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ملّخ�ص تنفيذي
يو�جه لبنان �ليوم حتّديًا قد يكون �لأ�سعب بني كل ما و�جهه من حتّديات 
منذ تاريخ ت�سّكله دولًة حتى �لآن. وما ز�د �لو�سع تاأّزمًا هو �أن �ل�سلطات 
�لوطنية عمدت، غد�ة تف�ّس��ي جائحة كوفيد-19 وعلى �أثر �نفجار مرفاأ 
ب��روت يف 4 �آب/�أغ�سط���س 2020، �إىل فر���س �أح��كاٍم ُعرفي��ٍة مث��رٍة 
للج��دل يف �إط��ار خّطٍة تق�س��ي باإعالن حال��ة �لطو�رئ و�لتعبئ��ة �لعامة، 
وهما �إجر�ء�ن مل ي�سبق للبالد �أن �سهدت لهما مثياًل على �لرغم من كل 
م��ا مّرت به من ظروف ��س��تثنائية ت�ساف��رت يف �سنعها جمموعة عو�مَل 

د�خليٍة وخارجية.

لقد �أّدت �إجر�ء�ت �لطو�رئ �لتي مّت �ّتخاذها ملكافحة فرو�س كوفيد-19، 
عل��ى �ل�سعي��د �لعاملي، �إىل تعطيل �أُ�ُس���س �ملبادئ �لدميقر�طية و�س��يادة 
�لقان��ون، يف �لوق��ت �ل��ذي كانت فيه ه��ذه �ملبادئ متزعزع��ًة، �أ�ساًل، يف 

�لعديد من �لبلد�ن.1 

 (States of Emergency تمهيدي«  دليل  �لقانون:  و�سيادة  �لطو�رئ  »حالت   1
للتقرير  �لدولية  »�لمنظمة   ،and the Rule of Law: A Primer)

�لآتي: �لر�بط  على  متو�فر   ،2020 ني�سان/�أبريل  �لديمقر�طية«،   عن 
.bit.ly/3gNWFBb

وكما قال �ملفّكر �أمارتيا �سني، »�إن �لعامل يو�جه �ليوم جائحتني: جائحَة 
��س��تبد�ٍد وجائح��َة مر���س، ما يوِهن �حلياة �لب�س��رية باأ�س��كاٍل خمتلفة، 

ولكْن مرت�بطة«.2

�إن قانون �لطو�رئ، كما جرى تاأطُره وتطبيقه يف لبنان، ي�س��ّكل تهديدً� 
ملب��ادئ �لدميقر�طي��ة و�س��يادة �لقان��ون، لأن��ه مي���ّس �حلقوق �لأ�سا�س��ية 
�لذين/�للو�ت��ي  �ملتظاهري��ن/�ت  تطّلع��ات  ويلج��م  للمو�طن��ني/�ت، 
نزل��و�/َن �إىل �ل�س��و�رع يف ت�س��رين �لأول/�أكتوب��ر 2019، ي�س��تنكرون/َن 
�لظلم و�لف�س��اد ويطالب��ون/َن دولتهم/ّن بالنز�هة و�ل�س��فافية و�لعد�لة 
�لجتماعية و�حلْوكمة �لر�س��يدة. �إن �س��لطة حري�سًة على تطبيق �سرعة 
حقوق �لإن�سان ل ي�سعها �لتغافل عن مطالب �ل�سعب �ملحّقة ول �ّتباع مثل 
ه��ذ� �لنه��ج �لأمني يف �إط��ار جائحة كوفيد-19. ل��ذ� كان �سانعو �لقر�ر 
�ل�سيا�س��ي مطالب��ني �لي��وم بت�سوي��ب �مل�س��ار، من خ��الل تقوية �ل�س��لطة 
�لت�س��ريعية، وتعزي��ز ��س��تقاللية �لق�س��اء و�س��فافيته، وتطبي��ق �لقو�نني 
�لوطنّية و�لدولية تطبيقًا ي�سمن �عتماد ما ي�سلح حلالت �لطو�رئ من 

�سو�بَط ومو�زين.

 ،(A Pandemic of Authoritarianism) ��ستبد�د«  »جائحة  �سين،  �أمارتيا   2
�لآتي:  �لر�بط  على  متو�فر   ،2020 �لثاني/نوفمبر  ت�سرين   1  ،Scroll.in موقع 

.bit.ly/3r1oHxY
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مة: قلق كبري على �سيادة القانون   1. مقدِّ
يف لبنان

2. توايل الظروف ال�ستثنائية

يو�ج��ه لبن��ان حتّدي��ات ك��رى منذ �لع��ام 2019، من �إفال���سٍ م��ايّل �إىل 
�نهي��اٍر �جتماعي-�قت�سادي، ناهيك مبا �س��هده م��ن �حتجاجاٍت عارمٍة 
يف �ل�س��و�رع �أّدت �إىل ��س��تقالة �حلكومة يف ت�سرين �لأول/�أكتوبر 2019، 
قبل �أن يجد نف�سه، �أ�سوًة ب�سائر دول �لعامل، يف مو�جهة �أ�سو�أ تف�سٍّ وبائّي 
)كوفي��د-19( يف زمنن��ا �ملعا�س��ر. ُت�ساف �إىل ذلك كلِّه �ملاأ�س��اة �لهائلة 
�لناجمة عن �نفجار مرفاأ بروت يف 4 �آب/�أغ�سط�س 2020، و�لتي �أودت 
بحياة ما يزيد على مئتي �سخ�س، وجرح 7 �آلف �سخ�س، وت�سريد 300 

�ألف �سخ�س.

وكاأن �حلكوم��ة حتّين��ت فر�سة تف�ّس��ي �جلائح��ة و�نفجار �ملرف��اأ لتخاذ 
�لق��ر�ر بفر���س حال��ة �لطو�رئ، فاأعِلن��ت خّطة �لتعبئة �لعام��ة يف �آذ�ر/
مار���س 2020 بحّجة �حل��ّد من خطر كوفيد-19، ثم عادت فا�س��تاأنفتها 
عق��ب �نفجار ب��روت حيث منحت �لقو�ت �مل�س��ّلحة �للبنانية �سالحياٍت 
��س��تثنائيًة غَر مّررة. �إن حجم هذه �ل�ستجابات �لطارئة يثر �خل�سية 
من تقوي�س �سيادة �لقانون يف لبنان جّر�ء �لقمع �لذي متار�سه �لأجهزة 
�لأمنية على نحٍو متناٍم يف ظّل تد�عي �آليات �ملحا�س��بة، وت�سيُّ�س �لق�ساء 
�ل��ذي ب��ات حقيق��ًة ل تقب��ل �لإن��كار بعدم��ا �أعل��ن �ملحّقق �لع��ديل فادي 
�سّو�ن، يف 17 كانون �لأول/دي�سمر 2020، تعليق �لتحقيقات يف �نفجار 

بروت.3

تنظ��ر هذه �لورق��ة يف �ل�سرر �لذي حلق باملعاي��ر �لدميقر�طية وحقوق 
�لإن�سان، يف بلٍد متمّيز لطاملا كان �أيقونة �ل�سرق �لأو�سط باإعالمه �حلّر، 

و�أنظمته �للير�لية، وحياته �ل�سيا�سية �لدميقر�طية.

 (Lead judge suspends »لمحّقق �لعدلي يعّلق �لتحقيقات في �نفجار بيروت�«  3
(Beirut blast probe، �سحيفة د�يلي �ستار، 17 كانون �لأول/دي�سمبر 2020، 

متو�فر على �لر�بط �لآتي:
https://www.dailystar.com.lb/News/Lebanon-News/2020/Dec-

17/515459-lead-judge-suspends-beirut-blast-probe.ashx.

2005-2018: النتهاكات الد�ستورية والفراغ يف 
ال�سلطة اأ�سبحا هما القاعدة

عندم��ا �س��ّكل لبن��ان حكومت��ه �لأوىل بعد �نته��اء �لو�ساية �ل�س��ورية عام 
2005، مل َيُدم �لتفاوؤل طوياًل با�ستعادة �لبالد ��ستقاللها و�سيادتها، �إذ 
�سرعان ما �سادت جمددً� حالة من �نعد�م �ليقني �ل�سيا�سي و�لأمني على 
�أثر �سل�سلٍة من �لغتيالت �ل�سيا�سية، تلتها حرٌب مدّمرٌة مع �إ�سر�ئيل يف 
متوز/يوليو-�آب/�أغ�سط�س 2006، وهجماٌت ع�سكرية �سّن�تها �مليلي�سيات 
�ملو�لي��ة حل��زب �هلل عل��ى �أخ�سامه��ا �ل�سيا�س��يني وو�س��ائل �إعالِمهم يف 
ب��روت كما عل��ى بع�س معاقل طائفة �لدروز يف جبل لبنان يف �أيار/مايو 
2008، ع��د� �لهجم��ات �لإرهابية على ب��روت و�سو�حيها. حّتى �إذ� �أطّل 
�لع��ام 2012 ب��د�أ لبنان ي�س��تقبل موجًة غر م�س��بوقٍة م��ن �لنازحني/�ت 
�ل�س��وريني/�ت �لذين/�للو�ت��ي باتو�/ب��َن ي�س��ّكلون/َن ربع عدد �س��كانه 

حتى �لآن.

ُرغ��م كلِّ م��ا ح�س��ل خالل �لف��رتة �ملمتّدة ب��ني عاَم��ي 2005 و2020، مل 
��ر م��ّرًة و�ح��دًة �إىل �إعالن حالة �لط��و�رئ و�لتعبئة �لعاّم��ة، ل بل �إن  ُي�سَ
�لنتخابات �لبلدية �أُجرَيت يف �أيار/مايو 2004 فيما �أُجريت �لنتخابات 
�لنيابي��ة مرت��ني، �لأوىل يف  حزير�ن/يونيو 2005، بعد ثالثة �أ�س��هٍر من 
�غتيال رئي���س �لوزر�ء �ل�س��ابق رفيق �حلريري، و�لثانية يف حزير�ن عام 
2009 على �لرغم من �لأن�سطة �لإرهابية �لتي عمدت �إىل تاأجيج �ل�سر�ع 

�لطائفي و�ملذهبي بعد �إن�ساء �ملحكمة �لدولية �خلا�سة بلبنان.4

لقد ظهر عجز �لنظام �ل�سيا�سي �للبناين منذ ذلك �حلني عن ك�سر حّدة 
�مل�س��اكل �لطائفية �ل�سديدة �ل�ستقطاب، ما �سّل قدرة �لبالد على �إد�رة 
تعّددها �ل�سيا�س��ي، و�أّثر يف �لنظام �لد�س��توري �لوطني على نحٍو خطٍر، 
�إذ كانت �لنتيجة فر�غًا يف �سّدة �لرئا�سة د�َم من ت�سرين �لثاين/نوفمر 
2007، �إىل �أيار/ماي��و 2008، قب��ل �أن تتدّخ��ل �لق��وى �لإقليمي��ة وترعى 

�تفاق �لدوحة.

وما ز�د يف وَهن �لدميقر�طية يف لبنان هو �ّتفاق �لقادة �للبنانيون، عام 
2013، عل��ى تاأجي��ل �لنتخاب��ات �لت�س��ريعية تاأجياًل ل تّرر ��س��تد�مَته5 

�أُن�ِسَئت �لمحكمة بموجب �لقر�ر 1757، �ل�سادر عن مجل�س �لأمن �لتابع لالأمم   4
�لمتحدة في 30 �أيار/مايو 2007، ثم بد�أت ن�ساطها في 1 �آذ�ر/مار�س 2009.

�أيار/مايو  في  قانوٍن،  بموجب  �لأولى،  مّر�ت:  ثالث  �لنيابية  �لنتخابات  �أُرِجَئت   5
عاَمين  لمّدة   2014 �لثاني/نوفمبر  ت�سرين  في  و�لثانية  �سهرً�،   18 لمدة   2013

و�سبعة �أ�سهر، و�لثالثة، في �آذ�ر/مار�س 2017 حتى �أيار/مايو 2018.
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هذه �ملمار�سات �ل�سلطوية من ِقبل �لأجهزة �لأمنية �ملكّلفة �إنفاذ �لقانون 
دفع��ت فريق��ًا م��ن �ملعار�س��ني/�ت، يف متوز/يولي��و 2020، �إىل ت�س��كيل 

حتالٍف من �أجل �لدفاع عن حرية �لتعبر يف لبنان.10

لك��ن �حلكومة �للبناني��ة �خلائفة على �متياز�ته��ا، مالبثت، بحجة �حلّد 
من تف�س��ي �لوباء، �أن منحت نف�س��ها �سالحياٍت ��س��تثنائيًة بالتز�من مع 
�إعالنه��ا �لإقف��ال �لت��اّم �أول م��رة يف �آذ�ر/مار���س 2020، فكّلفت �لقوى 
�لأمني��ة �لنق�سا���س عل��ى خَي��م �ملتظاهري��ن/�ت يف �س��احة �ل�س��هد�ء، 
وتدمر ما �س��ِلم منها بعد �لغزو�ت �ملتكّررة �لتي �س��ّنتها عنا�سر حزبية 
م�س��ّلحة على مر�كز �لنا�س��طني/�ت هناك.11 ومل تقف عند هذ� �حلّد، 
ب��ل عادت فاأ�سدرت �لأمر �إىل قو�ت مكافحة �ل�س��غب و�جلي���س �للبناين 
بقم��ع �ملحتّج��ني/�ت �لذين/�للو�ت��ي �ندفع��و�/َن يف 8 �آب/�أغ�سط���س، 
يحّمل��ون/َن �لدول��ة م�س��وؤولية �نفج��ار �ملرف��اأ ويطالب��ون/َن مبحا�س��بة 
�جُلن��اة، حي��ث �أُفيد عن �إ�سابة م��ا يزيد على 700 متظاه��ٍر/ٍة بجروح، 
م��ن دون �أن ُي�س��ّجل �أيُّ حتّرك م��ن قبل �ملوؤ�س�س��ات �لرقابية للتحقيق يف 
�لأمر.12 �أما �أهايل �سحايا �لنفجار �ل�س��اعني �إىل �إن�ساء جمعياٍت لهم، 
فق��د و�جه��و� �سعوبًة يف ت�س��جيلها لدى وز�رة �لد�خلي��ة، يف خطوٍة ُتعتر 
جتاوزً� للقانون �لذي ين�ّس على حرية �لتجّمع و�لتعبر. كذلك ��ستاأنفت 
ق��وى �لأم��ن �لد�خلي موؤّخرً� ممار�س��ة �لعتق��ال �لإد�ري �لذي يتعار�س 
و�لقو�ن��ني �لوطني��ة.13 هذه �لإجر�ء�ت و�س��و�ها قّل�س��ت �لف�ساء �ملدين 

�ملُتاح �أمام �ملو�طنني/�ت للمناد�ة بامل�ساءلة و�لإ�سالحات �ل�سرورية.

وثمة �نتهاك �آخر حلقوق �لإن�س��ان يف لبنان  يتمّثل يف �لتمييز �جلندرّي 
�لذي بات ممار�س��ًة �س��ائعة بحكم »قو�نني �لأحو�ل �ل�س��خ�سية �خلا�سة 
بالطو�ئ��ف �لديني��ة، و�لعقلي��ة �لذكوري��ة �ل�س��ائدة«، كم��ا ذك��رت �لهيئة 
�لوطنية ل�س��وؤون �ملر�أة �للبنانية.14 وقد ��س��تّدت وط��اأة هذ� �لتمييز على 

�لمركز �للبناني لحقوق �لإن�سان، »لبنان: تحالف جديد للدفاع عن حرية �لتعبير«   10
(Lebanon: New Coalition to Defend Free Speech)، 13 تموز/يوليو 

.bit.ly/3oQsV9y :2020، متو�فر على �لر�بط �لآتي
لبنان لإز�لة  �لتجّول ب�سبب كورونا في  �سعاد لذقاني، »�لحكومة ت�ستخدم حظر   11
 (Gov’t Used Coronavirus Curfew in �ل�سهد�ء«  �ساحة  �لثورة من  خيم 
 Lebanon to Remove the Revolution’s Tents From Martyr’s

(Square، موقع The 961، 27 �آذ�ر/مار�س 2020، متو�فر على �لر�بط �لآتي: 

.bit.ly/2WdFNuh

�آب/�أغ�سط�س«   8 في  �لعنف  على  ُتحا�َسب  �أن  يجب  �لأمن  »قوى  مجذوب،  �آية   12
 (Les forces de sécurité doivent render des comptes sur les

(violences du 8 août، �سحيفة لوريان لو جور، 14 ت�سرين �لثاني/نوفمبر 

.bit.ly/3gOgatc :2020، متو�فر على �لر�بط �لآتي
ر�سو�ن مرت�سى، »عماد عثمان في مذّكرة »ميلي�سيوية« �إلى رجال �لأمن: ��سَتِبهو�   13
في من تريدون و�أوقفوه من دون �أمر ق�سائي!«، �سحيفة �لأخبار، 1 كانون �لأول/

.bit.ly/3nyGpqt :دي�سمبر 2020، متو�فر على �لر�بط �لآتي
�لتفاقية،  من   18 �لمادة  بموجب  لبنان  قّدمه  �لذي  �ل�ساد�س  �لدوري  »�لتقرير   14
�أ�سكال  جميع  على  �لق�ساء  �تفاقية   ،»2019 عام  في  تقديمه  موعد  يحّل  و�لذي 
�لتمييز �سّد �لمر�أة، CEDAW/C/LBN/6، 27 تموز/يوليو 2020، �لفقرة 204.

�ل�س��تباكاُت �مل�س��ّلحة يف مدين��ة طر�بل���س،6 ول توّغ��ل تنظي��م �لدول��ة 
�لإ�س��المية )د�ع���س( يف بل��دة عر�س��ال، �س��ماَل �س��رِق منطق��ة �لبق��اع 

�للبنانية.7

��ر �إىل  يف تل��ك �لأثن��اء، �نته��ت ولي��ة �لرئي���س مي�س��ال �س��ليمان ومل ُي�سَ
�نتخ��اب خَل��ٍف ل��ه، كم��ا �أن عم��د جمل���س �لن��و�ب �إىل �لتمديد لنف�س��ه، 
منتهكًا، مّرًة �أخرى، �ملعاير �لد�س��تورية لنتخاب رئي���ٍس جديٍد للبالد.8 
وق��د د�َم �لف��ر�غ �لرئا�س��ي �س��نَتني ون�سف �ل�س��نة قب��ل �أن يت��ّم �نتخاب 
مي�س��ال ع��ون رئي�س��ًا للجمهوري��ة يف ت�س��رين �لأول/�أكتوب��ر 2016. ومل 
ُت�س��تاأَنف �لعملي��ة �لنتخابي��ة �لرملاني��ة �إل يف �أيار/ماي��و 2018، �أي �إن 
�مل�س��وؤولني �لذين �نُتِخبو� يف �لعام 2009 ظّلو� يف منا�سبهم �سعف �ملّدة 

�لتي يحّددها لهم �لد�ستور.

اختالل احلْوكمة: انح�سار احلّيز املدين، والنتهاكات 
اجل�سيمة حلقوق الإن�سان 

بع��د �تف��اق �لدوحة، عام 2008، بات �لنظام �ل�سيا�س��ي يف لبنان يخ�سع 
ل�س��روٍط �أك��ر ت�س��ّددً� يف م��ا يتعّل��ق بتوزي��ع �ل�س��لطة، كم��ا �أن �لق��ر�ر 
�ل�سيا�سّي مل يُعد ُي�سنع د�خل موؤ�س�سات �لدولة �لر�سمية بل يف موؤمتر�ت 
�حل��و�ر �لوطني. لك��ن �لت�سّلب �لذي طبع هذه �ملوؤمتر�ت جعل �لأحز�ب 
�ل�سيا�سية تلجاأ �إىل �مل�سايقات، من تهديٍد بنق�س �لقر�ر�ت �إىل حتريك 
�لطائفي��ة  �لتعّددي��ة  �إد�رة  م��ن  �للبن��اين  بالنظ��ام  و�نح��رف  �ل�س��ارع، 
و�ملذهبية �إىل ��س��تبد�د متار�س��ه �لتعّددية �ملذكورة، يف ظّل تعّطل �آليات 

�ملحا�سبة �ل�سيا�سية.

وق��د ظهر هذ� �ل�س��تبد�د جلّيًا غ��د�ة �حتجاجات ت�س��رين، عام 2019، 
حيث عمدت �ملوؤ�س�س��ة �ل�سيا�س��ية �إىل �لقمع �لعنفي لإ�س��كات جمموعات 
لة بذلك �نتهاكاٍت ج�س��يمًة حلقوق �لإن�س��ان من دون �أن  �ملعار�سة م�س��جِّ
ُيبدَي �أيٌّ من �لأطر�ف �ل�سيا�س��ية عزمًا على مكافحة �لعنف و�لتعذيب، 

ل بل كان يجري �لتكّتم على هذ� �ملو�سوع وليز�ل.9

باب  »معارك  �أنظر   :2015 �لثاني/يناير  كانون  �إلى   2011 حزير�ن/يونيو  من    6
 (The Battles for Bab Tabbaneh and Jabal مح�سن«  وجبل  �لتبانة 
(Mohsen، �سحيفة �لحياة، �إعالميون من �أجل �سحافة ��ستق�سائية عربية، 2 

.bit.ly/3ah3jyz :أيار/مايو 2013، متو�فر على �لر�بط �لآتي�
»�لجي�س  �ل�سلح،  ن�سال  �أنظر  ع�سكريًا؛  �لرّد  �إلى  �للبناني  �لجي�س  دفع  ما   7
  (Lebanon army »للبناني يتقّدم �سّد �لم�سّلحين وح�سيلة �لقتلى �إلى �رتفاع�
(advances against militants, death toll rises، �سحيفة د�يلي �ستار، 

.bit.ly/3gQPsA8 :4 �آب/�أغ�سط�س 2014، متو�فر على �لر�بط �لآتي
بموجب �لمو�ّد 73-75 من �لد�ستور �للبناني.  8

 (Ziad »كريم �سهّيب، »زياد عيتاني ووباء �لتعذيب و�لمحاكم �ل�سعيفة في لبنان  9
(Itani, Lebanon’s torture epidemic and its frail courts، بيروت 

.bit.ly/382H8cR :ليوم، 18 تموز/يوليو 2019، متو�فر على �لر�بط �لآتي�
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�لن�س��اء ه��ذ� �لع��ام بفعل ت��و�يل �لإقفالت وت��رّدي �لو�س��ع �لقت�سادي، 
بحيث �زد�د تعّر�سهن للعنف �لأُ�َسري،15 ومل يتحّقق �سيء ملمو�س للحّد 
غم م��ن تعيني وزي��ر�ٍت يف  م��ن �لتميي��ز و�لعن��ف �جلن�س��انيني، عل��ى �لرُّ
�حلكوم��ة، كوزيرة �لإعالم وزيرة �لعدل ووزي��رة �لدفاع، �لتي هي ع�سو 
يف �ملجل���س �لأعل��ى للدف��اع. ول يكفي �أن يكون �لرمل��ان قد �أقّر يف كانون 
ل قانون  �لأول/دي�س��مر 2020، قانونًا لتجرمي �لتحّر���س �جلن�س��ي، وَعدَّ
�لعنف �لأُ�َسري �ملثر للجدل، لأن �لإجر�ء�ت جاءت دون توّقع �ملنّظمات 

�لتي ُتعنى باحلقوق �ملدنية.16

وم��ع تقّل���س �لف�س��اء �مل��دين �رتف��ع من�س��وب �لتميي��ز �س��ّد �لأقّلي��ات، 
كمجتمع �مليم، بحيث عمدت �لأجهزة �لأمنية �إىل ��س��تخد�م �ملمار�سات 
�ملجِحف��ة و�لكارهة بحّق �ملثليني/�ت. ولئن كان �لق�ساء قد عاد فح�ّس��ن 
�أد�ءه بع���س �ل�س��يء باإ�س��د�ره �أحكام بر�ءٍة م�س��ّجعًة، ف��اإن ذلك مل يُحل 
دون ��ستمر�ر تعّر�س �أفر�د هذ� �ملجتمع للتعذيب و�سوء �ملعاملة و�لتمييز 

و�حلرمان من حقوقهم �ملدنية.17

وق��د �أّدى تفاق��م �لأزم��ة �ملالي��ة �إىل ب��روز م�س��كلة �أخ��رى تتعّل��ق بنظ��ام 
�لكفالة �لذي تخ�سع له �لعامالت �ملنزليات، حيث �إن كثر�ت من هوؤلء 
طل��ن �لع��ودة �إىل ديارهّن ب�س��بب عجز �آلف �لأُ�َس��ر �للبنانية عن حتّمل 
نفقاتهن بالدولر، لكن �سفار�تهّن تخّلت عنهّن، ومل يتّم ت�سديد �أجورهّن 

ول تاأمني ما يلزم لهن من جو�ز�ٍت وبطاقات �سفر.18

�لعنف  يفاقمان  �لقت�سادية  و�لأزمة  �لتجّول  حظر  »لبنان:  فيله،  دويت�سه  �أخبار   15
 (Lebanon: Curfew, economic crisis worsen domestic �لأُ�َسري« 

(violence، 7 �أيار/مايو 2020، متو�فر على �لر�بط �لآتي:

https://www.dw.com/en/lebanon-curfew-economic-crisis-

worsen-domestic-abuse/av-53366244.

 (Lebanon »تيمور �أزهري، »لبنان يقّر قانونًا تاريخيًا يعاقب �لتحّر�س �لجن�سي  16
كانون   21 �لجزيرة،   ،passes landmark sexual harassment law)

�لأول/دي�سمبر 2020، متو�فر على �لر�بط �لآتي:
https://www.aljazeera.com/news/2020/12/21/lebanons-

parliament-approves-landmark-sexual-harassment-law.

 (The LGBTIQ+ in لبنان«  في  �لميم  »مجتمع  ليبانون«،  »بر�ود  جمعية   17
(Lebanon، �ل�ستعر��س �لدوري �ل�سامل، �لدورة �لثالثة، 2020.

�لمهاجر�ت  �لمنزليات  �لعامالت  حماية  يجب  »لبنان:  �لدولية،  �لعفو  منظمة   18
 (Lebanon: Abandoned migrant domestic workers و�لمتروكات« 
(must be protected، 3 حزير�ن/يونيو 2020، متو�فر على �لر�بط �لآتي: 

.bit.ly/2Kr34Gi

3. حالة الطوارئ يف خ�سّم حالة انهيار 
نقطة التحّول يف خريف 2019

يف ت�س��رين �لأول/�أكتوب��ر 2019، وم��ع �ن��زلق �لب��الد نح��و �ل�سطر�ب 
�ملايّل، عزمت حكومة �س��عد �حلريري على تطبيق خّطة تق�ّس��ٍف خلف�س 
م�ستويات �لعجز �لعام. لكن »�سريبة �لو�ت�ساب« �لتي كانت تنوي فر�سها 
�أث��ارت تظاه��ر�ٍت �سخمًة م�س��توحاًة م��ن �أج��و�ء �لتظاهر�ت �ل�س��ابقة، 
كتل��ك �لتي �ندلعت �حتجاج��ًا على �أزمة �لنفايات يف �لعام 2015، و�لتي 
ح�س��دت مئ��ات �آلف �لأ�س��خا�س من �س��ّتى �أرج��اء �لب��الد، ومتّكنت من 

�أ�سقاط حكومة �حلريري بعد 12 يومًا من �لتظاهر�ت.19

لق��د �س��ّكل ت�س��رين �لأول/�أكتوب��ر 2019 بد�ي��ة مرحل��ٍة جدي��دٍة للبن��ان 
�لغارق يف �لأزمات، لكن موؤ�س�سته �ل�سيا�سية �أ�سّرت على جتاهل مطالب 
�ل�س��عب20 وعمدت �إىل ��س��تخد�م �س��ّتى �أنو�ع �لتكتي��كات �لقمعية لإنهاء 
ح��ال �لتظاه��ر، م�س��تعينًة ل بقوى �لأمن و�جلي���س وح�س��ب، ب��ل، �أي�سًا، 

ببع�س �ملجموعات �لطائفية �ملو�لية للنظام.21

�أما �مل�سرف �ملركزي �ملرتّنح و�لقطاع �مل�سريف فقد �ّتخذ� �لحتجاجات 
ذريعًة لالإقفال مّدة �أ�س��بوَعني، وذلك يف خطوٍة غر م�س��بوقٍة مل ُي�س��َهد 
له��ا مثي��ٌل حتى �إّب��ان �حل��رب �لأهلي��ة )1975-1990(.22 وبع��د �نهيار 
نظ��ام �لهند�س��ة �ملالي��ة �ل��ذي �عتمده �مل�س��رف �ملركزي، عم��د �لقطاع 
�مل�سريف �للبناين �إىل فر�س قيوٍد ��ستن�سابيٍة على �حل�سابات �مل�سرفية 
بال��دولر �لأمرك��ي، لكّن ه��ذه �ل�سو�بط، �لتي ل ترتكز على �أّي ت�س��ريع 

قانويّن، �سّرعت وترة �لأزمة �لجتماعية و�لقت�سادية يف �لبالد.23

 (A Moment »2019 أندريه �سليمان، »لحظة تغيير: �لحتجاجات �للبنانية للعام�  19
(for Change: The Lebanese Uprisings of 2019، »�لمنظمة �لدولية 

للتقرير عن �لديمقر�طية« – لبنان، 6 كانون �لأول/دي�سمبر 2019، متو�فر على 
.bit.ly/3oTgOZj :لر�بط �لآتي�

�أندريه �سليمان، �لمرجع �ل�سابق.  20
  (Lebanon’s»لتغيير� من  �لآخر  �لجانب  للبنان.  »�لمو�لون  علمين،  مرت�سى   21
�لأول/ ت�سرين   14 �سيناب�س،   ،loyalists. The other side of change)

.bit.ly/383n1ep :أكتوبر 2020، متو�فر على �لر�بط �لآتي�
فيكتوريا يان، »بعد �إقفال غير م�سبوق، م�سارف لبنان تعيد فتح �أبو�بها تخفيفًا   22
 (After unprecedented shutdown, Lebanon’s »لحالة �لذعر في �لبالد
ت�سرين   3 �لمونيتور،   ،banks reopen, mitigate nationwide panic)

.bit.ly/384Qzse :لثاني/نوفمبر 2019، متو�فر على �لر�بط �لآتي�
�قت�سادية«  باأزمة  لبنان  في  �لدولر  نق�س  ت�سّبب  »كيف  هولتماير،  لورين   23 
 (How Lebanon’s dollar shortage sparked an economic

�لآتي:  �لر�بط  على  متو�فر   ،2009 �لأول/�أكتوبر  ت�سرين   7 �لعربية،   ،crisis) 

.bit.ly/3oRaLoc
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مل تتح��ّرك �ل�س��لطات �للبنانية ول هيئة �لرقاب��ة على �مل�سارف ملو�جهة 
ه��ذه �لإج��ر�ء�ت، حتى بعد �أن رف�س �مل�سرف �ملركزي ت�س��ليم ك�س��وف 

لقد متّكنت �حلكومة من �إبقاء �لو�سع حتت �ل�سيطرة يوم كانت �حلدود 
�لّرية مقفلة )يف �آذ�ر/مار���س( وح��الت �لإ�سابة بكوفيد-19 يف لبنان 
ل تتع��ّدى �ل���100 حالة يومّيًا. لكن وترة تف�ّس��ي �لوباء ت�س��ارعت ب�س��بب 
»�نخفا�س �ملو�رد«، وعدم �لقدرة على »�إجر�ء �لفحو�س و�لتتّبع و�لعزل« 
وفق��ًا لتو�سي��ات منظم��ة �ل�سح��ة �لعاملي��ة، وملّ��ا كان ل بّد للبن��ان من �أن 
يّتخ��ذ عددً� م��ن �لتد�بر �لكفيلة بالتخفيف من حّدة �نت�س��ار �جلائحة، 
فق��د �أ�س��درت وز�رة �ل�سحة �لعام��ة يف �آذ�ر/مار���س 29،2020 قر�ر�ٍت 
تق�سي، عل��ى �لتو�يل، بالإقفال �جلزئي )يف ت�س��رين �لأول/�أكتوبر(،30 
ثم بالإقفال �لتام )يف �سهَري �آذ�ر/مار�س و�أيار/مايو، و�حلجر �ملنزيل 
)يف ت�س��رين �لثاين/نوفمر(، حيث ُفِر�س حظر �لتجّول لياًل،31 و�ُس��مح 

بالتنّقل نهارً� با�ستثناء �أيام �لآحاد، تبعًا لأرقام لوحات �ملركبات.32

رغ��م ذل��ك كل��ه، ف�س��لت �ل�س��لطات �للبناني��ة يف �حل��ّد م��ن �لإ�ساب��ات 
�لت��ي تخّط��ى عدده��ا �ليوم��ي عتبة �لألف حال��ة للم��ّرة �لأوىل يف �أيلول/
�س��بتمر،33 و�ُس��ّجل �أك��ر م��ن 4 �آلف �إ�ساب��ٍة يف �أو�خ��ر كان��ون �لأول/

دي�سمر 2020.

�إن �سل�س��لة �لإجر�ء�ت �لتخفيفية و�لوقائية هذه، �لتي ت�ستند �إىل �أحكاٍم 
وت�سريعاٍت بائدة، تثر �لت�ساوؤلت حول فاعلية �ل�ستجابة �لطارئة للوباء 
يف لبن��ان، و�إذ� كان مر�س��وم خّط��ة �لتعبئ��ة �لعام��ة، �ل�س��ادر يف �آذ�ر/
مار�س 2020، قد �أ�سار �إىل قانون �لأمر��س �ملُعدية �لذي يعود �إىل �لعام 
1957، فاإن هذ� �لقانون �لذي مل يجِر تعديله �إل عند تف�ّسي �جلائحة،34 
ين���سّ على �إم��كان حجر مناطق برّمتها،35 ول يفر���س قيودً� كتلك �لتي 
ت�سّمنته��ا حال��ة �لطو�رئ، �أي حظر �لتجّول و�لإقفال �لتاّم للموؤ�س�س��ات، 

و�لتي ت�ستدعي، بخالف خّطة �لتعبئة �لعامة، مو�فقة �لرملان.

�لتاجي  لفيرو�س  لبنان  في  �ل�سحية  و�ل�ستجابة  للتاأهب  �لوطنية  »�لخطة   29
 (Coronavirus Disease 2019  »(COVID9-19)  2019 �لم�ستجد 
 (covid-19) Health Strategic Preparedness and Response

 (Plan، وز�رة �ل�سحة �لعامة، 10 �آذ�ر/مار�س 2020، متو�فر على �لر�بط �لآتي: 

.bit.ly/3oQz9Gs

�لد�خلية فر�س  �لثانية، قّررت وز�رة  �لموجة  �إ�سابات  �إز�ء �لرتفاع �لجديد في   30
وطر�بل�س  بيروت  �لكبرى  �لمدن  خال  )ما  و�لقرى  للبلد�ت  جزئيٍة  �إقفالٍت 
ب�»عدم  �لقيود  هذه  مبّررًة   ،2020 �لأول/�أكتوبر  ت�سرين   2 من  بدءً�  و�سيد�(، 
�إلى  ��ستنادً�  وذلك  �لفيرو�س«،  تف�ّسي  لتجّنب  قة  �لُمطبَّ بالإجر�ء�ت  �لتقّيد 
�لمتعّلق   1205 �لرقم  �لقر�ر  �لعامة«،  �ل�سالمة  و�إر�ساد�ت  �لعامة  »�لم�سلحة 

»باإقفال بع�س �لقرى و�لبلد�ت ب�سبب �رتفاع �إ�سابات �لكورونا فيها«.
�لخام�سة  حتى  م�ساًء  �ل�سابعة  �ل�ساعة  من   ،2020 �آذ�ر/مار�س   26 من  بدءً�   31

�سباحًا. 
�أُلغي   .2020 ني�سان/�أبريل   5 و�لبلديات،  �لد�خلية  وز�رة   ،479 �لرقم  �لقر�ر   32

�لقر�ر في 14 حزير�ن/يونيو 2020.
�لآتي: �لر�بط  على  متو�فر  لبنان،  في  كوفيد-19  و�سع  حول  �لبيانات  �أحدث    33 

.bit.ly/34haanM

��ستنادً� �إلى �لمر�سوم �لرقم 6198 �ل�سادر في 15 �آذ�ر/مار�س 2020.  34
بموجب �لمادة 10 من قانون �لأمر��س �لُمعدية للعام 1957.  35

ح�س��اباته ل�س��ركة »�ألفاري��ز ومار�س��ال« �لت��ي تت��وىّل �لتدقي��ق �جلنائ��ي 
حل�ساب �حلكومة يف �أد�ء �مل�سرف �ملركزّي.24

لك��ن �لتظاه��ر�ت �ل�س��عبية �لت��ي تر�جع��ت مع تف�ّس��ي جائح��ة كورونا يف 
لبن��ان، يف �س��باط/فر�ير 2020، ف�س��لت يف تولي��د �لزخ��م �ل�سيا�س��ي 
�ملطلوب،25 ما �أتاح لل�سلطات فر�س �أحكاٍم �أكر ت�سّددً� و�إحكاَم �لقب�سة 

على �لبالد.

جناحات خّطة التعبئة العامة واإخفاقاتها
يف كانون �لأول/دي�س��مر 2020، �س��ّجل لبنان ما يزي��د على �ل�165 �ألف 
�إ�ساب��ٍة بفرو���س كوفي��د-19، علم��ًا ب��اأن �ل�س��لطات كان��ت ق��د فر�س��ت 
�إجر�ء�ٍت ��س��تثنائيًة للتعامل مع �جلائحة لدى �أّول �إ�سابٍة بالفرو���س يف 
�س��باط/فر�ير 2020، فعمد جمل���س �لوزر�ء، بناًء على تو�سية �ملجل���س 
�لأعل��ى للدف��اع �إىل �لإف��ر�ج ع��ن خّط��ة �لتعبئ��ة �لعام��ة26 وتفعيل غرفة 
�لعملي��ات �لوطني��ة لإد�رة �لك��و�رث. عل��ى �أن حالة �لتعبئ��ة �لعامة، �لتي 
كان ُيفرَت�س �أل تتعّدى �لأ�سبوَعني، ظّلت �سارية �ملفعول حتى نهاية �لعام 

27،2020 بعدما مّت متديدها ثماين مّر�ت.28

 (Forensic للمحا�سبة«  ود�عًا  لبنان:  في  �لجنائي  »�لتدقيق  �لحايك،  �سابين   24
(Audit in Lebanon: Goodbye to Accountability، »�لمنظمة �لدولية 

متو�فر   ،2020 �لثاني/نوفمبر  ت�سرين   27 لبنان،   – �لديمقر�طية«  عن  للتقرير 
.bit.ly/3acn9el :على �لر�بط �لآتي

�أنظر كريم �لمفتي، »لماذ� ف�سلت �حتجاجات 17 ت�سرين �لأول/�أكتوبر في توليد   25
 (Why the Oct. 17 uprising »قيادة �سيا�سية، وكيف يمكن لها �أن تنجح بعد
 failed to generate political leadership – and it might yet

على  متو�فر   ،2020 �لأول/�أكتوبر  ت�سرين   17 تود�ي«،  »لوريان   ،succeed)

.bit.ly/3nyJSoZ :لر�بط �لآتي�
�لتعبئة  ب�»�إعالن  �لمتعّلق  �آذ�ر/مار�س 2020،  بتاريخ 15  �لرقم 6198  �لمر�سوم   26

�لعامة لمو�جهة �نت�سار فيرو�س كورونا«، مجل�س �لوزر�ء.
�لذي  للدفاع،  �لأعلى  �لمجل�س  من  بقر�ٍر  �لعامة  للتعبئة  �لثامن  �لتمديد  �أُعِلن   27
تجاوز قر�ر�ت مجل�س �لوزر�ء؛ �أنظر »قر�ر�ت ��ستثنائية للمجل�س �لأعلى للدفاع 
تحّوله �إلى مجل�س حكم �أعلى يتجاوز �لد�ستور!«، �سحيفة �للو�ء، 4 كانون �لأول/

دي�سمبر 2020.
 6251 �لرقم  �لمر�سوم  2020؛  �آذ�ر/مار�س   26 بتاريخ   6209 �لرقم  �لمر�سوم   28
ني�سان/�أبريل   24 بتاريخ  �لرقم 6296  �لمر�سوم  ني�سان/�أبريل 2020؛   9 بتاريخ 
2020؛ �لمر�سوم �لرقم 6329 بتاريخ 5 �أيار/مايو 2020؛ �لمر�سوم �لرقم 6403 
حزير�ن/يونيو   4 بتاريخ   6443 �لرقم  �لمر�سوم  2020؛  �أيار/مايو   28 بتاريخ 
�لرقم  �لمر�سوم  2020؛  تموز/يوليو   28 بتاريخ   6665 �لرقم  �لمر�سوم  2020؛ 

6684 بتاريخ 26 �آب/�أغ�سط�س 2020.
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�لو�قع �أن �ملر�س��وم �ملذكور ي�س��تند �إىل �ملادة 2 من �ملر�س��وم �ل�سرت�عي 
�ملتعّل��ق بالدفاع �لوطني،36 وي�ُس��ّلم �ل�سالحيات �لتنظيمية �إىل �ملجل���س 
�لأعل��ى للدف��اع مبع��زٍل ع��ن �أّي رقابة موؤ�ّس�س��ية �أو مدنية، ما ُيع��ّد �إطارً� 
قانونّيًا م�سوبًا بالعيوب، وي�سفي على �ل�ستجابة للجائحة �سفًة ع�سكرّية 
يف �لوق��ت �لذي ت�س��تدعي في��ه �إطارً� تنظيميًا حم��ّددً� يرتكز على قانون 
�لأمر����س �ملُعدي��ة للع��ام 1957، ولك��ن مع وجوب تعديله مب��ا يحول دون 
�إعطاء وز�رة �ل�سحة �لعامة �سلطًة مطلقة يف �لت�سّدي لأّي جائحة.37

لق��د �سرب��ت �ل�س��لطات �للبنانية �سفحًا عن ذلك كله و�أناطت بال�س��لطة 
�لتد�ب��ر  �إ�س��د�ر  �سالحي��َة  �لد�خلي��ة،  ب��وز�رة  وحتدي��دً�  �لتنفيذي��ة، 
�لعقابية، يف حني مل يفعل �لرملان �للبناين �سيئًا ملمار�سة دوره �لرقابي. 
�إن دّل ذل��ك عل��ى �س��يء فعلى هيمن��ة �لعقلي��ة �لأمنية يف كل م��ا �ّتخذته 
�ل�س��لطة من تد�بر ملكافحة �جلائحة ور�ّس��خته من �عتب��ار�ت، كاعتبار 

عدم �رتد�ء �لكّمامة جنحًة بدًل من �عتبارها خمالفًة ب�سيطة.38

ِزد على ذلك �أن �ل�ستجابة �لطارئة مل تتخّللها ��ست�سار�ٌت �سيا�سيٌة �ساملة 
به��دف �لوق��وف عل��ى ر�أي �لبلدي��ات و�خلر�ء/�خلب��ر�ت يف �لقر�ر�ت 
�ملتعّلق��ة باإقف��ال �لبلد�ت.39 وملّا مل يكن للعاملني/�ت يف �لقطاع �ل�سّحي 
و�لقطاع �خلا�س وقطاع �لتعليم، ول للر�بطات �ملهنية ومنّظمات �ملجتمع 
�ملدين، �سوى م�ساهمٍة حمدودٍة يف �سيا�سات �ل�ستجابة لوباء كوفيد-19، 
فق��د �أمك��ن �لق��ول م��ع مدي��ر م�ست�س��فى رفي��ق �حلري��ري �حلكوم��ي �إن 

»�لتو��سل �جلّيد« ماز�ل »غائبًا بني �ل�سلطات �ل�سّحية و�جلمهور«.40

�لمر�سوم �ل�ستر�عي �لرقم 102 �ل�سادر في 16 �أيلول/�سبتمبر 1983، و�لمتعّلق   36
بالدفاع �لوطني، �لمادة 2:

»�إذ� تعّر�س �لوطن �أو جزٌء من �أر��سيه �أو قطاٌع من قطاعاته �لعامة �أو مجموعٌة   
من �ل�سكان للخطر يمكن �إعالن

�لحيوية  � و�لمن�ساآت  �ل�سكان  تعّر�س  من  للحّد  �لجزئي  �أو  �لكّلي  �لتاأّهب  حالة 
للخطر، ولتاأمين عمليات �لتعبئة و��ستخد�م �لقوى �لم�سّلحة.

حالة �لتعبئة �لعامة �أو �لجزئية لتنفيذ جميع �أو بع�س �لخطط �لمقّررة«.  �
بموجب �لمادة 9 من قانون �لأمر��س �لُمعدية للعام 1957.  37

هذه  لجعل  �لإقفال..  قر�ر  تطبيق  كيفية  لبحث  �أمنيًا  �جتماعًا  عقد  »دياب   38
�لمخالفة جنحة!«، �أخبار بيروت، 11 ت�سرين �لثاني/نوفمبر 2020، متو�فر على 

.bit.ly/3mpqklk :لر�بط �لآتي�
�لثاني/نوفمبر  �أناليتيك�س«، في تقرير ن�سرته في ت�سرين  ك�سفت �سركة »�سايرن   39
قبل  ُت�ست�َسر  لم  ��ستطالعها  جرى  �لتي  �لبلديات  من  �لمئة  في   87 �أن   ،2020
لبنان،  في  »كوفيد-19  �أناليتيك�س«،  �سايرن   « �أنظر  �لإقفال؛  قر�ر�ت  �إ�سد�ر 
و�لفر�س«  �لق�سور  و�أوجه  �لتحّديات  و�لمحلية:  �لوطنية  لالأزمات  �ل�ستجابة 
 (Covid-19 in Lebanon, National and Local Crisis Response,

�لثاني/ ت�سرين   ،Challenges, Shortcomings and Opportunities)

.bit.ly/2Ks5Zi8 :نوفمبر 2020، متو�فر على �لر�بط �لآتي
�ل�سّحية  �لرعاية  نظام  على  �أخيرً�  كورونا  فيرو�س  �أتى  »كيف  لوي�س،  �إميلي   40
 (How coronavirus is finally breaking Lebanon’s »لُمهَمل في لبنان�
ت�سرين   15 جور،  لو  لوريان  �سحيفة   ،neglected health care system)

.bit.ly/34dSZDL :لأول/�أكتوبر 2020، متو�فر على �لر�بط �لآتي�

بذل��ك يكون »�لطابع �لأمني« �لذي مّت �إ�سفاوؤه على �ل�س��تجابة للجائحة 
ق��د �أّدى �إىل تقوي��ة �أجه��زة �إنف��اذ �لقانون، وَف�َس��ح �ملجال �أم��ام ت�سييق 

�خلناق على �حلّريات.

اإعالن حالة الطوارئ عقب انفجار مرفاأ بريوت
يف 4 �آب/�أغ�سط���س 2020، ه��ّز ب��روت �نفجاٌر مدّم��ٌر ت�سافر يف �سنعه 
�لف�ساد و�لإهمال �مل�ست�سريان يف �لبالد، فُفر�ست حالة �لطو�رئ و�أُعلنت 
بروت مدينًة منكوبة، يف 5 �آب/�أغ�سط�س،41 قبل �أن توؤّدي �لحتجاجات 
�لوطنية و�ملطالب �لدولية �إىل ��ستقالة �حلكومة يف  10 �آب/�أغ�سط�س.

تلك كانت �ملّرة �لأوىل �لتي ُتعلن فيها حالة �لطو�رئ منذ �لعام 42،1973 
حي��ث ُمِنَح��ت �سالحي��اٌت ��س��تثنائيٌة لهيئ��ٍة ع�س��كريٍة علي��ا هي �جلي���س 
�للبناين.43 وملّا مل ي�سبق للبنان �أن جلاأ �إىل مثل هذه �لإجر�ء�ت �ملتطّرفة 
خ��الل �حلقب��ة �لت��ي تلت �حل��رب �لأهلي��ة، فقد حتا�س��ت خّط��ة �لتعبئة 
�لعامة �ل�س��تناد �إىل �لت�س��ريعات �ملتعّلقة باإعالن حالة �لطو�رئ،44 و�إن 
كانت ت�س��تمل على �لعديد من خ�سائ�سها، بحيث جرى ت�سنيف ماأ�ساة 
�نفج��ار �ملرف��اأ على �أنه��ا »حدٌث يتخذ طابع �لكارث��ة«، وفق ما ن�ّس عليه 

�لت�سريع �لوطني �خلا�س باإعالن حالة �لطو�رئ.45

ويف �لي��وم �لذي ي�س��بق مهل��ة �لثمانية �أي��ام لنعقاد �لرمل��ان بعد �إعالن 
حالة �لطو�رئ،46 عمد �لرملان �للبناين �إىل �إبر�م مر�س��وم �إعالن حالة 
�لط��و�رئ ملّدة �أ�س��بوَعني، �بت��د�ًء من 13 �آب/�أغ�سط���س، لكن �خلر�ء/
�خلب��ر�ت �نتق��دو�/َن هذ� �ملر�س��وم نظ��رً� �إىل وج��ود خمالفٍة كرى يف 
طريق��ة �إ�س��د�ره47؛ فاملادة 65 من �لد�س��تور تن�ّس عل��ى �أن �إعالن حالة 
�لط��و�رئ و�إنهاءه��ا يتطّلب��ان مو�فق��ة ثلَثي جمل���س �ل��وزر�ء، يف حني �أن 
�لق��ر�ر مل ُيتََّخ��ذ بغالبي��ة �لثلَثني. بذل��ك يكون متديد �لق��ر�ر حتى نهاية 

مجل�س   ،2020 �آب/�أغ�سط�س   7 في  �ل�سادر   6792 �لرقم  �لمر�سوم  بموجب   41
�لوزر�ء.

�لمر�سوم �لرقم 5513 �ل�سادر في 7 �أيار/مايو 1973، مجل�س �لوزر�ء.  42
تمنح حالة �لطو�رئ في لبنان �لجي�س �للبناني �سالحياٍت ��ستثنائيًة في �ل�سوؤون   43
�إمرته  تحت  ت�سع  �إذ  للمدينة،  �لأمنية  �ل�سوؤون  عن  م�سوؤوًل  وتجعله  �لمدنية، 
�لوحد�ت �لع�سكرية كاّفة، من قوى �أمٍن د�خلي، و�أمٍن عام، و�أمن دولٍة، وجمارَك، 

وقّو�ٍت م�سّلحة في موؤ�س�ساٍت ر�سميٍة �أخرى.
كما ن�ّس عليه �لمر�سوم �ل�ستر�عي �لرقم 1967/52 حول »�إعالن حالة �لطو�رئ   44

�أو �لمنطقة �لع�سكرية«.
�أو  �لطو�رئ  حالة  »ُتعَلن  �لأولى:  �لمادة  �لرقم 1967/52،  �ل�ستر�عي  �لمر�سوم   45
تعّر�س  عند  منها  جزء  في  �أو  �للبنانية  �لأر��سي  جميع  في  �لع�سكرية  �لمنطقة 
�أو  �أعمال  �أو  م�سلحة  ثورة  �أو  خارجية  حرب  عن  ناتج  مد�هم  لخطر  �لبالد 
��سطر�بات تهدد �لنظام �لعام و�لأمن، �أو عند وقوع �أحد�ث تاأخذ طابع �لكارثة«.

�لمادة 2، �لمر�سوم �ل�ستر�عي 1967/52.  46
و�سام �للحام، »مر�سوم �إعالن حالة �لطو�رئ: م�ساكل قانونية خطيرة في تاريخ   47
�آب/�أغ�سط�س 2020، متو�فر على  �لقانونية، 12  �لمفكرة  �لتنفيذ«،  دخوله حّيز 

.bit.ly/3nrMCo4 :لر�بط �لآتي�
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ر«.48  �لع��ام 2020 متدي��دً� »غر قان��وين«، و«غر د�س��توري«، »وغر مرَّ
�إن »�لتعبئ��ة �لعام��ة ]...[ كانت لتكون كافيًة للتعامل مع تد�عيات �نفجار 

�ملرفاأ«.49

ف�س��اًل ع��ن ذل��ك، عه��دت حال��ة �لط��و�رئ بجه��ود �لإغاثة �إىل �جلي���س 
دًة م�ساركة �جلهات  �للبناين بو�سفه �جلهة �ملُنّفذة لقانون �لطو�رئ، ُمقيِّ
�لفاعلة يف �ملجتمع �ملدين يف هذه �جلهود.50 وقد �أجرى �جلي�س، بالفعل، 
م�سحًا وتقييمًا لالأ�سر�ر يف �لأ�سابيع �لتي �أعقبت �لنفجار، بغية حتديد 
ر ب�100 مليار لرة لبنانية.51 لكن  �ل�سحايا بناًء على �سندوق �إغاثٍة ُيقدَّ
ما ليز�ل مبهمًا حتى �لآن هو كيف مّت ��ستخد�م هذ� �ل�سندوق مل�ساعدة 
�لفئات �لأكر �سعفًا، طاملا �أن حالة �لطو�رئ متنع تطبيق �آليات �لرقابة 

و�ّتباع م�ساٍر �سّفاف.

تغريدة للمفكرة �لقانونية، 18 �آب/�أغ�سط�س 2020، متو�فرة على �لر�بط �لآتي:   48
bit.ly/3nmynkh؛ �أنظر �أي�سًا »�سايرن �أ�سو�سيت�س«، »حالة �لطو�رئ في لبنان« 

(The State of Emergency in Lebanon)، �أيلول/�سبتمبر 2020، �لفقرة 

.bit.ly/3oRoVpm :متو�فر على �لر�بط �لآتي ،ii
�سابين �لحايك، »حالة �لطو�رئ غير طارئة: مخالفات بالجملة«، �سحيفة �لنهار،   49

.bit.ly/3r8ZwJQ :2 ت�سرين �لثاني/نوفبر 2020، متو�فر على �لر�بط �لآتي
 (Army’s order for »فْر�س �لجي�س ت�ساريح على �لمتطّوعين يثير �حتجاجات«  50
 16 �ستار،  د�يلي  �سحيفة   ،volunteer permits prompts resistance)

.bit.ly/2WjWPqq :آب/�أغ�سط�س 2020، متو�فر على �لر�بط �لآتي�
�لتي  �لمنازل  من  منزًل   10.274 �للبناني،  �لجي�س  �أجر�ه  �لذي  للم�سح  وفقًا   51
�سملها �لم�سح، و�لبالغ عددها 62.087، �سيكون موؤّهاًل للح�سول على �لم�ساعدة 
�أنظر  �لأول/�أكتوبر؛  ت�سرين   26 في  �لتعوي�سات  دفع  بد�أ  حيث  �لمبا�سرة، 
»10.274 وحدة �سكنية مت�سررة من �نفجار �لمرفاأ... ر�سميًا: هذ� موعد توزيع 
�لر�بط  على  متو�فر   ،2020 �لأول/�أكتوبر  ت�سرين   23  ،24 لبنان  �لم�ساعد�ت«، 

 .bit.ly/3gWvhkE :لآتي�

4. تقييم حالة الطوارئ يف لبنان
امتثال حالة الطوارئ يف لبنان للمعايري الدولية

يعود قانون حالة �لطو�رئ يف لبنان �إىل �لعام 1967، ولدى تفعيله، مُتَنح 
�سلطٌة ع�سكريٌة عليا، هي عمليًا �جلي�س �للبناين، �سالحياٍت و��سعة بناًء 
على �ملادة 4 من �ملر�س��وم �ل�س��رت�عي �لرقم 1967/52. لكن، حتى ولو 
�ُس��ِمح لدول��ٍة ما بالتخّلي موؤّقتًا، وم��ن جانٍب و�حٍد، عن عدٍد من �حلقوق 
و�لو�جبات �لتي ي�سمنها �لد�ستور و�لقانون �لدويل، يبقى عليها �لمتثال 

لنظاٍم حمّدٍد من �ل�سمانات جتّنبًا لإ�ساءة ��ستخد�م �ل�سلطة.

��ف �لو�س��ع �ل��ذي ي�س��تدعي �إع��الن حال��ة �لط��و�رئ  يج��ب �أوًل �أن ُي�سنَّ
عل��ى �أن��ه »حالة ط��و�رئ عامة«، كما ج��اء يف �لتفاقي��ة �لدولية �خلا�سة 
باحلق��وق �ملدنية و�ل�سيا�س��ية للعام 52،1966 فامل��ادة 4 )�لفقرة 1( من 
�لتفاقية ت�سمح باخلروج على �أحكام هذ� �لأخر »يف حالة طو�رئ عامٍة 
تهّدد حياة �لأّمة«، مع �لعلم باأن �ملادة تن�ّس على �أنه »ل ميكن و�سف كل 

��سطر�ٍب �أو كارثٍة باأنه حالة طو�رئ عامة تهّدد حياة �لأّمة«.53 

�سحي��ح �أن �إع��الن ب��روت »مدين��ًة منكوب��ًة« يف مر�س��وم �إع��الن حال��ة 
�لطو�رئ �ل�سادر يف 7 �آب/�أغ�سط���س، جاء مّت�س��قًا مع حمتوى �ملر�س��وم 
�ل�س��رت�عي، �أّوًل، بت�سنيف��ه �لنفج��اَر »كارثًة وطني��ة«، وثانيًا، بتطبيقه 
عل��ى منطق��ٍة جغر�فيٍة معّين��ة )مدينة ب��روت(، ولف��رتة زمنية حمّددة 
)�أ�س��بوعان مبدئيًا(، وهما �س��رطان �أ�سا�سّيان من �ملادة 4 من �لتفاقية 
�لدولية �خلا�سة باحلقوق �ملدنية و�ل�سيا�س��ية، لكن �لقر�ر قد يكون غر 
متنا�س��ٍب م��ع �حلدث، �إذ لي���س من �لو��س��ح، حتى �لآن، كي��ف ميكن �أن 
ت�س��ّكل هذه �ملاأ�س��اة، على فد�حته��ا، تهديدً� حلياة �لأّم��ة، وهو �لعن�سر 
�ل��ذي ت�س��رتطه �لتفاقية �لدولية لتحدي��د حالة �لطو�رئ �لت��ي تّرر �أّي 
خروٍج ��س��تثنائيٍّ على �س��يادة �لقانون. كذلك مل يتقّيد �لإعالن باملعاير 
�لإ�سافي��ة، مث��ِل �سماِن مب��د�أَي �ل�سرورة و�لتنا�س��ب، و�إر�س��اِء �عرت�ٍف 
ر�س��مي باحلق��وق غ��ر �لقابل��ة للتقييد طبقًا للم��ادة 4 )�لفق��رة 2( من 
�لتفاقية.54 �أما �لغمو�س �لذي ي�س��وب مب��د�أ �ل�سرورة، فمرّده �إىل كون 

�سّدق لبنان على �لتفاقية �لدولية �لخا�سة بالحقوق �لمدنية و�ل�سيا�سية في �لعام   52
.1972

�لفقرة 3، �لتفاقية �لدولية �لخا�سة بالحقوق �لمدنية و�ل�سيا�سية، �لتعليق �لعام   53
رقم 29: �لمادة 4: عدم �لتقّيد باأحكام �لتفاقية �أثناء حالت �لطو�رئ، �لُمعتَمد 
�آب/�أغ�سط�س   31 �لإن�سان،  بحقوق  �لمعنية  للجنة  و�ل�سبعين  �لثانية  �لدورة  في 

.2001
�لخا�سة  �لدولية  �لتفاقية  عليها  ين�ّس  �لتي  للتقييد،  �لقابلة  غير  �لحقوق  �إن   54
بالحقوق �لمدنية و�ل�سيا�سية، هي �لحقُّ في �لحياة )�لمادة 6(، وعدُم �لتعّر�س 
للتعذيب و�لمعاملة �لقا�سية و�لال�إن�سانية )�لمادة 7(، وعدُم �لخ�سوع لال�سترقاق 
جن ب�سبب �لعجز عن  و�ل�ستعباد )�لمادة 8، �لفقرتان 1-2(، وعدُم �لتعّر�س لل�سَّ
)�لمادة 15(،  عادلة  في محاكمة  و�لحقُّ  )�لمادة 11(،  تعاقدي  بالتز�ٍم  �لوفاء 
و�لدين  و�لوجد�ن  �لفكر  وحريُة   ،)16 )�لمادة  �لقانونية  �ل�سخ�سية  في  و�لحقُّ 

)�لمادة 18(.
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�ل�سيا�س��ية – مع �أن تفعليه من ِقَبل �ل�س��لطة �لتنفيذية ل يوجب ت�سيُّ�س��ه 
و�نحيازه ُحكمًا – ِزد على ذلك �أن �أحكاَمه ل تقبل �ملر�جعة، وفق ما جاء 
يف �مل��ادة 366 م��ن قانون �أ�سول �ملحاكمات �جلز�ئية، ما ي�س��ّكل �نتهاكًا 

و��سحًا للحّق يف �ملحاكمة �لعادلة، �لتي حتتمل �ملر�جعة.58

لقد �أعربت منظمة »هيومن ر�يت�س ووت�س«، يف هذ� �ل�سياق، عن خ�سيتها 
من �أن يقود »�لرتكيز على �إد�رة �ملرفاأ وم�سوؤويل �جلمارك« �إىل »�إفالت 
�ل�سيا�س��يني �مل�ستبه بتوّرطهم يف �لنفجار من �مل�ساءلة«.59 وقد �أ�سدرت 
نقابة �ملحامني يف بروت بدورها حتذيرً� مماثاًل تدعو فيه �لق�ساء �إىل 
�ّتخاذ »قر�ٍر جريء بالتحقيق مع م�س��وؤولني �سيا�سيني و�أمنيني«.60 وكان 
�لقا�س��ي ف��ادي �س��ّو�ن �ملُكلَّ��ف بالتحقيق ق��د طلب من جمل���س �لنو�ب، 
يف 25 ت�س��رين �لثاين/نوفم��ر، �لتحقي��ق م��ع بع���س �ل��وزر�ء يف ق�سي��ة 
�نفجار �ملرفاأ،61 وملّا مل يلَق رّدً� من �ل�سلطة �لت�سريعية، �ّدعى بعد ثالثة 
�أ�س��ابيع عل��ى رئي���س �لوزر�ء ح�س��ان دي��اب وثالثة وزر�ء �س��ابقني بجرم 
»�لإهم��ال«.62 لك��ن قر�ره هذ� مل يطل م�س��وؤولني �أمنيني رفيعي �مل�س��توى 
ن��ة يف �ملرفاأ. ومع ذلك،  كان��و�، هم �أي�سًا، عل��ى علٍم بطبيعة �ملو�د �ملُخزَّ
مّت تعلي��ق �لتحقي��ق يف 17 كان��ون �لأول/دي�س��مر، على �أث��ر �إقد�م بع�س 
�لأحز�ب �ل�سيا�س��ية على �لطعن باخت�سا�س �ملجل���س يف حماكمة وزر�ء 

�سابقني، وذلك يف خطوٍة متعن يف تقوي�س ��ستقاللية �لق�ساء.

منظمة �ألف – تحّرك من �أجل حقوق �لإن�سان، »�لحّق في �لمحاكمة �لعادلة في   58
  (The Right to Fair Trial»ل�ستثنائية� �لمحاكم  عن  مو�قف  ورقة  لبنان: 
ت�سرين   ،in Lebanon: A Position Paper on Exceptional Courts)

�لأول/�أكتوبر 2016، متو�فر على �لر�بط �لآتي:
https://alefliban.org/wp-content/uploads/2016/10/PP3_v03_

print.pdf.

ماتيو كرم، »ما يجب معرفته عن �لمجل�س �لعدلي، �لمحكمة �ل�ستثنائية �لمثيرة   
 (Ce qu’il faut savoir sur la Cour de justice, un tribunal »للجدل
تموز/  10 جور،  لو  لوريان  �سحيفة   ،d’exception qui fait polémique)

يوليو 2019، متو�فر على �لر�بط �لآتي:
https://www.lorientlejour.com/article/1178141/ce-quil-faut-

savoir-sur-la-cour-de-justice-un-tribunal-dexception-qui-

fait-polemique.html.

»هيومن ر�يت�س ووت�س«، لبنان: »تق�سير في �لتحقيق �لمحّلي في �نفجار �لمرفاأ:   59
�لأول/ ت�سرين   22 و�لمحا�سبة«،  �ل�سفافية  �أجل  من  �سرورّي  �لدولي  �لتحقيق 

.https://bit.ly/360Sazc :أكتوبر 2020، متو�فر على �لر�بط �لآتي�
�لثاني/نوفمبر  ت�سرين   14 بيروت،  في  �لمحامين  نقابة  رئي�س  عن  �سادر  بيان   60

.bit.ly/3nlHO3p :2020، متو�فر على �لر�بط �لآتي
في  وزر�ء  مع  بالتحقيق  �لبرلمان  يطالب  �للبناني  »�لقا�سي  �أزهري،  تيمور   61
 (Lebanon judge asks Parliament to probe �لمرفاأ«  �نفجار  ق�سية 
(ministers over port blast، �لجزيرة، 25 ت�سرين �لثاني/نوفمبر 2020، 

.bit.ly/3npC48L :متو�فر على �لر�بط �لآتي
يو�سف دياب، »�لقا�سي يّدعي على دياب وثالثة وزر�ء �سابقين بجرم �لتق�سير   62
 (Judge charges Diab, three ex-ministers »في ق�سية �نفجار �لمرفاأ
كانون   10 �ستار،  د�يلي  �سحيفة   ،of negligence in port blast case)

.bit.ly/3nobUDj :لأول/دي�سمبر 2020، متو�فر على �لر�بط �لآتي�

�مله��ام �ملوكَل��ة �إىل �جلي���س �للبن��اين مبوج��ب نظ��ام حالة �لط��و�رئ هي 
تل��ك �ملن�سو���س عليه��ا يف �لقو�ن��ني �لع�س��كرية و�لأمني��ة �لقائم��ة. و�أما 
مب��د�أ �لتنا�س��ب �ملرتبط، �أ�س��اًل، بالنظام �ل��دويل لل�سمانات يف حالت 
�لط��و�رئ، فق��د جتاوزت��ه �ل�س��لطات �للبناني��ة بتمديده��ا لحق��ًا حال��ة 
ف �إىل ذلك �أن �ملر�سوم ل يحّدد  �لطو�رئ حتى نهاية �لعام 55،2020 �أ�سِ
�ل�س��تثناء�ت يف حال تطبيقه على »�ملوؤ�س�س��ة �لع�سكرية �لعليا«، ما يعّزز 
�لحتم��ال ب��اأن يتغا�س��ى �جلي���س �للبن��اين ع��ن �ل�سمانات وف��ق �ملبادئ 
�لآم��رة، �لت��ي ت�س��ّكل �لأح��كام �لدولي��ة �ملُلِزم��ة و�لتي ل يجوز لل��دول �أن 

حتيد عنها.56

م�سكلة امل�ساءلة: اآفاق �سيادة القانون
بالنظ��ر �إىل �لأُ�ُس���س �لقانوني��ة غ��ر �ل�س��ليمة �لت��ي �رتك��زت �إليها خّطة 
�لتعبئ��ة �لعام��ة و�إعالن حالة �لطو�رئ، ثّمة خم��اوف جّدّية من �أن ترفع 
�ل�س��لطات �للبناني��ة يف �لظ��روف �ل�س��تثنائية �س��قف �لإك��ر�ه وتغايل يف 
تركي��ز �ل�سالحي��ات. �أما �لعجز ع��ن �إجر�ء �نتخاباٍت ت�س��ريعيٍة جزئيٍة 
بع��د ��س��تقالة عدٍد من �لن��و�ب عقب �نفج��ار مرفاأ بروت، فمن �س��اأنه، 
�أي�س��ًا، �أن يقّو���س �لرقاب��ة �لرملاني��ة، ويعرق��ل جم��ّددً� �آلي��ة �لنتخ��اب 

�لدميقر�طي.

جت��در �لإ�س��ارة �أي�س��ًا �إىل �أن �لق�س��اء كان �أّول َم��ن تقاع���س ع��ن فر�س 
�لرقابة، فقد �أ�سعف �ملجل���س �لد�ستوري �سيادَة �لقانون بقر�ره �ل�سادر 
عام 2014، و�لقا�سي بتمديد ولية �لرملان. وبعد �أن ف�س��ل هذ� �ملجل�س 
يف �لنعق��اد ملعاجلة �لتح��ّدي �ملتعّلق بقانون �لتمديد للعام 2013، رف�س 
�ملطالبات ب�«�حلوؤول دون مزيٍد من �لفر�غ يف موؤ�س�س��ات �لدولة«،57 وهو 
مفهوٌم غريٌب عن �ملعاير �لدولية �ملتعّلقة باحلقوق �ملدنية و�ل�سيا�سية.

هذ� �ملوقف �ل�سعيف للمجل���س �لد�س��توري يظهر عجز �لق�ساء �للبناين 
عن فر�س �ل�سو�بط على �حلكومة، ما ي�سّكل تهديدً� للنظام �لدميقر�طي 
�للبناين. وقد جاء قر�ر �حلكومة باإيكال �لتحقيق يف �نفجار بروت �إىل 
�ملجل���س �لعديل، لر�ّسخ هذ� �لتوّجه، باإمالٍء من ذهنية حالة �لطو�رئ، 
وي�سرب عر�س �حلائط مببد�أ �ل�سفافية. �إن �ملجل�س �لعديل هو حمكمٌة 
جنائي��ٌة ��س��تثنائيٌة تنظ��ر يف �لق�ساي��ا �ملُحال��ة م��ن �حلكوم��ة يف كل م��ا 
يتعّل��ق باأمن �لدولة �خلارج��ي و�لد�خلي، ولطامل��ا كان خا�سعًا لل�سغوط 

 (States of Emergency تمهيدي«  دليل  �لقانون:  و�سيادة  �لطو�رئ  »حالت   55
للتقرير  �لدولية  »�لمنظمة   ،and the Rule of Law: A Primer)

�لآتي:  �لر�بط  على  متو�فر   ،2020 ني�سان/�أبريل  �لديمقر�طية«،   عن 
.bit.ly/3gNWFBb

�لمبادئ �لآمرة هي مفهوٌم في �لقانون �لدولي حّددته معاهدة فيينا عام 1969.   56
�لمجتمع  دول  قبل  من  بها  وُمعتَرٌف  مقبولٌة  قاطعة،  معايير  هي  �لمبادئ  هذه 
بقاعدٍة من  �إل  �لمبادئ  تعديل هذه  يمكن  ول  �لخروج عليها.  يجوز  ول  �لدولي، 

�لطابع نف�سه يحّددها �لقانون �لدولي.
�لقر�ر �لرقم 7 �ل�سادر في 28 ت�سرين �لثاني/نوفمبر 2014، �لمجل�س �لد�ستوري.  57
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�إن �ح��رت�م �س��يادة �لقان��ون يف لبن��ان يت�س��اءل م��ع تنام��ي �ملمار�س��ات 
�ملمنوح��ة  �ل�سمان��ات  موؤّخ��رً�  �لرمل��ان  ع��ّزز  �أن  فبع��د  �ل�س��لطوية، 
لالأ�س��خا�س �ملحرومني من �حلرية،63 قام عدٌد من �لق�ساة/�لقا�سيات 
بال�سغط على رئي�س �جلمهورية ُمطالبني �إّياه بالطعن بالقانون.64 ولئن 
كان �لرئي���س مي�س��ال عون قد جتاهل عري�سة �لق�ساة/�لقا�سيات، فاإن 
عى  �خل�س��ية تبق��ى قائمًة من �أن يكون تطبيق نظ��ام �لدفاع �جلديد للُمدَّ

عليهم ��ستن�سابيًا، ل�سيما يف �إطار حالة �لطو�رئ.

يبدو �أن �ل�س��لطَتني �لت�س��ريعية و�لق�سائية تتخّليان تدريجّيًا عن دورهما 
�ملتمّث��ل يف فر���س م��ا ي�سُل��ح من �سو�ب��ط ومو�زي��ن حت��ول دون �إ�سفاء 
�لطابع �لأمني على �ل�ستجابة حلالت �لطو�رئ، ما يجعل لبنان يو�جه، 
عل��ى غ��ر�ر بل��د�ٍن �أخ��رى، خط��ر »�لتقليل م��ن �س��اأن �لأح��كام �لُعرفية، 
�لذي يقود �إىل �س��رعنة نقل �ل�س��لطة من �جلهاز �لت�س��ريعي �إىل �جلهاز 

�لتنفيذي«، وي�سّرع �لنزلق �إىل »قانوٍن جنائي من �لنوع �لأمني«.65

لقد �أظهر �لنظام �للبناين، باإعالنه خّطة �لتعبئة �لعامة وحالة �لطو�رئ 
يف ع��اٍم م�سط��رٍب كلَّ �ل�سطر�ب، َمياًل �إىل �س��وء ��س��تخد�م �ل�س��لطة، 
فيم��ا �أّخر �إ�سالحاٍت هو باأم���ّس �حلاجة �إليها، كاإعادة هيكلة �لقطاَعني 
�ملايّل و�مل�سريف، وتقوية ��ستقاللية �لق�ساء، وحتديث ت�سريعات �ل�سر�ء 

�لعام،66 و�إن�ساء هيئٍة وطنيٍة ملكافحة �لف�ساد.

�أخرً�، �إن �لهيمنة �لظاهرة للمجل�س �لأعلى للدفاع على حكومة ت�سريف 
�لأعمال،67 بو�سفه �سانعًا ر�س��ميًا، ولكن غر د�ستوري، للقر�ر�ت )بدًل 
م��ن هيئ��ٍة ��ست�س��ارية(، ت�س��ر �إىل �خلط��ر �ل��ذي يد�ه��م �لدميقر�طية 

�له�ّسة يف لبنان.

�لقانون �لرقم 191 �ل�سادر في 16 ت�سرين �لأول/�أكتوبر 2020، تعدياًل للمادة 47   63
من قانون �أ�سول �لمحاكمات �لجز�ئية.

�أمام  بمحاٍم  �ل�ستعانة  في  بهم  �لم�ستبه  بحّق  �لمتعّلق  »�لقانون  ع�ساف،  كلود   64
  (À peine adoptée, la loi »ل�سرطة  ماكاد ُيِقّر حتى بات مهّددً� بالإبطال�
 sur le droit à l’assistance d’un avocat devant la police est

(menacée، �سحيفة لوريان لو جور، 2 ت�سرين �لثاني/نوفمبر 2020، متو�فر 

.bit.ly/34fUHV1 :على �لر�بط �لآتي
به  �لم�ستبه  يعاِمل  لالأمن  قانون جنائي  نحو  نّتجه  »نحن  مارتي،  دلما�س  مير�ي   65
 (Nous basculons vers un droit pénal de la مجرمًا«  كان  لو  كما 
(sécurité, qui traite le suspect en criminel، �سحيفة لو موند، 23 

.bit.ly/37mWhXn :ت�سرين �لأول/�أكتوبر 2020، متو�فر على �لر�بط �لآتي
»�لمنظمة �لدولية للتقرير عن �لديمقر�طية«، »�إ�سالح �ل�سر�ء �لعام في �ل�سلطات   66
 ،2020 حزير�ن/يونيو   3 ُقُدمًا«،  �لم�سي  و�سُبل  �لتحّديات  �للبنانية:  �لمحلية 

.bit.ly/3qYKENV :متو�فر على �لر�بط �لآتي
م�سّغرة’'«  '’حكومة  �إلى  للدفاع  �لأعلى  �لمجل�س  تحّول  »كيف  جلخ،  جنين   67
 (Comment le Conseil supérieur de défense est devenu un

(”mini-cabinet“، �سحيفة لوريان لو جور، 12 كانون �لأول/دي�سمبر 2020، 

متو�فر على �لر�بط �لآتي:
https://www.lorientlejour.com/article/1244631/comment-

le-conseil-superieur-de-defense-est-devenu-un-mini-

cabinet-.html.

 نبذة عن املنّظمة الدولّية للتقرير 
عن الدميقراطّية

منّظم��ة  ه��ي  �لدميقر�طّي��ة«  ع��ن  للتقري��ر  �لدولّي��ة  »�ملنّظم��ة  �إّن 
�أملاني��ا.  برل��ني،  يف  م�س��ّجلة  �لرب��ح،  تبغ��ي  ل  م�س��تقّلة  حيادّي��ة 
للمو�طن��ني،  �ل�سيا�س��ّية  �مل�س��اركة  بتعزي��ز  �ملنّظم��ة  ه��ذه  ُتعن��ى 
وم�س��اءلة �لهيئ��ات �حلكومّي��ة، وتطوي��ر �ملوؤ�س�س��ات �لدميقر�طّي��ة 
يف �أرج��اء �لع��امل كّل��ه، كم��ا ت�س��اهم يف �إيج��اد �لو�س��ائل �ملحلّي��ة 
�مل�س��اركة يف �حلي��اة  �لعامل��ي يف  �ملو�طن��ني  بتعزي��ز ح��ّق  �لكفيل��ة 
�ل�سيا�س��ّية لبلد�نه��م، وف��ق م��ا ن���سَّ علي��ه �لإعالن �لعامل��ي حلقوق 
 �لإن�س��ان و�لعه��د �ل��دويل �خلا���س باحلق��وق �ملدنّي��ة و�ل�سيا�س��ّية.

 http://www.democracy-reporting.org

مّت ن�س��ر ه��ذ� �ملق��ال بدع��ٍم م��ن وز�رة �خلارجية �لأملاني��ة، يف �إطار 
م�س��روٍع تنف��ذه �ملّظمة �لدولّية للتقرير ع��ن �لدميقر�طية يف لبنان، 
بعنو�ن: »دعم �لالمركزية من �أجل �لفاعلية و�ملحا�سبة و�لت�ساركية 
يف �حلوكم��ة – �ملرحل��ة �لثالثة«. �إن �لآر�ء �ملعّر عنها يف هذ� �ملقال 
ل ُتل��زم �إل �ساحبه��ا ول ي�س��ّح تاأويلها كما لو كان��ت تعّر عن وجهة 

نظر �ملنّظمة �ملذكورة �أو وز�رة �خلارجية �لأملانية.
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