقابة ال�صيادلة ،و�إمكانية املراقبة
الآنية لعملية �صرف الدواء يف ال�صيدليات وذلك بوا�سطة الـ«»Barcode
وجهاز تقني متطور ميكن للنقابة ت�شغيله بعد انتهاء العمل باملكننة ال�شاملة
واملتطورة خالل �ستة �أ�شهر .كما �ست�ؤمن هذه الو�صفة ،من خالل الطوابع
املل�صقة على الأوراق ،مدخو ًال مالياً جيداً ل�صندوق التقاعد و�إعانات
الأطباء ،ما �سي�سمح للنقابة بزيادة راتب تقاعد الطبيب.
وي�ؤكد الب�ستاين �أن النقابة اتخذت قرار املوافقة على ال�سري بالو�صفة
املوحدة وال ميكنها خمالفة القانون ،وهو �صادر بتاريخ � 6آذار ( 2010قانون
رقم  - 91جمل�س النواب) وقد وافق عليه جمل�س النقابة ال�سابق .ويلفت
االنتباه �إىل �أن النقابة �أجرت املناق�صات مع املطابع ومت اختيار املطبعة التي
�ستتعامل معها من �أجل طباعة �أوراق الو�صفة ،مو�ضحاً �أنه متت �إعادة درا�سة
تبي �أن املادة  42من قانون ال�ضمان االجتماعي متنع ال�صيديل
امللف بعدما ّ
من تعديل �أو تبديل �أي دواء ي�صفه الطبيب وت�ؤكد عدم دفع بدل ثمن
�أي دواء غري الذي ي�صفه الطبيب املتعاقد مع ال�صندوق .وي�ضيف �أن نقابة
�أطباء ال�شمال كانت قد �أمتّت طباعة �أوراق الو�صفة وبد�أت با�ستخدامها
على �سبيل التجربة .لكن ال�ضمان رف�ض ال�سري فيها ب�سبب املادة ،42

على الرغم من �أن الوزير �أبو فاعور طلب من ال�صندوق املوافقة على اعتماد
الو�صفة املوحدة ،لكنه �أي�ضاً مل يح�صل على �أي رد .وي�شري النقيب �إىل �أن
الطباعة �ستك ّلف حوايل مليون ون�صف مليون دوالر �أمريكي ،ولذلك ال
ميكن للنقابة �أن تدفع كل هذا املبلغ قبل ت�صحيح م�سار الآلية لتطبيق هذا
يح�صل
القانون ،لأنه �إذا مل يتم تعديل املادة  42لن يعود مبقدور املري�ض �أن ِّ
حقوقه من �صندوق ال�ضمان.
ويقول الب�ستاين �إنه عندما وافق املدير العام ل�صندوق ال�ضمان حممد كركي
�شفهياً على اعتماد الو�صفة املوحدة ،رف�ضت النقابة ال�سري بالعملية �إال بعد
�إثباتات ب�ش�أن تعديل املادة  ،42م�ضيفاً «عندما اجتمعنا مع جلنة ال�صحة
النيابية رف�ض ال�ضمان جمدداً تعديل املادة  ،42ورف�ضنا بدورنا ال�سري
املوحدة قبل تعديلها ،ف�أ�صدر �أبو فاعور مر�سوماً بتجميد
باعتماد الو�صفة ّ
بحجة
ف�صل �أتعاب الأطباء و�إهدار حقوقنا ،ثم �أحالنا على النيابة العا ّمة ّ
�ضعف حتقيق النقابة ب�ش�أن بع�ض املخالفات وتغطيتنا على بع�ضها الآخر».
نحمل كل الأطباء م�س�ؤولية يف
وهنا ،يت�ساءل النقيب« :هل ُيطلب منا �أن ّ
كل �شكوى ُم َّقدمة؟» وي�شري �إىل �أن ن�سبة الإجراءات العقابية التي ت�ؤخذ
بحق الأطباء يف كل �أرجاء العامل هي حوايل � 3إىل  5يف املئة من املخالفات،
مقارنة بلبنان الذي ت�صل فيه هذه الن�سبة �إىل  17يف املئة .ويلفت االنتباه �إىل
�أن �أبو فاعور رف�ض ح�ضور �أي جل�سة من اجلل�سات الت�أديبية للأطباء والتي
جتريها النقابة كل خمي�س ،رغم دعوته للقيام بذلك.
وب�ش�أن ت�سجيل عمليات وهمية لال�ستفادة من بدالت وزارة ال�صحة ،ي�شدد
النقيب على �أنه �إذا قام �أي طبيب بهذه املخالفة ،يجب معاقبته والت�شهري
به من دون جتميد ف�صل �أتعاب كل الأطباء ودون تنفيذ العقاب جماعياً
بحق كل اجل�سم الطبي .ويو�ضح �أن تنفيذ الإجراءات امل�سلكية بحق �أطباء
خمالفني وتوقيفهم فعلياً عن العمل ال يح�صل بالكامل «لأنه لي�س لدى
نقابة الأطباء قوى �أمنية �أو ميلي�شيا متنعهم من ال�سفر �أو حتى من متابعة
عملهم» ،م�شرياً �إىل �أن «هناك بع�ض الأطباء الذين �أُلغ َيت عقودهم نهائياً
لكنهم يتابعون عملهم عادياً يف عياداتهم وال ميكننا �إيقافهم».
ويف مو�ضوع �شركات الأدوية وعالقاتها مع الأطباء ،ي�شرح الب�ستاين �أن
النقابة ال تقدر على توقيف ال�صفقات التي حت�صل بني تلك ال�شركات
وبع�ض الأطباء ،مو�ضحاً �أنه �إذا كان الطبيب يتقا�ضى مبلغاً مادياً للرتويج
لدواء ما وو�صفه دائماً ،فال ميكننا �إيقافه حتى لو �أردنا ذلك من خالل
الو�صفة الطبية املوحدة ،لأنه يحق للطبيب �أن ي�ضع �إ�شارة (� )NSإىل جانب
الدواء الذي ي�صفه ،وهي تعني �أنه يرف�ض تغيريه �أو ا�ستبداله بدواء �آخر
جني�سي من قِبل ال�صيديل ،وهكذا يبقى حمافظاً على �صفقته مع ال�شركة.
وي�ضيف« :كنقابة ،ال ميكننا احلد من هذه ال�صفقات لأنها قد حت�صل حتت
الطاولة ،وهذه الأمور تعود �إىل �أخالقيات الأطباء و�ضمائرهم».
ويف ما يخ�ص الدواء اجلني�سي ،ي�شدد نقيب الأطباء على �ضرورة حتليل الدواء،
�أياً كان ،بعد ا�سترياده يف خمترب مركزي مرخّ �ص وجمهز جتهيزاً كام ًال ،علماً
�أن هذا املخترب غري موجود يف لبنان ،ولذلك يجب اتخاذ �آليات �ضرورية قبل
تطبيق القانون ،للت�أكد من فعالية �أي دواء يتم تداوله يف ال�سوق ،لأن املري�ض
يحمل الطبيب امل�س�ؤولية الكاملة �إذا مل يكن هناك �أي مفعول �شفائي للدواء
ّ
الذي يتناوله .ويذكّ ر الب�ستاين بف�ضيحة الدواء اجلني�سي املزور ،التي ح�صلت
العام املا�ضي ،يف �أحد املختربات اللبنانية (ويف لبنان ثالثة خمتربات يف
اجلامعة العربية ،اجلامعة الي�سوعية واجلامعة الأمريكية يف بريوت).
ويختم الب�ستاين حديثه م�شدداً على �ضرورة �أن تكون الو�صفة املوحدة

مل�صلحة الطبيب واملري�ض معاً .ويقول« :قبل �أن يتهم الوزير الأطباء
بالف�ساد ،»...ثم ي�أخذ نف�ساً عميقاً ويتابع« :لن �أكمل جملتي».
من جهته ،ي�ؤكد النائب ال�سابق د� .إ�سماعيل �سكرية ،يف مقابلة مع «املفكرة
القانونية»� ،أن ال �سيا�سة دواء وطنية ُتط َّبق يف لبنان ،وهناك فو�ضى وفلتان
من حيث الت�سعري والنوعية ،م�شرياً �إىل �أنه «عرب عقود من الزمن ،ا�ستطاع
حتالف كبار التجار مع الطبقة ال�سيا�سية احلاكمة  -املافيا � -إ�سقاط جميع
املحاوالت الإ�صالحية يف �سوق الدواء ،وهذا ما يلخ�ص نفوذ �شركات
الأدوية يف لبنان» .ويذكّ ر �سكرية بقول وزير ال�صحة ال�سابق علي ح�سن
خليل (�صحيفة «ال�سفري» � 16 -شباط � )2013إن «�شركات الدواء يف
لبنان �أقوى من وزارة ال�صحة ،و�أعمال الف�ساد وال�سم�سرة ازدادت يف
القطاع ال�صحي ،ويجب �إعادة هيكلة الوزارة» ،مو�ضحاً �أن هذه ال�شركات
حتتكر �سوق الدواء لأنها تعتربه مادة حتقق �أرباحاً طائلة .وي�ؤكد �سكرية �أن
ال�صفقات بني �شركات الأدوية والأطباء ُتعترب ر�شوة .ويعترب �أن «الف�ضيحة
الكربى» هي يف عدم �إن�شاء خمترب مركزي لفح�ص الأدوية ،الفتاً االنتباه
�إىل �أن لبنان هو الدولة الوحيدة يف العامل من دون خمترب مركزي للدواء،
واملختربات الثالثة يف لبنان غري مرخ�صة لفح�ص كل �أنواع الأدوية ،ما �أدى
�إىل ت�سجيل �أدوية بكميات �ضخمة؛ «حوايل  7000دواء ن�صفها من دون
�أي جدوى يتم ت�سجيلها ب�سرعة هائلة من دون رقابة».
ومن ناحية الأ�سعار ،يقول �سكرية �إن الدواء يف لبنان هو الأعلى �سعراً
يف املنطقة ،معل ًال ذلك بعدم وجود ت�سعرية وطنية للدواء ،وتواط�ؤ الطبقة
احلاكمة يف ن�سف �شهادة �سعر بلد املن�ش�أ ،التي يجب �أن ُت�ضاف عليها
ت�سعريات �شرعية كاجلمارك وتخلي�ص املعاملة والتخزين والنقل .ويو�ضح �أنه
�أ�صبح هناك �إ�ضافات تنتج �أرباحاً هائلة غري �شرعية ،حت�صل عرب �صفقات بني
التاجر واملُ�ص ّنع وبع�ض جهات ال�سلطة ،الفتاً االنتباه �إىل �أن الفرد يف لبنان
يدفع مبلغ  180دوالراً �سنوياً ثمن ا�ستهالك الأدوية ،مقارنة بـ  60دوالراً
يف الأردن و 23دوالراً يف �سوريا .ويعطي �سكرية مث ًال عن بع�ض التجار
الذين يذهبون �إىل �إيطاليا ل�شراء �أدوية اقرتب انتهاء مدة �صالحيتها ب�أ�سعار
زهيدة ،لبيعها ب�أ�سعار تنتج �أرباحاً خيالية يف لبنان ،معترباً �أن التاجر اللبناين
يبحث عن �أي فر�صة تزيد من �أرباحه ،حتى من خالل تزوير مك ّونات
الدواء �أو تخفي�ض ن�سبها .ويرى �أن الدولة ال تقوم ب�أي �إجراء لدعم الدواء
وتخفي�ض �سعره ،لأن ال�سلطة ال�سيا�سية متواطئة يف زيادة فو�ضى �سوق
الدواء ،م�شرياً �إىل �أن «ممثل نقابة الأطباء وغريه من �أع�ضاء اللجنة الفنية
يرخ�صون لأدوية ُي�شك يف تركيباتها ،مقابل بدالت ماد ّية» .وي�شرح �أن
عملية الرتخي�ص حت�صل يف وترية �سريعة جداً ،حيث يتم ترخي�ص حوايل
 40دوا ًء يف كل اجتماع .ثم يت�ساءل« :كيف تقدر اللجنة على قراءة �أكرث
من  40ملفاً يف اجتماع واحد؟» .وي�ضيف« :عندما كنا نتحدث عن هذا
واجه!» ،مذكراً يف الوقت ذاته
املو�ضوع يف جمل�س النواب ،كان ُينكر و ُي َ
بقول رئي�س جمل�س النواب نبيه بري �إن «مافيا الدواء ا�ستطاعت �أن تعرقل
�أعمال جمل�س النواب يف هذا ال�ش�أن على مدى عقود من الزمن».
ويرى �أن اخلطوة اجلديدة يف وزارة ال�صحة حم�سوبة الأداء �سيا�سياً ومادياً،
معترباً �أنه ال ميكن القول �إن الو�صفة الطبية املوحدة قد متنع ال�صفقات بني
ال�شركات والأطباء ،لأن ال�صيديل ُيعترب خياراً بدي ًال لل�شركات التجارية
يف �إمتام تلك ال�صفقات .و«لي�س هناك �أ�سهل من االلتفاف على القانون».
و ُي�ضيف �أنه من امل�ؤكد �أن نقابة ال�صيادلة �ستوافق على اعتماد الو�صفة
املوحدة «لأن الكرة �ست�صبح يف ملعب ال�صيادلة ،من قبيل الربح املادي
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الذي توفره �شركات الأدوية» .وي�شدد �سكرية على �أن من �سلبيات هذه
الو�صفة الأ�سا�سية �أنها ت�شجع الرتويج للدواء اجلني�سي ،مت�سائ ًال« :من
يعرف م�ضمون وحمتوى مكونات الدواء اجلني�سي يف ظل غياب املخترب
املركزي؟» وهو يذكر بف�ضيحة دواء «بالفيك�س» اجلني�سي املز ّور ،والذي
كان ميكن �أن يقتل العديد ممن يتناولونه .ويقول �إن «الو�صفة املوحدة هي
كلمة حق يراد بها باطل وتفقد الكثري من الآليات القانونية» .و�إذ ي�شري
�إىل �أن هناك م�شكلة كبرية ب�ش�أن عدم تعديل املادة  42من قانون ال�ضمان
االجتماعي ،يلفت االنتباه ،يف الوقت ذاته� ،إىل �أن �أكرث من  60يف املئة
من الأدوية ُت�صرف يف ال�صيدليات من دون و�صفة طبيب .وي�ضيف �أن
هناك فو�ضى ع�شوائية يف الو�صف ،نابعة من حمدودية علمية بالو�صفة وعدم
ت�شخي�ص املري�ض بدقة� ،أو من خالل �صفقات مع �شركات الأدوية.
وي�شدد �سكرية على �ضرورة تهيئة �آليات �ضامنة لتطبيق القانون ،و�إن�شاء
خمترب لتقدمي دواء �آمن للمواطنني ،الفتاً االنتباه �إىل �أن «�سوق الدواء
ب�شقّيه الأ�صيل واجلني�سي لي�س �آمناً ،ب�شهادة وزير ال�صحة وائل �أبو
فاعور» .وي�ضيف« :ال ميكن احلديث عن �شكل هذا القانون من دون
ت�صحيح م�ضمونه؛ وال ميكن احلديث عن حت�سني الديكور يف ظل غ�ض
النظر عن املبنى الذي يت�آكل من كرثة الهريان» .كما ي�شدد على وجوب
�صدور قرار وطني يحرتم �صحة النا�س ويوفّر الدواء اجل ّيد والف ّعال ب�سعر
مقبول ،ويحمي �سوق الدواء من التدخالت واملح�سوبيات ال�سيا�سية
والطائفية ،ويط ّهر هذه ال�سوق من الأدوية املز ّورة ،من خالل ت�شديد
الرقابة واملحا�سبة .ويو�ضح �أنه على الرغم من �إيجابية الو�صفة الطبية
املوحدة «من حيث املبد�أ» ،ف�إنه يرف�ض �إقرارها من دون �إن�شاء املخترب
املركزي ،لأنها �ستكون من «الإ�صالحات املحت�سبة على �أ�سا�س
املح�سوبيات والتنفيعات».
يف ال�سياق ذاتهّ ،نظمت نقابة الأطباء يف بريوت ندوة حوارية بعنوان
«الدواء والإ�صالح املفخخ» �أدارها �سكرية ،يوم � 24شباط املا�ضي،
عر�ض فيها امل�شاكل التي يواجهها القطاع ال�صحي� ،إذ يحتل لبنان املرتبة
الثانية عاملياً يف ن�سبة ال�صرف على ال�صحة ،والأعلى عاملياً يف فاتورة
الدواء وا�ستهالك التقنيات الطبية يف ن�سبة اال�ستهالك لأطراف القطاع
ال�صحي .فقد قاربت فاتورة العام  2014ال�صحية  3,2مليارات دوالر.
كما �أن  20يف املئة من �أدوية ال�سوق اللبناين ،بح�سب �سكرية ،هي
الأعلى �سعراً يف العامل ،وهي ت�شكل ن�سبة  80يف املئة من اال�ستهالك.
وذكّ ر �سكرية بقول الوزير �أبو فاعور ،يف  2014-1-18ع�شية تخفي�ض
�أ�سعار بع�ض الأدوية� ،إن «�أرباح جتار الدواء يف لبنان كبرية جداً وما خُ فّ�ض
طال فائ�ض الأرباح» و�شكك �سكرية يف جودة املختربات ودقة الفحو�ص
الطبية ،وتواط�ؤ البع�ض مع الأطباء ،مت�سائ ًال «كيف يتم ت�سجيل دواء
من دون فح�ص خمربي كامل؟» وعاد وذكّ ر بف�ضيحة �إحدى اجلامعات

التي �سجلت  552دوا ًء مز ّوراً .ولفت االنتباه �إىل �أن املادة  82من قانون
مزاولة مهنة ال�صيدلة تفر�ض �ضرورة �إجراء التحاليل وفح�ص الرتكيبات
الكيميائية لكل الأدوية امل�ستوردة ،يف خمترب مركزي قبل توزيعها.
ور�أى �سكرية �أن وزير ال�صحة وائل �أبو فاعور «بد�أ نهجاً خمتلفاً واعداً يحاول
الت�صحيح ما ا�ستطاع ،بل هو نتاج جهود مرتاكمة للإدارة ومواكبة وم�ساندة
من �أنعم عليهم النظام الطائفي بلقب ر�ؤ�ساء جلان برملانية» ،معترباً يف الوقت
ذاته �أن «معظم القوانني مفخخة لال�ستمرار يف طريق الف�ساد واملح�سوبيات».
وخالل احلوار الذي �أداره �سكرية� ،شدد الأطباء على �ضرورة فح�ص
الأدوية اجلني�سية قبل الرتخي�ص لها .ولفتوا االنتباه �إىل �أن ال�صيديل ،الذي
هو يف املبد�أ من له العلم برتكيبات الأدوية ومدى فعاليتها� ،أ�صبح يف لبنان
يقوم بدور البائع فقط ،حيث يغيب يف معظم الوقت عن �صيدليته التي
ي�سلمها �إىل �أجري ما قد ال يحمل �شهادة �صيدلة .ولذلك ،ف�إنه من ال�ضروري
�إقرار قانون يفر�ض على ال�صيديل ح�ضوره الدائم يف �صيدليته ،لأن املري�ض
�سيحمل امل�س�ؤولية لطبيبه ولي�س لأي �أحد �آخر يف حال عدم ا�ستفادته
ّ
من الدواء الذي قد يغريه الأجري ال�صيديل .و�أ�شار الأطباء ،يف معر�ض
حوارهم� ،إىل �أنه ثبت عاملي ًّا �أن حوايل  67يف املئة من الأدوية التي ُتر ّوج
حتت م�سمى «اجلني�سي» هي �أدوية غري فعالة وحتتوي على مكونات مزورة.
و�شدد الأطباء ،يف الوقت ذاته ،على �ضرورة �إيجاد حل لفحو�صات الأدوية
اجلني�سية يف حال �إقرار الو�صفة املوحدة ك�أمر واقع ،من �أجل م�صلحة
املواطن على �صعيد تخفي�ض فاتورة الدواء.
املوحدة التي ت�أخر تنفيذها �أربعة
يف ال�شكل ،ال �أحد يعار�ض تطبيق الو�صفة ّ
�أعوام ،منذ �صدور القانون رقم  91من جمل�س النواب يف � 6آذار  .2010وقد
انتهى جمل�س �إدارة ال�ضمان االجتماعي اىل �إقرار تعديل املادة  42من النظام
الطبي يف جل�سته املنعقدة يف � 26شباط .وت�سمح هذه املادة املعدلة يف حال
�إقرارها لل�صيديل با�ستبدال الدواء الأ�صيل ب�آخر جني�سي ،على �أن يكون
الدواء امل�ستبدل مدرجاً على الئحة ال�ضمان االجتماعي .و�أن يكون الطبيب
موافقاً على ا�ستبداله ،ما ي�شري �إىل �أن هذه اخلطوة قد تفقد فعاليتها بعد �إقرار
�ضرورة موافقة الطبيب على �أي تعديل يجريه ال�صيديل وي�ؤمل �أن ت�سري كل
اجلهات ال�ضامنة (كتعاونية موظفي الدولة وخمتلف �صناديق التعا�ضد) مع
قرار �صندوق ال�ضمان ،يف اعتماد الو�صفة املوحدة ،علماً �أن هذه اجلهات كانت
ك�صندوق ال�ضمان ترف�ض املوافقة على �أي دواء ي�ستبدله ال�صيديل.
ومع اعتماد هذه الو�صفة� ،ستتوجه الأنظار نحو من يحتكر �سوق الدواء،
وانتظار ما �ستنتج منه من ترددات على الفو�ضى املزمنة فيها من جراء
االحتكارات وال�صفقات واملح�سوبيات بني �شركات الأدوية والطبقة
ال�سيا�سية احلاكمة.
٭صحافي ،من فريق عمل المفكرة القانونية

تعريفات
الو�صفة الطبية املوحدة:

كناية عن و�صفة موحدة لكل اجل�سم الطبي يف لبنان ،م�ؤلفة من ثالث
�أوراق يعود كل منها �إىل الطبيب وال�صيديل واجلهة ال�ضامنة .تهدف
هذه الو�صفة �إىل �ضبط الفو�ضى الع�شوائية ،منع التزوير و�إمكانية
ا�ستبدال الدواء الأ�صيل ب�آخر جني�سيُ ،يفرت�ض �أن يكون لها الفعالية
ذاتها ب�سعر �أرخ�ص.
دواء «الرباند»  -الدواء الأ�صيل (:)Patented

هو الدواء الأ�سيا�سي الذي يحمل �إ�سماً جتارياً وعالمة جتارية م�شهورة
بعالجها ملر�ض ما ،تكون كلفته املادية عالية عاد ًة ب�سبب احلقوق
ال�صناعية لل�شركة املنتجة والتي متتد عموماً من � 15إىل  20عاماً.
دواء «اجلنرييك»  -الدواء اجلني�سي (:)Generic

هو الدواء الذي يتم ت�صنيعه من ذات الرتكيبة الكيميائية الف ّعالة
للدواء الأ�صيل ،بعد انتهاء مدة حق امللكية لل�شركة املنتجة للدواء
الأ�صيل ( 20 - 15عاماً) .ويتم ت�صنيعه بكلفة �أقل لطرحه يف
الأ�سواق ب�أ�سعار خمفّ�ضة.

ف�صل �أتعاب الأطباء:

مبلغ مادي ي�ستوفيه الطبيب من وزارة ال�صحة كبدل �أتعاب عند
�إجرائه لعملية ما يف �أحد امل�ست�شفيات ،ويكون هذا املبلغ منف�ص ًال عن
م�ستحقات امل�ست�شفيات املُ ّقدمة من وزارة ال�صحة.

مواد قانونية
املادة  82من قانون مزاولة مهنة ال�صيدلة تفر�ض �ضرورة �إجراء حتاليل
وفح�ص الرتكيبات الكيميائية لكل الأدوية امل�ستوردة يف خمترب
مركزي قبل توزيعها.
املادة  22من قانون ال�ضمان ال�صحي ت�سمح ل�صندوق ال�ضمان
با�سترياد الأدوية مبا�شرة من ال�شركات امل�صنعة لتوزيعها على
ال�صيدليات ب�سعر الكلفة.
املادة  42من قانون ال�ضمان ال�صحي متنع ال�صيديل من تعديل �أو
تبديل �أي دواء ي�صفه الطبيب وت�ؤكد عدم دفع ثمن �أي دواء غري
الذي ي�صفه الطبيب املتعاقد مع ال�صندوق  -تعديالتها ت�سمح
لل�صيديل با�ستبدال الدواء الأ�صيل ب�آخر جني�سي ،على �أن يكون
الدواء امل�ستبدل مدرجاً على الئحة ال�ضمان االجتماعي ،و�أن يكون
الطبيب موافقاً على ا�ستبداله.
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هكذا سعى «الضمان»
الى تخفيض كلفة الدواء
في السبعينيات

ال�صورة منقولة عن موقع famhealthcarefargo.files.wordpress.com

إبراهيم خ .شرارة
�أدى ن�شوء م�ؤ�س�سات ال�ضمان االجتماعي يف دول كثرية �إىل �صراع
مع كبار جتار الدواء ،ففيما ي�سعى ه�ؤالء اىل زيادة �أرباحهم ،ت�سعى
امل�ؤ�س�سات ال�ضامنة اىل تخفي�ض الفاتورة ال�صحية .ويف موازاة اخلطاب
احلا�صل ب�ش�أن �سعي وزارة ال�صحة العامة اىل تخفي�ض كلفة الدواء يف
لبنان ،رغبت «املفكرة» يف الإ�ضاءة على جتارب �سابقة للحرب� ،أي على
بدايات جتربة ال�صندوق الوطني لل�ضمان االجتماعي .فحاورت لهذه
الغاية مدير ال�ضمان ال�صحي ال�سابق يف ال�صندوق جميل ملك .فكانت
هذه املح�صلة (املحرر).
يف حديثه اىل املفكرة ،وقبل �أن يتناول جتربة ال�صندوق الوطني لل�ضمان
االجتماعي يف جمال الدواء� ،أ�ص ّر مدير ال�ضمان ال�صحي ال�سابق
يف «ال�صندوق» جميل َم َلك ،على التذكري ب�أزمات الدواء يف لبنان.
فبح�سبه� ،سبقت «�أزمة الدواء يف لبنان �إن�شاء �صندوق ال�ضمان يف
حتمل الدولة م�س�ؤولياتها من قبيل دعم الدواء
العام  ،1963نظراً لعدم ّ
والعمل على تخفي�ض فاتورته .و ُترك املجال لل�شركات املحتكرة ب�إجراء
�صفقات مع بع�ض الأطباء والرتويج لأدويتها ب�أ�سعار باهظة» .وير ِدف
ملك �أنه منذ منت�صف القرن املا�ضي ،كان العديد من �أ�صحاب الدخل
املحدود يعمدون �إىل �شراء �أدويتهم من �سوريا ،حيث كان الدواء املدعوم
هناك �أرخ�ص بكثري من املوجود يف ال�سوق اللبنانية .كما ذكّ ر ملك
ال�صحة ،كان
مبحاوالت �إ�صالحية عدة مللف الدواء �أجراها بع�ض وزراء ّ
�أبرزها عندما �أراد وزير ال�صحة الأ�سبق ن�سيب الرببري (م�ؤ�س�س م�ست�شفى
الرببري وم�ست�شفى دار ال�صحة للأ�سر ذات الدخل املحدود) اال�ستجابة
ملطالب ال�شعب وترخي�ص فاتورة الدواء  10قرو�ش يف العام ،1966
فت�آمر عليه �أ�صحاب �شركات الدواء و�شكلوا جمموعة �ضغط متحالفة

مع ال�سلطة �ضربت م�شروعه ،ما �أدى �إىل ا�ستقالته� .أما املحاولة الثانية،
فقد �أجراها وزير ال�صحة الأ�سبق �إميل بيطار يف العام  ،1971حيث جاهر
ب�ضرورة مواجهة «�شبكة امل�ستفيدين واملحتكرين التي تتحكم ب�سوق
الدواء».
�أما عن دور «ال�صندوق» يف حت�سني و�ضع ا�ستهالك الدواء ،ف�أو�ضح
ملك �أوال �أنه و�ضع بداية الئحة �أدوية ،حتتوي على  3000دواء تغطيها
م�ساعداته من �أ�صل  7000دواء م�سجل يف وزارة ال�صحة .وقد حر�ص
على ت�ضمني الئحته �أدوية ت�شمل خمتلف احلاالت املر�ضية .ف�إذا مت
ذلك ،عمد ال�صندوق اىل ا�ستخدام ال�صالحية املعطاة له قانوناً (املادة
 22من قانون ال�ضمان ال�صحي) با�سترياد الأدوية مبا�شرة من ال�شركات
امل�ص ّنعة لتوزيعها على ال�صيدليات ب�سعر الكلفة� ...إلخ .وي�ضيف
ملك« :كنا ن�ستورد من اخلارج �أدوية ب�أ�سعار �أرخ�ص وفارق � 40إىل
 50يف املئة عن الأ�سعار يف ال�سوق اللبنانية ،ما �أدى �إىل ك�شف ج�شع
م�سجل يف
م�ستوردي الأدوية» .وعليه ،كان ب�إمكان �أي مواطن لبناين ّ
ال�ضمان �أن ي�شرتي الدواء ب�سعر �أرخ�ص من الدواء نف�سه الذي ي�شرتيه
�أي مواطن غري م�سجل يف ال�ضمان .وقد �أدت هذه العملية �إىل خ�سارة
م�ستوردي وجتار الأدوية ن�سبة كبرية من ال�شعب اللبناين كم�ستهلكني
يف جتارتهم .و�إزاء ذلك ،اعتربت املافيات التي حتتكر �سوق الدواء �أن
املادة ُ 22تعترب تدخ ًال بالتجارة احلرة .وهذا ما يف�سر رمبا وفق ملك
تعر�ض م�ستود َعي الأدوية التي كان ي�ستوردها ال�صندوق ،يف منطقتي
البا�شورة وانطليا�س ،لل�سرق والنهب واحلرق يف الأيام الأوىل الندالع
احلرب الأهلية .فقد مت تنفيذ الهجوم على امل�ستودعني يف الوقت ذاته
من قبل جمموعات متقاتلة ،الأمر الذي يدعو اىل االعتقاد ب�أن «مافيا
م�ستوردي الأدوية ت�آمرت مع طريف النزاع خالل احلرب الأهلية للق�ضاء
على دور ال�صندوق .ومنذ العام  1975حتى اليومُ ،منع ال�صندوق من

ا�سترياد الأدوية من �أجل احلفاظ على الأ�سعار التي ت�ضعها ال�شركات
املحتكرة ،وعادت عملية �سيطرة هذه القوى على �سوق الدواء وفر�ضت
على املواطنني �شراء الأدوية من جديد ب�أ�سعار باهظة».
ويف ما يخ�ص دور وزارة ال�صحة يف عملية الت�سعري عند ا�سترياد الدواء،
ي�ؤكد ملك �أن املح�سوبيات تلعب دوراً �أ�سا�سياً يف الت�سعريات التي تعتمدها
الوزارة ،فعلى �سبيل املثال �إذا كان دواء ما ي�ستحق �أن ُي�سجل بـ� 50ألف
لرية لبنانية ،تعمل املح�سوبيات وال�صفقات والر�شى على ت�سجيله بـ100
�ألف لرية .ويتذكر ملك عندما كان مديراً لل�ضمان ال�صحي� ،سجلت
�إحدى �شركات ا�سترياد الأدوية دوا ًء يف وزارة ال�صحة و�س ّعرته بـ� 120ألف
مهتمة بت�سجيله يف ال�صندوق ،وخالل �أ�سبوع
لرية ،وكانت هذه ال�شركة ّ
من املفاو�ضات عر�ضت خاللها ال�شركة على موظفني عديدين �صفقات
ور�شى لت�سجيله بال�سعر ذاته ،وافقت على ت�سجيله بـ� 60ألف لرية فقط.
وبر�أيي ،الوزارة تقوم بدورها الرئي�سي ،بقدر ما تعمل على تنظيم حركة
ا�سترياد الأدوية وت�سعريها .ويرى ملك يف ال�سياق نف�سه �أن تغليب امل�صالح
التجارية على �سيا�سة الت�سعري يبقى طاغياً ،على الرغم من وجود ن�ص «دليل
�إجراءات املعامالت الإدارية يف دائرة ا�سترياد وت�صدير الأدوية « يف وزارة
ال�صحة ،والذي يهدف �إىل جتديد امل�ستندات الالزمة وال�شروط املفرو�ضة
واملراحل التي متر فيها املعامالت الإدارية يف دائرة ا�سترياد وت�صدير الأدوية
«بغية ت�سهيل مهمة �أ�صحاب العالقة واملوظفني على حدٍ �سواء» ،بنا ًء على
ال�صحة ال�سابق علي ح�سن خليل رقم  1635/1ال�صادر يف 9
قرار وزير ّ
ت�شرين الأول .2013
من هنا ت�أتي �ضرورة �إعادة �إحياء املخترب املركزي لفح�ص فعالية كل �أنواع
الأدوية التي تدخل �إىل ال�سوق اللبنانية ،وبناء �سيا�سة ت�سعري عادلة
بعيدة عن امل�صالح االحتكارية .ويذكر ملك هنا �أن املخترب املركزي قد
يعد بنا�ؤه حتى اليوم .وعليه ،ال ميكن
د ّمر خالل احلرب الأهلية ومل ْ
ت�سجيل �أي دواء جني�سي يف �أي دولة من دون �إخ�ضاعه �إىل فح�ص يف
خمترب مركزي ،وهذا ما نفتقده يف لبنان .ف�إن املادة  47من قانون تنظيم
مهنة ال�صيدلة ت�سمح لل�صيديل با�ستبدال الدواء الأ�صيل ب�آخر جني�سي.
وقد �أ�ضيف على هذه املادة ،متا�شياً مع متطلبات الو�صفة الطبية املوحدة،
«�شرط �أن يكون الطبيب املعالج موافقاً على الدواء قبل اال�ستبدال».
وهذه العبارة تعني �أن للطبيب �صالحية عدم املوافقة على ا�ستبدال
الدواء من قِبل ال�صيديل مبجرد كتابته لعبارة (� )N.S.إىل جانب الدواء
املوجود على الو�صفة الطبية ،وهذا ما ي�شري �إىل �أن ال�سلطة ال�سيا�سية غري
جا ّدة يف حجة ال�سماح لتداول الدواء اجلني�سي من �أجل تخفي�ض فاتورة
الدواء ،لأن الأطباء هكذا �أ�صبحوا قادرين على االلتفاف على القانون
واحلفاظ على �صفقاتهم مع �شركات الأدوية.
ويف �سياق مت�صل ،يذكّ ر ملك �أي�ضاً بقانون �إن�شاء «املكتب الوطني للدواء»،
ال�صادر يف � 13أيار  .1972وبعيد احلرب الأهلية ،مت ت�شكيل جمل�س �إدارة
للمكتب الوطني للدواء يف منت�صف الت�سعينيات من �أجل ا�سترياد الأدوية
للجهات ال�ضامنة (ال�ضمان االجتماعي ،تعاونية موظفي الدولة واللواء
الطبي يف اجلي�ش والأمن الداخلي والأمن العام)ُ ،وع ّي الدكتور قا�سم
حماده مديراً للمكتب ،ور�صد له  5مليارات لرية لبنانية�ُ .صرفت الأموال
وطار املكتب ومل ي�ستورد �أي �شيء ،علماً �أن الدرا�سات كانت ت�ؤكد �أن
املكتب الوطني ميكن �أن يوفر ن�سبة � 30إىل  50يف املئة من فاتورة الدواء،
وهذا ما ينعك�س توفرياً على امل�ضمونني واجلهات ال�ضامنة.
وي�شدد َم َلك على �أن احلل لأزمة الدواء� ،إذا �أرادوا تخفي�ض فاتورة
الأدوية واملحافظة على جودتها ،هو يف العودة �إىل ا�سترياد الأدوية من
قِبل �صندوق ال�ضمان و�إن�شاء خمترب مركزي ،لأن �صندوق ال�ضمان
كمرفق عام ال يبغي الربح ميكنه �أن يغطي كل متطلبات الرعاية ال�صحية.
كلمة �أخرية ختم بها ملك املقابلة وك�أنه ي�صدر حكمه على نظام ما
بعد احلرب .فقد ذكر �أنه حتى خالل احلرب الأهلية ،كانت معامالت
ا�سرتجاع امل�ستهلكني لبدل تكلفة الدواء تتم يف حوايل ربع �ساعة،
مقارنة باليوم ،حيث �أ�صبحت متتد لأ�شهر .كان طموح �إدارة ال�صندوق
�أن يقب�ض امل�ضمون ثمن الدواء ،يف وقت �أق�صر من الوقت الذي يحتاج
اليه لقب�ض قيمة �شيك من امل�صرف.
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مشروع قانون حماية

الحيوانات والرفق بها:

مسؤولية اإلنسان في

حماية بيئته
رانيا حمزة

بتاريخ � 2015/2/5صدر عن جمل�س الوزراء اللبناين قرار باملوافقة على
م�شروع قانون يرمي اىل حماية احليوانات والرفق بها وب�إحالته اىل جمل�س
النواب .يف الواقع �أن وجود قانون يتعلق بالرفق باحليوانات لي�س بالأمر اجلديد
على لبنان .فهذا املو�ضوع قد حلظت له قوانني منذ العام  1933يف القرار رقم
 297تاريخ  1933/6/6الذي يتعلق باقتناء وتربية احليوانات املعدة للذبح،
والقرار رقم  239تاريخ  1940/10/7حول تنظيم زرائب احليوانات واملر�سوم
اال�شرتاعي رقم  340تاريخ  1940/3/1وتعديالته الذي يتناول العقوبات،
ولكن مرور الزمن على هذه القوانني جعلها بالية وال تتما�شى مع تتطور منط
احلياة واملتغريات احلا�صلة .وقد �أتت موافقة احلكومة اللبنانية على م�شروع
القانون يف ظل احلديث عن �سالمة الغذاء وبعد القرارات املتتالية ب�إقفال عدد
من امل�سالخ يف لبنان لأنها «غري مطابقة للموا�صفات» وتعي�ش بها احليوانات يف
�أو�ضاع �صحية مزرية .وبالتايل ،ف�إن �إ�صابتها ب�أي مر�ض �سينعك�س تلقائياً على
�صحة املواطن اللبناين .وخلفية م�شروع القانون مفادها �أن على الإن�سان �أن
يتحمل م�س�ؤوليته يف ماهية البيئة التي يعي�ش فيها .فبقا�ؤه من بقائها.
مراحل تطور مشروع القانون

يعود و�ضع �صياغة م�شروع القانون اىل �أيلول  .2009عندئذ� ،أطلقت جمعية
« »Animals Lebanonحملة للعمل على �صياغة م�سودة مل�شروع قانون
يتعلق باحليوان يف لبنان ثم حتت �إ�شراف وزارة الزراعة اللبنانية .وبالعمل مع
جمموعة من املحامني متكنت اجلمعية من احل�صول على �إجماع وزاري حول
م�شروع قانون «حماية احليوانات والرفق بها» .ويف هذا ال�سياق يتحدث املدير
التنفيذي للجمعية  Jason Mierقائ ًال�« :أطلقت احلملة يف وقت مت فيه
ا�ستقدام حيوانات من م�صر من خالل ال�سريك .وعندها �أ�صبنا بالقلق من
فكرة كيفية التعاطي مع هذه احليوانات .قمنا بالأبحاث وو�ضعنا م�سودات
قانون ثم بد�أنا بالتوا�صل مع وزارة الزراعة التي تو�صلنا بالتعاون معها اىل
�صياغة م�شروع القانون» .ويتحدث  Mierعن ال�صعوبات التي رافقت عمل
اجلمعية قائ ًال« :يعاين لبنان من انعدام اال�ستقرار الأمني واالنق�سام ال�سيا�سي
واحلزبي ،ف�ض ًال عن �شكوى النا�س من غياب املاء والكهرباء الخ ..وهذه الأمور
جتعل من قانون احليوان لدى البع�ض م�س�ألة هام�شية .ولكن مو�ضوع احليوان
مهم �أي�ضاً وال ميكن �إهماله بانتظار حل باقي امل�شاكل ،لأن احللول ت�أتي يف �سلة
متكاملة ،كما �أن لكل م�شكلة �أو ق�ضية وزارة معنية بها».
تابع« :يف البداية كان النا�س ي�ضحكون على هذا الأمر .ولكن مع انت�شار
حملة وزارة ال�صحة حول �سالمة الغذاء و�إقفالها العديد من املطاعم
وامل�سالخ غري املطابقة ،اختلفت النظرة ،فنحن م�س�ؤولون عن احليوان لي�س
يف تقنية الذبح وح�سب بل بدءاً من تربيته وخمتلف مراحل حياته ،ومن
املهم العمل على املحافظة على الرثوة احليوانية يف لبنان .فعلى �سبيل
املثال ،ي�صل اليوم العديد من احليوانات من �أبقار وخراف عن طريق �سوريا
ونحن ال نعلم ما الذي حتمله من �أمرا�ض و�أوبئة .ذات مرة ،مت �إدخال ح�صان
مري�ض اىل �سباق اخليل ،فنقل العدوى اىل بقية الأح�صنة ،الأمر الذي دفع
بالدولة اىل قتل جميع الأح�صنة املوجودة بال�سباق .ومن بعدها مت �إجراء
فح�صو�صات لكل الأح�صنة املوجودة يف لبنان».
ورداً على �س�ؤال عما �إذا كان يعتقد �أن النا�س �ستلتزم بالقانون يف حال �إقراره،
�أجاب�« :أظن �أنه عندما يعلم النا�س بوجود قانون حلماية احليوانات� ،سيتبعه
كثريون منهم تلقائياً ،بغ�ض النظر عن م�س�ألة العقاب واملالحقات الق�ضائية .ما
نريده نحن هو �أن ي�صل النا�س اىل مرحلة يلتزمون بها بالقانون لي�س خوفاً من

ر�سم رائد �شرف

العقاب بل لأنهم يرون �أن �إحلاق ال�ضرر باحليوان والت�سبب ب�إيذائه هو خط�أ».
لقد تو�صلت جمعية « »Animals Lebanonاىل و�ضع م�شروع قانون
حماية احليوانات والرفق بها بالتعاون مع جمموعة من املحامني .وعن م�سرية
هذا العمل التي ال تخلو من ال�صعاب تتحدث املحامية رنى �صاغية وتقول:
«طلبت منا اجلمعية امل�ساعدة يف و�ضع القانون وهي بالأ�سا�س كانت متلك
م�سودة للم�شروع .كما �ساعدتنا بتقدمي الدوريات واتفقنا مع العاملني فيها على
الأق�سام التي من املفرو�ض �أن ي�شملها القانون ثم ح ّول امل�شروع اىل وزارة الزراعة
يف عهد الوزير ح�سني احلاج ح�سن الذي �شكل جلنة لتهتم باملو�ضوع .وعندما
�أنهينا العام ،ح ّوله اىل جمل�س الوزراء� ،إال �أن احلكومة كانت قد ا�ستقالت .والآن
�أعاده الوزير �أكرم �شهيب اىل الواجهة .ولعل حملة «�سالمة الغذاء» التي �أطلقها
وزير ال�صحة وائل �أبو فاعور �أعطت دعماً كبرياً لهذا امل�شروع».
وعن الهدف من وراء �إقرار م�شروع القانون قالت �صاغية« :ينطلق امل�شروع من
�أهداف جمعية  Animals Lebanonوهو نتيجة حوادث وم�شاهدات
�سجلتها .لذا كان املعنيون بها على وعي تام ب�ضرورة �أن يطال القانون كل
اجلوانب املرتبطة باحليوان ،فاحليوان لي�س موجوداً من �أجل الرتفيه وح�سب».
يت�ضمن قانون «حماية احليوانات والرفق بها» قواعد عامة ترعى التعامل
مع احليوانات� ،سواء على �صعيد فردي �أو �ضمن من�ش�آت ،وقتل احليوانات
و�شروط نقل احليوانات ومتلكها ،وت�شرح �صاغية التفا�صيل التي �أدت اىل
و�ضع كل قاعدة وقالت« :من يقوم ب�شراء حيوان ،يتملك روحاً عليه
االعتناء بها .فمث ًال ،يف ما خ�ص حدائق احليوانات يف لبنان التي من
املفرو�ض �أن تكون مبثابة حممية طبيعية للرتبية والتثقيف واحلفاظ على
الرثوة احليوانية ،جند �أن �أب�سط معايري النظافة وال�سالمة غري متوفرة .وبالن�سبة
للمن�ش�آت ،ف�إنه ال قانون ينظم عملها وال حتديد ملعايري ال�سالمة العامة وال
�آلية مالحقة للأ�شخا�ص الذين يقومون ب�إدخال احليوانات خل�سة اىل لبنان
والتي معظمها ال تتالءم طرق عي�شه مع البيئة اللبنانية».
تابعت« :كما تناولنا مو�ضوع الإجراءات التي تتخذ باملحافظات والبلديات من
قتل للحيوانات ال�شاردة من كالب وقطط .فقد ثبت عاملياً �أن التخل�ص منها بهذه
الطريقة لن ي�ضع ح ّال للم�شكلة» .و«بالن�سبة للم�سالخ ،يجب �أن تكون مرخ�صة
كما �أن �أماكن الرتفيه كال�سري و�سبق اخليل يجب �أن تخ�ضع لرقابة جهات ر�سمية،
فنحن ال نعرف كيف تعي�ش هذه احليوانات و�إن كانت معايري ال�سالمة العامة
م�ضمونة للنا�س الذين يودون زيارة هذه الأماكن .وقد �أعطى القانون الذي
و�ضعناه �صالحية وا�سعة لوزارة الزراعة والبلديات يف هذا ال�سياق».
�إذا �أ�صبح للحيوان يف لبنان قانون ،ف�إن املخالف له �سيخ�ضع لعقوبات
ملحوظة يف ف�صل كامل منه .وعن ذلك تقول �صاغية« :حاولنا الرتكيز
على فر�ض الغرامات ،لأن الفكرة الأ�سا�س لي�ست يف بث الذعر لدى
النا�س من خالل فر�ض عقوبات قا�سية .ففي هذه احلال ،لن يتم تطبيق
القانون .وعليه� ،أردنا �أن نوفق بني الطابع الرادع للعقوبة وقابليتها للتطبيق.
وطبعاً ،العقوبات تتفاوت بح�سب اجلرم ،واحليوانات املهددة باالنقرا�ض
تكون العقوبة عليها �أكرب .كذلك ،يزيد تكرار اجلرمية من حجم العقوبات،
وقد تعمدنا يف هذا املجال �أن نرتك هام�شاً للق�ضاء حيث ب�إمكان القا�ضي �أن
يتخذ القرار الذي يراه منا�سباً».
ورداً حول �س�ؤال عن نظرة النا�س اىل قانون حماية حقوق احليوان يف بلد
يعاين �أنا�سه من حماية فعلية� ،أجابت�« :إن املوافقة على قانون للحيوان ال يعني

�أنه لي�س ب�إمكان املجل�س الت�شريعي �أن ي�سن غريه من القوانني .كما �أن هذا
القانون ال يرتب �أعبا ًء مالية كبرية بل يفر�ض رقابة �أكرث .وهو ال يتحدث عن
حقوق للحيوانات ،بل بالدرجة الأوىل عن تكامل يف النظام البيئي Eco-
 systemeالذي ما عاد بالإمكان اخلروج منه .حتى �أن قانون �سالمة الغذاء
الذي �أق ّرته اللجان امل�شرتكة يف تعريفه للخطر يتحدث عن �أي خطر يتناول
الإن�سان واحليوان والبيئة» .تابعت« :اليوم جند النا�س فرحني بحملة وزارة
ال�صحة حول �سالمة الغذاء .ولكن �إن مل ت�ؤمن النظافة يف امل�سالخ واملزارع
فكيف �سن�ضمن عدم وجود الأوبئة؟ نحن خرجنا من م�س�ألة حماية احليوان
اىل ق�ضية �أهم .فالكائنات احلية تعي�ش بع�ضها مع بع�ض �ضمن منظومة واحدة.
وهذا ما جعل القانون مير يف جمل�س الوزراء على �أمل �أن مير يف جمل�س النواب
ملا فيه من منفعة للنا�س ،ال �سيما يف مو�ضوع �سالمة الغذاء».
لمحة عن فصول القانون

يت�ضمن م�شروع قانون حماية احليوانات والرفق بها ثالثني مادة موزعة على �أحد
ع�شر ف�ص ًال .يت�ضمن الف�صل الأول �أحكاماً عامة وي�شرح �أهدافه التي هي حماية
احليوانات احلية والرفق بها وتنظيم املن�ش�آت التي تتعامل معها وت�ستخدمها.
ويهتم الف�صل الثاين ب�أماكن بيع احليوانات ومراكز التكاثر .فيلحظ وجوب
�أن حت�صل كل من�ش�أة لبيع احليوانات �أو للتكاثر على ترخي�ص م�سبق �أو تقدمي
ت�صريح لدى ال�سلطات املخت�صة وفقاً للقوانني املرعية الإجراء ،وذلك بعد
ا�ستطالع ر�أي وزارة الزراعة وبعد التثبت من توافر �شروط حمددة.
ويتناول الف�صل الثالث مو�ضوع حرا�سة احليوانات� .أما الف�صل الرابع فيدخل
يف التفا�صيل املتعلقة برتبية احليوانات الزراعية وا�ستخدامها يف العمل ،في�شدد
على �ضرورة اال�ستح�صال على ترخي�ص ،و�إيداع التقارير الطبية الدورية،
ومو�ضوع ذبح احليوانات وا�ستخدامها يف العمل.
يعر�ض الف�صل اخلام�س مل�س�ألة ا�ستخدام احليوانات يف التجارب العلمية التي
ي�شدد القانون يف املادة  17منه على �ضرورة احل�صول على ت�صريح م�سبق من
قبل وزارة الزراعة للقيام بها� .أما الف�صل ال�ساد�س فهو حول ا�ستخدام احليوانات
يف جماالت الرتفيه والذي يتطلب �أي�ضاً موافقة م�سبقة من وزارة الزراعة.
وينفرد الف�صل ال�سابع من القانون يف تنظيم حدائق احليوان حيث يفر�ض يف
املادة  20منه اىل جانب احل�صول على رخ�صة �أن تت�ضمن �أهداف احلديقة
املحافظة على الرثوة احليوانية والتنوع البيولوجي وت�أمني البيئة املالئمة للحيوان،
و�أن يتم حتديد احلد الأق�صى للحيوانات التي يجوز و�ضعها يف احلديقة وحتديد
�أنواعها ،و�أن تكون حتت �إ�شراف طبيب بيطري ،و�أن تقدم درا�سة تف�صيلية حول
كيفية تربيتها وت�أمني املوارد الب�شرية الالزمة لت�أمني حاجاتها .ويحدد الف�صل
الثامن من القانون اجلهات التي يحق لها �إن�شاء مراكز �إنقاذ للحيوانات� ،أما
الف�صل التا�سع في�شمل �آلية �ضبط املخالفات واحلجز على احليوانات و�إقفال
املن�ش�أة يف حال خمالفة �صاحبها لأي من �أحكام القانون .وي�شرح الف�صل
العا�شر العقوبات التي يح�صل عليها املخالف ح�سب نوع اجلرم الذي يرتكبه.
و�أخرياً ،جتدر الإ�شارة اىل �أن لبنان �صادق يف  2012-7-2على االتفاقية
الدولية لتجارة �أنواع احليوانات والنباتات الربية املعر�ضة لالنقرا�ص «�سايت�س».
٭صحافية و ناشطة إجتماعية،
من فريق عمل المفكرة القانونية
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األمالك البحرية:
مشاريع قوانين ُولدت ميتة
جويل بطرس

يعود احلديث جمدداً عن الأمالك العمومية البحرية يف ّ
ظل تفاقم مديونية
الدولة اللبنانية وعجزها التام عن �إيجاد حلول مل�شاكل لبنان االقت�صادية .ففي
مقابل انكفاء الطبقة ال�سيا�سية عن طرح م�شاريع جدية ،تعلو الأ�صوات املطالبة
ب�إقرار م�شروع قانون ينظم التعديات على الأمالك البحرية ويعاقب املخالفني،
ال �سيما �أنّ من �ش�أن قانون كهذا �أن يد ّر �أموا ًال على خزينة الدولة الفارغة.
وم�شاكل ال�شاطئ اللبناين لي�ست وليدة اليوم بل هي نتيجة ممار�سات غري
قانونية بد�أت ما قبل احلرب اللبنانية وت�ضاعفت �أثناءها بفعل غياب الرقابة
على ال�شاطئ .ومل تتحرك الدولة جدياً بعد انتهاء احلرب لت�سوية هذا امللف
الذي انتقل بني �أدراج احلكومات واملجال�س النيابية املتعاقبة مراراً وتكراراً
حتى بات ّ
ي�شكل �إحدى «الفزاعات» التي تتهرب منها الطبقة ال�سيا�سية نظراً
لتداعياتها التي قد تطال معظم �أفراد �أهل احلكم .نعود يف مقالتنا هذه اىل
�أبرز املراحل التي متّت خاللها مناق�شة م�شاريع قوانني متعلقة مبعاجلة التعديات
على الأمالك البحرية .ونركز خا�صة على الفرتة املمتدة من �أوائل الت�سعينيات
حتى �أول الألفية الثانية والتي �شهدت نقا�شاً حاداً حول هذه امل�س�ألة.
تنظيم األمالك البحرية قبل الحرب

�صدر القانون الوحيد املتعلق بتنظيم الأمالك العمومية البحرية خالل
فرتة االنتداب الفرن�سي للبنان .ففي  10حزيران  1925حمل القرار الرقم
�/144س حتديداً للأمالك العمومية ويف مادته الأوىل من الف�صل الأول
الن�ص الآتي« :ت�شمل الأمالك العمومية يف دولة لبنان الكبري ودولة العلويني
جميع الأ�شياء املعدة ب�سبب طبيعتها ال�ستعمال اجلميع �أو ال�ستعمال م�صلحة
عمومية .وهي ال تباع وال تكت�سب ملكيتها مبرور الزمن» .وا�ستكمل املفو�ض
ال�سامي هرني دي جوفنيل ال�سعي الفرن�سي ف�أ�صدر يف  1926/1/16قراراً
جاء يف مادته الأوىل يف الباب الأول حتت عنوان «نظام مياه الأمالك العمومية
واملحافظة عليها :حمظور دون رخ�صة متنحها الإدارة �ضمن ال�شروط املحددة يف
القرار �/144س التعدي ب�أي نوع كان على حدود الأرا�ضي التابعة ل�ضفاف
جماري املاء املوقتة �أو الدائمة �أو امل�ستنقعات والبحريات والغدران والينابيع،
وكذلك حدود ممرات قناطر املياه وق�ساطلها وترع املالحة والري والتجفيف
والت�صريف ،امل�ص ّرح �أنها �أن�شئت للمنفعة العمومية» .وين�ص القرار على �سل�سلة
ممنوعات تتناول حتى «نزع الع�شب وال�شجر والرتاب عن �ضفاف كل املجاري
املائية مهما تنوعت» .منذ  1926حتى  ،1999حتولت الأمالك العمومية
وح ّرم على اللبنانيني الإفادة من �شواطئهم
البحرية �أمالكاً خا�صة يف معظمهاُ ،
التي �صارت منتجعات خا�صة ثمة �شروط تعجيزية للولوج اليها .وي�شار اىل �أن
القوانني التي ُ�س ّنت خالل االنتداب� ،سمحت ب�إقامة من�ش�آت مبوجب رخ�ص
وامتيازات ،لكنها طوقت �أي رخ�صة بتدابري قانونية جتيز �سحب الرخ�صة �أو
�إعادة النظر يف الر�سم املايل ،وحتظر التنازل عن الرخ�صة للغري كلياً �أو جزئياً
«�إال بعد موافقة رئي�س الدولة امل�صادق عليها من املفو�ض ال�سامي» ،كما جاء
يف املادة  14من الأحكام املتعلقة بالرخ�ص واالمتيازات املخت�صة مبياه الأمالك
العمومية.
وين�ص نظام «�إ�شغال الأمالك البحرية ،ال�صادر يف املر�سوم  4810عام 1966
واملعدل عام  1978يف مادته الأوىل على �أن «الأمالك العامة البحرية تبقى
با�ستعمال العموم وال يكت�سب عليها ملنفعة �أحد �أي حق يخ ّول �إقفالها مل�صلحة
خا�صة» .ون�صت املادة ذاتها �أي�ضاً على �أن «ال�سماح بتخ�صي�ص جزء من
ال�شاطئ ال�ستعمال فرد �أو جمموعات وح�صر هذا االنتفاع بهم دون �سواهم
يكون عم ًال ا�ستثنائياً» .وقيدت حاالت اال�ستثناء ب�إقامة م�شاريع لها مربرات
�سياحية �أو �صناعية ،وفق �إفادات املجل�س الأعلى للتنظيم املدين ،و«عدم علو
البناء فوق م�ستوى الأمالك العامة البحرية �أكرث من �ستة �أمتار».

التعديات على األمالك البحرية خالل الحرب

ومع اندالع احلرب اللبنانية عام � ،1975شهدت الأمالك التابعة للدولة
�أكرب عملية �سطو ممنهج ،فطالت الأمالك البحرية خا�صة .و�صدرت
خالل تلك املرحلة ،وحتديداً يف الثمانينيات ،قرارت وتراخي�ص ع�شوائية
�سمحت ب�إ�شغال هذه الأمالك ،ما زاد من عدد املن�ش�آت وحجم التعديات
على طول ال�شاطئ اللبناين .وقد خالفت هذه الرتاخي�ص القرار الرقم
 ،25/144ال �سيما املادة  16منه التي تن�ص على وجوب �إعطاء �إجازات
الإ�شغال بقرار من رئي�س الدولة.
ونتيجة لهذه الفو�ضى ،انح�سرت م�ساحة ال�شاطئ مع انتهاء احلرب من
نحو مئتني وع�شرين كلم اىل ما ال يزيد  40كلم .وكانت مديرية ال�ش�ؤون
العقارية يف وزارة املال قد �أجرت م�سحاً لواقع ال�شاطئ قبل احلوادث وبعدها
�أظهر �أن هناك  7ماليني و� 567ألفاً و 335مرتاً مربعاً من الأمالك العامة
امل�شغولة ،ومنها �إ�شغاالت من الدولة� .أما امل�ساحات امل�شغولة من دون
تراخي�ص قانونية ،فبلغت زهاء مليونني و� 803آالف مرت مربع .كما �أح�صت
 1465خمالفة بحرية ح�صلت خالل احلرب ،منها م�شاريع حت ّولت اىل �أبرز
دعائم املنظومة االقت�صادية يف فرتة ما بعد احلرب.
ما بعد الحرب :مشاريع قوانين ومراسيم لم
تبصر النور

عاد ملف االمالك البحرية اىل الواجهة مع حكومة الرئي�س �سليم احل�ص ،بعد
انتهاء احلرب .فقد كلف احل�ص جلنة لو�ضع درا�سة �شاملة حول و�ضع هذه
الأمالك والتعديات عليها .وبالفعل� ،صدر يف � 20آب  1990القانون الرقم
 14الذي �أبطل جميع الرتاخي�ص املخالفة للقانون ال�صادرة عن وزراء الأ�شغال
ال�سابقني .ويف املادة  30منه الآتي« :تعترب باطلة بطالناً مطلقاً ويحظر على �أي
جهة ر�سمية ترتيب �أي �أثر قانوين عليها ،جميع الأعمال والت�صرفات والتدابري
احلا�صلة خالفاً للقواعد والأ�صول املقت�ضاة قانوناً ويف �صورة خا�صة الآتي� :أ
 عقود البيع �أو الوعد به والإيجار املربمة خالفاً للأحكام والأ�صول املحددةلها .ب � -إ�شغال الأمالك العامة البحرية احلا�صلة دون ا�ست�صدار مرا�سيم
جتيزها وال يرتتب لل�شاغل الفعلي يف �صورة غري قانونية �أي حق مكت�سب مهما
كانت مدة �إ�شغاله .ج  -الإ�شغال امل�ؤقت للأمالك العامة �أو البلدية وا�ستثمارها
خالفاً للأ�صول وكان حا�ص ًال مبقت�ضى ترخي�ص من املرجع املخت�ص ».كما
قررت احلكومة �إعادة تفعيل �سرية ال�شواطئ املوجلة بحماية الأمالك العمومية
البحرية و�ضبط املخالفات ومالحقة املخالفني �إنفاذاً للقرار الرقم  1/7تاريخ
تكف الربملانات املتعاقبة منذ ذلك احلني عن طرح م�شاريع
 .1974/1/11مل ّ
قوانني لتنظيم ومعاقبة التعديات على الأمالك البحرية .ففي ،1992/7/15
�صدر املر�سوم  2522الذي حدد الر�سوم ال�سنوية املرتتبة على الرتخي�ص
لأ�صحاب املنتجعات .ويف العام  ،1993امتنعت وزارة النقل عن �إعطاء �أي
ترخي�ص جديد .ويف نهاية العام ،احلق باملوازنة اجلدول الرقم  9الذي رفع
الغرامة عن كل خمالفة جديدة اىل خم�سة �أ�ضعاف الر�سم املخ�ص�ص له.
لكن مع و�صول ال�سيد رفيق احلريري اىل رئا�سة جمل�س الوزراء ،اختلفت
توجهات الطبقة ال�سيا�سية احلاكمة وبد�أ احلديث عن م�شاريع خل�صخ�صة
الأمالك العامة ،ف�ض ًال عن الكالم الدائم عن اال�ستدانة وفر�ض ال�ضرائب
والر�سوم اجلديدة للحد من عجز اخلزينة .ف�أمام تفاقم �أزمة الدين العام
وحاجة احلكومة لتلبية مطالب العمال ،خا�صة يف ما يتعلق بتمويل �سل�سلة
الرتب والرواتب (ّ ،)1998-1995
�شكل مو�ضوع البت بر�سوم مهملة
ومن�سية ت�ساهم يف تعزيز واردات اخلزينة �أحد �أبرز مطالب املعار�ضة �آنذاك.
وتركزت خا�صة حول الأمالك العمومية البحرية امل�شغولة من الغري بال
ر�سوم منذ ما قبل احلرب� .إال �أن احلكومة وقفت بوجه ه�ؤالءّ ،
ولعل �أبرز
ما قيل يف هذا املو�ضوع جاء على ل�سان احلريري نف�سه يف حديث جلريدة
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أكد رئي�س احلكومة �أن« :هناك طريقتان ملعاجلة
النهار يف  7متوز  .1995فقد � ّ
الأمالك البحرية .املطروح لدى اجلميع هو الإيجار .نحن كحكومة وكوزارة
مال لدينا الرغبة ب�أن نبيع ،و�إذا احتاجت يوماً الدولة اىل هذه الأرا�ضي لأي
�سبب من الأ�سباب ت�ستطيع �أن ت�ستملكها».
ويف هذه الأثناء ،ت�شكلت جلنة وزارية برئا�سة وزير الداخلية مي�شال املر
لإعداد مر�سوم ت�سوية خمالفات التجاوز على الأمالك البحرية� .إال �أن
اللجنة قدمت اقرتاح قانون ين�ص على تعديل مواد من قانون عام 1925
و�أحالت من ّثم م�شروع قانون معجل على جمل�س النواب مبوجب املر�سوم
الرقم  7919بتاريخ � 2شباط  .1996مل يب�صر امل�شروع النور بالطبع كما
هي حال معظم امل�شاريع التي حتال اىل جمل�س النواب.
املحاولة اجلدية الثانية للبت بهذا امللف جاءت من قبل وزير النقل عمر
م�سقاوي يف ني�سان  .1996فقد ر�أى هذا الأخري �أن الر�سوم املحددة على
املنتجعات ال�سياحية من جبيل اىل بريوت زهيدة وغري من�صفة مقارنة مع تلك
التي يف ال�شمال من جهة ،كما �أنها ال تخدم م�صلحة اخلزينة من جهة �أخرى.
لذا ،طالب م�سقاوي جمل�س الوزراء بالعودة اىل �أحكام املر�سوم امللغى الرقم
 12841تاريخ  25ايار  1963الذي ين�ص على مادتني �أ�سا�سيتني:
تعي الر�سوم باال�ستناد اىل ثمن الأر�ض املجاورة للأمالك البحرية
الأوىل ّ
على �أ�سا�س تقرير للجنة م�شرتكة بني وزارة النقل ووزارة العدل و�أمني
ال�سجل العقاري .والثانية حتدد قيمة التخمني بعد �أخذ امل�ساحة امل�شغولة
من الأمالك البحرية و�أهمية امل�شاريع املقامة بعني االعتبار.
ن�ص م�شروع م�سقاوي على �إعادة النظر بالبدالت كل خم�س �سنوات،
كما ّ
وكذلك �إعادة تنظيم الأمالك العامة البحرية غري امل�ستثمرة .مل تت ّنب احلكومة
م�شروع م�سقاوي مع �إقرارها ب�صوابية مالحظاته ،فيما عزا رئي�س اجلمهورية
اليا�س الهرواي رف�ضه اىل خوفه من «�أن يقدم �أ�صحاب املنتجعات على ر�شوة
اللجنة التي �ستقوم بالتخمني» .وعو�ضاً عن ذلك ،دجمت احلكومة م�شروع
قانون تقدمت به مع اقرتاح قانون كان قد تقدم به النائب �أوغ�ست باخو�س
لتنظيم �إ�شغال الأمالك البحرية العائدة اىل الدولة والبلديات .اعترب يومها
التنظيم املدين �أنه يجب هدم هذه التعديات انطالقاً من واقع «�أن البحر ملك
املواطنني ال �أ�صحاب الطرابي�ش» ولي�س ت�سويتها.
وجتدر الإ�شارة هنا اىل �أنه خالل �إحدى جل�سات املناق�شات يف اللجان
النيابية ،قدمت وزارة املال تقريراً ت�شرح فيه البعد املايل للم�شروع ،ولكن
الوزير ال�سنيورة مل يوزعه على �أع�ضاء اللجنة واكتفى بتو�ضيح املعطيات
التي لديه يف جل�سة الحقة .برر ال�سنيورة قراره قائ ًال�« :إن املهم يف املو�ضوع
وهم عدم ت�شويهه ،مع �أخذ الإيرادات التي
كله جمالية ال�شاطئ اللبناين ّ
ميكن �أن ت�ؤمنها ت�سويات تلك املخالفات خلزينة الدولة يف االعتبار» .ثم
قدمت وزارة النقل من خالل املدير العام للنقل الربي والبحري عماد
النوام تقريراً تناول طبيعة املخالفات وكيفية �إ�شغال ال�شاطئ البحري خالفاً
حت�صلها اخلزينة العامة �إذا ُ�سويت
للأ�صول� ،إ�ضافة اىل املبالغ التي ميكن �أن ّ
هذه املخالفات .كما قدم نقيب املهند�سني عا�صم �سالم اقرتاحات نقابتي
املهند�سني يف بريوت وال�شمال فطالب با�ستعمال كلمة تعديات و�شدد على
�ضرورة «عدم حتجيم ال�شاطئ وعدم ت�شويهه من الناحية البيئية ،مب�شاريع
ع�شوائية ،واملحافظة عليه كرثوة �سياحية ».اجتمعت اللجان من ايار حتى
حزيران  1997و ُدفن بعدها امل�شروع كما غريه.
ويف موازاة املناق�شات� ،أعدت مديرية ال�ش�ؤون اجلغرافية يف وزارة الأ�شغال
«م�شروع التعديات البحرية» و�أوردت �أ�سماء املخالفني و�أنواع التعديات و�أوجه
وتبي من خالل هذه الالئحة �أن اجلميع كان متورطاً يف ملف
ا�ستعمالهاّ .
التعديات من مواطنني و�سيا�سيني ودبلوما�سيني ووزارات وم�ساجد وكنائ�س
ومراكز حزبية وحتى «جمهولني عددهم �ستة» .وبرزت �أ�سماء العديد من
الوزراء والنواب احلاليني وال�سابقني ،بالإ�ضافة اىل م�شاريع �سياحية كبرية كانت
قد �ش ّيدت �أثناء احلرب الأهلية .مل ِ
ينف �أحد من املعنيني املعلومات الواردة
يف هذه الالئحة التي ُ�سربت الحقاً اىل الإعالم الذي تداول بها ّ
كل مرة �أثري
فيها مو�ضوع الأمالك البحرية .كما �أثارت هذه الالئحة ف�ضول بع�ض النواب
الذين �أخذوا يطالبون بن�شرها و�إطالع الر�أي العام عليها .ويف هذا ال�سياق،
طلب النائب في�صل الداوود من وزير الدولة لل�ش�ؤون املالية ف�ؤاد ال�سنيورة �أن
يز ّود جمل�س النواب بالقائمة ،وال �سيما �أن «الر�أي العام يعترب �أن هناك �صفقات
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ممثلو الدولة يدافعون

عن فساد الحكومة في

فترة الحرب،

ويطلبون ابقاء االعتداء على الملك العام

ر�سم رائد �شرف

�سيا�سية يف مو�ضوع الأمالك البحرية ويجب �أن يطلع النواب على امل�ست�أجر
وامل�ستثمر فيها» .حاول ال�سنيورة التن�صل من املو�ضوع معترباً �أن ال �أهمية
للأ�سماء «لأن الأ�سا�س معرفة طبيعة التعديات على الأمالك البحرية».
وكان النائب وديع عقل قد تقدم يف ال�سنة عينها باقرتاح قانون يفر�ض
ر�سوماً على التعديات على الأمالك البحرية .وقد ّقدر جممل مداخيل هذه
الغرامات مبا يقارب  331مليار لرية �سنوياً ،ما يخ ّول متويل �صندوق املهجرين
من ناحية وي�ساهم يف ت�سديد الدين العام من ناحية �أخرى� .أو�ضح عقل �أن
أكد عقل
م�شروع القانون ال يرمي اىل ت�شريع املخالفات وال اىل ت�سويتها .وقد � ّ
�أن «ثمة مبد�أً مطبقاً عاملياً يق�ضي بعدم جواز احتالل الأمالك العمومية ،فهي
تختلف متاماً عن �أمالك الدولة اخلا�صة ،وال يحق حتى للدولة �أن تتخلى عنها
�إال مبوجب ن�ص قانوين ا�ستثنائي .نام امل�شروع يف �أدراج جمل�س النواب وبقي
عقل ينادي وحيداً ب�ضرورة تغرمي التعديات على ال�شاطئ اللبناين حتى
ا�ضطر اىل اللجوء اىل الق�ضاء اللبناين ملعاقبة املخالفني .لكن هذا الأخري مل
يتحرك �أي�ضاً يف وجه النافذين يف ال�سلطة وخارجها.
وعام  ،1998قدمت احلكومة م�شروع قانون املوازنة ومن �ضمنه مادة جتيز ت�أجري
ال�شاطئ للمتم ّولني مدة � 50سنة .ثار �سخط املجتمع املدين ونظمت هيئات
بيئية و�أهلية اعت�صاماً كبرياً رف�ضاً لهذا الإجراء .وبالفعل� ،ألغى املجل�س املادة
 39من امل�شروع و�شدد على �ضرورة احلفاظ على ال�شاطئ كملك للجميع.
مل يتغري الو�ضع بعد انتخاب اميل حلود رئي�ساً للجمهورية وت�شكيل احلكومة
االوىل برئا�سة احل�ص على الرغم من الوعود مبحاربة الف�ساد وحت�سني الو�ضع
االقت�صادي التي قطعها كالهما .تقدمت حكومة احل�ص مب�شروع قانون قبيل
انتهاء عام  .1999وكان امل�شروع عبارة عن دمج بني م�شاريع وزارات العدل
والنقل واملال .حدد امل�شروع الواقع على �أنه خمالفة ولي�س تعدياً ،كما �أنه مل
يعي مدة الإ�شغال واعتمد البدل ال�سنوي بد ًال من الر�سم �أو الغرامة .مل
ّ
َ
يبت فيه يف جمل�س النواب.
يحظ القانون بالت�أييد الالزم ،وتبعاً لذلك مل ّ
عاد احلريري اىل احلكم يف ت�شرين االول  2000و�أدرجت حكومته الثالثة يف
م�شروع قانون املوازنة لعام  2001املادة  67التي ن�صت على «املعاجلة امل�ؤقتة
ملخالفات حا�صلة على الأمالك البحرية» .لكن املادة �أُلغيت عندما و�صل
امل�شروع اىل جلنة املال النيابية حني اعترب عدد من النواب �أن املادة ت�ساهم
يف �شرعنة املخالفات يف انتظار �صدور قانون �شامل .ويف �شهر �آب ّ ،2001قدم
م�شروع قانون جديد القى اعرتا�ضاً �شديداً من بع�ض الوزراء والنواب من
ناحية واجلمعيات املدنية من ناحية �أخرى .ت�ضمن امل�شروع بنداً يلزم الدولة
بتعوي�ض �صاحب اال�ستثمار يف حال تع ّر�ضه للخ�سارةّ .
ولعل �أبرز تعليق على

ن�ص القانون جاء على ل�سان النائب وليد جنبالط الذي و�صفه «بامل�شروع
الهمايوين املخيف الذي فيه ا�ستباحة كاملة للأمالك العامة البحرية والنهرية
ول ّأي كان ».ثم �شكل احلريري جلنة وزارية يف � 4شباط  2002لدر�س
م�شروع قانون جديد� .أجنزت اللجنة مهمتها يف غ�ضون ع�شرة �أ�شهر ورفعت
م�شروع القانون الرقم  1/19اىل جمل�س الوزراء يف  18كانون االول .2002
ت�ضمن امل�شروع �شرحاً حول التعديات القابلة للمعاجلة� ،إجراءات املعاجلة،
تتم
الر�سوم والغرامات املت ّوجبة ملعاجلة �أو�ضاع ال�شاغلني ،املخالفات التي مل ّ
ت�سويتها و�إلغاء الت�سويات املخالفة للقانون .جتدر الإ�شارة هنا اىل �أنه جاء �ضمن
معدة مبدئياً النتفاع جميع
الأ�سباب املوجبة للم�شروع �أن «هذه الأمالك ّ
املواطنني م�شرتكاً وجمانياً ،و�أن الو�ضع احلايل لل�شاطئ ي�شكل واقعاً خمالفاً
للقوانني ال ّبد من اخلروج منه ،وخ�صو�صاً �إقفال ال�شاطئ يف وجه الآخرين».
امل�شروع كما جميع امل�شاريع التي تقدمت قبله مل ّ
يتخط مناق�شات جمل�س
النواب .وما زال امل�شهد عينه يتكرر عند ّ
كل منا�سبة يعاد من خاللها فتح
م�س�ألة التعديات على الأمالك البحرية� ،آخرها خالل معركة هيئة التن�سيق
النقابية مع الدولة لإقرار �سل�سلة الرتب والرواتب (.)2014 - 2011
يتمركز �أكرث من ن�صف اللبنانيني يف �أبنية �سكنية �شُ ّيدت على طول ال�شاطئ.
ت�ضاف اليها امل�شاريع ال�سياحية التي انت�شرت بكثافة يف ال�سنوات الأخرية
والتي نه�شت ما تبقى من امل�ساحات العامة البحرية .فقد �سجلت وزارة
الأ�شغال بني عامي  2011و 61 2012تعدياً على �أكرث من  4000مرت مربع
تغياً كبرياً
تغيت مالمح ال�شاطئ ّ
من الأمالك البحرية .و�أمام هذا الواقعّ ،
تعمه الفو�ضى بفعل البناء الع�شوائي والتجمعات املكتظة.
ف�أ�ضحى مكاناً ّ
ويف ّ
ظل غياب � ّأي خطة جدية لت�سوية هذه املخالفات ولتنظيم املن�ش�آت،
�أ�صبح ال�شاطئ مكاناً حمروماً على اللبنانيني ،تتحكم به ر�ؤو�س الأموال
وحتتكره ملنافعها اخلا�صة .وهذه امل�شاكل ال تعالج �إال بن�ص ت�شريعي ي�أخذ
بعني االعتبار املعطيات االجتماعية واالقت�صادية والبيئية ويحمي بالتايل
امل�صلحة العامة .وق�ضية الأمالك البحرية اليوم لي�ست فقط ق�ضية قانونية
واقت�صادية وبيئية ،بل هي �أي�ضاً ق�ضية وطنية مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بعالقة
الإن�سان ب�أر�ضه .ف�إقفال ال�شاطئ �أمام اللبناين هو �أ�سا�ساً انتهاك حلق هذا
املواطن باالنتماء اىل �أر�ضُ ،حرم حتى من التمتع مبياهها.
٭باحثة ،من فريق عمل المفكرة القانونية

جتدون املقالة يف ن�سختها الكاملة مع املراجع على املوقع الإلكرتوين للمفكرة

مبنا�سبة ت�سييج منطقة الدالية ،اكت�شف نا�شطو احلملة الوطنية حلمايتها
وجود مر�سوم �صادر يف  1989ي�ؤول اىل التخلي عن �أمالك عامة بلدية
لأفراد من دون �أي مربر ويف جتاهل تام للأ�صول القانونية .وخلفية الق�ضية
�أنه كان يتعني على مالكي العقارات يف املنطقة العا�شرة من بريوت �أن
يتخلوا عن  20%من م�ساحة عقاراتهم لتكون ملكا عاما للبلدية ،يف حال
ارادوا احل�صول على ترخي�ص القامة ان�شاءات معينة فيها (منتجع) .وهذا
ما قام به �أحد املالكني هنالك خالل الثمانينات ،فح�صل على ترخي�ص
للبناء بعدما تخلى عن جزء من م�ساحة عقاره للبلدية .ويف خ�ضم
احلروب الدائرة وتنازع حكومتي الرئي�سني �سليم احل�ص ومي�شال عون
ال�شرعية ،كان مالكو العقارات يف هذه املنطقة ي�سعون جاهدين اىل ثالثة
�أمور :متكني م�ستثمري املنطقة العا�شرة من احل�صول على حق ح�صري
با�ستعمال امللك العام على ال�شاطئ ،الغاء القاعدة التي تلزمهم بالتخلي
عن جزء من م�ساحة عقاراتهم ،و�أخريا ،وهذا هو الأخطر ،ا�ستعادة ما
كان بع�ضهم تخلى عنه من م�ساحات مبوجب القاعدة املذكورة .وب�سحر
�ساحر ،كان للم�ستثمرين ما �أرادوا وذلك مبوجب مر�سوم موقع من وزراء
يف حكومة احل�ص ،ومن بينهم وزيرين كانا يرت�أ�سان �آنذاك تنظيمات
ع�سكرية ،ويف انتهاك �صريح ل�سل�سلة من ال�شروط ال�شكلية (عدم جواز
اتخاذ قرارات مماثلة يف فرتة ت�صريف الأعمال على اعتبار �أن احلكومة
كانت يف �أ�سحن الأحوال يف عداد امل�ستقيلة� ،صالحية حكومة موافقة
البلدية ،اعادة ت�صنيف امللك العام على �أنه ملك خا�ص من املمكن
بيعه ،ا�ست�شارة جمل�س �شورى الدولة ،ف�ضال عن ا�ست�شارة املجل�س
تبي للنا�شطني �أن هذا املر�سوم
الأعلى للتنظيم املدين) .وحل�سن احلظّ ،
بقي �سريا ومل ين�شر ،فلم ت�س ِر بعد مهلة الطعن فيه .وعليه ،تقدموا مبراجعة
�أمام جمل�س �شورى الدولة البطال املر�سوم وعمليا ال�ستعادة امل�ساحة
امل�ستباحة والتي تقدر قيمتها حاليا مباليني الدوالرات .وقد قدم الدعوى
جمعيتان من احلملة «اخلط الأخ�ضر» و«نحن».
واذ انتظر مقدمو الالئحة �أن ي�شكر موقع الئحة الدولة يف هذه الدعوى
مقدمي هذا اال�ستدعاء
(�أمني عام رئا�سة جمل�س الوزراء �سهيل البوجي) ْ
لأنهما ي�سعيان اىل ا�سرتداد �أمالك عامة مت التخلي عنها مبر�سوم من
دون بدل �أو مربر يف ظروف م�شبوهة ،عمد هذا الأخري لي�س فقط اىل
تربير االعتداء احلا�صل على الأمالك العامة ،بل �أي�ضا اىل تربير جتاوز
كل ال�شروط القانونية الجناز التخلي عن الأمالك العامة ،منها جتاوز
�صالحيات حكومة ت�صريف الأعمال ،عمال بنظرية اال�ستثناء .وحمل
ال�ضرورة بالن�سبة اليه هو حماية املاكية اخلا�صة والتي تقت�ضي رد امللك
اىل �صاحبه الذي كان تخلى عنه .وال نبالغ اذا قلنا (مهما بدا ذلك
غريبا) �أن ممثل الدولة يف هذه الدعوى بدا من خالل جوابه وك�أنه يعلن
�أن االعتداء على امللك العام ي�شكل �ضرورة وم�صلحة عامة من �ش�أنها
اباحة كل املحظورات .وبالطبع� ،أن ي�صدر كالم مماثل عند و�ضع املر�سوم
�أمر منتظر بالنظر اىل قيم احلرب ال�سائدة �آنذاك ،لكن �أن يعلن م�س�ؤولون
عا ّمون قيما مماثلة بعد ربع قرن من انتهائها ،فذلك �أمر يوحي ب�أن ثمة تر ّد
هائل يف منظومة احلكم يف هذه الدولة.
وتبعا لذلك ،تظهر هذه الق�ضية �أمرا غريبا :فخ�صم الدولة فيها والذي هو
نا�شطو الدالية ،يتوىل عمليا مهمة الدفاع عن مبادئها وم�صاحلها ويعمل
يجد الذين يتولون ر�سميا الدفاع عنها
على ا�سرتداد امللك العام ،فيما ّ
لالنق�ضا�ض على هذه املبادئ وامل�صالح وعلى كل ما هو عا ّم.
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العالج في قضايا اإلدمان على

ال
المخدرات ال يزال
معط ً
ّ

ومالحقة األشخاص المدمنين مستمرة

ر�سم رائد �شرف

كريم نمور
« ...»2709هذا هو العدد الإجمايل للأ�شخا�ص املوقوفني خالل
عام  2014بـ«جرم» تعاطي املخدرات ،ح�سب الإح�صاءات الر�سمية
ملكتب مكافحة املخدرات املركزي1؛ « ...»110هو العدد التقريبي
مللفات الأ�شخا�ص املدمنني املحالني اىل جلنة مكافحة الإدمان منذ �أن
مت تفعيلها يف �أوائل  2013حتى اليوم ،وذلك بح�سب املر�صد املدين
ال�ستقالل الق�ضاء و�شفافيته (املر�صد) 2الذي تديره «املفكرة القانونية»
بالتعاون مع مركز «�سكون» و»احتاد املقعدين اللبنانيني» .وهذا الفارق
املذهل بالأرقام بني عدد الأ�شخا�ص املالحقني �سنوياً بتعاطي املخدرات
وعدد الأ�شخا�ص املُحالني اىل اللجنة للعالج يطرح عالمات ا�ستفهام
عديدة ب�ش�أن �ضعف تطبيق مبد�أ «العالج كبديل من املالحقة والعقاب»
املك ّر�س يف قانون املخدرات ال�صادر �سنة  .1998وكان هذا القانون قد
ن�ص على �أن ال�شخ�ص املدمن ُيحال اىل جلنة مكافحة الإدمان فور تعهده
بالعالج وتتوقف املالحقة �ضده خالل فرتة عالجه وت�سقط املالحقة
نهائياً عنه يف حال جناح هذا العالج.
وما يزيد هذا الت�سا�ؤل �إحلاحاً هو �أنه مت خالل ال�سنتني الأخريتني
تذليل عدد من العوائق الأ�سا�سية :فقد مت تفعيل العمل بلجنة
مكافحة الإدمان (املعطلة �سابقاً) ،ومت ت�أمني بع�ض مراكز العالج،
3
وال �سيما م�ست�شفى �ضهر البا�شق ،ف�ض ًال عن �أن حمكمة التمييز
ح�سمت النقا�ش الق�ضائي حول مدى �إلزامية املبد�أ يف قرارها ال�صادر
يف  .2013 /10 /03وقد جاء يف هذا القرار �أن على القا�ضي الوا�ضع

يده على امللف وقف املالحقة فور تعهد ال�شخ�ص املدمن بالعالج دون
�أن يكون له �أي �سلطة ا�ستن�سابية يف هذا الإطار .وتبعاً لهذا القرار،
�شهدنا خالل �سنة  2014ما ي�شبه مفعول «دومينو» بحيث �صدرت
قرارات ق�ضائية عدة يف االجتاه نف�سه� ،أبرزها القرارات ال�صادرة عن
حمكمة ا�ستئناف اجلنح يف بريوت وحمكمة اجلنايات يف بعبدا.4
وفيما �أمكن القول �إن �أحد هذه العوائق يتمثل يف ممانعة عدد من
الق�ضاة عن وقف املالحقات التي ينظرون فيها �أو عدم معرفتهم
ب�آليات الإحالة اىل اللجنة ،يبني التدقيق يف �إجراءات املالحقة
والظروف املحيطة بها �أن ثمة عوائق عدة �أخرى ،بع�ضها �أكرث ت�أثرياً
من مواقف الق�ضاة من هذه امل�س�ألة.
عصا عقاب وإدانة ،أم عصا للضغط والتحفيز؟

من �أبرز العوامل املعيقة و�أخطرها ،ظاهرة التوقيف املمنهج خالل
التحقيقات الأولية يف ق�ضايا الإدمان .ففي درا�سة جلمعية «�سكون»
عن املالحقات الق�ضائية �سنة  ،5 2010تبني �أن النيابة العامة �أوقفت
يف  90%من احلاالت الأ�شخا�ص املدمنني خالل التحقيق الأويل ،و�أن
متو�سط مدة التوقيف الإداري (�أي التوقيف قبل �إحالة امللف اىل النيابة
العامة املخت�صة) بلغ � 6.5أيام ،وهو يتجاوز الفرتة القانونية الق�صوى
(� 96ساعة) .وقد ُ�س ّجلت حديثاً حالة مت جراءها توقيف املُ�شتبه فيه
بتعاطي املخدرات ملدة  20يوماً يف خمفر �أنطليا�س يف خمالفة �صارخة
للمادة  47من قانون �أ�صول املحاكمات اجلزائية ،وذلك بحجة اكتظاظ
النظارة يف مكتب مكافحات املخدرات (وهو املكتب املخت�ص بالتحقيق)

و�أي�ضاً يف ق�صر عدل بعبدا (حيث النيابة العامة املخت�صة ببت االدعاء
�ضده) .وكان مكتب مكافحة املخدرات قد اكتفى ب�إر�سال حمقق للقيام
بالتحقيقات الالزمة مع امل�شتبه فيه املوقوف يف خمفر �أنطليا�س دون �أن
ي�ؤدي ذلك اىل �إخالء �سبيله ،الأمر الذي مل يتحقق فعلياً �إال بعد عناء
طويل وطلبات تلو الأخرى مقدمة �أمام قا�ضي التحقيق يف بعبدا.
واىل ذلك ،تبني الدرا�سة نف�سها �أن متو�سط مدة التوقيف االحتياطي
للمدعى عليهم بجنحة تعاطي املخدرات قد بلغ  50يوماً تقريباً .وهنا
�أي�ضاً و�صلت ن�سبة املوقوفني اىل حوايل  90%من احلاالت ،ما ي�شري
اىل تف�شي ظاهرة التوقيف يف نوعيه الإداري واالحتياطي يف ق�ضايا
الإدمان على املخدرات.
ويف الواقع ،ي�ؤثر هذا الأمر �سلباً على رغبة ال�شخ�ص املدمن املالحق
باخل�ضوع للعالج .فما الذي قد ُيحثه على اخل�ضوع للعالج يف حني مت
توقيفه ،غالباً خارج املدة الزمنية امل�سموح بها قانوناً ،لأيام عدة يف النظارة
يف �شروط تتنافى متاماً مع الكرامة الإن�سانية؟ وما يزيد هذا الت�سا�ؤل حدة
هو �أن الدرا�سة نف�سها ب ّينت �أن الق�ضاة اكتفوا عند حتديد عقوبة ال�شخ�ص
املدمن يف  65%من احلاالت ،مبدة التوقيف �صراحة �أو �ضمناً (�أي حتديد
العقوبة على نحو ي�ساوي مدة التوقيف) مع �أو من دون �إلزام ال�شخ�ص
املدمن بت�سديد غرامة ،هذا مع العلم �أنه يف  70.6%من احلاالت التي
ُحكم فيها مبدة حب�س �أطول من مدة التوقيف ،كان احلكم غيابياً .ففي
ظل �إح�صاءات مماثلة ،يتبني �أن ال�شخ�ص املدمن الذي مت توقيفه لفرتة
طويلة يدرك �أنه عملياً نفذ قبل �صدور احلكم عقوبته الأ�سا�سية و�أنّ ّ
جل
ما قد يخ�سره يف حال ا�ستمرار املحاكمة هو احلكم عليه بغرامة ترتاوح بني
مليونني وخم�سة ماليني لرية لبنانية .وتالياً ،ما الذي يحفز ال�شخ�ص املدمن
اىل اختيار العالج جتنباً للعقوبة �إذا كان قد نفذ عملياً عقوبته �أحياناً قبل
�أن ُيعر�ض على القا�ضي؟ ففي هذه احلالة ،يتبدى �أن العقوبة ت�صبح نافذة
بحقه مبعزل عن ا�ستعداده لالنقطاع عن ا�ستخدام املادة �أو العالج للتخل�ص
من �إدمانه .وتبعاً لذلك ،ت�صبح ع�صا املالحقة والتوقيف ع�صا �إدانة وردع
ت�ستخدم فعلياً ،وتفقد باملقابل طابعها الذي �أراده امل�ش ّرع �أي �أن تكون ع�صا
�ضغط وحتفيز مع التمني �أن ال ُت�ستخدم� أبداً.
ولعل املنفعة الوحيدة املرج ّوة من العالج يف هذه احلالة هو املحافظة على
نظافة �سجله العديل .ولكن ،هذه املنفعة غري متوفرة يف حاالت عدة� :أو ًال،
لأن العديد من الأ�شخا�ص املدمنني مكررون ،وثانياً ،لأن ثمة عادة تنت�شر
يف �أقالم املحاكم م�آلها االمتناع عن �إر�سال خال�صات الأحكام اىل ال�سجل
العديل ل�سبب �أو لآخر ،ف�ض ًال عن �أنه ب�إمكان ال�شخ�ص املدمن بعد ثالث
�سنوات «تنظيف» �سجله العديل.
وعموماً ،تبقى هذه ال�صورة منت�شرة انت�شاراً وا�سعاً حتى ولو نقُ�صت ن�سبة
الأ�شخا�ص املوقوفني على خلفية الإدمان ابتدا ًء من  2014تبعاً للتعميم
الذي �أ�صدره النائب العام التمييزي اىل جميع ق�ضاة النيابات العامة
بعدم توقيف الأ�شخا�ص امل�شتبه فيهم بتعاطي املخدرات .6وقد �صدر
هذا التعميم تبعاً ملقرتحات تقدمت بها قوى الأمن الداخلي لتخفيف
االكتظاظ يف النظارات .كما جاء يف نف�س روحية التعميم الذي كانت
النائبة العامة اال�ستئنافية يف بريوت بالوكالة رنده يقظان قد �أ�صدرته يف �شهر
�آب  2013والذي �آل اىل �إعطاء فر�صة للموقوفني بتعاطي املخدرات للمرة
الأوىل والذين لي�س بحقهم �أ�سبقيات من خالل تركهم رهن التحقيق على
�أن ُيعاد لهم الفح�ص املخربي (�أي فح�ص البول) بعد انق�ضاء مدة �شهر
على تركهم .ويف الواقع ،بقي تعميم النائب العام اال�ستئنايف يف بريوت هو
املعمول به ،بحيث ُطبق فقط على الأ�شخا�ص الذين لي�س بحقهم �أ�سبقيات
فقط .وهنا تهم الإ�شارة اىل �أن كلمة «�أ�سبقيات» غالباً ما تعني تلك املد ّونة
لدى مكتب مكافحة املخدرات والتي ت�شمل �أي �إخبار �أو حتقيق جرى مع
ال�شخ�ص املعني مبعزل عن النتيجة الق�ضائية التي �آل �إليها ،ومبعزل عن زمن
ح�صوله .والواقع� ،أن ا�ستخدام الأ�سبقيات يف هذا املجال من دون �أي �إطار
قانوين ،ي�ؤدي اىل �إعطاء مكتب مكافحة املخدرات �صالحيات جد وا�سعة
يف �إيقاف �أو ترك �شخ�ص يالحق بتعاطي املخدرات .هذا ف�ض ًال عن �أن
املكتب غالباً ما برر جتاوز التعميم بحاجة التحقيق مع «املتعاطي» للتعرف
على هوية الذين ز ّودوه باملادة املخدرة.

من هنا يت�ضح جلياً �أن تعميم مبد�أ «العالج كبديل من املالحقة والعقاب»
�إمنا يفرت�ض ،لي�س فقط العمل على �إقناع ق�ضاة احلكم ب�إعماله ،بل �أي�ضاً
العمل على الإجراءات املتخذة يف مرحلتي التحقيق الأويل والتحقيق
يخي الأ�شخا�ص
االبتدائي ،و�أهمها طبعاً التوقيف .ولهذه الغاية ،ي�ؤمل �أن ّ
املدمنون بني العالج واملالحقة ،منذ بدء التحقيق معهم ،ف�إذا اختاروا
العالج �أن تتم �إحالتهم فور اال�ستماع اىل �إفادتهم اىل جلنة مكافحة الإدمان إجراءات العالج المكلفة
فور مثول ال�شخ�ص املدمن �أمام قلم جلنة مكافحة الإدمانُ ،ي ُ
حال تلقائياً
من دون تعري�ضهم للتوقيف.
اىل م�ست�شفى �ضهر البا�شق حيث يك�شف عليه �أحد الأطباء النف�سيني
املعتمدين .ويف عدد �سابق لها� ،أ�شارت املفكرة القانونية اىل ال�صعوبات
أي مصلحة للشخص المدمن في اختيار
الناجمة عن هذه الك�شوفات ،وخ�صو�صاً جلهة تقا�ضي الأطباء بدالت
العالج؟
كما تقدم ،غالباً ما يتبني الأ�شخا�ص املدمنون �أنهم قد نفذوا عملياً العقوبة معاينة من الأ�شخا�ص املُحالني ،فيما ُيفرت�ض قانوناً �أن تكون املعاينة جمانية.7
قبل بدء حماكمتهم حتى .وهكذا ،يكون �أمامهم �أمر من �أمرين� :إما �أن كما �أنه يتعني على ال�شخ�ص املدمن ت�سديد بدالت معاينة قد تكون باهظة
يح�ضروا جلل�سة واحدة �أو جل�ستني �أمام القا�ضي ويذعنوا للدعوى املقامة يف حال �إلزامه بارتياد عيادة نف�سية لفرتة معينة .وقد مت توثيق حاالت مت فيها
�ضدهم من دون �أي تعهد بالعالج ،في�صدر حكم بحقهم وتنتهي امل�س�ألة مع �إلزام املدمن بارتياد عيادة �أحد الأطباء العاملني يف م�ست�شفى �ضهر البا�شق
�ضرر غالباً ما يكون جمرد غرامة ذات قيمة متدنية ن�سبياً .و�إما �أن يتعهدوا مع ما ا�ستتبع ذلك من ت�ضارب م�صالح.
بالعالج ويطلبوا �إحالتهم اىل اللجنة ،ويف هذه احلالة ،يتعني عليهم ح�ضور ف�ض ًال عن ذلك ،من البديهي القول ب�أنه يكون للطبيب املعاين �أو املركز
جل�سات �إ�ضافية �أمام اللجنة واالنتقال للمعاينة ورمبا الر�ضوخ لإجراءات املعالج هام�ش وا�سع يف تقرير م�صري املالحقة ،ما دام يرتكز قرار اللجنة
حتريرهم من الت�سمم اجل�سدي �أو النف�سي مع ما ي�ستتبعه ذلك من ّ
تخل �أ�سا�ساً على تقييمه والإفادة ال�صادرة عنه .وهذا الأمر يتطلب �إذاً و�ضع
عن احلرية ونفقات .وطبعاً ،يتعني عليهم يف هذه احلالة ،االنقطاع التام �آليات �شفافة الختيار الطبيب �أو املركز وفق معايري مهنية و�إعطاء ال�شخ�ص
عن ا�ستعمال املخدر خالل فرتة العالج ورمبا اخل�ضوع لإجراءات عالج املدمن حق مراجعة اللجنة �إذا بدر من ه�ؤالء �أي تع�سف .ولتفعيل هذا
داخلي لفرتة �أ�شهر .وعليه ،ي�صبح اخليار املمنوح لهم واقعياً لي�س خياراً بني احلق ،يقت�ضي طبعاً �أن تبقى العالقة بني اللجنة والطبيب عالقة تعاون،
العالج واملالحقة ،بل اىل حد كبري ،جمرد خيار بني الالعالج مع ما قد من دون �أن يكون للطبيب �أن يح�ضر جل�سات اال�ستماع اىل الأ�شخا�ص
ي�ستتبعه من غرامة والعالج مع ما قد ي�ستتبعه من �أكالف بالوقت واملال املدمنني �أو اىل �شكاويهم.
تتجاوز بكثري كلفة الغرامة التي قد يحكم بها ،فيما تبقى املعاقبة حا�صلة ويف حاالت عدةُ ،ي�سجل تقاع�س �أ�شخا�ص مدمنني ،ربحوا �أحكاماً ق�ضائية
يف جميع احلاالت .هذا ف�ض ًال عن �أن التخلي عن لذة التعاطي يدخل �آلت اىل �إحالتهم �أمام اللجنة ،من املثول �أمام هذه الأخرية نظراً لتعميم
طبعاً يف قيا�س االختيار املالئم يف ذهن املدمن ،وهي عموماً ترجح لديه كفة �شائعات الأتعاب املدفوعة اىل بع�ض الأطباء املعاينني وعدم امتالك القدرة
الالعالج .وهذا ما يف�سر �أن عدداً كبرياً من الأ�شخا�ص املدمنني ميتنعون املالية لتغطية هذه التكلفة ،ف�ض ًال عن خ�شيتهم من �إحالتهم اىل مراكز
عن التذرع باملبد�أ ،بعد �أن يجدوا �أن عواقبه ال�سلبية عليهم تتجاوز ما قد عالج خمتلفة عن املراكز التي يتابعون عالجهم فيها منذ �أمد معني.
ينتج منه من� إيجابيات.
املخدرات ومببد�أ «العالج كبديل من املالحقة والعقاب» .و�أن هذا الأمر قد
يعود اىل املمار�سة املوروثة من العقود املا�ضية حني كانت اللجنة معطلة وكان
منطق العقاب مهيمناً ،فالإجناز الوحيد حينها كان يتمثل يف تفادي احلب�س
واحلكم بغرامة غري مرتفعة.

أي مصلحة للمحامين في التذرع بالمبدأ؟

ال يبدو الأمر �أف�ضل حا ًال بالن�سبة اىل املحامني .فعدا �أنهم ملزمون ب�إرادة
موكليهم الذين رمبا ي�ؤثرون الالعالج ،ف�إن �أتعاب املحامني التي تتناولها
االتفاقيات املعقودة معهم غالباً ما تكون مقطوعة .وتالياً ،تكون م�صلحتهم
عموماً يف ت�سريع �إجراءات املالحقة من دون �أي �إطالة �أو تعقيد .ويف هذا
الإطار� ،سجل «املر�صد» م�ؤخراً حادثة ح�صلت �أمام حمكمة اجلنايات يف
بريوت ،يف ملف �ضم ع�شرات من الأ�شخا�ص املدمنني ،حيث تقدم حمامي
�أحدهم بطلب ف�صل دعوى موكله عن باقي الأظناء ووقف املالحقة بحقه
بهدف �أن تتم �إحالته �أمام جلنة مكافحة الإدمان .وبدل �أن يقدم املحامون
احلا�ضرون يف الدعوى نف�سها طلبات مماثلة عن مدمنني �آخرين ،كان من
الالفت �أنهم اعرت�ضوا على هذا الطلب �أمام هيئة املحكمة مربرين ذلك مبا
قد ي�ستغرقه هذا الأمر من وقت و�إطالة .والالفت يف املو�ضوع �أن معظمهم
مل يكن على علم بتفعيل اللجنة �أو حتى بالآلية املن�صو�ص عليها يف قانون

لجنة مكافحة اإلدمان :ال تفرغ وال تعويضات
وواحدة لكل لبنان

من ناحية �أخرىُ ،ي�سجل �أن جلنة مكافحة الإدمان تت�ألف من خم�سة
�أع�ضاء ،كلهم غري متفرغني للعمل فيها وال يتقا�ضون �أي �أتعاب �إ�ضافية من
جراء ذلك .وهي ف�ض ًال عن ذلك تعمل على �صعيد لبنان كله .وبح�سب
حتقيقات املر�صد ،ال جتتمع اللجنة حالياً �أكرث من مرة واحدة يف ال�شهر
ملعاجلة امللفات املطروحة �أمامها.
ونظراً لأنه منذ تفعيلها حتى اليوم مل تعالج ما يتعدى  2.2%من العدد
الإجمايل مللفات الإدمان ،8فكيف تكون احلال �إذا مت تعميم الإحالة؟ و�أال
يتطلب تالياً تفعيل املبد�أ التفكري جدياً ب�إن�شاء جلان على �صعيد املحافظات
�أو �أقله واحدة لكل حمافظتني؟ و�أال يتطلب التفكري بتفريغ �أع�ضائها
وبتخ�صي�ص تعوي�ضات مالئمة لهم على �أقل تقدير؟
٭محام متدرج ،عضو في المفكرة القانونية

1 .1تراجع الإح�صاءات الر�سمية ملكتب مكافحة املخدرات املركزي ب�ش�أن تعاطي املخدرات من

نزار �صاغية بالتعاون مع جمعية «�سكون» �سنة  - 2011من�شورة على موقع املفكرة القانونية

عام  2010ولغاية العام  2014املن�شورة ربطاً بهذه املقالة يف ن�سختها االلكرتونية واملن�شورة على

االلكرتوين.

موقع املفكرة القانونية االلكرتوين.

ُ 6 .6يراجع كتاب النائب العام التمييزي باالنابة ،القا�ضي �سمري حمود ،اىل املديرية العامة

2 .2عن تعريف هذا املر�صد ،يراجع املوقع االلكرتوين للمفكرة القانونية.

لقوى الأمن الداخلي بتاريخ  2014/02/17حيث جاء حرفياً ما يلي« :نفيدكم �أننا طلبنا

3 .3يراجع قرار حمكمة التمييز (الغرفة الثالثة اجلزائية امل�ؤلفة من الق�ضاة �سهري احلركة

من جميع ق�ضاة النيابات العامة عدم توقيف الأ�شخا�ص امل�شتبه فيهم بجرم تعاطي املخدرات

وامل�ست�شارين غ�سان فواز وناهدة خداج) رقم  ،2013/260واملن�شور على املوقع االلكرتوين

واال�سراع ببت حما�ضر املوقوفني على ذمة التحقيق بحيث ال يتجاوز التوقيف على ذمة التحقيق

للمفكرة القانونية.

الفرتة الزمنية املحددة مبوجب قانون �أ�صول املحاكمات اجلزائية».

4 .4يراجع كرمي منور« ،مفعول الدومينو يف ق�ضايا الإدمان على املخدرات :مبد�أ «العالج كبديل

7 .7تراجع «�شهادة �شاب متعاط عن �أول جتارب جلنة الإدمان» ،املن�شورة يف العدد العا�شر من

من املالحقة» يتقدم يف املحاكم بعد قرار حمكمة التمييز التاريخي» ،املن�شور يف العدد الثامن

جملة املفكرة القانونية وعلى موقعها االلكرتوين.

ع�شر من جملة املفكرة القانونية وعلى موقعها االلكرتوين.

8 .8حوايل  120ملفا حماال اىل اللجنة منذ �أوائل  2013حتى اليوم مقابل � 5381شخ�صا

5 .5يراجع« :ال�شرطي والقا�ضي والأ�شخا�ص الذين يتعاطون املخدرات» ،درا�سة �أعدها �أ.

مالحقا يف تعاطي املخدرات فقط ما بني  2013و.2014
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تحفيز مالي
لتفعيل مجالس
العمل التحكيمية
حال نجار
يف � 4شباط � ،2015صدر املر�سوم رقم  1514برفع تعوي�ض
ر�ؤ�ساء و �أع�ضاء جمال�س العمل التحكيمية ومفو�ضي احلكومة
لديها من ثمانني �ألف اىل مئة �ألف لرية لبنانية عن كل جل�سة
علن ّية ،على �أن ال يزيد عدد اجلل�سات املدفوعة عن خم�س
جل�سات �شهريا .وقد هدف هذا املر�سوم اىل تعديل املر�سوم
ال�سابق رقم  9038ال�صادر بتاريخ  29اب  1996والذي كان
حدد التعوي�ض عن كل جل�سة بثمانني �ألف لرية لبنانية على
�أن ال يتجاوز التعوي�ض ال�شهري � 320ألف لرية .ويفهم من
املر�سوم اجلديد �أنه هدف اىل حتفيز املجال�س اىل عقد جل�سة
ا�ضافية �شهريا بحيث ي�صل عددها اىل خم�سة ،فيما كان
املر�سوم ال�سابق مينع تعوي�ض �أكرث من �أربع جل�سات.
وكان بع�ض الق�ضاة لفتوا م�ؤخرا اىل �أن بع�ض �أع�ضاء هذه املجال�س
كانوا ميتنعون عن ح�ضور �أكرث من �أربع جل�سات �شهريا بفعل احلد
الأق�صى للتعوي�ض املعمول به قبل �صدور املر�سوم رقم  .1514وعدا
عن �أن ذلك كان ي�ؤدي اىل تخفي�ض انتاجية املجال�س ،فانه كان ي�ؤدي
اىل خلل يف عمل املجال�س يف بع�ض الأ�شهر .وهذا ما يح�صل مثال
يف حال كانت جل�سات املجل�س تنعقد يف يوم حمدد من كل �أ�سبوع
(الثالثاء مثال) فيمتنع بع�ض الأع�ضاء عن ح�ضور احدى جل�سات
هذا ال�شهر اذا وقع فيه نهار ثالثاء خم�س مرات.
وي�أتي هذا املر�سوم يف �سياق جهد لتفعيل جمال�س العمل
التحكيمية وت�سريع وترية املحاكمات فيها .وكان هذا اجلهد �أدى
اىل ا�صدار مر�سوم رقم  729ال�صادر يف  ،2014 -10 -2والقا�ضي
با�ستحداث غرف يف جمال�س العمل التحكيمية وحتديد عدد
بع�ضها ،علما �أن �أيا من هذه الغرف مل ي َر النور بعد .ولكن كل
هذه الن�صو�ص واجلهود تبقى غري كافية :فزيادة عدد جل�سات
املجل�س يبقى �أمرا ثانويا باملقارنة مع احلاجة امللحة اىل تفعيل
م�شاركة م�ست�شاري املجال�س (ممثلي الأجراء وا�صحاب العمل)
يف �صوغ الأحكام ومناق�شتها .فما الفائدة من زيادة ح�ضور ه�ؤالء
اذا بقيت م�شاركتهم يف املجال�س �شكلية وجمردة عن �أي دور
فعلي ب�سبب نق�ص يف االرادة �أو الكفاءة؟ ف�أهم من زيادة ح�ضور
ّ
ه�ؤالء ،ثمة حاجة ما�سة اىل اعادة النظر يف املوا�صفات املطلوبة
لتعيينهم و�آليات هذا التعيني ف�ضال عن كيفية ت�أهيلهم وتدريبهم
للقيام باملهام الق�ضائية املناطة بهم ،فيتحملون م�س�ؤولياتهم
وي�شكلون عونا للقا�ضي (رئي�س املجل�س) بدل �أن يكونوا عبءا
عليه وعلى الدولة يف �آن.
يف ظل كل ذلك ،يبقى �أجراء عدة �أمام جمال�س العمل التحكيمية
بانتظار �أحكام تن�صفهم منذ �سنوات عدة.
مجازة في القانون والعلوم السياسية،
من فريق عمل المفكرة القانونية

العدد  ،26آذار/مارس 2015
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الهيئات

التمثيلية

للقضاة:

خطوة محدودة
الى األمام
يف كانون الأول  ،2014دعا ر�ؤ�ساء املحاكم يف املحافظات
ال�ست الق�ضاة املنفردين الختيار ممثلني عنهم يف ما ي�سمى
«الهيئات اال�ست�شارية» �أي الهيئات التي ي�ست�شريها الر�ؤ�ساء
الأول يف ادارة حماكمهم .وكانت هذه الهيئات قد ا�ستحدثت
يف  2013مببادرة من جمل�س الق�ضاء الأعلى ،وكانت ت�ضم
�آنذاك خم�سة ممثلني عن فئات خمتلفة من الق�ضاة العاملني يف
كل حمافظة .واجلديد يف  2014هو ا�ستحداث متثيلية خا�صة
للق�ضاة املنفردين ،بعدما كانوا ُدعيوا لأن ينتخبوا يف 2013
ممثلني عنهم وعن ر�ؤ�ساء املحاكم االبتدائية يف �آن .ولكن الأهم
هو �أنه بخالف احلال يف  ،2013حيث دعي الق�ضاة اىل انتخاب
ثالثة ق�ضاة عن كل فئة ،على �أن يعني جمل�س الق�ضاء الأعلى
واحدا منهم يف الهيئةُ ،دعي الق�ضاة املنفردون هذه املرة اىل
انتخاب ممثل عنهم من دون تدخّ ل .وكانت املفكرة قد انتقدت
طريقة التعيني ال�سابقة ،على خلفية �أن من �ش�أنها اعادة انتاج
الهرمية داخل الق�ضاء .وبذلك ،ويف حال تعميم طريقة التعيني
اجلديدة ،بات باالمكان اعادة ت�سمية الهيئة بحيث ت�صبح الهيئة
التمثيلية بدال عن الهيئة اال�ست�شارية .كما باالمكان يف هذه
احلالة �أن ت�سهم هذه املبادرة يف ان�ضاج جتربة االنتخاب داخل
الق�ضاء وتاليا يف تكري�س املبد�أ الذي ن�ص عليه اتفاق الطائف
ومفاده اختيار �أع�ضاء جمل�س الق�ضاء من الق�ضاة �أنف�سهم .ومن
املعلوم �أن من �ش�أن اعتماد هذا املبد�أ �أن يح�صن الق�ضاء ازاء
التعيينات ال�سيا�سية وما ي�ستتبعها من ت�أثريات �سلبية �أكيدة يف
امل�سارات املهنية للق�ضاة.
ترحب املفكرة بهذا التعديل ،جتدر اال�شارة يف الوقت نف�سه
واذ ّ
اىل �أن تفعيل هذه الهيئات وجعلها جزءا فاعال وحا�ضرا يف امل�شهد
العام ،يتطلب اتخاذ خطوات ا�ضافية كثرية و�أ�سا�سية� ،أهمها اعطاء
�أع�ضائها �صالحيات معينة ومنها حق املبادرة يف تقدمي االقرتاحات
واملطالب .فدورهم حتى الآن يبقى مرتبطا بارادة ر�ؤ�ساء املحاكم
الذين لهم �أن يدعوهم �أو ال يدعوهم� ،أن ي�ست�شريوهم �أو ال
ي�ست�شريوهم ،من دون �أن يكون لهم �أي قدرة ذاتية على التحرك.
وب�شكل �أعم ،يقت�ضي تفعيل التوا�صل اجلمعوي على �صعيد
املحاكم �أو يف جمعيات مهنية .فال يجتمع الق�ضاة يف منا�سبة
واحدة والنتخاب ممثليهم وح�سب ،وامنا تزداد منا�سبات التقائهم
وتوا�صلهم ،ومعها امكانات انتقالهم من حال اال�ستفراد مبا فيه من
�ضعف وتطييف اىل حال الت�ضامن مبا قد يكون فيه من قوة ومنعة.

حل ألحجية قانون اإليجارات
من خالل حكم قضائي:
تحفيز المؤجرين لتقديم
دعاوى استرداد
بتاريخ � ،2015-1-29أ�صدرت القا�ضية املنفردة املدنية الناظرة يف
ق�ضايا الإيجارات يف بريوت الرا عبد ال�صمد حكماً بق�ضية ا�سرتداد
م�أجور .واملميز يف هذا احلكم �أنه كان �س ّباقاً يف تطبيق القانون اجلديد
يف دائرة ق�ضاة الإيجارات يف بريوت ،بحيث قدر القا�ضي قيمة تعوي�ض
اال�سرتداد على �أ�سا�س املادة  32فقرة د من القانون اجلديد والتي تن�ص
على وجوب تطبيق �أحكامه على دعاوى اال�سرتداد التي مل ي�صدر بها
قرار مربم قبل تاريخ نفاذه .وهذا احلكم ي�ستدعي عدداً من املالحظات:
�أن القا�ضية �أثارت تطبيق القانون اجلديد من تلقاء نف�سها ح�سب ما
نفهم من حيثيات احلكم ،من دون �أن تعر�ض على الفرقاء مناق�شة م�س�ألة
القانون الواجب التطبيق.
�أن القا�ضية مل تتعر�ض مل�س�ألة مدى نفاذ القانون اجلديد تبعاً ل�صدور
القرار الد�ستوري ب�إبطال اللجنة املكلفة بتحديد بدل املثل يف حال
االختالف ،ف�ض ًال عن حتديد مدى ا�ستحقاق امل�ست�أجر مل�ساعدة مالية
من ال�صندوق .فانطلقت من فر�ضية �أن القانون اجلديد نافذ من دون
تبيان الأ�سباب التي تدفعها اىل ذلك.
�أن القا�ضية حددت من تلقاء نف�سها قيمة بدل املثل بـ 5%من القيمة
املخمنة للم�أجور ،لتحدد من ثم التعوي�ض املتوجب ب�ستة �أ�ضعاف هذا
حتل ّ
البدل .وهي بذلك مل ّ
حمل اللجنة التي مت �إبطال الن�صو�ص املن�شئة
لها وح�سب ،بل �أي�ضاً مل تطبق الأ�صول التي حددها قانون الإيجارات
اجلديد لغاية احت�ساب بدل املثل ،ومنها �أن ي�سعى الطرفان اىل االتفاق
عليه خالل ثالثة �أ�شهر من نفاذ القانون (�أي يف  ،)2015-3-28ف�إذا مل
يح�صل ذلك ،يتم تبادل تقارير خرباء بني الفريقني على �أن حت�سم اللجنة
املبطل �إن�شا�ؤها النزاع يف حال ا�ستمراره.
وباملح�صلة� ،شكل احلكم منوذجاً الفتاً يف جتاوز عوائق تطبيق قانون
الإيجارات ،يف ق�ضايا اال�سرتداد ،وذلك باملقارنة مع ال�صعوبة التي
يتوقعها امل�ؤجر كما امل�ست�أجر يف الدعاوى الآيلة اىل �إلزام امل�ست�أجر
بت�سديد البدالت اجلديدة .والفارق بني الأمرين ناجم عن �أن قانون
الإيجارات ن�ص �صراحة على �أن مهلة ت�سديد بدل الإجارة تبقى معلقة
حتى بت اللجنة املبطل �إن�شا�ؤها بطلب امل�ست�أجر باحل�صول على م�ساعدة
مالية من ال�صندوق .وجتاوز هذا العائق يبدو اليوم م�ستع�صياً ،لي�س فقط
ب�سبب �إبطال اللجنة (التي لها وحدها باتفاق املالكني وامل�ست�أجرين)
البت يف الطلب املذكور ،بل �أي�ضاً ب�سبب غياب �أي �ضمانات لتمويل
ال�صندوق الذي ما يزال حتى اللحظة فارغاً .و�أكرث ما نخ�شاه �أمام قرار
مماثل هو �أن ي�ؤدي قانون الإيجار اجلديد اىل نتائج خمالفة متاماً خلريطة
الطريق التي ن�ص عليها .فبدل �أن مينح امل�ست�أجر حق البقاء يف امل�أجور
ملدة معينة ببدل خمف�ض (تتحمل الدولة جزءاً منه ح�سب مدخول
امل�ست�أجر) على �أن يحرر امل�أجور متاماً بعد انتهائها ،يلج�أ املالك اىل
اال�ستفادة من القانون اجلديد لتحرير امل�أجور �ضمن �أق�صر املهل .وتبعاً
لذلك ،ت�صبح املجابهة املنتظرة بني املالكني وامل�ست�أجرين حول حتديد
بدل املثل م�س�ألة غري منتجة ،ليتحول القانون اىل �أداة حتفيزية للمالكني

مل�ضاعفة الدعاوى ال�سرتداد امل�آجري وحترير م�آجريهم �ضمن �أق�صر املهل.
�أمام نتيجة كهذه ،بالإمكان املغامرة يف اقرتاح حلول لأحجية �إن�شاء
�صندوق مل�ساعدة امل�ست�أجرين من دون و�ضع �أي �آليات ل�ضمان موارده.
فرمبا ُوجد هذا ال�صندوق فقط كي يهدئ خواطر امل�ست�أجرين ،من دون
�أن يكون هناك �أي نية يف ملئه �أو تفعيله .فبقدر ما يبقى معط ًال ،بقدر
ما تزيد حمفزات املالك للمطالبة با�سرتداد امل�أجور ،على نحو ي�ؤدي اىل
حترير الإيجارات قبل �أوانها.

صاحب المطبوعة :جمعية المفكرة القانونية
المدير المسؤول :نزار صاغية
شارك في التحرير :نزار صاغية وسامر غمرون
المدقق اللغوي :أسعد شراره

info@legal-agenda.com
www.legal-agenda.com
المفكرة القانونية Facebook:
Twitter: @Legal_Agenda

مت �إنتاج هذه املطبوعة بدعم مايل من
�سفارة مملكة الرنوج يف لبنان وم�ؤ�س�سة
هيرن�ش بل  -مكتب ال�شرق
الأو�سط .الآراء الواردة هنا تعرب
عن �آراء امل�ؤلفني وبالتايل ال تعك�س
بال�ضرورة وجهة نظر امل�ؤ�س�سة.
يوزع هذا العدد مع جريدة ال�سفري
مبوجب �إتفاقية تعاون بهذا ال�ش�أن.
ت�صميم الأعداد  :4-1بوليبود �ش.م.ل

ت�صميم� :ستوديو �سفر �ش.م.ل

