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الرابع من آب 2020، سيبقى محفوراً يف تاريخ بلدنا لعقود طويلة. لم يكن تفجري 
مرفأ العاصمة بريوت حادثاً عرضياً، بل كان عملً مقصوداً أّدى إىل مجزرة ألحقت 

أضراراً شاملة بأرواحنا وأجسادنا ومنازلنا ومدارسنا ومستشفياتنا ومؤّسساتنا... 
لذلك، كان من الطبيعي أن يشّكل هذا اليوم نقطة انطلق لحراك ضحايا هذه املجزرة 

ليس بهدف الدفاع عن حقوقهم كضحايا فحسب، بل عن حق مجمل املجتمع اللبناين 
يف دولة قادرة تكفل األمان والسلمة والكرامة له ولألجيال املقبلة. 

كما ُنلحق بالدليل “أرقام هواتف وعناوين مفيدة” لتسهيل التواصل مع الجهات 
الرسمية املعنّية بضمان هذه الحقوق، ونسخة عن “أبرز القوانني والقرارات” ذات الصلة.  يخّصص هذا الدليل لضحايا تفجري مرفأ بريوت واملتضّررين منه. يقّدم لهم املعلومات 

القانونية األساسية ملواكبة حراكهم الحقوقي. وقد ارتأينا ضرورة صياغته بسبب أهّمية 
حماية هذه الحقوق يف ظّل االنهيار املتعّدد األوجه الذي تشهده الدولة اللبنانية، كما 

وبسبب ضعف تواصل الدولة مع الضحايا إلعلمهم وإرشادهم حول حقوقهم. 

يقّدم الدليل اإلطار القانوين العام املتعّلق بحقوق الضحايا وقراءة أّولية لإلشكاليات 
القانونية التي قد تعرتض وصولهم إىل حقوقهم بالعدالة وإعادة اإلعمار والتعويض 

والتجّمع. ويحاول توضيح النصوص القانونية ليك تكون يف متناول مختلق القّراء 
واإلستفادة منه. 

استندنا إلعداد هذا الدليل، عىل أعمال فريق “املفكرة” يف إطار رصده ألعمال مجلس 
النّواب والتحقيق العديل والوزارات واإلدارات املعنية، فضلً عن مواكبة احتياجات 
الضحايا وحراكهم القانوين. باإلضافة إىل األبحاث القانونية، شمل ذلك التعاون 

املستمر مع ستويو “أشغال عاّمة” و”االتحاد اللبناين لألشخاص املعّوقني حركيا”ً 
وجمعية “رّواد الحقوق”. 

نشري اىل أّن هذا الدليل يستخدم عبارة “ضحايا” لإلشارة إىل جميع الضحايا 
واملتضّررين جّراء تفجري مرفأ بريوت، باستثناء القسم املتعّلق بالتعويض الذي يمّيز بني 

الضحايا )األشخاص الذين أصيبوا بضرر جسدي( واملتضّررين.

ارتأينا يف إطار هذا الدليل الرتكيز عىل الحقوق التي ستتطّلب متابعة طويلة األمد كون 
العمل عىل تحقيقها قد يمتّد لسنوات عّدة ويواجه العديد من العراقيل. يبدأ الدليل 

بعرض املبادئ العاّمة التي ترعى حقوق ضحايا تفجري 4 آب، ثم يتناول يف أربعة 
أقسام مختلفة الحقوق املحورّية يف حراك الضحايا، وهي اآلتية:

مــا هــو مســار التحقيــق واملحاكمــة أمــام املجلــس العــديل يف جريمــة 
املرفــأ؟ وكيــف يشــارك الضحايــا فيــه ضمانــاً لحّقهــم يف الوصــول إىل 

والعدالــة؟  الحقيقــة 

بهــا  التــي يمكــن للضحايــا واملتضّرريــن املطالبــة  التعويضــات  مــا هــي 
عــن األضــرار التــي لحقــت بهــم مــن جــّراء التفجــري؟ ومــا هــي آلّيــات 

التعويــض التــي أقّرتهــا الدولــة لغايــة اآلن؟

مــا هــي أهميــة وأهــداف تجّمعــات الضحايــا وأشــكالها املمكنــة؟ 

مــا هــي خّطــة الدولــة لحمايــة املناطــق املتضــّررة مــن جــّراء التفجــري؟ وأّي 
الســريعة؟  لعودتهــم  وأّي ضمانــة  لســّكانها  حمايــة 

مقدمة

لماذا هذا الدليل؟

منهجية إعداد الدليل

ماذا يتّضمن هذا الدليل؟
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4

2

الحقيقة والعدالة

التعويض

تجّمعات الضحايا

إعادة اإلعمار
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الحق في المعاملة الكريمة والمساواة وعدم التمييز

الحق في المعاملة الكريمة والمساواة وعدم التمييز

الحقوق األساسية التي انُتهكت من جرّاء التفجير

الحقوق التي يتوّجب احترامها لضمان إنصاف الضحايا 
وتعافيهم بعد التفجير

انتهك التفجري العديد من الحقوق األساسية التي كّرستها املواثيق الدولية، ال 
سّيما اإلعلن العاملي لحقوق اإلنسان والعهدين الدوليني الخاّصني بالحقوق 
املدنية والسياسية وبالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، وهي اآلتية:

الحّق يف الحياة وعدم التعّرض للقتل ويف األمان الشخيص
الحّق يف السلمة الجسدية والحماية من التعذيب واملعاملة اللإنسانية واملُهينة

الحّق يف التمّتع بأعىل مستوى من الصّحة الجسدية والنفسية
الحّق يف العمل ويف التمّتع بظروف عمل تكفل السلمة والصّحة

الحّق يف حماية امللكية الخاّصة 
الحّق يف الّسكن ويف توفري املأوى والحماية من التشّرد أو النزوح القسري]1[

الحق في الوصول إلى العدالة واإلنصاف

الحق في جبر الضرر

الحق في الوصول إلى المعلومات

حقوق األشخاص المفقودين وذويهم

حقوق األشخاص المشرّدين 

1

1

I

II

2

3

4
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ماذا يتضّمن هذا القسم؟
اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان

 املــادة 1: 
يولــد جميــع النــاس أحــراراً ومتســاوين يف الكرامــة والحقــوق. وهــم 
قــد ُوهبــوا العقــل والوجــدان وعليهــم أن يعاملــوا بعضهــم بعضــاً 

بــروح اإلخــاء.

 املادة 2: 
يات املذكورة يف  لكِلّ إنسان حق التمُتّع بجميع الحقوق والحِرّ

هذا اإلعلن، دونما تمييز من أِيّ نوع، وال سّيما التمييز بسبب 
ين، أو الرأي  العنصر، أو اللون، أو الجنس، أو اللغة، أو الِدّ

سياسياً وغري سيايس، أو األصل الوطني أو االجتماعي، أو الرثوة، 
أو املولد، أو أِيّ وضع آخر.

بحسب المواثيق الدولية

المبادئ العاّمة المتعّلقة 
بحقوق ضحايا التفجير

*
* المبادئ العاّمة المتعّلقة بحقوق ضحايا التفجير

8
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الحق يف الحياة والحق يف السالمة الجسدية
حيث يتوّجب عىل الدولة خلل أّي كارثة ويف أعقابها أن تضمن 

الحق يف الخصوصية
حيث يتّوجب عىل الدولة أن تتخذ التدابري التي ترمي إىل عدم إزعاج 

الضحايا والحّد من التدّخل يف حياتهم الخاّصة والشخصية.

حرية التعبري وحرية التجّمع وإنشاء الجمعيات
وهي من الحقوق األساسية املرتبطة بأسس املجتمع الديمقراطي التي 

تسمح للضحايا باالعرتاض عىل قرارات الدولة وسياساتها تجاههم.

يتوّجب عىل الدولة اللبنانية أن تحرتم الحقوق األساسية للضحايا يف استجابتها 
لتداعيات التفجري، ال سّيما يف إطار وصول الضحايا إىل العدالة والتعويض 

واملساعدات. وأهّمها:

يتوّجب عىل الدولة اللبنانية ضمان حق الضحايا يف الوصول إىل العدالة 
واإلنصاف وذلك بهدف محاسبة املسؤولني عن التفجري والتعويض لهم عىل 

األضرار التي ألحقت بهم. وهو يشمل الحقوق التالية:

الحاجات األساسية لحماية الضحايا وتيسري أعمال املنظمات التي توّفر 
املساعدات اإلنسانية، وباألخّص »األغذية، واألدوية، واملأوى والرعاية 

الصحية«.]10[ فضلً عن ذلك، يتوّجب عليها البحث عن املفقودين 
والكشف عن مصريهم. كما يتوّجب عليها ضمان سلمة الضحايا 

وأسرهم والشهود املتقّدمني لصالحهم، من التخويف واالنتقام.]11[   الحق يف املعاملة الكريمة
هو حق جوهري يف جميع صكوك حقوق اإلنسان، وتقوم عليه جميع 

الحقوق األساسية املكّرسة يف هذا املجال.]2[ وعليه، يتوّجب عىل الدولة أن 
تعامل الضحايا برأفة واحرتام لكرامتهم.]3[ ويف إطار الكوارث مثل حادثة 
التفجري، فإّن املبدأ األسايس الذي تقوم عليه عمليات اإلغاثة هو احرتام 

وحماية كرامة اإلنسان األصيلة.]4[ ويجب عىل جميع الجهات اللبنانية 
واألجنبية التي تعمل يف مجال اإلغاثة واملساعدة »أن تحرتم الكرامة البشرية 

لألشخاص املتضّررين من الكوارث«.]5[ كما يرتبط الحق يف املعاملة الكريمة 
بـ«الحق يف الضمان االجتماعي« وبأن تتوّفر لكّل فرد من املجتمع، عىل قدر 

اإلمكانيات، الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية التي ال غنى عنها 
لكرامته ولتنامي شخصّيته بحرية.]6[

 الحق يف املساواة وعدم التمييز
هو حق جوهري ومن ركائز قواعد حقوق اإلنسان الدولية.]7[ وقد اعتمد 

الدستور اللبناين مبدأ »املساواة يف الحقوق والواجبات بني جميع املواطنني 
دون تمايز أو تفضيل«.]8[ ويعّرف التمييز عىل أّنه »أي تفرقة أو استبعاد 

أو تقييد أو تفضيل يقوم ألي سبب )...( مما يستهدف أو يستتبع تعطيل 
أو عرقلة االعرتاف لجميع األشخاص، عىل قدم املساواة، بجميع الحقوق 

والحريات أو التمتع بها أو ممارستها«.]9[ وعليه، يمنع هذا املبدأ الدولة من 
التمييز بني الضحايا عىل أساس االنتماء السيايس أو الطائفي أو املناطقي 

أو الجنسية أو اإلعاقة أو االنتماء إىل فئة اجتماعية معّينة. وهو يضمن 
بشكل خاص حقوق األشخاص الذين ينتمون ملجموعات مهمشة تاريخياً أو 
اجتماعياً أو اقتصادياً كذوي الدخل املحدود وذوي اإلعاقة والنساء والعّمال 

األجانب  واللجئني وعديمي الجنسية الذين تعّرضوا ألضرار بسبب جريمة 
مرفأ بريوت.

الحق يف احرتام الحقوق األساسية للضحايا
وهي مجمل الحقوق املكّرسة بموجب الدستور اللبناين واملواثيق الدولية، 

وأبرزها:
مبدأ محاسبة املسؤولني عن التفجري

يعترب مبدأ »املحاسبة« من الركائز األساسية يف دولة القانون، ويهدف 
إىل حماية حقوق اإلنسان وإنزال عقوبات متناسبة مع خطورة الجريمة 

المبادئ العاّمة المتعّلقة بحقوق ضحايا التفجير

الحق في الوصول إلى العدالة واإلنصاف 2

اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان

املــادة 8: 

ــة إلنصافــه  لــكِلّ شــخص حــق اللجــوء إىل املحاكــم الوطنيــة املختَصّ
الفعــيل مــن أَيّــة أعمــال َتنتهــك الحقــوَق األساســيَة التــي يمنحهــا إَيّــاه 

الدســتوُر أو القانــوُن.

املــادة 10: 

لــكِلّ إنســان، عــىل قــدم املســاواة التاّمــة مــع اآلخريــن، الحــُقّ يف أن 
َتنظــر قضيَتــه محكمــٌة مســتقَلٌّة ومحايــدٌة، نظــراً ُمنصفــاً وعلنيــاً، 
ــه إليــه. للفصــل يف حقوقــه والتزاماتــه ويف أَيّــة تهمــة جزائيــة ُتوَجّ

بحسب المواثيق الدولية

*
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باملسؤولني عن التفجري وضمان عدم تكرار الجريمة.

 الحق يف اللجوء إىل القضاء
يشمل حق الضحايا يف اللجوء إىل القضاء للمطالبة بإنصافهم الفعيّل من 
الحادث الذي انتهك حقوقهم األساسية )أي التفجري( ومحاسبة املسوؤلني 

عنه.]12[ وهو ما يعني ضمان حق الضحايا يف تقديم الشكاوى والدعاوى ضّد 
املسؤولني عن التفجري وموجب إزالة العقبات التي قد تمنع ذلك. ويتضّمن 

الحق يف املساواة يف اللجوء إىل القضاء،]13[ وعدم حرمان أي شخص 
من حقه يف املطالبة بإنصافه، ال سّيما حق األجانب واألشخاص عديمي 

الجنسية يف اللجوء إىل املحاكم بالتساوي مع اللبنانيني.]14[

 الحق يف محاكمة عادلة
وهو يرتبط بكيفية التعامل مع الشكاوى والدعاوى التي تقّدم بها الضحايا 

أمام القضاء، ويتضّمن الحقوق التالية:

المبادئ العاّمة المتعّلقة بحقوق ضحايا التفجير

الحق يف محكمة مستقّلة وحيادية
تشمل ضمان استقللية القضاة الناظرين يف القضية من أّي ضغط 

سيايس أو تأثري غري مشروع قد تفرضه السلطتان التنفيذية والتشريعية 
أو السلطات القضائية العليا عىل مسار التحقيق واملحاكمة.]15[

الحق يف محاكمة علنية
يشمل الحق يف علنية جلسات املحاكمة أي أن تجري الجلسات 

بشكل مفتوح أمام الجمهور العام واإلعلم لضمان نزاهة اإلجراءات 
وشفافّيتها.]16[ 

الحق يف املساعدة القانونية
يشمل حق الضحايا يف الحصول عىل املساعدة واالستشارات 

القانونية وتمثيلهم أمام املحاكم والدفاع عنهم.]17[

الحق يف التقايض عىل درجتني )حق االستئناف(
يشمل حق الضحايا يف استئناف القرار القضايئ االبتدايئ وأن تعيد 
النظر يف القضية محكمة من درجة أعىل.]18[ وقد دعت لجنة األمم 

املتحدة املعنّية بحقوق اإلنسان الدول التي تعتمد عىل محاكم جنائية 
خاّصة )كاملجلس العديل يف لبنان( أن تحرتم اإلجراءات اللزمة 

لضمان املحاكمة العادلة، أهّمها حق االستئناف.]19[

حق الضحايا يف املشاركة يف املحاكمة
يضمن هذا الحق مبدأ تكافؤ الفرص القانونية بني أطراف الدعوى 

وحق الضحايا يف عرض قضّيتهم أمام املحاكمة.]20[ ويف إطار الجرائم 
واالنتهاكات الجسيمة لحقوق اإلنسان )كما هي حال التفجري(، يتيح 

هذا الحق الفرصة للضحايا لعرض وجهات نظرهم وأوجه قلقهم، 
وأخذها يف االعتبار يف املراحل املناسبة من اإلجراءات القضائية، بما 

يعزز إمكانية وصولهم  إىل العدالة خلل املحاكمة.]21[

الحق يف الحصول عىل حكم وإنفاذه
يشمل الحق يف الحصول عىل قرار يبّت يف مطالب الضحايا )كالقرار الذي 

يمنحهم تعويضاً وُينزل العقوبات بحق املسؤولني عن التفجري(، وذلك 
خلل مّدة معقولة.]22[ كما يشمل التنفيذ الفعيل للقرارات التي تمنح 
تعويضات للضحايا ويضمن أن يحصل الضحايا عىل التعويض فعلياً 

وليس فقط عىل الورق.]23[

الحق في جبر الضرر  3

“جــرب ضــرر الضحيــة هــو بحــد ذاتــه مســار )...( يمكننــا تحديــد مراحلــه التــي 
تتفــّرع إىل حقــوق: حــق الضحيــة يف إعلمــه باملخاطــر، الحــق يف نجدتــه، 

الحــق يف مســاعدته، الحــق يف تنــاول قضّيتــه إعلميــاً مــع احــرتام آالمــه 
وخصوصّيتــه، الحــق يف التعويــض الكامــل )...(، الحــق يف املشــاركة 

يف كشــف الحقيقيــة، الحــق يف تنظيــم دفــاع جماعــي، الحــق يف إنشــاء 
جمعيــة، وأخــرياً الحــق يف املشــاركة )...( يف وقايــة املخاطــر”.]24[

بحسب الفقه الفرنسي

يتوّجب عىل الدولة اللبنانية ضمان حق الضحايا يف جرب الضرر والتعويض، وهو 
يشمل الحقوق التالية:

الحق يف التعويض الكامل املعادل للضرر
يحق ألي شخص َلِحقت به أضرار مادية أو معنوية بسبب فعل أو عدم 
فعل الغري ومن ضمنهم الدولة، أن يطالب بالتعويض الكامل املعادل 

للضرر عن كاّفة أنواع األضرار والخسائر التي لحقت به.]25[ ويتضّمن هذا 
الحق أن يكون التعويض متناسباً مع الضرر الناجم عن انتهاك حقوق 

اإلنسان،]26[ وأن يكون كافياً وفّعاالً وفورياً.]27[

*
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المبادئ العاّمة المتعّلقة بحقوق ضحايا التفجير

 الحق يف سبل االنتصاف للمطالبة بالتعويض
يجب عىل الدولة أن تكفل ُسبل انتصاف فّعالة للضحايا واألشخاص الذين 

اُنتهكت حقوقهم، للمطالبة بالحصول عىل التعويض وجرب الضرر.]28[ 
يشمل ذلك، باإلضافة إىل الوصول إىل الهيئات القضائية، إتاحة الوصول 

للهيئات اإلدارية وغريها من الهيئات واآلليات املتعّلقة بالتعويض.]29[

 أشكال جرب الضرر الكامل
وفقاً ملبادئ األمم املتحدة ذات الصلة،]30[ يتوّجب عىل الدولة اللبنانية أن 

توّفر للضحايا، بما يتناسب مع جسامة االنتهاك وظروف كّل حالة، أشكال 
الجرب التام والفّعال التالية:

 برامج وطنية للتعويض
عىل الدولة اللبنانية أن تـسعى إىل وضـع بـرامج وطنيـة ُتعـنى بجرب الضرر 

واملـساعدات األخـرى املقّدمـة للـضحايا، تحـّسباً لعـدم قـدرة األطـراف املـسؤولة 
عـن االنتهاك علـى الوفـاء بالتزاماتها. ويف هذه الحالة، يجب عىل الدولة 

تأمني التعويض بأسرع وقت ممكن لتخفيف العبء عىل الضحايا، 
والحلول مكان الضحايا إلعادة طلب مبالغ التعويض من األطراف املسؤولة 

عن االنتهاك.]31[

)restitution( الرد
أو التعويض العيني الذي يعيد الضحية إىل وضعها األصيل قبل 

حصول الحادث ويشمل مثلً عودة الضحايا إىل منازلهم، وإعادة 
ممتلكاتهم وعودتهم إىل العمل. 

)guarantees of non-repetition( ضمانات عدم التكرار
تشمل اّتخاذ تدابري الوقاية من خلل إجراء تغيريات يف القوانني 

واملمارسات ذات الصلة بهدف تجّنب تكرار الكارثة، كضمان إرساء 
القوانني والقواعد اللزمة ملنع التكرار وفرض رقابة فّعالة عىل اإلدارات 

الرسمية واألجهزة األمنية وتعزيز استقللية القضاء.

)compensation( التعويض
أو التعويض البديل عن أي ضرر يمكن تقييمه اقتصادياً، كالتعويض 

عن األضرار الجسدية والعقلية واملادية واملعنوية والخسائر املالية 
والفرص الضائعة والتكاليف املرتّتبة عىل الخدمات القانونية والطبية 

والنفسية واالجتماعية، 

)rehabilitation( إعادة التأهيل
تشمل الرعاية الطبية والنفسية فضلً عن الخدمات القانونية 

واالجتماعية«، 

 تدابري االعرتاف بالضحية وإرضائها 
)recognition and satisfaction(

تشــمل التحّقــق مــن الوقائــع والكشــف الكامــل والعلنــي عــن الحقيقــة، 
باإلضافــة إىل تقديــم اعتــذار علنــي بمــا يف ذلــك االعــرتاف بالوقائــع 

وقبــول املســؤولية، وإحيــاء ذكــرى الضحايــا وتكريمهــم وإقامــة أنصــاب 
تذكاريــة عاّمــة.

الحق في الوصول إلى المعلومات 4

يحــق لــكّل شــخص، طبيعــي أو معنــوي، الوصــول إىل املعلومــات 
واملســتندات املوجــودة لــدى اإلدارة واالّطــلع عليهــا، وفقــاً ألحــكام هــذا 

القانــون، مــع مراعــاة عــدم اإلســاءة يف اســتعمال الحــق.

المادة 1 من قانون الحق في الوصول إلى المعلومات

 حق الوصول إىل املعلومات
يعترب الحق يف الوصول إىل املعلومات متفّرعاً من حرية التعبري والحق 

يف اعتناق اآلراء وتلّقي األفكار ونقلها، باعتبار أّن الوصول إىل املعلومات 
هو نقطة انطلق أساسية لصياغة اآلراء وممارسة حرية تقرير املصري.]32[ 

ويضمن القانون اللبناين هذا الحق وينّص عىل آلية إدارية من أجل طلب 
الوصول إىل املعلومات املوجودة لدى اإلدارة.]33[ ويف إطار مكافحة الفساد، 

تكون الدولة اللبنانية ملزمة بضمان أمكانية حصول الناس فعلياً عىل 
املعلومات وتعزيز الشفافية يف عمليات اّتخاذ القرار، وذلك بهدف تشجيع 

مشاركة املجتمع يف منع الفساد ومحاربته وضمان حسن إدارة الشؤون 
العاّمة وعدم إساءة استعمال السلطة.]34[

حق الوصول إىل املعلومات املتعّلقة باإلنصاف واملحاكمة 
 والتعويض

ضحايا الجرائم والكوارث لديهم حق خاص يف الوصول إىل املعلومات 

*
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الحمايــة مــن التشــريد التعّســفي يف حــاالت الكــوارث، مــا 
لــم يكــن ضروريــاً إجــلء األشــخاص املتضّرريــن حفاظــاً عــىل 

ســلمتهم وصّحتهــم، وعــدم اســتمرار التشــريد ملــدة أطــول ممــا 
تقتضيــه الظــروف،]46[

إتاحة مأوى مناسب للمشّردين وعدم تشتيت أفراد األسرة 
الواحدة،]47[

الحق يف التمّتع بمستوى معييش الئق، عىل أن تكفل لهم 
الدولة وبدون أي تمييز الوصول اآلمن إىل األغذية األساسية 
واملياه الصالحة للشرب، واملأوى األسايس، وامللبس امللئمة، 

والخدمات الطبية والرعاية الصحية األساسية.]48[

االعــرتاف بشــخصّيتهم القانونيــة، عــىل أن تصــدر لهــم الدولــة 
كل مــا يلــزم مــن وثائــق ثبوتيــة للســتعاضة عــن الوثائــق املفقــودة 

وللتمّتــع بحقوقهــم وممارســتها،]49[

حمايــة أموالهــم وممتلكاتهــم مــن النهــب والتدمــري وأعمــال 
العنــف األخــرى،]50[ والحــق يف اســرتداد أموالهــم وممتلكاتهــم أو 

الحصــول عــىل التعويــض املناســب.]51[

الحــق يف الحصــول عــىل املســاعدات اإلنســانية بــدون أي تمييــز، 

عن الوقائع التي أّدت إىل األضرار والخسائر التي عانوا منها. ويعترب توفري 
هذه املعلومات والكشف الكامل والعلني عن الحقيقة جزءاً أساسياً من 

التعويض.]35[ كما يتوّجب عىل الدولة تسهيل استجابة اإلجراءات القضائية 
واإلدارية الحتياجات ضحايا الجرائم وإساءة استعمال السلطة، بخاّصة 

من خلل تعريف الضحايا إىل دورهم ونطاق اإلجراءات وتوقيتها وسريها، 
وإىل الطريقة التي ُتبّت بها قضاياهم.]36[ وكما أشرنا أعله، يضمن مبدأ 

الشفافية يف املحاكمة والطابع العلني لجلسات املحاكمة وصول الجمهور 
العام إىل املعلومات املتعّلقة باملحاكمة، ال سّيما عندما تتعّلق املحاكمة 

بمسائل تمّس باملصلحة العاّمة كقضية التفجري. 

المبادئ العاّمة المتعّلقة بحقوق ضحايا التفجير

 تسهيل حق الوصول للمعلومات إىل األشخاص ذوي اإلعاقة
تقع عىل الدولة مسؤولية إيجابية باّتخاذ التدابري التي تكفل ممارسة األشخاص 

ذوي اإلعاقة، لحقهم يف الوصول إىل املعلومات، بما يف ذلك تزويــدهم 
باملعلومــات املوّجهــة لعاّمة الناس باسـتعمال األشـكال والتكنولوجيـات الـسهلة 

املنـال وامللئمة ملختلف أنواع اإلعاقة يف الوقت املناسب.]37[

 الحق يف املعرفة
حق ذوي املفقودين )أفراد األسرة واملقّربون( يف معرفة مصري املفقودين 

ومكان وجودهم. ويف حال وفاة املفقود، يشمل ذلك الحق يف معرفة مكان 
وجود الّرفات واستلمها. ويف حال دفن رفات املفقود، يشمل ذلك الحق 
يف نبش الرفات والكشف عليها والتعّرف إىل هويّة صاحبها.]39[ ويتّوجب 

عىل السلطات أن تتعاون مع املنظمات الدولية التي تتوىّل مهّمة البحث 
عن املفقودين.]40[

 حق االّطالع
يحق ألفراد أسرة املفقودين )أو املقّربني منهم يف حال غيابهم( االّطلع 

عىل املعلومات املّتصلة بتقّفي أثر املفقودين، والتحقيقات غري الخاضعة 
للسّرية قانوناً )مثلً التحقيقات اإلدارية(، والتي من شأنها تحديد 

مصريهم. ويحق »للهيئة الوطنية للمفقودين واملخفيني قسرياً« استلم 

هذه املعلومات من جميع السلطات املختّصة وتسليمها لألهايل بناًء لقرار 
من القضاء املختّص.]41[

 الحق يف الحصول عىل إفادة بالفقدان
يحق لذوي املفقودين الحصول عىل إفادة بإعلن الشخص مفقوداً من 
السلطات الرسمية أو »الهيئة الوطنية للمفقودين واملخفيني قسرياً«. 

ويحق لهم إقامة دعوى أمام القضاء للمطالبة باملستحّقات النقدية 
العائدة للمفقود ورواتبه بعد مرور سنة من تاريخ الفقدان.]42[

 الحق يف إعالن الوفاة
يحق لذوي املفقودين أن يطلبوا من القضاء إعلن وفاتهم بعد مرور 

م الطلب لدى املحكمة االبتدائية املدنية  أربع سنوات عىل فقدانهم. يقدَّ
بالنسبة لغري املسلمني]43[ ولدى املحاكم الشرعية بالنسبة للمسلمني.]44[

حقوق خاّصة بفئات معّينة من الضحايا

األشخاص المفقودون وذووهم

األشخاص النازحون داخليًا )المشرّدون(

5

5.1

5.2

إّن املفقود هو »الشخص الذي يجهل أقرباؤه مكان تواجده بنتيجة )...( كارثة 
أو أي سبب آخر«.]38[ باإلضافة إىل الحقوق املذكورة أعله، عىل الدولة احرتام 

الحقوق التالية لألشخاص املفقودين وذويهم:

باإلضافة إىل الحقوق املذكورة أعله، عىل الدولة احرتام الحقوق التالية 
لألشخاص الذين تّم تشريدهم من منازلهم أو مكان إقامتهم:]45[

*
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املبادئ التوجيهية املتعلقة بالتشّرد الداخيل، 
E/CN.4/1998/53/  وثيقة األمم املتحدة

Add.2، تقرير ممثل األمني العام، السّيد 
فرانسيس م. دينغ، املقدم عملً بقرار لجنة 

حقوق اإلنسان 1997/39. 

املادة 1 من اإلعلن العاملي لحقوق اإلنسان.

 الجمعية العاّمة لألمم املتحدة، إعلن بشأن 
املبادئ األساسية لتوفري العدالة لضحايا 

الجريمة وإساءة استعمال السلطة 34/40، 
1985، الفقرة 4.

لجنة القانون الدويل، مشروع قانون حماية 
األشخاص يف حاالت الكوارث، 2016، املادة 

رقم 4.  

 االتحاد الدويل لجمعيات الصليب األحمر 
والهلل األحمر، اإلرشادات بشأن التسهيل 

املحيّل للمساعدات الدولية لإلغاثة يف حاالت 
الطوارئ واملساعدات األّولية لإلنعاش 

وتنظيمها، 2011، ص. 15. 

املادة 22 من اإلعلن العاملي لحقوق اإلنسان.

املادتان 2 و7 من اإلعلن العاملي لحقوق 
اإلنسان، املادتان 2 و26 من العهد الدويل 

الخاص بالحقوق املدنية والسياسية، املادة 
2 من العهد الدويل الخاص بالحقوق 

االقتصادية واالجتماعية والثقافية، املادة 3 
من امليثاق العربي لحقوق اإلنسان، الجمعية 

العاّمة لألمم املتحدة، إعلن بشأن املبادئ 
األساسية لتوفري العدالة لضحايا الجريمة 
وإساءة استعمال السلطة 34/40، 1985، 

الفقرة 3.

مقّدمة الدستور اللبناين، الفقرة )د(

 اللجنة املعنية بحقوق اإلنسان، التعليق 
العام رقم 18: مبدأ عدم التمييز، منشور 

باللغة العربية يف املجّلد االّول لتجميع 
التعليقات العاّمة والتوصيات العاّمة التي 
اعتمدتها هيئات معاهدات حقوق اإلنسان. 

 األمم املتحدة، الجمعية العاّمة، 
قرار182/46: تعزيز تنسيق املساعدة اإلنسانية 
التي تقّدمها األمم املّتحدة يف حاالت الطوارئ، 

1999، الفقرة السادسة. 

 الجمعية العاّمة لألمم املتحدة، إعلن بشأن 
املبادئ األساسية لتوفري العدالة لضحايا 

الجريمة وإساءة استعمال السلطة 34/40، 
1985، الفقرة 6 – د.

املادة 8 من اإلعلن العاملي لحقوق اإلنسان، 
الجمعية العاّمة لألمم املتحدة، إعلن بشأن 

املبادئ األساسية لتوفري العدالة لضحايا 
الجريمة وإساءة استعمال السلطة 34/40، 

1985، الفقرة 4: “ينبغي معاملة الضحايا 
برأفة واحرتام لكرامتهم. ويحّق لهم الوصول 

إىل آليات العدالة والحصول عىل اإلنصاف 
الفوري وفقاً ملا تنّص عليه التشريعات 

الوطنية فيما يتعّلق بالضرر الذي أصابهم”.

املادة 14 من العهد الدويل الخاص بالحقوق 
املدنية والسياسية، املادة 12 من امليثاق العربي 

لحقوق اإلنسان.

املادة 14 من العهد الدويل الخاص بالحقوق 
املدنية والسياسية، األمم املتحدة، اللجنة 
املعنية بحقوق اإلنسان، التعليق رقم 32 

عن املادة -14 الحق يف املساواة أمام املحاكم 
والهيئات القضائية ويف محاكمة عادلة، 

الفقرة 9، األمم املتحدة، لجنة القضاء عىل 
التمييز العنصري، التوصية العامة رقم 31 ، 

فقرة رقم 28.

املادة 10 من اإلعلن العاملي لحقوق اإلنسان، 
املادة 14 من العهد الدويل الخاص بالحقوق 

املدنية والسياسية، املادتان 12 و13 من امليثاق 
العربي لحقوق اإلنسان.

 املادة 10 من اإلعلن العاملي لحقوق اإلنسان، 
األمم املتحدة، اللجنة املعنية بحقوق 

اإلنسان، التعليق رقم 32 عن املادة -14 الحق 
يف املساواة أمام املحاكم والهيئات القضائية 

ويف محاكمة عادلة، فقرة رقم 28، املادة 14 
من العهد الدويل الخاص بالحقوق املدنية 

والسياسية، املادة 13 من امليثاق العربي 
لحقوق اإلنسان.

املادة 11 من اإلعلن العاملي لحقوق اإلنسان، 
املادة 14 من العهد الدويل الخاص بالحقوق 
املدنية والسياسية، الجمعية العامة لألمم 

املتحدة، إعلن بشأن املبادئ األساسية لتوفري 
العدالة لضحايا الجريمة وإساءة استعمال 
السلطة 34/40، 1985، الفقرة 6: “ينبغي 

تسهيل استجابة اإلجراءات القضائية واإلدارية 

الهوامش
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المبادئ العاّمة المتعّلقة بحقوق ضحايا التفجير

وبعــدم تحويــل املســاعدة اإلنســانية املقّدمــة لهــم ألغــراض 
سياســية أو عســكرية.]52[ وعــىل الدولــة إتاحــة وتســهيل املــرور 

الحــّر للمســاعدة اإلنســانية وتمكــني املنظمــات اإلنســانية الدوليــة 
وغريهــا مــن مقّدمــي املســاعدة مــن الوصــول، بســرعة ودون 

عوائــق، إىل املشــّردين داخليــاً.]53[

الحــق يف العــودة الطوعيــة واآلمنــة والكريمــة إىل منازلهــم أو 
أماكــن إقامتهــم املعتــادة أو االســتقرار طوعــاً يف مــكان آخــر. 

وعــىل الدولــة أن تضمــن تهيئــة الظــروف وتوفــري الوســائل 
لتمكينهــم مــن هــذه العــودة، وأن تكفــل مشــاركتهم يف تخطيــط 

عودتهــم وإدارتهــا.]54[

*
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الحتياجات الضحايا باّتباع ما ييل: )...( )ج( 
توفري املساعدة املناسبة للضحايا يف جميع 

مراحل اإلجراءات القانونية”، املادة 240 من 
أصول املحاكمات الجزائية واملادة 1-61 من 

قانون تنظيم مهنة املحاماة.

املادة 14 من العهد الدويل الخاص بالحقوق 
املدنية والسياسية، املادة 12 من امليثاق العربي 

لحقوق اإلنسان.

 املفوضية السامية لحقوق اإلنسان، قرار عن 
حقوق االنسان رقم 2005/30 املتعّلق بنزاهة 

النظام القضايئ، الفقرة رقم 8؛ منظمة 
العفو الدولية، “دليل املحاكمة العادلة”، 

الطبعة الثانية، ص. 181. 

األمم املتحدة، اللجنة املعنية بحقوق 
اإلنسان، التعليق رقم 32 عن املادة -14 الحق 

يف املساواة أمام املحاكم والهيئات القضائية 
ويف محاكمة عادلة، فقرة رقم 8. 

الجمعية العامة لألمم املتحدة، إعلن بشأن 
املبادئ األساسية لتوفري العدالة لضحايا 

الجريمة وإساءة استعمال السلطة 34/40، 
1985، الفقرة 6: “ينبغي تسهيل استجابة 

اإلجراءات القضائية واإلدارية الحتياجات 
الضحايا باّتباع ما ييل: )...( )ب( إتاحة الفرصة 

لعرض وجهات نظر الضحايا وأوجه قلقهم 
وأخذها يف االعتبار يف املراحل املناسبة من 

اإلجراءات القضائية، حيثما تكون مصالحهم 
عرضة للتأثر وذلك دون إجحاف باملتهمني 

وبما يتمىش ونظام القضاء الجنايئ الوطني 
ذي الصلة”.

املادة 10 من اإلعلن العاملي لحقوق اإلنسان، 
املادة 14 من العهد الدويل الخاص بالحقوق 

املدنية والسياسية، األمم املتحدة، اللجنة 
املعنية بحقوق اإلنسان، التعليق رقم 32 

عن املادة -14 الحق يف املساواة أمام املحاكم 
والهيئات القضائية ويف محاكمة عادلة، 

الفقرة 27، املادة 1-6 من االتفاقية االوروبية 
لحقوق اإلنسان. الجمعية العامة لألمم 

املتحدة، إعلن بشأن املبادئ األساسية لتوفري 
العدالة لضحايا الجريمة وإساءة استعمال 
السلطة 34/40، 1985، الفقرة 6: “ينبغي 

تسهيل استجابة اإلجراءات القضائية واإلدارية 
الحتياجات الضحايا باّتباع ما ييل: )...( )هـ( 
تجّنب التأخري الذي ال لزوم له يف البت يف 

القضايا وتنفيذ األوامر أو األحكام التي تقيض 
بمنح تعويضات للضحايا.”

األمم املتحدة، الجمعية العامة، قرار 6/147 
- املبـادئ األساسـية واملبـادئ التوجيهيـة بـشأن 

املادة 19 من اإلعلن العاملي لحقوق االنسان، 
املادة 19 من العهد الدويل الخاص بالحقوق 

املدنية والسياسية، 

القانون رقم 28/2017 قانون حق الوصول اىل 
املعلومات،

املادة 13 من اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة 
الفساد

األمم املتحدة، الجمعية العامة، قرار .١٤٧/٦ 
- املبـادئ األساسـية واملبـادئ التوجيهيـة بـشأن 

الحـق يف االنتـصاف والجــرب لــضحايا االنتــهاكات 
الجــسيمة للقــانون الــدويل لحقــوق اإلنسان 

واالنتهاكات الخطرية للقانون اإلنساين 
الدويل، ٢٠٠٥، املبدأ التاسع، فقرة رقم ١٥ 

إىل ٢٣

الجمعية العامة لألمم املتحدة، إعلن بشأن 
املبادئ األساسية لتوفري العدالة لضحايا 

الجريمة وإساءة استعمال السلطة 34/40، 
1985، الفقرة 6

املادة 21 من اتفاقية حقوق األشخاص ذوى 
اإلعاقة

املادة 1 من القانون رقم 105 تاريخ 
30/11/2018 قانون املفقودين واملخفيني قسراً. 

 املادتني 2 و8 من القانون رقم 105 تاريخ 
30/11/2018 قانون املفقودين واملخفيني قسراً

املبادئ التوجيهية املتعّلقة بالتشّرد الداخيل، 
E/CN.4/1998/53/ وثيقة األمم املتحدة

Add.2، املبدأ 16، غيدة فرنجية، شورى 
الدولة اللبناين يكّرس حقاً طبيعياً لذوي 

املفقودين يف املعرفة، املفكرة القانونية، ٢٠١٤.

املادتان 3 و8 من القانون رقم 105 تاريخ 
30/11/2018 قانون املفقودين واملخفيني قسراً.

 املادتان 5 و8 من القانون رقم 105 تاريخ 
30/11/2018 قانون املفقودين واملخفيني قسراً.

 املواد 33 إىل 38 من قانون اإلرث لغري 
املحّمديني الصادر يف 24/06/1959.

 املادة 386 من قانون تنظيم القضاء الشرعي 
السني والجعفري الصادر يف 16/07/1962.

املبادئ التوجيهية املتعّلقة بالتشّرد الداخيل، 
E/CN.4/1998/53/ وثيقة األمم املتحدة

Add.2، تقرير ممثل األمني العام، السيد 

الحـق يف االنتصاف والجرب لضحايا االنتهاكات 
الجسيمة للقانون الدويل لحقوق اإلنسان 

واالنتهاكات الخطرية للقانون اإلنساين 
الدويل، 2005، الفقرة 17.

 Claude Lienhard, Les spécifités
 de l’indemnisation des victimes

 d’accidents collectifs,  Gaz.Pal.22
mars 2014,nº81

املادتان 122 و134 من قانون املوجبات 
والعقود.

األمم املتحدة، اللجنة املعنية بحقوق اإلنسان، 
التعليق رقم 31 عن طبيعة االلتزام القانوين 

العام املفروض عىل الدول األطراف يف العهد، 
فقرة رقم 15 وفقرة رقم 16.

 األمم املتحدة، الجمعية العاّمة، قرار 6/147  
- املبادئ األساسية واملبـادئ التوجيهيـة بـشأن 

الحـق يف االنتـصاف والجــرب لضحايا االنتـهاكات 
الجــسيمة للقانون الـدويل لحقــوق اإلنسان 

واالنتهاكات الخطرية للقانون اإلنساين 
الدويل، 2005، املبدأ التاسع، الفقرات 15 

إىل 23. 

األمم املتحدة، اللجنة املعنية بحقوق 
اإلنسان، التعليق رقم 31 عن طبيعة االلتزام 
القانوين العام املفروض عىل الدول األطراف 

يف العهد، فقرة رقم 15 وفقرة رقم 16.

األمم املتحدة، الجمعية العامة، قرار 6/147 
- املبـادئ األساسـية واملبـادئ التوجيهيـة بـشأن 

الحـق يف االنتـصاف والجــرب لــضحايا االنتــهاكات 
الجــسيمة للقــانون الــدويل لحقــوق اإلنسان 

واالنتهاكات الخطرية للقانون اإلنساين 
الدويل، 2005، املبدأ التاسع، الفقرتان 

11 و12

األمم املتحدة، الجمعية العامة، قرار 6/147 
- املبـادئ األساسـية واملبـادئ التوجيهيـة بـشأن 

الحـق يف االنتـصاف والجــرب لــضحايا االنتــهاكات 
الجــسيمة للقــانون الــدويل لحقــوق اإلنسان 

واالنتهاكات الخطرية للقانون اإلنساين 
الدويل، 2005، املبدأ التاسع، الفقرات 18 

إىل 23.

األمم املتحدة، الجمعية العامة، قرار 6/147  
- املبـادئ األساسـية واملبـادئ التوجيهيـة بـشأن 

الحـق يف االنتـصاف والجــرب لــضحايا االنتــهاكات 
الجــسيمة للقــانون الــدويل لحقــوق اإلنسان 

واالنتهاكات الخطرية للقانون اإلنساين 
الدويل، 2005، املبدأ التاسع، فقرات 15 

إىل 23.  

فرانسيس م. دينغ، املقدم عملً بقرار لجنة 
حقوق اإلنسان 1997/39.

املرجع أعله، املبدأ 6 الفقرة -2د والفقرة 3.

املرجع أعله، املبدأ 7 الفقرة 1.

املرجع أعله، املبدآن 18 و19.

املرجع أعله، املبدأ 20.

املرجع أعله، املبدآن 21 و29.
UN Sub-Commission on the Pro-

 motion and Protection of Human
 Rights, Principles on Housing and
 Property Restitution for Refugees

 and Displaced Persons, 28 June
2005, E/CN.4/Sub.2/2005/17

املرجع أعله، املبدأ 29.

املرجع أعله، املبدأ 24.

 املرجع أعله، املبدأ 25.

املرجع أعله، املبدأ 28.
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ما هو المجلس العدلي؟ ولماذا ال تتوّفر فيه شروط 
المحاكمة العادلة؟

من يجدر محاكمته في قضية تفجير مرفأ بيروت؟ وعلى أي أسس؟

ما هي اإلجراءات المّتبعة خالل التحقيق والمحاكمة؟

كيف تشارك الضحية في التحقيق والمحاكمة أمام 
المجلس العدلي؟

1

2

3

4

ماذا يتضّمن هذا القسم؟

 محاكمة المسؤولين 
 عن التفجير أمام 
المجلس العدلي

23
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 مقدمة: 
ما أهمية المحاكمة في جريمة تفجير مرفأ بيروت؟

محاكمــة تــؤّدي إىل جــلء الحقيقــة حــول تفجــري مرفــأ بــريوت،

محاكمــة تــؤّدي إىل محاســبة كبــار املســؤولني يف الدولــة املســاهمني 
يف حصــول التفجــري،

محاكمــة تجريهــا محكمــة لبنانيــة مســتقّلة وحياديــة غــري خاضعــة 
للتجاذبــات والتدّخــلت السياســية،

محاكمــة عادلــة تضمــن مشــاركة الضحايــا بشــكل كامــل،

محاكمــة عادلــة تضمــن حقــوق الدفــاع للمّتهمــني.

موقف »المفكرة«: أيّ عدالة نريد للضحايا؟

بشكل عام، إن أهداف املحاكمة يف جريمة تفجري مرفأ بريوت هي اآلتية: 

يف السياق اللبناين، تّتخذ املحاكمة يف جريمة التفجري أهّمية إضافية من نواٍح 
عّدة، منها:

الكشف عن الحقيقة يف الجريمة من خلل تحديد املسؤولني عنها 
وكيفية ارتكابهم لها واألضرار الناتجة عنها،

محاسبة املسؤولني عن ارتكاب الجريمة وإنزال العقوبات الجزائية 
بحّقهم،

جرب ضرر الضحايا من خلل منح تعويضات للضحايا الذين انضّموا 
إىل الدعوى واّتخذوا صفة االّدعاء الشخيص.

تحّول قضية تفجري مرفأ بريوت إىل رافعة لتطوير نظام العدالة 
اللبناين بعد أن تقاعس املسؤولون عن إصلح القضاء وإقرار قانون 

استقللية القضاء وشفافيته، 

استعادة الثقة يف املؤسسات القضائية اللبنانية ويف قدرتها عىل 
التحقيق يف هذه الجريمة الهائلة وتحديد املسؤوليات بتجّرد وبصورة 

مستقّلة وشّفافة وعىل إجراء محاكمة عادلة للمتهمني والضحايا، 

بدالً من املطالبة بلجان تحقيق ومحاكم دولية يف القضايا اللبنانية،

كسر سياسة اإلفلت من العقاب املستمّرة منذ عقود ومحاسبة كبار 
املسؤولني واملوظفني املتوّرطني يف هذه الجريمة الهائلة،

التعويض املعنوي لجميع الضحايا واملتضّررين من التفجري الذي 
نتجت عنه أضرار شاملة طالت العديد من املقيمني يف لبنان بدرجات 

متفاوتة،

توثيق ذاكرة الضحايا يف املستندات الرسمية.

ما هو المجلس العدلي؟  1

بتاريخ 11 آب 2020، قّرر مجلس الوزراء إحالة قضية تفجري مرفأ 
بريوت أمام املجلس العديل.]1[ فما هو هذا املجلس وهل سيتمّكن من 

ضمان محاكمة عادلة للمتهمني والضحايا؟ 

محكمة جزائية استثنائية  1.1

 محكمة استثنائية
املجلس العديل هو محكمة جزائية استثنائية أنشئت يف العام 1923 يف 

أيام االنتداب الفرنيس. ويعترب محكمة استثنائية لألسباب التالية:

 محكمة بقرار سيايس
يعترب املجلس العديل محكمة مشّكلة بقرار سيايس ألّنه ال ينظر إال 

 ألّنها ال تنظر بالجرائم إاّل يف حال قّرر مجلس الوزراء إحالة 
القضية أمامها،

ألّن املحقق العديل ال يعنّي إاّل بعد إحالة القضية أمام املجلس 
العديل، فل يكون محّدداً قبل وقوع الجريمة كما يحصل يف 

الجرائم العادية،

ألّنها ال ترتبط بالقضاء العادي أو بالقضاء العسكري، فهي 
صالحة ملحاكمة العسكريني واملدنيني،

ألّنها تّتبع أصوالً وإجراءات استثنائية تختلف عن تلك املّتبعة أمام 
املحاكم العادية. ويؤّدي هذا الطابع االستثنايئ إىل عدم توّفر 

شروط املحاكمة العادلة أمام هذا املجلس.

1 محاكمة المسؤولين عن التفجير أمام المجلس العدلي
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منذ إنشاء املجلس يف العام 1923، أحيلت أكرث من 250 جريمة 
أمامه، أغلبها ذات طابع سيايس ومنها جرائم قتل عادية حصلت 

ضمن ظروف سياسية معّينة.]3[ وال تزال بعض هذه القضايا عالقة 
أمام املحقق العديل أو املجلس العديل من دون أن يصدر فيها 

أي حكم مثل قضية اختفاء اإلمام موىس الصدر واغتيال كمال 
جنبلط. لذلك، سّمي املجلس أحياناً بـ”مقربة القضايا”.

غالباً ما يتأّخر صدور األحكام عن املجلس العديل لسنوات عديدة. 
عىل سبيل املثال، صدر الحكم يف قضية اغتيال رئيس الجمهورية 
السابق بشري الجميل يف العام 2017 أي بعد 35 عاماً عىل حصول 

الجريمة يف العام 1982. وصدر الحكم يف قضية اغتيال القضاة 
األربعة يف صيدا يف العام 2019 أي بعد 20 سنة عىل حصوله. كما 

صدر الحكم يف جريمة مقتل زياد غندور وزياد قبلن )املعروفة 
بقضية “الزيادين”( يف تشرين الثاين 2015 أي بعد 12 عاماً عىل 

وقوعها يف العام 2007.]4[

المجلس العدلي: »مقبرة القضايا«؟

بالقضايا التي تحال إليه من قبل مجلس الوزراء بموجب مرسوم، 
وليس بموجب اإلجراءات القضائية العادية. فل يمكن للنيابات العاّمة 

أن تّدعي أمام املجلس العديل من تلقاء نفسها، بل تختار الحكومة 
القضايا التي تريد أن ينظر فيها. كما تعنّي الحكومة ووزير/ة العدل قضاة 
املجلس العديل والقايض الذي يتوىّل التحقيق )املحقق العديل( خلفاً ملبدأ 
فصل السلطات. كّل هذا يسمح للسلطة التنفيذية أن تمارس استنسابية 

واسعة يف تحديد مسار التحقيق واملحاكمة.

 محكمــة للجرائــم الخطــرية
يمكــن ملجلــس الــوزراء إحالــة جرائــم محــّددة أمــام املجلــس العــديل، ومــن 
أهّمهــا الجرائــم الواقعــة عــىل أمــن الدولــة الخارجــي والداخــيل كالخيانــة 

والتعامــل مــع العــدو وإثــارة النعــرات واإلرهــاب وتشــكيل عصابــات 
مســّلحة والجرائــم املتعّلقــة باألســلحة واملــواد املتفّجــرة، والتعــّدي عــىل 

الحقــوق املدنيــة...]2[

املحكمة غري مستقّلة
ال يعترب املجلس العديل محكمة مستقلة رغم أّن استقللية 
املحكمة وحيادها عن السلطة التنفيذية )الحكومة( هما من 

املبادئ األساسية لضمان املحاكمة العادلة:

الحرمان من حق التقايض عىل درجتني
ال تخضع أّي من قرارات املحقق العديل أو املجلس العديل 

للطعن عن طريق االستئناف أو التمييز،]8[ رغم أّن الحق يف 
التقايض عىل درجتني هو من الحقوق األساسية املّكرسة بموجب 

الدستور واملواثيق الدولية كأحد شروط املحاكمة العادلة:]9[

الحكومة هي التي تقّرر إحالة القضية أمام املجلس العديل.]5[

باستثناء رئيس املجلس )الذي هو رئيس محكمة التمييز(، 
تعنّي الحكومة قضاة املجلس بموجب مرسوم بناء عىل 

اقرتاح وزير العدل وموافقة مجلس القضاء األعىل.]6[

يعنّي وزير العدل املحقق العديل بناء عىل موافقة مجلس 
القضاء األعىل،]7[ علماً أّن 8 من أصل 10 من أعضاء 

مجلس القضاء األعىل تعّينهم الحكومة.

ال يفرض القانون أّية معايري موضوعية عىل تعيني املحقق 
العديل، وكذلك عىل تعيني أعضاء املجلس العديل سوى 

كونهم أعضاء يف محكمة التمييز.

ال يمكن للمدعى عليهم أو للضحايا أن يطعنوا بقرارات 
املحقق العديل، ومنها قرارات التوقيف وإخلء السبيل وقرار 

االتهام الذي يحدد الجرائم واألشخاص الذين يحاكمون 
أمام املجلس العديل.

ال يمكن للمدعى عليهم أو للضحايا تقديم طلب استئناف 
أو تمييز ضد القرارات واألحكام الصادرة عن املجلس العديل. 

محكمة ال تقّدم شروط المحاكمة العادلة   1.2

 ال تتوّفر شروط املحاكمة العادلة أمام املجلس العديل
يخضع تشكيل املجلس العديل وعمله ألصول استثنائية ال تتوّفر فيها 

شروط املحاكمة العادلة وتناقض الدستور والعهد الدويل للحقوق املدنية 
والسياسية، وذلك لألسباب التالية:

1 محاكمة المسؤولين عن التفجير أمام المجلس العدلي



29 28

الحرمان من الضمانات املتعّلقة بالتوقيف
يحرم القانون املوقوفني أمام املجلس العديل من الضمانات 

القانونية التي تحمي الحرية الشخصية من التعّسف،]10[ رغم أّن 
هذه الضمانات هي من حقوق الدفاع األساسية:

فاملحكمة هي املرجع األّول واألخري.

منذ العام 2005، أصبح من املمكن للمحكومني من قبل 
املجلس العديل أن يقّدموا اعرتاضاً عىل األحكام التي صدرت 

غيابياً بحقهم ليك يتسّنى لهم تقديم دفاعهم. كما يمكن 
لهم أن يطلبوا إعادة املحاكمة يف بعض الحاالت. 

ال يمكن للموقوفني أن يطعنوا بقرار توقيفهم أو بالقرارات 
التي ترفض إخلء سبيلهم.

يجوز توقيف املدعى عليهم إىل حني صدور الحكم بحقهم 
حتى يف حال تجاوزت مدة توقيفهم املهلة األقىص التي 

حّددها القانون يف املادة 108 من أصول املحاكمات 
الجزائية )أربعة أشهر للمّدعى عليهم بارتكاب جنحة 

وسنة للمدعى عليهم بارتكاب جناية(.

يف العام 1994، أصدر املجلس العديل حكماً بحق يوسف شعبان 
)وهو الجئ فلسطيني يف لبنان( بالسجن املؤّبد عىل أثر إدانته يف 

جريمة قتل الدبلومايس األردين نائب عمران املعايطة يف بريوت يف 
بداية العام 1994.

خلل املحاكمة، أصّر يوسف شعبان عىل براءته، وأدىل أّنه تعّرض 
للتعذيب بعد توقيفه وخلل التحقيق معه. لكنه لم يتّمكن من 

استئناف الحكم الصادر بحّقه بسبب القانون الذي يحرمه من حق 
التقايض عىل درجتني أمام املجلس العديل. 

يف العام 2002، حكمت محكمة أردنية عىل أشخاص آخرين بقتل 
الدبلومايس املعايطة، مّما شكل دليلً جديداً عىل براءة شعبان. 

لكنه لم يتمّكن من طلب إعادة محاكمته بسبب القانون الذي كان 
يمنع أّي طرق من الطعن بأحكام املجلس العديل. فبقي شعبان 

قابعاً يف السجن.

على سبيل المثال: مظلمة يوسف شعبان أمام المجلس العدلي

يف العــام 2005، وبســبب مظلمــة شــعبان، عــّدل مجلــس النــّواب 
قانــون أصــول املحاكمــات الجزائيــة. وســمح التعديــل للمحكومــني 
مــن قبــل املجلــس العــديل أن يقّدمــوا اعرتاضــاً عــىل الحكــم الصــادر 

بحقهــم غيابيــاً أو طلــب إعــادة املحاكمــة يف حــال تّوفــرت أدّلــة 
جديــدة، إاّل أّنــه لــم يســمح بتقديــم اســتئناف أو تمييــز ضــد أحــكام 

املجلــس العــديل، مــا يخالــف شــروط املحاكمــة العادلــة. وبالتــايل بقــي 
شــعبان قابعــاً يف الســجن.

يف العام 2007، أعلن “فريق العمل املعني باالحتجاز التعّسفي” 
التابع لألمم املتحدة بأّن استمرار اعتقال شعبان تعّسفي بخاّصة 
ألنه حرم من حقه يف التقايض عىل درجتني خلفاً للمادة 14 من 

العهد الدويل الخاص بالحقوق املدنية والسياسية.]11[ لكن شعبان 
بقي رغم ذلك قابعاً يف السجن.

يف العام 2009، أصدر رئيس الجمهورية ميشال سليمان قرار عفو 
رئايس خاص عن يوسف شعبان، فأطلق سراحه يف 13 تموز 2009 
بعد أكرث من 15 عاماً من االعتقال التعّسفي بسبب انعدام شروط 

املحاكمة العادلة أمام املجلس العديل.]12[

ملاذا قّررت الحكومة إحالة قضية تفجري املرفأ إىل املجلس العديل؟ 

تــم تربيــر هــذا القــرار بضــرورة إخــراج القضيــة مــن املحكمــة 
العســكرية )وهــي محكمــة اســتثنائية أخــرى( ألّن الضحايــا ال 

يمكنهــم املشــاركة يف املحاكمــة أمــام القضــاء العســكري.

رغــم ضــرورة حمايــة الضحايــا مــن التهميــش وضمــان إمكانيــة 
مشــاركتهم يف املحاكمــة، إاّل أّن ذلــك التربيــر غــري كاٍف إلعطــاء 

املشــروعية لهــذا القــرار طاملــا أّن هــذا املجلــس، كمــا املحكمــة 
العســكرية، هــو محكمــة اســتثنائية ال تؤّمــن شــروط املحاكمــة 

العادلــة للضحايــا أو للمّدعــى عليهــم وتمــّس بشــكل واســع 
بحقــوق الدفــاع. 

1 محاكمة المسؤولين عن التفجير أمام المجلس العدلي
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يمكــن ملجلــس النــّواب تعديــل قانــون أصــول املحاكمــات الجزائيــة 
مــن أجــل إدخــال ضمانــات املحاكمــة العادلــة إىل آليــة عمــل 

املجلــس العــديل.  

يمكــن ملجلــس النــواب إصــدار قانــون بإلغــاء املجلــس العــديل 
وإحالــة جميــع القضايــا العالقــة أمامــه إىل القضــاء العــادي، يف 

مــوازاة تضييــق صلحيــة القضــاء العســكري.

تعترب إحالة جريمة مرفأ بريوت إىل املجلس العديل خطأ 
اسرتاتيجياً. فهو يشّكل لجوءاً جديداً ملحكمة تجري فيها املحاكمة 

وفق أصول استثنائية ال تراعي شروط املحاكمة العادلة وتناقض 
الدستور والعهد الدويل للحقوق املدنية والسياسية.

يفتح انعدام شروط املحاكمة العادلة أمام هذا املجلس املجال 
واسعاً للتشكيك بأّي حكم يصدر عنه والعتبار األشخاص املّتهمني 
أمامه أو املحكومني من قبله بمثابة موقوفني أو محكومني تعّسفاً.

]13[ عىل سبيل املثال، اعتربت املراجع الدولية سابقاً أّن احتجاز 

يوسف شعبان ]14[ وسمري جعجع وجرجس الخوري ]15[ بموجب 
أحكام صادرة عن املجلس العديل هو احتجاز تعّسفي لكون قرارات 
املجلس قطعية وغري قابلة للستئناف خلفاً للمادة 14 من العهد 

الدويل الخاص بالحقوق املدنية والسياسية. 

أّدى خيــار اللجــوء إىل املجلــس العــديل لقطــع الطريــق أمــام صلحيــة 
املحكمــة العســكرية عمليــاً إىل اســتبدال محكمــة اســتثنائية 

بمحكمــة اســتثنائية أخــرى، وإىل التضحيــة بحقــوق الدفــاع وبعــض 
حقــوق الضحايــا )كالتقــايض عــىل درجتــني( مــن أجــل ضمــان 

انضمامهــم للدعــوى.

لغاية اآلن، لم تسَع السلطات املعنية أو القوى السياسية إىل 
تعديل أصول املحاكمات أمام املجلس العديل من أجل ضمان 

شروط املحاكمة العادلة أمامه. 

 تعليق »المفكرة«: 
إحالة القضية إلى المجلس العدلي كانت خطأ استراتيجيًا

ما العمل بعد إحالة القضية إىل املجلس العديل؟

لغاية 18 شباط 2021، تضّمن ملف التحقيق يف قضية التفجري أمام 
املحقق العديل 37 شخصاً مّدعى عليهم عىل األقل 25 منهم موقوفون. 

وقد ُعرف منهم: 

من يجدر محاكمته في قضية تفجير المرفأ؟ وعلى أي أسس؟  2

اللجنــة املؤقتــة إلدارة واســتثمار مرفــأ بــريوت،]16[

13 شــخصاً عــىل األقــّل مــن املوظفــني يف إدارة املرفــأ ومديريــة 
الجمــارك، مــن ضمنهــم مديــر املرفــأ )حســن قريطــم( واملديــر 

العــام الحــايل للجمــارك )بــدري ضاهــر( واملديــر العــام الســابق 
)شــفيق مرعــي(،

املديــر العــام للنقــل الــرّبي والبحــري )عبــد الحفيــظ القيــيس( 
ورئيــس مينــاء بــريوت )محمــد املــوىل(،

مديــر عــام أمــن الدولــة )اللــواء طــوين صليبــا( و4 ضّبــاط مــن 
األجهــزة األمنيــة العاملــة يف املرفــأ، أي مخابــرات الجيــش )العميــد 

أنطــوان ســّلوم( واألمــن العــام )الرائــد داود فيــاض والرائــد شــربل 
فــّواز( وأمــن الدولــة )الرائــد جزيــف النــّداف(،

5 أشــخاص مــن الشــركة املتّعهــدة أعمــال الصيانــة يف العنــرب رقــم 
12، مــن ضمنهــم املهندســة املســؤولة )نائلــة الحــاج( وثلثــة عّمــال 

صيانــة مــن الجنســية الســورية، واملتعّهــد )ســليم جــورج شــبيل(

مالــك ســفينة »روســوس« )إيغــور غريشوســكني( وقبطانهــا 
)بوريــس يــوري بروكوشــيف( مــن الجنســية الروســية، وصاحــب 

الشــركة يف املوزيمبيــق )»فابريــكا دي إكسبلوســيفوس«( التــي 
طلبــت حمولــة نيــرتات األمونيــوم )جــورج موريــرا مــن الجنســية 

الربتغاليــة(، 

رئيس مجلس الوزراء يف حكومة تصريف األعمال )حّسان دياب(،

اثنــان مــن وزراء األشــغال العاّمــة والنقــل الســابقني )غــازي زعيــرت 
2016-2014 ويوســف فنيانــوس 2016-2020(،

وزيــر املاليــة الســابق )عــيل حســن خليــل 2014-2020(.
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موضــوع املســؤوليات

إّن ابــرز املســؤوليات يف قضيــة التفجــري هــي تلــك املرتبطــة بالجرائــم 
واملخالفــات املتعّلقــة بالوقائــع التاليــة:

إدخــال مــواد قابلــة للتفجــر إىل لبنــان

املســؤوليات املرتبطــة بكيفيــة وأســباب دخــول باخــرة 
»روســوس« إىل مرفــأ بــريوت يف العــام 2013 وتفريــغ حمولــة 
مــن املــواد القابلــة للتفجــري )2750 طّنــاً مــن نيــرتات األمونيــوم( 

يف العنــرب رقــم 12 يف العــام 2014، بمــا يناقــض الشــروط 
القانونيــة الســترياد مــواد مــن هــذا النــوع. 

 تخزين املواد يف املرفأ: 
املسؤوليات الناتجة عن مخالفة القوانني لجهة تخزين 
مواد قابلة للتفجري )نيرتات األمونيوم( يف مستودعات 

املرفأ خلفاً للحظر القانوين وقواعد التخزين.

 االمتنــاع عــن إزالــة املــواد مــن املرفــأ:
املســؤوليات الناتجــة عــن االمتنــاع عــن تلــف أو نقــل 

حمولــة نيــرتات األمونيــوم مــن مســتودعات املرفــأ 
طــوال ســت ســنوات ســواء مــن خــلل نقلهــا إىل 

مســتودعات أكــرث أمانــاً أو إعــادة تصديرهــا أو إتلفهــا 
أو بيعهــا. 

 القصــور يف حراســة املــواد املخّزنــة:
املســؤوليات الناتجــة عــن القصــور يف حراســة املــواد 

املتفّجــرة يف العنــرب رقــم 12 يف مرفــأ بــريوت، وبخاّصــة 
عــىل ضــوء فتــح تحقيــق يف شــبهة ســرقة جــزء مــن 

هــذه املــواد قبــل حصــول التفحــري وتوّفــر مؤشــرات بــأّن 
نســبة قليلــة منهــا قــد انفجــرت يف 4 آب 2020، ومــدى 

تشــكليها لعمــل قصــدي أو إهمــال أو اشــرتاك يف أعمــال 
إرهابيــة أو جرائــم حــرب. 

إبقاء مواد قابلة للتفجر يف املرفأ طوال ست سنوات:

أبرز المسؤوليات المرتبطة بجريمة تفجير المرفأ 2.1

1

2

1

2

3

اندالع الحريق يف العنرب رقم 12

ما هي أسباب اندالع الحريق؟ وما مدى ارتباطها بأعمال 
الصيانة والتلحيم للعنرب رقم 12 التي تم تنفيذها قبل التفجري؟ 
هل يشكل ذلك عملً قصدياً أو إرهابياً أم مجّرد إهمال جسيم؟ 

إدارة مرفأ بروت

منذ العام 1990، كّلفت الدولة “اللجنة املؤقتة إلدارة 
واستثمار مرفأ بريوت” بإدارة املرفأ وقد تّم تعيني أعضائها 

للمرة األخرية بموجب مرسوم من مجلس الوزراء يف العام 
2002.]17[ ومن املهم هنا التذكري أّنه ال يوجد أّي تنظيم قانوين 
واضح لهذه اللجنة عن إدارة شؤون املرفأ.]18[ وقد اّدعى بحّقها 

املحّقق العديل، كما أصدر مذكرة توقيف بحق مدير املرفأ 
)حسن محمد كامل قريطم( وعدد من موّظفي املرفأ.

القصــور يف أعمــال اإلغاثــة واالنقــاذ

املســؤوليات الناتجــة عــن القصــور يف إدارة أعمــال إخمــاد 
الحريــق وإغاثــة وإنقــاذ املصابــني بعــد انــدالع الحريــق 

وحصــول التفجــري، ومــدى تنبيــه املعنيــني بــدءاً بعّمــال املرفــأ 
وفــوج اإلطفــاء والقاطنــني يف األحيــاء املجــاورة للمرفــأ. 

اســتغالل الوظيفــة والنفــوذ لتحقيــق منافــع

املســؤوليات املرتبطــة بقيــام موّظفــني عموميــني باســتغلل 
ســلطتهم ونفوذهــم، بالفعــل أو االمتنــاع عــن الفعــل، 

لتحقيــق أربــاح أو منافــع لهــم أو ألشــخاص آخريــن مــن خــلل 
إدخــال حمولــة نيــرتات األمونيــوم إىل لبنــان، وتخزينهــا يف 

املرفــأ، واإلبقــاء عليهــا ملــدة تزيــد عــن ســت ســنوات، واالمتنــاع 
عــن تلفهــا أو نقلهــا، والقصــور يف حراســتها و/أو اإلتجــار بهــا 

أو ســرقتها، وانــدالع الحريــق يف العنــرب رقــم 12. 

3

1

4

5

الجهات املسؤولة
انطلقــاً مــن املســؤوليات املذكــورة أعــله، يتوّجــب البحــث يف مــدى توّفــر 

مســؤولية العديــد مــن الجهــات واألشــخاص الذيــن توّلــون املســؤولية 
يفxهــا، بخاّصــة بعدمــا توّفــرت معلومــات عــن علــم معظــم الجهــات 

الرســمية اللبنانيــة بتخزيــن مــواد نيــرتات األمونيــوم يف املرفــأ وعــدم اتخاذهــا 
اإلجــراءات اللزمــة إلزالتهــا. وأبــرز هــذه الجهــات هــي اآلتيــة:
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مديريــة الجمــارك

وهي إدارة عاّمة تخضع لسلطة وزارة املالية وتتوىّل مراقبة 
إدخال البضائع إىل لبنان وتخزينها وتصديرها وبيعها واستيفاء 
الرسوم الجمركية.]19[ وقد أصدر املحّقق العديل مذّكرات توقيف 

بحق املدير العام للجمارك )بدري ضاهر( واملدير العام السابق 
)شفيق مرعي( وعدد من عناصر الجمارك.

رئيــس مرفــأ بــروت

وهو يتبع مباشرة بمصلحة النقل البحري يف وزارة االشغال 
العامة والنقل، وتشمل مسؤولياته: تنظيم دخول السفن 

ومراقبة عملية التفريغ والبضائع الخطرة واّتخاذ التدابري 
الضرورية لحفظ السلمة العاّمة وإدارة أعمال اإلغاثة 

واإلنقاذ عند حصول الطوارئ.]18[

وزارة األشــغال العامــة والنقــل )املديريــة العامــة 
للنقــل الــربي والبحــري ومصلحــة النقــل البحــري(

بصفتهــا صاحبــة الســلطة عــىل املرافــئ،]20[ والجهــة التــي 
طلبــت مــن القضــاء اتخــاذ قــرار بتعويــم الســفينة يف 2014. 

وأصــدر املحّقــق العــديل مذكــرة توقيــف بحــق املديــر العــام 
للنقــل الــربي والبحــري عبــد الحفيــظ القيــيس، كمــا قــّرر 
االســتماع إىل اثنــني مــن وزراء األشــغال العاّمــة والنقــل 
الســابقني، وهمــا غــازي زعيــرت )2016-2014( ويوســف 

فنيانــوس )2020-2016( كمّدعــى عليهمــا. 

األجهــزة األمنيــة اللبنانيــة

تشــمل األجهــزة األمنيــة التــي لديهــا مكاتــب يف املرفــأ 
واألشــخاص الذيــن يتوّلــون قيادتهــا أو مهــام خاّصــة يف املرفــأ، 

وهــي اآلتيــة: 

3

2

4

5

الجيش ومديرية املخابرات
يف العــام 1992، أنشــأت قيــادة الجيــش “جهــاز أمــن املرفــأ” 

التابــع ملديريــة املخابــرات مــن دون توضيــح صلحّياتــه 
ومهامــه،]21[ علمــاً أّنــه مــن صلحيــة الجيــش اإلشــراف عــىل 
اســترياد املــواد املتفّجــرة مثــل نيــرتات األمونيــوم، وتخزينهــا 

وإتلفهــا.]22[ وقــد أصــدر املحّقــق العــديل مذكــرة توقيــف بحــق 

رئيــس مكتــب مخابــرات الجيــش يف املرفــأ )العميــد 
أنطــوان ســّلوم(،

املديرية العامة ألمن الدولة
يف العام 2019، أنشأت مديرية أمن الدولة مكتباً لها 
يف املرفأ من دون تحديد صلحياته ومهامه، علماً أّن 
من صلحية املديرية مراقبة األعمال التي تمّس بأمن 

الدولة ورفع تقارير دورية للمجلس األعىل للدفاع 
ووضع االقرتاحات ملواجهة األخطار الداخلية.]23[ وقد 

أصدر املحّقق العديل مذكرة توقيف بحق مديرها 
العام )اللواء طوين صاليبا( وضابط يف مكتب أمن 

الدولة يف املرفأ )الرائد جزيف النّداف(، 

املديرية العامة لألمن العام
وفقاً للقانون، تقوم “دائرة أمن عام مرفأ بريوت” 
بضبط حركة دخول وخروج األشخاص عرب املرفأ، 
باإلضافة إىل مكافحة كل ما يمّس باألمن.]24[ وقد 

أصدر املحّقق العديل مذكرة توقيف بحق اثنني من 
عناصر مكتب األمن العام يف املرفأ )الرائد داود فياض 

والرائد شربل فّواز(.

وزارة املالية واملجلس األعىل للجمارك
بصفتها سلطة وصاية عىل مديرية الجمارك.]25[ وقد 
قرر املحّقق العديل االستماع إىل وزير املالية السابق 

عيل حسن خليل )2020-2014( كمّدعى عليه.

وزارة الدفاع الوطني
بصفتها سلطة وصاية عىل الجيش، وتتوىّل قانوناً 

مسؤولية اإلشراف عىل مستودعات املواد املتفّجرة،]26[ 
وهي املسؤولة عن منح املوافقة السترياد وإعادة 

تصدير مادة نيرتات األمونيوم،]27[ علماً أّن املعلومات 

الســلطات اإلداريــة اللبنانيــة األخــرى

تشــمل الجهــات اإلداريــة )التابعــة للدولــة( التــي لهــا مهــام 
تنفيذيــة أو رقابيــة فيمــا يتعّلــق باملرفــأ أو املــواد املتفّجــرة، 

واألشــخاص الذيــن يتوّلــون املســؤولية فيهــا. ومنهــا: 

6
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وزارة الداخلية
بصفتهــا ســلطة وصايــة عــىل املديريــة العاّمــة لألمــن العــام، 

وهــي تتــوىّل قانونــاً مســؤولية إنشــاء مســتودعات املــواد 
املتفّجــرة واإلشــراف عليهــا.]28[ فضــلً عــن ذلــك، تخضــع “جميــع 

أجهــزة الدفــاع املــدين” لســلطة وزيــر الداخليــة]29[ الــذي يتــّوىل 
مســؤولية اّتخــاذ تدابــري حمايــة الســّكان وإجلئهــم مــن املناطــق 

للخطــر.  املعّرضــة 

وزارة العدل
وهــي تتــوىّل مــن خــلل إحــدى وحداتهــا وهــي “هيئــة القضايــا” 

مســؤولية تمثيــل الدولــة أمــام املحاكــم، وتاليــاً املطالبــة باّتخــاذ 
إجــراءات قضائيــة معّينــة للحمايــة والتتّبــع . وتشــري املعلومــات 

املتوّفــرة إىل أّن هيئــة القضايــا كانــت تتــوىّل تمثيــل الدولــة 
أمــام الســلطات القضائيــة فيمــا يتعّلــق بســفينة “روســوس” 
وحمولتهــا. فضــلً عــن ذلــك، يعــود لوزيــر العــدل الطلــب إىل 

النائــب العــام التمييــزي إجــراء تحقيقــات يف الجرائــم التــي ورده 
خــرب بحصولهــا.]30[

مجلس الوزراء
وهــو الســلطة التنفيذيــة املســؤولة عــن “الســهر عــىل تنفيــذ 

القوانــني واألنظمــة واإلشــراف عــىل أعمــال كّل أجهــزة 
الدولــة مــن إدارات ومؤّسســات مدنيــة وعســكرية وأمنيــة بــل 

اســتثناء”،]31[ باإلضافــة إىل وضــع السياســة العاّمــة الدفاعيــة 
واألمنيــة بهــدف ضمــان ســلمة املواطنــني.]32[ كمــا هــو مســؤول 

بوجــه خــاص عــن تطبيــق العهــود الدوليــة لحقــوق اإلنســان، ويف 
مقّدمتهــا موجــب ضمــان الحــق يف الحيــاة والســلمة الشــخصية. 

فضــلً عــن ذلــك، إن املجلــس مســؤول عــن منــح املوافقــة 
الســترياد وإعــادة تصديــر مــادة نيــرتات األمونيــوم،]33[ علمــاً أّن 

املعلومــات املتوّفــرة تشــري إىل أّن املــادة أدخلــت إىل مرفــأ بــريوت 
يف العــام 2014 مــن دون املــرور بــه.

املتوّفرة تشري إىل أّن املادة أدخلت إىل مرفأ بريوت يف 
العام 2014 من دون املرور بها.

رئيس مجلس الوزراء
بفعــل صلحيــة دعــوة مجلــس الــوزراء للنعقــاد 

وتحديــد جــدول أعمالــه،]34[ وبصفتــه نائــب رئيــس 
املجلــس األعــىل للدفــاع. وقــد قــرر املحّقــق العــديل 

االســتماع إىل رئيــس الــوزراء املســتقيل حّســان ديــاب 
)2020( كمّدعــى عليــه، علمــاً أن األخــري  الــذي أقــّر 

علنــاً بعلمــه بتخزيــن مــواد نيــرتات األمونيــوم يف املرفــأ 
وبإلغــاء زيــارة مقــّررة لــه لتفقّدهــا مــن دون أن تّتضــح 

اســباب اإللغــاء.

مجلس الدفاع األعىل
وهــو صالــح لتقريــر اإلجــراءات اللزمــة لتنفيــذ 

السياســة الدفاعيــة ويمــارس ســلطة الوصايــة عــىل 
مديريــة أمــن الدولــة.]35[

رئيس الجمهورية
بفعل صلحّيته يف دعوة مجلس الوزراء للنعقاد 

وإدراج أي مسألة طارئة عىل جدول أعماله،]36[ وبصفته 
رئيس املجلس األعىل للدفاع، علماً أّن رئيس الجمهورية 

ميشال عون أقّر علناً بعلمه بتخزين مواد نيرتات 
األمونيوم يف املرفأ.

محافظ بريوت
وهو املسؤول عن تنفيذ تدابري الدفاع املدين يف بريوت.]37[

قضاة األمور املستعجلة الذين نظروا يف القضايا املتعّلقة 
بباخرة “روسوس” وتفريغ حمولتها،]38[

النائب العام التمييزي بصفته رئيساً للنيابات العاّمة 
واستناداً إىل صلحياته يف التحقيق يف الجرائم ال سّيما 

الخطرية منها وتوجيه األوامر إىل النيابات العاّمة 
بالتحقيق بها وملحقتها.]39[ كما أّن النائب العام 

التمييزي غسان عويدات كان قد حّقق يف شبهة سرقة 

اللبنانيــة القضائيــة  الســلطات 

تشــمل القضــاة الذيــن نظــروا يف القضايــا املرتبطــة بقضيــة 
التفجــري، ومنهــم: 

7
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مواد نريات األموينيوم من املرفأ قبل وقوع التفجري. 

الــذي  لــدى املحكمــة العســكرية  مفــّوض الحكومــة 
يدخــل ضمــن صلحياتــه التحقيــق واالّدعــاء يف الجرائــم 

باألســلحة  املتعّلقــة  أو  قبــل عســكريني  مــن  املرتكبــة 
املتفّجــرة.]40[ واملــواد 

الجهــات اللبنانيــة واألجنبيــة األخــرى

تشــمل أّي دول أو مســؤولني عاّمــني أجانــب أو شــركات أو أّيــاً 
مــن أشــخاص القانــون الخــاص الذيــن تثبــت نّيتهــم الجرميــة 

يف املشــاركة بطريقــة أو بأخــرى يف أّي مــن األفعــال املشــار 
إليهــا أعــله، وبخاّصــة لجهــة إدخــال املــواد املتفّجــرة إىل لبنــان 

أو تخزينهــا عــىل نحــو مخالــف للقانــون أو حيــازة واســتخدام 
قســم مــن هــذه املــواد بطــرق غــري قانونيــة أو انــدالع الحريــق. 
التحقيــق لجهــة  التوّســع يف  ويتطّلــب تحديــد هــذه الجهــات 

معرفــة كيفيــة وصــول مــادة نيــرتات األمونيــوم إىل لبنــان 
والتصــّرف بأقســام منهــا وكيفيــة انــدالع الحريــق. وقــد أصــدر 

املحّقــق العــديل مذكــرات توقيــف غيابيــة بحــق صاحــب الباخــرة 
التــي طلبــت حمولــة  “روســوس” وقبطانهــا وصاحــب الشــركة 

املــواد، باإلضافــة إىل املهندســة املســؤولة عــن الشــركة املتّعهــدة 
الصيانــة. أعمــال 

8

الجرائم التي قد تشملها قضية تفجير المرفأ 2.2

تعــّد الجريمــة مقصــودة وإن تجــاوزت النتيجــة الجرميــة الناشــئة 
عــن الفعــل أو عــدم الفعــل قصــد الفاعــل إذا كان قــد توقــع حصولهــا 

فقبــل باملخاطــرة.

المادة 189 من قانون العقوبات

تحــّدد الجرائــم التــي ســينظر بهــا املجلــس العــديل يف قــرار االتهــام الــذي 
ســيصدر عــن املحّقــق العــديل. 

اّدعــت النيابــة العاّمــة التمييزيــة أمــام املحّقــق العــديل بعــدد مــن الجرائــم 
التــي قــد يســتند عليهــا املحقــق يف قــرار االّتهــام، وأهمهــا: 

القتــل القصــدي )املــادة 547 مــن قانــون العقوبــات معطوفــة 
عــىل املــادة 189 منــه(، 

اإليــذاء القصــدي )املــواد 554 و556 و557 مــن قانــون 
العقوبــات معطوفــة عــىل املــادة 189 منــه(

إضــرام النــار قصــداً والتســّبب بالحريــق عــن إهمــال 
)املــواد 587 و588 و589 و590 و593 و595 مــن قانــون 

العقوبــات(،

التخريــب القصــدي يف املنشــآت العاّمــة واألمــالك الخاّصــة 
)املادتــان 595 و733 مــن قانــون العقوبــات(،

إســاءة اســتعمال املوظــف لســلطته وللنفــوذ، وإهمــال 
الواجبــات الوظيفيــة، وامتنــاع املوظــف عــن تنفيــذ طلــب 

قانــوين ومخالفــة العســكري لألوامــر والتعليمــات )املــواد 
371 و373 و374 و377 مــن قانــون العقوبــات واملــادة 166 

مــن قانــون القضــاء العســكري واملادتــان 144 و205 مــن 
قانــون الجمــارك(، 

إدخــال مــواد متفّجــرة إىل لبنــان )املادتــان 45 و78 مــن 
قانــون األســلحة والذخايــر(

العمــل اإلرهابــي )املــادة 314 مــن قانــون العقوبــات واملــادة 6 
مــن القانــون الصــادر يف 11/1/1958(

تبييــض األمــوال وتمويــل اإلرهــاب )القانــون رقــم 
.)44/2015

تصــل أقــىص عقوبــة يف الجرائــم املّدعــى بهــا إىل األشــغال الشــاّقة ملــدة 
عشــرين ســنة )القتــل(، إاّل يف حــال ثبــوت العمــل اإلرهابــي الــذي تصــل 

عقوبتــه إىل اإلعــدام. 

يطال اّدعاء النيابة العاّمة التمييزية بعض مجاالت املسؤوليات 
التي حّددناها )إدخال املواد املتفّجرة إىل لبنان وتخزينها يف املرفأ 

واالمتناع عن إزالتها والقصور يف حراستها واندالع الحريق(، وإن 
بقي منقوصاً من زوايا عدة. فهو لم يشمل مثلً:

تعليق »المفكرة«: جرائم لم يشملها اّدعاء النيابة العاّمة التمييزية 
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جرائم القتل القصدي املشّدد والحاصل لسبب سافل 
)وضيع( أو لتحقيق منفعة ذاتية أو باستعمال مواد متفّجرة 

)املادتان 548 و549 من قانون العقوبات( والتسّبب باملوت من 
دون قصد القتل )املادة 550 من قانون العقوبات(، وإضرام 
النار قصداً بما يتسّبب بوفاة إنسان أو إصابته بإعاقة )املادة 

591 من قانون العقوبات(،

جرائم املوظفني العموميني املتعّلقة بصرف النفوذ )املادة 
357 من قانون العقوبات( واختلس األموال العاّمة )املادة 

359 من قانون العقوابت( والحصول عىل منفعة ذاتية من 
املعاملت اإلدارية أو األفعال املنافية لواجبات املهنة )املادتان 

364 و376 من قانون العقوبات(،

جريمة تمويل اإلرهاب )املادة 316 مكرر من قانون العقوبات( 
واقتناء مواد متفّجرة أو املنتجات التي تستعمل لصنعها 

)املادة 5 من القانون الصادر يف 11/1/1958(،

جريمة االمتناع عن مساعدة شخص يف حالة خطر )املادة 
567 من قانون العقوبات(.

يف املقابل، ال تتناول النيابة العاّمة التمييزية من قريب أو بعيد 
املسؤوليات الناتجة عن القصور يف أعمال اإلغاثة واإلنقاذ بعد 

اندالع الحريق وحصول التفجري. قد تسمح هذه املسوؤليات 
بمحاسبة بعض الجهات التي تقاعست عن اإلبلغ عن وجود مواد 

قابلة للنفجار يف مكان الحريق وعن إنقاذ املصابني )رئيس املرفأ( 
أو عن اتخاذ إجراءات الدفاع املدين أو الدفاع الوطني الضرورية 
لحماية السّكان كإنذارهم  وإجلئهم أو مطالبتهم بالنزول إىل 

امللجئ )وزير الداخلية أو محافظ بريوت(.

من املهم معرفة مدى وجود عصابات منّظمة قد تكون مسؤولة 
عن استقدام مواد نيرتات األمونيوم أو استخدامها أو تفجري املرفأ.

بعدمــا قــّرر املحقــق العــديل االســتماع إىل رئيــس مجلــس الــوزراء 
يف حكومــة تصريــف األعمــال حّســان ديــاب ووزراء ســابقني بصفــة 

مّدعــى عليهــم، صــّرح العديــد مــن املســؤولني بأّنهــم يتمتعــون 
بحصانــة تمنــع محاكمتهــم مــن قبــل املجلــس العــديل أو القضــاء 

العــادي. واعتــربوا أّنــه ال يمكــن محاكمتهــم إاّل أمــام املجلــس 
األعــىل ملحاكمــة الرؤســاء والــوزراء، وهــو مجلــس لــم يعمــل منــذ 

إنشــائه يف العــام 1990. فمــا هــي مســألة هــذه الحصانــات؟ 

رئيــس الجمهوريــة

ال تبعة عىل رئيس الجمهورية حال قيامه بوظيفته إاّل عند 
خرقه الدستور أو يف حال الخيانة العظمى.

أما التبعة فيما يختّص بالجرائم العادية فهي خاضعة 
للقوانني العاّمة وال يمكن اتهامه بسبب هذه الجرائم أو 

لعّلتي خرق الدستور والخيانة العظمى، إاّل من قبل مجلس 
النواب بموجب قرار يصدره بغالبية ثلثي مجموع أعضائه، 

ويحاكم أمام املجلس األعىل املنصوص عليه يف املادة 80 
ويعهد يف وظيفة النيابة العاّمة لدى املجلس األعىل إىل قاٍض 

تعّينه املحكمة العليا املؤّلفة من جميع غرفها.

المادة 60 من الدستور

ال يمكن محاكمة رئيس الجمهورية أمام املجلس العديل.]41[ 

وعليه، تنحصر محاكمة رئيس الجمهورية بسبب خرقه 
للدستور أو الخيانة العظمى أو أّي جريمة أخرى بـ«املجلس 

األعىل ملحاكمة الرؤساء والوزراء« بعد اّتهامه من قبل مجلس 
النّواب، وفق صراحة الدستور.

يمكــن للمحقــق العــديل أن يســتمع إىل إفــادة رئيــس الجمهوريــة 
إذا اقتــى األمــر، عــىل أن يجــري ذلــك يف مقــّر الرئاســة.]42[

هل من حصانات أمام المجلس العدلي؟ 2.3
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رئيــس مجلــس الــوزراء والــوزراء

 املادة 70: 
ملجلس النّواب أن يّتهم رئيس مجلس الوزراء والوزراء 

بارتكابهم الخيانة العظمى أو بإخللهم بالواجبات املرتّتبة 
عليهم وال يجوز أن يصدر قرار االّتهام إاّل بغالبية الثلثني من 

مجموع أعضاء املجلس .

ويحّدد قانون خاص شروط مسؤولية رئيس مجلس الوزراء 
والوزراء الحقوقية.

 املادة 71:
 يحاكم رئيس مجلس الوزراء والوزير املّتهم أمام املجلس األعىل.

المادتان 70 و71 من الدستور

 تعليق “المفكرة”: 
تقليص حصانات الوزراء من أولوّيات المجتمع 

عىل عكس ما هي الحال بالنسبة لرئيس الجمهورية، ووفقاً 
الجتهادات محكمة التمييز، يمكن للقضاء العادي وللمجلس 

العديل محاكمة رؤساء مجلس الوزراء والوزراء يف الحاالت التالية:

يف حال امتنع مجلس النّواب عن اّتهامهم بارتكاب الخيانة 
العظمى أو باإلخلل بالواجبات املرتّتبة عليهم، وهي مخالفات 

ترتبط بالطابع السيايس لعملهم )وفقاً للقرار الصادر عن محكمة 
التمييز يف العام 1999( .]43[

يف حال ارتكبوا جرائم أخرى خلل ممارستهم لعملهم كالجرائم 
العادية أو استغلل السلطة والنفوذ، يف تحوير واضح للسلطة، 

وهي من الجرائم املّدعى بها يف قضية تفجري املرفأ )وفقاً للقرار 
الصادر عن الهيئة العامة ملحكمة التمييز يف العام 2000( .]44[

تعترب مسألة تقليص حصانة رئيس مجلس الوزراء 
والوزراء من أبرز القضايا الحقوقية التي تواجه لبنان ألّن 

هذه الحصانة هي العائق األسايس أمام املحاسبة الفّعالة 
وكشف الفساد.

بعد أن تّم تعطيل اآللّيات الدستورية التي تسمح 
بمحاسبة رؤساء مجلس الوزراء والوزراء بفعل “النظام 

الطائفي التوافقي”، سمح التمّسك بهذه الحصانات 
وبسياسة إفلت املسؤولني من أّي عقاب إىل تفيّش 

الفساد يف املؤّسسات العاّمة وتبلور الظروف التي أّدت 
إىل تفجري املرفأ.

لذلك، من الضروري تفسري الدستور باتجاه تقليص 
حصانات الوزراء لتفعيل آليات محاسبتهم، وهو موقف 

قانوين مدعوم من قبل محكمة التمييز، ونادي قضاة 
لبنان يف بيانه الصادر يف 15 آب 2020، ونقابة املحامني يف 

بريوت يف بيانها الصادر يف 14 تشرين الثاين 2020. 

النــّواب

ال يجوز يف أثناء دور االنعقاد اّتخاذ إجراءات جزائية نحو 
أّي عضو من أعضاء املجلس أو إلقاء القبض عليه إذا اقرتف 
جرماً جزائياً إاّل بإذن املجلس ما خل حالة التلّبس بالجريمة 

)الجرم املشهود(.

المادة 40 من الدستور

ليست حصانات النّواب مطلقة بل هي مؤّقتة مرتبطة بانعقاد 
جلسات مجلس النّواب.

يحــّق للمجلــس العــديل محاكمــة النــّواب. ويحــق للمحّقــق 
العــديل اســتجواب النــّواب وتوقيفهــم، وفقــاً لألصــول التاليــة:]45[

يف حال كان مجلس النّواب أثناء دور االنعقاد: يجب أن 
يستحصل املحّقق العديل عىل إذن املجلس قبل اّتخاذ 

إجراءات جزائية بحق النائب أو إلقاء القبض عليه.

يف حال لم يكن مجلس النّواب بدور االنعقاد أو يف حال 
كانت الجريمة مشهودة:]46[ يحق للمحّقق العديل اّتخاذ 

اإلجراءات الجزائية بحق النائب من دون أي إذن.
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املحامــون

إن هذه الحصانة مؤّقتة ويمكن تجاوزها من خلل اّتخاذ 
اإلجراءات الجزائية بحق النّواب خارج دور انعقاد مجلس 

النّواب أو بعد طلب إذن املجلس.

تعليق “المفكرة”

ليست حصانة املحامني مطلقة بل ترتبط فقط بممارستهم ملهنة 
املحاماة.

يحّق للمجلس العديل محاكمة املحامني. ويحّق للمحّقق العديل 
استجواب املحامني وتوقيفهم. يجب أن  يطلب إذن مللحقة 

املحامي من مجلس نقابة املحامني الذي يعود له تقدير ما إذا كان 
الجرم مرتبطاً بممارسة مهنة املحاماة )أي نشأ عن ممارسة املهنة 

أو بمعرضها(.]47[ 

يمنع القانون الجمع بني مهنة املحاماة والوزارة. فاملحامي الذي 
يتوىّل مهّمة وزير ملزٌم باالنقطاع عن ممارسة مهنة املحاماة.]48[ 
وبالتايل، ال تعترب األعمال التي يقوم بها املحامي يف إطار عمله 

الوزاري من األعمال املرتبطة بممارسة مهنة املحاماة.

يكون مجلس النّواب يف دور االنعقاد يف الحاالت التالية:

خلل العقد األّول من منتصف شهر آذار )الثلثاء الذي ييل 
15 آذار من كل سنة( إىل نهاية شهر أيار،

خلل العقد الثاين من منتصف شهر تشرين األّول )الثلثاء 
الذي ييل 15 تشرين األّول من كل سنة( إىل نهاية السنة،

بعض اآلراء الفقهية تعترب أيضاً أّن مجلس الّنواب يكون يف 
دور االنعقاد خلل فرتة وجود حكومة تصريف األعمال، 
كما هي الحال منذ استقالة حكومة الرئيس حّسان دياب 

يف 8 آب 2020.

إن تمّسك الوزراء بحصانة أمام املحّقق العديل بصفتهم محامني هي مسألة 
شكلية ألّن القانون يمنع عليهم ممارسة مهنة املحاماة خلل توّليهم الوزارة.

تعليق “المفكرة”

ما هي اإلجراءات المّتبعة خالل التحقيق والمحاكمة؟ 3

يتكّون املجلس العديل من ثلث هيئات مختّصة بامللحقة )وهي تتمّثل 
بالنيابة العاّمة التمييزية( والتحقيق والحكم.

تسري القضية عىل مرحلتني تشارك خللها جهات مختلفة: 

مرحلة التحقيق الذي يقوم به املحقق العديل، 

مرحلة املحاكمة أمام املجلس العديل. 

تسلسل إجراءات التحقيق والمحاكمة

التحقيقالتحقيقات السّرية

التحقيق

املحاكمة

املحاكمة

املحاكمة

قرار االّتهام

إجراءات املحاكمة التمهيدية

جلسات املحاكمات العلنية

الحكم
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ُتقّدم شكاوى الضحايا إىل املجلس العديل من خلل النائب العام 
التمييزي. فهو يستلمها ويحيلها إىل املحقق العديل.

قبــل إحالــة القضيــة إىل املجلــس العــديل وتعيــني املحقــق العــديل، 
تــّوىل القــايض غّســان عويــدات التحقيقــات األّوليــة يف قضيــة 

التفجــري وأشــرف عــىل تحقيقــات مفــّوض الحكومــة لــدى املحكمــة 
العســكرية )القــايض فــادي عقيقــي( رغــم وجــود تضــارب واضــح 

باملصالــح الــذي يؤثــر عــىل حياديــة النيابــة العاّمــة. 

بعد تعيني املحقق العديل، اّدعى النائب العام التمييزي بحق 
25 شخصاً عىل األقّل أمام املحقق العديل يف الجرائم التي أشرنا 

إليها يف الفقرة السابقة. 

يف 14 كانون األّول 2020، تنّحى القايض عويدات عن قضية 
التفجري بسبب وجود علقة مصاهرة بينه وبني الوزير السابق 

غازي زعيرت بعد أن طلب املحقق العديل فادي صّوان االستماع 
إىل هذا األخري بصفة مدعى عليه.

 تعليق “المفكرة”: 
تضارب مصالح للنائب العام التمييزي منذ وقوع التفجير

كان يتوّجب عىل القايض غّسان عويدات أن يتنّحى عن قضية 
التفجري منذ وقوعه ضماناً لحيادية النيابة العاّمة لألسباب 

التالية:

ألّنه كان يعلم بوجود مواد نيرتات األمونيوم يف العنرب 
رقم 12 ولم يعط األمر بإتلفها أو بنقلها إىل مكان آمن، 
رغم أّن القانون يفرض ذلك. فهو توىّل التحقيق يف شبهة 
سرقة هذه املّواد قبل أشهر قليلة من وقوع التفجري بناًء 

عىل مراجعة مديرية أمن الدولة. ورغم وجود شبهة 
بالسرقة، لم يأمر بجرد هذه املواد، بل اكتفى بإعطاء 

األمر بصيانة الفجوة يف العنرب رقم 12، مّما قد يكون من 
أسباب وقوع التفجري.

 ألّنه يرتبط بعلقة مصاهرة مع وزير األشغال العاّمة 
والنقل السابق غازي زعيرت )املتزّوج من شقيقة القايض 
عويدات(، وهو من املشتبه فيهم يف هذه الجريمة منذ 

حصولها كون وزارة األشغال العامة هي التي طلبت 
تعويم السفينة وتفريغ بضاعتها يف العام 2014 عندما 

كان زعيرت يتوىّل تلك الوزارة. وكان املحقق العديل قد 
استمع إليه بصفة شاهد قبل أن يّدعي بحقه.

هو القايض الذي يمّثل الحق العام )أي املجتمع(. يحرّك الدعوى العاّمة 
أي الدعوى التي تهدف إىل ملحقة مرتكبي الجريمة واملساهمني فيها 

وإىل تطبيق العقوبات والتدابري يف حقهم. وهو يعترب من فرقاء الدعوى 
وليس جزءاً من هيئة املحكمة.

يتوىّل النائب العام التمييزي )أو من ينوب عنه( مهام النيابة العاّمة أمام 
املجلس العديل، وهو حالياً القايض غّسان عويدات.

تكوين المجلس العدلي 3.1

يتكّون املجلس من ثلث هيئات:

النائــب العــام العــديل )هيئــة املالحقــة( 1

املحقــق العــديل )هيئــة التحقيــق( 2

 دوره
هو قايض التحقيق الذي يجري التحقيقات يف القضية ويستجوب املشتبه 

فيهم والشهود ويشرف عىل أعمال الخرباء. وبعد انتهاء التحقيقات، 
يصدر قرار االتهام الذي يحّدد بموجبه من هم األشخاص الذين 

سيحاكمون أمام املجلس العديل وبأّي تهم.
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تعيني املحقق العديل

يعــنّي وزيــر العــدل املحقــق العــديل بنــاًء عــىل موافقــة مجلــس 
القضــاء األعــىل.

يف 13 آب 2020، عّينــت وزيــرة العــدل يف حكومــة تصريــف األعمــال 
القــايض فــادي صــّوان محققــاً عدليــاً يف قضيــة تفجــري املرفــأ. وكان 

يتــوىّل عنــد تعيينــه وظيفــة قــايض تحقيــق يف املحكمــة العســكرية منــذ 
العــام 2009 ووظيفــة قــايض التحقيــق العســكري األّول باإلنابــة منــذ 

العــام 2018.

يف 19 شباط 2021، وبعد صدور قرار عن محكمة التمييز بنقل 
الدعوى إىل قاض آخر، عّينت وزيرة العدل يف حكومة تصريف 

األعمال القايض طارق بيطار محققاً عدلياً يف قضية تفجري املرفأ. 
وكان يتوىّل عند تعيينه وظيفة رئيس محكمة الجنايات يف بريوت 

منذ العام 2017.

نقل الدعوى لالرتياب املشروع

يســمح القانــون ألّي مــن فرقــاء الدعــوى بطلــب نقلهــا مــن قــاٍض إىل 
آخــر أو مــن محكمــة إىل أخــرى ألســباب عــّدة، مــن ضمنهــا االرتيــاب 

املشــروع يف حياديــة القــايض أو املحكمــة.

يف 16 كانــون األّول 2020، تقــّدم اثنــان مــن املّدعــى عليهــم )وزيــر 
األشــغال العاّمــة والنقــل الســابق غــازي زعيــرت ووزيــر املاليــة الســابق 

عــيل حســن خليــل( بطلــب نقــل الدعــوى مــن القــايض فــادي صــّوان 
إىل قــاٍض آخــر، كمــا طلبــوا وقــف الســري بالتحقيــق لحــني البــّت يف 

طلــب نقــل الدعــوى.]50[

اســتند طلــب نقــل الدعــوى عــىل االرتيــاب املشــروع بالقــايض صــّوان، 
وهــو أمــر يتحقــق عندمــا تصــدر عــن القــايض تصّرفــات أو قــرارات 
تثــري الريبــة والشــك يف حيــاده وتــدّل بصــورة واضحــة عــىل تحّيــزه 

إىل تأييــد مصالــح أحــد فرقــاء الدعــوى. 

يف 17 كانــون األّول 2020، قــّرر القــايض صــّوان وقــف الســري 
بالتحقيــق ألســباب لــم يتــّم اإلعــلن عنهــا. ولــم يصــدر أّي بيــان 

رســمي يعلــن عــن تعليــق التحقيــق أو أســبابه.

يف 11 كانون الثاين 2021، قّررت محكمة التمييز )وهي الجهة الصالحة 
للنظر بطلبات نقل الدعوى( رد طلب وقف السري بالتحقيق.

يف 18 شــباط 2021، قــّررت محكمــة التمييــز نقــل الدعــوى مــن 
القــايض فــادي صــّوان إىل قــاض آخــر بســبب االرتيــاب املشــروع. ]51[ 

وقــد اســتندت املحكمــة عــىل ســببني للشــك يف حيــاد القــايض صــّوان: 

موقفه بأّنه لن يتوّقف أمام أّي حصانات ملن تتوّفر شبهات 
بحقه، مّما يشّكل دليلً عىل أّنه تجاوز الحصانات املتعّلقة 

بالنّواب واملحامني.

ثبوت أّنه متضّرر شخصياً من جّراء التفجري )أضرار مادية يف 
منزله(، مما يصّعب حفاظه عىل التجّرد. 

يف 19 شباط 2021، عّينت وزيرة العدل القايض طارق بيطار محققاً 
عدلياً بعد موافقة مجلس القضاء األعىل.

 على سبيل المثال: 
نقل الدعوى من المحقق العدلي في قضية اغتيال الحريري

يف العام 2007، قّررت محكمة التمييز قبول طلب نقل 
الدعوى للرتياب املشروع باملحقق العديل )القايض الياس عيد( 

الذي تّم تعيينه للتحقيق يف قضية اغتيال رئيس الحكومة 
السابق رفيق الحريري ورفاقه يف 14 شباط 2005.]51[

اعترب قرار املحكمة أّن االرتياب املشروع متحّقق بسبب ثبوت 
روابط خاّصة بني املحّقق العديل وأحد املدعى عليهم )املدير 
العام السابق لألمن العام اللواء جميل السّيد(، مّما يثري 

الريبة حول حيادته.

عــىل أثــره، عــنّي وزيــر العــدل محققــاً عدليــاً جديــداً )القــايض 
صقــر صقــر(.
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محكمــة املجلــس العــديل )هيئــة الحكــم( 3

هي املحكمة التي تصدر الحكم النهايئ يف القضية وتحّدد من هم 
املسؤولني عن التسّبب بالتفجري وتفرض عليهم العقوبة وتحّدد قيمة 

التعويضات التي يجب أن يسّددوها للضحايا.

تتأّلف هيئة املحكمة من 5 قضاة من القضاء العديل: الرئيس األّول 
ملحكمة التمييز )وهو حالياً القايض سهيل عّبود( وأربعة من قضاة 

محكمة التمييز يعّينهم مجلس الوزراء بناًء عىل اقرتاح وزير العدل 
وموافقة مجلس القضاء األعىل. 

يف العام 2018، عنّي مجلس الوزراء أعضاء املجلس العديل كما ييل، مع 
اإلشارة إىل أّن بعضهم قد أحيل إىل التقاعد:]52[

اسم القاضي

1

2

3

4

5

6

7

8

9

العضوية في 
المجلس العدلي

الوظيفة الحالية

 جوزيف سماحة 
)تقاعد(

عضواً أصيلً

عضواً أصيلً

عضواً أصيلً

عضواً أصيلً

عضواً إضافياً

عضواً إضافياً

عضواً إضافياً

عضواً إضافياً

عضواً إضافياً

رئيس الغرفة السادسة لدى محكمة 
التمييز

 ميشال طرزي
)تقاعد(

رئيس الغرفة الخامسة لدى محكمة 
التمييز

 غسان فواز 
)تقاعد(

رئيس الغرفة الثامنة لدى محكمة 
التمييز

رئيس الغرفة السابعة لدى محكمة 
التمييز

رئيس الغرفة الثانية لدى محكمة 
التمييز

رئيس الغرفة الرابعة لدى محكمة 
التمييز

جمال الحجار

خالد زوده

عفيف الحكيم

 ترييز علوي 
)تقاعد(

مستشار يف الغرفة السادسة لدى 
محكمة التمييز

مستشار يف الغرفة التاسعة لدى 
محكمة التمييز

مستشار يف الغرفة الثامنة لدى 
محكمة التمييز

جان مارك عويس

مايا ماجد

الجهات الممّثلة خالل التحقيق والمحاكمة

جدول بالجّهات المشاركة في الدعوى لغاية 18/2/2021

3.2

األشخاص
المشاركة في 
إجراءات التحقيق

المشاركة في 
إجراءات المحاكمة الصفة

النائب العام التمييزي 
)أو النائب العام 

العديل(

املحقق العديل 

 القايض غّسان عوديات 
لغاية 14/12/2020

القايض غّسان خوري

 القايض فادي صّوان 
لغاية 18/2/2021

القايض طارق بيطار

نعم

نعم

نعم

كل

كّتاب املحقق العديل

رئيس املجلس العديل

قضاة املجلس العديل

املّدعون الشخصيون 
ووكالؤهم

املدعى عليهم / 
املتهمون ووكالؤهم 

كّتاب املجلس العديل

املساعدان القضائيان 
 فادي إبراهيم 
تاتيانا املصري

القايض سهيل عّبود

4 قضاة من محكمة 
التمييز

أكرث من 1000 مدّعي 
شخيص، معظهم 

ممثلون من قبل نقابة 
املحامني يف بريوت

37 مّدعى عليهم عىل 
االقل من ضمنهم 25 

موقوفون وجاهياً

نعم

نعم

نعم

نعم

نعم

نعم

كل

كل

كل

نعم، باستثناء 
جلسات 

االستماع إىل 
الشهود.]53[

نعم، باستثناء 
جلسات االستماع 

إىل الشهود،]54[ 
واستجواب 

املّدعى عليهم 
اآلخرين.]55[

كل
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املّدعون الشخصيون

هم الضحايا واملتضّررون جّراء تفجري املرفأ الذين اّتخذوا صفة االدعاء 
الشخيص بحق املّدعى عليهم، ويتمثلون بمحامني يدافعون عنهم. وهم 

الضحايا الذين بإمكانهم املشاركة يف التحقيق واملحاكمة.

املّدعى عليهم

هم األشخاص الذين ُيعتقد أّنهم ساهموا يف ارتكاب الجريمة ويتمثلون 
بمحامني يدافعون عنهم. يتمّتع املّدعى عليهم بقرينة الرباءة إىل حني 

صدور الحكم من املجلس العديل بإدانتهم. ويتغرّي وصفهم وفقاً ملراحل 
القضية كاآليت:

مشتبه فيه: خلل مرحلة التحقيق من قبل النائب العام التمييزي 
وقبل االدعاء بحّقهم.

مّدعى عليه: بعد االدعاء بحقهم من قبل النائب العام التمييزي 
أو املحقق العديل، وبعد الظن بهم بجنح يف قرار االتهام خلل 

محاكمتهم بهذه الجنح أمام املجلس العديل،

متهم: بعد اتهامهم بجنايات من قبل املحقق العديل يف قرار 
االتهام وخلل محاكمتهم بهذه الجنايات من قبل املجلس العديل.

محكوم عليه: بعد صدور الحكم من قبل املجلس العديل وإدانته 
بارتكاب جريمة.

املسؤول باملال أو الضامن أو ورثة املّدعى عليهم

هم األشخاص الذين يشاركون املّدعى عليهم يف مسؤولية تعويض 
الضحايا يف حال تّمت إدانة املّدعى عليهم )الدعوى املدنية( لكنهم ال 

يحاكمون عىل مساهمتهم يف ارتكاب الجريمة )الدعوى الجزائية(.

الشهود

هم األشخاص الذين استمع إليهم املحقق العديل للحصول عىل أدّلة 
حول الجريمة من دون أن يّدعي بحقهم، واألشخاص الذين يتم 

إدراجهم عىل قوائم الشهود املقّدمة من النيابة العاّمة أو املّدعى عليهم 
أو املدعني.

الضحايا غر املّدعيني

هــم الضحايــا واملتضــّررون جــّراء تفجــري املرفــأ الذيــن لــم يقّدمــوا شــكوى 

األشخاص
المشاركة في 
إجراءات التحقيق

المشاركة في 
إجراءات المحاكمة الصفة

الشهود

الضحايا غري املّدعني

أكرث من 50 شاهد

 كل 
)الجلسات علنية(

بناء للدعوةبناء للدعوة

كل

املسؤول باملال 
والضامن والوريث

نعمغري واضح

نعم، باستثناء 
جلسات 

االستماع إىل 
الشهود ]56[
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أمــام املجلــس العــديل. وتاليــاً، ال يمكنهــم أن يشــاركوا يف التحقيــق أو 
املحاكمــة، بــل يمكنهــم أن يحضــروا جلســات املحاكمــة العلنيــة مــع 

الجمهــور، كمــا يمكنهــم أن يقّدمــوا شــهادتهم يف حــال وردوا عــىل قائمــة 
شــهود أحــد الفرقــاء.

 تقسيم قاعة المحاكمة أمام المجلس العدلي

كاتب
قايض

مستشــار
قايض

مستشــار
رئيس

املجلــس

قضــاة املجلــس العــديل

قايض
مستشــار

الشــاهد

الجمهــور

املّدعــى عليهــم غــر 
املوقوفــني ووكالؤهــم

املّدعى 
عليهــم 

املوقوفــون

ممثــل 
النيابــة 
العامــة 

التمييزيــة

املّدعــون الشــخصيون
ووكالؤهم

الجمهــور

الجمهــورالجمهــور

قايض
مستشــار

اإلجراءات المّتبعة في مرحلة التحقيق أمام المحقق العدلي 3.3

هدف التحقيق

الهدف األسايس من التحقيق هو كشف الحقيقة حول جريمة 
التفجري. لذلك، يقوم املحقق بجمع األدلة املتعلقة بالجريمة 

وصوالً إىل معرفة كيفية ارتكابها واألشخاص املشتبه يف ارتكابهم 
لها. وينتهي التحقيق بإصدار املحقق العديل قرار االتهام الذي 

يحيل القضية إىل املجلس العديل.

إجراءات التحقيق

يتبع املحقق العديل إجراءات مكتوبة وسّرية من أجل تبيان 
الحقيقة حول الجريمة. ومن أبرز اإلجراءات التي يّتخذها املحقق 

العديل بالتنسيق مع النائب العام العديل:

المحقق العدلي ال يدين المسؤولين عن ارتكاب 
الجريمة بل يتهمهم فقط.  المحقق العدلي يتهم 

والمجلس العدلي يحكم.

اســتجواب األشــخاص بصفــة مّدعــى عليهــم،

االســتماع إىل املّدعــني أي الضحايــا الذيــن اّتخــذوا صفــة 
االّدعــاء الشــخيص،

االستماع إىل األشخاص بصفة شهود أو عىل سبيل 
املعلومات، 

الكشــف الحــيّس عــىل موقــع الجريمــة،

تفتيــش املنــازل واملكاتــب واألماكــن األخــرى بحثــاً عــن مــواد 
جرميــة أو أشــياء تفيــد التحقيــق،

ضبط املواد الجرمية واألدوات التي استخدمت الرتكاب 
الجريمة،

تكليــف خــرباء إلجــراء تقاريــر فنيــة ومخربيــة،

اســتنابة الضابطــة العدليــة أي طلــب معلومــات مــن 
األجهــزة األمنيــة وتكليفهــا بإجــراء تحقيقــات، 

طلــب معلومــات مــن األجهــزة الرســمية والــدول األجنبيــة 
بواســطة وزارة العــدل ووزارة الخارجيــة.
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يحق للمحّقق العدلي أن يستجوب أيّ شخص يشتبه 
بمشاركته بالجريمة.  يحق له التحقيق في أي جريمة 

متالزمة )أي مرتبطة( مع تفجير المرفأ. 

 تعليق “المفكرة”: 
التخّوف من التالعب باألدلة في مسرح الجريمة

لدى حصول التفجري يف 4 آب 2020، لم تّتخذ السلطات 
القضائية تدابري سريعة من أجل الحفاظ عىل موقع 

الجريمة ومنع أّي تلعب باألدّلة، خلفاً ملا يفرضه 
القانون واملمارسات الفضىل. 

يفرض قانون أصول املحاكمات الجزائية عند حصول 
جناية مشهودة أن ينتقل النائب العام وقايض التحقيق 

األول املختّصان، بصورة فورية إىل موقع الجريمة. 
وفيما انتقل مفّوض الحكومة العسكري باإلنابة )فادي 

عقيقي( إىل املرفأ، لم ينتقل أّي من رئييَس دائريت 
التحقيق لدى املحكمة العسكرية )فادي صوان( أو 

العديل يف بريوت )شربل أبو سمرا( إىل مكان التفجري.

سّرية التحقيق

 يعتمــد القانــون اللبنــاين مبــدأ ســّرية التحقيقــات التــي يجريهــا 
املحقــق العــديل.

مــاذا تعنــي ســّرية التحقيقــات؟ 

ال يحق للجمهور حضور جلسات التحقيق وال االّطلع 
عىل محاضر التحقيق،

ال تســري الســّرية عــىل األشــخاص املعنيــني بالدعــوى 
)أي فرقــاء الدعــوى مــن املدعــى عليهــم واملّدعــني 

والقائمــني بالتحقيــق فيهــا أو املشــاركني فيــه( الذيــن 
يحــّق لهــم االّطــلع عــىل مجريــات التحقيــق لكــن ال 
يحــق لهــم إفشــاء املعلومــات املتعّلقــة بالتحقيــق،

مــا هــي إيجابيــات مبــدأ ســّرية التحقيقــات؟

تمكــني القــايض مــن إجــراء التحقيقــات بشــكل مســتقّل 
ومــن دون تدّخــل أو ضغــط مــن أحــد،

حمايــة قرينــة الــرباءة وخصوصيــة األشــخاص الذيــن 
يتــّم االشــتباه بهــم وحمايتهــم مــن األذى املعنــوي عــىل 

ســمعتهم قبــل انتهــاء التحقيقــات.

مــا هــي ســلبيات مبــدأ ســّرية التحقيقــات؟

إىل حــني صــدور قــرار االّتهــام، ال يمكــن للــرأي العــام 
معرفــة مضمــون التحقيقــات، أو مــدى جّديتهــا 

وحياديتهــا، أو مــدى شــمولها ملجمــل الفرضيــات 
املتعّلقــة بأســباب التفجــري واملســؤوليات عنــه. يف حــني 

أّن الســّرية تفتــح املجــال ألصحــاب النفــوذ، دون 
الــرأي العــام، بالحصــول بطــرق غــري مشــروعة عــىل 

معلومــات حــول مســار التحقيــق. 

ال يوجد متحدث إعلمي رسمي باسم املحقق العديل 
أو املجلس العديل ليك يقوم بإعلم الرأي العام دورياً 

بمسار التحقيق ويتحاور مع الضحايا والصحافة 
واإلعلم. لغاية اآلن، اكتفى املكتب اإلعلمي ملجلس 

القضاء األعىل بإصدار ثلثة بيانات تضّمنت بعض 

ال يجوز نشر معلومات تتعّلق بمضمون التحقيق مثل 
مضمون إفادات األشخاص وتقارير الخرباء والوثائق، 

ويتعّرض من ينشرها إىل امللحقة.]57[

يبقى التحقيق سّرياً ما لم ُتَحل الدعوى عىل قضاء الحكم 
باستثناء ما يتعّلق بالقرار الظني )قرار االتهام يف حالتنا(. 

يتعّرض كل من يفيش سّرية التحقيق للملحقة أمام القايض 
املنفرد الذي يقع ضمن دائرته الفعل املشكو منه ويعاقب 

بالحبس من شهر إىل سنة وبالغرامة من مئة ألف إىل مليون 
لرية أو بإحدى هاتني العقوبتني.

المادة 53 من أصول المحاكمات الجزائية
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املعلومات العاّمة حول إجراءات التحقيق.]58[

يتــّم تســريب بعــض املعلومــات املجــّزأة إىل الصحافــة، 
عــىل نحــو يفتــح املجــال للتضليــل أو التشــكيك يف 

التحقيــق ويلحــق أذى معنويــاً بالضحايــا. 

 تعليق “المفكرة”: 
ضرورة وصول الرأي العام إلى المعلومات المتعلقة بالتحقيق

مــن حــق الضحايــا الذيــن لــم ينضّمــوا إىل الدعــوى معرفــة 
مجريــات التحقيــق والوصــول إىل املعلومــات املتعّلقــة بــه. 

لكــن هــذا الحــق يصطــدم بمبــدأ ســّرية التحقيقــات.

بمــا أّن قضيــة تفجــري مرفــأ بــريوت هــي قضيــة رأي عــام 
كونهــا أوقعــت العديــد مــن الضحايــا واألضــرار، يتوّجــب 

عــىل الســلطات القضائيــة تضييــق مفهــوم “ســّرية 
التحقيقــات” لــيك يتمّكــن الــرأي العــام والضحايــا مــن 

متابعــة مجريــات التحقيــق، مّمــا يســاهم يف بنــاء الثقــة 
يف جديــة وحياديــة التحقيــق. 

يتوّجــب عــىل الســلطات القضائيــة تعيــني متحــدث 
إعلمــي باســم املحقــق العــديل واملجلــس العــديل مــن أجــل 

ضمــان التواصــل الدائــم مــع الضحايــا والــرأي العــام.

القرارات التي يّتخذها املحقق العديل قبل انتهاء التحقيق 

القــرارات املتعّلقــة بالتوقيــف

إصدار مذكرات توقيف بحق املّدعى عليهم واسرتدادها، 

إصــدار قــرارات بإخــلء ســبيل املّدعــى عليهــم مــع أو 
بــدون كفالــة،

إصدار قرارات بوضع املّدعى عليهم تحت املراقبة 
القضائية )كمنع السفر( أو رفعها.

القرارات التي تبّت بالدفوع الشكلية

الدفع الشكيل هو طلب قانوين يقّدمه املّدعى عليه 

التحقيــق نتيجــة 

التحقيــق  ملــف  العــديل  املحقــق  يحيــل  التحقيقــات،  انتهــاء  بعــد 
التــي ُتصــدر مطالعتهــا قبــل إصــدار املحقــق  إىل النيابــة العاّمــة 

لقــرار االّتهــام:

 مطالعــة النيابــة العاّمــة
تصــدر النيابــة العاّمــة “مطالعــة باألســاس” تتضّمــن رأيهــا 

لجهــة األشــخاص املســؤولني عــن ارتــكاب الجريمــة وتوصيــف 
الجرائــم قانونــاً.

 قــرار االّتهــام:
بعــد املطالعــة، يصــدر املحقــق العــديل قــرار االّتهــام:

 قرار االّتهام هو القرار العلني األّول الذي يمكن نشره 
ليّطلع عليه الرأي العام. 

قرار االّتهام يحّدد إطار املحاكمة أمام املجلس العديل، 
أي األشخاص املّتهمني والجرائم الذين سيحاكمون بها. 

للمحقق العديل قبل أن يبدأ باستجوابه. 

يهدف الدفع الشكيل إىل االعرتاض عىل صّحة 
اإلجراءات املّتبعة مع املّدعى عليه بهدف وقف 
التحقيق معه أو تأخريه. فهو يتعّلق بإجراءات 

الدعوى من دون أن يرتبط بموضوعها أو مضمونها. 

من األمثلة عىل الدفوع الشكلية: الدفع بعدم صلحية 
املحقق العديل أو الدفع بضرورة استحصال املحقق 
العديل عىل إذن بامللحقة أو ببطلن أحد إجراءات 

التحقيق )كانتزاع إفادة املّدعى عليه تحت التعذيب(.

يجب أن يتّم تبليغ املّدعي الشخيص بمذكرة الدفوع 
الشكلية ليك يتسّنى له الجواب عليها،

يمكن للمحقق العديل قبول أو رد )رفض( الدفع 
الشكيل.

 مذكــرة إلقــاء القبــض
لــدى صــدور قــرار االتهــام أو بعــده، يصــدر املحقــق العــديل 
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مذكــرات القــاء القبــض بحــق املتهمــني. 

الطعــن يف قــرارات املحقــق العــديل

ال يمكــن الطعــن يف أّي مــن قــرارات املحقــق العــديل وأهّمهــا قــرار 
االّتهــام، وهــذا مــن أســباب غيــاب شــروط املحاكمــة العادلــة أمــام 

املجلــس العــديل.

مــا العمــل يف حــال لــم يتــّم اّتهــام بعــض املشــتبه فيهــم 
أمــام املجلــس العــديل؟

يســمح القانــون عــادة للمّدعــي الشــخيص أن يّدعــي بحــق 
أشــخاص لــم يشــملهم اّدعــاء النيابــة العاّمــة، لكــن هــذا 
األمــر غــري متــاح حاليــاً يف القضايــا املحالــة أمــام املجلــس 

العــديل ألّن الدعــوى املدنيــة التــي يقّدمهــا الضحايــا تتبــع 
الدعــوى العاّمــة التــي تحّركهــا النيابــة العاّمــة.]59[

تنحصــر صلحيــة املجلــس العــديل بمحاكمــة األشــخاص 
الذيــن يّتهمهــم املحقــق العــديل يف قــرار االّتهــام بارتــكاب 

جريمــة املرفــأ. 

يف حــال لــم يشــمل قــرار االّتهــام أشــخاصاً مــن املشــتبه 
بتورطهــم بقضيــة تفجــري املرفــأ، ال يمكــن الطعــن بهــذا القــرار. 

بعد صدور قرار االّتهام، يمكن أن يتم فتح التحقيق مجّدداً 
بحق هؤالء األشخاص يف حال تّوفرت الشروط التالية:

يف حــال ظهــور أدّلــة جديــدة لــم يّطلــع عليهــا املحقــق 
العــديل خــلل التحقيــق ومــن شــأنها أن تؤثــر يف 

النتيجــة التــي توّصــل إليهــا )كإفــادات الشــهود 
واملســتندات واملحاضــر(،

يجب تقديم هذه األدلة للنائب العام التمييزي 

قرار االّتهام هو القرار العلني األّول الذي يصدر في 
القضية. هو القرار الذي يحّدد إطار المحاكمة أمام 

 المجلس العدلي. 
هــدف املحاكمــةال يمكن الطعن بقرار االّتهام.

تهــدف املحاكمــة أمــام املجلــس العــديل إىل إجــراء مناقشــة علنيــة لجميــع 
األدّلــة املتعّلقــة بجريمــة املرفــأ بهــدف الحكــم عــىل املســؤولني عــن ارتكابهــا 

وإنــزال العقوبــات بحّقهــم وتعويــض املّدعــني الشــخصيني.  

إجــراءات قبــل البــدء باملحاكمــة

 الحــق يف االّطــالع عــى امللــف
بعــد صــدور قــرار االّتهــام وإحالــة امللــف إىل املجلــس العــديل، 
يحــق لــكّل فرقــاء الدعــوى االّطــلع عــىل كامــل مضمــون امللــف 

واالســتحصال عــىل صــورة عنــه. وينتهــي موجــب الحفــاظ عــىل ســّرية 
التحقيقــات الــذي كان مفروضــاً أمــام املحقــق العــديل. 

 تســمية الشــهود
قبــل خمســة أيــام مــن موعــد جلســة املحاكمــة األوىل، يســّمي 

جميــع الفرقــاء الشــهود وهــم األشــخاص الذيــن بإمكانهــم اإلدالء 
بشــهادتهم حــول القضيــة أمــام املجلــس. ويقــوم كّل فريــق بتبليــغ 

الفرقــاء اآلخريــن بقائمــة الشــهود الذيــن يريــد االســتماع إليهــم:

تقّدم النيابة العاّمة التمييزية قائمة “شهود الحق العام”،

يقّدم املتهم قائمة “شهود النفي”،

يقّدم املّدعي الشخيص قائمة بشهوده.

)العديل( الذي بإمكانه أن يطلب من املحقق العديل 
أن يفتح التحقيق مجدداً إذا وجد أّن األدلة مجدية 

وكافية لذلك،

يف حال طلب النائب العام العديل، يجب عىل املحقق 
العديل أن يحّقق يف األدّلة الجديدة وأن يقّرر إّما اّتهام 

هؤالء األشخاص ليك تتّم محاكمتهم أمام املجلس 
العديل أو أن يمنع املحاكمة عنهم.]60[

ال يمكن للمجلس العدلي أن يحاكم شخصًا لم يّتهم في 
قرار االّتهام الصادر عن المحقق العدلي.

اإلجراءات المّتبعة في مرحلة المحاكمة أمام المجلس العدلي 3.4
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االستجوابات التمهيدية

يقوم رئيس املجلس العديل، أو أحد القضاة املستشارين، 
باستجواب املتهمني قبل بدء املحاكمة. 

إجراء تحقيقات إضافية

يحق لرئيس املجلس العديل أن يجري تحقيقات إضافية 
قبل بدء املحاكمة يف حال وجد أّن معطيات الدعوى غري 

مكتملة. 

إجــراءات املحاكمــة

جلسات املحاكمة العلنية

يعقــد املجلــس العــديل جلســات علنيــة وشــفهية ويســمح 
للجمهــور بحضورهــا. يقــّرر رئيــس املجلــس كيفيــة ســري 

الجلســات وتأجيــل الجلســات مــن يــوم إىل آخــر. وعــادة مــا 
تتضّمــن الجلســات اإلجــراءات اآلتيــة:

تــلوة قــرار االّتهــام، 

اســتجواب املّتهمــني،

االســتماع إىل الشــهود والخــرباء،

عــرض األدلــة واملــواد املتعّلقــة بالجريمــة،

تقديــم طلبــات قانونيــة وضــّم مســتندات إىل ملــف 
الدعــوى.

املرافعات

بعــد اختتــام إجــراءات جلســات املحاكمــة، يرتافــع كلٌّ مــن 
املّدعــي الشــخيص أو وكيلــه وممثــل النائــب العــام العــديل 

ووكيــل املتهــم. تجــري املرافعــة شــفهياً ويحــّدد كل طــرف 
طلباتــه القانونيــة )كإدانــة املّتهمــني أو إعــلن براءتهــم أو 

طلــب التعويضــات( يف ختــام املحاكمــة.

جلسات المجلس العدلي علنية وشفهية.
مبدأ عالنية الجلسات هو من شروط المحاكمة العادلة.

املحاكمــة نتيجــة 

القرارات التي تصدر قبل الحكم النهايئ

القــرارات التــي تبــّت يف الدفــوع الشــكلية )راجــع 
اإلجــراءات املّتبعــة مــن قبــل املحقــق العــديل(،

القــرارات املتعّلقــة بوقــف مفعــول مذكــرات إلقــاء 
القبــض عــىل املّتهمــني أو بإخــلء ســبيلهم. 

صــدور الحكــم

بعــد اختتــام املحاكمــة، يجتمــع قضــاة املجلــس العــديل 
إلصــدار الحكــم النهــايئ يف القضيــة. ويخلــص الحكــم 

إىل إدانــة املّتهمــني أو إبطــال التعّقبــات بحقهــم أو إعــلن 
براءتهــم، وإىل تحديــد العقوبــة لــكّل مّتهــم تّمــت إدانتــه، 
كمــا وتحديــد االلتزامــات املدنيــة التــي يتوّجــب عــىل املّتهــم 
املــدان إيفاءهــا للمّدعــني الشــخصيني، وهــي عــادة إلزامــه 

بدفــع العطــل والضــرر )التعويــض(. 

الطعــن بالحكــم

االســتئناف

ال يمكــن تقديــم اســتئناف أو تمييــز ضــد الحكــم الصــادر عــن 
املجلــس العــديل، وهــي مــن العوائــق األساســية التــي تجعــل 

املحاكمــة أمــام هــذا املجلــس غــري عادلــة.

االعرتاض

منــذ العــام 2005، يمكــن للمّدعــى عليهــم أو املّدعــني 
الشــخصيني الذيــن تّمــت محاكمتهــم غيابيــاً )أي مــن دون 

حضورهــم( أن يقّدمــوا اعرتاضــاً ضــّد الحكــم الغيابــي، 
فُيعيــد املجلــس العــديل محاكمتهــم.

إعــادة املحاكمــة

 منــذ العــام 2005، يمكــن للمّدعــى عليهــم الذيــن حكــم 
عليهــم املجلــس العــديل أن يطلبــوا إعــادة املحاكمــة أمــام 

املجلــس يف حــال توّفــرت شــروط قانونيــة معّينــة، مثــلً إذا 
ظهــرت مســتندات كانــت مجهولــة أثنــاء املحاكمــة ومــن 

شــأنها أن تشــّكل دليــلً عــىل براءتهــم.]61[
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الحكم الذي يصدر عن المجلس العدلي حكم نهائي ال يقبل االستئناف. 
يمكن االعتراض أو طلب إعادة المحاكمة وفقًا للشروط القانونية.

كيف يشارك الضحايا في المحاكمة أمام المجلس العدلي؟ 4

تهدف مشاركة الضحايا يف املحاكمة إىل ضمان حّقهم يف عرض قضّيتهم 
أمام املحاكمة، وإتاحة الفرصة لهم لعرض وجهات نظرهم وتجربتهم. 
كما يشّكل إحدى وسائل تعايف الضحايا من هول الجريمة واالنتهاكات 

الجسيمة التي ارتكبت بحّقهم وبحّق حقوقهم.

انضمام الضحية إلى الدعوى أمام المجلس العدلي 4.1

الحــق يف االّدعــاء املــدين للمطالبــة بالتعويــض

يحــق للضحايــا الذيــن تضــّرروا مــن تفجــري املرفــأ أن يقّدمــوا دعــوى 
مدنيــة ويّتخــذوا “صفــة االّدعــاء الشــخيص” أمــام املحقــق العــديل 

واملجلــس العــديل ضــّد املدعــى عليهــم بارتــكاب جريمــة التفجــري.]62[

ترتبــط الدعــوى املدنيــة التــي تقّدمهــا الضحيــة بدعــوى الحــق العــام 
التــي تمّثلهــا النيابــة العاّمــة. 

تهــدف الدعــوى املدنيــة إىل مســاهمة الضحيــة يف إثبــات إدانــة 
املّتهمــني وإىل املطالبــة بالتعويــض لهــا عــن األضــرار التــي لحقــت بهــا 

مــن جــّراء التفجــري. 

يحــّدد املجلــس العــديل يف الحكــم الصــادر عنــه قيمــة التعويــض 
واألشــخاص املســؤولني عــن دفعــه.

إجــراءات تقديــم الدعــوى املدنيــة أمــام املحقــق العــديل 

تقــّدم الضحيــة “شــكوى مــع اتخــاذ صفــة االّدعــاء الشــخيص” يف قلــم 
النيابــة العاّمــة التمييزيــة يف قصــر العــدل يف بــريوت وتّتخــذ رقمــاً 

تسلســلياً. وتحيــل النيابــة الشــكوى إىل قلــم املحقــق العــديل.

يمكــن للضحيــة أن تّدعــي عــىل أشــخاص محّدديــن أو عــىل مجهــول 
أو عــىل كل مــن يظهــره التحقيــق مســاهماً يف ارتــكاب الجريمــة. ال 

تتحــرك الدعــوى العــام بحــق هــؤالء األشــخاص إال إذا وافــق النائــب 
العــام التمييــزي أو املحقــق العــديل عــىل اإلدعــاء عليهــم.

التمثيل القانوين

إلزامية توكيل محام

يلزم املّدعي الشخيص بأن يوّكل محامياً للدفاع عنه أمام املجلس 
العديل.]64[ لذلك، يجب أن تقّدم الشكوى من قبل محام يمّثل 

املّدعي قانونياً.

توكيل محاٍم خاص

يمكن للضحية أن توّكل أي محام تختاره بموجب سند توكيل ينّظم 
لدى الكاتب العدل. يحدد كّل محام قيمة األتعاب التي يتقاضاها 

مقابل الدفاع عن الضحايا وكيفية دفعها. ومن املحّبذ توقيع اتفاقية 
أتعاب مع املحامي قبل املباشرة بتقديم الشكوى. 

تفويض نقابة املحامني يف بروت

يمكن للضحايا أن يطلبوا من نقابة املحامني تأمني محام لتمثيلهم 
مجاناً أمام املجلس العديل. يوّقع الضحايا سند توكيل للمحامني 
العاملني ضمن فريق مكتب االّدعاء يف النقابة. وقد تقّدمت نقابة 

املحامني لغاية اآلن بما يقارب 900 شكوى عن ضحايا التفجري.

توكيل محام عرب إحدى الجمعيات

يمكن توكيل محام مجاناً عرب التواصل مع الجمعيات التي تتعاقد 
مع محامني من أجل الدفاع عن ضحايا التفجري.

يجب أن يّتخذ املّدعي مقاماً مختاراً يبّلغ عليه جميع أوراق الدعوى. 
عادًة يختار املّدعي عنوان مكتب محاميه كمقام له يف الدعوى.

يجــب أن تتضّمــن الشــكوى مســتندات وأدّلــة كافيــة حــول الضــرر 
الــذي لحــق بالضحيــة )راجــع جــداول إثبــات الضــرر يف القســم 3: 

التعويــض عــن أضــرار التفجــري(.

يمكــن تحديــد قيمــة التعويــض الــذي تطلبــه الضحيــة يف الشــكوى، 
كمــا يمكــن تحديــد هــذه القيمــة يف وقــت الحــق قبــل اختتــام 

املحاكمــة أمــام املجلــس العــديل.

يمكن تقديم الشكوى خلل مهلة 10 سنوات. من املفّضل تقديم 
الشكوى طاملا القضية ال تزال قيد التحقيق أمام املحقق العديل، 
لكن من املمكن للضحايا االنضمام إىل الدعوى بعد صدور قرار 

االّتهام وقبل افتتاح املحاكمة أمام املجلس العديل.]63[
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لالستفسار حول توكيل محام:

 نقابــة املحامــني يف بــريوت
71927333  

 لتســجيل شــكوى أو استشــارة النقابــة:
 /https://bbaob.bitrix24.site

 املفكــرة القانونيــة
 01383606 / 78935579 

 info@legal-agenda.com

 جمعيــة رّواد الحقــوق
 03457324 / 01383556  

frontierscenter@frontiersruwad.org

LAW منظمــة الحركــة القانونيــة العامليــة 
info@legalactionworldwide.org

حقوق الضحية المّدعية خالل التحقيق والمحاكمة 4.2

جدول باإلجراءات التي يمكن للضحية المّدعية اتّخاذها خالل التحقيق والمحاكمة 

مرحلة التحقيق 
أمام المحقق العدلي

مرحلة المحاكمة 
أمام المجلس العدلي

دور الضحية المّدعية

االّطلع عىل محتوى ملف الدعوى

تقديم اإلفادة الشخصية

اتخاذ صفة االّدعاء الشخيص بحق 
األشخاص املشتبه يف مساهمتهم 

بارتكاب الجريمة

باستثناء إفادات 
الشهود ]65[

نعم

املّدعى عليهم من قبل 
النيابة العاّمة التمييزية 

أو املحقق العديل

الحصول عىل 
صورة من امللف

عىل سبيل املعلومات 
بناء لقرار املجلس

املّتهمون يف قرار 
االّتهام الصادر عن 

املحقق العديل

مرحلة التحقيق 
أمام المحقق العدلي

مرحلة المحاكمة 
أمام المجلس العدلي

دور الضحية المّدعية

حضور جلسات استجواب املّدعى 
عليهم أو املّتهمني وتوجيه األسئلة 

إليهم عرب القايض

حضور جلسات االستماع إىل الشهود 
وتوجيه األسئلة إليهم عرب القايض

حضور إجراءات التفتيش وضبط األدّلة

طلب تدوين ملحظات عىل محاضر 
الجلسات

تقديم أدلة ومستندات

طلب تحقيقات إضافية

تقديم طلبات ومذكرات قانونية

إبداء الرأي يف طلبات إخلء سبيل 
املوقوفني

املرافعة الشفهية

تحديد املطالب وقيمة التعويضات 
املطلوبة

تبّلغ مذكرات ولوائح املّدعى عليهم 
والجواب عليها

تقديم أسماء شهود

االعرتاض عىل سماع شاهد

نعم

نعم

نعم

نعم

نعم

نعم

خلل مهلة 24 ساعة 
من تبّلغه

ال ينطبق

نعم

مذكرات الدفوع 
الشكلية  وطلبات نقل 
الدعوى وتعيني املرجع

خلل مهلة 24 ساعة 
من تبّلغه

نعم

قبل اختتام املحاكمة

نعم

كل

كل

نعم

نعم

نعم

نعم

نعم

نعم

نعم

نعم

5 أيام قبل بدء 
املحاكمة

إذا لم يرد اسمه يف 
قوائم الشهود
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مرحلة التحقيق 
أمام المحقق العدلي

مرحلة المحاكمة 
أمام المجلس العدلي

دور الضحية المّدعية

طلب إعادة فتح التحقيق أو املحاكمة 
بعد ختمها

حضور جلسة تلوة الحكم

الطعن بقرارات املحقق العديل أو 
املجلس العديل

طلب التوّسع يف 
التحقيق

ال ينطبق

كل

طلب إعادة فتح 
املحاكمة

نعم

االعرتاض عىل الحكم 
الغيابي فقط 

آليــة مشــاركة الضحايــا يف املحاكمــة

لــم تضــع وزارة العــدل أو مجلــس القضــاء األعــىل لغايــة اليــوم أّي 
آليــة لتنظيــم مشــاركة الضحايــا املّدعــني وغــري املّدعــني يف املحاكمــة، 

بالرغــم مــن انضمــام عــدد كبــري مــن الضحايــا إىل الدعــوى ووجــود آالف 
الضحايــا غــري املّدعــني.

 تعليق “المفكرة”: 
أهمية توثيق شهادات ضحايا التفجير رسميًا

إّن توثيــق شــهادت ضحايــا التفجــري يف إطــار إجــراءات رســمية ضــرورة 
ماّســة ألســباب عديــدة: فهــو يتيــح لهــم عــرض وجهــات نظرهــم 

وتجاربهــم، ويســاعدهم يف مســار التعــايف مــن هــول الجريمــة التــي 
ارتكبــت بحّقهــم، ويحفــظ ذاكرتهــم يف الســجّلت الرســمية للتاريــخ، 

ويكســر احتــكار املســؤولني )الذيــن ســاهم العديــد منهــم يف حصــول 
جريمــة املرفــأ( لذاكــرة لبنــان...   

لذلــك، يجــب أن يســمح للضحايــا مــن املّدعــني وغــري املّدعــني بــاإلدالء 
بشــهادتهم عّمــا تعّرضــوا لــه جــّراء التفجــري وأن يتــّم االســتماع اليهــم وإىل 
تجاربهــم يف إطــار إجــراءات رســمية، ســواء كان ذلــك يف إطــار املحاكمــة أم 

يف إطــار رســمي آخــر.

تعليق “المفكرة”

قــد يتعــّرض بعــض الضحايــا مــن املّدعــني لضغوطــات مــن 
أجــل إســقاط حقوقهــم ضــّد املّدعــى عليهــم أو الشــرتاط 

تنازلهــم عــن الشــكوى قبــل الحصــول عــىل مســاعدات أو 
تعويضــات مــن بعــض الجهــات. 

يف حــال تضّمنــت الضغوطــات تهديــداً أو ابتــزازاً أو غريهــا 
مــن األفعــال الجرميــة، بإمــكان الضحيــة أن تقــّدم شــكوى 

ضــّد مــن يمــارس الضغــط عليهــا. 

تنازل الضحية المّدعية عن الشكوى 4.3

يحــق للضحيــة املّدعيــة أن تتنــازل عــن شــكواها يف أّي مرحلــة 
مــن مراحــل التحقيــق أو املحاكمــة، وهــو مــا يســّمى بالتنــازل عــن 

الحقــوق الشــخصية أو إســقاط الدعــوى الشــخصية. 

إن حصــول الضحيــة املّدعيــة عــىل تعويــض مــن الدولــة أو مــن 
جهــات أخــرى أو مــن أحــد املّدعــى عليهــم ال يلزمهــا تلقائيــاً 

بالتنــازل عــن الشــكوى إاّل يف حــال وجــود قانــون أو اتفــاق صريــح 
بهــذا املعنــى.

يف حــال تغّيبــت الضحيــة املّدعيــة عــن حضــور املحاكمــة مــن دون 
عــذر مقبــول مــن قبــل املجلــس العــديل، ال تعتــرب متنازلــة عــن 
حقوقهــا، بــل يصــدر الحكــم غيابيــاً تجاههــا. يف هــذه الحالــة، 

بإمكانهــا أن تعــرتض عــىل الحكــم الغيابــي وتطلــب إعــادة الحكــم 
لهــا يف حــال لــم يمنحهــا تعويضــاً أو لــم تــرض بقيمــة التعويضــات 

املحكــوم بهــا. 

تســتمّر دعــوى الحــق العــام )الدعــوى الجزائيــة( التــي بدأتهــا النيابــة 
العاّمــة التمييزيــة بحــق املّدعــى عليهــم بارتــكاب الجريمــة حتــى لــو 
أســقطت الضحيــة املّدعيــة حقوقهــا الشــخصية )الدعــوى املدنيــة(.

من المحّبذ استشارة محام قبل التوقيع على أيّ تنازل 
أو إسقاط أو براءة ذمة.  

1 محاكمة المسؤولين عن التفجير أمام المجلس العدلي



71 70

تعليق “المفكرة”

قــد ال يؤثــر إســقاط بعــض الضحايــا لحقوقهــم املدنيــة 
بشــكل كبــري عــىل املحاكمــة نظــراً لوجــود عــدد كبــري مــن 

املّدعــني والســتمرار دعــوى الحــق العــام، إاّل أّنــه قــد يشــّكل 
ضــرراً معنويــاً كبــرياً للضحايــا، ووســيلة لبعــض الجهــات 

الســتغلل ضعــف الضحايــا مــن أجــل ابتزازهــم.

تكلفة التقاضي 4.4

تتضّمــن الدعــاوى القضائيــة عــادة دفــع رســوم ونفقــات قضائيــة 
محــّددة بموجــب القانــون.

 الرســوم والنفقــات القضائيــة
 مــن أبــرز الرســوم والنفقــات القضائيــة التــي قــد تتكّبدهــا الضحيــة 

املّدعيــة:

كلفــة تصديــق وكالــة املحامــي لــدى نقابــة املحامــني: 75 ألــف 
لــرية لبنانيــة للوكالــة.

كلفــة تقديــم الشــكوى أو طلبــات أو مذكــرات قانونيــة: 
طوابــع بقيمــة 5 آالف لــرية لبنانيــة.

كلفــة تقديــم مســتند: طابــع ألــف لــرية لبنانيــة.

كلفــة دعــوة وانتقــال الشــهود الذيــن تســّميهم الضحيــة 
املّدعيــة:]66[ مصاريــف إرســال التبليــغ إىل الشــاهد )يحّددهــا 

املباشــر املســؤول عــن التبليــغ وفقــاً ملــكان إقامــة الشــاهد( 
ومصاريــف انتقــال الشــاهد إىل املحكمــة )تحّددهــا املحكمــة(.

 نفقــات إضافيــة
باإلضافــة إىل الرســوم والنفقــات القضائيــة، قــد تتكّبــد الضحيــة 
كلفــة أتعــاب املحامــني وتنظيــم وكالــة قضائيــة والحصــول عــىل 

املســتندات الضروريــة للشــكوى: 

أتعــاب املحامــني: يعــود لــكّل محــام تحديــد كلفــة أتعابــه.

كلفــة تنظيــم وكالــة قضائيــة لــدى الكاتــب العــدل يف لبنــان: 

مــا يقــارب 80 ألــف لــرية لبنانيــة. 

كلفــة تصديــق وكالــة قضائيــة منّظمــة خــارج لبنــان يف ســفارة 
أجنبيــة: تحــّدد كّل ســفارة قيمــة الرســوم.

كلفــة تصديــق وكالــة قضائيــة منّظمــة خــارج لبنــان لــدى 
وزارة الخارجيــة: طابــع 5 ألــف لــرية لبنانيــة. 

تقاعــس مجلــس النــواب عــن تســهيل وصــول الضحايــا إىل 
العدالــة

بعــد وقــوع التفجــري، أقــّر مجلــس النــّواب قوانــني إلعفــاء 
ضحايــا التفجــري مــن سلســلة مــن الرســوم والضرائــب )راجــع 

امللحــق رقــم 1(، لكّنــه لــم يشــمل اإلعفــاء مــن الرســوم 
التفجــري. املتعّلقــة بقضيــة  القضائيــة 

تقــّدم النائــب جــورج عقيــص )كتلــة الجمهوريــة القويّــة( 
باقــرتاح قانــون إلعفــاء ضحايــا انفجــار مرفــأ بــريوت مــن 

جميــع الرســوم القضائيــة يف القضايــا املتعّلقــة باألضــرار أو 
الحقــوق املرتّتبــة عــن االنفجــار.

تــّم إدراج هــذا االقــرتاح عــىل جــدول أعمــال جلســة مجلــس 
النــّواب املنعقــدة يف 21/12/2020 لكــن لــم تتــم دراســته 

خــلل تلــك الجلســة أو خــلل الجلســة التشــريعية التاليــة 
يف 15/1/2021.

1 محاكمة المسؤولين عن التفجير أمام المجلس العدلي
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للمزيد من التفاصيل

 بيــان لـ”املفكــرة القانونيــة” حــول التحقيــق بشــأن مجــزرة مرفــأ بــريوت:
فشــل دويل ووطنــي يف بنــاء “الســيادة القضائيــة” و5 مســّلمات لإلجابــة عــىل 

معضلــة العدالــة والســيادة، املفكــرة القانونيــة، 12/08/2020

نــزار صاغيــة، 12 مؤشــراً ســلبيًا يف مســتهّل التحقيقــات يف مجــزرة بــريوت، 
املفكــرة القانونيــة، 21/08/2020

 بيــان لـ”املفّكــرة القانونّيــة” حــول مســار تحقيقــات مجــزرة املرفــأ: 
تغيــري النائــب العــاّم التمييــزي ورفــع يــد املحقــق العــديل تبعــاً للرتيــاب املشــروع 

فــوراً، املفكــرة القانونيــة، 16/11/2020

نــزار صاغيــة، وانفتحــْت معركــة “حصانــة الــوزراء”… خطــوة هاّمــة تهّددهــا 
سياســات “اإلفــالت مــن العقــاب”، املفكــرة القانونيــة، 13/12/2020

 بيــان ائتــالف “اســتقالل القضــاء”
حــول تنحيــة القــايض الناظــر يف تحقيقــات تفجــري املرفــأ، املفكــرة القانونيــة، 

20/02/2021

نــزار صاغيــة، لهــذا أبعــدْت محكمــة التمييــز القــايض الــذي تعاطــف فتجــّرأ، 
املفكــرة القانونيــة، 24/02/2021

 بيــان لــذوي ضحايــا مجــزرة املرفــأ
طائفــة الضحايــا موّحــدة مــن أجــل الحقيقــة والعدالــة، املفكــرة القانونيــة، 

02/03/2021

املرسوم رقم 6815 تاريخ 11/08/2020 إحالة 
جريمة انفجار مرفأ بريوت عىل املجلس 

العديل

املادة 356 من أصول املحاكمات الجزائية.

 الدولية للمعلومات، املجلس العديل: 
الهيكلية، املهام، والقضايا، املجلة الشهرية، 

9/8/2019

الدولية للمعلومات، املجلس العديل: 
الهيكلية، املهام، والقضايا، املجلة الشهرية، 

9/8/2019

 املادة 355 من أصول املحاكمات الجزائية

 املادة 357 من أصول املحاكمات الجزائية.

 املادة 360 من أصول املحاكمات الجزائية.

 املواد 362 و364 و366 من أصول املحاكمات 
الجزائية.

 املادة 14 من العهد الدويل الخاص بالحقوق 
املدنية والسياسية، املادة 12 من امليثاق العربي 

لحقوق االنسان.

 املادة 362 من أصول املحاكمات الجزائية.

Youssef Mahmoud Chaabane 
v. Lebanon, Working Group on 

Arbitrary Detention, Opinion No. 
10/2007, U.N. Doc. A/HRC/7/4/Add.1 

at 81 )2007(.

منظمة العفو الدولية، إطلق سراح سجني 
فلسطيني يف لبنان، 15 تموز 2009.

يصبح الحرمان من الحرية تعّسفّياً “إذا 
كان عدم االحرتام التام أو الجزيئ، للقواعد 
الدولية املّتصلة بالحق يف محاكمة عادلة، 
املنصوص عليه يف اإلعلن العاملي لحقوق 

االنسان ويف الصكوك الدولية ذات صلة التي 
قبلتها الدول املعنية، من خطورة بحيث 

يضفي عىل الحرمان من الحرية طابعاً 
تعّسفياً )الفئة الثالثة(”. الفريق العامل املعني 
بمسأل االحتجاز التعّسفي، صحيفة الوقائع 

رقم 26 الحملة العاملية لحقوق االنسان، 
GE.99-46207

Youssef Mahmoud Chaabane 
v. Lebanon, Working Group on 

Arbitrary Detention, Opinion No. 
10/2007, U.N. Doc. A/HRC/7/4/Add.1 

at 81 )2007(.

منظمة العفو الدولية، لبنان: سمري جعجع 
وجرجس الخوري – تعذيب ومحاكمة 

جائرة، MDE 18/003/2004، 23 تشرين 
الثاين 2004

نشري اىل أّن بعض اآلراء القانونية ترى أّن 
اللجنة ال تتمّتع بشخصية معنوية منفصلة 

عن الدولة، مّما قد يمنع االّدعاء بحّقها.

املرسوم رقم 7505 تاريخ 1/3/2002 تعيني 
لجنة مؤقتة إلدارة واستثمار مرفأ بريوت 

ومديرها العام، منشور يف الجريدة الرسمية 
عدد رقم 16 تاريخ 7/3/2002. 

 املادة 73 من نظام املرافئ واملوائن اللبنانية.

املادة األوىل من قانون الجمارك رقم 4461 
تاريخ 15/12/2000.

 املادة 2 من املرسوم رقم 2382 تاريخ 
19/2/2018 تنظيم املديرية العاّمة للنقل 
الربي والبحري يف وزارة األشغال العاّمة 

والنقل.

العميد الياس فرحات، ال بّد من إنشاء “جهاز 
أمن املرفأ”، اللواء، 12/8/2020. 

يراجع مثلً: املادة 129 من نظام املرافئ واملوائن 
)قرار وزير األشغال العاّمة والنقل رقم 1/31 

تاريخ 26/1/1966( واملادة 44 من قانون 
األسلحة والذخائر.

املادة 7 من قانون الدفاع الوطني.

املواد 5 و10 و12 من املرسوم رقم 2873 تاريخ 
16/12/1959 تنظيم وتحديد الصلحيات يف 

األمن العام.

الهوامش
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مرسوم اشرتاعي رقم 123 تاريخ 12/06/1959 
تحديد األحكام الخاّصة بوزارة املالية وإدارة 

الجمارك ومديرية اليانصيب الوطني.

املادة 44 من قانون األسلحة والذخائر.

املادة 17 من قانون األسلحة والذخائر.

املادة 51 من قانون األسلحة والذخائر.

ملادة 16 من املرسوم االشرتاعي رقم 50 تاريخ 
5/8/1967 نظام وتنظيم الدفاع املدين.

املادة 14 من أصول املحاكمات الجزائية.

املادة 65 من الدستور.

املادتان 1 و6 من قانون الدفاع الوطني.

املادة 17 من قانون األسلحة والذخائر.

املادة 64 من الدستور.

املادتان 7 )فقرة 5( و8 من قانون الدفاع 
الوطني. 

 املادة 53، الفقرتان 11 و12 من الدستور.

املادة 13 من املرسوم االشرتاعي رقم 50 تاريخ 
5/8/1967 نظام وتنظيم الدفاع املدين.

املادة 13 من قرار املفّوض السامي رقم 166 
تاريخ 3/7/1941 بشأن الكوارث البحرية.

املادتان 13 و16 من قانون أصول املحاكمات 
الجزائية.

املادتان 27 و24 فقرة 3 من قانون القضاء 
العسكري

املادة 60 من الدستور اللبناين.

املادة 85 من أصول املحاكمات الجزائية.

محكمة التمييز )الغرفة الثالثة(، قرار رقم 
70 تاريخ 24/3/1999، برسوميان /الحق 

العام والدولة اللبنانية: “إّن الصلحية 
املعطاة للمجلس النيابي باّتهام الوزراء عن 

الخيانة العظمى واإلخلل بالواجبات املرتّتبة 
عليهم، ومن ثم محاكمتهم عنها أمام 

املجلس األعىل، إّن هذه الصلحية ليست 
إلزامية بل ممكنة، ويف حال استعمالها من 

قبل املجلس النيابي، باعتباره هيئة استثنائية 

للتهام يف هذا النطاق، فإّنها تحجب صلحية 
القضاء العادي الذي هو السلطة صاحبة 

الوالية الشاملة للنظر يف كل الجرائم التي 
يوكل أمر النظر فيها حصراً إىل مرجع آخر؛ 
وبالتايل يعود إىل هذا القضاء العادي الحق 
والصلحية والصفة ملباشرة الدعوى العامة 

ومتابعتها ليس فقط بالنسبة لجرائم الوزراء 
العادية حتى بالنسبة للجرائم املحددة يف 

املادة 70 من الدستور، يف حال لم يستعمل 
املجلس النيابي باألفضلية صلحّيته، كونها 

واردة يف نص دستوري؛”

محكمة التمييز )الهيئة العاّمة(، القرار رقم 
7/2000 تاريخ 27/10/2000 السنيورة / 

الدولة اللبنانية. اعتربت الهيئة العاّمة ملحكمة 
التمييز أّنه للقضاء العادي وحده صلحية 

محاكمة “األفعال الجرمّية املرتكبة من الوزير 
يف “معرض” ممارسته ملهامه، أو تلك املرتكبة 

منه يف حياته الخاّصة”، و”األفعال املرتكبة 
منه ذات الّصفة الجرمّية الفاضحة التي تؤّلف 

تحويلً للسلطة عن طريق إحلل املصلحة 
الخاّصة مكان املصلحة العاّمة”. يف املقابل رأت 

املحكمة أّن األعمال “املّتصلة بصورة مباشرة 
بممارسة الوزير ملهامه القانونّية الوزارّية” التي 

“تستمد مفهومها من الّطبيعة السياسية 
لعمل الوزير وجوهر مهامه الوزارّية كما هي 

مقّررة يف القوانني” تخرج عن صلحية القضاء 
العادي.

املادة 40 من الدستور اللبناين.

املادة 29 من أصول املحاكمات الجزائية: تعّد 
مشهودة:

أ-  الجريمة التي تشاهد عند وقوعها.

ب- الجريمة التي يقبض عىل فاعلها أثناء 
أو فور ارتكابها.

ج-  الجريمة التي يلحق فيها املشتبه فيه 
بناء عىل صراخ الناس.

د- الجريمة التي يتّم اكتشافها فور االنتهاء 
من ارتكابها يف وقت تدّل آثارها عليها 

بشكل واضح.

ه- الجريمة التي يضبط فيها مع شخص 
أشياء أو أسلحة أو أوراق يستدّل منها 

عىل أّنه مرتكبها، وذلك يف خلل األربع 
والعشرين ساعة من وقوعها.

 املادة 79 من قانون تنظيم مهنة املحاماة.
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 املادة 15 من قانون تنظيم مهنة املحاماة. 

املواد 340 إىل 343 من أصول املحاكمات 
الجزائية.

محكمة التمييز )الغرفة السادسة(، قرار رقم 
5/2021 تاريخ 18/2/2021.

محكمة التمييز الجزائية )الغرفة السادسة( 
قرار رقم 189 تريخ 6/9/2007.

املرسوم رقم 2366 تاريخ 16/2/2018 تعيني 
أعضاء لدى املجلس العديل.

املادة 82 من أصول املحاكمات الجزائية.

املادة 82 من أصول املحاكمات الجزائية.

 املادة 81 من أصول املحاكمات الجزائية.

املادة 82 من أصول املحاكمات الجزائية.

املادة 420 من قانون العقوبات واملادة 12 من 
قانون املطبوعات )املرسوم رقم 104/1977(.

البيانات الصادرة عن املكتب اإلعلمي ملجلس 
القضاء األعىل بتاريخ 24 أيلول 2020، و7 

تشرين الثاين 2020، و10 كانون األّول 2020.

املادة 127 من أصول املحاكمات الجزائية.

املادة 363 من أصول املحاكمات الجزائية.

املادة 328 من أصول املحاكمات الجزائية.

 املادة 363 من أصول املحاكمات الجزائية.

املادتني 7 و363 من أصول املحاكمات الجزائية.

املادة 240 من أصول املحاكمات الجزائية 
واملادة 1-61 من قانون تنظيم مهنة املحاماة.

املادة 82 من أصول املحاكمات الجزائية.

املادة 244 من أصول املحاكمات الجزائية.
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1 محاكمة المسؤولين عن التفجير أمام المجلس العدلي
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 ما هي خّطة الدولة إلعادة إعمار المناطق المتضرّرة بعد التفجير؟

 هل يمكن بيع العقارات في المناطق المتضرّرة؟

 ما هي حقوق المستأجرين في األبنية المتضرّرة؟

أيّ حماية لألحياء التراثية؟

1

2

3

4

ماذا يتضّمن هذا القسم؟

إعادة إعمار المناطق 
المتضرّرة جرّاء التفجير

77
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نريد خّطة إلعادة إعمار جميع املناطق املتضّررة من التفجري بشكل 
شامل وعادل وسليم:

تضمن إعادة بناء االقتصاد واملجتمع يف األحياء املتضّررة وال تقتصر 
عىل املباين والبنى التحتية.

تهدف إىل تحقيق التعايف واستعادة الحياة اليومية الطبيعية يف 
األحياء املتضّررة وحماية النسيج االجتماعي. 

تحمي حّق السكن للجميع وتحمي السّكان من التهجري املؤّقت 
والدائم وتضمن عودتهم السريعة إىل األحياء املتضّررة وال تقتصر 

عىل حماية حّق امللكية الخاّصة.

تحافظ عىل اإلرث الثقايف والهوية التاريخية لألحياء املتضّررة وال 
تقتصر عىل إعادة ترميم األبنية األثرية املدّمرة.

تحرتم البيئة وتعمل عىل تأهيل املساحات العاّمة واملشرتكة بشكل 
ُمتاح للجميع.

تضمن مشاركة جميع الضحايا وسّكان املناطق املتضّررة يف 
التخطيط والتنظيم والتنسيق والتنفيذ.

تضمن املساواة بني الضحايا وتشمل الفئات االجتماعية املختلفة 
من دون أّي تمييز ال سّيما بحق األشخاص ذوي الدخل املحدود 
وذوي االحتياجات الخاّصة والنساء واألطفال والعّمال األجانب 

واألقلّيات الجنسية. 

تضمن تعويضاً عادالً لجميع الضحايا وتوّضح معايري الحصول 
عليه وآلّياته.

تستند إىل دروس املايض، وبخاّصة عمليات إعادة اإلعمار بعد 
حرب 1990-1975 وحرب تّموز 2006 ومعركة نهر البارد 2007.

موقف “المفكرة” و”أشغال عاّمة”: أيّ إعادة إعمار نريد؟

2

3

4

5

6

7

8

9

1

أهم بنود القانون رقم 194/2020:

 إنشاء لجنة ملسح األضرار والتعويض )راجع الفقرة 2-1 من هذا القسم(

 حماية أربعة مناطق متضّررة )املرفأ والصيفي واملدّور والرميل( عرب وضع 
قيود ملنع بيع العقارات والتصّرف بها )راجع الفقرة 3-1 و2 من هذا القسم(

 تمديد عقود اإليجار يف األبنية املتضّررة )راجع الفقرة 3 من هذا القسم(

 اإلقرار بحق املتّضررين يف التعويض وفقاً آللّية يحّددها مجلس الوزراء 
)راجع القسم رقم 3 من هذا الدليل(

 إقرار مجموعة من اإلعفاءات من الضرائب والرسوم لضحايا التفجري )راجع 
امللحق رقم 1(.

ما هي خّطة الدولة إلعادة إعمار المناطق المتضرّرة 
بعد التفجير؟

لم تصدر الدولة أّي خّطة شاملة إلعادة إعمار املناطق املتضّررة. واكتفى 
مجلس النّواب بإصدار القانون رقم 194/2020 الذي “يرمي اىل حماية 

املناطق املتضّررة بنتيجة التفجري يف مرفأ بريوت ودعم إعادة إعمارها” )يف 
تشرين األّول 2020(.

راجع امللحق رقم 2: القانون رقم 194/2020 

1

قانون حماية المناطق المتضرّرة ودعم إعادة إعمارها 1.1

 يفتقد القانون إىل أّي سياسة أو رؤية إلعادة إعمار املناطق املتضّررة 
تستفيد من دروس املايض. 

 لم يساهم القانون يف تمكني السّكان من ترميم أبنتيهم املتضّررة 
بشكل سريع، أو إيضاح مسار تسديد التعويضات، أو تقديم 

الحوافز، أو منح األولوية لضمان الّسكن امليّسر، أو وضع مسار 
لتأهيل الحّيز العام، أو إرساء سياساٍت تحّد من املضاربات يف 

املدينة برّمتها.

 تعليق “المفكرة” و”أشغال عاّمة”: 
إعادة بناء الحجر بدون إعادة تأهيل المجتمع المتضرّر

2 إعادة إعمار المناطق المتضرّرة جرّاء التفجير
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قّرر القانون رقم 194/2020 إنشاء لجنة إلعادة اإلعمار تعمل عىل مسح 
األضرار والتعويض للمتضّررين. وقد أعلنت انطلقها يف 10 تشرين الثاين 

2020 ]1[، إاّل أّنها لم تباشر عملها لغاية منتصف شهر آذار.

أعضاء اللجنة: تتأّلف اللجنة من 9 أعضاء:

رئيسها وهو ممثل عن قيادة الجيش، 

تضّم ممثلً عن كّل واحدة من اإلدارات واملؤّسسات العاّمة اآلتية: وزارة 
الداخلية )محافظ مدينة بريوت وبلدية بريوت(، وزارة األشغال العاّمة 
)املديرية العاّمة للتنظيم املدين(، وزارة املالية )املديرية العاّمة للشؤون 

العقارية(، وزارة الثقافة، مجلس اإلنماء واإلعمار، املؤّسسة العاّمة 
لإلسكان، الهيئة العليا لإلغاثة،

تضّم ممثلً عن نقابة املهندسني يف بريوت.

مهام اللجنة: 

جمع املعلومات املتعّلقة بمسح األضرار خلل مهلة 3 أشهر من 
تشكيلها،

إنشاء قاعدة بيانات إلكرتونية للمعطيات املتعّلقة بالعقارات املتضّررة، 

تخمني كلفة إعادة اإلعمار وتقدير قيمة التعويض املناسب لكّل عقار،

التأّكد من أّن عمليات الرتميم والتدعيم لألبنية الرتاثية تتّم وفقاً 
للقوانني.

اللجنة المنبثقة عن القانون رقم 194/2020 1.2

 يخلو القانون من أّي أحكام لتعايف األحياء األكرث تضّرراً، وتحديداً 
الحق يف الوصول إىل سكن ميّسر، منعاً لتهجري سّكانها وشاغليها 

الُقدامى والجدد، وهو ما يسمح بحلول طبقات ذوي دخل أعىل 
مكانهم. 

 لم يضمن القانون أن تحصل عملية إعادة التأهيل بشكل يحرتم 
حقوق األشخاص املعّوقني يف بيئة دامجة وحّقهم يف التنّقل 

والوصول إىل املباين كما حصل بعد حرب 1990-1975، رغم أّن 
قوانني البناء والنقل تفرض هذا األمر.

 يتجاهل القانون كما القوانني السابقة ضرورة حماية النسيج 
االجتماعي واألحياء كأحياء.

 املعلومات التي تجمعها اللجنة: 

يلزم القانون الجهات املختلفة التي أجرت عمليات مسح، بتزويد 
اللجنة بكامل املعلومات املتوّفرة لديها، والوثائق املتعلّقة باألضرار 

التي تّم حصرها أو مسحها بني تاريخ حصول التفجري وتاريخ نفاذ هذا 
القانون يف 22/10/2020. ويجوز للجنة لهذا الغرض مخاطبة من تراه 

مناسباً من تلك الجهات.

 تفتح اللجنة ملّفاً لكّل عقار من العقارات الواقعة يف املناطق املتضّررة 
تودع فيه إضبارة خاّصة ومستندات تتضّمن املعلومات اآلتية:

نوع األضرار،

القيمة التقديرية ألكلف اإلعمار أو الرتميم أو اإلصلحات،

الوضع املايل واالجتماعي لشاغيل العقار أو البناء،

عدد شاغيل العقار أو البناء،

تاريخ إشغالهم وسنده القانوين،

الوقوعات العينّية الجارية عىل العقار،

أّي معلومات أخرى ترى اللجنة فائدة يف الحصول عليها.

ال تتضّمن اللجنة أّي عضو يمّثل أصحاب الحقوق واملتضّررين 
والسّكان، مّما كان ليعّزز الشفافية والتشاركية الضرورّيَتنْي 

تحديداً بعد انهيار ثقة املجتمع يف املسارات الرسمية. 

ُوضعت اللجنة تحت رئاسة ممثل الجيش اللبناين، مّما يؤّكد 
منحى توسيع صلحيات الجيش يف مهام اإلغاثة. وتواىل ذلك مع 
إعلن حالة الطوارئ يف مدينة بريوت بعيد وقوع التفجري ومن ثم 

تمديده بشكل غري قانوين.]2[

لم ينّص القانون عىل ترتيب أّي نتائج عىل عدم التزام الجهات 
املختلفة التي أجرت عمليات مسح بتزويد اللجنة بكامل املعلومات 

والوثائق املتوّفرة لديها. 

يشّكل التأّخر يف مباشرة اللجنة ألعمالها عائقاً كبرياً أمام إتمام 
مهّمة مسح األضرار وتعويض املتضّررين.  

 تعليق “المفكرة” و”أشغال عاّمة”:
 إقصاء الضحايا من أعمال الجهات الرسمية

2 إعادة إعمار المناطق المتضرّرة جرّاء التفجير
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نّص القانون رقم 194/2020 عىل حماية أربع من املناطق التي تضّررت جّراء 
التفجري، وهي مناطق املرفأ والصيفي واملدّور )تشمل أحياء الكرانتينا ومار 

ميخايل(، والرميل )تشمل أحياء الجميزة( العقارية. 

بالتايل، قّسم القانون العقارات املتضّررة إىل نوعني:

العقارات الواقعة يف املناطق املحمّية: وهي األبنية والعقارات الواقعة 
يف املرفأ والصيفي واملدّور والرميل. منع القانون التصّرف بهذه العقارات 

وبيعها، وذلك بهدف حماية مالكيها من الغنب وشراء عقاراتهم 
بأبخس األثمان. كما منح مالكيها الحق يف التعويض عن الضرر ومنح 

مستأجريها الحق يف تمديد عقود اإليجار. 

العقارات املتضّررة الواقعة يف مناطق أخرى: منح القانون حق مالكيها 
يف التعويض عن الضرر ومنح مستأجريها الحق يف تمديد عقود 

اإليجار، ولكن لم يمنحها حماية من التّصرف بها أو بيعها. 

لم يمنح القانون أّي حماية للمناطق األخرى املتضّررة، وأهّمها الباشورة، 
وهذا يعني أّنه يمكن التصّرف بالعقارات املتضّررة الواقعة يف هذه املناطق 

وبيعها من دون أّي قيود. 

خريطة املناطق املحمّية يف مدينة بريوت]3[

* تظهر املناطق املحمّية بموجب القانون رقم 194/2020 باللون األحمر.

المناطق المتضرّرة المحمّية: المرفأ والصيفي والمدّور والرميل 1.3

 يمّيــز القانــون يف حمايــة أصحــاب العقــارات املتضــّررة، فــل يحمــي 
ســوى مالــيك العقــارات يف املناطــق املحمّيــة األربعــة. أّمــا اآلخــرون 

فيســتفيدون فقــط بموجــب القانــون، مــن الحــق يف التعويــض. 
ومــن هــذه الزاويــة، يكشــف القانــون عــن ُبعــد طائفــي واضــح قوامــه 

الحفــاظ عــىل “الهويــة الطائفيــة” لبعــض املناطــق الجغرافيــة بمــا 
يعكــس مــا أســمته “املفكــرة القانونيــة” بـ”الطائفيــة العقاريــة”.

 اســتثنى منطقــة الباشــورة مــن الحمايــة رغــم أّنهــا منطقــة تاريخيــة 
ممّيــزة بنســيجها العمــراين، متوّســطة إىل منخفضــة الدخــل. وهــي 

منطقــة تحــاذي وســط البلــد، وتفصــل بــني غــرب بــريوت وشــرقها، 
وتشــهد موجــات هــدٍم وشــراء عقــاراٍت لصالــح املشــاريع العقاريــة 

الضخمــة، مّمــا يســتوجب حمياتهــا أســوة باملناطــق املتضــّررة األخــرى.

تعليق “المفكرة” و”أشغال عاّمة”: أيّ حماية للمناطق األخرى؟

2 إعادة إعمار المناطق المتضرّرة جرّاء التفجير
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القيود التي وضعها القانونتاريخ العقود / املعاملةنوع العقود

البيع وأعمال التصّرف 
ال قيودقبل 4 آب 2020الناقلة للملكية

وكاالت البيع أو الوعود 
بالبيع أو عقود البيع 

املمسوحة

بني 05/08/2020 
و22/10/2020

تّم تجميد هذه العقود )مع 
بعض االستتثناءات( عىل أن 

يتّم التدقيق فيها للتحّقق 
من صّحتها من قبل لجنة 

مختّصصة

البيع وأعمال التصّرف 
الناقلة للملكية

بني 22/10/2020 
و22/10/2022

ممنوعة )مع بعض 
االستتثناءات(

البيع وأعمال التصّرف 
ال قيودبعد 22/10/2022الناقلة للملكية

 هل يمكن بيع العقارات أو فرزها في المناطق 
المتضرّرة “المحمّية”؟

2

ملّخص القيود عى بيع العقارات يف املناطق املحمّية )املرفأ والصيفي واملدّور 
والرميل(:

القيود على بيع العقارات في المناطق المتضرّرة المحمّية وفرزها 2.1

القيود: بهدف حماية املناطق املتضّررة املحمّية )املرفأ والصيفي واملدّور 
والرميل(، وضع القانون رقم 194/2020 قيوداً عىل بيع العقارات الواقعة 

فيها، ومن أهّمها:

منع بيع العقارات الواقعة يف هذه املناطق بعد 22/10/2020 وملّدة 
سنتني، وتالياً بني 22/10/2020 و22/10/2022. وستقوم املديرية 

العاّمة للتنظيم املدين بوضع إشارة “منع تصّرف” عىل جميع 
الصحائف العينّية لهذه العقارات.

تجميد عقود البيع املعقودة بني 5/8/2020 و22/10/2020 التي تتناول 
العقارات يف هذه املناطق عىل أن يتّم التدقيق فيها للتحّقق من صّحتها 

من قبل لجنة متخّصصة.

منع معاملت الّضم والفرز يف املناطق املحمّية ملّدة سنة باستتثناء 
املعاملت التي تجريها الدولة:

بحّجــة حمايــة األفــراد مــن الغــنب، تــّم حصــر إمكانيــة بيــع العقــارات 
يف “املناطــق املحمّيــة” باملطّوريــن العقاريــني وشــركة “ســوليدير” 

وأصحــاب العقــارات الواقعــة يف منطقتهــا، مــع مــا لذلــك مــن زيــادة 
المتيــازات هــذه الشــركة التــي تتمّتــع بهــا عــىل الســوق العقاريــة منــذ 

ثلثــة عقــود، وتوســيع لقدرتهــا عــىل التحّكــم بأســعار العقــارات. 
هكــذا، جــاء القانــون مــن أجــل تعزيــز احتــكار الكبــار بحّجــة حمايــة 

الضعفــاء. 

لم يتضّمن القانون منعاً لتشييد أبنية جديدة يف املناطق املحمّية. 
وهذا يشّجع هدم املباين املوجودة ويفتح املجال للمضاربات 

العقارية، ال سّيما نظراً لوجود نسبة عالية من العقارات غري املبنية 
يف هذه املناطق.

 تعليق “المفكرة” و”أشغال عاّمة”: 
حماية للمناطق المتضرّرة أو تعزيز لالحتكارات العقارية؟

معاملة الضّم هي عملية ضّم عقارين أو أكرث )متجانسة 
ومتلصقة( إىل بعضهما البعض ليصبح املجموع عقاراً واحداً.

معاملة الفرز هي عملية تقسيم عقار أو عقارات عّدة إىل قطع، أو 
تقسيم بناء إىل حقوق مختلفة )شقق وطوابق(.

االستثناءات: قّرر القانون استثناء بعض العقارات من الحماية )أي من 
قرار منع التصّرف والبيع والتجميد التي فّصلناها أعله(. وبالتايل، يمكن 

بيع هذه األبنية والتصّرف بها من دون أّي قيود. وهذه األبنية املستثناة هي 
التالية:

األبنية املخّصصة للبيع من الغري، وفقاً للشروط التالية:

أن تكون ملكية األقسام ما زالت جارية عىل اسم املالك األسايس، 

وأن يكون املالك األسايس يتعاطى األعمال العقارية وتجارة األبنية 
بحسب قيود وزارة املالية،

العقارات اململوكة من شركة “سوليدير” أو الواقعة يف نطاقها، 

التأمينات العقارية املعقودة بهدف إعادة الرتميم والبناء.

2 إعادة إعمار المناطق المتضرّرة جرّاء التفجير
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ماذا يعني تجميد عقود البيع المعقودة بين 05/08/2020 
و22/10/2020

2.2

جّمد القانون عقود البيع التي تّم عقدها قبل نفاذ القانون وبعد حصول 
التفجري، أي بني 05/08/2020 و22/10/2020، وأنشأ لجنة للتدقيق يف 

صّحة هذه العقود. يخضع هذا التجميد للشروط اآلتية: 

العقود املجّمدة: تّم تحديد ثلثة أنواع من العقود املجّمدة: وكاالت 
البيع والوعود بالبيع وعقود البيع املمسوحة التي تتناول العقارات 

الواقعة يف املناطق املتضّررة املحمّية )املرفأ والصيفي واملدّور والرميل(. 

تاريخ تنظيم العقود: اقتصر القانون عىل تجميد عقود البيع املعقودة 
بني تاريخ وقوع التفجري يف 5/8/2020 وتاريخ صدور القانون يف 

22/10/2020، بما أّنه ال يمكن التصّرف بالعقارات بعد صدور القانون. 
واستثنى القانون عقود واتفاقيات البيع والوكاالت غري القابلة للعزل 

املنّظمة قبل 5/8/2020. وهذا يعني أّنه من املمكن التصّرف بناء عليها 
من دون أّي تجميد. لم يشرتط القانون أن تتخذ هذه العقود صيغة 

رسمية للتثبت من صّحة تاريخ تنظيمها، مّما قد يفتح املجال للتحايل 
عىل القانون.

رفع التجميد: ألزم القانون إخضاع هذه العقود للتدقيق يف صّحتها 
من قبل لجنة متخّصصة يحّق لها رفع قرار التجميد.

اللجنة املتخّصصة للتدقيق يف عقود البيع

ما هي هذه اللجنة؟

قّرر القانون إنشاء لجنة متخّصصة للتدقيق يف عقود البيع 
املعقودة بني 05/08/2020 و22/10/2020 التي تتناول العقارات 

يف املناطق املحمّية )املرفأ والصيفي واملدّور والرميل(. وهذا يعني أّنه 
يمكن تنفيذ هذه العقود وبيع العقارات الواقعة يف املناطق املحمّية 

فقط يف حال موافقة هذه اللجنة. 

تنشأ اللجنة بقرار من وزير العدل، وتتأّلف من 5 أعضاء: 3 قضاة 
وخبرياً مهندساً مدنّياً وخبري تخمني عقاري محّلَفنْي. وقد باشرت 

اللجنة عملها برئاسة القايض سامر يونس.

ما هو دور هذه اللجنة؟

تدّقق هذه اللجنة يف عقود البيع املتعّلقة بالعقارات يف املناطق 
املتضّررة املحمّية واملعقودة بني 5/8/2020 و 22/10/2020 للتحّقق 

من صّحتها وخلّوها من عيوب الرضا. 

تستلم اللجنة طلبات التدقيق عرب “املديرية العاّمة للشؤون العقارية” 
أو من قبل مالك العقار أو من يرغب يف شرائه )الفريق األكرث مصلحة(.

تصدر اللجنة قراراً حول صّحة عقد البيع خلل مهلة شهرين من 
استلمها الطلب.

يجب أن يكون قرار اللجنة معّللً أّي أن يشرح بالتفصيل إذا كان العقد 
صحيحاً وإذا كان املالك يريد فعلً بيع العقار بإرادة حّرة من دون أن 

يشوب إرادته أّي إكراه أو غنب أو خداع...

يمكن للمالك أو الشاري الطعن يف قرار اللجنة أمام محكمة االستئناف 
املدنية يف بريوت يف مهلة 15 يوماً. ال يمكن الطعن يف قرار محكمة 

االستئناف املدنية يف بريوت.

2 إعادة إعمار المناطق المتضرّرة جرّاء التفجير



89 88

تمديد عقود اإليجار: مّدد القانون رقم 194/2020 جميع عقود اإليجار يف 
األبنية املتضّررة بمفاعيلها كاّفة وملّدة سنة، وفقاً للشروط التالية:

طبيعة املأجور: 

يشمل التمديد عقود اإليجار السكنّية وغري السكنّية، وهذا يعني 
أّن األفراد واملؤّسسات التجارية والثقافية والسياحية )كاملتاجر 
والحانات والشركات...( يستفيدون من هذا التمديد. بالتايل، 

يمكنهم االستمرار يف إشغال املنازل واألبنية والشقق واملكاتب التي 
كانوا يسكنوها أو يعملون فيها يف 4 آب 2020. 

يشمل التمديد العقارات أو األقسام يف األبنية املتضّررة يف أي 
منطقة، وهذا يشمل الشقق واملكاتب واملستودعات واملواقف وغريها 

من األماكن املستأجرة.

لم يفّرق القانون بني األبنية املتضّررة بالكامل أو جزئياً، ولم يذكر ما 
هو مصري عقود اإليجار يف األبنية املدّمرة أو غري القابلة للرتميم.  

نوع عقود اإليجار: 

مّدد القانون العقود الخاضعة لحريّة التعاقد والعقود املمّددة 
بالقوانني االستثنائية، أّي أّن التمديد يشمل عقود اإليجارات 

“القديمة” و”الجديدة” املعقودة بعد العام 1992.

بما أّن عقود اإليجار يمكن أن تكون خّطية أو شفهية، يستفيد 
املستأجر الذي لم يوّقع عقد إيجار خطي من حق التمديد أيضاً. 

مّدة التمديد: مّددت عقود اإليجار لسنة كاملة من تاريخ نشر القانون 
أّي لغاية 22/10/2021.

هل يمكن للمستأجر إنهاء عقد اإليجار؟ 

 إّن تمديد اإليجار هو ملصلحة املستأجر الذي يكون له وحده حق فسخ 
عقد اإليجار إذا شاء ذلك ويف أّي وقت.

هل يمكن للمالك طرد املستأجر من املأجور خالل فرتة التمديد؟

ال يحق للمالك طرد أّي مستأجر يستويف الشروط أعله خلل فرتة 

أيّ حقوق للمستأجرين في األبنية المتضرّرة؟ 3

حق المستأجرين في تمديد عقود اإليجار  3.1

التمديد أي لغاية 22/10/2021، وذلك حتى يف حال ال يوجد عقد إيجار 
خّطي بينهما.

يف حال وّجه املالك إنذاراً للمستأجر باإلخلء، يعترب هذا اإلنذار باطلً 
لتعارضه مع صراحة القانون. 

يمكن إبلغ مخفر الشرطة يف حال حاول املالك إرغام املستأجر عىل مغادرة 
املأجور أو إخلئه بالقوة.

إن تمديــد عقــود اإليجــار يف األبنيــة والعقــارات املتضــّررة غــري كاٍف 
نظــراً لألزمــات االقتصاديــة واملاليــة واالجتماعيــة القاســية التــي 

تضــرب املجتمــع اللبنــاين وللوقــت الــذي سيســتغرقه ترميــم هــذه 
املباين. 

ينــّص القانــون عــىل حمايــة قدســية امللكيــة الخاّصــة وربطهــا بحّريــة 
التعاقــد مــن دون حمايــة الحقــوق الدســتورية األخــرى كالحــق يف 

الّســكن، بــل يقتصــر تربيــر تقييــد حقــوق امللكيــة الخاّصــة عــىل الشــكل 
)تمديــد عقــد اإليجــار( مــن دون التثّبــت مــن تنفيــذ بنودهــا فعليــاً. يف 
املقابــل لــم يتــّم تقييــد وجهــة اســتخدام املبــاين وقطــع األرض ضمانــاً 

لحــق الّســكن وحســن إدارة الحــي. 

نظــراً للوضــع االقتصــادي الــذي يرتاجــع باســتمرار، ال بــّد مــن إقــرار 
قانــون إيجــاراٍت جديــٍد ينــّص عــىل بــدالت إيجــار عادلــٍة ويوّفــر األمــن 

واالســتدامة لحمايــة حقــوق الّســكن لســّكان املناطــق املتضــّررة. 

لــم يتضّمــن القانــون أّي ضمانــات تتعّلــق بحــق الســّكان يف املناطــق 
واملبــاين املتضــّررة يف مســكن بديــل إىل حــني إعــادة بنــاء أو ترميــم 

منازلهــم، كأن ينــّص عــىل إلزاميــة إيوائهــم يف أماكــن معّينــة. وعليــه، 
تركــت الدولــة الســّكان الذيــن فقــدوا منازلهــم، ال ســّيما الفئــات 

األكــرث هشاشــة منهــم كــذوي الدخــل املحــدود وذوي االحتياجــات 
الخاّصــة، عرضــة للتشــّرد وملزمــني باالّتــكال عــىل الجمعيــات 

الداعمــة للضحايــا واملســاعدات.

تعليق “المفكرة” و”أشغال عاّمة”: ال حماية كافية لحقوق السّكان

2 إعادة إعمار المناطق المتضرّرة جرّاء التفجير



91 90

يف حال كان عقد اإليجار قديمًا )اي قبل 23/7/1992(: يتحّمل املستأجر 
كامل نفقات اإلصلحات يف األجزاء الداخلية )غري املشرتكة( للمأجور 

املتضّرر.]6[

اإلعفاء من رسوم رخص البناء والرتميم: أعفى القانون رقم 194/2020 رخص 
الرتميم وعمليات إعادة البناء من الرسوم املتوّجبة عليها من قبل بلدية بريوت، 

لكنه لم يعّدل شروط الحصول عىل هذه الرخص.

ما العمل يف حال امتنع مالك العقار عن ترميمه؟

يمكن للمستأجر إجراء بعض أعمال الرتميم التي ال تتعّلق بالهيكل 
األسايس للبناء.

يف حال امتنع مالك البناء عن القيام بأعمال الرتميم أو عن تقديم طلب 
تصريح بالرتميم إىل بلدية بريوت ألّي سبب، يمكن للمستأجر أو ألحد 

املالكني )يف حال وجود أكرث من مالك للعقار املتضّرر( أن يقدموا طلباً لقايض 
األمور املستعجلة يف بريوت:

إللزام املالك بإجراء اإلصلحات تحت طائلة دفع غرامة إكراهية،
للحصول عىل قرار يسمح لهم بإجراء اإلصلحات بأنفسهم.]7[

يمكن للمستأجر )أو أحد املالكني يف حال تعّدد املالكني( تقديم طلب تصريح 
بالرتميم إىل بلدية بريوت بأنفسهم، ويجب أن يتّضمن الطلب:

موافقة خطية من قبل جميع املالكني،

أو قرار من قايض األمور املستعجلة يف بريوت يسمح للمستأجر )أو ألحد 
املالكني( بإجراء أعمال الرتميم.

يف حال ساهم املستأجر يف تكاليف الرتميم، يمكنه أن يحسمها الحقاً من بدالت اإليجار.

واجب املالك يف اّتخاذ اإلجراءات الالزمة لرتميم املبنى عى نفقته

 يف حال كان عقد اإليجار جديداً )أي بعد 23/7/1992(: إّن مالك العقار 
ملزم برتميمه عىل نفقته ليك يعود مؤّهلً الستعمال املستأجر. فالقانون 
يلزمه بصيانة املأجور وبإجراء اإلصلحات الضرورية الكربى.]4[ كما يلزمه 

بإجراء اإلصلحات الضرورية الصغرى التي نتجت عن قّوة قاهرة مثل 
التفجري.]5[

موجب المالك بترميم العقار المتضرّر لم يتضّمن القانون أّي ضمانات محّددة لجهة ضمان الّسكن البديل أو التعويض 3.2
عنه إىل حني تأهيل املنزل. يف حال تخّلف املالك عن سوء نّية، عن تقديم تصريح 

الرتميم، يمكن للمستأجر الذي اضطّر الستئجار مكان آخر ببدل أعىل من بدل 
إيجار العقار املتضّرر، أن يطالب املالك بتعويضه عن هذا الضرر طوال فرتة 

التأخري.

بالّرغم من الحاجة امللّحة إىل الرتميم السريع لألبنية املتضّررة 
من أجل ضمان عودة السّكان إىل بيوتهم واستعادة الحياة 

يف األحياء املتضّررة جّراء التفجري، أبقى القانون شرط 
االستحصال عىل تراخيص الرتميم لألبنية املتضّررة عىل حاله 

ولم ُيزل العوائق التي قد يواجهها سّكان املناطق املتضّررة 
واملستأجرين. ومن أهّم هذه العوائق: ضرورة موافقة املالك 

عىل أعمال  الرتميم التي تستهدف الهيكل األسايس ألّي مبنى 
متضّرر.

برزت لدى سّكان املناطق املتضّررة والعاملني فيها صعوبة 
للستحصال عىل تراخيص ترميم املباين املتضّررة إنشائياً 

من بلدية بريوت، وذلك بسبب اإلبقاء عىل الحّق الحصري 
للمالك دون سواه يف تقديم طلب الرتخيص للرتميم، أو 

ضرورة إرفاق الطلب بموافقة خّطية من املالك أو بقرار قضايئ 
يسمح للمستأجر بالرتميم. 

وهذا يضع املالك يف موقع السيطرة عىل مصري ترميم املبنى 
أو عدم ترميمه، حتى لو أراد القاطنون الرتميم. ويجعل 

مالك البناء املتضّرر قادراً عىل التلّكؤ عن الرتميم خلل مّدة 
السنتني التي ُيمنع خللها التصّرف بالعقار إىل حني يصبح 
بيعه ممكناً. ويف حال تمّنع املالك عن ترميم البناء املتّضرر 
أو منع املستأجر من إجراء اإلصلحات الضرورية لسبٍب أو 

آلخر، يصبح املستأجر أمام خطر تهجري جّدي. 

يجب منح حوافز ألصحاب املباين املتضّررة مثل إعطائهم 
األولوية يف الرتميم مقابل التزامهم بشروط اجتماعّية 

وبربامج الّسكن امليّسر وبإعطاء شاغيل األبنية ما قبل التفجري 
أولوية العودة إىل إشغالها.

تعليق “المفكرة” و”أشغال عاّمة”: أي ضمانات لعودة السّكان السريعة؟
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 هل يحق للمالك املطالبة بتسديد بدالت اإليجار خالل فرتة التمديد؟ 

 إذا كان املأجور غر صالح لالستعمال وقابالً للرتميم: ال يجوز للمالك 
أن يطالب بتسديد بدالت اإليجار قبل إتمام أعمال الرتميم.

 إذا كان املأجور صالحًا لالستعمال جزئيًا: ال يحق للمستأجر أن يمتنع 
عن دفع بدالت اإليجار لكن يحّق له تخفيض قيمة بدالت اإليجار.]8[ 

ويحتسب بدل اإليجار وفقاً لنسبة االستفادة من املأجور خلل الفرتة 
التي يستغرقها الرتميم. 

هل يجوز للمالك طلب زيادة قيمة بدالت اإليجار خالل فرتة التمديد؟ 

ال يجوز للمالك طلب زيادة قيمة بدالت اإليجار يف األبنية املتضّررة ألّن 
القانون مّدد عقود اإليجار “بجميع مفاعيلها” أي بالشروط نفسها التي 

كانت عليها بتاريخ 4 آب 2020.

يف حال رفض املالك استلم بدالت اإليجار التي كان مّتفقاً عليها قبل 4 
آب 2020، يمكن للمستأجر تسليمه قيمة البدالت عن طريق الكاتب 
العدل وتنظيم محضر “العرض واإليداع” لدى مكتب الكاتب العدل.

ما العمل يف حال لم يتمّكن املستأجر من دفع بدالت اإليجار؟

ال يحق للمالك أو للقوى األمنية إلزام املستأجر بإخلء املأجور إاّل 
بموجب قرار قضايئ ألّن القانون يمنع املالك من استيفاء حّقه بالذات.

يمكن إبلغ مخفر الشرطة يف حال طلب املالك من املستأجر مغادرة 
املأجور أو إخلءه بغياب أي قرار قضايئ.

دفع بدالت اإليجار في العقار المتضرّر 3.3

منح القانون رقم 194/2020 حماية خاّصة لألبنية ذات الطابع الرتايث 
املتضّررة.

الجهات املعنّية بحماية األبنية الرتاثية: 

وزارة الثقافة: من صلحّيتها وضع خّطة إلعادة إعمار األبنية الرتاثية 
وترميمها.

اللجنة املنبثقة عن القانون رقم 194/2020 )التي أشرنا إليها يف الفقرة 
األوىل(: من صلحّيتها مراقبة أن عمليات الرتميم والتدعيم لألبنية 

الرتاثية واملصّنفة تتّم وفقاً للقوانني.

القيود القانونية املتعّلقة باألبنية الرتاثية: 

يمنع ترتيب أّي حّق عيني من أّي نوع كان عىل أّي بناء ُمدرج عىل “الئحة 
جرد األبنية ذات الطابع الرتايث” إاّل بعد مراجعة وزارة الثقافة.

يمنع إعادة بناء األبنية الرتاثية املهّدمة أو املتضّررة إاّل بإذن من وزارة 
الثقافة. يتضّمن اإلذن املحافظة عىل املواصفات نفسها والشكل الخارجي 

نفسه للبناء.

أيّ حماية لألحياء التراثية؟ 4

آلّية هّشة لحماية التاريخ الرتايث: ُتعترب آلية حماية األبنية 
الرتاثية وإعادة إعمارها التي يضعها القانون – خصوصاً إن 
كانت موازية لنظام منع التصّرف لحماية املناطق املتضّررة – 

هّشة جّداً، وال تأخذ بعني االعتبار قاطني املباين. 

القانون يحمي األبنية دون األحياء الرتاثية: لم يذكر القانون 
معاملت رخص البناء الجديدة يف املناطق املتضّررة، أي أّنه 
يسمح يف بعض الحاالت )عقار غري مبني أو عقار ال يحتوي 
عىل بناء ترايث( االستحصال عىل رخصة لبناء أبراج أو أبنية 

ال تنسجم مع النسيج التقليدي للمنطقة، مّما يؤّدي إىل 
تشويه طابع األحياء ومحو الهوية التاريخية للمدينة. رغم 
أّن القانون يهدف إىل حماية هذه الهوية التاريخية، إاّل أّن 

الحماية القانونية اقتصرت فعلياً عىل األبنية الرتاثية من 

تعليق “المفكرة” و”أشغال عاّمة”: أيّ حماية فعلية للتاريخ التراثي؟
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دون األحياء الرتاثية.

القانون ال يحمي األبنية الرتاثية غر املسّجلة عى الئحة 
الجرد العام: لم يلحظ القانون أّية تدابري خاّصة بالنسبة 
إلنشاء حقوق عينية عىل األبنية الرتاثية غري املسّجلة عىل 
“الئحة جرد األبنية ذات الطابع الرتايث”. وهذه اللئحة ال 

تشمل سوى جزء ضئيل جداً من األبنية الرتاثية، مّما يعني 
ترك مصري أغلبية األبنية الرتاثية يف وضعية غامضة. 

آلية حماية األبنية الرتاثية املسّجلة غر واضحة: يكتفي 
القانون بالتأكيد عىل ضرورة “مراجعة” وزارة الثقافة قبل 
ترتيب أّي حق عيني عىل األبنية الرتاثية. ومن غري املعروف 

إْن كانت هذه “املراجعة” ستفّسر كإمكانية االكتفاء بإعلم 
الوزارة، أو إْن كان ضرورياً االستحصال عىل موافقتها، علماً 

أّن القانون ال يتضّمن أي معيار أو قيد عىل قرار الوزارة. 

القانــون لــم يفّســر كيفيــة تحديــد الصفــة الرتاثيــة لألبنيــة: 
لــم يحــّدد القانــون كيفيــة تحديــد مــا إذا كان البنــاء ذا طابــع 

تــرايث، وتاليــاً إذا كان يتطّلــب إعــادة بنائــه أو ترميمــه إذنــاً مــن 
وزارة الثقافــة. 

نقابة املهندسني يف بروت: الخّط الساخن املختّص بسلمة 
هيكلة األبنية املتضّررة: 71692181 أو 01850111 )الرقم 

الداخيل: 1001(

استوديو أشغال عاّمة: الخط الساخن لإلبلغ عن انتهاكات 
حقوق السّكان والتهديد باإلخلء: 81017023

املركز اللبناين لحقوق اإلنسان: الخط الساخن للخدمات 
القانونية ألصحاب ومستأجري املنازل املتضّررة:  76329319

حركة مناهضة العنصرية: دعم للضحايا من العّمال 
 والعاملت األجانب ذوي الدخل املحدود: 01788025 

أو 01800081

االتحاد اللبناين لألشخاص املعّوقني حركيًا: دعم للمعّوقني 
من املتضّررين جّراء التفجري والعمل عىل ضمان حقوقهم 

ضمن خطة إعادة اإلعمار: 03192979  أو 03455259

مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني: دعم لضحايا 
التفجري املسجّلني لدى املفوضية 01594250

لالستفسار والمساعدة:

2 إعادة إعمار المناطق المتضرّرة جرّاء التفجير
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“املفكرة القانونية” و”استوديو أشغال عاّمة”، ملحظات 
حول قانون حماية املناطق املتضّررة ودعم إعادة إعمارها: 

تشجيع االحتكار العقاري باسم الطائفية، املفكرة القانونية، 
.03/11/2020

جاد تابت )نقيب املهندسني يف بريوت(، ملحظات أّولية عىل 
اقرتاح قانون حماية املناطق املتضّررة بنتيجة تفجري املرفأ، 

املفكرة القانونية، 04/10/2020.

الُسلطة وإجراءاتها بشأن املناطق املتضّررة: استوديو أشغال 
عاّمة ُيعّلق، مجلة أشغال عاّمة، 30/09/2020.

سينتيا بوعون، األبنية الرتاثّية بعد تفجري بريوت: مبادرات 
يك ال تتكّرر سوليدير 2، املفكرة القانونية، 14/08/2020.

سينتيا بوعون، حماية األبنية الرتاثّية يف انتظار القانون )1(: 
األبنية املجّمد هدمها يف بريوت تراجعت من 1016 إىل 485 

ف 209، املفكرة القانونية، 27/08/2020.

سينتيا بوعون، حماية األبنية الرتاثّية يف انتظار القانون )2(: 
مشروع قانون حماية األبنية الرتاثّية، املفكرة القانونية، 

.28/08/2020

للمزيد من التفاصيل:

وزارة الدفاع، اجتماع يف وزارة الدفاع 
الوطني إلطلق عمل اللجنة املنبثقة عن 

القانون 194 لحماية املناطق املتضّررة نتيجة 
انفجار مرفأ بريوت ودعم إعادة إعمارها، 

10 تشرين الثاين 2020.

وسام اللحام، بريوت تحت الطوارئ 
حتى آخر 2020: خرق للدستور والقانون 

مع اإلصرار والتأكيد، املفكرة القانونية، 
25/09/2020

الخريطة نقلً عن موقع الجامعة األمريكية 
يف بريوت.

املواد 544 إىل 548 من قانون املوجبات 
والعقود.

املادة 549 من قانون املوجبات والعقود.

املادة 49 من القانون رقم 2 تاريخ 
28/2/2017 تعديل قانون اإليجارات.

املادة 547 من قانون املوجبات والعقود.

املادة 563 من قانون املوجبات والعقود.

الهوامش

]1[

]6[

]5[

]2[

]7[

]8[ ]3[

]4[
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ماذا يتضّمن هذا القسم؟

التعويض عن أضرار التفجير

99

ما هو الحق في التعويض؟ ومن هم األشخاص الذين يحّق لهم 
المطالبة به؟

ما هي التعويضات التي يمكن للضحايا المطالبة بها حاليًا؟

كيف يتّم تقدير قيمة التعويض؟

كيف نطالب بالتعويض أمام القضاء؟

كيف نطالب بالتعويض من شركات التأمين؟
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التعويض الكامل عن جميع األضرار والخسائر املادية والجسدية 
واملعنوية

التعويض املعادل للضرر 

التعويض السريع للفئات األكرث حاجة كذوي الدخل املحدود 
وذوي االحتياجات الخاّصة.

موقف “المفكرة”: أيّ تعويض نريد؟

2

3

1

مقّدمة: غياب الرؤية القانونية لضمان الحق في 
التعويض الكامل

كشف تفجري مرفأ بريوت عن غياب الرؤية القانونية الحديثة املتعّلقة 
بالتعويض الحكمي عىل الضحايا واملتضّررين جّراء الكوارث الجماعية يف 
لبنان. كما كشف عن قصور املؤّسسات املولجة بإدارة الكوارث عن حماية 

املتضّررين عن طريق التعويض الكامل املعادل للضرر. فل يوجد حالياً أطر 
قانونية ومؤّسساتية تسمح للضحايا بالحصول عىل تعويضات من دون 

اللجوء إىل القواعد واآلليات التقليدية املتعّلقة باملسؤولية املدنية أو اإلدارية 
التي تحصر التعويض بالجهة املسؤولة عن تسّبب األضرار.  

بعد أشهر عّدة من وقوع التفجري، لم تضْع الدولة اللبنانية أّي خطة شاملة 
لضمان حق املتضّررين يف الحصول عىل التعويض الكامل املعادل للضرر 

الذي لحق بهم، سواء كان ضرراً ماّدياً أو جسدياً أو معنوياً. واكتفت بدالً 
من ذلك بإصدار بعض القوانني والقرارات املتفّرقة ملنح مساعدات مالية 

لفئة محّددة من الضحايا أو إلخضاع بعض الضحايا ألنظمة خاّصة. لكنها 
لم توضح الطبيعة القانونية لهذه املساعدات أو التعويضات أو كيفية 

احتسابها ولم توضح آلّيات التنفيذ بشكل كاٍف. كما تجاهلْت احتياجات 
العديد من الضحايا. باإلضافة اىل ذلك، أعفت الدولة الضحايا واملتضّررين 

من بعض الرسوم والضرائب يف محاولة لتخفيف الخسائر املالية التي 
لحقْت بهم جّراء التفجري. 

وعليه، للحصول عىل التعويضات األخرى التي لم تشملها تلك القوانني 
والقرارات، ال يكون لدى الضحايا خيار إاّل اللجوء إىل القضاء، مع ما يعنيه 

ذلك من طول أمد املحاكمات أو مخاطر عدم ملءة الجهات املسؤولة عن 
التفجري بفعل ضخامة األضرار التي تسّببوا بها.

الحق يف التعويض عن الضرر: التعويض عن الضرر هو حق أسايس وفقاً 
للقوانني اللبنانية واملعاهدات الدولية التي تّكرس وجوب حماية املصالح 

والحقوق املحمية، كالحق يف الحياة وسلمة نفس اإلنسان وجسده 
وممتلكاته وكرامته اإلنسانية.

 أهداف التعويض:

إعادة التوازن املفقود: يهدف التعويض إىل إعادة التوازن إىل حياة 
املتضّرر بعد االضطراب الذي أحدثه التفجري وتمكينه من التعايف من 

األضرار التي حّلت به، وإعادة الحياة الطبيعية والكريمة للضحايا 
واملتضّررين عىل قدر ما أمكن بالرغم من الصدمة الجسدية والنفسية 

التي تعّرضوا لها.

حماية الكرامة اإلنسانية: يعترب القانون اللبناين أّن حماية حياة 
اإلنسان وسلمته الشخصية هما فوق كل اعتبار،]1[ ويهدف التعويض 

إىل حماية مقّومات الشخصية اإلنسانية املسّلم بها كحق اإلنسان يف 
الحياة وسلمة نفسه وجسده وممتلكاته وحّريته وكرامته.

الحق في التعويض 1.1

ماذا يتضّمن الحق في التعويض؟  1

“إّن العوض الذي يجب للمتضّرر من جرم أو شبه جرم يجب أن يكون يف 
األساس معادالً للضرر الذي حّل به.  

والضرر األدبي يعتّد به كما يعتّد بالضرر املادي والقايض يمكنه أن ينظر 
بعني االعتبار إىل شأن املحّبة  إذا كان هناك ما يرّبرها من صلة القربى 

الشرعية أو صلة الرحم. 

وكذلك األضرار غر املباشرة يجب أن ينظر إليها بعني االعتبار عىل شرط 
أن يكون اتصاالً واضحاً بالجرم أو شبه الجرم. 

ويف األصل أّن األضرار الحالية الواقعة تدخل يف حساب العوض، غري 
أّنه يجوز للقايض بوجه االستثناء أن ينظر إىل األضرار املستقبلية إذا 

كان وقوعها مؤّكداً من جهة وكان لديه من جهة أخرى الوسائل اللزمة 
لتقدير قيمتها الحقيقية مؤقتاً”. 

المادة 134 من قانون الموجبات والعقود

3 التعويض عن أضرار التفجير
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ضحايا التفجر: إن الضحية هي كّل شخص أصيب بضرر جسدي نتيجة 
التفجري كاألشخاص الذين فقدوا حياتهم أو أصيبوا بإعاقة أو بأّي إصابات 

جسدية أخرى. 

املتضّررون من التفجر: إّن املتضّرر هو كّل شخص أصيب بضرر ماّدي أو 
معنوي نتيجة التفجري. وهذا يشمل الشخص الطبيعي )أي اإلنسان( أو 

الشخص املعنوي )كالشركات والجمعيات(. ويمكن التمييز بني فئتني من 
املتضّررين الذين يحّق لهم املطالبة بالتعويض: 

املتضّرر بصورة مباشرة من لحق به ضرر شخيّص مباشر )كصاحب أو 
مستأجر املبنى الذي ُدّمر(،

املتضّرر بصورة غر مباشرة الذي لحق به ضرر ارتّد عليه جّراء الضرر 
الذي أصيبت به الضحية املباشرة:]5[ 

يمكن لألضرار املرتّدة أن تكون ذات طابع مادي كفقدان العائلة 
ملعيلها. يف هذه الحالة، يحق لكّل شخص تربطه بالضحية 
علقة مادية أو رابطة عمل أن يطالب بتعويضه عن الضرر 

الحق يف التعويض الكامل املعادل للضرر: ومن أهّم املبادئ التي ترعى هذا 
الحق:

مبدأ التعويض الكامل: التعويض عىل كّل مكّون من مكّونات الضرر،

مبدأ عدالة التعويض: التعويض ال يشمل إاّل الضرر من دون أي 
مجال لإلثراء غري املشروع،]2[

مبدأ تقدير التعويض بصورة ذاتية: تقدير قيمة التعويض باالستناد 
إىل األضرار الخاّصة التي لحقت بكّل متضّرر عىل حدة.

أشكال التعويض: قد يكون التعويض:]3[

نقديًا: أي تقديم مبالغ مالية، علماً أن القانون أقّر بإمكانية الحصول 
عىل تعويض بشكل دخل مدى الحياة يف حالة جناية أو جنحة أدت 

إىل املوت أو إىل تعطيل دائم عن العمل،]4[

عينيًا: كإعادة بناء املسكن الذي تهّدم أو تقديم بديل يماثل املمتلكات 
التي تضّررت.

األشخاص الذين يحّق لهم المطالبة بالتعويض 1.2

أنواع األضرار القابلة للتعويض: يمكن التمييز بني 3 أنواع من األضرار:

األضرار املادية الجسدية التي أصابت جسم االنسان،

األضرار املادية التي تمّس بحقوق ومصالح مالية أي التي أصابت 
األموال واألشياء واملمتلكات،

األضرار املعنوية التي أصابت شعور اإلنسان وكرامته اإلنسانية.

األضرار القابلة للتعويض 1.3

املاّدي الشخيّص الذي ارتّد عليه من جّراء وفاة أو إصابة الضحية 
)كالشقيق الذي كان يحصل عىل نفقة معيشية من شقيقته التي 

قضت يف التفجري، أو صاحبة العمل التي تضرّرت جّراء إصابة أحد 
أجرائها وتعطيله عن العمل(، 

يمكن لألضرار املرتّدة أن تكون ذات طابع عاطفي كفقدان شخص 
عزيز )املحّبة(. يف هذه الحالة، يحّق لكل شخص تربطه بالضحية 
صلة قرابة شرعية أو صلة زواج )رحم( أن يطالب بالتعويض عن 

الضرر العاطفي الذي لحق به )كزوج املتوفية ووالديها وأوالدها(. 
ال يمكن للصديق أن يطالب بالتعويض عن الضرر العاطفي الذي 

أصابه من جّراء فقدان شخص عزيز عليه.

1

2

3

الضرر املادي 
الجسدي 

1. الوفاة
2. اإلعاقة الدائمة 

3. اإلعاقة املؤّقتة
4. اإلصابات الجسدية األخرى

5. العجز الجنيس

الضرر املادي الذي 
يمّس بحقوق أو 

مصالح مالية 

1. األضرار يف املمتلكات: التهديم الكيل أو الجزيئ، التلف...
2. الخسائر املالية: املصاريف لتأمني العلج أو السكن البديل 

أو إصلح األضرار...
3. الخسائر االقتصادية: خسارة الدخل أو األجر أو فرص 

العمل...

الضرر املعنوي

1. األلم الناجم عن اإلصابات الجسدية
2. األلم الناجم عن فقدان شخص عزيز أو إصابتهم الجسدية

3. الصدمة النفسية أو القلق 
4. الحرمان من متع الحياة املشروعة كإمكانية ممارسة 

الرياضة أو الهوايات
5. التشويه 

6. انتهاك الخصوصية 

 أبرز فئات الضررنوع الضرر
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من املهم جداً أن يحتفظ  كل متضّرر بـ:

 املستندات والتقارير والصور التي تثبت كّلً من األضرار التي لحقت 
به بصورة مفّصلة،

 املستندات التي تثبت حصوله عىل مساعدة أو تعويض وتحديد 
مكّون الضرر الذي جرى التعويض عنه.

طبيعة األضرار القابلة للتعويض:

الضرر األكيد والحال: هو الضرر الفعيل والحايل الذي لحق باملتضّرر 
)كتهديم املمتلكات(. 

الضرر املستقبيل: هو الضرر الذي نتج عن التفجري ولم تظهر آثاره 
بعد. يجب أن يكون وقوعه مؤّكداً وأن يكون باإلمكان تحديد قيمة 

التعويض بشأنه كالنفقات الصحية املرتقبة أو خسارة األرباح املهنية 
مستقبلً.

الضرر املتفاقم: يف حال تّم تعويض املتضّرر ثم تفاقم ضرره، يمكنه 
املطالبة بإعادة النظر يف قيمة التعويض املقّرر له عندما يستجّد الضرر 

أو يطرأ عىل حالته وضع مستحدث ناتج عن التفجري )كتطّور وضع 
املريض صحياً وحاجته إىل عمليات إضافية، مع ما يستتبع ذلك من 

تعطيل عن العمل(. 

تفويت الفرصة: وهو ضياع فرصة جّدية وحقيقية لتحقيق نتيجة 
معّينة كالضحية التي فقدت فرصة عمل نتيجة إصابتها بإعاقة دائمة. 

مبدأ تجزئة مكّونات الضرر:

إّن تحديد األضرار بصورة إجمالية تمّس بحقوق املتضّرر ألّنها ال تضمن 
الحصول عىل التعويض الكامل املعادل للضرر.]6[

من املهم جّداً لكّل متضّرر أن يفّصل مكّونات األضرار املختلفة التي 
لحقت به وتحديد قيمة التعويض املتوّجب عن كّل مكّون من مكّونات 

الضرر سواء كان جسدياً أو مادياً أو معنوياً.]7[

أهمية إثبات الضرر: يقع عبء اإلثبات عىل من يّدعي الواقعة.8 بالتايل، 
يتوّجب عىل املتضّرر إثبات الضرر الذي يطالب التعويض عنه.

ما هي التعويضات التي يمكن للضحايا والمتضرّرين 
المطالبة بها حاليًا؟

2

أصدرت الدولة اللبنانية بعض القوانني والقرارات املتفّرقة ملنح مساعدات 
مالية لفئة محّددة من الضحايا أو إلخضاع بعض الضحايا ألنظمة خاّصة. 

لكّنها لم توضح الطبيعة القانونية لهذه املساعدات أو التعويضات أو كيفية 
احتسابها ولم توضح آليات التنفيذ بشكل كاٍف. نعرض هنا تفاصيل هذه 

اآلليات لثلث فئات من الضحايا:

الذين فقدوا حياتهم،

الذين أصيبوا بإصابة جسدية أو بإعاقة،

الذين تضّررت ممتلكاتهم.

يف حال تلّقى الضحايا أو املتضّررون أي تعويض أو مساعدة:

يجب االحتفاظ بكاّفة املستندات التي تثبت قيمة املبالغ املدفوعة 
من قبل الجهات الحكومية أو غري الحكومية بغية احتفاظ 

املتضّررين بحقوقهم يف املطالبة بالتعويض الكامل املعادل للضرر. 

قبل التوقيع عىل أّي مستند أو إيصال، من الضروري قراءة املستند 
جيداً والتأّكد من عدم شموله أي إعفاء من املسؤولية أو تنازل عن 
املطالبة بتعويض إضايف. كما ُينصح باستشارة محام قبل التوقيع.

تشمل هذه الفئة األشخاص الذين فقدوا حياتهم يوم 4 آب 2020 جّراء 
وقوع التفجري أو بعد فرتة يف حال كانت الوفاة ناتجة عن اإلصابة جّراء 

التفجري.

نعرض بداية األضرار التي يمكن لعائلت الضحايا املطالبة بالتعويض عنها، 
ثم نشرح آليات املساعدات التي أقّرتها لهم الدولة لغاية اآلن، وهي ثلثة:

املساعدة املالية لورثة الضحايا من الهيئة العليا لإلغاثة،

الضحايا الذين فقدوا حياتهم 2.1
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مساواة الضحايا بشهداء الجيش بموجب القانون رقم 196/2020،

التقديمات الصحية لذوي املتويّف ومن هم عىل عاتقه بموجب القانون 
رقم 194/2020.

 يستحّق التعويض مثلً:

الورثة الذين ترد أسماؤهم يف حكم حصر اإلرث،

األشخاص الذين تضّرروا مادياً من وفاة الضحية وتربطهم بها علقة 
مادية أو علقة عمل، كاألشخاص الذين كانوا يحصلون عىل نفقة من 

املتويّف أو صاحب عمله...

األشخاص الذين تضّرروا معنوياً )عاطفياً( من وفاة الضحية وتربطهم 
به صلة قرابة شرعية أو صلة زواج، كاألخوة واألشقاء والخطيب )ة(... 

األضرار التي يمكن المطالبة بالتعويض عنها .1

أهمية إثبات سبب الوفاة

 من الضروري أن تتضّمن وثيقة الوفاة: ساعة الوفاة )يف 
الخانة 11 من الوثيقة( وأّن سببها هو اإلصابة جّراء تفجري 

مرفأ بريوت )يف الخانة 16 من الوثيقة(،

 بالنسبة لألشخاص الذين أصيبوا يف 4 آب وتوّفوا يف وقت 
الحق، من املهم إبراز تقرير طّبي يثبت اّن الوفاة نتجت عن 

اإلصابة جّراء التفجري. 

 أمثلة عن بعض األضرار الناتجة 
عن الوفاة

كيفية إثبات األضرار 

األضرار املعنوية: األلم النفيس ألهل الضحية 
ومن تربطه بهم صلة قرابة شرعية أو زواج، 

والناتج عن تأّثرهم العاطفي بوفاته:
• الحزن واللوعة لفقدان شخص عزيز

• مرافقة املصاب أو املتويّف يف مرحلة العلج أو 
ما قبل الوفاة،

• االضطراب النفيس والعاطفي لدى أفراد 
عائلة املتويّف.

• وثيقة الوفاة أو مستندات تثبت وفاة 
الشخص القريب،

• مستندات تثبت علقة القرابة 
كإخراج القيد العائيل،

• تقارير صادرة عن أطّباء نفسيني.

يف 21 آب 2020، أصدر رئيس مجلس الوزراء ورئيس الهيئة العليا لإلغاثة 
قراراً بإعطاء مساعدة مالية لورثة الضحايا الذين سقطوا يف تفجري مرفأ 

بريوت. وقد حّددت الهيئة املساعدات بقيمة 30 مليون لرية لبنانية لورثة كل 
ضحية فوق العشر سنوات وبقيمة 15 مليون لرية لورثة كل ضحية ما دون 

العشر سنوات، وذلك وفقاً للوائح ترفع من قبل وزارة الداخلية والبلديات.]9[

أعلنت الهيئة العليا لإلغاثة أّن املستندات املطلوبة من ورثة الضحايا هي 
اآلتية، شرط أن تكون مصّدقة وفقاً لألصول:]10[

1. صورة عن هوية أو إخراج قيد،]11[

2.  إخراج قيد عائيل مشطوب عنه اسم املتويّف،

3.  حصر إرث للمتويّف،

4.  وثيقة وفاة،

5.  إفادة مختار تبنّي أسباب الوفاة،

6.  صورة مصّدقة عن محضر تحقيق قوى األمن الداخيل /أو إفادة من

الشرطة العسكرية،

 أمثلة عن بعض األضرار الناتجة 
عن الوفاة

كيفية إثبات األضرار 

األضرار املادية:
• تكاليف الدفن والعزاء،

• فقدان مدخول املعيل أو املعيلة يف حال 
وفاته، 

• مصاريف العلج النفيس: أتعاب األطّباء 
النفسيني واألدوية...

• فواتري تكاليف الدفن والعزاء
• مستندات تثبت مدخول الشخص 

املتويّف
• فواتري العلج النفيس

المساعدة المالية لورثة الضحايا من الهيئة العليا لإلغاثة .2

إعطاء مساعدة مالية لورثة كل ضحية لبناين أو غري لبناين 

بقيمة 30 مليون ل.ل. لورثة كل ضحية فوق العشر سنوات

بقيمة 15 مليون ل.ل. لورثة كل ضحية ما دون العشر سنوات

قرار رئيس الهيئة العليا لإلغاثة رقم 103/2020 تاريخ 21/8/2020
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يعترب األشخاص املدنيون الذين استشهدوا يف انفجار مرفأ بريوت 
الحاصل بتاريخ 4 آب 2020 شهداء يف الجيش اللبناين، ويستفيد 

أصحاب الحقوق من تعويضات ومعاشات تقاعد جندي استشهد أثناء 
تأدية الواجب وتسري عليه األحكام عينها املتعّلقة بالتقديمات التي 

تسري عىل عوائل شهداء الجيش اللبناين.

الفقرة 1 من القانون رقم 196/2020

7.  إفادة من املستشفى تبنّي أسباب الوفاة،

8. حكم وصاية يف حال وجود ُقّصر،

9.  وكالة من الورثة ألحدهم.

منحت الهيئة العليا لإلغاثة مساعدة مالية لفئة محّددة من 
الضحايا، وهم ورثة الضحايا.

إّن قرار الهيئة العليا لإلغاثة استعمل عبارة “مساعدة مالية” ولم 
يستخدم تعبري “تعويض”.

 إّن هذه املساعدة ال تعترب تعويضاً عن كامل األضرار املادية 
والجسدية واملعنوية التي حّلت بورثة الضحايا، بل قد تعترب 

مساعدة مالية تّتخذ طابع السلفة الوقتية أو املعّجلة وتهدف 
إىل التخفيف من وطأة الكارثة التي حّلت بالعائلت التي فقدت 

شخصاً ومساعدة ذويهم، دون أن تحرمهم من حقهم يف املطالبة 
بالتعويض الكامل.

 وبالتايل يحق لكّل من تلّقى هذا النوع من املساعدات التي تّتخذ 
طابع النجدة االحتفاظ بحقه بالتعويض الكامل املعادل عن 

األضرار التي لحقت به. ]11[

 تعليق “المفكرة”:
المساعدة المالية ليست تعويضًا كاماًل معاداًل للضرر

المساواة بشهداء الجيش بموجب القانون رقم 196/2020 .3

أقّر القانون رقم 196/2020 بمبدأ مساواة املدنيني الذين استشهدوا يف 
تفجري مرفأ بريوت بشهداء الجيش اللبناين.]12[

أصحاب الحقوق: لم يحّدد القانون رقم 196/2020 صراحة من هم 
أصحاب الحقوق الذين يحّق لهم االستفادة من أحكامه. بالعودة إىل قانون 
الدفاع الوطني، يحّدد أعضاء عائلت املتوّفني الذين يمكنهم االستفادة من 

التعويضات واملعاشات وفق اآليت: ]13[

الزوج )ة(،

يف حال كان املتويّف عازباً أو متزوجاً بدون أوالد: الوالد والوالدة،

يف حال تويّف العازب بعد وفاة والديه: أخوة املتويّف القاصرون أو 
املعّوقون وأخواته العازبات.

الحقوق املمنوحة لعائالت املتوّفني:

التعويضات: لم يحّدد القانون رقم 196/2020 طبيعة التعويض 
املمنوح لعائلت املتويّف مكتفياً باإلحالة إىل تعويضات ومعاشات تقاعد 

“جندي استشهد أثناء تأدية الواجب”. وبالعودة إىل قانون الدفاع 
الوطني، يتبنّي أّنه يحّق لعائلة الجندي املتويّف يف الخدمة بما ييل: 

معاش تقاعدي شهري: يعادل املعاش التقاعدي الشهري 75% 
من قيمة الراتب األسايس للجندي الخاضع للحسومات التقاعدية 
للرتبة واملخّصص للدرجة العليا من الرتبة التي تعلو رتبته مباشرة.

]14[ وفقاً لسلسة الرواتب واألجور، يبلغ الراتب األسايس للجندي 

/982,000/ لرية لبنانية، وهو املعاش األدىن بني معاشات أفراد 
ورتباء الجيش اللبناين. أّما الراتب املخّصص للدرجة العليا من 

الرتبة فهو /1,014,000/ لرية لبنانية.]15[

إعانة مالية: تعطى العائلت إعانة مالية تعادل راتب سنة، بما 
فيها التعويضات املتّممة لراتب املتطّوع املتويّف. ]16[

التقديمات: يجب أن تستفيد عوائل ضحايا تفجري املرفأ من جميع 
التقديمات التي تستفيد منها عوائل شهداء الجيش واملنصوص عنها يف 

قوانني وقرارات مختلفة، وأبرزها: الطبابة واملعالجة املجانية بالنسبة 
ألفراد عائلة املتويّف الذين ال يزالون عىل عاتقه،]17[ وتسجيل األوالد 

يف املدارس عىل نفقة الدولة يف حدود االعتمادات املخّصصة لذلك يف 
املوازنة.]18[

دعت قيادة الجيش ذوي شهداء انفجار مرفأ بريوت إىل التقّدم إىل ثكناتها 
يف مختلف املناطق اللبنانية من أجل تعبئة استمارة معلومات بغية 
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استكمال اإلجراءات اللزمة للحصول عىل التعويضات املستحّقة لهم.]19[

لم يعّرف القانون رقم 196/2020 من هم أصحاب الحقوق الذين 
يستفيدون من أحكامه. لذلك، يجب االستناد إىل الئحة أصحاب 

الحقوق التي حّددها قانون الدفاع املدين والتي ال تشمل جميع 
األشخاص الذين يحق لهم املطالبة بتعويض جّراء وفاة شخص 
قريب منهم. مثلً: الوالدان يف حال كانت الضحية متزوجة ولها 

أوالد. يف مجمل األحوال، ال تشّكل استفادة بعض الورثة من 
تعويضات الجيش عائقاً أمام األشخاص اآلخرين املتضّررين 

للمطالبة بالتعويض أمام القضاء طاملا أّن القانون لم يستنِث ذلك 
صراحة. 

لم ينّص القانون رقم 196/2020 صراحة بأّن هذه التعويضات 
تشّكل تعويضاً كاملً، مّما يفتح لورثة الضحايا باباً للمطالبة 

بحقهم يف تعويضات إضافية أمام القضاء، شرط أن يقّدموا اإلثبات 
عىل أّن ما سوف يتقاضوه من الجيش ال يكفي للتعويض عن كامل 

األضرار التي أصابتهم. إاّل أنه من غري املؤّكد أّن املحاكم املختّصة 
ستوافق عىل هذا التفسري. 
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المادة 8 من القانون رقم 194/2020

التقديمات الصحية لذوي المتوّفي ومن هم على عاتقه بموجب 
القانون رقم 194/2020

.4

خلفاً ألّي نص آخر عاّم أو خاّص، يبقى ذوو األجراء 
اللبنانيني ومن هم عىل عاتقهم )عّمال ومستخدمون( 

الدائمون واملؤقتون واملتمرنون واملوسميون واملتدربون الذين 
قضوا يف انفجار مرفأ بريوت تاريخ 4 آب 2020، أّياً كان مّدة 

أو نوع أو طبيعة أو شكل أو صّحة العقود التي تربطهم 
برب عملهم والذين كانوا يستفيدون من تقديمات الصندوق 

الوطني للضمان االجتماعي خاضعني للتقديمات الصحية.

1

يشّكل التباين الذي كّرسه القانون بني ذوي اللبنانيني وغري 
اللبنانيني الذين قضوا يف التفجري تمييزاً غري مرّبر بني الضحايا 

وعوائلهم باالستناد إىل الجنسية.

لــم يعــّرف القانــون مــن هــم األشــخاص مــن ذوي املتــويّف الذيــن يحــّق 
لهــم االســتفادة مــن هــذه التقديمــات ومــا هــي درجــة القرابــة املعتــّد 
بهــا، كمــا لــم يوّضــح كيفيــة تحديــد األشــخاص الذيــن يقعــون عــىل 

عاتــق املتــويّف. ويجــدر تاليــاً تفســري ذلــك بالعــودة إىل قانــون الضمــان 

تعليق “المفكرة”

المادة 8 من القانون رقم 194/2020

يعطى ذوو األشخاص اللبنانيني ومن هم عىل عاتقهم الذين قضوا 
يف انفجار مرفأ بريوت تاريخ 4 آب 2020، غري املستفيدين من 

التقديمات الصحية للصندوق الوطني للضمان االجتماعي ومن أّي 
جهة ضامنة، حّق األفضلية يف االستفادة من التقديمات الصحية 

لوزارة الصحة العامة عىل أساس تغطية شاملة.

2

قبل إقرار القانون 196/2020 الذي ساوى املدنيني الذين استشهدوا يف تفجري 
مرفأ بريوت بشهداء الجيش، كانت املادة 8 من القانون رقم 194/2020 قد 

أقّرت تقديمات صحية ملن أشارت إليهم بـ “ذوي األجراء واألشخاص اللبنانيني 
ومن هم عىل عاتقهم”.

االستمرار باالستفادة من التقديمات الصحية لصندوق الضمان االجتماعي: 
إذا كان املتويّف أجرياً لبنانياً، يستمّر ذووه ومن هم عىل عاتقه الذين كانوا 

يستفيدون من التقديمات الصحية لصندوق الضمان االجتماعي باالستفادة 
من هذه التقديمات. 

حق األفضلية يف االستفادة من التغطية الصحية الشاملة لوزارة الصحة: 
إذا كان املتويّف لبنانياً، وال يستفيد ذووه ومن هم عىل عاتقه من أي تقديمات 

صحية من أي جهة ضامنة )من ضمنها صندوق الضمان االجتماعي(، 
يحصلون عىل األفضلية يف االستفادة من التغطية الصحية الشاملة لوزراة 

الصحة العامة.
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االجتماعــي الــذي يحــّدد أفــراد عائلــة املضمــون الذيــن يســتفيدون 
مــن التقديمــات.]20[ ومــن األرجــح أن تطّبــق األصــول نفســها لتحديــد 

مــن هــم األشــخاص غــري املســتفيدين مــن التقديمــات الصحيــة مــن 
أي جهــة ضامنــة.

تتقاطــع أحــكام املــادة 8 مــن القانــون رقــم 194/2020 مــع أحــكام 
القانــون رقــم 196/2020 لناحيــة التغطيــة الطبيــة لعوائــل 

األشــخاص الذيــن قضــوا يف التفجــري، مّمــا قــد يــؤّدي إىل تقــاذف 
املســؤوليات بــني الجهــات املتوّجــب عليهــا تأمينهــا بموجــب القوانــني 
)الطبابــة العســكرية والضمــان االجتماعــي ووزارة الصحــة( وضيــاع 

حقــوق العائــلت املعنّيــة.

الجهة
األشخاص 
املستفيدون

القانونالشروط

الجيش 
)الطبابة 

العسكرية(

أفراد عائلة املتويّف 
الذين ال يزالون عىل 

عاتقه.
-

القانون رقم 
196/2020 )املساواة 

بشهداء الجيش( 

صندوق 
الضمان 

االجتماعي

ذوو الضحية ومن 
هم عىل عاتقه الذين 
كانوا يستفيدون من 
التقديمات الصحية 

لصندوق الضمان 
االجتماعي.

املتويّف أجري لبناين
القانون رقم 

194/2020 )إعادة 
اإلعمار(

وزارة الصحة 
)األفضلية يف 

االستفادة 
من التغطية 

الشاملة(

ذوو الضحية ومن 
هم عىل عاتقه الذين 

ال يستفيدون من 
التقديمات الصحية 

للصندوق الوطني 
للضمان االجتماعي 
ومن أي جهة ضامنة

املتويّف لبناين
القانون رقم 

194/2020 )إعادة 
اإلعمار(

ملّخص التقديمات الصحية لعائالت الضحايا الذين فقدوا حياتهم

تعليق “المفكرة”

 يستحّق التعويض مثلً:

األشخاص الذين تعّرضوا إلصابات يف جسدهم، ومنهم من نقل إىل 
املستشفيات أو مراكز العناية الصحية أو العيادات الطبية للحصول 
عىل العلج اللزم، مع ما يستدعي ذلك من متابعات  وفحوصات 

دورية وعمليات وصور أشّعة وأدوية وعلجات فيزيائية وغريها. 
يستحّق هؤالء التعويض عن:

كّل أنواع املصاريف التي دفعوها لتلّقي العلجات والعناية الطبية 
اللزمة بهدف وقاية صّحة املصاب وشفائه وإعادة قدرته عىل 

العمل، 

توّقفهم عن العمل بصورة مؤّقتة أو فقدانهم العمل بسبب 
اإلصابة الجسدية 

اآلالم واملعاناة الناتجة عن اإلصابة الجسدية أو التشويه.

األشخاص الذين أصيبوا بإعاقة دائمة أو مؤّقتة نتيجة تعّرضهم 
لإلصابة الجسدية. يستحّق هؤالء التعويض عن كاّفة أنواع املصاريف 

املذكورة يف البند أعله باإلضافة إىل التعويضات الناجمة عن:

فقدان قدرتهم عىل العمل واإلنتاج،

فقدان قدرتهم عىل تدّبر مسؤولّياتهم الشخصية والعائلية 
واملهنية، 

فقدانهم للسلم الداخيل، والقدرة عىل االستمرار يف ممارسة 
الحياة الطبيعية بسبب الصدمات النفسية الناتجة عن التفجري. 

 األشخاص الذين تضّرروا بصورة غر مباشرة نتيجة إصابة الضحية:

األشخاص الذين تضّرروا مادياً من إصابة الضحية وتربطهم بها 
علقة مادية أو علقة عمل، كاألشخاص الذين كانوا يحصلون 

عىل نفقة من الضحية أو صاحب عمله يف حال فقد الضحية 

نعرض بداية األضرار التي يمكن للضحايا الذي أصيبوا بإصابة جسدية أو 
بإعاقة املطالبة بالتعويض عنها، ثم نشرح التقديمات الصحية التي أقّرتها 

لهم الدولة بموجب القانون رقم 196/2020.

الضحايا الذي أصيبوا بإصابة جسدية أو بإعاقة 2.2

األضرار التي يمكن المطالبة بالتعويض عنها .1

3 التعويض عن أضرار التفجير
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مدخوله أو األشخاص الذين تكفّلوا بتغطية نفقات العلج 
للضحية،

األشخاص الذين تضّرروا معنوياً )عاطفياً( من إصابة الضحية 
بإعاقة وتربطهم به صلة قرابة شرعية أو صلة زواج، كاألخوة 

واألشقاء والخطيب )ة(... 

أمثلة عن بعض األضرار الناتجة عن 
اإلصابة الجسدية

كيفية إثبات األضرار

األضرار الجسدية التي تسّببت بـ:
• عجز دائم أو كيّل: إعاقة دائمة، قطع 

عضو أو أحد األطراف، تعطيل إحدى 
الحواس عن العمل أو تشويه للجسد،

• أذى أو عطل مؤّقت،
• تعطيل عن العمل بشكل دائم أو 

مؤّقت.

• تقارير طبية صادرة عن قسم الطوارئ أو 
املستشفيات أو العيادات الطبية أو األطباء 

أو األطباء الشرعيني إلثبات:
- كاّفة أنواع األضرار الجسدية،

- العجز الجزيئ أو الكيّل أو الدائم أو 
املؤّقت أو اإلعاقة،

- مّدة التعطيل عن العمل،
• صور تثبت اإلصابات.

الخسائر املالية واملصاريف الناتجة عن:
• االستشفاء والطبابة واألدوية وكاّفة 

أنواع العلجات،
• حاجة املتضّرر إىل املرافقة اليومية الطبية 

أو اإلنسانية النعدام قدرته عىل تلبية 
حاجاته اليومية بصورة مستقّلة،

• تبّدل نمط حياة املتضّرر وحاجاته بسبب 
اإلصابة الجسدية )االستحصال عىل سيارة 

متناسبة مع الضرر الجسدي املستجّد أو 
عىل سكن مستجّد مع حالة املريض(،

• التوّقف عن العمل وحرمان املتضّرر من 
قدرته عىل التطّور يف عمله وتأثري توّقفه 

عن العمل عىل تطّور مدخوله وعىل 
تعويض نهاية الخدمة.

• فواتري االستشفاء والطبابة واملعاينات 
الطبية،

• فواتري األدوية وكافة أنواع العلجات،
• فواتري أتعاب املساعدين واملرافقني،

• فواتري املعّدات والحاجات املستجّدة،
• مستندات تثبت الحرمان من األجر أو 

فقدان املدخول،
• عقد إيجار املسكن الجديد امللئم 

للمصاب.

األضرار املعنوية الناتجة عن:
• األلم الناجم عن اإلصابات الجسدية

• األلم الناجم عن اإلصابة الجسدية ملن 
تربطه بالضحية املباشرة صلة قربى أو 

صلة رحم
• الصدمة النفسية أو القلق 

• الحرمان من متع الحياة املشروعة 
كإمكانية ممارسة الرياضة أو الهوايات 

الخاّصة باملتضّرر
• التشويه 

• انتهاك الخصوصية

• تقارير طبية صادرة عن قسم الطوارئ أو 
املستشفيات أو العيادات الطبية أو األطباء 

أو األطباء الشرعيني،
• تقارير صادرة عن أطباء نفسيني. 

• مستندات تثبت علقة القرابة كإخراج 
القيد العائيل،

تقديمات للمتضرّرين الذين أصيبوا بإعاقة بموجب القانون رقم 
196/2020

.2

يعترب األشخاص الذين أصيبوا بإعاقة كاملة أو جزئية من جّراء االنفجار 
املذكور مشمولني مدى الحياة بالتقديمات الصحية للصندوق الوطني 

للضمان االجتماعي، كما من املعينات والحقوق واإلعفاءات التي 
يستفيد منها أصحاب االحتياجات اإلضافية والتي أقّرت بموجب القانون 

رقم 220 تاريخ 29/5/2000 )القانون املتعّلق بحقوق ذوي االحتياجات 
اإلضافية(. 

الفقرة 2 من القانون رقم 196/2020

تقديمات الضمان االجتماعي: 

خّول القانون رقم 196/2020 األشخاص الذي أصيبوا بإعاقة 
االستفادة مدى الحياة من التقديمات الصحية لدى صندوق الضمان 
االجتماعي، علماً أّن هؤالء يستفيدون من التغطية الصحية الشاملة 

التي تؤّمنها وزارة الصحة بحكم إصابتهم بإعاقات بموجب “قانون 
حقوق األشخاص ذوي االحتياجات اإلضافية” رقم 220/2000.]21[

هذا يعني أمراً من اثنني: إّما أّن مجلس النّواب مزج بني وزارة الصحة 
والضمان االجتماعي عن جهل، وإّما أّنه نقل املسؤولية عن جرحى 

ومعّوقي تفجري مرفأ بريوت من وزارة الصحة ليضعها عىل عاتق 
صندوق الضمان االجتماعي.

3 التعويض عن أضرار التفجير



117 116

االستفادة من قانون “حقوق األشخاص ذوي االحتياجات اإلضافية” رقم 
220/2000

املعينات: عىل سبيل املثال، املعينات التقنية والتجهيزات من أجهزة 
تعويضية متحّركة وثابتة )أطراف وسّماعات، وعيون اصطناعية 

وغريها(، أشكال تقويمية، ومعينات للتنّقل، كرايس نّقالة )عيص 
وعكازات( معينات للسلس املزدوج وللوقاية من القروح، كافة 

املزدرعات )implants( املستخدمة يف العمليات الجراحية.]22[

الحقوق: يضمن القانون رقم 220/2000 سّتة حقوق أساسية 
لألشخاص ذوي االحتياجات اإلضافية، وهي التالية: 

الحق يف الحصول عىل الخدمات الصحية وإعادة التأهيل،

الحق يف بيئة مؤّهلة،

الحق يف التنّقل واملواقف ورخص السوق،

الحق يف السكن،

الحق يف التعليم والرياضة،

الحق يف العمل والتوظيف وبالتقديمات االجتماعية.

اإلعفاءات: ينّص القانون عىل عدد من اإلعفاءات التي يستفيد منها 
األشخاص ذوو االحتياجات اإلضافية، ومنها: اإلعفاءات من بعض 
الرسوم الجمركية والرسوم عىل وسائل النقل الفردية والجماعية، 

ورسوم التسجيل يف سجّل السيارات، ورسوم القيمة التأجريية 
وبعض الضرائب العاّمة ورسوم االنتقال وإعفاءات مرتبطة بالرسوم 

تجاه الصندوق الوطني للضمان االجتماعي.]23[

لم يتضّمن القانون رقم 196/2020 أّي تحسني يف أوضاع 
األشخاص ذوي االحتياجات اإلضافية كما كّرسها القانون 

220/2000 وهو لزوم ما ال يلزم. 

يتضّمن القانون تمييزاً واضحاً بني الضحايا، لجهة كيفية احتساب 
التعويضات، ومن خلل مساواة الذين لقوا حتفهم بشهداء 
الجيش من دون إعمال املساواة بني جرحى التفجري املصابني 

بإعاقات وجرحى الجيش.

تعليق “المفكرة”

ال يتضّمن القانون أّي تعويض عن األضرار الجسيمة النفسية 
واملادية التي تكّبدوها وسيتكّبدونها بسبب  إصابتهم )كالتعويضات 

الناجمة عن التوّقف عن العمل بسبب العجز الدائم واملؤّقت(.

تعليق “المفكرة”

نعرض بداية األضرار التي يمكن لألشخاص الذين تضّررت أملكهم املطالبة 
بالتعويض عنها، ثّم نشرح آلّيات املساعدات التي أقّرتها لهم الدولة لغاية 

اآلن، وهي إثنني:

املساهمات املالية لشاغيل الشقق السكنية بواسطة الجيش،

املساهمة املالية يف التعويض عن العقارات املتضّررة من قبل لجنة 
القانون رقم 196/2020

يستحّق التعويض )مثالً(:

أصحاب األموال واملمتلكات التي تضّررت نتيجة التفجري،

مستأجرو املمتلكات واملساكن التي تضّررت جّراء التفجري، نتيجة فقدان 
حق االنتفاع بها،

املؤّسسات واألشخاص الذين توقفوا عن العمل نتيجة التفجري كالذين 
يقع مكان عملهم يف املناطق املتضّررة أو الذين خسروا معّدات ضرورية 

للعمل،

املؤّسسات واألشخاص الذين تكّفلوا بإصلح األضرار الناتجة عن 
التفجري.

أصحاب ومستأجرو الممتلكات المتضرّرة 2.3

األضرار التي يمكن المطالبة بالتعويض عنها .1
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لغاية 10 آذار 2021، قّرر مجلس الوزراء تخصيص مبلغ 150 مليار لرية 
لبنانية للهيئة العليا لإلغاثة من أجل دفع تعويضات للمتضّررين من تفجري 

مرفأ بريوت، وكّلف الجيش ومحافظ بريوت بوضع آلية لدفع هذه املبالغ 
للمتضّررين وفقاً ملبدأ األولوية. ]24[

مساهمات مالية لشاغلي الشقق السكنية المتضرّرة بواسطة الجيش .2

كيفية إثبات األضرار املاديةأمثلة عن أبرز األضرار املادية

التهديم والتخريب والتلف الذي أصاب:
• املباين السكنية أو غري السكنية،

• موجودات وأثاث املباين السكنية أو غري 
السكنية،

• األدوات واملعّدات واآلالت اللزمة 
ملمارسة األعمال املهنية أو الخاّصة،

• اآللّيات واملركبات الرّبية مهما كان نوعها 
أو وجهة استعمالها،

• القوارب والسفن والبواخر مهما كان 
نوعها أو وجهة استعمالها. 

• تقرير خبري يثبت األضرار املادية وحجمها 
ويقّدر قيمة إصلحها، 

• صور عن األضرار.

الخسائر املالية واالقتصادية التي نجمت 
عن:

• املصاريف إلصلح األضرار املادية،
• التوّقف القسري عن العمل: 

- األجر بالنسبة للعامل أو املوظف، 
- األتعاب بالنسبة ألصحاب املهن الحّرة، 

- املداخيل واألرباح بالنسبة ألصحاب 
املحّلت التجارية واملؤّسسات والشركات 

وأصحاب املعامل واملصانع،
• توّقف املستأجر عن دفع بدالت اإليجار 

ألصحاب األماكن املؤّجرة،
• مصاريف تأمني السكن البديل أو أماكن 

أخرى ملمارسة العمل إىل حني إصلح 
األضرار،

• استئجار األدوات واملعّدات واآلالت 
البديلة ملمارسة العمل.

• الفواتري واإليصاالت التي تثبت املبالغ 
املدفوعة،

• عقد إيجار املسكن أو مكان العمل الذي 
تضّرر أو البديل،

• املستندات والتقارير التي تثبت فرتات 
التوّقف عن العمل وأرقام األعمال عن 
األشهر والسنوات السابقة للتمّكن من 

تقدير قيمة التعويض.

قّرر الجيش توزيع هذه املبالغ عىل شاغيل الشقق السكنية التي تضرّرت 
إنشاءاتها جّراء التفجري والتي شملها مسح األضرار.]25[ وسّدد هذه املبالغ 

لشاغيل 20297 من الشقق السكنية املصنّفة متوسطة ودون املتوسطة من 
أصل 62087 وحدة سكنية متضّررة شملها املسح.]26[ وقد أعلن الجيش عن 

احتساب قيمة الدفعة األوىل من التعويض وفقاً للجدول التايل:]27[

لم يوضح الجيش املعايري املعتمدة لتخمني التعويضات وآلية الطعن 
بالتخمني. لكّنه أوضح أّنه بإمكان املتضّررين االتصال بغرفة الطوارئ املتقدّمة 
التابعة للجيش لطلب إعادة إجراء التخمني.]28[ كما من املمكن تقديم “طلب 

اعرتاض عىل مسح وتخمني أضرار” لدى الجيش وفقاً لإلجراءات العادية.]29[

يطلب الجيش توقيع تعّهد باستخدام هذه املبالغ املالية يف عملية ترميم 
املنزل، من دون تحديد أعمال بعينها.

اىلمن

-499,999

500,000999,999

1,000,00019,999,999

20,000,00039,999,999

40,000,00059,999,999

60,000,00079,999,999

80,000,00099,999,999

100,000,000149,999,999

150,000,000199,999,999

200,000,000+

قيمة التعويض )ل.ل(

300,000

500,000

60%

13,000,000

14,000,000

15,000,000

16,000,000

17,000,000

18,000,000

20,000,000

قيمة األضرار )ل.ل(

3 التعويض عن أضرار التفجير



121 120

بهدف االحتفاظ بالحق يف املطالبة بالتعويض الكامل املعادل للضرر يف مرحلة 
الحقة، من املهم أن يّتخذ املتضّررون اإلجراءات التالية:

االحتفاظ باملستندات التي تثبت قيمة التعويض املدفوع لهم من قبل 
الجيش إذا أمكن،

االحتفاظ باملستندات التي تثبت أّن الخسائر املادية التي تكّبدوها تتعّدى 
قيمة التعويض املدفوع لهم من قبل الجيش،

االحتفاظ بالصور والتقارير والفواتري التي تثبت حصول الضرر وقيمة 
التعويض اللزم إلصلحه.

إّن املبالغ املدفوعة من قبل الجيش هي جزء من التعويض الكامل 
املعادل للضرر، وهي تعترب كسلفة تخصم من كامل التعويضات 

املتوّجبة للمتضّررين. بالتايل، يحق لكل من تلّقى هذه املبالغ أو 
لم يتلّق أياً منها، االحتفاظ بحقه يف املطالبة بالتعويض الكامل، 

بخاّصة يف ظّل غياب أّي قانون أىت ليحّد من مبدأ التعويض الكامل 
عن الضرر. 

تعليق “المفكرة”

أعطى القانون رقم 194/2020 الحق يف التعويض عىل املتضّررين عن األبنية 
املتضّررة من جّراء التفجري. وحّدد أّن املقصود باألبنية املتضّررة: “كّل بناء تّم 

مسح أضراره وفقاً لآللية واملعايري املعتمدة من قبل الجيش اللبناين و/أو 
الهيئة العليا لإلغاثة، حتى لو لم يكن واقعاً ضمن املناطق العقارية” املحمّية 

بموجب القانون )وهي املرفأ، الصيفي، املدّور، والرميل(. ]30[

المساهمة المالية في التعويض عن العقارات المتضرّرة بموجب لجنة 
القانون رقم 194/2020

.3

أنشأ القانون لجنة إلعادة اإلعمار سّميت بـ”اللجنة املنبثقة عن 
القانون رقم 194/2020”:  

يعود لهذه اللجنة تقدير قيمة التعويض املناسب لكّل عقار، 
عىل أن تعتمد يف التخمني عناصر موّحدة وشفافة يف التقدير 

تأخذ بعني االعتبار جميع عناصر الضرر. 

اجتمعت هذه اللجنة مّرة واحدة يف 10 تشرين الثاين 2020 
لكّنها لم تباشر فعلياً بأعمالها )للمزيد من التفاصيل حول 

اللجنة، راجع القسم 2 من هذا الدليل(.

حّدد القانون آلية ملنح هذه التعويضات للمتضّررين وفقاً لآليت:]31[

يعود ملجلس الوزراء أن يصادق عىل قوائم األضرار 
والتعويضات التي ستحّضرها اللجنة، ويقّرر آلية التعويض 

للمتضّررين. ولم يحّدد القانون آلية خاّصة للعرتاض عىل 
تخمني األضرار.

يؤّمن تمويل التعويضات من الهبات واملساعدات الدولية ومن 
اعتماد إضايف يمنح للحكومة بقيمة 1500 مليار لرية لبنانية.

تقوم اللجنة بصرف هذه املبالغ وتعطي األولوية للفئات األكرث 
حاجة بني مستحّقي التعويض، ال سّيما للذين لم يَنلوا أّي 

مساعدة من أّي جهة كانت. 

اعترب القانون أّن التعويضات التي ستمنح لألبنية املتضّررة هي 
بمثابة مساهمة مالية من الدولة اللبنانية ألجل إعادة ترميم 

وصيانة وتجهيز املباين واملؤّسسات، بمعنى أّنها ُتعترب جزءاً 
من التعويض وليست تعويضاً كاملً.

حدّد القانون أّنه يجب عىل مجلس الوزراء إصدار مرسوم 
لتحديد كيفية تطبيق هذه اآللية قبل 22/12/2020، إاّل أّن هذا 

املرسوم لم يصدر بعد من قبل حكومة تصريف األعمال.

راجع امللحق رقم 2: القانون رقم 194/2020 
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اعترب القانون أّن التعويضات تمنح للمتضّررين كمساهمة مالية 
من الدولة من أجل إعادة ترميم األبنية املتضّررة. يفهم من ذلك 

أّنها جزء من التعويض الذي تحّدد الحكومة قيمته، من دون 
أن تشمله بأكمله. فالقانون لم يستنِث إمكانية املطالبة باألضرار 
التي لم يتّم التعويض عنها والتي يقتيض تعويضها عملً بمبدأ 

التعويض الكامل عن الضرر. لذا، تعترب املبالغ التي سيتّم دفعها 
بموجب هذا القانون كسلفة تخصم من كامل التعويضات املتوجبة 

للمتضّررين.

لم يحّدد القانون الفئات األكرث حاجة املستفيدة من أولويّة 
التعويض أو املعايري املعتمدة لتحديد هذه الفئات، إاّل أّنه استثنى 

منها الذين نالوا مساعدات من جهات أخرى، من دون أن يحّدد 
نسبة هذه املساعدة من القيمة اإلجمالية للضرر. 

من املتّوقع أن يتّم حسم قيمة املبالغ التي دفعها الجيش 
للمتضّررين )150 مليار ل.ل.( من قيمة التعويضات التي ستتوىّل 

اللجنة دفعها يف املستقبل )1500 مليار ل.ل.( بعد مصادقة مجلس 
الوزراء عىل قوائم األضرار والتعويضات.

إن التأّخر يف تفعيل عمل اللجنة املنبثقة من القانون رقم 
194/2020 يشّكل عائقاً كبرياً أمام إتمام عمليات تخمني األضرار 
ودفع التعويضات للمتضّررين. تّم برير هذا التأخري بحّجة عدم 
إمكانية حكومة تصريف األعمال إصدار املراسيم التطبيقية التي 

تحّدد آليات التعويض. إاّل أّن القانون يسمح للجنة أن تباشر بجمع 
املعلومات وتحضري قوائم األضرار والتعويضات بدون الحاجة إىل 

مراسيم تطبيقية. وهذا ما أّدى إىل تويّل الجيش منفرداً عملية 
تخمني األضرار وتوزيع املساعدات املالية.

كيف يتّم تقدير قيمة التعويض؟تعليق “المفكرة” 3

تحّدد قيمة التعويض عادة من قبل املحكمة التي يطالبها املتضّرر بالتعويض. 
ويف حال قّررت الدولة منح تعويضات للمتضّررين من جّراء التفجري ولم يكن 

هذا التعويض كاملً ومعادالً للضرر، يمكن للمتضّرر أن يطلب من املحكمة 
منحه تعويضاً إضافياً. 

تقّدر املحكمة التعويض عن األضرار بصورة ذاتية، وهذا يعني بأّنها تأخذ 
بعني االعتبار حالة وخصوصية كل ضحية أو متضّرر عند تقدير قيمة 

التعويض.  

هنــاك صعوبــة يف تقديــر قيمــة التعويــض عــن الضــرر املعنــوي ألّنــه غــري ملمــوس 
وذايت، ويختلــف مــن شــخص إىل آخــر. وهــو يــرتك إجمــاالً لتقديــر القــايض. 

غالبــاً مــا يقــّدر القضــاء اللبنــاين التعويــض عــن الضــرر املعنــوي بمبالــغ متدّنيــة 
يف ظــّل غيــاب أي جــداول معتمــدة للســتئناس بهــا مــن الســلطات العاّمــة يف 

هــذا الخصــوص. لكــن ُســّجلت مؤخــراً قــرارات رفعــت مــن قيمــة التعويــض، 
مثــلً: القــرار الصــادر يف العــام 2020 عــن القاضيــة املنفــردة الجزائيــة يف بــريوت 
رىل صفــري يف قضيــة الطفلــة “إيــّل طّنــوس” التــي بــرتت أطرافهــا بســبب أخطــاء 

طبيــة.]32[

يف املقابل، يمكن تقدير قيمة التعويضات املتعّلقة باألضرار املادية الجسدية 
أو تلك التي تمّس حقوق أو مصالح مادية بصورة موضوعية باالستناد إىل 
املستندات التي  تثبتها )مثل:ً كلفة العلج أو التعطيل عن العمل أو ترميم 

املباين...(. 

يف بعض الدول، توجد جداول معتمدة من السلطات العاّمة أو املحاكم 
تسمح بتقدير قيمة التعويضات  عن األضرار املعنوية واملادية. أّما يف لبنان، 

فل يوجد هكذا جداول، سوى بما يّتصل بحوادث العمل.]33[ لكن هذه 
الجداول غري محّدثة وال تأخذ بعني االعتبار غلء املعيشة وتدهور قيمة اللرية 

اللبنانية، ال سّيما بالنسبة لألضرار املستقبلية. 

الجهة الصالحة لتقدير قيمة التعويض 

تقدير التعويض بصورة ذاتية

.1

.2
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يف حال بادر املتضّرر إىل استبدال األمالك املتضّررة أو إصالح األضرار عى 
نفقته بدون انتظار حكم املحكمة: يدفع التعويض وفق قيمة املبلغ املدفوع 

من دون أن يأخذ بعني االعتبار تديّن  قيمة اللرية اللبنانية. فل يحق للمتضّرر 
املطالبة إالّ بما دفعه فعلً. ]34[

يف حال لم يبادر املتضّرر إىل إصالح األضرار وانتظر حكم املحكمة 
بالتعويض له: تحّدد قيمة التعويض بتاريخ صدور الحكم. لدى احتساب 
قيمة التعويض، تأخذ املحكمة  بعني االعتبار الغاية من التعويض، وهي 

تمكني املتضّرر من إصلح الضرر فعلياً.]35[ لذلك، تقوم املحكمة بتقدير قيمة 
التعويض عىل ضوء األوضاع االقتصادية واالجتماعية واملالية الراهنة بتاريخ 

صدور الحكم.]36[

يطرح تعّدد األموال واملساعدات التي تمنحها الجهات الحكومية وغري 
الحكومية تساؤلني أساسيني: 

مدى إمكانية الضحايا واملتضّررين الذين تقاضوا أمواالً أو مساعدات من 
أن يعودوا للمطالبة أمام القضاء بالتعويض عن األضرار التي أصابتهم،

مدى صحة تذّرع الجهات الحكومية بمساعدات الجمعيات لبعض 
الضحايا واملتضّررين من أجل حجب حقهم يف الحصول عىل 

التعويضات التي تّم اعتماد توزيعها بموجب القوانني واآلليات التي 
ذكرناها يف الفقرة 2،

من الضروري التذكري بأّن مبدأ “التعويض الكامل املعادل عن الضرر” يعني 
بالطبع أّنه يتوّجب التعويض عن كّل الضرر الذي أصاب الضحية أو املتضرر، 

ولكنه يعني أيضاً أّنه ال يجوز التعويض عن ضرر واحد ألكرث من مّرة منعاً 
لإلثراء غري املشروع.]37[

لذلك، يجب التمييز بني فئتني من املساعدات واألموال التي حصل عليها 
الضحايا واملتضّررون:

املساعدات واألموال ذات الطابع التعوييض: هي التي تساهم يف 
التعويض عن الضرر،]38[ وتأخذ مكّوناته بعني االعتبار أثناء احتسابها. 

تقدير قيمة التعويض على ضوء تغّير سعر صرف الليرة اللبنانية

كيفية التوفيق بين المساعدات والتعويض

.3

.4

تعترب هذه املبالغ سلفة عىل حساب الحق يف التعويض وتخصم 
قيمتها من قيمة التعويض النهايئ املتوّجب للمتضّرر،]39[

من األمثلة: أعمال الرتميم والتصليحات العينية التي قامت بها 
الجمعيات لبعض األضرار املادية يف املباين املتضّررة،]40[ املبالغ املالية 

املدفوعة من الجيش لشاغيل الشقق السكنية املتضّررة...

املساعدات واألموال التي سّددت بدون أن تتخذ طابع التعويض عن 
الضرر: وهي تلك التي تحّدد من دون النظر إىل مكّونات الضرر.]41[

ال تعترب هذه املبالغ سلفة عىل حساب الحق يف التعويض وال 
تحسم من قيمة التعويض النهايئ.]42[

من األمثلة: املساعدات الغذائية للعائلت املتضّررة.

يف حال لم تحصل الضحية أو املتضّرر عىل تعويض عن كامل مكّونات الضرر 
الذي أصابها، يبقى بإمكانها اللجوء إىل القضاء من أجل املطالبة بالتعويض 

عن األضرار التي لم يعّوض له عليها.]43[

مــن األمثلــة: يف حــال قّدمــت إحــدى الجمعيــات مســاعدة لرتميــم شــقة 
متضــّررة لكنهــا لــم تشــمل إصلحــات لكامــل األضــرار أو تبــنّي الحقــاً أّن 

هــذه اإلصلحــات كانــت معيبــة أو لــم تشــمل املســاعدات تغطيــة لنفقــات 
املســكن البديــل.

3 التعويض عن أضرار التفجير



127 126

وفقاً لقواعد املسؤولية املدنية التقليدية، إّن املسؤول عن منح التعويض هي 
الجهة التي تسببت باألضرار إن كان بفعلها الشخيص أو بفعل الجوامد تحت 

حراستها أو بفعل األشخاص الذين يعملون لديها. وبالتايل تقع مسؤولية 
التعويض عىل األشخاص الذي سيحكم عليهم القضاء بمسؤولية التسّبب 

بالتفجري وتعويض الضحايا.

دعوى التعويض أمام املجلس العديل: 

قّررت الحكومة إحالة قضية التفجري إىل املجلس العديل، وهي محكمة 
جزائية استثنائية. ومن حق الضحايا واملتضّررين أن ينضّموا إىل املحاكمة 
أمام املجلس العديل كجهة مدنية مّدعية من أجل املطالبة بالتعويضات 

)راجع القسم 1: العدالة: محاكمة املسؤولني عن التفجري(.

تقديم الدعاوى القضائية للمطالبة بالتعويض 4

مقاضاة المسؤولين عن التسّبب بالتفجير 4.1

 بعد انتهاء املحاكمة، يقّرر املجلس العديل من هم املسؤولني عن ارتكاب 
جريمة التفجري والتسّبب باألضرار، ويحكم عليهم بالتعويض للضحايا 

الذين اتخذوا صفة االدعاء الشخيص، ويحّدد قيمة هذا التعويض. 
يحكم بالتعويض عىل األشخاص الذين يشرتكون باملسؤولية يف التسّبب 
بالضرر فيما بينهم بالتضامن، بمعنى أنه يكون للمحكوم له ملحقة أّي 

منهم لتحصيل التعويض املحكوم به.  

بعد صدور الحكم، عىل الضحايا أن يلجأوا إىل دائرة التنفيذ من أجل 
املطالبة بدفع التعويضات التي حكم بها القضاء.

دعوى التعويض أمام املحاكم املدنية: 

بالنسبة للضحايا الذين لن يحكم لهم املجلس العديل بالتعويض 
)ألّنهم لم ينضّموا إىل املحاكمة أو لم يطلبوا ذلك(، يحق لهم املطالبة 

بالتعويض من خلل رفع دعوى أمام املحاكم املدنية ضّد املحكومني 
من قبل املجلس العديل أو املسؤولني عن التعويض كشركات التأمني 

بالنسبة للمضمونني.

تشمل كلفة التقايض أمام املحاكم املدنية رسماً نسبياً قدره %3 من 
قيمة التعويضات املطلوبة]44[ )يدفع ربعه لدى تقديم الدعوى والباقي 

لدى صدور الحكم(،]45[ وكلفة إجراء التبليغات ورسوم قضائية أخرى، 
باإلضافة إىل أتعاب الخرباء واملحامني.

دعوى القضاء الشامل: يحق للضحايا واملتضّررين من تفجري مرفأ بريوت أن 
يرفعوا دعوى إدارية ضّد الدولة ملطالبتها بالتعويض. تقام هذه الدعوى أمام 

مجلس شورى الدولة وتسّمى “مراجعة القضاء الشامل”. 

قبل تقديم هذه الدعوى، يجب عىل املتضّرر أن يحصل عىل قرار من 
اإلدارة برفض دفع التعويض له. وهذا الرفض قد يكون قراراً صريحاً 

)قرار خطي( أو قراراً ضمنياً )يف حال لم تجاوب اإلدارة عىل طلب املتضّرر 
بعد مهلة شهرين(.

تستند هذه الدعوى عىل مسؤولية الدولة عن أخطاء مرافقها، وأهّمها 
إدارة املرفأ ومديرية الجمارك واألجهزة األمنية املولجة حماية املرفأ 

ووزارات األشغال العامة والداخلية والدفاع واملالية والعدل، كما عىل 
موجب الدولة بضمان اآلمان للمقيمني عىل أراضيها.

يجب أن يتمّثل املستدعي أمام مجلس شورى الدولة بمحام، ويمكن 
تقديم الدعوى خلل مهلة 10 سنوات من وقوع التفجري أي لغاية 

 .5/8/2030

تشمل كلفة التقايض رسماً نسبياً قدره %3 من قيمة التعويضات 
املطلوبة]48[ )يدفع ربعه لدى تقديم الدعوى والباقي لدى صدور 
الحكم(،]49[ ورسوم قضائية أخرى، باإلضافة إىل أتعاب املحامي.

بعد انتهاء املحاكمة، يقّرر مجلس شورى الدولة ما إذا كانت الدولة 
مسؤولة عن التسّبب باألضرار. ويف هذه الحالة، يحكم للمستدعي 

بالتعويض. 

مقاضاة الدولة للمطالبة بالتعويض 4.2

الحجز االحتياطي: يمكن للضحايا أن يتقّدموا بطلب حجز احتياطي عىل أموال 
األشخاص الذين تتوّفر شبهات كبرية حيال تسّببهم باالنفجار تأميناً لتعويضهم 
)َدينهم(. وتكون الشبهة متوّفرة إجماالً بالنسبة لألشخاص الذين اّدعت عليهم 

النيابة العاّمة أو املحّقق العديل.]46[ وبالفعل صدر قرار عن رئيس دائرة التنفيذ 
يف بريوت قى بالحجز االحتياطي بحق عدد من املّدعى عليهم وأشخاص ثالثني 
بناء لطلب إحدى ورثة ضحايا التفجري التي تقّدمت بدعوى الحق الشخيص أمام 

املجلس العديل، وذلك تأميناً لتعويض )دين( طالبة الحجز وحقوقها املتمثلة 
بالتعويض عن األضرار اللحقة بها من جّراء انفجار بريوت.]47[
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طلب السلفة عى التعويض: يمكن للضحية أو املتضّرر أن يطلب من 
مجلس شورى الدولة إلزام الدولة بمنحه “سلفة” عىل التعويض، أي أن 

يحصل بشكل سريع عىل جزء من التعويض الذي قد يحكم به املجلس بعد 
انتهاء املحاكمة. إن إجراءات هذه الدعوى شبيهة بإجراءات مراجعة القضاء 

الشامل.

ال تعّد اآللية التقليدية للمطالبة بالتعويض متناسبة مع طبيعة 
جريمة تفجري املرفأ لألسباب التالية:

مــن املتوّقــع أن تطــول املحاكمــات أمــام املجلــس العــديل 
واملحاكــم املدنيــة ومجلــس شــورى الدولــة ملــّدة طويلــة، مّمــا قــد 

يؤّخــر التعويــض عــىل الضحايــا يف حــال عــدم منحهــم ســلفة 
عــىل التعويــض.

لن تكفي األموال التي يملكها املسؤولون عن التسّبب بالتفجري 
لتغطية قيمة األضرار التي تسّببوا بها. 

مالية الدولة اللبنانية غري سليمة وقد ال تتمّكن من تسديد 
مبالغ التعويض التي يحكم بها مجلس شورى الدولة. كما ال 

يمكن تنفيذ األحكام الصادرة بحق الدولة قسراً. 

لــم يصــدر مجلــس النــّواب قانونــاً بإعفــاء ضحايــا تفجــري املرفــأ مــن 
الرســوم القضائيــة، رغــم أّنــه كان قــد أدرج عــىل جــدول أعمــال 

الجلســة التشــريعية التــي عقــدت يف 21/12/2020. وعليــه، يتّوجــب 
عــىل الضحايــا تحّمــل تكاليــف التقــايض أمــام املحاكــم مــن أجــل 

املطالبــة بالتعويــض.

تعليق “المفكرة”

عقود ضمان األضرار املعقودة عىل املمتلكات العقارية:

عقد تأمني املمتلكات من كاّفة املخاطر. 

عقد تأمني املمتلكات من الحريق وسائر املخاطر امللحقة. 

عقد تأمني املمتلكات من مخاطر العنف السيايس. 

عقود ضمان األضرار عىل املركبات الرّبية:

عقد تأمني ضّد كّل املخاطر.  

عقد تأمني عىل املخاطر التي تصيب الغري.

عقد تأمني األضرار التي تلحق باملركبة الرّبية بصورة كّلية.  

عقد ضمان األشخاص: هو العقد الذي يغّطي األضرار التي تصيب األشخاص 
فتؤثر عىل حياتهم بسبب عجز دائم أو مؤّقت أو تؤثر عىل التزاماتهم املادية 

تجاه الغري. وتشمل اآليت:

الضمان عىل الحياة: وهو العقد الذي يلزم شركة الضمان بأن تمنح 
ورثة املضمون أو املستفيدين من العقد مبالغ مالية محّددة عند وفاة 

املضمون وذلك فقاً للشروط املحّددة يف عقد الضمان. 

 ضمان الحوادث]53[ التي تسّبب أضراراً جسدية للمضمون والتي قد تؤّدي 
إىل التعطيل الدائم أو الجزيئ أو التي تسّبب عجزاً جزئياً أو كاملً. ]54[

ضمان طوارئ العمل.

مطالبة شركات التأمين بالتعويض 5

عقد الضمان: هو عقد تلتزم به شركة التأمني )الضامن( بدفع تعويض 
للمضمون يف حال حصول طوارئ له أو ألمواله مقابل دفعه لبدل )قسط 

التأمني(. ويحّدد القانون نوعني من عقود الضمان، هما عقد ضمان األضرار 
وعقد ضمان األشخاص.]50[

عقد ضمان األضرار: هو العقد الذي يغّطي املخاطر التي تؤّثر عىل الذّمة 
املالية للمضمون، سواء كانت هذه املخاطر ناجمة عن خسائر مادية )كالضرر 

الذي يصيب اليشء املضمون بسبب الحريق(]51[ أو خسائر مالية )كالضرر 
الناجم عن املسؤولية املدنية للمضمون(.]52[ وتشمل عىل سبيل املثال اآليت:

أنواع عقود الضمان  5.1
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مسؤولية شركات التأمين بالتعويض 5.2

املادة 966: يكون الضامن مسؤوالً عن الهلك أو الضرر اللذين يقعان 
 بقّوة قاهرة أو بحادث غري متوّقع أو ينجمان عن خطأ من املضمون.

عىل أّن الضامن ال يكون مسؤوالً عن الهلك أو الضرر الذي يقع بسبب 
خطأ اقرتفه املضمون عن قصد وإن يكن هناك اتفاق عىل العكس.

املادة 969: ال يكون الضامن مسؤوالً عن الهلك أو الضرر الذي تحدثه 
حرب خارجية أو حرب أهلية أو فتنة أو حركة قومية، ما لم يكن هناك 

 اتفاق عىل العكس. 
وعىل الضامن إقامة البّينة عىل أّن الهلك أو الضرر النائش عن أحد هذه 
األسباب. وكّل نّص يوجب عىل املضمون إقامة الربهان عىل أّن الضرر أو 

الهلك غري نائش عن أحد هذه األسباب يكون باطلً.

تعليق “المفكرة”

املبدأ: إّن شركات الضمان مسؤولة عن تغطية األضرار أو الهلك اللذين 
يقعان بقّوة قاهرة أو بحادث غري متوقع أو ينجمان عن خطأ من املضمون. 

وبالتايل هي مسؤولة عن تغطية األضرار الناجمة عن كّل ما ال يرتبط بالخطأ 
املقصود الناجم عن املضمون. وعليه، يوجب تحّقق الضرر الناحم عن حدث 
معنّي )كالتفجري( عىل شركات التأمني التغطية وفقاً لشروط ونطاق وسقف 

تغطية عقد الضمان.

الحدود واالستثناءات التشريعية: حّدد القانون بعض االستثناءات التي 
تعفي شركات التأمني من تغطية األضرار بالّرغم من توّفر شروط التغطية: 

خطأ املضمون املقصود: ُتعفى شركات التأمني من تغطية األضرار التي 
تقع بسبب خطأ قصدي اقرتفه املضمون. بالتايل، تبقى مسؤولة عن 

التعويض عن كاّفة األضرار الناجمة عن فعل أو عمل أو خطأ أو إهمال 
أو عدم تبّصر،]55[ وذلك وفقاً للشروط العاّمة والخاّصة لعقد الضمان. 

حرب خارجية أو أهلية: ُتعفى شركات التأمني من تغطية األضرار التي 
تحدثها حرب خارجية أو حرب أهلية أو فتنة أو حركة قومية.

لم يشرح القانون ما املقصود بتعبري “الحرب”، لكن االستثناء 
املقصود هو “فعل الحرب” وليس مجّرد “العمل العدايئ” أو “حالة 
الحرب”.]56[ وتتمّثل األعمال الحربية بحشد هائل للقّوات العسكرية 

وللمعلومات املخابراتية. ]57[ ويف حال وجود حالة حرب بني دولتني 
)كما هي الحال بني لبنان واسرائيل(، فهذا ال يعني بالضرورة بأّن 

الحادث الذي تسّبب بأضرار جسيمة )كالتفجري( قد نجم عن تدّخل 
دولة العدو. فقد يكون الضرر قد نجم عن مجّرد حادث وليس عن 

“فعل حرب”. وهنا يتوّجب عىل شركة التأمني إثبات “فعل الحرب” 
وبأّن هذا الفعل قد أدى إىل حصول الضرر أو الهلك من أجل 

إعفائها من التغطية.]58[

يمكن للفرقاء يف عقد الضمان االتفاق  عىل إلغاء هذا االستثناء، 
وهو ما تتضّمنه بعض عقود الضمان التي تلتزم تغطية كاّفة 

املخاطر وال تضع هذا االستثناء. من هنا يتوّجب عىل املضمون قراءة 
كاّفة بنود عقد الضمان للتأّكد مّما تشمله التغطية، علماً أن 95% 

من عقود التأمني املرتبطة بتفجري مرفأ بريوت ال تغطي األضرار 
الناجمة عن العمل الحربي.]59[

أّن عبء إثبات سبب الحادث الذي تسّبب باألضرار )أي سبب 
التفجري( يقع عىل عاتق شركة التأمني.]60[

لم تتضّمن االستثناءات التشريعية الضرر الناجم عن االنفجار )سواء 
كان ناجماً عن اإلهمال أو قّلة االحرتاز عىل سبيل املثال( أو عن هجمات 

أو عن عمل إرهابي أو تخريبي. وبالتايل يتوّجب عىل املضمون مراجعة 
عقد الضمان من أجل البحث فيما إذا كان العقد يستثني األضرار 

الناجمة عن هذه األسباب. يف حال لم ترد هذه األسباب كاستثناءات 
يف بنود العقد، تكون شركة التأمني ملزمة بتغطية األضرار الناتجة عن 

تفجري مرفأ بريوت وفقاً للمهل املحّددة يف العقد. 

االستثناءات التعاقدية: 

 يمكن أن تتضّمن عقود الضمان بعض االستثناءات التي تعفي الضامن 
من تغطية األضرار يف حاالت معّينة، ومن أبرز هذه االستثناءات: 

األعمال اإلرهابية: قد تنتج عن عمل صادر عن  فرد أو عن  
مجموعة أفراد،]61[ ويتطّلب العمل اإلرهابي وجود الحد األدىن من 

التنظيم باإلضافة إىل إثبات وجود مشروع سيايس وإيديولوجي وأن 
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امتنعت العديد من شركات التأمني يف لبنان عن دفع التعويض املتوّجب 
عليها للمتضّررين من تفجري املرفأ. وطالبت بانتظار نتائج التحقيقات ملعرفة 

سبب التفجري إن كان حادثاً ناجماً عن التقصري أو اإلهمال أو عن عمل إرهابي 
أو حربي أو فعلً متعّمداً، متذّرعًة بأّن العديد من عقود الضمان ال تغّطي 

األضرار الناتجة عن األعمال الحربية أو اإلرهابية أو عن انفجار. 

يف 19 آب 2020، أصدرت “لجنة مراقبة هيئات الضمان”، وهي هيئة 
رسمية تابعة لوزارة االقتصاد والتجارة، بياناً أّكدت فيه أّنها أعلمت كاّفة 

نة الناتجة عن  هيئات الضمان العاملة يف لبنان “بضرورة تغطية األضرار املؤمَّ
االنفجار وفق شروط ومنافع عقد الضمان الصادر عنها من دون تأخري تحت 

طائلة اتخاذ اإلجراءات القانونية املناسبة بحّقها”.]65[

يخضع عقد الضمان ملبدأ العقد شريعة املتعاقدين. وبالتايل، يجب التمييز 
بني عّدة حاالت]66[ وفقاً ملا ورد يف عقد ضمان األشخاص أو األضرار ملعرفة مدى 

مسؤولية شركة التأمني بدفع التعويضات من دون انتظار نتيجة التحقيق:

يتّم تبّنيه من جهة معّينة. ]62[

األعمال التخريبية: هي األعمال التي تهدف إىل تدمري أو إتلف أو 
تحوير أو جلب األذى عىل أي وثيقة، أو بناء أو معّدات أو نظام 

معالجة املعلومات أو جهاز فني وذلك بصورة كلية أو جزئية،]63[

االنفجار: قد يحدث بسبب اإلهمال وقّلة التبّصر أو نتيجة خطأ عن 
قصد أو غري قصد.

يف املقابل، يتوّجب عىل شركة التأمني تغطية كّل ما لم يستثِنه القانون 
أو العقد من إطار التغطية. يف حال عدم استثناء األعمال اإلرهابية أو  

التخريبية أو االنفجار من نطاق التغطية، فإّن شركات التأمني تكون 
مسؤولة عن تغطية األضرار الناجمة عن تفجري املرفأ ضمن إطار شروط 

العقد وسقف التغطية حتى لو كان سبب األضرار حادثاً كاالنفجار أو 
العمل اإلرهابي أو التخريبي.]64[

إشكاليات مرتبطة بدفع شركات التأمين للتعويض 5.3

هل يمكن لشركات التأمين المطالبة باالنتظار حتى انتهاء التحقيق 
للتثّبت من سبب التفجير؟ 

.1

بالنسبة لعقود الضمان التي تغّطي كاّفة أنواع املخاطر، بما فيها 
الحرب بصورة صريحة وال تستثني االنفجار أو العمل التخريبي أو 

اإلرهابي من التغطية: يجب عىل شركة التأمني تغطية األضرار بدون 
تأخري وفقاً للمهل والشروط املحّددة يف العقد. 

بالنسبة لعقود الضمان التي ال تستثني الهجمات أو األعمال اإلرهابية 
أو التخريبية أو االنفجار مهما كانت طبيعته من التغطية: ففي هذه 

الحالة، تدخل هذه األسباب ضمن املخاطر املضمونة وال بّد لشركة 
التأمني تغطية األضرار الناجمة عن تفجري مرفأ بريوت بدون تأخري وفقاً 

للمهل والشروط املحّددة يف العقد، إذ ال مرّبر للتلّكؤ يف دفع التعويض. 
فالضرر قد حّل باملضمون مما يستوجب الدفع بمعزل عن الفرضيات 

املتداولة حول سبب تفجري املرفأ.]67[

بالنسبة لعقود الضمان التي تغّطي األعمال اإلرهابية فقط: ال بّد 
من إثبات أّن التفجري ناجم عن عمل إرهابي ليك تغّطي شركة التأمني 

أضراره.

بالنسبة للعقود التي تستثني املخاطر السياسية كاألعمال الحربية 
أو الهجمات أو األعمال التخريبية أو اإلرهابية من التغطية، فهذا 

يستدعي امللحظات اآلتية: 

يؤّدي انتظار نتائج التحقيق التي قد تطول، إىل نتائج عكسية 
ألهداف عقود الضمان. فعقد الضمان يؤّمن نوعاً من األمان 

االجتماعي إذ تؤّدي شركات التأمني دوراً بارزاً يف تأمني حصول 
املتضّرر عىل تعويض سريع يف حال تعّرض لطارئ أو ضرر ما، 

وتساهم يف عودة حياته إىل طبيعتها بشكل أسرع. وبعد تسديدها 
للتعويض، تحّل شركات التأمني محّل املضمون الستعادة ما تّم 

دفعه من املتسّبب بالضرر. بالتايل، يؤّدي تعليق تنفيذ عقد الضمان 
عىل فرضيات غري ملموسة إىل تفريغ العقد من مضمونه وغايته. 

ال تتوّفر شبهات قويّة لغاية اليوم عن احتمال ارتباط سبب تفجري 
املرفأ بمعظم هذه االستثناءات التي نّص عليها القانون أو التي 

قد ترد يف عقود الضمان. فبعد أكرث من سبعة أشهر عىل حصول 
التفجري، لم تعلن أّي دولة أّنها قامت بفعل حربّي أدى إىل تفجري 

املرفأ، ولم تقم الدولة اللبنانية بأّي إجراء عىل صعيد القانون 
الدويل يعكس موقفها من عمل حربي ارتكبته دولة أخرى. كما أّن 
أحداً لم يتنّب عملً إرهابياً أو تخريبياً بهذا الخصوص. وهذا يؤّدي 
إىل استبعاد هذه الفرضيات ما لم يتّم إثباتها الحقاً يف التحقيق. 
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يف حال حّدد عقد الضمان سقف التغطية باللرية اللبنانية، تلزم شركة 
التأمني بتعويض الضرر لغاية السقف املنصوص عليه يف العقد.

يف حال حّدد عقد الضمان سقف التغطية بالدوالر األمرييك، يطرح التساؤل 
حول كيفية احتساب هذا السقف ووفقاً ألّي سعر صرف. عىل سبيل املثال، 
إذا نّص العقد عىل تغطية األضرار لغاية 10,000 دوالر أمرييك، هل تكون 

شركة التأمني ملزمة بالتغطية لغاية 15 مليون لرية لبنانية )وفق أدىن سعر 
صرف معتمد من مصرف لبنان( أو لغاية 100 مليون لرية لبنانية )وفق سعر 
الصرف الحقيقي يف السوق يف بداية شهر آذار 2021(؟ ال يعتمد قانون النقد 

والتسليف سعر صرف رسمياً محّدداً، وال يزال اجتهاد املحاكم غري مستقّر 
حول هذه املسألة التي تبقى مفتوحة لنقاش واسع وتضارب االجتهاد. 

نشري اىل أن جمعية شركات الضمان قد أوعزت اىل الشركات بإرسال 
خرباء إلجراء الكشف عىل االضرار وتقييمها وفقاً لسعر الصرف الحقيقي يف 

السوق،]70[ وهو ما يستند اىل مبدأ تقدير قيمة الضرر بصورة ذاتية.

تدفع بعض شركات التأمني مبلغاً مالياً عىل سبيل “املنحة”، وتعترب نفسها 
غري مسؤولة  عن التعويض من الوجهة القانونية. ال يكون هذا النوع من 

التعويض يف أغلب األحيان معادالً للضرر. وبالتايل، يتوّجب عىل املضمون 
الذي يوّقع عىل مستند إسقاط الحق وبراءة الذمة أن يشري بشكل صريح عىل 

هذا املستند بأّن التعويض املمنوح من قبل شركة التأمني “ال يشّكل تعويضاً 
كاملً معادالً للضرر”، وأن يحتفظ بحقه يف املطالبة بالتعويض الكامل 

املعادل للضرر فيما بعد.

كيف يحتسب سقف التغطية على ضوء تغّير سعر صرف الليرة اللبنانية؟  

هل “المنحة” من شركة التأمين هي تعويض كامل؟

.2

.3

قد تدخل مماطلة شركات التأمني بالدفع أحياناً يف باب التلّكؤ غري 
املشروع يف إيفاء الدين]68[ أو سوء النية،]69[ مّما يلزم شركات التأمني 

شكوى أمام لجنة مراقبة هيئات الضمان: يف حال امتناع شركة التأمني عن بالتعويض اإلضايف الناجم عن التأّخر يف الدفع.
تغطية األضرار الناتجة عن التفجري، يمكن للمضمون تقديم شكوى إىل لجنة 

مراقبة هيئات الضمان التي لديها صلحّية اّتخاذ اإلجراءات القانونية بحق 
الهيئات التي يتبنّي أّنها تمتنع أو تتلّكأ عن تسديد مستحّقات املضمونني، بما 

يتضّمن تجميد أصول هذه الهيئات ومنع التصّرف بها.]71[

 دعوى مدنية أمام املحاكم: يمكن للمضمون تقديم دعوى قضائية أمام 
املحاكم املدنية ملطالبة شركة التأمني بتعويضاته. ويف حال كان الحق بديهياً 

)مثلً إذا لم يتضّمن العقد أّي استثناءات(، من املمكن اللجوء إىل القضاء 
املستعجل. ويف قضية تفجري املرفأ، من املمكن إدخال شركات التأمني 

كمسؤول باملال يف الدعوى أمام املجلس العديل يف حال كانت ترتبط بعقد 
ضمان مع أحد املّدعى عليهم )لطفاً مراجعة القسم 1 من هذا الدليل حول 

املحاكمة أمام املجلس العديل(. 

دعوى أمام مجلس الضمان التحكيمي: يمكن للمضمون أن يقّدم دعوى 
أمام مجلس الضمان التحكيمي ملطالبة شركة التأمني بتعويضاته املرتبطة 

بعقود ضمان الطبابة واالستشفاء وعقود ضمان السيارات واملركبات. 
وتشرتط هذه الدعوى أمرين: أن تكون قيمة املطالبة أقّل من 75 مليون لرية 
لبنانية، وأاّل يكون املّدعي قد سبق له أن تقّدم أمام القضاء العديل بدعوى 

تتعّلق بالقضية ذاتها.]72[ 

طلب الحجز االحتياطي: يمكن للمضمون أن يطلب من دائرة التنفيذ إلقاء 
الحجز االحتياطي لدى شخص ثالث عىل ضمانات شركات التأمني لدى وزارة 

االقتصاد والتجارة، وذلك ضماناً لحّقه يف التعويض.]73[

ما العمل في حال امتنعت شركة التأمين عن الدفع الكّلي أو الجزئي؟ .4
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يمنى مخلوف، انفجار مرفأ بريوت: األضرار شاملة، املفكرة 
القانونية، 14/9/2020.

بيان مشرتك للتحاد اللبناين لألشخاص املعّوقني حركياً واملفكرة 
القانونية: ماذا فعلنا للذين يحملون آثار االنفجار عىل أجسادهم؟ 

11/12/2020

نادين عرفات، من سكن التفجري أجسادهم يبقون بل تعويض، 
املفكرة القانونية، 26/02/2021

للمزيد من التفاصيل:

 املادة 139 من قانون املوجبات والعقود: 
“)...( ولكّن هذا اإلبراء ينحصر يف األضرار 

املادية ال يف األضرار التي تصيب األشخاص 
إذ أّن حياة اإلنسان وسلمته الشخصية 

هما فوق كل اعتبار”.

 Le principe indemnitaire : Rien «
 que le préjudice : le principe

 indemnitaire apporte sa limite
 au principe de la réparation

 intégrale : tout le préjudice, mais
 rien que le préjudice. En effet,

 la victime ne doit pas s’enrichir
 à l’occasion de l’indemnisation.

 Bien entendu, il serait contraire :
 au principe indemnitaire que la

 victime soit indemnisée pour un
 préjudice qui n’existe pas « : Y.

LAMBERT-FAIVRE, S. PORCHY-SI-
MON, Droit du dommage corpo-
 rel, systèmes d’indemnisation,

.Dalloz 2008, p. 25

يمكن أيضاً املطالبة بالتعويض املعنوي 
املتمثل بمعرفة الحقيقة حول أسباب 

التفجري والحصول عىل العدالة من خلل 
محاكمة املسؤولني عنه. إّن هذا النوع من 

التعويض مكّرس أمام املحاكم اإلدارية 
يف فرنسا. لطفاً مراجعة الدراسة التالية: 

 Juliette Brunie, Dommages et
 intérêts symboliques- Le refus
des dommages et intérêts sym-

 boliques par la Cour de cassation,
 une négation de la fonction

 recognitive de la responsabilité
 civile, Res.Civ et Assur.nº2 ,

.fév.2020, étu.3

املادة 132 من قانون العقوبات.

 املادة 134 من قانون املوجبات والعقود.

 محكمة التمييز املدنية، الغرفة األوىل، 
القرار رقم 1/95، تاريخ 24/01/1995 )غري 

منشور(.

A.Vignon-Barrault, quelle typol-
 ogie des postes de prejudices-la

notion de poste de préjudice,Res.
 civ.et assur., dossier 5,mars 2010,
p.25 et s; Nadine Arafat, l’indem-

 nisation des victimes d’accidents
 de la circulation: plaidoyer pour

un régime spécifique de re-
 sponsabilité en droit libanais à la

 lumière de l’expérience française,
 thèse, Aix-Marseille Université,

.2020, p.222 et s

 املادة 132 من أصول املحاكمات املدنية.

 قرار رقم 103/2020 تاريخ 21/8/2020 
الصادر عن رئيس مجلس الوزراء / رئيس 

الهوامش

]1[

]2[

]3[

]4[

]5[

]6[

]7[

]8[

]9[

الهيئة العليا لإلغاثة حسان دياب. وقد 
استند هذا القرار عىل قرار مجلس الوزراء 

رقم 1/2020 تاريخ 5/8/2020 الذي تّضمن 
يف البند الثاين عشر منه “دفع التعويضات 

اللزمة لعائلت الشهداء عىل أن تحّدد 
قيمتها الحقاً”.

بيان الهيئة العليا لإلغاثة بتاريخ 
29/9/2020، “هيئة اإلغاثة أعلنت عن 

املستندات املطلوبة لتقديم املساعدات لذوي 
شهداء انفجار املرفأ”، منشور عىل الوكالة 

الوطنية لإلعلم. للتواصل مع الهيئة العليا 
لإلغاثة، راجع قسم “أرقام وعنوانني 

مفيدة” يف هذا الدليل.

 Christine Guillard, Préjudice
réparable, JurisClasseur Adminis-
 tratif, Fas.842, date de la dernière

 mise à jour, 1er juin 2015, nº 196
et s.; Benjamin Lvergne, Respons-

abilité- Modalités de la repara-
 tion, JurisClasseur Admnistratif,

 Fsc.845, date de la dernière mise à
 .jour, 11 nov.2016, nº64

القانون رقم 196 الصادر يف 03/12/2020 
يرمي اىل إعطاء تعويضات ومعاشات 

لذوي الضحايا يف تفجري مرفأ بريوت 
وتمكني الذين أصيبوا بإعاقة منهم 
االستفادة من التقديمات الصحية 

للصندوق الوطني للضمان االجتماعي 
الواردة يف القانون الصادر باملرسوم رقم 

13955 تاريخ 2609/1963 )قانون الضمان 
االجتماعي( ومن القانون املتعّلق بحقوق 

األشخاص ذوي االحتياجات اإلضافية رقم 
220 تاريخ 29/05/2000، نشر يف الجريدة 

الرسمية عدد 48 تاريخ 10/12/2020. 
يسّجل أّن مبدأ مساواة املدنيني بشهداء 

الجيش قد تّم إقراره سابقاً للمدنيني 
الذين استشهدوا مع الرئيس رينيه 

معّوض بموجب القانون رقم 381 تاريخ 
14/12/2001 الذي نّص عىل إعطاء هؤالء 

تعويضات ومعاش تقاعد.

املادة 96 من قانون الدفاع الوطني.

 الفقرة 2 من املادة 94 من قانون الدفاع 
الوطني.

الجدول رقم 22 )تحويل سلسل رواتب 
العسكريني – األفراد( امللحق بالقانون رقم 

46 تايخ 21/08/2017.

املادة 95 من قانون الدفاع الوطني.

الفقرة )ه( من املادة 68 من قانون الدفاع 
الوطني.

املادة 95 من قانون الدفاع الوطني.

للتواصل مع الجيش، راجع قسم “أرقام 
وعناوين مفيدة” يف هذا الدليل.

الفقرة 2 من املادة 14 من قانون الضمان 
االجتماعي: 2 – يعترب من أفراد عائلة 

املضمون األشخاص املذكورون يف ما ييل 
الذين يعيشون تحت سقف واحد وعىل 

نفقته:

 أ – الوالد والوالدة البالغان السّتني عاماً 
مكتملة عىل األقل أو الذي يكون غري قادر 
عىل تأمني معيشته بسبب عاهة جسدية 

أو عقلية.

ب – زوجة املضمون الشرعية ويف حال 
تعّددهن األوىل.

ج – زوج املضمونة البالغ السّتني عاماً 
مكتملة عىل األقل أو الذي يكون غري قادر 
عىل تأمني معيشته بسبب عاهة جسدية 

أو عقلية.

د – أوالً أوالد املضمون الشرعيون واملتبنون، 
واألوالد الواقعون تحت وصايته أو واليته 
الجربية، وذلك حتى بلوغهم سن الثامنة 

عشرة مكتملة، وإذا كان األوالد غري قادرين 
عىل تأمني معيشتهم بسبب تكريسهم 

لكامل وقتهم لدروسهم فيستفيدون من 
الضمان حتى سّن الخامسة والعشرين 

مكتملة.

أّما إذا كان األوالد املعّوقون الحاملون 
لبطاقة اإلعاقة الشخصية غري قادرين عىل 
تأمني معيشتهم بسبب إعاقة تمنعهم عن 
العمل، فيستفيدون من تقديمات الضمان 

دون تحديد للسن.

يتوّقف هذا الضمان يف حال استفادة 
الشخص املعّوق من تعويض البطالة 

املذكورة يف القانون رقم 220 تاريخ 
.29/5/2000

املادة 28 من القانون رقم 220 تاريخ 
29/5/2000 حقوق األشخاص ذوي 

االحتياجات اإلضافية.

املادة 27 من القانون رقم 220/2000.

املواد 83 إىل 94 من القانون رقم 
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220/2000 املتعّلق بحقوق االشخاص ذوي 
االحتياجات اإلضافية.

املرسوم رقم 6979 تاريخ 23/09/2020 
)فتح اعتماد استثنايئ يف املوازنة العامة 

لعام 2020( منشور يف الجريدة الرسمية 
عدد 47 تاريخ 3/12/2020 واملرسوم 

رقم 7401 تاريخ 22/01/2021 )إعطاء 
الهيئة العليا لإلغاثة سلفة خزينة( 

منشور يف الجريدة الرسمية عدد 7 تاريخ 
.18/02/2021

يف 5/8/2020، قّرر مجلس الوزراء “تكليف 
الجيش مع الهيئة العليا لإلغاثة بإجراء 

مسح فوري وشامل للمناطق املنكوبة 
واملتضّررة تمهيداً للمباشرة بدفع تعويضات 

عاجلة اىل املستحّقني أّول وبأّول وحسب 
أولويات الحاجة”. )القرار رقم 1 تاريخ 

)5/8/2020

مؤتمر صحايف لقيادة الجيش بتاريخ 
1/3/2021، بيان قيادة الجيش بتاريخ 

10/3/2021. للمزيد من التفاصيل، نبيلة 
غصني، تعويضات 4 آب )2(: كيف وّزع 

الجيش املساعدات للمنازل املتضّررة؟ 
املفكرة القانونية، 18/03/2021

بيان قيادة الجيش اللبناين بتاريخ 
23/10/2020، آلية توزيع مبلغ املئة مليار 

لرية لبنانية عىل أصحاب الوحدات السكنية 
التي تضّررت جّراء انفجار مرفأ بريوت.

مؤتمر صحايف لقيادة الجيش بتاريخ 
1/3/2021. للتواصل مع غرفة طوارئ 
الجيش املتقّدمة، راجع قسم “أرقام 

وعناوين مفيدة” يف هذا الدليل.

للّطلع عىل املستندت املطلوبة، يرجى 
مراجعة الئحة املعاملت اإلدارية عىل موقع 

الجيش اللبناين: طلب اعرتاض عىل مسح 
وتخمني أضرار

املادة األوىل من القانون رقم 194 تاريخ 
16/10/2020 الذي يرمي إىل حماية املناطق 

املتضّررة بنتيجة االنفجار يف مرفأ بريوت 
ودعم إعادة إعمارها، نشر يف الجريدة 

الرسمية عدد 41 تاريخ 22/10/2020.

 املادة الرابعة من القانون رقم 194/2020

القرار الصادر عن القايض املنفرد الجزايئ يف 
بريوت )رىل صفري( بتاريخ 27 شباط 2020.

الجدوالن رقم 1 و2 امللحقان بقانون 
طوارئ العمل )املرسوم رقم 136 تاريخ 

16/09/1983 واملعّدل بموجب القانون رقم 
220 تاريخ 29/5/2000(

محكمة استئناف بريوت، قرار تاريخ 
22/4/1992، حاتم، ج. 209، ص. 453.

لطفاً مراجعة: مصطفى العوجي، القانون 
املدين، الجزء الثاين، املسؤولية املدنية، 

مؤّسسة بحسون، ص. 676

محكمة التمييز املدنية )الغرفة األوىل(، 
قرار رقم 29 تاريخ 6/6/1995 )باز 1995، 

ص 176(.

 Le cumul d’indemnisation est «
interdit, ce qui empêche les mag-
istrats d’accorder deux fois la rep-
 aration pour le même prejudice« :

 Emmanuel Savatier, Le principe
 indemnitaire à l’épreuve des

jurisprudences civile et adminis-
trative à propos de l’indemnisa-

 tion des victimes de transfusions
 sanguines, Sem.jur.nº13, 31 mars

.1999, doctr.125, nº5

 Patrice Jourdain, »Etendue de
 la réparation : la prestation de

compensation du handicap doit-
 elle s’imputer sur les indemnités
 réparant le préjudice corporel?«,

.RTD Civ. 2013 p. 621

 L’indemnisation à titre de«
 secours est déduite de la somme

versée au titre de prejudice rep-
 arable . Par exemple, le montant

 des secours versées par l’Etat
 aux victimes d’une inondation

 vient en déduction du montant
 total du prejudice reparable. Il

]24[

]25[

]26[

]27[

]28[

]29[

]30[

]31[

]32[

]33[

]34[

]35[

]36[

]37[

]38[

]39[

 en va de même des libéralités
 provenant de fonds recueillis

 par souscription publique.
 Ainsi , les sommes versées aux

 victimes de la rupture du barrage
 de Malpasset sur les fonds

 recueillis par voie de souscription
 nationale et comtabilisées au

 titre du fonds des sinistres ayant
 effectivement, selonle juge, le

 caractère de versements destines
 à la reparation du prejudice,
 ont été deduites du montant

 du prejudice subi. Les secours
 privés sont également déduits
 de la somme versée au titre du

 prejudice reparable«: Christine
 Guillard, Préjudice réparable,

 JurisClasseur Administratif,
 Fas.842, date de la dernière mise
 à jour, 1er juin 2015, nº 196 et s.;
Benjamin Lvergne, Responsabil-

 ité- Modalités de la reparation,
 JurisClasseur Admnistratif,

 Fsc.845, date de la dernière mise à
.jour, 11 nov.2016, nº198

 L’administration à laquelle le«
 dommage est imputable peut

échapper à l’obligation d’indem-
 nisation du fait qu’une réparation
 résultant de l’action d’un tiers est

 déjà intervenue. Ceci témoigne
 de la distinction rigoureuse qu’il

faut faire entre réparation et re-
 sponsabilité )…(. Les cas les plus

fréquemment rencontrés concer-
 nent des réparations pécuniaires,
 mais rien ne fait obstacle à ce que
 soient prises en considération des

 réparations en nature«, François
 Séners, mise à jour par, Florian

Roussel, Préjudice reparable, En-
 cyclopédie Dalloz, Répertoire de
 la responsabilité de la puissance

.publique, nº 71-78

 Cass., ass. plén., 19 déc. 2003, n°
 01-10.670, D. 2004. 186 ; RTD civ.

2004. 303, obs. P. Jourdain

 En revanche, la victime peut«
 cumuler l’indemnisation avec

 la perception d’avantages divers
 à caractère non indemnitaire

 qui peuvent lui échoir en raison
 de la réalisation du dommage.

 Tel est le cas des prestations
 données bénévolement à titre de
 secours. On songe, par exemple,
 à la somme de plus de 1 000 000
 de F versée par une association

 allemande à la famille d’un
 gendarme français blessé lors

 d’une récente manifestation
 sportive. Tel est également le cas

 des prestations accordées à la
 victime par l’assureur avec lequel

 a été contractée une assurance
 de personnes. À moins qu’une
 clause explicite du contrat ne

 subroge l’assureur dans les
 droits de la victime, les sommes
 versées au titre d’une assurance

 de personnes n’ont en effet pas
 de caractère indemnitaire«.

 Emmanuel Savatier, Le principe
 indemnitaire à l’épreuve des

jurisprudences civile et adminis-
trative à propos de l’indemnisa-

 tion des victimes de transfusions
 sanguines, Sem.jur.nº13, 31 mars

.1999, doctr.125, nº5

 Cass. Crim. 20 octobre 1993, Bull.
.civ.., n. 301, p. 752

املادة 8 املعّدلة من قانون الرسوم القضائية 
)%2.5( واملادة 5  فقرة 7 من قانون صندوق 

تعاضد القضاة )0.5%(.

املادة 10 من قانون الرسوم القضائية.

املادتان 866 و881 من قانون أصول 
املحاكمات املدنية.

القرار الصادر عن رئيس دائرة التنفيذ 
يف بريوت رقم 1010/2020 بتاريخ 

.14/12/2020

املادة 128 من نظام مجلس شورى الدولة 
معطوفة عىل املادة 8 املعّدلة من قانون 

الرسوم القضائية )%2.5( واملادة 5  فقرة 7 
من قانون صندوق تعاضد القضاة )0.5%(.
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املادة 10 من قانون الرسوم القضائية.

املادة 950 من قانون املوجبات والعقود.

نّصت املادة 988 من قانون املوجبات 
والعقود عىل “أّن ضامن الحريق مسؤول 

عن جميع األضرار الناجمة عن إضرام 
أو اشتعال أو احرتاق بسيط ولكنه غري 
مسؤول عن األضرار الناشئة عن مجّرد 
فعل الحرارة أو مساس النار مباشرة أو 

مساس مادة حامية، إذا لم يحصل حريق 
أو بداءة حريق يمكن أن تتحّول إىل حريق 

فعيل”.

 Pierre-Grégoire Marly, Droit des
.assurances, Dalloz, 2013,p.22

نّصت املادة 1020 من قانون املوجبات 
والعقود عىل أّن “ضمان الحوادث عقد 

بمقتضاه يلتزم الضامن مقابل قسط ما، 
أن يدفع رأس مال معني او دخلً معلوماً 

للمضمون نفسه أو لورثته أو لخلفائه 
يف الحقوق أو ألشخاص معّينني، وذلك 
عند موت املضمون أو عجزه عن العمل 

عىل وجه دائم أو موقت، إذا كان املوت أو 
العجز ناجماً عن حادث ما أو عن حادث 
من نوع معلوم نزل بشخص املضمون”.

 Pierre-Grégoire Marly, Droit des
.assurances, Dalloz, 2013, p.23

نّصت املادة 123 من قانون املوجبات 
والعقود عىل أن “يسأل املرء عن الضرر 

الناجم عن إهماله أو عدم تبّصره كما 
يسأل عن الضرر النائش عن فعل يرتكبه”.

Le risque de guerre suscep-«
 tible de faire jouer l’exclusion

 suppose donc un fait de guerre.
 En conséquence, il ne suffit pas

 de constater  l’état de guerre,
 il faut également qualifier les

 circonstances du sinistre pour
 savoir s’il y a eu ou non »fait« de
guerre«: Catherine Caillé, Réper-
 toire de droit civil, Assurance de

 dommages,  Règles communes
aux assurances, Dalloz, Decem-
 bre 2013, actualisation octobre

.2020, nº55

]49[

]50[

]51[

]52[

]53[

]54[

]55[

]56[

 Nicolas Tavaglione,  Les habits de
 la mort sur la différence morale

 entre terrorisme et guere légale,
 Raisons politiques 2011 -1 n° 41,

 p. 141 à 169

 Catherine Caillé, Répertoire de
droit civil, Assurance de dom-

 mages, Règles communes aux
 assurances, Dalloz,  Decembre

 2013, actualisation octobre 2020,
.nº52

 مقابلة مع السيد اييل طربيه، رئيس 
جميعة شركات الضمان يف لبنان، يف 

.17/03/2021

 املادة 696 من قانون املوجبات والعقود.
 Sabine Bertolaso, Assurances-

Fasc. 5-2,Assurances terrestres,-
 Contrat d’assurance. Le risque,

 objet du contrat, JurisClasser
 Civil, date du fasicule: 29 août

 2017, date de la dernière mise à
.jour, 2 septembre 2020

 Nicolas Tavaglione,  Les habits de
 la mort sur la différence morale

 entre terrorisme et guere légale,
 Raisons politiques 2011 -1 n° 41,

 p. 141 à 169

 Cass. civ. 1er Ch., du 17 octobre
 1995, 93-14.837, Bull.civ. 1995 , I,

 n° 368, p.256 :  » Mais attendu que
constituent des actes de terror-
 isme les infractions spécifiées
 par la loi du 9 septembre 1986,

 lorsqu’elles sont en relation
 avec une entreprise individuelle

 ou collective ayant pour but
 de troubler gravement l’ordre
 public par l’intimidation ou la

 terreur «, » Que la cour d’appel,
 qui a justement retenu qu’un

 tel acte implique ”un minimum
d’organisation“ et qui a, dans l’ex-

 ercice de son pouvoir souverain
 d’appréciation, relevé que l’acte

 non revendiqué dont avaient été
victimes les consorts G... consti-

 tuait une action isolée contre un

]57[

]61[

]60[

]59[

]58[

]62[

 établissement scolaire et que son
 mode de perpétuation ne révélait

 pas le professionnalisme de son
ou de ses auteurs, demeurés in-

 connus, en a exactement déduit
 que cet acte n’avait pas constitué

.» un acte de terrorisme

Serge Rayne, Intérêts fondamen-
 taux de la nation, atteintes aux
 pén. Dalloz , actualisation juin

.2013 , n° 53

 Civ.1er , 6 nov.1962,JCP1962, II,
 12929 note A.B ; civ. 1er , 16 nov.
 1964,JCP 1965,II,14333bis, note

.Bigot

بيان صادر عن لجنة مراقبة هيئات 
الضمان، 19/08/2020، متوّفر عىل 

موقعها اإلكرتوين.

مقابلة مع املحامي روجيه كرم، رئيس 
الجمعية اللبنانية لحماية املؤّمن، حول 

أنواع العقود واالستثناءات الواردة فيها يف 
.11/3/2021

 Le règlement devra être effectué«
 conformement aux stipulations
prévues dans le contrat d’assur-
 ance. Cela signifie notamment

 que l’assureur devra respecter le
 délai de règlement mentionné
 obligatoirement dans la police

 d’assurance«: Jonas Kntesh,
 Assurances terrestres, assurance

 contre les actes de terrorrisme,
 JurisClasseur civil, Fasicule 58,16

 .octobre 2014

محكمة التمييز، قرار صادر يف 
30/10/1962، مجموعة باز، 1962، ص. 

.186

 املحكمة االبتدائية يف بريوت، الحكم 
الصادر يف 13/2/1992، مجموعة حاتم ، 

ج. 205، ص. 156.

 مقابلة مع السيد اييل طربيه، رئيس 
جميعة شركات الضمان يف لبنان، يف 

.17/03/2021

للتواصل مع لجنة مراقبة هيئات الضمان، 
لطفاً مراجعة قسم “أرقام وعناوين 

مفيدة” يف هذا الدليل.

النظام الداخيل للجنة مراقبة هيئات 
الضمان، القرار رقم 5 \ل.م.ض صادر 

بتاريخ 18/6/02009، نشر يف الجريدة 
الرسمية عدد 32 تاريخ 02/07/2009.

املادة 48 من قانون تنظيم هيئات الضمان 
املعدلة وفقاً للقانون رقم 94 الصادر يف 

.1999|6|18
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ما هي تجّمعات ضحايا التفجير؟

ما هي أشكال التجّمعات الممكنة؟

ما هي أهداف تجّمعات الضحايا؟

هل يحق للتجّمعات التقاضي أمام المحاكم؟

من هم أعضاء تجّمعات الضحايا؟

كيف يتم تسجيل جمعية لدى وزارة الداخلية؟

1

4

2

5

3

6

ماذا يتضّمن هذا القسم؟

تجّمعات الضحايا

143
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تجّمعات الضحايا هي مجموعات يلتقي من خللها ضحايا التفجري 
واملتضّررون منه من أجل التعاون يف املطالبة بحقوقهم وتشكيل قّوة ضغط 

أمام الجهات الرسمية وغري الرسمية.

من الواضح أّن مسار العدالة والتعويض وإعادة اإلعمار يف قضية تفجري 
املرفأ سيمتّد لسنوات. لذلك من الضروري أن ينّظم الضحايا عملهم 

ويؤّسسوا تجّمعات تمّثل مصالحهم املشرتكة عىل املدى البعيد. 

ترتجم تجّمعات الضحايا مبدأ التضامن االجتماعي والتعاضد إزاء تفجري 4 
آب 2020. 

تدعم “املفكرة” جميع ضحايا تفجري مرفأ بريوت وتشّجعهم عىل 
اآليت: 

تشكيل تجّمعات من أجل مأسسة وجعهم وتوحيد 
جهودهم وتنظيمها بهدف ضمان حقوقهم يف الوصول إىل 

الحقيقة والعدالة واإلنصاف والتعويض وإعادة اإلعمار. 

تشكيل اتحاد لتجّمعاتهم من أجل تشكيل قّوة ضغط 
لتحقيق األهداف املشرتكة لجميع فئات الضحايا.

تقّدم “املفكرة” الدعم القانوين للتجّمعات املختلفة للضحايا، 
بخاّصة من أجل تأسيس جمعيات وشركات ال تتوّخى الربح.

خلل حرب 1990-1975 وما بعدها، نشأت العديد من التجّمعات 
لضحايا الحرب من شهداء ومفقودين ومعّوقني ومهجّرين قسراً 

للمطالبة بحقوقهم.

موقف “المفكرة القانونية”: دعم حق الضحايا والمتضرّرين في التجّمع

على سبيل المثال: لجنة أهالي المفقودين والمخطوفين في لبنان

ما هي تجّمعات ضحايا التفجير؟  1

من هذه التجّمعات، برزت “لجنة أهايل املفقودين واملخطوفني” 
التي نشأت يف العام 1982 لجمع أهايل املخفيني قسراً من مختلف 

املناطق اللبنانية. وهي جمعية مسّجلة لدى وزارة الداخلية.

شّكلت اللجنة أحد أبرز األصوات املعارضة لحكم أمراء الحرب بعد 
العام 1990.

عملت اللجنة بشكل خاص عىل ضمان حّق أعضائها يف معرفة 
مصري أحّبائهم من خلل الضغط عىل السلطات وامليليشيات 

لتشكيل لجان تحقيق للكشف عن مصائرهم ورفع دعاوى من 
أجل الكشف عن املقابر الجماعية وتقديم مشاريع قوانني ذات 

صلة بالقضية.

من أبرز إنجازات اللجنة: االستحصال عىل قرار من مجلس شورى 
الدولة يف العام 2014 يكّرس حّقهم يف املعرفة وإقرار قانون 

املفقودين واملخفيني قسراً يف العام 2018 وتشكيل الهيئة الوطنية 
للمفقودين واملخفيني قسراً.

يف 21 أيلول 2001، انفجر 300 طن من نرتات األمونيوم يف 
مصنع AZF لشركة “توتال” يف مدينة تولوز الفرنسية، ما أّدى 

إىل وفاة 31 شخصاً وإصابة 3000 شخصاً عىل األقّل بإعاقات 
دائمة أو إصابات مؤّقتة. وألحق التفجري دماراً كاملً أو جزئياً 

بحوايل 27.000 منزل يف مدينة تولوز، باإلضافة إىل أضرار جسيمة 
باملدارس واملستشفيات واملصانع األخرى أّدت إىل فقدان حوايل 

1.800 وظيفة. 

تجّمــع أهــايل الضحايــا واملتضّرريــن جســدياً ومعنويــاً وســّكان مدينــة 
تولــوز تحــت العديــد مــن الرايــات وأّسســوا جمعيــات مختلفــة 

لفــرض قّوتهــم الجماعيــة أمــام الهيئــات العاّمــة والشــركة العامليــة 
“توتــال” وشــركات التأمــني. مــن ضمنهــم: جمعيــة ألهــايل الضحايــا، 
وجمعيــة للمتضّرريــن، وجمعيــة لعّمــال املصانــع املتضــّررة وجمعيــة 

على سبيل المثال: لجنة أهالي المفقودين والمخطوفين في لبنان

على سبيل المثال: جمعيات ضحايا انفجار تولوز في فرنسا
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ألهــايل تولــوز.

من أهم مطالب هذه التجّمعات: املشاركة يف محاكمة املسؤولني 
عن االنفجار، وضمان حصول الضحايا واملتضّررين عىل الرعاية 

ني بالتخطيط  الصّحية والتعويض، وإصلح القانوَننْي الخاصَّ
املدين يف املدن الصناعية وبتخزين املواد الخطرية جداً مثل نيرتات 

األمونيوم.

من أبرز إنجازات هذه التجّمعات: 

انّضمت جمعّيتان كطرف مدين يف الدعوى التي أقامتها النيابة 
العاّمة ضّد الشركات املسؤولة عن املصنع، إىل جانب 3149 
طرفاً مدنياً. وتقّدمت الجمعّيات بطعن ضّد الحكم الصادر 

عن محكمة البداية برباءة بعض املسؤولني يف هذه الشركات، 
فأدانتهم محكمة االستئناف بجرائم القتل غري املعتّمد 

واإلهمال الجنايئ وارتكاب أخطاء جسيمة يف إدارة املصنع.

حرصت الجمعّيات عىل تمثيل الضحايا واملتضّررين يف جميع 
مراحل التحقيق واملحاكمة، من خلل التمثيل القانوين ودعم 

الضحايا الذين تّم استدعاؤهم كشهود، ومراقبة مسار 
التحقيق وتنظيم تحّركات للتعبري عن مواقفهم من القرارات 

القضائية، ونقل مواقفهم إىل وسائل اإلعلم.

شاركت الجمعّيات يف برنامج شامل لدارسة اآلثار الصّحية 
للنفجار عىل املدَينْي الطويل والقصري، وتوجيه القرارات 

والسياسات املتعّلقة بالصّحة العاّمة وضمان وصول الضحايا 
إىل الرعاية الصّحية الخاّصة عىل املدى الطويل، وباألخّص 

لعلج االضطرابات النفسية اللحقة لإلصابة.

شاركت الجمعيات يف حملت أوروبية تطالب بإصلح القوانني 
واألنظمة التي تنّظم التخطيط العمراين يف املناطق الصناعية.

ما هي أهداف تجّمعات الضحايا؟

من هم أعضاء تجّمعات الضحايا؟ 

2

3

الهدف األسايس إلنشاء تجّمع هو توحيد جهود الضحايا بهدف ضمان حقوقهم 
يف الوصول إىل الحقيقة والعدالة. 

من أبرز األهداف التي قد تعمل التجّمعات لتحقيقها: 

تبادل الخربات بني الضحايا،

تعريف الضحايا عىل حقوقهم،

متابعة اإلجراءات القانونية املتعّلقة بحقوق الضحايا بشكل جماعي 
وفردي،

تكوين مطالب مشرتكة حول حقوق الضحايا وتنظيم حملت جماعية من 
أجل الضغط لتحقيقها،

التمثيل املشرتك يف املحافل السياسية ويف جميع محافل صنع القرار املّتصلة 
بتفجري مرفأ بريوت،

إقرار قوانني تضمن حقوق الضحايا،

تقديم دعاوى جماعية باسم الضحايا، 

ضمان حقوق الضحايا يف الوصول إىل املعلومات،

املعالجة الجماعية ملظالم الضحايا وانتهاكات حقوقهم،

تنظيم سبل الحصول عىل املوارد املالية والبشرية لجرب ضرر الضحايا 
والتعويض لهم.

تجّمعات ملختلف فئات الضحايا: يمكن لتجّمعات الضحايا أن تضّم جميع 
األشخاص الذين تضّرروا جّراء التفجري مهما كانت طبيعة األذى الذي لحق بهم 

سواء كان جسدياً أو مادياً أو معنوياً. عىل سبيل املثال، يمكن أن يتم تشكيل 
تجّمعات خاّصة للفئات التالية:

ذوو الضحايا واملفقودين: يمكن أن تشمل هذه الفئة أفراداً من عائلت 
األشخاص الذين قتلوا بفعل التفجري، أو من عائلت األشخاص الذين 

فقدوا خلل التفجري وال يزال مصريهم مجهوالً.

سّكان األحياء املتضّررة: يمكن أن تشمل هذه الفئة سّكان املناطق املتضّررة، 
ومنها الّرميل )التي تشمل الجّميزة(، املدّور )التي تشمل مار مخايل(، 
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الكرنتينا )الخضر والجسر(، الصيفي، املرفأ، الباشورة، األشرفية، زقاق 
البلط، برج حمود.

املتضّررون جسديًا: يمكن أن تشمل هذه الفئة األشخاص الذين أصيبوا 
بأضرار جسدية )الجرحى(، ومن ضمنهم من أصيبوا بإعاقة جسدية مؤقتة 

أو دائمة. 

ذوو اإلعاقة: يمكن لألشخاص الذين أصيبوا بإعاقة دائمة أن يؤّسسوا أو 
ينضّموا إىل “جمعيات املعّوقني” التي يمنحها القانون رقم 220/2000 

وضعاً قانونياً خاصاً ويسمح بتمثيلها يف الهيئة الوطنية لشؤون املعوقني.

القطاعات التجارية والثقافية: يمكن أن تشمل هذه الفئة أعضاء من 
املؤّسسات التجارية والصناعية والثقافية التي تقع أماكن عملها ضمن 

املناطق املتضّررة )التّجار، املطاعم والبارات، القطاعات اإلبداعية، الحرفيون، 
املؤّسسات اإلعلمية...(.

القطاعات العّمالية: يمكن لهذه الفئة أن تشمل األشخاص الذين تضرروا 
من التفجري وتربطهم علقات عمالية مثل: ضحايا فوج إطفاء بريوت 

والدفاع املدين، العاملني يف املرفأ واإلهراءات الذين تضرروا جراء التفجري، 
والعاملني يف املستشفيات واملدارس املتضررة...

العّمال األجانب والفئات املهّمشة: يمكن لهذه التجّمعات أن تضّم األجانب 
الذين تضّرروا جّراء التفجري مثل عاملت املنازل والعّمال األجانب ذوي 

الدخل املحدود، وغريهم من الفئات االجتماعية املهّمشة التي لديها أوضاع 
مشرتكة ومختلفة عن الضحايا اآلخرين.

اتحاد تجّمعات الضحايا: 

يمكن لتجّمعات الضحايا أن توّحد جهودها من أجل تشكيل “اتحاد 
لتجّمعات الضحايا”.

يهدف االتحاد إىل جمع وتوجيه جهود تجّمعات الضحايا نحو تحقيق 
األهداف املشرتكة ملختلف الفئات املتضّررة وإىل تلقي الضحايا لبناء أسس 

قوية ومتينة يقوم عليها التعاون والتضامن وتوفري املوارد والعمل الجماعي 
بني الفئات املختلفة وتشكيل قّوة ضاغطة أمام الهيئات الرسمية وغري 

الرسمية بغية الوصول إىل العدالة.

قد يّتفق أعضاء التجّمعات عىل تأسيس اتحاد يّتخذ صفة رسمية )كأْن يتّم 
تسجيله كجمعية أو شركة مدنية ال تسعى للربح( أو غري رسمية )كلجنة 

غري مسّجلة تخضع لعقد بسيط(، وفقاً لرغبة وإمكانيات وموارد الضحايا.

لجنة أهايل ضحايا تفجري بريوت: جمعية تضّم أهايل األشخاص 
الذين فقدوا حياتهم من جراء التفجري.

ضحايا مجزرة بريوت: تجّمع لضحايا مجزرة املرفأ يطالبون 
بإجراء تحقيق دويل ومحاكمة دولية ملعاقبة املرتكبني والتعويض 

للضحايا.

“أهايل شهداء فوج اإلطفاء/ الدفاع املدين”: تجّمع خاص ألهايل 
شهداء فوج اإلطفاء.

تجّمع للعّمال األجانب بتنسيق من “حركة مناهضة العنصرية”

تجّمع ملجتمع امليم تنّسقه مؤّسسة Haven for Artists من 
Yalla Care خلل حملة

تجّمعات الضحايا التي أنشئت لغاية اليوم

ما هي األشكال القانونية للتجّمعات الممكنة؟ 4

يمكن لتجمّعات الضحايا أن تتخذ أشكاالً قانونية مختلفة، وأهّمها: 

لجنة غري رسمية، 

جمعية مسّجلة لدى وزارة الداخلية،

شركة مدنية غري ربحية.

يف الجدول أدناه، نعرض الفرق بني هذه األشكال الثلثة لجهة الصفة 
القانونية للتجّمع، وإجراءات إنشائه، وطريقة االنتساب إليه، وكيفية إدارته 

داخلياً باإلضافة إىل اإلدارة املالية والشفافية.

ال يوجد شكل أنسب لتجّمعات الضحايا كون الخيار يعود للمؤّسسني 
ومدى رغبتهم يف تنظيم تجّمعهم رسمياً باإلضافة إىل إمكانّياتهم 

وظروفهم. لذلك، يساهم هذا الجدول يف مساعدة الضحايا عىل اعتماد 
الخيار األنسب لهم.
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الصفة نوع التجّمع
القانونية

إجراءات 
اإلدارة االنتساباإلنشاء 

الداخلية
اإلدارة املالية 
والشفافية 

لجنة غر 
رسمية 

لجنة غري 
مسّجلة: 

• ال تتمّتع بأي 
صفة رسمية أو 

قانونية.  
• ال تخضع ألّي 
نظام قانوين أو 

رقابي محّدد 
باستثناء  

القوانني املدنية 
إذا كان هناك 

عقد بني 
املؤّسسني.  
• ال تتمّتع 
بالحق يف 

التقايض للدفاع 
عن أهدافها 

أو مصالح 
أعضائها أمام 

املحاكم.

• تنشأ فوراً بناء 
لقرار املؤّسسني. 

• ال إجراءات 
قانونية محّددة 

إلنشائها.

• ال يوجد 
قواعد تحّدد 

كيفية االنتساب 
أو االستقالة إاّل 

ما يّتفق عليه 
األعضاء.

• أعضاء اللجنة 
قابلون للتغيري 

بسهولة. 
• ال يوجد 

آلّيات لفرض 
التعامل بني 
األعضاء عىل 

أساس املساواة.

• ال يشرتط 
وجود أي 

أنظمة لتحديد 
مهام األعضاء 

ومسؤولّياتهم.  
• تفسح املجال 
إلدارة شؤونها 

بمرونة. 
• ال يوجد 

آليات قانونية 
لفرض 

الشفافية يف 
اّتخاذ القرارات.  

• ال يوجد آليات 
مؤّسساتية 
للمساءلة 
واملحاسبة.

• ال يوجد 
آليات قانونية 

لفرض 
الشفافية يف 

الحصول عىل 
الترّبعات أو 

صرف األموال. 
• ال يمكنها فتح 
حساب مصريف 

باسمها. 
• لذلك، قد 

تواجه صعوبة 
للحصول عىل 

ترّبعات وهبات 
بصورة شفافة.

جمعية 
مسّجلة 

ل يف وزارة  ُتَسجَّ
الداخلية: 
• تخضع 

لقوانني 
الجمعيات 

وتحميها 
مبادئ “حّرية 

التجّمع وإنشاء 
الجمعيات” 

الدستورية 
والدولية. 

• لديها الحق 
يف التقايض 
للدفاع عن 

أهدافها 
أو مصالح 

أعضائها أمام 
املحاكم.

 
• يشرتط إعلم 
وزارة الداخلية 

بتأسيس 
الجمعية. 

• يشرتط تقديم 
مستندات 

معّينة 
للتأسيس من 
أجل الحصول 
عىل رقم علم 
وخرب )يراجع 

الفقرة 6 أدناه(.

• يوجد 
الئحة رسمية 

باألعضاء. 
• يشرتط 

عىل األعضاء 
االتفاق عىل 

نظام أسايس 
وأنظمة داخلية 
لتحديد أهداف 

الجمعية 
وكيفية 

االنتساب إليها. 
• يخضع 
االنتساب 

واالستقالة 
وإسقاط 

العضوية 
للشروط التي 

اتفق عليها 
األعضاء يف 

أنظمة الجمعية 
املسّجلة لدى 

وزارة الداخلية.

• يشرتط 
انتخاب هيئة 

إدارية تخضع 
لرقابة الهيئة 

العاّمة )أي 
مجموع أعضاء 

الجمعية(. 
• يشرتط 

تحديد كيفية 
إدراة الجمعية 

وتعيني 
وانتخاب 

هيئاتها يف 
أنظمتها. 
• يجب 

االحتفاظ 
بحميع 

السجّلت 
والقرارات 
ومحاضر 

االجتماعات.

• تخضع لرقابة 
وزارة الداخلية 
ويجب تقديم 

تقارير مالية 
سنوياً. 

• يجب حفظ 
سجلت مالية 

واالحتفاظ 
بجميع 

املستندات 
املتعّلقة 
باملوازنة. 

• يجب الفصل 
بني العمل 
الشخيص 
لألعضاء 

وعملهم ضمن 
الجمعية 

)كالفصل بني 
موازنة الجمعية 

والنفقات 
الشخصية( 

•يسهل فتح 
حساب مصريف 

والحصول 
عىل الترّبعات 

والهبات.

شركة مدنية 
ال تبغي الربح 

ل لدى  ُتَسجَّ
املحكمة املدنية 

يف بريوت:  
• تخضع 

لقانون املوجبات 
والعقود.

• لديها حق 
التقايض للدفاع 

عن مصالحها.

• يشرتط 
موافقة من 

املحكمة 
االبتدائية املدنية 

يف بريوت. 
• يشرتط تقديم 

طلب تسجيل 
ومستندات 
معينة إىل 

قلم املحكمة 
املدنية يف بريوت 

للحصول عىل 
رقم تسجيل.

• ُيعترب 
املؤسسون 
“شركاء” 

يف الشركة 
ومسؤولني عن 

التزاماتها.  
• يشرتط وضع 

نظام أسايس 
لتحديد نشاط 

الشركة وكيفية 
توزيع األسهم 
بني املؤسسني.

• يشرتط تحديد 
كيفية إدراة 

الشركة وتعيني 
مدير يف نظام 

الشركة.  
• يجب 

االحتفاظ 
بجميع 

السجلت 
والقرارات 
ومحاضر 

االجتماعات.

• يشرتط 
وجود حد 

أدىن من رأس 
املال يف حساب 

مصريف من 
أجل تأسيس 

الشركة. 
• تخضع 

لرقابة وزارة 
املالية ويجب 
تقديم تقارير 

مالية للهيئات 
الرسمية. 
• يسهل 
الحصول 

عىل التربعات 
والهبات. 

• بامكانها 
تنفيذ نشاطات 

إنمائية أو 
اقتصادية غري 

ربحية لتمويل 
صندوق ائتماين 
ألهايل الضحايا 
بشكل مستدام.
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ومركزها، واسم ممّثلها تجاه الحكومة، وأسماء املؤّسسني 
وتواقيعهم؛

ثلث نسخ من النظامني األسايس والداخيل للجمعية، يوّقع 
عىل جميع صفحاتها األعضاء املؤّسسون؛ 

سجّلت عدلية للمؤّسسني لم يمِض عىل إصدارها ثلثة 
أشهر وإخراجات قيد إفرادية أو نسخ عنا أو صور مصّدقة عن 

الهويات؛

بالنسبة لألجانب: صورة عن جواز الّسفر األجنبي واإلقامة 
وسجّل عديل؛ 

صورة عن الشهادات العلمية التي يحملها املؤّسسون؛

الئحة بأسماء األعضاء املؤّسسني باإلضافة إىل تفاصيل 
عنهم تتضّمن: العناوين، وأرقام الهاتف، واملستوى العلمي 

والتواقيع، 

إفادة بمركز الجمعية: عقد إيجار أو كتاب سماح من صاحب 
امللك يسمح للجمعية باستخدام عقاره بدون بدل. 

بعد تقديم الطلب، تدّقق وزارة الداخلية يف املستندات. وقد درج 
العرف أن تجري املديرية العاّمة لألمن العام تحقيقات حول 

املؤّسسني.

بعد االنتهاء من دراسة الطلب، تعطي وزارة الداخلية املؤّسسني 
بياناً يشري إىل أّن الوزارة أخذت علماً بتأسيس الجمعية ويحّدد 

رقم تسجيل الجمعية لدى الوزارة، وهذا ما يسّمى بـ”العلم 
والخرب”.

عىل املؤّسسني تقديم نسخة عن العلم والخرب إىل الجريدة 
الرسمية ودفع الرسوم املطلوبة لنشره.

يمكن تقديم الطلب عن طريق محاٍم يوّكله املؤّسسون، إاّل أّن 
االستعانة بمحاٍم ليست إلزامية.

غالباً ما يستغرق تأسيس الجمعية أشهراً عّدة. ويؤمل أن يكون 
موضوع الجمعية )دعم حقوق الضحايا يف الحقيقة والعدالة( 

عاملً محّفزاً للوزارة إلنجاز ااملعاملة ضمن مهل قصرية. 

يف حال لم تصدر الوزراة بيان علم وخرب خلل شهرين من تاريخ 
تقديم الطلب، يعترب سكوتها قراراً ضمنياً بالرفض، ويمكن 

الطعن فيه أمام مجلس شورى الدولة. ويشرتط لتقديم الطعن 
أمام مجلس شورى الدولة أن يتّم عن طريق محاٍم.

ما هي الجمعية؟

الجمعية هي “مجموع مؤّلف من عّدة أشخاص لتوحيد معلوماتهم 
أو مساعيهم بصورة دائمة ولغرض ال يقصد به اقتسام الربح” )املادة 1 

من قانون الجمعيات للعام 1909( 

يكّرس الدستور اللبناين يف املادة 13 منه حّرية إنشاء الجمعيات، حيث 
تنشأ الجمعية بمجّرد التقاء مشيئة مؤّسسيها وتوقيعهم عىل نظامها.

ال يخضع تأسيس الجمعية إىل موافقة أو ترخيص من الّسلطات، إاّل 
أّنه يتوّجب عىل املؤسسني إعلم الحكومة بتأسيس الجمعية تحت 

طائلة اعتبارها جمعية سّرية يعاقب عليها القانون.

ال يوجد موضوع محّدد للجمعيات، بل يمكن أن تتعّدد أهدافها، من 
جمعيات اجتماعية، وقانونية، وثقافية، وسياسية وغريها.

ما هي شروط تأسيس الجمعية؟

املبدأ العام هو حّرية تأسيس الجمعيات، إاّل أّن القانون واملمارسة 
يفرضان تّوفر الشروط التالية يف الجمعية:

أن يتّم تأسيسها من قبل ثلثة أعضاء عىل األقل )لبنانيني(؛

أن يكون موضوع الجمعية مستنداً عىل أساس مشروع وال يخالف 
القوانني واألنظمة واآلداب العاّمة؛

أاّل يكون هدف الجمعية اقتسام األرباح.

ما هي إجراءات تأسيس الجمعية؟

يهدف إعلم السلطات بتأسيس الجمعية إىل استحصال املؤّسسني 
عىل “علم وخرب” وهو عبارة عن إيصال يفيد بعلم السلطات 

بالتأسيس، وليس تصريحاً أو ترخيصاً لتأسيسها. 

يقّدم التصريح بتأسيس الجمعية )أو طلب علم وخرب( إىل وزارة 
الداخلية والبلديات ويتضّمن املستندات التالية: 

طلب التأسيس من املؤّسسني، يتضّمن: اسم الجمعية،  1

2

3

4

5

6

7

كيف يتّم تسجيل جمعية لدى وزارة الداخلية؟ 5

يعّد إنشاء جمعية للضحايا، الخيار األكرث رواجاً يف لبنان وغريه من الدول 
بالنسبة للضحايا الذين يرغبون يف إنشاء تجّمع يتمّتع بالصفة الرسمية 

والشخصية القانونية. فهو الخيار الذي اعتمدته مثلً لجنة أهايل املفقودين 
واملخطوفني يف لبنان خلل حرب 1990-1975. لذلك، نعرض يف هذه الفقرة 

املعلومات القانونية املتعّلقة بتأسيس جمعية يف لبنان.

4 تجّمعات الضحايا
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بعض األرقام والعناوين المفيدة

الهيئــة العليــا لإلغاثــة: 

 رقــم الهاتــف: 01/373202 – 01/363052 
العنــوان: الوســط التجــاري، مبنــى ســتاركو، بلــوك C، الطابــق الثامــن، بــريوت.

الجيــش: 

غرفــة الطــوارئ املتقّدمــة
العنــوان: مبنــى محافظــة بــريوت.

أرقــام الهاتــف للشــكاوى واملراجعــات:
مكاتــب الغرفــة: 01/987003 – 01/987002

فاكــس: 01/897004
Whatsapp: 01/987001

advemergencyroom@gmail.com :بريــد إلكــرتوين 

مكتــب لجــان مســح وتخمــني األضــرار يف املمتلــكات: 01/293651

لالستفســار حــول تعويضــات وتقديمــات الجيــش لعائــالت الضحايــا الذيــن 
قضــوا يف انفجــار مرفــأ بــريوت:

 منطقــة بــروت: ثكنــة هــري شــهاب، قســم شــؤون العســكريني، 
هاتــف: 841997/01 - 841452/01

 منطقــة جبــل لبنــان: ثكنــة شــكري غانــم، قســم شــؤون العســكريني، 
هاتــف: 456933/05 - 958503/05

 منطقــة الجنــوب: ثكنــة محمــد زغيــب، قســم شــؤون العســكريني، 
هاتــف: 735630/07 - 735641/07

 منطقــة الشــمال: ثكنــة بهجــت غانــم، قســم شــؤون العســكريني، 
هاتــف: 390821/06 - 390841/06

 منطقــة البقــاع: ثكنــة اليــاس بــو ســليمان، قســم التعبئــة، 
هاتــف: 951672/08 - 950822/08

لجنــة مراقبــة هيئــات الضمــان )شــركات التأمــني( التابعــة لــوزارة االقتصــاد 
والتجــارة:

العنــوان: الوســط التجــاري، شــارع ريــاض الصلــح، مبنــى 87، بــريوت

أرقــام الهاتــف:

مكاتــب اللجنــة: 01/980823 – 01/980824 – 01/980825 

فاكــس: 01/980826

Whatsapp: 81/999069

icc-care@insurancecommission.gov.lb :بريــد إلكــرتوين

نقابــة املحامــني يف بــريوت:

العنــوان: قصــر العــدل، املتحــف، بــريوت

أرقــام الهاتــف:

رقــم مخّصــص لضحايــا تفجــر مرفــأ بــروت: 71/927333

رقــم مكاتــب النقابــة: 01/422204 – 01/423945

لتســجيل شــكوى أو استشــارة النقابــة حــول قضيــة انفجــار مرفــأ بــروت: 
/https://bbaob.bitrix24.site

info@bba.org.lb :بريــد إلكــرتوين

نقابــة املهندســني يف بــريوت: 

العنــوان: شــارع بيــت املهنــدس، قطــاع 47 - مــار اليــاس، بــريوت

أرقــام الهاتــف:

 الخــّط الســاخن املختــّص بســالمة هيكلــة األبنيــة املتضــّررة:
71/692181 – 0/1850111 ]الرقــم الداخــيل: 1001[

مكاتــب النقابــة: 01/826488

info@oea.org.lb :بريــد إلكــرتوين

نــدرج هنــا كيفيــة التواصــل مــع الجهــات الرســمية التــي حــّددت آليــة خاّصــة 
للتواصــل مــع ضحايــا تفجــري مرفــأ بــريوت. للتواصــل مــع الــوزارات واإلدارات 

الرســمية األخــرى، يرجــى مراجعــة املواقــع اإللكرتونيــة الخاّصــة بــكّل منهــا.
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مالحق

الئحة اإلعفاءات من الضرائب والرسوم المرتبطة بالتفجير

القانون رقم 194 تاريخ 16/10/2020 الذي يرمي إلى حماية المناطق 
المتضرّرة بنتيجة االنفجار في مرفأ بيروت ودعم إعادة إعمارها

القانون رقم 196 تاريخ 03/12/2020 الذي يرمي إلى إعطاء 
تعويضات ومعاشات لذوي الضحايا في تفجير مرفأ بيروت 

وتمكين الذين أصيبوا بإعاقة منهم من االستفادة من التقديمات 
الصحية للصندوق الوطني للضمان االجتماعي ومن القانون 

المتعّلق بحقوق األشخاص ذوي االحتياجات اإلضافية.

قرار رئيس مجلس الوزراء والهيئة العليا لإلغاثة رقم 103/2020 
إعطاء مساعدات مالية لورثة ضحايا إنفجار مرفأ بيروت 

1

2

3

4

ماذا يتضّمن هذا القسم؟
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مر

فجير 
ة بتـــ
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طائه
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خ 16/10/2020
م 194 تاري

القانون رق

ساً(
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)املادة 6، 
 

ضّررة 
ق املت

حماية املناط
ىل 

ي إ
يرم

م 
ت ودع

ريو
يف مرفأ ب

جار 
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بنتي
إعادة إعمارها

مالحق
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االنف

خ 16/10/2020
م 194 تاري

القانون رق

ساً(
ساد

)املادة 6، 
 

جة 
ضّررة بنتي

ق املت
حماية املناط

ىل 
ي ا

يرم
م إعادة 

ت ودع
ريو

يف مرفأ ب
جار 

االنف
إعمارها

خ 16/10/2020
م 194 تاري

القانون رق

جة 
ضررة نتي

ق املت
حماية املناط

ىل 
ي ا

يرم
م إعادة 

ت ودع
ريو

يف مرفأ ب
جار 

االنف
إعمارها

)املادة 6، ثامناً(

خ 16/10/2020
م 194 تاري

القانون رق

سابعاً(
)املادة 6 

 
جة 

ضّررة نتي
ق املت

حماية املناط
ىل 

ي إ
يرم

م إعادة 
ت ودع

ريو
يف مرفأ ب

جار 
االنف

إعمارها

ت اآللية 
مالكو املركبا

حة 
صال

ري 
ت غ

ح
صب

ي أ
الت

خدام
ست

لل

خ 16/10/2020
م 194 تاري

القانون رق

)املادة 6، رابعاً(
 

جة 
ضّررة بنتي

ق املت
حماية املناط

ىل 
ي إ

يرم
م إعادة 

ت ودع
ريو

يف مرفأ ب
جار 

االنف
إعمارها

مالحق
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ط
شرو

أبرز ال
ن

فيدو
ست

م
ص ال

شخا
أل

ا

فجير
ن جرّاء الت

م
ة 

ضرّر
مت

ت ال
كا

متل
م

ال

ن
ضرّري

مت
ل لل

ة الدخ
ضريب

ي
ون

قان
ص ال

الن
فاء

إلع
وع ا

ض
و

م

سوم املياه والكهرباء 
ر

ن 
ت ع

ف الثاب
والهات

عام 2020
ال

ضريبة 
ى 

ت ع
ال

تنزي

س 
سا

ى أ
ل ع

خ
الد

ي
حقيق

ح ال
الرب

ب 
ضرائ

سوم وال
الر

ن 
سددة ع

جمركية امل
ال

ي 
ستوردة الت

ضائع امل
الب

يف املرفأ 
ت 

ت أو تلف
دّمر

ت 
جراءا

جميد اإل
ت

عّلقة 
القانونية املت

ض 
سديد القرو

بت

صلة 
ح

ست
صرفية امل

امل

ت 
سيارا

شراء املنازل وال
ل

ت
ضّرر

ي ت
الت

ضريبة 
ى 

ت ع
ال

تنزي

ح 
س الرب

سا
ى أ

ل ع
خ

الد

طوع
املق

رتة 
طيلة ف

سوم 
ن الر

ستمّر اإلعفاء م
ي

سديد 
حال كان الت

يف 
جاز البناء، و

عدم إن
رب املبلغ 

ن العام 2020 يعت
صلً ع

حا
ن 

ّجبة ع
سوم املتو

ن الر
سّدد دفعة ع

امل
العام 2021

ضرار 
ن األ

جة ع
سائر النات

خ
رب ال

تعت
ل الثابتة 

صو
ت باأل

حق
ي ل

شرة الت
املبا

ن األعباء 
جار م

ن االنف
جة ع

املادية النات
ن 

يل يمك
ح وبالتا

ن األربا
ل م

القابلة للتنزي
حقة. 

ت الل
سنوا

ىل ال
سائر إ

خ
ك ال

ل تل
نق

جز 
ح

ل ال
ستثنائية نق

صورة ا
ن ب

يمك
س 

خم
سنة 2020 ملدة 

خلل 
ل 

ص
حا

ال
يل 

ت ت
سنوا

ين 
ي لثما

ضافية أ
ت إ

سنوا
سنة 2020

جمركية 
ب ال

ضرائ
سوم وال

رتداد الر
س

ا
سّددة 

امل

ن 1/8/2020 وتمــّدد 
جّمــد اعتبــاراً مــ

ت
ض مــدة 

طــة بهــذه القــرو
العقــود املرتب

جدولــة الديــون 
ىل إعــادة 

صــار إ
ســنة، وي

ق بفائــدة ال 
ل التعليــ

بعــد انتهــاء مهــ
ي 

جــار
ســبة الفائــدة ال

ســبتها ن
ى ن

تتعــّد
ســكان.

ض اإل
ىل قــرو

ل بهــا عــ
التعامــ

ضــرار 
ن األ

جــة عــ
ســائر النات

خ
تنــّزل ال

ل الثابتــة 
صــو

ت باأل
حقــ

ي ل
شــرة التــ

املبا
جــار 

ن انف
جــة عــ

م النات
خزونهــ

املاديــة أو بم
ضعــة 

خا
م ال

ن قيمــة إيراداتهــ
املرفــأ مــ

ل 
حــا

يف 
ن العــام 2020، و

ضريبــة عــ
لل

ك 
ن تلــ

رب مــ
ســائر أكــ

خ
ت هــذه ال

كانــ
ت العــام 2021

ن إيــرادا
ت تنــّزل مــ

اإليــرادا

ضــّررون 
املت

ل 
خــ

ضريبــة الد
املكّلفــون ب

ح 
س الربــ

ســا
ىل أ

عــ
ي يقــع 

ي الــذ
حقيقــ

ال
ق 

طــا
ن الن

ضمــ
م 

طه
شــا

ن
شــمله 

ي 
يف الــذ

جغــرا
ال

ش
جيــ

ح ال
ســ

م

ي 
ضائــع التــ

ســتوردو الب
م

ن 
يف املرفــأ مــ

ت 
ت أو تلفــ

دّمــر
جــار

جــّراء االنف

خ 16/10/2020
م 194 تاري

القانون رق

سعاً(
)املادة 6، تا

 
جة 

ضّررة بنتي
ق املت

حماية املناط
ىل 

ي إ
يرم

م إعادة 
ت ودع

ريو
يف مرفأ ب

جار 
االنف

إعمارها

خ 16/10/2020
م 194 تاري

القانون رق

شر - 1(
ي ع

حاد
)املادة 6، 

 
جة 

ضّررة نتي
ق املت

حماية املناط
ىل 

ي إ
يرم

م إعادة 
ت ودع

ريو
يف مرفأ ب

جار 
االنف

إعمارها

خ 16/10/2020
م 194 تاري

القانون رق

)املادة 6، ثالثاً(

جة 
ضّررة نتي

ق املت
حماية املناط

ىل 
ي إ

يرم
م إعادة 

ت ودع
ريو

يف مرفأ ب
جار 

االنف
إعمارها

سديد 
ن ت

ن ع
ّخري

للمتأ
صرفية 

ض امل
القرو

شراء املنازل 
صلة ل

ح
ست

امل
ت

ضّرر
ي ت

ت الت
سيارا

وال

ل 
خ

ضريبة الد
املكّلفون ب

ح 
س الرب

سا
ىل أ

ختيارياً ع
ا

شغال 
طوع ومتعّهدو األ

املق
حة 

ت املل
سا

ّس
العاّمة ومؤ

م 
شاطه

ن يقع ن
ربية الذي

ال
يف 

جغرا
ق ال

طا
ن الن

ضم
ش

جي
ح ال

س
شمله م

ي 
الذ

خ 16/10/2020
م 194 تاري

القانون رق

شراً(
)املادة 6، عا

 
جة 

ضّررة نتي
ق املت

حماية املناط
ىل 

ي إ
يرم

م إعادة 
ت ودع

ريو
يف مرفأ ب

جار 
االنف

إعمارها

خ 16/10/2020
م 194 تاري

القانون رق

شر - 2(
ي ع

حاد
)املادة 6، 

 
جة 

ضّررة نتي
ق املت

حماية املناط
ىل 

ي إ
يرم

م إعادة 
ت ودع

ريو
يف مرفأ ب

جار 
االنف

إعمارها

مالحق
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ط
شرو

أبرز ال
ن

فيدو
ست

م
ص ال

شخا
أل

ا

ت
ت والتبرّعا

هبا
ت وال

ساعدا
م

ال

ي
ون

قان
ص ال

الن
فاء

إلع
وع ا

ض
و

م

ضريبة 
ى 

ت ع
ال

تنزي

س 
سا

ى أ
ل ع

خ
الد

ي 
حقيق

ح ال
الرب

ى 
سوم ع

جميع الر

ت
ساعدا

ت وامل
الهبا

ىل 31/12/2021 
ن 5/8/2020 ا

اعتباراً م
سنة 

ح ال
ي أربا

ساو
ىص ي

حّد أق
ن 

ضم
ل 

ص
ح

سواء 
ربع، 

خللها الت
ل 

ص
ح

ي 
الت

ل 
شك

ل ب
ص

ح
ن أو 

ضّرري
ىل املت

شرة إ
مبا

ت 
سا

ّس
ىل مؤ

ربع إ
خلل الت

ن 
شر م

ري مبا
غ

ي 
ت تقوم ه

جمعيا
ت و

ظما
ت ومن

وهيئا
ستعمله 

ن، أو ت
ضّرري

ىل هؤالء املت
بدفعه إ

م وإعادة إعمار 
ت ترمي

ل عمليا
لتموي

م.
م ومنازله

ساته
ّس

م ومؤ
ممتلكاته

ت العينيــة 
ســاعدا

ت وامل
ى الهبــا

ُتعفــ
ت 

ت املمّولــة بالهبــا
خدمــا

ل وال
واألمــوا

ت 
جميــع املعامــل

ت النقديــة، و
ســاعدا

وامل
ت 

ســاعدا
ت وامل

ىل تنفيــذ هــذه الهبــا
اآليلــة إ

طابــع 
م ال

ســ
ســّيما ر

ســوم ال 
جميــع الر

ن 
مــ

حــد 
جمركيــة، بمــا فيهــا ال

ســوم ال
يل والر

املــا
ســوم املاليــة 

يك، والر
جمــر

م ال
ســ

ىن للر
األد

ب 
جــ

ض بمو
م املفــرو

ســ
ن الر

واملرفئيــة، ومــ
خ 

م 144 تاريــ
ن القانــون رقــ

املــادة 59 مــ
2019/7/31 )قانــون املوازنــة العاّمــة 2019(

ت 
ي دفعــ

ت التــ
ســا

ّس
املؤ

ع 
رب

ل التــ
ســبي

ىل 
مبالــغ عــ

ني أو 
ســاعدة املكّلفــ

صــد م
بق

ن 
ضّرريــ

ني املت
طنــ

املوا

خ 16/10/2020 
م 194 تاري

القانون رق

)املادة 6، أوالً(
 

جة 
ضّررة نتي

ق املت
حماية املناط

ىل 
ي إ

يرم
م إعادة 

ت ودع
ريو

يف مرفأ ب
جار 

االنف
إعمارها

ت 
ح اإلدارا

صال
ربعون ل

املت
ت العاّمة 

سا
ّس

العاّمة واملؤ
ت 

حادا
ت وات

والبلديا
ص 

خا
ش

ت وأ
البلديا

القانون العام

خ 16/10/2020 
م 194 تاري

القانون رق

)املادة 6، ثانياً(
 

جة 
ضّررة نتي

ق املت
حماية املناط

ىل 
ي إ

يرم
م إعادة 

ت ودع
ريو

يف مرفأ ب
جار 

االنف
إعمارها

ى القيمة 
ضريبة ع

ال

ت 
ى عمليا

ضافة ع
امل

عّلقة 
راد املت

ست
اال

ت
ساعدا

ت وامل
بالهبا

ى 
سوم االنتقال ع

ر

ت 
ت والهبا

ساعدا
جميع امل

عينية 
ت ال

ربعا
والت

والنقدية

م األموال 
سلي

ت ت
عمليا

عة 
ض

خا
ت ال

خدما
م ال

وتقدي

ى 
ضريبة ع

عتها لل
طبي

ب

ضافة تنفيذاً 
القيمة امل

ت
ساعدا

ت وامل
للهبا

ت 
رتاد املتعّلقة بالهبا

س
ت اال

علميا
ت 

خدما
ت العينية واألموال وال

ساعدا
وامل

ت النقدية، 
ساعدا

ت وامل
املمّولة بالهبا

ىل تنفيذ هذه 
ت اآليلة إ

جميع املعامل
و

ت 
ساعدا

ت وامل
الهبا

ن الركــون اليهــا أّنهــا 
ت يمكــ

ســتندا
ت بم

إثبــا
ربع 

ف أو التــ
ســعا

ل اإل
ســبي

ىل 
ت عــ

دفعــ
ن 

جمهــا ومــ
ح

ســان مهمــا كان 
أو اإلح

ىص 
حــدود األقــ

طور أو ال
شــ

ق ال
طبيــ

دون ت
ني

يف القوانــ
ظــة 

حو
املل

ت 
ىل الهبا

م ع
س

ح
ق ال

ح
إعفاء مع 

ن 
حها اعتباراً م

ّم من
ي يت

ت الت
ساعدا

وامل
ضمناً

2020/08/05 ولغاية 2021/12/31 

ت 
ح اإلدارا

صالــ
ربعــون ل

املت
ت العاّمــة 

ســا
ّس

العاّمــة واملؤ
ت 

حــادا
ت وات

والبلديــا
ســائر 

ص و
خا

شــ
ت أ

البلديــا
ص القانــون العــام

خا
شــ

أ

ت 
جمعيــا

ح ال
صالــ

ربعــون ل
املت

ســائر 
ف و

طوائــ
ت وال

والهيئــا
ص 

خــا
ص القانــون ال

خا
شــ

أ
ني 

طبيعيــ
ص ال

خا
شــ

واأل
ن

ضّرريــ
املت

ت 
ح اإلدارا

صالــ
ربعــون ل

املت
ت العاّمــة 

ســا
ّس

العاّمــة واملؤ
ت 

حــادا
ت وات

والبلديــا
ص 

خا
شــ

ســائر أ
ت و

البلديــا
ت 

جمعيــا
القانــون العــام وال

ســائر 
ف و

طوائــ
ت وال

والهيئــا
ص

خــا
ص القانــون ال

خا
شــ

أ

خ 16/10/2020
م 194 تاري

القانون رق

)املادة 6 ثانياً(
 

جة 
ضّررة نتي

ق املت
ىل حماية املناط

ي إ
يرم

م إعادة إعمارها
ت ودع

ريو
يف مرفأ ب

جار 
االنف

خ 16/10/2020
م 194 تاري

القانون رق

) ســاً
خام

)املــادة 6 
 

جــة 
ضــّررة نتي

ق املت
طــ

حمايــة املنا
ىل 

ي إ
يرمــ

م إعــادة 
ت ودعــ

ريو
يف مرفــأ بــ

جــار 
االنف

إعمارهــا

خ 16/10/2020
م 194 تاري

القانون رق

)املادة 6 ثانياً(
 

جة 
ضّررة نتي

ق املت
حماية املناط

ىل 
ي إ

يرم
م إعادة 

ت ودع
ريو

يف مرفأ ب
جار 

االنف
إعمارها

مالحق
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