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حرصنا يف الورشة التي رعتها اللجنة النيابية لحقوق اإلنسان ،بالتعاون مع مرشوع برنامج االمم املتحدة
اإلمنايئ ( )UNDPيف مجلس النواب ومكتب املفوضية السامية لحقوق اإلنسان ،من أجل اإلعداد للخطة
الوطنية لحقوق اإلنسان ،طوال أكرث من سنتني تحت قبة الربملان اللبناين وبدعم مشكور من دولة رئيس
مجلس النواب األستاذ نبيه بري ،عىل إلتزام الخطوط العريضة لرشعة حقوق اإلنسان العاملية ،وإرشاك
كل اإلدارات الرسمية املعنية واملنظامت الدولية ذات الصلة العاملة يف لبنان ورشائح املجتمع املدين
وقطاعاته يف بلورة هذه الخطة ،يك تأيت معربة فعال عن تطلعات مجتمعنا التواق إىل تكريس هذه
املبادىء العاملية يف شتى امليادين ،وإضفاء صبغة رشعية وطنية عليها وقوننتها الحقا.
وقد شملت هذه الورشة عقد أكرث من  30لقاء عمل ضمت املعنيني بالخطة وإعداد  23دراسة خلفية
حول حقوق اإلنسان املدنية والسياسية واإلقتصادية واإلجتامعية والثقافية ،أعدها خرباء وباحثون،
وناقشت كال منها مجموعة عمل شملت لجنة حقوق اإلنسان واللجان النيابية ذات الصلة ،والوزارات
واإلدارات العامة واملنظامت الدولية العاملة يف لبنان ،وعدد من الخرباء .وتشكل هذه الدراسات القاعدة
التي ينطلق منها لوضع الخطة الوطنية لحقوق اإلنسان.
وبالتايل فإن اآلراء الواردة يف هذه الدراسات ال متثل وجهة نظر لجنة حقوق اإلنسان أو برنامج االمم
املتحدة اإلمنايئ أو املفوضية السامية لحقوق اإلنسان بل هي محصلة نقاش وآراء سائر الجهات
والقطاعات املشاركة يف الحلقات النقاشية.

بريوت يف  20ترشين الثاين 2008
النائب د .ميشال موىس
رئيس لجنة حقوق اإلنسـان النيابية

اعد المسودة األولى لهذه الدراسة المحامي ماجد سميح فياض.
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مقدمة

إن فه��م أي قانون ومقارنته بالترشيعات الحديثة ،ودراس��ة مدى توافقه مع املب��ادئ والقواعد الواردة يف
املواثيق الدولية املتعلقة بحقوق اإلنس��ان وحرياته األساس��ية ،يوجب علينا اإلملام الكايف بظروف نش��أته
وتطوره؛ ذلك أن الثمرة ليست إال نتاج الجذور ،وهي ـ عىل الرغم من بروزها بصورة نوعية جديدة ـ تبقى
حقيقتها راقدة هناك حيث منشأها ومنبعها.
لقد سادت يف لبنان ـ خالل تاريخه الطويل ـ رشائع متعددة ،تختلف من حيث أصولها ومبادؤها األساسية
اختالفاً كبرياً؛ ومن بني هذه الرشائع ما كان صدى لتقاليد السكان األصليني يف لبنان ،ومنها ما صاحب غلبة
شعوب أجنبية عىل البالد .وهذا ما يعكس خصوصية لبنان كملتقى قديم للحضارات والثقافات واألجناس؛
حيث اتسمت هذه الحقبة من تاريخه ،بتعدد الرشائع املطبقة ،وتباين أحكامها ،وافتقارها إىل الروح العامة
والقواعد املتجانس��ة .ولعل مرد ذلك يعود إىل اختالط س��كان البالد األصليني بغريهم من الشعوب الوافدة،
بحيث أصبح لكل منهم رشائعه الخاصة التي تعكس بطبيعة الحال تقاليده وثقافته.
لقد عُ رفت تلك املرحلة مبرحلة ما قبل التوحيد الترشيعي.
املفصل يف تاريخ تطور الترشيع الجزايئ يف لبنان ،ميكن أن نرصد ثالث مراحل أساس��ية يف
واختصاراً للبحث ّ
مسرية ذاك الترشيع ،حكمت طبيعة العالقة االجتامعية فيه؛ وهي التالية:
 .1مرحلة تطبيق الرشيعة اإلسالمية.
 .2مرحلة تطبيق قانون الجزاء العثامين.
 .3مرحلة تطبيق قانون العقوبات اللبناين.
 .1مرحلة تطبيق الشريعة اإلسالمية (مرحلة ما قبل العام )1858

لق��د طبقت أحكام الرشيعة اإلس�لامية ،ح�ين إنتمى لبنان إىل م��ا إصطلح عىل تس��ميته بالدولة العربية
اإلسالمية ،ثم إىل الدولة العثامنية؛ ولكن تطبيق الرشيعة مل يكن دامئاً خالل هذا العهد دقيقاً .فقد وجهت
إنتقادات عديدة حول مدى س�لامة التطبيق اإلس�لامي الصحيح وانتسابه إىل هذه القوانني والرشائع .ذلك
أن تطبي��ق الرشيعة اإلس�لامية يف ه��ذه الفرتة ،كان مجرد أداة س��لطوية لتدعيم النفوذ الس��يايس ألولياء
الحكم ،أكرث مام كان إبتغا ًء ألحكام الرشيعة اإلس�لامية نفس��ها .وقد نظر الح��كام يف كثري من األوقات إىل
العقوبة كوسيلة لتدعيم سلطانهم السيايس وإرهاب خصومهم؛ فحلت إرادة الحاكم محل قواعد الرشيعة،
واستهدف العقاب غايات ال تتوافق مع املبادئ األساسية التي تقوم عليها أحكام الرشيعة اإلسالمية(.)1
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 .2مرحلة تطبيق قانون الجزاء العثماني (الصادر سنة )1858

لقد توقف تطبيق الرشيعة اإلس�لامية يف لبنان ،حني صدر قانون الجزاء العثامين س��نة  ،1858الذي استمد
أحكامه من قانون العقوبات الفرنيس الصادر سنة 1810؛ فرسى يف لبنان أسوة بسائر أقطار الدولة العثامنية.
وكان هذا القانون الفرنيس منوذجاً قانونياً ،مل ترتدد يف إعتناقه الكثري من الدول؛ ال س��يام أنه جاء تعبرياً عن
املبادئ التي نادت بها الثورة الفرنس��ية ،كمبادئ الحرية واملساواة وغريها من مبادئ حقوق اإلنسان .وكان
طبيعياً أن يتجه الشارع العثامين إىل القانون الفرنيس لألخذ منه واستلهامه.
ولكن ،مل يكن املربر لهذا التحول قانونياً فحس��ب؛ وإمنا كان سياسياً أيضاً ،تفرسه رغبة الحكام العثامنيني يف
التقري��ب ما بني نظمهم والنظم األوروبية ،يك ترتفع دولتهم إىل مس��توى الدول األوروبية؛ فينقطع العداء
تجاهه��ا ،والنع��ي عليها بالتخ ّلف ،وميهد ذل��ك إللغاء نظام اإلمتيازات األجنبية ال��ذي كان يتحكم بالدولة
العثامنية.
وكان طبيعياً كام أرشنا من قبل ،أن يتجه الش��ارع العثامين إىل القانون الفرنيس للنقل عنه؛ إذ اش��تهر هذا
األخ�ير يف ذلك الحني ـ وعن ج��دارة ـ بجودة الصياغة ،ووضوح األحكام ،وتبن��ي املبادئ القانونية الفقهية
الحديث��ة ،وإح��كام تطبيقها ع�لى النظم الجزائية .ف��كان أن أعقب ذلك صدور قان��ون أصول املحاكامت
الجزائية «العثامين» سنة  ،1879الذي إستمدته الدولة العثامنية من القانون الفرنيس كذلك(.)2
صح التعبري ـ إال أن حظه يف
وعىل الرغم من املزايا التي انطوى عليها قانون الجزاء العثامين «املفرنس» ـ إذا ّ
النجاح من الناحية التطبيقية ،كان ضئي ًال .فقد ظهر هذا القانون إنعكاساً لثقافة مختلفة ،وتعبرياً عن أصول
ال يؤمن بها سكان البالد العثامنية التي طبق فيها .وقد استقبله مواطنوها بفتور؛ ألنه حل محل ترشيع له
أصوله الدينية الراسخة يف نفوسهم .وهذا الشعور كان قامئاً لدى الشارع العثامين؛ فعبرّ عنه يف املادة األوىل
من قانون الجزاء العثامين بقوله:
«مبا أن معاقبة الجرائم التي تقع عىل الحكومة ً
رأس��ا مختصة بها ،كذلك يختص بها معاقبة اإلخالل باألمن
الع��ام من الجرائم التي تقع من واحد من البرش ،فكان قان��ون الجزاء هذا متكف ًال مبا يعود إىل أولياء األمر
رشعاً من تعيني درجات التعزير وتنفيذها ،عىل أنه يف كل حال ال يخل بالحقوق الشخصية املعينة رشعاً».
وهو بذلك يريد نفي التعارض بني قانونه والرشيعة اإلسالمية مستنداً إىل اعتبارين:
 .1إن التجريم والعقاب اللذين ينص عليهام يدخالن يف نطاق مفهوم «التعزير».
 .2أن هذا القانون ال يحرم شخصاً من حق أقرته له الرشيعة.
أضف إىل ما تقدم ،أن القضاة مل يتحمس��وا لتطبيق هذا القان��ون؛ فلم يصدر عن املحاكم العثامنية أحكام
تقرتب ـ من حيث الفن القضايئ ـ من مس��توى األحكام الفرنسية ،التي طبقت النصوص ذاتها .وظل راسخاً
يف نف��وس الناس ،أن قانون الجزاء العثامين هو قان��ون دولة أجنبية ،يتالءم مع ظروفها االجتامعية؛ وبالتايل
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فإن��ه ال يتالءم م��ع الظروف اإلجتامعية للدولة العثامنية ،التي تختلف عنها إختالفاً كبرياً .وقد تأكد فش��ل
قان��ون الجزاء العثامين بعدول أغلب األقطار العثامنية عنه؛ وذلك مبجرد حصولها عىل إس��تقاللها؛ حتى أن
تركيا نفسها ،قد عدلت عنه سنة  1926وتبعتها يف ذلك بلدان أخرى عديدة(.)3
 .3مرحلة تطبيق قانون العقوبات اللبناني (الصادر سنة )1943

لقد إرتفعت األصوات يف لبنان منادية بإلغاء القانون العثامين ،آخذة عليه ـ باإلضافة إىل فش��له يف املايض ـ
إستناده إىل أفكار غدت قدمية ،وتجاهله نظريات جديدة يف العلوم الجنائية ،وهبوطه من الفحوى العلمية
والفني��ة الفقهي��ة إىل ما دون مس��توى ترشيعات عديدة صدرت خالل القرن التاس��ع ع�شر وأوائل القرن
العرشين.
ونظراً لإلنتقادات السابق عرضها ،أصبح رضورياً إصدار قانون عقوبات لبناين جديد .فكان أن صدر ،إستجابة
لهذه اآلراء ،قرار وزاري يف  22ش��باط  1939بتش��كيل لجنة لوضع مرشوع قان��ون عقوبات جديد ،ضمت
األساتذة :فؤاد عمون ووفيق القصار وفيليب بولس .وأفضت أعامل هذه اللجنة ،إىل صدور قانون العقوبات
اللبناين الجديد يف أول آذار  1943مبوجب املرس��وم اإلش�تراعي رقم  340ع�لى أن يصبح هذا القانون نافذاً
نصت عليه املادة  771منه.
إبتدا ًء من أول ترشين األول  1944وفقاً ملا ّ
وقد حقق هذا القانون الجزايئ نجاحاً ملموس��اً تعدّى حدود لبنان؛ فقد اقتبس��ته س��وريا؛ كام تأثر به عىل
نح��و ملم��وس قانون العقوبات األردين لس��نة  1951ناهيك عن تأثر ترشيعات عربي��ة أخرى به كالقانون
املرصي(.)4
وقد عُ دِّل قانون العقوبات اللبناين يف ما بعد عدّة مرات ،ليكون أكرث مالءمة لظروف البالد ،ويواجه ما عرض
ألوضاعها اإلجتامعية واإلقتصادية والسياس��ية من تطور .وأهم ه��ذه التعديالت ،التعديل الوارد بقانون 5
شباط  ،1948التعديل الوارد بقانون  24أيار  ،1949التعديل الوارد بقانون  16شباط  ،1959التعديل الوارد
بقانون  10كانون األول  ،1960ناهيك عن التعديل الحاس��م الصادر باملرس��وم اإلش�تراعي رقم  112بتاريخ
 ،1983/9/16وما لحقته من تعديالت متفرقة واردة يف القانون رقم  89لس��نة  1991والتعديل الذي أورده
القانون رقم  224لسنة  1993والقانون رقم  239لسنة  1993والقانون رقم  302لسنة  1994والقانون رقم
 487تاريخ  1995/12/8والقانون رقم  -7تاريخ  1999/2/20والقانون رقم  338تاريخ .2001/8/2
والجدي��ر بالذكر هنا ،أن قانون العقوبات اللبناين ،تضمن األح��كام العامة املتعلقة بتطبيق القانون الجزايئ
وأركان الجرمية واالش��خاص املس��ؤولني عنها والعقاب وموانعه والتدابري االحرتازية واالعذار وأسباب التربير
واالسباب املخففة واملشددة؛ ومن ثم نص عىل الجرائم الخاصة مبيناً عنارصها والعقوبة الالحقة بكل منها.
فجاء ـ من هذه الناحية ـ ش��ام ًال انواع الجرائم الواقعة عىل أمن الدولة الخارجي والداخيل وعىل الس�لامة
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العام��ة؛ والجرائم املخلة بواجب��ات الوظيفة العامة؛ والجرائم املخلة بالثق��ة العامة ،كجرائم تزوير العملة
واالس��ناد الرس��مية؛ والجرائم الواقعة عىل الكي��ان العائيل وعىل األفراد ،كالقتل وال�ضرب والجرح ،أو عىل
أموالهم كالرسقة واالحتيال وس��وء االئتامن؛ والجرائم املخ ّلة ب��اآلداب العامة؛ وكذلك الجرائم التي يرتكبها
أشخاص خطرون بسبب عادات حياتهم ،كاملتسولني واملترشدين.
ولكن ،عىل الرغم من ش��مول قانون العقوبات اللبن��اين كل هذه الجرائم ،فقد بقي بعضها خاضعاً لترشيع
خاص به؛ نظراً لصفة االش��خاص الذين يرتكبون مثل هذه الجرائم ،كالعس��كريني مث ًال ،أو نظراً لنوع هذه
الجرائ��م ومدى اخالله��ا بالنظام العام .وه��ذا ما جعل مص��ادر الترشيع الجنايئ ،تتوزع ب�ين قانون عام
للعقوبات؛ وقانون خاص بالعقوبات العس��كرية؛ وقوانني اخرى خاصة ببعض الجرائم ،كقانون االس��لحة،
وقانون املطبوعات ،وقانون املخدرات ،وقانون البناء ،وقانون السري؛ إلخ...
وقد تألفت ،منذ مدة طويلة ،لجنة الحصاء القوانني والقرارات ،التي تتضمن قمعاً لبعض الجرائم واملخالفات؛
وتب�ين لها أن عدد ه��ذه القوانني والقرارات ،بلغ نحواً من ثالمثئة وخمس�ين قانوناً أو ق��راراً ( .)5وما زالت
القوانني والقرارات الخاصة بجرائم مس��تحدثة أو بجزاءات عىل مخالفات معينة تتواىل؛ ويصدرها املرشع؛
فتتوزع يف قوانني ومراس��يم وقرارات مختلفة؛ ويكاد يس��تعيص حرصها ،وأحياناً ال تتم العودة إليها ،لعدم
قوننتها وتصنيفها يف قانون واحد.

تعالج هذه الدراس��ة قان��ون العقوبات اللبناين ،يف ضوء األحكام الدس��تورية واملعاهدات الدولية ،والوضع
الراهن لألحكام القانونية والتنظيمية؛ كام تع ّرج عىل املامرس��ات القانونية والسياس��ات الرس��مية املتبعة؛
كذلك تتعرض إىل التحديات والصعوبات ،وتقرتح بعض املقرتحات املناس��بة بش��أن كيفية مواجهتها ،وتوجز
بع��ض املقرتح��ات التي ميكن أن تبدّل من حال القوانني اللبنانية (وال س��يام منها قانون العقوبات)؛ بحيث
تصبح أكرث انسجاماً مع مبادئ حقوق اإلنسان وحرياته األساسية؛ التي أقرتها منظمة األمم املتحدة وأصدرتها
يف صكوكها الدولية ذات الصلة؛ س��واء أكانت يف ش��كل ميثاق ملنظمة األمم املتحدة أو إعالنات أو عهود أو
اتفاقات أو اتفاقيات أو معاهدات؛ إلخ...
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 .1الواقع القانوني

أوالً :المواثيق الدولية
لق��د أورد اإلعالن العاملي لحقوق اإلنس��ان هدفاً س��امياً ل��ه ،حني إعترب الكرامة اإلنس��انية أجدر ما تجب
حاميت��ه ،حتى ل��و كان املرء مجرماً ،يقيض عقوبت��ه الجزائية الناجمة عن إرتكابه جرماً؛ ألنه يبقى إنس��اناً
متمتع��اً بالكرام��ة األصيلة الواجب ع��دم إنتهاكها ،مهام كانت الظروف .فقد ن��ص اإلعالن العاملي لحقوق
اإلنسان يف املادة  5منه ،عىل أنه:
()6
«ال يجوز إخضاع أحد للتعذيب وال للمعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو الحاطّ ة بالكرامة» .
وما تقدم هو واحد من األهداف السامية التي إبتغى اإلعالن تحقيقها ،عىل الرغم من إختالف ظروف الدول
واملجتمعات؛ ذلك إن هذه األهداف الس��امية ،تبقى الغاية التي تس��عى الش��عوب إىل تحقيقها؛ ويفرتض
بالدول األمر نفسه.
ولذا ،فإن الجمعية العامة لألمم املتحدة ،قررت نرش اإلعالن عىل املأل ،بوصفه املثل األعىل املش�ترك ،الذي
ينبغي أن تبلغه جميع الش��عوب واألمم؛ كيام يس��عى جميع أفراد املجتمع وهيئاته (واضعني هذا اإلعالن
نص��ب أعينهم عىل الدوام ،ومن خ�لال التعليم والرتبية) إىل توطيد إحرتام ه��ذه الحقوق والحريات؛ ويك
يكفلوا (بالتدابري املطَّ ردة الوطنية والدولية) اإلعرتاف العاملي بها ،ومراعاتها الفعلية ،يف ما بني شعوب الدول
األعضاء ذاتها.

 .1لجهة انواع العقوبات وأشكالها
أ .عقوبة االعدام

رفضت املواثيق الدولية عقوبة اإلعدام ،عىل الرغم من أنها راعت وضع الدول التي ال تزال تطبقها ،يف وقت
حضّ ته��ا فيه عىل إلغائها؛ بل إنها إفرتضت قيامها بذلك ،عندم��ا طلبت (يف املادة الثانية من العهد الدويل)
م��ن كل دول��ة توقع عىل العهد وتصادق عليه؛ أن تتعهد «بإحرتام الحق��وق املعرتف بها فيه وبكفالة هذه
الحق��وق لجميع األفراد»؛ وأن تتعهد «إذا كانت تدابريها الترشيعية أو غري الترشيعية القامئة ال تكفل فع ًال
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إعامل هذه الحقوق املعرتف بها يف هذا العهد ،بأن تتخذ ،طبقاً إلجراءاتها الدستورية وألحكام هـذا العهد،
ما يكون رضورياً لهذا اإلعامل مـن تدابري ترشيعية وغري ترشيعية»(.)7
وقد جاء يف املادة الثانية من العهد الدويل الخاص بالحقوق املدنية والسياسية ما ييل:
« .1تتعهد كل دولة طرف يف الرشعة الحالية بإحرتام وتأمني الحقوق املقررة يف هذه الرشعة لجميع األفراد
ضمن إقليمها والخاضعني لواليتها دون متييز من أي نوع س��واء بسبب العنرص أو اللون أو الجنس أو اللغة
أو الديانة أو الرأي السيايس أو غريه أو األصل القومي أو اإلجتامعي أو امللكية أو صفة الوالدة أو غريها.
 .2تتعه��د كل دولة طرف يف الرشع��ة الحالية ،عند غياب النص يف إجراءاتها الترشيعية القامئة أو غريها من
اإلجراءات ،بإتخاذ الخطوات الالزمة ،طبقاً إلجراءاتها الدستورية ولنصوص الرشعة الحالية ،لوضع اإلجراءات
الترشيعية أو غريها الالزمة تحقيقاً للحقوق املقررة يف الرشعة الحالية».
كام أن املادة السادسة من العهد ،قد نصت عىل أن:
« .1الحق يف الحياة حق مالزم لكل إنس��ان .وعىل القانون أن يحمي هذا الحق .وال يجوز حرمان أحد من
حياته تعسفاً.
 .2ال يجوز ،يف البلدان التي مل تلغ عقوبة اإلعدام ،أن تحكم بهذه العقوبة إال جزاء عىل أشد الجرائم خطورة
وفقاً للترشيع النافذ وقت إرتكاب الجرمية...
)...( .3
)...( .4
)...( .5
 .6ليس يف هذه املادة أي حكم يجوز التذرع به لتأخري أو منع إلغاء عقوبة اإلعدام من قبل أيّ دولة طرف
يف هذا العهد»(.)8
وهكذا ،فإنه ينجم عام سبق الواجب امللقى عىل عاتق كل دولة ،وقعت عىل العهد الدويل الخاص بالحقوق
املدني��ة والسياس��ية وصادقت علي��ه؛ أن تعمل عىل إلغاء عقوب��ة اإلعدام من ترشيعه��ا الجزايئ؛ خصوصاً
أن املواثي��ق الدولية الصادرة ع��ن األمم املتحدة(والالحقة لهذا العهد) ،وأنظم��ة املحاكم الجزائية الدولية
املتعددة(وبينه��ا النظ��ام األس��ايس للمحكمة الجنائية الدولية)؛ قد إس��تبعدت عقوبة اإلعدام من س��ياق
عقوباتها(حت��ى تلك التي تتناول أش��د الجرائم خطورة؛ كجرائم الحرب ،والجرائم ضد اإلنس��انية ،وجرائم
اإلبادة الشاملة)؛ ناهيك عن أن العديد من الدول ،ترفض تسليم املجرمني ـ طبقاً لقوانينها الداخلية ـ عندما
يكون املطلوب تسليمه عرضة لعقوبة اإلعدام.
ب .عقوبة االشغال الشاقة

إنّ عقوبة االشغال الشاقة مناهضة لإلعالن العاملي لحقوق اﻹنسان؛ لذا ،فإن ترشيعات جزائية متعددة قد
ألغتها أو عدلتها ،لتناسب حاجات التطور اﻹجتامعي و الحقوقي.
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ففي فرنس��ا مثالً ،ألغيت عقوبة األشغال الشاقة منذ س��نة  ،1960واستبدلت بعقوبة التشغيل الجنايئ .أىت
هذا اﻹلغاء ليؤكد السياس��ة الجنائية املعتمدة يف فرنس��ا منذ س��نة  1938ومؤداها عدم معاملة املحكوم
عليهم كالبهائم وتعذيبهم و تشغيلهم أشغاالً شاقة ومرهقة؛ بل وجوب معاملتهم كأفراد يقتيض إصالحهم
وإعادة تأهيلهم بواس��طة التعليم والعمل املهني غري املرهق واملضني ،والذي يتناسب مع قدرات اﻹنسان
الجسدية والعقلية.
فلق��د وىل العه��د ال��ذي كان يعترب فيه املحكوم عليه أداة يف يد إدارة الس��جون لتنفيذ األش��غال املرهقة
واملضنية بهدف تعذيبه وإذالله ومحو ش��خصيته اﻹنسانية ،إذ أن هذا النوع من العقوبات يتناىف ومبادىء
حقوق اﻹنس��ان ،املكرسة باﻹتفاقات والعهود الدولية التي تحظر أعامل التعذيب ضد السجناء والعقوبات
القاس��ية والوحش��ية واملهينة كاألشغال الش��اقة ،وإن كان املحكوم عليه مذنباً .وقد أكد هذا النهج الجنايئ
الجديد التقرير الذي اس��تند إليه املرس��وم الفرنيس الصادر بتاريخ  12أيلول سنة  1972الذي يلزم بحسن
معاملة السجناء ،حتى املحكوم عليهم بأشد العقوبات(.)9
ج .عقوبة االبعاد وعقوبة االقامة الجبرية

نذكر بعضاَ مام ورد يف الصكوك الدولية بش��أن حرية التنقل واختي��ار محل اإلقامة ومغادرة البلد والعودة
إليه.
فقد نصت املادة  13من اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان عىل أنه:
« .1لكل فرد حق يف حرية التنقل ويف إختيار محل إقامته داخل حدود الدولة.
 .2لكل فرد حق يف مغادرة أي بلد ،مبا يف ذلك بلده ،ويف العودة إىل بلده».
وإستعادت املادة  12من العهد الدويل الخاص بالحقوق املدنية والسياسية غاية النص:
« .1ل��كل فرد مقيم بصفة قانونية ضمن إقليم دول��ة ما الحق يف حرية اإلنتقال ويف أن يختار مكان إقامته
ضمن هذا اإلقليم.
 .2لكل فرد حرية مغادرة أي قطر مبا يف ذلك بالده.
 .3ال تخضع الحقوق املشار إليها أعاله أليّ قيود ،عدا تلك املنصوص عليها يف القانون ،والتي تعترب رضورية
لحامي��ة األمن الوطن��ي أو النظام العام أو الصحة العامة أو األخ�لاق أو حقوق وحريات اآلخرين وتتمىش
كذلك مع الحقوق األخرى املقررة يف الرشعة الحالية.
()10
 .4ال يجوز حرمان أحد بشكل تعسفي من دخول بالده» .
د .عقوبة التجريد المدني

إنّ هذه العقوبة تتعارض مع ما ورد يف مواد عدّة من اإلعالن العاملي لحقوق اإلنس��ان (املواد  6و 21و)23
ومن العهد الدويل الخاص بالحقوق املدنية والسياسية (املادة .)25
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 .2لجهة تنفيذ العقوبات ومعاملة السجناء.
إهتمت منظمة األمم املتحدة باملعاملة اإلنس��انية لجميع البرش ،مبا يف ذلك الس��جناء .وقد أنشأت وتبنت
ع��دداً م��ن الصكوك القانونية الدولية لحامية وضامن حقوق اإلنس��ان والحريات األساس��ية .ولكن تطبيق
هذه الصكوك ،يعجز ـ يف املامرس��ة العملية ـ عن بلوغ أهدافه ،يف الكثري من البلدان ،ورمبا معظمها .وقد
فوّضت املنظمة الدولية لإلصالح الجنايئ ( )PRIتحقيق اإلصالح العقايب ،عىل أن يعرتف بالسياقات الثقافية
املختلف��ة؛ وذلك عن طريق تطوير وتطبيق صكوك حقوق اإلنس��ان ،فيام يتعل��ق بتنفيذ القانون وظروف
ومعايري السجن(.)11
ولقد حفظت القواعد والقوانني الدولية الحقوق اإلنسانية األساسية؛ وكان لبنان بني تلك الدول التي كرست
إعرتافها بهذه الحقوق يف مقدمة الدستور.
وألن كان التعامل مع ضبط الجرمية يف املجتمع ،يتطلب إستخدام العقوبات بال ريب ،إال أنه يُحَ بَّذ إستخدام
التدابري البديلة ،كلام أمكن أمر استخدامها يف املجتمع؛ وذلك قبل إعامل عقوبة سلب الحرية .وعندما يتم
إستخدام عقوبة سلب الحرية ،فإن مسائل الحقوق اإلنسانية تربز فوراً يف هذه الحالة.
ذل��ك إن الكثري من األفراد ،يقىض عليهم بعقوبات يف املؤسس��ات العقابية .وهؤالء موجودون يف الس��جن
بإعتباره عقوبة ،وليس من أجل العقاب واإلنتقام .وتتكوّن العقوبة هنا من سلب الحرية ،بحيث ال يجوز أن
تستخدم ظروف السجن كعقوبة إضافية ،بل يجب تقليل أيّ آثار سلبية تنشأ عن السجن إىل حدها األدىن.
وألن حياة السجن لن تكون أبداً حياة طبيعية؛ فإن الظروف فيه ،يجب أن تكون قريبة من الحياة العادية؛
كلام أمكن ذلك ،وبغض النظر عن فقدان الحرية.
وهناك الكثري من األفراد أيضاً يف الس��جن ،ممن ال يقضون أحكاماً قضائية؛ عىل الرغم من أنهم يتواجدون
م��ع من صدر بحقهم حكم قضايئ .فالبعض منهم ينتظر املحاكمة ،بينام ينتظر البعض اآلخر قرارات أخرى
مثل اللجوء الس��يايس أو التهجري .وهم ليسوا يف الس��جن كعقوبة أو من أجل العقاب ،وإمنا هم يف الحبس
اإلحتياطي .ولذلك؛ يجب أن تكون الحياة يف الس��جن بالنس��بة إليهم قريبة كذلك من الحياة العادية؛ كلام
أمك��ن ذل��ك .وباإلضافة إىل ما س��لف ،فإن من ينتظرون ص��دور قرار يف حقهم ،لهم حق��وق يف ما يتعلق
باإلتص��ال مع العامل الخارجي (مثل اإلستش��ارة القانونية والحصول عىل املعلوم��ات)؛ ولهذا يجب أال يؤثر
فقدانهم الحرية عىل مصري قضيتهم(.)12
وإذا كانت الدولة تس��لب الفرد حريته عند إيقاع عقوبة تس��تلزم إدخاله السجن؛ فإنها ـ باملقابل ـ يفرتض
بها اإلضطالع بواجب رعايته .وأول واجبات الرعاية هو الحفاظ عىل سالمته وتوفري العناية به .ولقد قررت
األم��م املتحدة وجوب حامية األش��خاص الخاضعني لإلحتجاز أو الس��جن ،فأص��درت «القواعد النموذجية
الدنيا ملعاملة الس��جناء» ،التي إعتمدها مؤمتر األمم املتحدة األول ملنع الجرمية ومعاملة املجرمني املعقود
يف جنيف عام  .1955وهذه القواعد هي من أقدم الصكوك الدولية التي تتعلق مبعاملة املس��جونني ،والتي
نالت إعرتافاً واسعاً ،ملا تتضمنه من قيمة وأثر يف تطوير السياسة واملامرسة العقابية.
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إن هذه القواعد اآلنفة الذكر ،تحوي من التفصيل العميل حول واجب الرعاية لنزالء املؤسس��ات العقابية،
ما هو أوسع مام يف اإلعالنات والعهود واإلتفاقيات الدولية .وتعد هذه القواعد ح ًّدا أدىن؛ ولذلك فهي متثل
املعايري التي يجب أال تتدىن عنها القواعد املعمول بها يف املؤسسات العقابية.
وهذه القواعد النموذجية الدنيا ملعاملة السجناء ،إمنا إستلهمت ـ أساساً ـ ما ورد يف اإلعالن العاملي لحقوق
اإلنس��ان ،الذي حظَّ ر التعذيب واملعاملة القاسية أو الالإنس��انية أو الحاطة بالكرامة (املادة  .)5ومنذ ذلك
الح�ين؛ تب��ع اإلعالن العاملي لحقوق اإلنس��ان ـ والقواع��د النموذجية الدنيا ملعاملة الس��جناء ـ جملة من
اإلتفاقيات والقرارات الدولية األخرى ،التي تحدّد أو تعيد تعريف ظروف الحياة يف السجن وظروف معاملة
املسجونني ،أو تعمل عىل إيجاد قواعد جديدة لحقوق املسجونني .ومن بني هذه الوثائق:
العهد الدويل الخاص بالحقوق املدنية والسياسية.
إتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من رضوب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة.
مجموعة املبادئ املتعلقة بحامية جميع األش��خاص الذين يتعرضون ألي ش��كل من أشكال اإلحتجاز أو
السجن لعام .1988
املبادئ األساسية ملعاملة املسجونني لعام .1990
إن املرونة التي تتس��م بها«القواعد النموذجية الدنيا» ،جعلها متتلك قوة معيارية ،مل يعد بوسع الحكومات
واملؤسس��ات والهيئات (التي أعلنت تأييدها لها وللصك��وك الدولية األخرى) ،أن تنكر وجوب إنطباق هذه
القواعد عىل مامرستها .أضف إىل ذلك ،أنه حتى املحاكم اإلقليمية ،باتت تعرتف بهذه «القواعد النموذجية
الدنيا» ،كام حصل مع املحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان (قضية اليونان) ومحكمة يف الواليات املتحدة عام
 1980يف قضية الرو ضد مانسون(.)13
وبالتأكيد؛ فإن املجال ال يتسع يف هذه الدراسة ملناقشة مجمل هذه القواعد والرشوط الدنيا املوضوعة من
أجل معاملة السجناء.

 . 3لجهة الحقوق والحريات
أ .حرية المعتقد

من أوىل املبادئ الراس��خة يف مجال حقوق اإلنس��ان ،تلك القواعد املتعلقة بحرية الرأي والفكر ،واملعتقد،
وحرية العمل السيايس واإلجتامعي .فقد أوردت املادة  18من اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان ما ييل:
«لكل ش��خص حق يف حرية الفكر والوجدان والدين ،ويش��مل هذا الحق حريته يف تغيري دينه أو معتقده
وحريته يف إظهار دينه أو معتقده بالتعبد وإقامة الشعائر واملامرسة والتعليم ،مبفرده أو مع جامعة وأمام
املأل أو عىل حدة».
15

كام نصت املادة  19من اإلعالن عىل اآليت:
«لكل شخص الحق يف حرية الرأي والتعبري ،ويشمل هذا الحق حرية إعتناق اآلراء دون أي تدخل وإستقاء
األنباء واألفكار وتلقيها وإذاعتها بأيّ وسيلة كانت دون تقيد بالحدود الجغرافية».
وعادت املادة  2من العهد الدويل الخاص بالحقوق اإلقتصادية واإلجتامعية ،فأوردت التايل:
«تتعهد الدول األطراف يف العهد الحايل بضامن مامرس��ة الحقوق املحددة يف العهد الحايل بدون متييز من
أي نوع كان سواء كان ذلك بسبب العنرص أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الديانة أو الرأي السيايس أو غريه
أو األصل القومي أو اإلجتامعي».
وأشارت املادة /19البند الثاين من العهد الدويل الخاص بالحقوق املدنية والسياسية إىل أنه:
«لكل إنسان حق يف حرية التعبري ويشمل هذا الحق حريته يف إلتامس مختلف رضوب املعلومات واألفكار
وتلقيها ونقلها إىل اآلخرين دومنا إعتبار للحدود ،س��واء عىل ش��كل مكتوب أو مطبوع أو يف قالب فني أو
بأيّ وسيلة أخرى يختارها».
وورد أيضاً يف املادة  18من العهد الدويل الخاص بالحقوق املدنية والسياسية ما ييل:
البند  :1لكل إنسان حق يف حرية الفكر والوجدان والدين ويشمل ذلك حريته يف أن يدين بدين ما ،وحريته
يف إعتن��اق أي دي��ن أو معتقد آخر يختاره ،وحريته يف إظهار دينه أو معتقده وإقامة الش��عائر واملامرس��ة
والتعليم مبفرده أو مع جامعة وأمام املأل أو عىل حدة.
البن��د  :2ال يجوز تعريض أحد إلكراه من ش��أنه أن يخ��ل بحريته يف أن يدين بدين ما ،أو حريته يف إعتناق
أي دين أو معتقد آخر يختاره.
البند  :3ال يجوز إخضاع حرية إنسان يف إظهار دينه أو حقوقه إال للقيود التي يفرضها القانون والتي تكون
رضوري��ة لحامية الس�لامة العامة أو النظام الع��ام أو الصحة العامة أو اآلداب العام��ة أو حقوق اآلخرين
وحرياتهم األساسية.
ب .حرية االعالم

ورد يف املادة  19من العهد الدويل الخاص بالحقوق املدنية والسياسية:
 .1لكل إنسان حق يف إعتناق آراء دون مضايقة.
 .2لكل إنس��ان حق يف حرية التعبري .ويش��مل ه��ذا الحق حريته يف إلتامس مختل��ف رضوب املعلومات
واألفكار و تلقيها ونقلها إىل اآلخرين دومنا إعتبار للحدود ،س��واءعىل ش��كل مكتوب أو مطبوع أو يف قالب
أو بأيّ وسيلة أخرى يختارها.
 .3تستتبع مامرسة الحقوق املنصوص عليها يف الفقرة  2من هذه املادة واجبات ومسؤوليات خاصة .وعىل
ذلك يجوز إخضاعها لبعض القيود ،ولكن رشيطة أن تكون محددة بنص القانون ،وأن تكون رضورية:
(أ) .ﻹحرتام حقوق األخرين وسمعتهم
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(ب) .لحامية األمن القومي أو النظام العام او اآلداب العامة.
كام ورد يف املادة  19من األعالن العاملي لحقوق اﻹنسان:
«لكل ش��خص حق التمتع بحرية الرأي والتعبري ،ويش��مل هذا الحق حريته يف إعتناق األراء دون مضايقته
ويف إلتامس األنباء و األفكار وتلقيها ونقلها إىل األخرين ،بأيّ وسيلة ودومنا إعتبار للحدود».
ج .الحق في االضراب

لق��د كفل العه��د الدويل الخاص بالحق��وق اإلقتصادية واإلجتامعية (وتعهدت بذلك ال��دول األطراف التي
وقع��ت وصادقت عليه) يف امل��ادة  8منه(الفقرة د) الحق يف اإلرضاب؛ عىل أن مي��ارس طبقاً لقوانني القطر
املختص.
د .حقوق المرأة

أرىس اإلعالن العاملي لحقوق اإلنس��ان مبادئ وأس��س املساواة والعدل بني أفراد األرسة البرشية كافة؛ دومنا
متيي��ز بني رجل وإمرأة .وتتابع��ت بعد ذاك املعاهدات واإلتفاقيات الدولية ،التي تؤكد املفاهيم واألس��س
نفس��ها :كالعهد الدويل الخاص بالحقوق املدنية والسياس��ية ،والعهد الدويل الخ��اص بالحقوق اإلقتصادية
واإلجتامعية والثقافية ،وإتفاقية القضاء عىل جميع أش��كال التميي��ز ضد املرأة الصادرة عن األمم املتحدة؛
إلخ...

ثانياً :البنية التشريعية والقانونية في لبنان
 .1الدستور اللبناني
أ .التزام الدستور اللبناني مبادئ حقوق اإلنسان والحريات األساسية

يقتيض  -يف إطار النظر إىل األحكام القانونية والتنظيمية التي تش��كل ،مبجموعها ،قانون العقوبات اللبناين-
أن نرى مدى تبني الدس��تور اللبناين املواثيق الدولية والصكوك ذات الصلة؛ ال س��يام منها تلك التي تتعلق
بحقوق اإلنسان وحرياته األساسية .ذلك إنه من دون هذا النظر ،يعرس عىل املرء تقويم الحقوق التي يتمتع
به��ا املواط��ن اللبناين والواجبات املفروض عليه أداؤها ،ويتعذر إدراك س�لامة الترشيع يف قانون العقوبات
اللبناين من عدمها؛ عىل أساس ما يباح للمواطن اللبناين اإلقدام عليه أو مينع منه.
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وألن كان مجال البحث ال يتس��ع لخوض مس��هب يف تاري��خ التطور القانوين الدس��توري والعقايب اللبناين،
ومعاينة إنس��جام ما كان يعلنه الدس��تور من مبادئ مع تلك املقر بها دولياً اليوم ،وانعكاس ذلك يف قانون
العقوبات اللبناين ،إال أنه ال بد من التنويه مبا إٍستقر يف الدستور ـ حديثاً ـ من إلتزام مببادئ حقوق اإلنسان
وحرياته األساسية .ذلك إن الفقرة(ب) من مقدمة الدستور الحايل ،تنص عىل أن:
«لبن��ان  ........عضو مؤس��س وعامل يف منظمة األمم املتح��دة وملتزم مواثيقها واإلع�لان العاملي لحقوق
اإلنسان .وتجسد الدولة هذه املبادئ يف جميع الحقول واملجاالت دون إستثناء»(.)14
وميكن للمرء أن يتساءل عن الحاجة إىل إيراد عبارة«اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان» ،بعد أن أورد الدستور
كون لبنان عضواً مؤسساً وعام ًال يف منظمة األمم املتحدة وملتزماً مواثيقها؟
الواق��ع أن إمع��ان النظر يف هذا األمر ،يقود إىل نتيجة مؤكدة؛ وهي أن املش�ترع اللبناين أراد إعطاء أهمية
قص��وى لن��ص هذا «اإلعالن» ،وللمبادئ الس��امية التي وردت فيه (وكان لبنان أحد املس��اهمني يف صوغها
عند تأس��يس منظمة األم��م املتحدة)؛ بحيث ال يعود هناك من جدال يف ش��أن كون مبادئ«اإلعالن» ،هي
التي يتوجب ـ دوماً ـ إس��تلهامها عند ترشيع القوانني وصوغ أحكامها ،وهي التي يتوجب اإلهتداء بها عند
مالحظ��ة أي خلل أو تناقض ما ب�ين القوانني والترشيعات اللبنانية وبينه��ا( ،)15ناهيك بالطبع عن االهتداء
بباقي الصكوك الدولية ذات الصلة.
إنطالق��اً مام تق��دم ،فإن إلتزام لبنان املواثيق الدولية؛ ويف مقدمتها اإلعالن العاملي لحقوق اإلنس��ان ،يعترب
إنجازاً تاريخيّا؛ عىل الرغم من حداثة عهد الدس��تور بهذا اإللتزام الرصيح (بإعتبار أن مقدمة الدس��تور ،قد
أضيفت إليه مبوجب القانون الدس��توري رقم  18تاريخ  ،1990/9/21كام أش�ير إىل ذلك يف هوامش البحث
م��ن قبل)؛ وهو أمر يجعل من لبنان جزءًا من الورش��ة العاملية القامئ��ة ـ بدفع من منظمة األمم املتحدة ـ
والعاملة عىل تعزيز حقوق اإلنسان يف جميع البلدان ويف النظم القانونية التي تتبعها.
وصحي��ح أن الدس��تور اللبناين كان ،قبل إضافة املقدم��ة إليه ،يكفل جملة من الحريات األساس��ية؛ إال أن
التعديل الدستوري الحاصل بتاريخ  1990/9/21جعله يصل إىل ما هو أبعد من ذلك فهو يريس إلتزام لبنان
الدستوري بالصكوك الدولية العميمة حول حقوق اإلنسان ...مؤكداً تبنيه إياها مثال تحقيق مشرتكا لجميع
الش��عوب ولجميع األمم وإس��تعداده لتعزيز إحرتام هذه الحقوق والحريات ع�لى أرضه وتأمني اإلعرتاف
والتقيد الفعليني بها للجميع دون أي متييز ،عىل ما تقوله ديباجة اإلعالن العميم .واألهم أن لبنان يلتزم ،يف
مجال إنفاذ حقوق اإلنسان هذه ،بأن يصبح قاب ًال ملساءلة األرسة الدولية(.)16
ب .اإلنتقاص من الرقابة الدستورية

تبعاً ملا سلف ،فإن الدول املوقعة عىل اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان والصكوك الدولية ذات الصلة(وبينها
لبنان) ،يفرتض بها إحرتام إلتزاماتها الدولية بقوة إلزامية ،تعلو عىل قوة القوانني الداخلية؛ ويف حال تعارض
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ه��ذه األخرية مع نصوص اإلعالن العاملي لحقوق اإلنس��ان أو مع أي إتفاق دويل آخر ،فإن الغلبة القانونية
تعطى ـ مبدئياً ـ لنصوص اإلعالن العاملي لحقوق اإلنس��ان ولنص��وص اإلتفاقات واملواثيق الدولية األخرى.
وبالتايل ،فإنه عىل القايض الوطني ،أن ميتنع عن تطبيق القانون الداخيل املتعارض مع أحكام هذه الصكوك
الدولية .وهذا ما تنص عليه رصاحة املادة  55من الدس��تور الفرنيس الصادر يف  4ترشين األول  ،1958وهو
ما يخلو منه الدستور اللبناين لألسف»(.)17
ولكن املش�ترع اللبناين ،عوّض عن هذا النقص بتضمينه املادة الثانية من «قانون أصول املحاكامت املدنية»
نصاً يوجب مراعاة املحاكم مبدأ تسلسل القواعد وتقيدها به .فإذا تعارضت أحكام املعاهدات الدولية مع
أحكام القانون العادي ،تقدمت ـ يف مجال التطبيق ـ األوىل (أي املعاهدات) عىل الثانية (أي أحكام القانون
الداخيل العادي)( .)18ويف ما ييل النص الحريف للامدة الثانية من قانون أصول املحاكامت املدنية اللبناين:
«عىل املحاكم أن تتقيد مببدأ تسلسل القواعد.
عن��د تع��ارض أحكام املعاهدات الدولية مع أح��كام القانون العادي ،تتقدم يف مج��ال التطبيق األوىل عىل
الثانية.
ال يجوز للمحاكم أن تعلن بطالن أعامل الس��لطة اإلشرتاعية لعدم إنطباق القوانني العادية عىل الدستور أو
املعاهدات الدولية».
إن نص املادة الثانية املذكورة يوجب عىل املحاكم (ويعطيها الحق ـ يف الوقت نفس��ه ـ عندما يُدىل أمامها
بقاعدت�ين قانونيّت�ين متعارضتني) ،أن تطبق القاع��دة األعىل مرتبة ،وتهمل القاع��دة األدىن ،دون أن تعلن
بطالنها(.)19
ف��إذا تذكرنا أن املادة السادس��ة من القانون عينه ،جعلت منه القانون الواج��ب إتباع قواعده العامة «إذا
وج��د نقص يف القوانني والقواعد اإلجرائية األخرى»()20؛ وإذا إنطلقنا من االتجاه الذي إعتمده هذا القانون
بأن وظيفة املحاكم تتناول تطبيق القانون مبعناه الشامل ،وفصل النزاعات املعروضة عليها بتطبيق القاعدة
القانونية واجبة التطبيق من بني القواعد القانونية الس��ارية يف الدولة ،س��واء وردت هذه القاعدة يف نص
الدس��تور أو يف قانون عادي أو مرس��وم تنظيمي؛ فإنه يضحي واجباً عىل املحكمة ،إذا ما وجدت أن هناك
قاعدتني قانونيتني ميكن تطبيقهام لحل النزاع ،أن تطبق القاعدة األعىل مرتبة وتهمل القاعدة األدىن(.)21
وهك��ذا ،فإن الفقرة الثانية من امل��ادة الثانية من قانون أصول املحاكامت املدني��ة ،تكون قد أعطت مثاالً
عن التعارض بني أحكام الدس��تور واملعاهدات الدولية والقانون العادي؛ فأوجبت يف مجال التطبيق تقديم
أحكام املعاهدات عىل القانون الداخيل ،بإعتبار القاعدة القانونية املس��تمدة من املعاهدة الدولية ،تتقدم
عىل القاعدة القانونية املستمدة من القانون العادي(.)22
وإستناداً إىل ما سلفت اإلشارة إليه ،فإن األحكام القانونية اللبنانية املتعلقة بالعقوبات ،كان يفرتض إهامل
كل ما يخالف منها أحكام املعاهدات الدولية ،واإلمتناع عن تطبيقها؛ إنّ مبدأ تسلس��ل القواعد املشار إليه
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(والتعارض املحتمل نش��وؤه عنه) ،قد يظهر يف تعارض يقع بني قاعدة مس��تمدة من نص دستوري وقاعدة
مس��تمدة من قانون عادي؛ فيتوجب (عىل ضوء الصيغة املطلق��ة التي وردت فيها الفقرة األوىل من املادة
الثانية من قانون أصول املحاكامت املدنية) إعامل القاعدة الدس��تورية وإهامل القاعدة القانونية ،بإعتبار
أن األوىل تتقدم عىل الثانية .ومثل هذا التعارض قد يقع أيضاً بني مرسوم وقانون ،فتهمل القاعدة الواردة يف
املرسوم وتطبق القاعدة املستمدة من القانون؛ كام أنه قد يربز يف تعارض حاصل بني مرسوم وقرار ،فيهمل
ما ورد يف القرار ويطبق ما ورد يف املرسوم؛ إلخ...
بناء عىل ما ورد أعاله ،فإن املحاكم اللبنانية ،سنداً ملبدأ«تسلسل القواعد» املبسوط أعاله ،كان يجب عليها
أن تراقب دس��تورية القوان�ين؛ وإن كانت هذه الرقابة ،تقترص عىل عدم تطبي��ق القانون العادي املخالف
للدستور ،دون أن تصل إىل حد إبطاله(.)23
والحق يقال ،إن الرقابة عىل دس��تورية القوانني (وبينها أحكام قانون العقوبات اللبناين ،وما ألحق بالقوانني
األخ��رى م��ن أحكام عقابي��ة) ،كان ميكن يف املايض ،أن تتخ��ذ طريقة الدفع بعدم دس��تورية القانون أمام
املحكمة ،فإذا تحققت من عدم دس��توريته إمتنعت عن تطبيقه يف الدعوى العالقة أمامها ،دون أن تبطله؛
كام ميكن أن تتخذ طريقة الدعوى األصلية ،التي تقام أمام هيئة سياسية أو قضائية منشأة خصيصاً للرقابة،
فيكون بنتيجتها إبطال القانون املخالف للدستور(.)24
ولكن مبدأ الرقابة غري املبارشة عىل دستورية القوانني (التي كان قد أقرها قانون أصول املحاكامت املدنية /
املادة الثانية) ،عاد فش��هد نكسة جسيمة بعد إنشاء املجلس الدستوري مبوجب القانون الرقم  250الصادر
بتاري��خ  1993/7/14تطبيقاً للقانون رقم  18الصادر بتاريخ  1990/9/21وفاقاً ملا نصت عليه وثيقة الوفاق
الوطني ،التي أقرها النواب اللبنانيون يف مدينة الطائف يف ترشين األول من العام .1989
فقد نزع هذا القانون (الرقم  )93/250عن املحاكم اللبنانية س��لطة الرقابة الدس��تورية بصورة غري مبارشة
من خالل نص املادة  18منه؛ حيث ورد فيها:
«خالفاً ألي نص مغاير ،ال يجوز ألي مرجع قضايئ أن يقوم بهذه الرقابة مبارشة عن طريق الطعن أو بصورة
غري مبارشة عن طريق الدفع مبخالفة الدستور أو مخالفة مبدأ تسلسل القواعد والنصوص».
واألمر السالف ذكره ،جعل مبدأ «تسلسل القواعد»(الذي متارس من خالله رقابة أي مواطن عىل دستورية
قانون أو ال ،ومدى إنسجام القاعدة القانونية فيه مع أحكام الدستور واملعاهدات الدولية؛ ال سيام ما يتعلق
منها بحقوق اإلنسان وحرياته األساسية) مبدأ منتقصاً ومعدّال بصورة غري مبارشة؛ بعدما إستثنى هذا النص
التعارض بني قاعدة مستمدة من نص الدستور وأيّ قاعدة قانونية أخرى.
إذ إن��ه ،يف الحالة س��الفة الذكر ،ال يج��وز للمحاكم اللبنانية بعد اليوم ،أن تحرتم القاعدة الدس��تورية(وإن
تعلقت بحقوق اإلنس��ان وحرياته األساس��ية ،كاملس��اواة أو حرية الرأي والق��ول والتعبري وحرية اإلجتامع
وإنشاء الجمعيات ،إلخ)...؛ وتطبقها عىل حساب القاعدة القانونية الالدستورية الواجب إهاملها؛ بل يقتيض
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عىل املحاكم اللبنانية تطبيق هذه األخرية (أي القاعدة القانونية الالدس��تورية)؛ ولو بدت لها متعارضة مع
قاعدة مستمدة من الدستور!
وأم��ا بقية أوجه تطبيق مبدأ«تسلس��ل القواعد» ،فتبقى عىل حالها ،ك�ما وردت يف املادة الثانية من قانون
أصول املحاكامت املدنية اللبنانية .فإذا تعارضت قاعدة مستمدة من أحكام معاهدة دولية وقاعدة مستمدة
من أحكام قانون عادي أو مرسوم تنظيمي أو قرار إداري؛ فيبقى للمحاكم ـ يف الحاالت املتقدمة ،ويتوجب
عليها (يف آن معاً) ،أن تحرتم مبدأ «تسلس��ل القواعد» ،وتطبق القاعدة األعىل مرتبة وتهمل القاعدة األدىن
(ع�لى األقل نظرياً ـ إذ إننا قلّام نرى ذلك يطبق لدى املحاك��م اللبنانية عمليًا؛ خصوصاً عندما يتعلق األمر
بعقوبات تجايف حقوق اإلنسان وحرياته األساسية أو تتناقض معها ،وهو ما سييل بحثه الحقاً)(.)25
وما س��لف ذكره ،لجهة عدم نص الدس��تور اللبناين عىل مبدأ«إعالء ش��أن اإلتفاق��ات الدولية عىل القانون
املحيل» يف مقدمة دس��توره (كام تفعل بعض الدساتري ،وبينها الدستور الفرنيس)؛ وتعويض املشرتع اللبناين
النق��ص يف القان��ون املدين اإلجرايئ ،ث��م إنتقاصه من هذا الحق مواربة ـ وجزئياً ـ يف قانون إنش��اء املجلس
الدس��توري؛ إمنا يثري إش��كالية قانونية تلقي بنتائجها الوخيمة عبئاً عىل القوانني اللبنانية (وبينها ـ بالتأكيد،
وأكرث من الباقية ـ قانون العقوبات اللبناين).
إذ أنها تبقي عىل هذه القوانني سارية املفعول ومطبّقة ،عىل الرغم من تناقضها مع حقوق اإلنسان وحرياته
األساسية؛ بحيث ال يتمكن املواطن/املتقايض ،أن يدفع أو يطعن بعدم دستورية أحكام هذه القوانني (ومنها
أح��كام قانون العقوبات اللبن��اين) يف ضوء «إلتزام» لبنان مواثيق األمم املتح��دة (واإلعالن العاملي لحقوق
اإلنسان) يف مقدمة الدستور ،عوضاً عن أن يكون األمر عىل عكس ذلك.
نخ��رج من كل ما س��لف بنتيجة ،وهي أن التعديل الدس��توري الصادر يف لبنان ع��ام  1990الذي أقر مبدأ
الرقابة الدس��تورية عىل القوانني؛ والذي نجم عنه إنشاء املجلس الدستوري مبوجب القانون الرقم 93/250
قد ح ّد من فعالية الرقابة الدستورية عىل القوانني(ال سيام الرقابة الدستورية غري املبارشة التي سلف البحث
بش��أنها) ،عوضاً عن أن يفس��ح يف املجال أمام مامرس��تها ،يك تصبح القوانني اللبنانية(وخصوصاً منها قانون
العقوب��ات اللبناين) أكرث إنس��جاماً مع الدس��تور واملواثيق الدولية الصادرة ع��ن منظمة األمم املتحدة(ويف
طليعتها اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان).
ولعل أكرث ما يتبدَّى من مظاهر هذا الحد من الرقابة الدس��تورية عىل مدى إنس��جام القوانني اللبنانية مع
مبادئ حقوق اإلنسان وحرياته ،أنه:
نزع من املحاكم سلطة الرقابة غري املبارشة ،عن طريق الدفع؛ تطبيقاً ملبدأ تسلسل القواعد.
قيّد مراجعة املجلس الدس��توري للطعن بعدم دس��تورية القوانني مبهلة معيّنة ،حدّدها يف الفقرة الثالثة
من املادة التاسعة عرشة منه مبهلة خمسة عرش يوماً«تحت طائلة رد املراجعة شكالً».
إعترب أن عدم بت املجلس الدستوري باملراجعة خالل املهلة املعينة يف القانون ،مبثابة موافقة ضمنية عىل
دستورية القانون موضوع املراجعة ،بحسب ما نصت عليه املادة  20من القانون الرقم .93/250
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حرص حق مراجعة املجلس الدس��توري بجهات رسمية حددها(وبرؤس��اء الطوائف فيام يتعلق بقوانني
األحوال الشخصية املتعلقة بطوائفهم)؛ أما األفراد العاديون والنقابات وسائر األشخاص املعنويني ،فال تجوز
لهم مراجعة املجلس الدستوري(.)26
ولك��ن الواق��ع ،أن مخالف��ة قاعدة قانونية معين��ة للنص الدس��توري ،تظهر أكرث ما تظه��ر عند التطبيق؛
وعندها ال يعود بإمكان أحد أن يطعن بعدم دس��تورية أحكام القانون؛ مام َينْجُ م عنه تكريس نص قانوين
مخالف للدس��تور وألحكام املواثيق الدولية(وبينها اإلعالن العاملي لحقوق اإلنس��ان)؛ وعىل الرغم من ذلك
تك��ون املحاكم اللبناني��ة ملزمة بتطبيقه ،ألنه مل يعد من الجائز إهامله وتطبيق النص الدس��توري ،تطبيقاً
ملبدأ«تسلسل القواعد».
أضف إىل ذلك ،أن القوانني الصادرة بعد إنش��اء املجلس الدس��توري (والتي كان باإلمكان الطعن مبخالفتها
الدستور ،ومل يتم ذلك لهذا السبب أو ذاك) ،مل تعد قابلة للطعن بها؛ حتى من قبل أولئك الذين أجاز قانون
إنش��اء املجلس الدس��توري الرقم  93/250لهم القيام بذلك؛ مام ينجم عنه تكريس وضعية قانونية مخالفة
للدستور.
هذا؛ يف حني أن س��لطة املحاكم اللبنانية بالرقابة الدس��تورية غري املبارشة ع�لى القوانني ،عن طريق الدفع
مبخالفته��ا والطعن بها ،كان من ش��أنها (لو مل تُلغَ بالقانون رق��م  ،)93/250أن تحول دون املحاذير املحيك
عنها(.)27
وهكذا؛ تتبدى األس��باب العميقة لبق��اء القوانني اللبنانية (ومن بينها قان��ون العقوبات اللبناين) حاملة يف
ثناياها أحكاماً مخالفة للدستور؛ وتالياً املواثيق الدولية (واإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان)؛ ناهيك عن تلك
املعاهدات والصكوك الدولية التي أقرتها منظمة األمم املتحدة ،ولكن لبنان مل يوقع أو يصادق عليها بعد.

 .2التشريعات العادية
أ .االتجاه الجزائي العام في قانون العقوبات

لقد واجهت اللجنة املكلفة وضع قانون العقوبات اللبناين ـ يف حينه ـ مهمة صعبة ،إذ كان عليها أن تختار
مذهب��اً قانونياً لها من ب�ين مذاهب عدة متنوعة ومتنازعة؛ منها التقلي��دي ومنها الوضعي وما بينهام من
اتجاهات متوسطة؛ كام كان عليها التوفيق بني خطط متنوعة لوضع الصياغة القانونية.
وقد جعلت اللجنة من أسس عملها ـ وقتذاك ـ تحديد أهمية القانون الفرنيس (كأحد مصادر عمل اللجنة،
نظ��راً لتطبيق��ه مدة طويلة من خ�لال قانون الجزاء العث�ماين املقتبس عنه؛ وللتعدي�لات الجوهرية التي
ط��رأت عليه؛ ناهيك عن صقله بالرشوح الفقهية) .كام بينت اللجنة املبادئ األساس��ية التي أجمعت عليها
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الترشيعات الحديثة ،والتمست منها ضامناً للحريات العامة؛ وأهمها مبدأ «رشعية الجرائم والعقوبات»؛ وما
يتفرع عن ذلك من «عدم رجعية نصوص التجريم والعقوبات» .كام س��لمت اللجنة ضمناً مببدأي :املساواة
أمام القانون ،وشخصية العقوبة(.)28
ك�ما تأثرت اللجنة يف عملها ـ من الناحية العلمية التفصيلي��ة ـ بقانون العقوبات اإليطايل (لجهة الضوابط
العلمية الدقيقة والتقس��يامت والتعريفات التي أقرها)؛ إال أنه مل يفتها اإلس��تفادة م��ن التقاليد القانونية
الفرنس��ية ،التي رس��خت يف البالد؛ فتأثرت ـ من حيث الصياغة ـ بالقانون الفرنيس ،وباملرشوع الذي أعد يف
فرنسا سنة .1934
كذل��ك؛ فق��د حرصت اللجنة عىل تبن��ي اآلراء التقدمية ،الت��ي متثل نضوجاً يف الفك��ر القانوين وفه ًام أدق
للعالقات بني مجموعة الش��عوب املتحرضة ومقتضيات التع��اون الدويل يف مجال مكافحة اإلجرام؛ دون أن
تهم��ل الظ��روف اإلجتامعية وخصائص اإلجرام في��ه؛ فكان لقانون العقوبات اللبن��اين ـ آنذاك ـ تلك الحلة
القانونية الراقية التي ظهر بها؛ مام دفع باملش�ترع السوري إىل اقتباس قانون العقوبات اللبناين ،كذلك تأثر
به املشرتع األردين واملرصي الحقاً ،كام أسلفنا من قبل(.)29
وتجدر اإلش��ارة هنا إىل أن االنتقادات التي وجه��ت إىل قانون العقوبات ،كانت محدودة ،وأغلبها تفصييل.
منها ما تم توجيهه إىل الرتجمة العربية ،التي شابها الغموض أحياناً ،وعابها أنها ترجمت بعض املصطلحات
الفرنسية ترجمة غري دقيقة ،ومل تُعنَ بالتوحيد بينها وبني مصطلحات استقرت يف بالد عربية أخرى ،وبصورة
خاصة مرص ،وصقلها تواتر االس��تعامل الفقهي والقضايئ .ولعل النقد العام الذي ميكن أن يوجه إىل القانون
يف مجموعه ـ بحس��ب رأي بعض الفقهاء ـ هو إغراقه يف التفصيل؛ وتعرضه ملس��ائل ال يختص بها الش��ارع
عادة ،وإمنا يحس��ن تركها للفقه والقضاء .وأكرث مام س��لف ،فإنه يعيب تقس��يامت القانون ،أنها يف بعض
املواضع ،ال تتفق مع الرتتيب املنطقي لألفكار بحس��ب ما يعتقد البعض ،ويف مواضيع أخرى تتضمن فص ًال
ب�ين أحكام ينبغي أن تجتمع يف محل واحد .وه��ي ،يف النهاية ،تدمج بعض القواعد تحت عنوان ال يصدق
عليها أو يصح(.)30
ويف م��ا ع��دا هذه اإلنتقادات ،فإن قانون العقوبات اللبناين ،قد اعت�بر وقت صدوره ـ بحق ـ منوذجاً لعمل
ترشيع��ي؛ وفَّ��ق بني اتجاهات متعارضة ،مس��تمداً من كل منها خري ما فيها؛ وتج��اوب مع األفكار العلمية
الحديث��ة بتاريخ وضعه؛ ومتي��ز بالوضوح؛ وعني بإحكام الصياغة (وخصوصاً يف األصل الفرنيس)؛ وهو بذلك
وقف عىل قدم املساواة مع أحدث الترشيعات الجزائية يف العامل بتاريخ وضعه ،كام يجمع الفقهاء(.)31
ولك��ن التط��ور القانوين ـ فقهاً واجتهاداً ـ ال يقف عند حد؛ وحرك��ة الترشيع الجزايئ اآلخذة مببادئ حقوق
اإلنس��ان وحرياته األساس��ية ،وفق ما ورد يف الصكوك الدولية الصادرة ع��ن منظمة األمم املتحدة واآلخذة
بها أو املس��توحاة منها ،ال تتوقف وال تنقطع .لذلك ،برزت الحاجة مجدّداً إىل إعادة النظر يف هذا القانون
ـ وغ�يره م��ن القوانني اللبنانية األخرى ـ كيام تصبح أكرث مالءمة وانس��جاماً مع هذا التطور القانوين الدويل
اإلنساين ،الذي ما يفتأ يتواصل ويستمر.
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ب .مصادر التشريع الجزائي في لبنان

ال ج��دال يف أن قانون العقوبات اللبناين هو ـ ككل قوانني العقوبات ـ يش��كل مجموعة القواعد القانونية،
الت��ي تحدد األفع��ال التي تعد جرائم ،وتبني العقوبات املقررة لها؛ وهو بال ريب املصدر الجزايئ الرئييس يف
لبنان.
وقد صدر قانون العقوبات اللبناين ـ كام أرشنا قب ًال ـ يف األول من آذار عام  1943ودخل حيز التنفيذ يف األول
من ترشين األول س��نة  .1944وقد عدلت أحكامه مرات عديدة()32؛ بحيث اس��تبدل البعض منها ،وقضت
تعديالت أخرى بإحداث جرائم جديدة برزت معاملها بعد إصداره ،بحيث تتناس��ب مع تطور لبنان ،وما م َّر
ب��ه من ظروف وأحداث .ولكن عىل الرغم من ش��مول قانون العقوبات اللبن��اين غالبية الجرائم ،فقد بقي
بعضها خاضعاً لترشيعات خاصة ،نظراً لصفة الذين يرتكبونها ،كالعسكريني مثالً ،أو نظراً لنوع هذه الجرائم
ومدى إخاللها بالنظام العام ،وكل ذلك قد أشري إليه آنفاً(.)33
فمصادر الترشيع الجزايئ ،تتوزع بني قانون عام للعقوبات وقوانني خاصة بالعقوبات العس��كرية واألس��لحة
واملطبوعات واملخدرات والبناء والس�ير واألحداث والبيئة والتنصت والبغ��اء وتبييض األموال ،...وغري ذلك
م��ن األحكام العقابية ال��واردة مبوجب اإلتفاقيات واملعاه��دات الدولية()34؛ ناهيك عن مراس��يم وقرارات
(بعضه��ا صدر يف عهد اإلنتداب الفرنيس) بتس��ديد العقوبات عىل جرائم التعدي ع�لى الكهرباء والهاتف
واملياه ،وتنظيم صنع وبيع األختام والطوابع والعالمات والس�مات الرس��مية ،ومنع بيع األسهم املالية ذات
اليانصيب ،وتهريب املس��افرين إىل املراكب ،وقمع الدعاية السياس��ية التي تدفع أجرتها من أموال أجنبية،
وقمع املخالفات التي من شأنها اإلخالل باألمن العام(.)35
ج .مدى توافق االحكام القانونية الجزائية اللبنانية مع أحكام المواثيق الدولية

ال ش��ك يف أن الكثري من األحكام القانونية اللبنانية ،تتوافق م��ع املواثيق الدولية (واإلعالن العاملي لحقوق
اإلنس��ان)؛ وهي مثرة تطور ترشيعي ظل يرنو ببرصه نحو الترشيع الغريب (والفرنيس خاصة) ،وقد أخذ عنه
الكثري الكثري .وال غرو يف أن هذه األحكام ،تقتيض أبحاثاً مسهبة ،لو كان للمرء أن يستعرضها.
لكن ما يعنينا يف هذه الدراسة ،هي ملحة عن بعض األحكام العقابية غري املنسجمة مع ما ورد يف الصكوك
الدولية التي أصدرتها منظمة األمم املتحدة؛ س��واء منها الواردة يف ثنايا قانون العقوبات اللبناين أو املبثوثة
يف سائر القوانني ذات الصلة.
وليست مهمة البحث عن هذه األحكام مسألة يسرية ،وإن مل تكن مستحيلة.
إذ يقت�ضي األم��ر مراجعة كل نص قانوين لبن��اين ،وردت فيه أحكام عقابية ،باإلضاف��ة إىل قانون العقوبات
اللبناين .إال أنه ،عىل الرغم من ذلك ،متكن اإلشارة إىل بعض من أهم هذه األحكام غري املتوافقة مع املواثيق
الدولية؛ ال س��يام منها تلك األحكام العقابية التي تلق��ي بثقلها الفادح عىل حياة غالبية املواطنني اللبنانيني
وأولئك املقيمني يف بالدهم.
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وتجدر اإلش��ارة إىل أن الكثري من ه��ذه القوانني املناقضة للمواثيق الدولية واملب��ادئ الواردة فيها؛ إما أنها
تخالفها مخالفة رصيحة من حيث النص؛ وإما أنها تخالفها بصورة غري رصيحة من حيث روح النص .ولكن
البحث فيها يقتيض إعطاء فكرة موجزة ،عام ورد يف قانون العقوبات اللبناين وسائر القوانني ذات الصلة ،أو
تلك منها املتضمنة أحكاماً عقابية.
ولنئ كانت القوانني الجزائية تنص عىل الس��بل والوس��ائل الناجعة ملكافحة الجرمية وإسترشاء اإلجرام؛ فإنها
أيضاً تنص عىل الطرق واألصول الواجب إتباعها للقبض عىل املجرمني وإحالتهم إىل املراجع القضائية املختصة
ملحاكمتهم .ومبا أن هذه القوانني تفرتض الحد من حرية األشخاص املشبوهني أو املدعى عليهم أو املتهمني؛
فم��ن الواج��ب أن تكون متوافقة مع الحقوق املنصوص عليها يف اإلعالن العاملي لحقوق اإلنس��ان وس��ائر
الصكوك الدولية ذات الصلة ،ومن بني أهم هذه الحقوق :عدم النص عىل عقوبات غري إنس��انية ووحش��ية
أو مذل��ة أو مهينة ،وإحرتام حقوق الدفاع واملحاكم��ة أمام محكمة عادلة ،وعدم اإلعتداء عىل الحريات أو
الحد منها أو تقييدها إال يف الحاالت املنصوص عليها يف القانون ،وإعتبار املتهم بريئاً حتى تثبت إدانته(.)36
وخالفاً لهذه املبادئ؛ فإن القوانني اللبنانية الجزائية ،ما تزال ـ يف بعض أحكامهاـ تخالف من حيث نصوصها
(ودع عن��ك أش��كال تطبيقها ،وصور مامرس��اتها؛ حيث الطامّة الك�برى) الصكوك الدولية؛ س��واء تعلقت
بالعقوبات أو باإلجراءات الجزائية (حتى بعد تعديل قانون أصول املحاكامت الجزائية مؤخراً).
فقان��ون العقوب��ات اللبناين ،يتضم��ن عدداً مه ًام من النص��وص ،التي تحمل إعتداء عىل حقوق اإلنس��ان،
وخصوصاً عىل الحريات الشخصية والحريات العامة .إذ يحد هذا القانون من حرية اإلنتامء إىل الجمعيات،
ومن حرية العمل ،ومن حرية التفكري ،والضمري ،والدين ،والزواج؛ وغريها من الحريات األساس��ية وحقوق
اإلنسان الثابتة.
ولقد أورد اإلعالن العاملي لحقوق اإلنس��ان هدفاً أس��مى له ،حني إعترب الكرامة اإلنس��انية أجدر ما تجب
حاميت��ه ،حتى ل��و كان املرء مجرماً ،يقيض عقوبت��ه الجزائية الناجمة عن إرتكابه جرماً؛ ألنه يبقى إنس��اناً
متمتع��اً بالكرام��ة األصيلة الواجب ع��دم إنتهاكها ،مهام كانت الظروف .فقد ن��ص اإلعالن العاملي لحقوق
اإلنسان يف املادة  5منه ،عىل أنه:
«ال يجوز إخضاع أحد للتعذيب وال للمعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو الحاطّ ة بالكرامة».
وما تقدم هو واحد من األهداف السامية التي إبتغى اإلعالن تحقيقها ،عىل الرغم من إختالف ظروف الدول
واملجتمعات؛ ذلك إن هذه األهداف الس��امية ،تبقى الغاية التي تس��عى الش��عوب إىل تحقيقها؛ ويفرتض
بالدول األمر نفسه.
ولذا ،فإن الجمعية العامة لألمم املتحدة ،قررت نرش اإلعالن عىل املأل ،بوصفه املثل األعىل املش�ترك ،الذي
ينبغي أن تبلغه جميع الشعوب واألمم؛
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وسنعرض تباعاً:
لجهة أنواع العقوبات وأشكالها
لجهة تنفيذ العقوبات ومعاملة السجناء
لجهة الحقوق والحريات
الفقرة األولى :لجهة أنواع العقوبات وأشكالها

إذ ننظر إىل قانون العقوبات اللبناين ،فإننا نرى كيف نص عىل العديد من العقوبات املهينة التي ال تنسجم
م��ع ما تقدم .فقد إعتمد قانون العقوبات األش��كال التالية من العقوب��ات ،التي ال تأتلف مع ما نص عليه
اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان .إذ أورد هذا القانون (يف الباب الثاين منه املتعلق باألحكام الجزائية (الفصل
األول ـ يف العقوب��ات) يف امل��ادة  37من��ه املتعلقة بالعقوب��ات الجنائية) كال من عقوب��ة اإلعدام ،وعقوبة
األشغال الشاقة املؤبدة وعقوبة األشغال الشاقة املؤقتة.
كام أورد قانون العقوبات(يف الفصل نفسه من ذاك الباب ـ يف املادة  38منه) ،أن من بني العقوبات الجنائية
السياسية؛ عقوبة اإلبعاد ،وعقوبة التجريد املدين.
كذلك؛ فقد أورد القانون يف املادة  39منه ،أن من بني العقوبات الجناحية عقوبة الحبس مع التشغيل .كام
ن��ص يف امل��ادة  42منه ،أن من بني العقوبات الفرعية أو اإلضافي��ة عقوبة التجريد املدين وعقوبة املنع من
الحقوق املدنية(.)38
نتناول تلك العقوبات تباعاً.
 .1عقوبة اإلعدام
لعله ال يخفى عىل أحد أن عقوبة اإلعدام ،قد أثارت ـ وما تزال تثري ـ نقاش��اً حاداً حول مدى جدواها ،بعد
وغب بروز دور الدولة ومؤسس��اتها يف مكافحة اإلجرام
ب��روز اإلتجاهات اإلنس��انية والتأهيلية للعقوباتّ ،
وإعتبارها مسؤولة عن اإلنحراف الجرمي.
وه��ذه العقوبة التي ترجع يف جذورها التاريخية إىل املجتمعات البدائية والقدمية ،لطاملا إعتربت الوس��يلة
الفضىل البدائية إلقتالع آفة الجرمية وتطهري النفس من اإلثم الذي إقرتفته بإعتبارها خري عربة لآلخرين .وقد
إقرتنت هذه العقوبة يف تلك املجتمعات البدائية بأس��اليب التعذيب الجسدي ،حيث كانت تنفذ باإلحراق
بالن��ار ،أو التقطيع أو الرجم أو دفن املجرم ح ّياً .وألن إختفت تلك األس��اليب بتطور املجتمع البرشي ،فقد
أضحت غاية اإلعدام إزهاق روح الجاين بوس��يلة تؤدي هذا الغرض؛ كالش��نق أو الرمي بالرصاص أو حقن
()39
السم أو إستخدام الكريس الكهربايئ؛ إلخ...
غ�ير إن عقوبة اإلعدام (من وجهة النظر املخالفة لتطبيقه��ا وبقائها عقوبة جنائية) ،إمنا هي من مخلفات
الجزاءات الوحشية التي سادت يف العصور الغابرة؛ وال بد من أن تستبدل بعقوبة أرقى ،تتوافق مع ما وصل
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إليه الفكر اإلنس��اين ،الذي يُعيل مبادئ حقوق اإلنس��ان وحرياته األساسية .وهذا يقيض بوجوب إستبدالها
بعقوبة أكرث إصالحاً للمجرم ،كونها تتجاوز مستلزمات حامية الجامعات اإلنسانية؛ ويتعني إيجاد بديل عنها،
يحقق الغرض ذاته ،ويؤمن عنرص اإلصالح والردع ،ويتفادى حصول أي خطأ يف الحكم؛ بحيث يصح تداركه
دون أن يخرس املحكوم عليه حياتـه خطأ.
ذلك إن الخطأ ال يقابل بخطأ آخر ،وإمنـا بوضع أس��س صالحـة لتوجيه األفراد نحو الس��لوك الس��وي .كام
إن اإلحصاءات ،ال تبني ـ بش��كل دقيق ـ أن عقوبة اإلعدام قضت عىل الجرمية يف املجتمعات التي ما تزال
تعتمده��ا ،أو قللت منها بش��كل كبري .وإزاء عدم وج��ود الدليل الواضح عىل جدواه��ا ،يبقى األفضل(بل
الواجب من وجهة نظرنا) عدم إعتامدها كعامل ردع والتخيل عنها كجزاء بالنسبة إىل الجرمية(.)40
واملوقف الوارد آنفاً ينسجم مع املواثيق الدولية التي رفضت عقوبة االعدام ،عىل الرغم من أنّها راعت وضع
الدول التي ال تزال تطبّقها ،يف وقت حضّ ـتها عىل إلغائها ،كام سبق ذكره.
وم��ن خ�لال تقيص واقع عقوبة اإلعدام يف لبنان ،نجد أنها ترد يف العديد من مواد قانون العقوبات اللبناين.
فالقانون األخري ،بعد أن يشري إىل طريقة وآلية تنفيذها يف املادة  43منه ،التي نصت عىل أنه:
«ال ينف��ذ حك��م اإلعدام إال بعد إس��تطالع رأي لجنة العف��و وموافقة رئيس الدولة .يش��نق املحكوم عليه
باإلعدام يف داخل بناية السجن أو يف أي محل آخر يعينه املرسوم القضايئ بتنفيذ العقوبة.
يحظر تنفيذ اإلعدام بعدة أشخاص معاً وتنفيذه أيام اآلحاد والجمع واألعياد الوطنية أو الدينية.
يؤجل تنفيذ اإلعدام بالحامل إىل أن تضع حملها».
نرى القانون نفسه ـ بعد ذلك ـ يقرها كعقوبة يف املواد  275و 336و .549كام أنه يقرها يف القانون الصادر
بتاري��خ  1958/1/11املتعلق بتعديل بعض املواد من قانون العقوبات (يف ظل الظروف التي س��ادت إبان
أحداث الفتنة األهلية ذلك العام ،وهو القانون الذي ما يزال ساري املفعول حتى اليوم).
فاملادة /275عقوبات تنص عىل ما ييل:
«كل لبناين دس الدسائس لدى العدو أو إتصل به ليعاونه بأي وجه كان عىل فوز قواته عوقب باإلعدام».
أما املادة /336عقوبات ،فتنص عىل ما ييل:
«كل جامعة من ثالثة أش��خاص أو أكرث يس�يرون يف الطرق العامة واألرياف عصابات مس��لحة بقصد سلب
املارة والتعدي عىل األش��خاص أو األموال أو إرتكاب أي عمل آخر من أعامل اللصوصية يستحقون األشغال
الشاقة املؤقتة مدة أقلها سبع سنوات.
ويقىض عليهم باألشغال الشاقة املؤبدة ،إذا إقرتفوا أحد األفعال السابق ذكرها.
ويس��توجب عقوبة اإلع��دام من أقدم منهم تنفي��ذاً للجناية عىل القتل أو حاوله أو أن��زل باملجني عليهم
التعذيب واألعامل الرببرية».
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أما املادة /549عقوبات ،فتنص عىل ما ييل:
«يعاقب باإلعدام عىل القتل قصداً إذا إرتكب:
 .1عمداً.
 .2متهيداً لجناية أو لجنحة أو تسهي ًال أو تنفيذاً لها ،أو تسهي ًال لفرار املجرمني عىل تلك الجناية أو فاعليها أو
املتدخلني فيها أو للحيلولة بينهم وبني العقاب.
 .3عىل أحد أصول املجرم أو فروعه.
 .4حالة إقدام املجرم عىل أعامل التعذيب أو الرشاسة نحو األشخاص.
 .5عىل موظف يف أثناء مامرسته وظيفة أو يف معرض مامرسته لها أو بسببها.
 .6ع�لى إنس��ان بس��بب إنتامئه الطائفي أو ث��أراً منه لجناية إرتكبه��ا غريه من طائفت��ه أو أقربائه أو من
محازبيه.
 .7بإستعامل املواد املتفجرة.
 .8من أجل التهرب من جناية أو جنحة أو إلخفاء معاملها».
وبالت��ايل ،فإن قانون العقوبات اللبناين ،ما ي��زال ـ لجهة عقوبة اإلعدام ـ يخالف املواثيق الدولية والصكوك
ذات الصل��ة التي أقرتها منظمة األمم املتحدة يف مجال إيقاع العقوبات باملجرمني .مل تتخذ الدولة اللبنانية
بع��د الخطوات الالزم��ة واملقتضاة ـ طبقاً إلجراءاتها الدس��تورية وألحكام العهد ال��دويل الخاص بالحقوق
املدنية والسياسية ـ بغية إلغاء عقوبة اإلعدام من ترشيعاتها الجزائية.
 .2عقوبة األشغال الشاقة
إنّ ه��ذه العقوبة املقررة يف قانون العقوبات اللبناين ،تس��لب حرية املحك��وم عليه بها ،وتجربه عىل القيام
بأش��غال ش��اقة مجهدة ،يفرتض ـ نظرياً ـ أن تتناسب مع جنس��ه وعمره؛ واملحكوم بها يلزم بإرتداء الثياب
املخصص��ة لهؤالء املحكومني بها .وهذه العقوب��ة الجنائية (من بني العقوبات الجزائية األخرى) هي عقوبة
عادية ال يحكم بها يف الجرائم السياس��ية .وهي نوعان :مؤبدة تستغرق حياة املحكوم عليه ،ومؤقتة حدها
األدىن ثالث سنوات وحدها األقىص خمس عرشة سنة(.)41
وتعترب عقوبة األش��غال الش��اقة من أقىس العقوبات الس��البة للحرية ،نظراً للنظام الصارم الذي يخضع له
املحكوم عليه بها ،سواء من حيث العمل أو التغذية أو املبيت أو أسلوب املعاملة بصفة عامة .ولقد نصت
املادة  37من قانون العقوبات اللبناين عىل أنّ العقوبات الجنائية العادية ،هي:
 .1االعدام
 .2األشغال الشاقة املؤبدة
 .3االعتقال املؤبد
 .4األشغال الشاقة املؤقتة
 .5اﻹعتقال املؤقت
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كام نصت املادة  44من قانون العقوبات اللبناين عىل أنه:
«إذا مل ينط��و القانون عىل نص خاص كان الحد األدىن للحكم باألش��غال الش��اقة املؤقتة واﻹعتقال املؤقت
واإلبعاد واﻹقامة الجربية و التجريد املدين ثالث سنوات و الحد األعىل خمس عرشة سنة».
كذلك نصت املادة  45من قانون العقوبات اللبناين عىل ما ييل:
«يجرب املحكوم عليهم باألش��غال الش��اقة عىل القيام بأشغال مجهدة تتناسب و جنسهم و عمرهم سواء يف
داخل السجن أو يف خارجه».
فاألش��غال الشاقة املؤبدة أو املؤقتة هي عقوبة جنائية ،تسلب حرية املحكوم عليه بها ،وتجربه عىل القيام
بأش��غال مجهدة تتناسب مع جنسه وعمره ،سواء داخل السجن أو خارجه .واالشغال الشاقة ـ كام أسلفنا ـ
أشد العقوبات يف القانون بعد اﻹعدام؛ ولذلك ميزها الشارع بأحكام ،تخلع عليها طابعاً خاصاً من الرصامة،
وتتميز به عن س��ائر العقوبات املانعة للحرية .فهي تنطوي حت ًام عىل األلزام بالعمل؛ واألش��غال التي تلزم
بها «مجهدة»؛ ويجوز اﻹلزام بالعمل خارج الس��جن ،ويلت��زم املحكوم عليهم بهذه العقوبة بارتداء مالبس
السجن الخاصة(.)42
إن األش��غال الش��اقة املؤبدة ،تس��تغرق كل حياة املحكوم عليه؛ فليس لها حد أدىن أو اقىص مقرر قانونياً.
ويالحظ ،أنه كثرياً ما يس��تعمل رئيس الجمهورية حقه الدس��توري يف العفو ،فيفرج عن املحكوم عليه قبل
إنقضاء هذه املدة؛ و هكذا تكون هذه العقوبة :نظرياً مؤبدة ،وعملياً مؤقتة؛ إال أنها تظل ـ مع ذلك ـ أشد
من األشغال الشاقة املؤقتة من حيث الجسامة.
وأما عقوبة األش��غال الش��اقة املؤقتة؛ فلها حد أدىن هو ثالث سنوات ،وحد أقىص هو خمس عرشة سنة؛ إال
يف األحوال الخاصة التي ينص عليها القانون (م  44عقوبات)(.)43
وتجدر اإلشارة إىل أن املحكوم عليهم باألشغال الشاقة ،يوضعون يف أماكن مختلفة عن تلك التي يوضع فيها
املحكوم عليهم بعقوبات أخرى سالبة للحرية (م  56عقوبات).
ولعل من أبرز آثار عقوبة األشغال الشاقة ـ بشقيها ـ هو ما نصت عليه املادة  50من قانون العقوبات من
أنّ :
«كل محكوم عليه باألشغال الشاقة أو باﻹعتقال يكون يف خالل تنفيذ عقوبته يف حالة الحجر وتنقل مامرسة
حقوق��ه عىل أمالكه ،م��ا خال الحقوق املالزمة للش��خص ،إىل ويص وفقاً ألحكام قانون األحوال الش��خصية
املتعلقة بتعيني األوصياء عىل املحجور عليهم ،وكل عمل إدارة أو ترصف يقوم به املحكوم عليه ،يعترب باط ًال
بطالناً مطلقاً مع اﻹحتفاظ بحقوق الغري من ذوي النية الحس��نة ،وال ميكن أن يس��لم اىل املحكوم عليه أي
مبلغ من دخله ما خال املبالغ التي تجيزها الرشيعة وأنظمة السجون.
تعاد إىل املحكوم عليه أمالكه عند اﻹفراج عنه و يؤدي له الويص حساباً عن إدارته».
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وحري بالذكر هنا ،أن الحجر القانوين ،يعترب ذا أثر الزم لتنفيذ عقوبتي األشغال الشاقة وإالعتقال؛ فهو ليس
عقوبة فرعية مستقلة عنهام(.)44
والحج��ر القان��وين هو إقرار بوضع واقع��ي .فاملحكوم عليه عاجز فع ًال ـ أثناء تنفي��ذه عقوبته ـ عن إدارة
أمواله والترصف بها .فحرمانه من ذلك ،وتعيني شخص قادر محله ،هو تسليم بذلك الوضع الواقعي .وهذا
الحرمان هو يف مصلحة املحكوم عليه ،يك ال يس��تخدم ماله يف تحس�ين حاله أثناء عقوبته ،وال يس��تعني به
للفرار منها(.)45
وهذا الحجر القانوين موقوت مبدة تنفيذ العقوبة؛ فبمجرد أن تنقيض ،ينتهي الحجر كذلك ،فتعاد آنذاك اىل
املحكوم عليه أمواله ،و يؤدي الويص إليه حس��اباً عن عمل��ه .ويعني ذلك ،أن الحجر يكون مؤبداً ،إذا كان
تنفيذ األشغال الشاقة و االعتقال مؤبداً.
وألن اعت�برت عقوبة األش��غال الش��اقة من أقىس العقوبات الس��البة للحرية ،فإنه ظه��ر ـ تحت تأثري آراء
املفكرين والفالس��فة ـ إتجاه إنس��اين ،ينادي بإصالح حال السجون ،ومعاملة املس��جونني معاملة إنسانية،
والرتكيزع�لى الوظيفة النفعية للعقوبة .ولقد مهد هذا اﻹتجاه الس��بيل أمام املدرس��ة الوضعية للمطالبة
بدراس��ة الفاعل ،والبحث ع��ن العوامل اﻹجرامية التي كانت وراء فعل��ه اﻹجرامي؛ كام طالب أنصار هذه
املدرسة بإتخاذ تدابري إجامعية ،تهدف إىل حامية املجتمع من الخطورة التي تنطوي عليها شخصية الفاعل.
ولق��د واك��ب هذا التطور التبدل يف وظيف��ة العقوبة من اﻹنتقام إىل العدالة ثم ال��ردع العام والخاص ،ثم
الجمع بني العدالة والردع العام والخاص ،وأضيف إىل كل ذلك إصالح الجاين و تأهيله(.)46
ويف سبيل تحقيق العقوبات السالبة الحرية لوظائفها عرب مراحل التطور السابقة؛ ظهر إتجاه ينادي بفكرة
توحي��د تلك العقوبة يف عقوبة واح��دة ،يختلف تنفيذها باختالف ش��خصية كل محكوم عليه؛ وليس عىل
أساس طبيعة الفعل اﻹجرامي وجسامته.
هذا ،عدا عن أنّ عقوبة االشغال الشاقة مناهضة لإلعالن العاملي لحقوق اﻹنسان ،كام سبق ذكره.
ويالحظ أن قانون العقوبات اللبناين ،يبقي عىل عقوبة األش��غال الش��اقة ،وال يستبدلها بعقوبات التشغيل
الجنايئ (أي التش��غيل ال��ذي ال يكمن يف قيام املحكوم عليه بأش��غال مضنية أومرهق��ة أو تتعدى طاقاته
الجس��دية أو تلك األش��غال املذلة أو الحاطة بالكرامة اﻹنسانية) .وهو بذلك ال يعتمد ـ مبثل هذه العقوبة
ـ سياس��ة جنائي��ة تهدف إىل إصالح املحكوم عليهم ومعالجتهم ،بل تؤدي تل��ك العقوبة ـ حني تطبق ـ إىل
القضاء عىل شخصية املحكوم عليهم ونفسيتهم ،وإىل اعتبارهم بهائم تصلح للعمل الشاق .وهذا ما يستنتج
ـ واقعاً ـ من نص املادة  45التي تنص عىل أنه يجرب املحكوم عليهم باألش��غال الش��اقة عىل القيام بأش��غال
«مجهدة» ،سواء يف داخل السجن أو يف خارجه.
ويتبني بوضوح مام س��بق ،أن هذه النصوص س��ارية املفعول حتى اليوم ،تخالف ـ بش��كل فاضح ـ مبادىء
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حقوق اﻹنسان املكرسة يف اﻹتفاقات و الرشع الدولية؛ ألنّها تحد من حرية العمل ،ومن املبدأ الذي يحظر
فرض أي عمل عىل أي إنس��ان مهام كانت الغاية منه رشيفة ووطنية وذات منفعة عامة؛ هذا عدا عن أنها
تفرض عقوبة ،تعترب أص ًال من العقوبات املنافية لحقوق اإلنسان املكرّسة باإلتفاقات الدولية(.)47
 .3عقوبة اإلبعاد وعقوبة اإلقامة الجربية
أما عقوبة اإلبعاد (واإلقامة الجربية كذلك)؛ فتتميز بكونها تقيّد حرية املحكوم عليه فقط ،دون سلبها منه؛
فتحظ��ر علي��ه البقاء يف إقليم معني ،مع تركه حرًّا طليقاً يف باق��ي األقاليم؛ أو تفرض عليه يف بعض الحاالت
(وخصوصاً يف حالة عقوبة اإلقامة الجربية) ،أن يقيم يف منطقة معينة ،يتحرك فيها دون غريها.
ويخضع لإلبعاد كل محكوم عليه ،أيّا كانت جنسيته ،سواء كان لبنانياً أو أجنبيًّا .وألن كان إبعاد األجنبي ال
يثري أيّ ش��بهة ،فإن إبعاد الوطني (اللبناين) فيه غراب��ة؛ ألن حظر إبعاد املواطن (اللبناين) يرقى إىل مصاف
املبادئ الدستورية ،فض ًال عن أنه من مبادئ حقوق اإلنسان وحرياته األساسية الثابتة(.)48
وع�لى الرغ��م مام ورد يف بعض الصكوك الدولية بش��أن حرية التنقل واختيار مح��ل االقامة ومغادرة البلد
والعودة إليه (كام سبق ذكره يف مكان سابق من هذه الدراسة) ،فإن قانون العقوبات اللبناين ،ما يزال ينص
ع�لى ه��ذه العقوبة يف املادة  38منه ،وهو يرشح آليتها يف امل��ادة  47منه يف حال مل يغادر املبعد البالد ،أو
عاد إليها بإرادته أو عىل الرغم من إرادته .فقد نصت املادة /47عقوبات عىل ما ييل:
«اإلبعاد هو إخراج املحكوم عليه من البالد.
إذا مل يغادر املبعد البالد يف خالل خمسة عرش يوماً أو إذا عاد إليها قبل إنقضاء أجل عقوبته أبدلت عقوبة
اإلعتق��ال من عقوبة اإلبعاد ملدة أدناها الزمن الباقي من العقوبة وأقصاها ضعفاه عىل أن ال تتجاوز الحد
األقىص لعقوبة اإلعتقال املؤقت.
وإذا مل يس��تطع املبعد مغادرة البالد أو أكره عىل العودة إليها بسبب رفض جميع الدول إقامته عىل أرضها
أبدلت من عقوبة اإلبعاد عقوبة اإلعتقال أو اإلقامة الجربية ملدة أقصاها الزمن الباقي من العقوبة».
وله��ذا ،يك��ون من الالزم هنا تدخل امل�شرع اللبناين بنص رصيح ،يقرر فيه ع��دم توقيع تلك العقوبة عىل
املواطن اللبناين (عىل األقل) ،أو إلغاءها نهائياً؛ وهو ما فعله املرشع السوري مث ًال (املرسوم اإلشرتاعي الرقم
 85بتاريخ  1953/9/28كونها تعارضت مع نص املادة  18من الدستور السوري)(.)49
 .4عقوبة التجريد املدين
إن عقوبة التجريد املدين هي من العقوبات األصلية يف قانون العقوبات اللبناين ،حتى وإن أوقعت باملحكوم
عليه أحياناً ،بإعتبارها عقوبة فرعية .والتجريد املدين هو حرمان املحكوم عليه من بعض الحقوق عىل وجه
يضيّق من دائرة نش��اطه يف املجتمع .ويحقق هذا الحرمان اإليالم ،ألنه يعني عدم ثقة املجتمع يف من يقع
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عليه ،فيعتربه أدىن من س��واه من حيث القيمة اإلجتامعية؛ ويف ذلك تحقري وإقالل من الش��أن دون ريب؛
ناهيك عن أن تضييق دائرة نشاط املحكوم عليه ،تحول بينه وبني إستغالل إمكانياته ،فتقلل ـ تبعاً لذلك ـ
مام قد يجنيه من كسب مادي أو معنوي(.)50
وقد حدّد قانون العقوبات اللبناين الحقوق التي يحرم منها املحكوم عليه بالتجريد املدين؛ وكان بيانه لهذه
الحقوق عىل س��بيل الحرص؛ فليس للقايض أن يضيف إليها حرماناً من حقوق أخرى .كام أن هذه الحقوق،
التي يحرم منها املحكوم عليه بالتجريد املدين ،غري متجزئة؛ فال يجوز للقايض أن يوقع بعضها ،ويقرر إعفاء
املحكوم عليه من بعضها اآلخر.
وهذه الحقوق املش��ار إليها ،التي يحرم منها املحكوم عليه ،هي :اإلقصاء عن الوظائف يف الدولة والنقابات
والطوائ��ف ،والحرمان من حقوق اإللتزام أو اإلمتياز يف الدولة ،والحرم��ان من الحقوق اإلنتخابية واملدنية
والسياسية والطائفية والنقابية ،والحرمان من متلك جريدة أو مجلة أو أن يكون املحكوم عليه نارشاً أو مح ّرراً
فيها ،والحرمان من حق التعليم يف املدارس ،والحرمان من حق حمل األوسمة واأللقاب الفخرية(.)51
وال غ��رو يف أن عقوبة التجريد املدين تخلو من الفح��وى التهذيبية والتأهيلية؛ إذ إن مجرد حرمان املحكوم
علي��ه م��ن بعض حقوقه ،لن يحقق له تهذيباً .وهي عقوبة مس��تعصية عىل التفري��د والتجزئة القضائيني؛
فح��االت الحرمان ال تقبل التجزئة ،كام ذكرنا من قبل .وال يس��تطيع القايض أن يترصف فيها ،بحيث يجعل
لكل مجرم ما يالئم ظروفه .ويف بعض األحيان؛ ترض باملجتمع نفسه ،إذ تحرمه من نشاط قد يكون بحاجة
إليه(.)52
وال ش��ك يف أن هذه العقوبة تتعارض مع ما ورد يف مواد عدّة من اإلعالن العاملي لحقوق اإلنس��ان(املواد 6
و 21و )23ومن العهد الدويل الخاص بالحقوق املدنية والسياس��ية(املادة  ،)25كام س��بق ذكره ،مام يوجب
التخيل عنها.
الفقرة الثانية :لجهة تنفيذ العقوبات ومعاملة السجناء

يقتيض أن تتالءم الس��جون مع قوانني ورشوط معاملة املوقوفني واملعتقلني واملحبوس�ين واملسجونني ،وهي
تعاب�ير مس��توحاة من نص املواد من  37إىل  42من قانون العقوب��ات؛ والتي أقامت تفريقاً (نظرياً محضاً)
بني عقوبات الس��جن مع األش��غال الشاقة؛ واإلعتقال؛ والحبس مع التش��غيل أو الحبس البسيط؛ والحبس
التكديري.
وهذه العقوبات السالف ذكرها الواردة يف قانون العقوبات اللبناين ،إفرتضت أن ك ّال منها ستكون له أماكن
خاصة؛ كيام يفرّق بني املحكوم عليهم ،بحسب الجرم الذي إرتكبوه والعقوبة التي نالوها.
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يض��اف إىل ما تقدم ،أن املرس��وم الرقم  14310املتعلق بتنظيم الس��جون ،قد ن��ص يف املادة  2منه عىل ما
ييل:
«يوضع املوقوفون واملتهمون واملحكومون يف السجون التالية:
 .1يف سجن رومية املركزي ـ قضاء املنت ـ محافظة جبل لبنان:
املوقوفون املتهمون واملحكومون مهام كانت مدة الحكم.
 .2يف سجن بريوت وسجن الرمل:
املوقوفون واملتهمون واملحكومون بالحبس أو اإلعتقال لغاية مثاين سنوات أو الذين بقي من مدة عقوبتهم
ما ال يزيد عن هذه املدة».
فض ًال عماّ تقدم ،وبحس��ب املادة األوىل من املرس��وم أعاله ،فإن الس��جون يف لبنان تخضع لس��لطة وزارة
الداخلية ،وليس وزارة العدل (كام يفرتض أن يكون ،طاملا أن الغاية من العقوبات ،ليس مجرد العقاب؛ بل
اإلصالح والتأديب) .وبرأينا؛ يفضل أن تتشارك يف الرقابة مع وزارة العدل ،كل من وزاريت الشؤون اإلجتامعية
والداخلية ،يك تتحقق فع ًال غاية اإلصالح ،وتكون الس��جون مبثابة مدرس��ة تؤم��ن عالج اآلفات اإلجتامعية،
وليس ترسيخها يف نفوس املجرمني.
الفقرة الثالثة :لجهة الحقوق والحريات

 .1حرية املعتقد
يظه��ر التوج��ه الدويل لتكريس حرية املعتقد من خ�لال املواثيق الدولية ،التي أصبحت بحكم الدس��تور
اللبناين ملزمة دون أدىن شك ،والتي تؤكد جميعها الحق يف حرية املعتقد ،كام سبق ذكره؛
فض ًال عن أن الدستور اللبناين ذاته ،قد تبنى ـ أساساً ،ومنذ أن تم إعالنه ـ فكرة حرية املعتقد وحرية الفكر
والتجمع؛ ال بل كان أكرث تقدماً يف نص املادة  9منه؛ حيث ورد فيها ما ييل:
«حري��ة اإلعتقاد مطلقة .والدولة بتأديتها ف��روض اإلجالل لله تعاىل تحرتم جميع األديان واملذاهب وتكفل
حري��ة إقامة الش��عائر الدينية تحت حاميتها عىل أن ال يكون يف ذل��ك إخالل يف النظام العام .وهي تضمن
لألهلني عىل إختالف مللهم إحرتام نظام األحوال الشخصية واملصالح الدينية».
وألن كان��ت مقدمة الدس��تور ،قد نصت عىل حرية املعتقد (الفق��رة ج)؛ مبايعني حق كل معتقد ديني أن
يوجد ـ ككيان ـ وأن يتمتع بحريته يف مامرس��ة طقوس��ه وشعائره؛ فإن الدس��تور ،قد نص ـ باملقابل ـ عىل
حرية اإلعتقاد املطلقة ،القائلة بحق كل مواطن بأن يعتقد مبا يشاء ،دومنا إفتئات عليه أو إنقاص من قدره
لذلك الس��بب .وحرية اإلعتقاد تتالزم ـ بالتايل ـ م��ع حرية املعتقد ،وتنمو من خالل حق كل مواطن يف أن
يب��دل إعتقاده الفك��ري أو الديني؛ وذلك ضمن مناخ من اإلحرتام لجمي��ع األديان واملذاهب وكفالة حرية
إقامة الشعائر الدينية(.)53
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إزاء هذا الواقع القانوين الدويل والدس��توري نجد ،أن عدداً من النصوص يف القانون اللبناين(وال س��يام منه
القوانني الجزائية كام أوضحنا) ،تخالف ما تقدم ،و تفتئت عليه .فقد ورد يف املادة  473من قانون العقوبات
ما ييل:
«من جدّف عىل إسم الله عالنية عوقب بالحبس من شهر إىل سنة».
ومع أننا ال ندعو إىل التجديف عىل إسم الله جلّ جالله؛ فإننا نجد يف هذه املادة إعتداء عىل حرية التفكري
والضم�ير والدين .ه��ذا ألن لكل فرد الحق يف حرية اﻹعتقاد واعتناق الدي��ن الذي يرغب ويؤمن فيه؛ وله
الح��ق يف التعب�ير عن إعتقاده عالنية أمام الناس ،ما دام هذا التعب�ير ال يحمل إعتداء مبارشاً أو غري مبارش
ع�لى حري��ات هؤالء أو مصالحه��م التي هي يف حمى القان��ون .هذا من جهة ...أما م��ن جهة ثانية ،ومن
الناحي��ة العملية؛ فإن هناك من ال يؤمنون بالل��ه؛ وبغض النظر عن صحة اعتقادهم من عدمه ،فإن حرية
املعتقد ،تبيح لهم حق اإلعتقاد مبا يشاؤون .فإن عربوا عن عدم إميانهم؛ كان ذلك جزءاً من حقهم يف حرية
االعتق��اد والتعبري .فهل نعرضهم للعقاب الجزايئ بس��بب معتقدهم هذا؛ يف حني نعلن التزامنا مببدأ حرية
املعتقد والفكر؟! ولذا فمن الالئق قانونياً ،احرتاماً ملبدأ التفكري الحر ،ولحرية املعتقد والدين املعرتف بها يف
الدس��تور اللبناين (ويف اﻹعالن العاملي لحقوق اﻹنسان)؛ فإنه يقتيض حذف هذا النص من قانون العقوبات
اللبناين(.)54
 .2حرية االعالم
تكرّس املواثيق واالعالنات الدولية حرية التعبري والرأي ،كام سبق ذكره.
وكذلك االمر بالنسبة إىل الدستور اللبناين ،الذي تض ّمن يف مقدمته (الفقرة جيم )2/أنّ :
«ج .لبن��ان جمهوري��ة برملانية تقوم عىل إحرتام الحريات العامة ويف طليعته��ا حرية الرأي واملعتقد ،وعىل
العدالة اﻹجتامعية واملساواة يف الحقوق و الواجبات بني جميع املواطنني دون متايزأوتفضيل».
كام ورد يف املادة  13من الدستور أنّ :
«حري��ة إب��داء الرأي ق��والً وكتابة و حري��ة الطباعة وحرية تألي��ف الجمعيات كلها مكفول��ة ضمن دائرة
القانون».
وخالف��اً ملا تقدم ،ومع إدراكنا ألهمية ضبط املس��ائل املتعلقة بالعم��ل الصحفي وبتنظيمها ،نجد أن قانون
املطبوعات اللبناين بتاريخ  1962/9/14وتعديالته ،قد نص عىل عقوبات جزائية كالحبس ،تنزل بحق كاتب
الخرب واملدير املسؤول عن مخالفة هذا القانون .فقد جاء يف املرسوم اﻹشرتاعي الرقم ( 77/104تعديل قانون
املطبوعات) املادة  3منه:
«مع مراعاة أحكام املادة  25من هذا املرسوم االشرتاعي إذا نرشت إحدى املطبوعات أخبارا كاذبة من شأنها
تعكري السالمة العامة يعاقب املسؤولون بالحبس من ستة اشهر إىل سنة ونصف وبالغرامة من خمسة آالف
إىل عرشة آالف لرية لبنانية أو بإحدى هاتني العقوبتني».
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«ومن حكم عليه حك ًام مربماً مبوجب الفقرة الس��ابقة من هذه املادة ثم إرتكب الجرم نفسه أو جرماً آخر
يقع تحت طائلة الفقرة نفسها ،قبل مرور خمس سنوات عىل إنقضاء العقوبة ،تضاعف العقوبة املنصوص
عليه��ا يف الفقرة األوىل مع تعطيل املطبوعة خمس��ة عرش يوماً ،وبحال التك��رار تكون مدة التعطيل ثالثة
أشهر».
إن علة هذه النصوص هي أنها تعامل الصحفي كاملجرم املرتكب ،وتجعله مبصاف من يقرتف جرماً ش��ائناً،
وذلك من خالل إنزال عقوبة الحبس به.
واملشكلة هي يف أن هذه املواد ميكن التوسع بتفسريها؛ وبالتايل تكون السلطة العامة مطلقة اليد يف تقرير:
ما هو الذي يعرض السالمة العامة للخطر ،وما هو غري ذلك!! وقد يعترب ،أن مقاالً معيناً يشكل خرباً كاذباً،
فيام أن الخرب يش��تمل عىل عنارص يقتيض التحقيق فيها ،ملعرف��ة مدى صحة الخرب من عدمها ،وما إذا كان
كاذباً أم ال؛ ويف كل األحوال ،وريثام تظهر حقيقة األمر ،يكون الصحفي (كاتبا أو محرراً أو مديراً مس��ؤوالً)
قد تعرض ملواقف ترض بسمعته وكيانه املعنوي ،ناهيك عن حريته الشخصية التي يتم تقييدها ،مام ييسء
أشد اإلساءة إىل حرية اإلعالم.
وان إستنساب السلطة يف التقدير مطلق يف الحالة السالف رشحها؛ وميكنها أن تستعمل هذا النص ـ وغريه
ـ للتضييق عىل العمل الصحفي ،وتالياً عىل حرية اإلعالم ،وأساسها حرية التعبري.
ويف نظرن��ا ،إذا مل يكن م��ن املمكن إزالة الصفة الجرمية متاماً عن هذه األع�مال؛ فعىل األقل يقتيض تغيري
صيغة العقوبات ،بحيث يكتفى بالغرامة املعقولة واملقبولة واملناس��بة ،أو الوقف عن الصدور ملدة قصرية
ج ّداً؛ مثالً.
 .3الحقوق السياسية واملدنية :حرية اإلنخراط يف الجمعيات السياسية أو اإلجتامعية ذات الطابع الدويل
تنص املادة  298من قانون العقوبات اللبناين عىل ما ييل:
«من أقدم يف لبنان دون إذن الحكومة عىل اإلنخراط يف جمعية سياسية أو إجتامعية ذات طابع دويل أو يف
منظمة من هذا النوع عوقب بالحبس أو اإلقامة الجربية من ثالثة أش��هر إىل ثالث س��نوات وبغرامة ترتاوح
بني خمسني ألف لرية وخمسامية ألف لرية.
وال ميكن أن تنقص عقوبة من توىل يف الجمعية أو املنظمة املذكورتني وظيفة عملية عن الس��نة حبس��اً أو
إقامة جربية وعن مايتي ألف لرية غرامة».
فاملادة  298من قانون العقوبات اللبناين ،تعاقب من يقدم عىل اإلنخراط يف جمعية سياس��ية أو إجتامعية
ذات طاب��ع دويل ،أو يف منظمة م��ن هذا النوع .ومن البديهي أن تقييد حق اإلنتامء إىل جمعيات(حتى إن
كانت دولية متمتعة بالصفة السياس��ية) ،وإش�تراط حصول املواطن اللبناين عىل إذن من الحكومة ،يحمل
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إعتداء عىل حرية الفرد ،ويناقض نص اإلعالن العاملي لحقوق اإلنس��ان(املادة  20منه) ،الذي يقر بحق كل
ش��خص يف اإلش�تراك يف الجمعيات والجامعات السلمية بحرية؛ ال س��يام إذا ما كانت مثل هذه الجمعيات
سلمية وعلنية(وليست ذات صفة رسية) .فيفرتض أال يكون هناك قيد عىل اإلنتامء إليها؛ إال إذا صدر حظر
مسبق(.)55
إن هذه املادة الواردة يف قانون العقوبات اللبناين ،يثري إس��تمرار وجودها اإلس��تغراب؛ خصوصاً إذا مل تكن
املنظامت الدولية رسية الطابع .وهنا نتساءل :أين هذه املادة من اإلنفتاح العاملي لألمم والدول والشعوب،
ال��ذي يس��عى إىل رؤية العامل بأرسه يتحوّل إىل ما يش��به «القري��ة الكونية» .وكيف نتعام��ل ـ والحالة ما
ذكرن��ا ـ م��ع إزدياد حجم املنظامت الدولية اإلنس��انية واإلجتامعية ،وعدده��ا؛ وخصوصاً منظامت حقوق
اإلنس��ان والبيئة واملنظامت الدولية متعددة املهامت ،التي باتت تس��تقطب مؤيدين ومنارصين ومنتسبني
من مختلف أرجاء املعمورة؟
وال نجد تربيراً فعلياً الس��تمرار هذا النص س��اري املفعول! وإذا إعتربنا أن لكل نص أس��باباً موجبة؛ فام هي
األس��باب املوجبة له��ذا النص؛ غري تخلف قانون تنظيم الجمعيات واألح��زاب عن مواكبة العرص والترشيع
الحديث املنسجم مع ما أقرته املواثيق الدولية بصدد حقوق اإلنسان وحرياته األساسية؟
 .4الحق يف اإلرضاب
لق��د كفل العه��د الدويل الخاص بالحق��وق اإلقتصادية واإلجتامعية (وتعهدت بذلك ال��دول األطراف التي
وقع��ت وصادق��ت عليه) يف املادة  8منه (الفقرة د) الحق يف اإلرضاب؛ ع�لى أن ميارس طبقاً لقوانني القطر
املختص.
وع�لى العك��س من ذلك نجد ،أن قانون العقوبات اللبناين ،قد حظر اإلرضاب عىل املوظف ،إذا إرتبط بعقد
عام مع الدولة؛ وذلك يف أكرث من مادة من مواده .فقد نص يف املادة  340منه عىل ما ييل:
«يس��تحق التجريد املدين املوظفون الذين يربطهم بالدولة عقد عام إذا أقدموا متفقني عىل وقف أعاملهم
أو إتفقوا عىل وقفها أو عىل تقدميهم إستقالتهم يف أحوال يتعرقل معها سري إحدى املصالح العامة».
كام نصت املادة /341عقوبات عىل اآليت:
«إذا توقف عن الشغل أحد أرباب األعامل أو رؤساء املشاريع أو املستثمرون أو العملة ،أما بقصد الضغط
عىل الس��لطات العامة ،وإما إحتجاجاً عىل قرار أو تدبري صادرين عنها ،عوقب كل من املجرمني بالحبس أو
اإلقامة الجربية مدة ثالثة أشهر عىل األقل».
إن امل��ادة  340من قانون العقوبات اللبن��اين ،تعاقب بالتجريد املدين املوظفني الذين يربطهم بالدولة عقد
ع��ام ،إذا أقدموا ـ متفقني ـ عىل وقف أعاملهم ،أو إتفقوا عىل وقفها ،أو عىل تقديم إس��تقاالتهم يف أحوال
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يتعرقل معها س�ير إحدى املصالح العامة .كام أن املادة  341من القانون نفس��ه ،تعاقب باإلقامة الجربية أو
بالحبس ،كل رب عمل أو رئيس مرشوع أو مس��تثمر أو مس��تخدم أو عامل توق��ف عن العمل ،إما بقصد
الضغط عىل السلطات العامة ،وإما إحتجاجاً عىل قرار أو تدبري صادرين عنها.
وهاتان املادتان ،وإن كانتا مل تطبقا عىل األرجح ـ أو أقله يف مناس��بات كثرية ـ وتبدوان مهملتني عملياً؛ إال
أنه يستخلص منهام نوع من اإللزام بالعمل الجربي اإلكراهي ،الذي ينايف كل حقوق اإلنسان وحرياته العامة
األساس��ية؛ خصوص��اً أن للفرد ـ مبوجب الصكوك الدولية ـ الحق يف العم��ل ،وله الحرية يف إختياره برشوط
عادل��ة ومرضية (املادة  23من اإلعالن العاملي لحقوق اإلنس��ان) ،ول��ه أيضاً حق التوقف عن العمل ،وحق
اإلرضاب من دون أن يتعرض لعقوبات جزائية.
وال ميك��ن للم��رء أن يغفل يف هذا الص��دد عن أن وجود نص س��اري املفعول ،يعني إمكاني��ة اللجوء إليه
وتطبيقه ،حني ترغب سلطة سياسية ما يف ذلك ،أو تراه مناسباً ملصلحتها .وبالتايل؛ يقتيض تعديل هذا النص
بصورة تتوافق مع املواثيق الدولية ،إن مل يتم إلغاؤه.
ويف جميع األحوال ،فإن من الواجب التذكري بأن ما اعطاه النظام الدويل وأقره من حقوق اإلنسان وحرياته
األساس��ية ،وتبعه يف ذلك ـ جزئياً ـ املش�ترع اللبناين؛ قد إس�ترده هذا األخري مجدداً ،من رشيحة واسعة من
املواطن�ين اللبنانيني ،الذين أفقده��م قانون العقوبات الحق باإلعرتاض أو الرفض عىل أوضاع س��يئة ـ وقد
تكون مزرية أحياناً ـ يعانون منها.
 .5حقوق املرأة
أرىس اإلعالن العاملي لحقوق اإلنس��ان مبادئ وأس��س املساواة والعدل بني أفراد األرسة البرشية كافة؛ دومنا
متيي��ز بني رجل وإمرأة .وتتابع��ت بعد ذاك املعاهدات واإلتفاقيات الدولية ،التي تؤكد املفاهيم واألس��س
نفس��ها :كالعهد الدويل الخاص بالحقوق املدنية والسياس��ية ،والعهد الدويل الخ��اص بالحقوق اإلقتصادية
واإلجتامعية والثقافية ،وإتفاقية القضاء عىل جميع أش��كال التميي��ز ضد املرأة الصادرة عن األمم املتحدة؛
إلخ...
وع�لى النقي��ض من ذلك ،فإن اإلجح��اف بحق املرأة ،يظهر يف قان��ون العقوبات اللبن��اين يف مواضع عدة:
كاإلجهاض والزنا والبغاء والعنف وجرائم الرشف.
أ .اإلجهاض
إنّ «اإلجهاض» ،أو «االنهاء غري املرشوع للحمل» كتس��مية أخرى تطلق عليه؛ هو عمل غري جائز قانوناً يف
لبنان ،ويعاقب عليه قانون العقوبات( .)56فنجد هذا القانون(عرب املرس��وم اإلشرتاعي الرقم  NI/340الصادر
يف  )1943/3/1قد تصدّى ملعالجة هذا الجرم من املادة  539إىل املادة  545من قانون العقوبات .والقانون
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اللبناين ال يس��مح إ ّال باإلجهاض العالجي ،وفقاً لرشوط محددة حرصاً؛ وهذا ما ورد يف املادة  32من قانون
اآلداب الطبية الرقم  288سنة .1994
ك�ما نالحظ أنّ القانون يعاقب عىل الدعوة إىل االجه��اض(م  539من قانون العقوبات) أو بيع مواد معدة
لإلجهاض أو تسهيل استعاملها(م  540من قانون العقوبات) .وأما املرأة التي تطرّح نفسها بوسائل تستعملها
هي ،أو يستعملها غريها برضاها؛ فتعاقب بالحبس من ستة أشهر إىل ثالث سنوات.
وال بد من اإلشارة اىل أنّ األحكام املتعلقة باإلجهاض يف لبنان هي من أقىس األحكام املعتمدة عاملياً.
وع�لى الرغم من أن برنامج هيئة األمم املتحدة ،يتحاىش النص عىل إباحة اإلجهاض رصاحة؛ بيد أن املوقف
املتعمق يف دراس��ة هذا األمر ،تظهر له هذه اإلباحة يف مواطن كثرية من الربنامج؛ مثل :دفاع اإلتفاقية عن
حقوق املراهقني الجنسية ،وما يتعلق بها من حرية يف املامرسة دون رقابة األهل ،وحقهم يف الحصول عىل
املعلومات والخدمات التي تساعدهم عىل فهم حياتهم الجنسية ،وحاميتهم من حاالت الحمل غري املرغوب
بها(.)57
ب .الزنا
مل ينزع املرشّ ع اللبناين الصفة الجرمية عن فعل الزنا ،عىل الرغم من أن هذا الس��لوك مل يعد يش��كل جرمية
يف معظ��م ترشيعات البلدان املتح�ضرة (ومنها ـ خصوصاً ـ الترشيع الفرنيس ،حيث ألغيت جرمية الزنا منذ
العام  .)1975ولكن ما يدعو أكرث للدهش��ة ،أنّ املشرتع اللبناين ،مييّز بطريقة غري عادلة يف هذا املضامر بني
حق��وق الرجل وحقوق امل��رأة()58؛ إن من حيث رشوط تحقق الجرمية ،أو من حيث العقوبة املفروضة عىل
مرتكب فعل الزنا ،أو بالنس��بة لطريقة اإلثبات ،أو من حيث التمييز يف تقديم الش��كوى واس��تئناف الحياة
الزوجية؛ وذلك يف املواد  487و  488و  489من قانون العقوبات.
التمييز يف رشوط إرتكاب الزنا وتحقق الجرمية:
نصت املادة  488من قانون العقوبات عىل ما ييل:
«يعاقب الزوج بالحبس من شهر إىل سنة ،إذا إرتكب الزنا يف البيت الزوجي أو إتخذ له خليلة جهاراً يف أي
مكان آخر».
مام يعني أن الزوج ال يعاقب ،إال إذا إرتكب جرم الزنا يف املنزل الزوجي ،أو إتخذ خليلة له جهاراً يف أي مكان
آخر عىل مرأى ومسمع من املجتمع .وبالتايل؛ فإنّ القانون ال يعاقبه ،إذا إرتكب الزنا خارج املنزل ،ولو بصورة
متك��ررة؛ وذلك عىل العكس من الزوجة التي تعاقب ملج��رد إرتكابها الزنا ،ولو ملرة واحدة ،داخل أو خارج
املنزل؛ وكل ذلك استناداً إىل املادة  487التي تعاقب املرأة الزانية بالحبس من ثالثة أشهر إىل سنتني(.)59
التمييز يف وسائل إثبات الزنا:
كذلك؛ فقد نصت املادة ( 487الفقرة الثالثة) من قانون العقوبات عىل ما ييل:
«في�ما خال اإلقرار القضايئ والجنحة املش��هودة ،ال يقبل من أدلة الثبوت عىل الرشيك إال ما نش��أ منها من
الرسائل والوثائق الخطية التي كتبها».
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فهذه املادة ،مل تس��مح بقبول أدلة اإلثبات بالنسبة للرشيك (أي الرجل) سوى ما نشأ عن الرسائل والوثائق
الخطية التي كتبها بالذات .وباملقابل ،فإن إثبات خيانة الزوجة الزانية ،يتم بوسائل اإلثبات كافة(.)60
التمييز يف العقوبة:
أضف إىل ما تقدم ،أن املادة  487من قانون العقوبات تورد ما ييل:
«تعاقب املرأة الزانية بالحبس من ثالثة أشهر إىل سنتني ،ويقىض بالعقوبة نفسها عىل رشيك الزانية إذا كان
متزوجاً ،وإال فالحبس من شهر إىل سنة».
هذا؛ بينام نصت املادة  488من القانون عينه ،واملذكورة سابقاً:
«يعاقب الزوج بالحبس من ش��هر إىل س��نة إذا ارتكب الزنا يف البيت الزوجي أو اتخذ له خليلة جهاراً يف أي
مكان آخر».
وهنا نرى كيف تعاقب املرأة الزانية بالحبس من ثالثة أشهر إىل سنتني ،بغض النظر عام إذا كانت متزوجة
أم ال؛ ويعاقب الرشيك بالعقوبة نفسها إذا كان متزوجاً ،وإال فالحبس من شهر إىل سنة إذا مل يكن كذلك.
وهنا ميز الشارع بني الحالة التي يكون فيها الرجل الزاين متزوجاً أم ال ،وخفض العقوبة اىل النصف ،يف صورة
يخل بها إخالالً فاضحاً مببدأ املساواة يف العقوبة ومببدأ وحدة الجرم.
التمييز يف تقديم الشكوى وإستئناف الحياة الزوجية:
وميكن اإلس��هاب أكرث يف هذا املجال؛ فيش��ار إىل أن املادة  489من قانون العقوبات تنص ـ يف فقرتها األوىل
ـ عىل أنه:
«ال يجوز مالحقة فعل الزنا إال بشكوى الزوج واتخاذه صفة املدعي الشخيص».
نص هذه املادة ال يبيح تحريك الدعوى العامة بش��أن هذه الجرمية ،إ ّال بعد تقديم الزوج ش��كوى مع
إن ّ
اتخاذ صفة اإلدعاء الش��خيص؛ وال تقبل هذه الدعوى بعد انقضاء ثالثة اش��هر ع�لى اليوم الذي اتصل فيه
الجرم بعلم الزوج .ويس��تغرب عدم تضمني النص عب��ارة الزوجة(عىل الرغم من أن «كلمة الزوج» يف اللغة
العربية للمذكر واملؤنث ،وتصدق عىل الرجل واملرأة املتزوجني يف آنٍ معاً)؛ مام قد يحمل عىل االعتقاد(لدى
من مل يكن عىل تضلُعٍ من اللغة العربية) بأن جرم الزنا ال يالحق جزائياً إ ّال إذا اقرتفته الزوجة .وما يزيد يف
هذا اإلعتقاد التباساً ،هو أنّ املادة /489عقوبات تنص(يف فقرتها األخرية) عىل أنه:
«إذا ريض الرجل باستئناف الحياة املشرتكة تسقط الشكوى».
وهذا يعني انه إذا رضيت الزوجة ،يف حال زنا الزوج باستئناف الحياة املشرتكة ،ال تسقط الشكوى.
إنّ األحكام املتعلقة بالزنا يف قانون العقوبات اللبناين مخالفة للمس��اواة ،التي يكرس��ها الدس��تور اللبناين،
واإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان ،واإلتفاقيات الدولية؛ وال سيام «اتفاقية القضاء عىل جميع أشكال التمييز
ض��د املرأة»(التي وقّع لبنان عليها يف  24مت��وز  ،1996وبالتايل ،أصبح ملتزماً بتطبيق بنودها)؛ حيث نصت
الفق��رة «ز» م��ن املادة  2من هذه اإلتفاقية ـ والتي هي غري مش��مولة بتحفظات الدولة اللبنانية ـ عىل ما
ييل:
«إلغاء جميع أحكام قوانني العقوبات الوطنية التي تشكل متييزاً ضد املرأة».
أليس��ت أحكام العقوبات اللبنانية املختصة مبعالجة جرمية الزنا جائرة ،وتشكل متييزاً صارخاً بحق املرأة يف
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ظل ما أقره لبنان من صكوك دولية؟
وال بد من اإلش��ارة أيضاً إىل أنه (اعامالً ألحكام املادة  562من قانون العقوبات) يس��تفيد الزوج من العذر
املخفف يف حال فاجأ زوجته أو أحد أصوله أو فروعه أو أخته يف جرم الزنا ،أو يف حالة الجامع غري املرشوع؛
فأقدم عىل قتل أحدهم أو ايذائه بغري عمد؛ يف حني ال تس��تفيد الزوجة من هذا العذر(وهذا ما سنأيت عىل
بيانه عند معالجة جرائم الرشف).
ويس�ترعي اإلنتباه يف هذا الصدد ،توافر التمييز والتجزئة يف مقدار العقوبة للجرم الواحد .فالس��ؤال الذي
يط��رح نفس��ه :هل يجوز أن يرتتب ع�لى مرتكب الجرم عق��اب ،يختلف باختالف ش��خص املدعي؛ أم أن
األج��در إنزال العقوب��ة مبرتكب الجرم ،وفقاً لطبيعة هذا الجرم ،ونظراً ملدى اإلخالل الذي أحدثه بالس�لام
اإلجتامعي(.)61
ج .البغاء
إنّ األح��كام القانوني��ة املتعلقة بالبغاء (والذي يطال املرأة أكرث مام يطال الرجل) ،هي تلك املنصوص عليها
يف قانون العقوبات اللبناين (يف املواد  523وما يليها)؛ ويف قانون الصحة العامة الصادر بتاريخ (1931/2/6يف
امل��واد  60و  61و  62من القان��ون :رشوط فتح بيوت الدعارة والتي يخضعه��ا إلجازة املحافظة ويحظرها
للذك��ور ،ك�ما يفرض رشوطاً عىل صاحبة بي��ت الدعارة من ناحية العمر ،واس��تخدام فتيان أو فتيات دون
الثامن��ة عرشة من العم��ر أو بنات بكارى ،ورشوط��اً تتعلق بالصحة العامة أو بأوق��ات العمل وبالخضوع
للمعاينة الطبية واإلستشفاء ،كام مينع القانون الدعارة الرسية منعاً باتاً ويعاقب من يتعاطاها).
إال أن��ه ،وحت��ى اليوم ،مل تق��ر الدولة قانوناً لحامي��ة اآلداب العامة بإقفال بيوت الدع��ارة ،ومل تت َّنب قوانني
تحافظ عىل كرامة املرأة ،كام أنها مل تس��تحدث قوانني صارمة وعقوبات شديدة بحق كل من يتاجر باملرأة،
أو يس��تغل الدعارة؛ وفقاً ملا نصت عليه املادة  6من اتفاقية القضاء عىل جميع أش��كال التمييز ضد املرأة؛
ونصها:
«تتخذ الدول األطراف جميع التدابري املناس��بة ،مبا يف ذلك الترشيعي منها ،ملكافحة جميع أش��كال اإلتجار
باملرأة واستغالل بغاء املرأة».
د .املعانفة والتحرش واإليذاء
ورد يف الفصلني األول والثاين من الباب السابع من قانون العقوبات اللبناين املتعلقة بالجرائم املخلة باألخالق
واآلداب العامة (تحت عنوان :االعتداء عىل العرض ،من املادة  503إىل املادة 522؛ وتحت عنوان يف الحض
ع�لى الفجور والتع��رض لألخالق واآلداب العامة ،من امل��ادة  523إىل املادة  )536بع��ض األحكام املتعلقة
بأشكال العنف والتحرش واإليذاء ،بصفة عامة والتي تتعرض لها املرأة خصوصاً؛ مثل :اإلغتصاب ،والخطف،
والفحشاء وسائر األعامل الالأخالقية؛ ولكنها ـ مبجملها ـ ال تحمي من مختلف انواع العنف ،وتكتفي مبعاقبة
مرتكبي��ه .وال يعال��ج الترشيع اللبناين املعانفة ضد املرأة بصورة واضحة؛ إذ يفتقر إىل أحكام محددة تتعلق
باإليذاء الجسدي نتيجة العنف داخل املنزل .وتفرض قوانني العقوبات العقوبة عىل مرتكب اإليذاء بشكل
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عام دون األخذ بعني اإلعتبار ،إذا كان هذا العنف مصدره األب أواألخ أوالزوج.
وال يحتاج األمر إىل كثري جدال للقول أن النساء أكرث عرضة للسباب والشتائم واملعانفة الشفهية والجسدية
داخ��ل بيوتهن؛ فض ًال عن الرضب واإليذاء البدين الجس��يم أحياناً .ولك��ن القانون يعاقب عىل هذه األفعال
بش��كل ع��ام (من خ�لال امل��واد  582و  583و  )584والعقوب��ة مخفضة يف حال مل تكن مامرس��ة العنف
علنية(.)62
ذلك أنّه يف ما خص اإلغتصاب مثالً ،فقد نصت املادة  503من قانون العقوبات عىل أن:
«من اكره غري زوجه بالعنف والتهديد عىل الجامع عوقب باألش��غال الش��اقة خمس سنوات عىل األقل .وال
تنقص العقوبة عن سبع سنوات إذا كان املعتدى عليه مل يتم الخامسة عرشة من عمره».
كام نصت املادة  504من القانون اآلنف ذكره:
«يعاقب باألشغال الشاقة املؤقتة من جامع شخصاً غري زوجه ،ال يستطيع املقاومة بسبب نقص جسدي أو
بسبب ما استعمل نحوه من رضوب الخداع».
يتبني لنا من هذا النص ،أن للرجل أن يجامع زوجته؛ حتى بالعنف والتهديد والقوة ،وحتى لو كانت الضحية
ال تستطيع املقاومة (بسبب نقص جسدي أو نفيس)؛ دون أن يتعرض للمالحقة الجزائية.
هذا يف حني أن اإلغتصاب ،خصوصاً اغتصاب الزوجة ،يجسد اإلعتداء الفعيل واملستمر عىل حقوق اإلنسان.
فق��د كرس اإلعالن العاملي لحقوق اإلنس��ان ـ (يف فق��رة «الديباجة») «مبادئ الكرام��ة األصيلة والحقوق
املتساوية والثابتة» لجميع أعضاء األرسة البرشية.
ك�ما أنّ اإلغتصاب ـ وش��تى انواع العنف الجس�ماين ـ يعترب أمراً محرماً أمام املحاك��م الدولية؛ فقد اعتربت
املحكمة الجنائية الدولية اإلغتصاب أو اإلعتداء الجنيس أو أي ش��كل آخر من أش��كال العنف الجنيس عىل
مثل هذه الدرجة من الخطورة ،جرمية من جرائم اإلنسانية(.)63
وقانون العقوبات (من خالل الترشيع الذي يستثني إغتصاب الزوجة أو الزوج من العقوبة يف املادتني 503
و  ،504الس��يام من خالل إس��تعامل اإلكراه والعنف والتهديد والخداع) يخالف بش��كل فاضح املعاهدات
واإلتفاقيات الدولية بشأن هذا املوضوع ،ويفسح يف املجال أمام أنواع وأشكال من املعانفة الشفهية والبدنية
واإليذاء ،مام ال تعاقب عليه األحكام الراهنة يف قانون العقوبات اللبناين.
 .6إيقاف املالحقة بحق املرتكب
نصت املادة  522من قانون العقوبات عىل أنه:
«إذا عق��د زواج صحي��ح بني مرتك��ب إحدى الجرائم ال��واردة يف هذا الفصل وبني املعت��دى عليها أوقفت
املالحقة ،وإذا كان صدر حكم بالقضية علق تنفيذ العقاب الذي فرض عليه».
إنّ ع��دم تعريف وتحديد كلمة «املرتكب» يف املادة  522م��ن قانون العقوبات ،أدى إىل جدل يف اإلجتهاد
والفقه حول ش��موليتها للفاعل والرشيك واملحرض واملتدخل؛ ال سيام فيام يختص :بوقف املالحقة ،وتعليق
تنفيذ العقاب بحق كل منهم .فانقسمت اآلراء القانونية ـ إجتهاداً وفقهاً ـ إىل فئتني:
أ .فئة أوىل ،متثلت يف محكمة الجنايات يف بريوت (أسوة باإلجتهاد والفقه الفرنسيني) ،التي إعتربت أن لفظة
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«مرتكب» تشمل فاعل الجرمية والرشيك واملتدخل واملحرض؛ ويقتيض بالتايل وقف املالحقة الجزائية بحق
جميع املتهمني املشاركني يف الجرم؛ سواء الذي تزوج من املعتدى عليها ،أو الذي مل يتزوج منها؛ ألن املالحقة
ضد الرشيك تؤدي إىل فضيحة يريد القانون تجنبها.
ب .فئة ثانية ،تعترب أن كل شخص يُساهم يف اإلعتداء عىل فتاة أو إمراة ،له صفة الفاعل املستقل .وبالتايل؛
تتوق��ف املالحقة بحق من تزوج الفتاة ،وليس باآلخرين املش��اركني أو املتدخلني يف الجرم ،الذين يجب أن
يحاكم��وا وفقاً للامدة  512م��ن قانون العقوبات ،التي تنص عىل التش��دد يف العقوبة ،إذا إقرتفت الجناية
مبشاركة شخصني أو أكرث(.)64
ومب��ا أن امل��ادة /522عقوبات ،تنص عىل وقف املالحق��ة ،إذا عقد زواج صحيح ب�ين مرتكب أحد الجرائم
املتعلق��ة باإلعت��داء عىل العرض املنص��وص عليها يف املواد  503حت��ى  521ق.ع .واملعتدى عليها .وملا كان
وقف املالحقة ،يش��مل الفاعل األصيل ورشكاءه املتدخلني يف الجرمية نفس��ها؛ لذلك يفرتض ـ بحسب النص
القانوين النافذ املفعول (إىل أن يتم تعديله بالصورة القانونية املقتضاة) ،أن يس��تفيد ـ يف ظل هذا النص ـ
جميع املسهمني يف الجرم؛ وذلك إىل أن يتم تعديل القانون ملعاقبة مرتكبي هذه الجرمية (بغض النظر عام
يقوم به أحد مرتكبي هذا الجرم من عقد لزواج صحيح؛ يتوجب أال يس��تفيد منه أحد غريه من املس��همني
يف الجرم).
وال تغيب عن البال اإلش��ارة إىل أن وقف املالحقة عن مرتكب الجرم (بحس��ب نص املادة  522من قانون
العقوبات) يعني إفالت مجرمني كرث من العقاب ،ألن هذه املادة تش��مل جميع الجرائم الواردة يف الفصل
األول املتعلق باالعتداء عىل العرض ،سواء أكانت ذات صلة باإلغتصاب أو بالفحشاء أو بالخطف؛ مام يظهر
مدى الرضر الناجم عنها ،إن مل يتم تعديلها بالصورة املقتضاة ،بحيث ال يفلت املجرم من العقاب؛ أو ـ أقله
ـ ال يفلت املسهم يف الجرم الذي مل يعقد الزواج الصحيح مع املعتدى عليها.
 .7مراودة زوجة سجني أو احدى قريباته
نصت املادة  513من قانون العقوبات عىل ما ييل:
«كل موظف راود عن نفس��ها زوجة س��جني أو موقوف أو شخص خاضع ملراقبته أو لسلطته أو راود احدى
قريبات ذلك الشخص ،عوقب بالحبس من ثالثة أشهر إىل سنة.
وتنزل العقوبة نفس��ها باملوظف الذي يراود عن نفسها زوجة أو قريبة شخص له قضية منوط فصلها به أو
برؤسائه.
تضاعف العقوبة إذا نال املجرم أربه من إحدى النساء املذكورات آنفاً».
ان نص هذه املادة يدعو لإلستغراب! ذلك إنه يشكل اعتداء عىل مبدأ املساواة بني الرجل واملرأة؛ اذ أنه ال
يعاقب املوظفة ،التي تراود عن نفسه زوج سجينة أو موقوفة أو زوج امرأة خاضعة لسلطة هذه املوظفة.
كام أن نص هذه املادة ،ال يعاقب املوظفة التي تراود احد اقرباء هذه املوقوفة (اشقاءها مثالً) أو السجينة
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نفسها .كام أن نص هذه املادة ،ينايف مبدأ املساواة بني الرجل واملرأة ،كونه ال ينزل عقوبة ما باملوظفة التي
تراود عن نفسه زوج أو قريب املرأة التي لها قضية منوط فصلها بها او برؤسائها.
وان هذه املادة من قانون العقوبات ،تدعو إىل القلق واإلس��تغراب كذلك؛ كونها تحمل اعتداء عىل الحرية
الش��خصية .اذ أنه��ا تحظّ ر عىل املوظف مراودة زوجة س��جني أو احدى قريباته ،فم��راودة املوظف زوجة
الس��جني أو اح��دى قريباته ،ال يعني بال�ضرورة ان هذه املراودة ُقصِ َد من ورائها االس��تحصال عىل منفعة
أو خدمة منافية للقانون ملصلحة الس��جني أو الش��خص املوقوف .لذا يقتيض اعادة النظر بهذا النص الذي
يخالف مبدأ الحرية الش��خصية ،ومبدأ املس��اواة ب�ين الرجل واملرأة ،املنصوص عليه�ما يف االعالن العاملي
لحقوق اإلنسان ويف الدستور اللبناين(.)65
 .8جرمية الرشف
نصت املادة  562من قانون العقوبات اللبناين (قبل تعديلها مؤخراً مبوجب القانون رقم  7تاريخ )1999/2/20
عىل ما ييل:
«يستفيد من العذر املحل من فاجأ زوجه أو أحد أصوله أو فروعه أو اخته يف جرم الزنا املشهود أو يف حالة
الجامع غري املرشوع فأقدم عىل قتل احدهام أو إيذائه بغري عمد.
يس��تفيد مرتكب القتل أو األذى من العذر املخفف إذا فاجأ زوجه أو أحد أصوله وفروعه أو اخته يف حالة
مريبة مع آخر».
وق��د عدلت املادة الس��ابقة هذه بعد نضال حثيث من الحركة النس��ائية ،دام نصف ق��رن؛ وذلك بتاريخ
 1999/2/20وابدل العذر املحل بالعذر املخفف ،وألغيت الفقرة الثانية املتعلقة بالحالة املريبة.
كاف؛ وكان األجدى باملرشع اللبناين ،لو أنه عمد إىل إلغاء هذه املادة ،ملا تجس��ده
إال أن التعديل هذا غري ٍ
جرائم الرشف من اعتداء فعيل مستمر عىل حقوق اإلنسان؛ ال سيام حق املساواة بني الرجل واملرأة املنصوص
عليه يف كل من :األعالن العاملي لحقوق اإلنسان؛ والعهد الدويل الخاص بالحقوق املدنية والسياسية؛ والعهد
الدويل الخاص بالحقوق اإلقتصادية واإلجتامعية والثقافية؛ واتفاقية القضاء عىل جميع اش��كال التمييز ضد
املرأة؛ سواء أكان ذلك من حيث النصوص القانونية ،أم من حيث التطبيق(.)66
كام يش��جع هذا العذر املخفف الذي منحه القانون للرجل عىل التعسف والتسلط يف استيفاء الحق بالقوة
والقت��ل ،عوضاً ع��ن اللجوء اىل القضاء ،في�ما إذا كان هناك من حق أو مربر قان��وين لذلك .وال يغيب عن
الذه��ن ،أن اس��تيفاء الحق بالقوة أو القتل معاقب عليه يف قان��ون العقوبات إذ أنه يبيح «رشيعة الغاب»
ناهيك عن مخالفة هذه املادة ـ بش��كل فاضح ـ الدستور اللبناين ،الذي كرس املبادئ اإلنسانية املنبثقة من
أسس الحرية واملساواة واحرتام كرامة اإلنسان ،دون أي متييز بني فرد وآخر.
ويذكر يف هذا الصدد (من أجل مزيد من الرشح بش��أن تطبيق العذر املخفف يف جرمية الرشف) أن املادة
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/252عقوبات ،قد نصت عىل أنه:
«يس��تفيد من العذر املخفف فاعل الجرمية الذي أقدم عليها بِثورة غضب ش��ديد ناتج عن عمل غري محق
وعىل جانب من الخطورة أتاه املجنى عليه».
لذا ،فليس من لزوم للنص عىل العذر املخفف يف جرمية الرشف إطالقاً ،طاملا أن بإمكان القايض ،أن ينظر يف
وقائع الجرمية وظروفها ،ويقيض وفقاً ملا ميليه عليه ضمريه يف هذا الصدد.
كام تستحسن اإلشارة كذلك إىل أن العمل غري املحق ،الذي هو عىل جانب من الخطورة ،يستنتج من وسائل
اإلثبات املختلفة؛ وهي عبارة نسبية سواء يف التحليل أو التقييم .فام هو غري محق وخطر بالنسبة للبعض،
ليس غري محقٍ أو خطر بالنسبة للبعض اآلخر؛ مثالً :إستقبال املرأة رج ًال غريباً يف املنزل الزوجي أو العائيل،
دون علم الزوج أو أحد أفراد العائلة؛ ميكنه أن يكون عم ًال خطراً وغري محقٍ أو يشكل بوابة الخيانة الزوجية
أو بداية عالقة غري مرشوعة لفتاة غري متزوجة ،بنظر بعض الرجال ،دون البعض اآلخر منهم.
ولهذا؛ فالواجب يقيض برتك تقدير هذا األمر إىل القضاء نفسه الناظر يف الجرم.
ويف الواق��ع ،ويف اإلط��ار القانوين املذكور أعاله ،يربر الرج��ل ـ يف معظم األحيان ـ إقدامه عىل فعله ،بأنه تمَّ
عىل أثر املفاجأة واالنفعال ،وأنه ترصف بغري عمد ،حتى لو كان تعمد القتل أو اإليذاء.
فامل��ادة القانوني��ة ،التي تربر القتل أو توجد اإلعذار املحلة أو املخففة؛ تربر ـ دون ش��ك ـ اإليذاء الالحق
باملرأة أو الرشيك .إذ ليس أسهل عىل الجاين أو وكيله القانوين أو الشهود من تغيري وصف الطبيعة الجرمية
للفع��ل؛ بقلبه��ا من اإليذاء بعمد وعن س��ابق تصوّر وتصمي��م ،إىل اإليذاء بغري عمد؛ بغي��ة إقناع القضاء
بذلك.
وهنا؛ تجدر اإلش��ارة إىل الفتوى التي أصدرها س�ماحة املرجع السيد محمد حسني فضل الله بصدد تحريم
جرائم الرشف ،ويتوجب التنويه مبثل هذا االفتاء الصادر عن رجل دين ثق ٍة يف مجاله؛ والتي أدّت إىل إعادة
تحريك املطالبة (النسائية منها خاصة) بتعديل هذه املادة القانونية ،وإلغاء العذر املخفف منها(.)67
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 .2الوضع الراهن في لبنان

ّ
المتبعة
أوالً :الممارسات والسياسات الرسمية
تتن�� ّوع مص��ادر الترشيع الجنايئ بني قانون ع��ام للعقوبات ،وقانون خاص بالعقوبات العس��كرية ،وقوانني
اخرى خاصة ببعض الجرائم ،كقانون االسلحة ،وقانون املطبوعات ،وقانون املخدرات ،وقانون البناء ،وقانون
السري ،..كام سبق وذكرنا.
وقد تألفت ،منذ مدة طويلة ،لجنة الحصاء القوانني والقرارات ،التي تتضمن قمعاً لبعض الجرائم واملخالفات؛
وتب�ين له��ا أن عدد هذه القوانني والقرارات ،بلغ نحواً من ثالمثئة وخمس�ين قانوناً أو ق��راراً ( .)68وما زالت
القوانني والقرارات الخاصة بجرائم مس��تحدثة او بجزاءات عىل مخالفات معينة تتواىل؛ ويصدرها املرشع؛
فتتوزع يف قوانني ومراس��يم وقرارات مختلفة؛ ويكاد يس��تعيص حرصها ،وأحياناً ال تتم العودة إليها ،لعدم
قوننتها وتصنيفها يف قانون واحد.

وسُبل مواجهتها
ثانيًا :التحديات والصعوبات ُ
لجهة تنفيذ العقوبات ومعاملة السجناء:
السجون اللبنانية ما تزال تفتقد إىل قوانني ورشوط معاملة املوقوفني واملعتقلني واملحبوسني واملسجونني.
والواق��ع ّأن الجمي��ع ممن تقدم ُيحرشون يف مكان واحد ،أ ًّيا كانت عقوبته��م ،وأ ًّيا كان جرمهم؛ ويعاملون
معاملة واحدة ،مبن يف ذلك من مل تثبت إدانته بعد ،وقد تبني براءته وتظهر الحقاً .فيتم الجمع بني املوقوف
(وقد يربأ الحقاً) واملتهم ،وكذلك املحكوم عليه .ويف ذلك ـ برأينا ـ خطيئة ال تغتفر بحق املجتمع والعدالة؛
ف�لا يعقل أن يعامل م��ن مل تثبت إدانته بعد ،كام لو كان محكوماً .كام أن��ه يالحظ عدم الفصل بني أنواع
الجرائم؛ بل يحتجز الجميع يف مكان واحد ،أياً كانت عقوبتهم أو نوع الجرم (أي إذا ما كان من نوع الجناية
أو الجنحة).
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وواقع الس��جون اليوم ،أنها أماكن مأهولة بالبرش .وقد يبدو هذا بديهياً ال يحتاج إىل بيان ،لكنه يؤكد عىل
واقعة أن املسجونني لهم حقوق ومشاعر باعتبارهم من الجنس البرشي .ووجود السجون ليس خارج نطاق
القانون؛ بل عىل العكس ،لقد وجدت هذه السجون ،وانشئت ،بواسطة القانون .وعىل هذا؛ فإن املسجونني
وأفراد طاقم السجن ،يخضعون للقانون؛ ويشمل ذلك القوانني التي تقر وتحمي حقوق املسجونني(.)69
ولألس��ف؛ فإن لبنان يعاين من سوء وضع الس��جون ،كام أصبح معروفاً .ولعل من أهم مشاكل السجون ما
ييل:
 .1ضيق املساحات ،وما يسببه األمر من إكتظاظ غري معقول للملزمني باشغالها.
 .2عدم وجود برامج تأهيلية للسجناء.
 .3املش��اركة الخجولة للمؤسس��ات األهلية يف عملية تغيري منط العقاب ،ليصبح أكرث فاعلية لجهة اإلصالح
والتأديب.
 .4عدم القدرة عىل الفصل بني املسجونني لجهة الجرائم التي إرتكبوها.
 .5سوء األوضاع الصحية (رطوبة ،تغذية ،أمراض) بسبب اإلكتظاظ ،وغريها من املشاكل.
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 .3مشروع الخطة القطاعية

أوالً :الخطة المقترحة واألولويات لتنفيذها
 .1يتضح مام سلف ذكره ،أن قانون العقوبات اللبناين (يف الصورة التي استقر عليها اليوم) ،كان مثرة تطور
ترشيع��ي جزايئ؛ تأثر عميق��اً بالظروف التاريخية واإلجتامعية والسياس��ية ،التي م ّر به��ا لبنان .وأن هذا
القانون اليوم ،عىل الرغم من تأثره بقوانني متعددة (من بينها القانون اإليطايل مث ًال) ،ظل منطبعاً ـ إىل حد
كبري ـ بتأثري القانون الفرنيس (فقهاً واجتهاداً)؛ خصوصاً يف ظل حقيقة خضوع لبنان لإلنتداب الفرنيس ردحاً
من الزمن ،ورس��وخ العالقات الثقافية بينه وبني فرنس��ا (حتى بعد انتهاء انتدابها عىل لبنان)؛ وتالياً انطباع
حركة الفقه واالجتهاد اللبنانيني ،مبا كان يجري يف إطار الحياة القانونية الفرنسية.
وق��د تب�ّي�نّ كذلك ،أن قانون العقوبات اللبناين هذا ،الذي ح��از ـ عند صدوره ـ ثناء من الفقهاء والقانونيني
يف لبنان والعامل العريب (والذي اقتبسه املرشع السوري ،وتأثرت به قوانني عربية أخرى متعددة بهذا القدر
أو ذاك)؛ مل يع��د اليوم مواكباً لحركة الترشيع القانوين الدويل (اإلنس��اين منه خصوصاً) ،التي تأثرت عميقاً
باملبادئ املتعلقة بحقوق اإلنس��ان وحرياته األساس��ية ،والتي أقرتها منظمة األم��م املتحدة وباقي الهيئات
واملنظامت املتفرعة عنها.
ولعل من األس��باب التي دفعت بقانون العقوبات اللبناين إىل التخل��ف عن مواكبة حركة الترشيع القانوين
الدويل ـ اإلنساين خصوصاً ـ ما أرشنا إليه يف سياق البحث؛ من إلغاء مبدأ الرقابة الدستورية غري املبارشة عىل
القوانني ،التي كانت تبيحها املادة الثانية من قانون أصول املحاكامت املدنية الصادر باملرسوم اإلشرتاعي الرقم
 90بتاريخ  1983/9/16واملعدل الحقاً؛ والتي أوجبت عىل املحاكم ،أن تتقيد مببدأ «تسلسل القواعد».
وقد تم إلغاء هذا الرقابة ـ كام أوضحنا ـ من جراء صدور قانون املجلس الدستوري رقم  1993/250بتاريخ
 ،1993/7/14الذي حرص الرقابة الدس��تورية باملجلس الدس��توري وحده ،وضيق من نطاقها؛ بأن اختص بها
أفرقاء محددون دون غريهم من س��ائر املواطنني ،وجعل املراجعة القانونية أمام املجلس قامئة وفق رشوط
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قانونية محددة ومهل زمنية قصرية نسبياً؛ بحيث يستحيل بعدها الطعن بدستورية القانون؛ وال يعود جائزاً
للقضاء أن ُي َّقدِّم ـ يف مجال التطبيق ـ أحكام املعاهدات الدولية عىل أحكام القانون العادي؛ وفقاً ملا نصت
علي��ه امل��ادة الثانية من قانون أصول املحاكامت املدنية (هذا القضاء الذي ال يجوز له ـ أساس��اً ـ أن يعلن
بطالن أعامل الس��لطة اإلشرتاعية لعدم انطباق القوانني العادية عىل الدستور أو املعاهدات الدولية ،وفقاً
لنص املادة الثانية من قانون أصول املحاكامت املدنية نفسه).
ومن الجيل أن مثل هذا األمر الس��الف ذكره ،يجعل القوانني اللبنانية املخالفة للدس��تور وألحكام الصكوك
الدولي��ة (املوقع واملصادق عليها من الدولة اللبناني��ة) مبنأى عن أي طعن يجرى بها ،أو دفع قانوين ـ أثناء
املحاكمة ـ بعدم دستوريتها أو سالمتها القانونية أو صحتها.
وهذا الواقع يس��مح للعدي��د من النصوص القانونية عامة ـ ونصوص قانون العقوبات خاصة ـ أن تس��تمر
مخالفة للمواثيق والصكوك الدولية التي أق ّرت مبادئ حقوق اإلنسان وحرياته األساسية.
هذا؛ يف حني كان بإمكان حركة اإلجتهاد يف القضاء اللبناين ،أن تصحح الكثري الكثري من العيوب والشوائب
القانوني��ة املخالفة للمواثيق واملعاهدات الدولية؛ وذلك يف س��ياق املحاكامت التي تجري أمامها واألحكام
التي تصدرها .وآنذاك ،كان سيسهل األمر أكرث عىل حركة الترشيع القانوين اللبناين ،أن تنظر يف ما صدر عن
القضاء من أحكام واجتهادات ،وأن تعيد النظر فيام استقر يف الترشيع اللبناين من عيوب وشوائب ،وبينها
تلك القامئة يف قانون العقوبات وسائر النصوص العقابية الجزائية.
 .2أض��ف إىل كل ما ذكر ّأن النصوص العقابية الجزائي��ة تتوزع يف قوانني وقرارات متعددة ،وال تنحرص يف
قانون العقوبات اللبناين .وهذا التوزع ما يزال يتواىل فصوالً ،كلام صدر قانون جديد ،يغطي حق ًال من حقول
النشاط اإلنساين؛ فتضاف إليه مواد عقابية تحد من جوانب من هذا النشاط؛ فيام إذا خرج اإلنسان ـ إبان
مامرس��ته نش��اطه ـ عن القواعد واألحكام التي وضعت لذلك .وهذا األمر يزيد من توزع املواد والنصوص
العقابية وانتش��ارها؛ ويجعل من مهمة حرصها واإلملام بها بصورة واضحة وش��املة أمراً أكرث عرساً عىل ّ
كل
من القضاة واملتقاضني واملحامني؛ مع ما ينجم عن ذلك من رضر بس��بب عدم اإلحاطة بها أو حتى الجهل
بوجودها.
اننا نرى يف توزع النصوص العقابية الجزائية وانتش��ارها ضمن قوانني ومراس��يم وقرارات متعددة ومتنوعة،
إعاقة أساسية لحركة الترشيع القانوين اللبناين ،ومنعاً لها من اللحاق بركب الترشيع القانوين الدويل اإلنساين؛
بل تخلفاً عن هذا الركب؛ تنجم عنه ـ أحياناً ـ أحكام واجراءات ومامرس��ات(قانونية وقضائية وإدارية) غري
سليمة أو صحيحة؛ وأحياناً نافرة يف مجافاتها ملبادئ حقوق اإلنسان وحر ّياته األساسية.
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ّ
الخطة المقترحة والمؤسسات المعنيّة بالتنفيذ
ثانيًا:
 .1إجراء التعديالت القانونية الضرورية
يف ظل ما سلف قوله ،يضحى لبنان مدعواً إىل:
إطالق ورشة عمل لتحديث القوانني الجزائية،
بحيث يواكب ترشيعه ما يس��تجد يف هذا الش��أن عىل صعيد القانون الدويل اإلنس��اين؛ وبصورة متواصلة
(وفقاً ملا سبق تفصيله يف املحور رقم  Iثانياً) .ولنئ كان العمل الذي تقوم به «هيئة تحديث القوانني» ،وما
يحال منها إىل «لجنة اإلدارة والعدل» يف مجلس النواب ،هو عمل حميد مش��كور (إذ إنه أنجز العديد من
التعديالت للقوانني)؛ إال أن هذا العمل ،ما يزال قارصاً عن القيام بكل ما هو مطلوب منه ،وما يربح بحاجة
إىل مزيد من توسيع نطاقه وتكثيف عمله بإتخاذ اإلجراءات العملية الكفيلة بتحقيق ذلك.
ويف هذا املجال ،يقتيض:
إعادة النظر يف قانون املجلس الدستوري،
بحي��ث يتم تعديله بصورة تعيد حق مامرس��ة الرقابة الدس��تورية غري املبارشة إىل املحاك��م اللبنانية ،وفقاً
مل��ا نص عليه قانون أصول املحاكامت املدنية يف امل��ادة الثانية منه؛ كيام يتمكن القضاء اللبناين من تفحص
مدى :س�لامة القوانني واملراس��يم والقرارات ،وانطباقها عىل أحكام املواثيق الدولية املعنية بحقوق اإلنسان
وحر ّياته األساس��ية .وبذلك؛ يواكب االجتهاد اللبناين ـ بصورة مس��تمرة وس��ليمة ـ حركة الترشيع القانوين
الدويل اإلنساين.
ونش�ير إىل أن إتاحة أمر املراجعة لدى املجلس الدس��توري أمام كل مواطن دومنا استثناء (ويف ظل رشوط،
ومهل زمنية ،محددة) س��يغرق املجلس الدس��توري يف ُل ّجة أعباء عمل قانوين إداري ال ينتهي ،وس��يعجزه
عن القيام بعمله بصورة جدية وعميقة وس��ليمة ،مام يحتم العودة -كام أس��لفنا -إىل العمل مببدأ الرقابة
الدستورية غري املبارشة عىل الترشيع.
موحد قدر اإلمكان؛
إدماج النصوص العقابية الجزائية يف قانون للعقوبات ّ
بحي��ث يتحاىش الكثري من التض��ارب والتناقض ما بني نصوص عقابية جزائي��ة متعددة ،ناهيك عام يحدثه
هذا التناقض والتضارب والتكرار من اختالل يف املفاهيم القانونية يف بعض الحاالت ،وما ينجم عن ذلك من
تضارب وتناقض يف اإلجتهاد من جراء ذلك.
ولقد س��بق للدولة اللبنانية أن كلف��ت لجنة من أجل إحصاء القوانني واملراس��يم والقرارات التي تضمنت
أحكاماً عقابية جزائية ،ويجدر إعادة العمل بهذه الس��ابقة ،من أجل حرص هذه األحكام ،وبغية جعلها يف
إطار قانون للعقوبات ،يجمع الغالبية العظمى منها ،وينسق بينهام التنسيق الحسن والناجح.
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 .2تش��جيع قيام مراكز بحث وخطط شاملة وتدريب القانونيين على
وسائل العمل
تحس��ن اإلشارة إىل واجب الدولة اللبنانية (بالتعاون مع منظمة األمم املتحدة وهيئاتها املعنية) يف تشجيع
قيام مراكز بحث ،وخطط وطنية الطابع (كحال الخطة الوطنية لحقوق اإلنس��ان يف لبنان ،الجاري تنفيذها
بالتعاون ما بني مجلس النواب ـ لجنة حقوق اإلنس��ان ،وبرنامج األمم املتحدة اإلمنايئ واملفوضية الس��امية
لحقوق اإلنس��ان؛ والتي تأيت هذه الدراس��ة يف س��ياقها)؛ بحيث تكون غاية مراكز البحث ومهمة الخطط
الوطنية الطابع ،أن تك ّثف الدراسة ،وتعمق البحث يف القوانني اللبنانية؛ من أجل تقيص مكامن الخلل فيها،
ومواطن اإلختالف والتناقض مع املبادئ املتعلقة بحقوق اإلنس��ان وحرياته األساس��ية ،التي أقرتها املواثيق
والصكوك الدولية ذات الصلة.
كذلك ،فإن تدريب القانونيني (من قضاة ،ومحامني ،وحقوقيني مختصني) عىل وسائل العمل يف هذا املجال،
وأدواته ،والطرق املمكن اتباعها إلنجاز ذلك؛ لهو من األمور الهامة يف تنمية الوعي مبفاهيم الحق اإلنس��اين
عامة والحريات األساس��ية املتصلة بالكائن اإلنساين .وهذا التدريب هو عمل يجب أن يتواصل ويستمر؛ يف
تناغم بني كل معني به (أكان الدولة اللبنانية ،أم منظمة األمم املتحدة وهيئاتها ذات الصلة ،أم الحقوقيني
عامة من قضاة ومحامني وناشطني) يف مختلف الحقول واملجاالت املعنية أو املتصلة بهذا األمر.
وال شك يف أن هيئات املجتمع املدين واملنظامت غري الحكومية (ويف الطليعة منها نقابتا املحامني يف بريوت
وطرابلس) ،ميكنها أن تلعب دوراً ف ّعاالً يف هذا الصدد ،من خالل صوغ الربامج والخطط املشرتكة معها ،ومن
خالل إرشاكها وإدماجها يف هذا الجهد؛ حيث أمكن األمر أو استلزم.

 .3التوعية بمبادئ حقوق االنسان والحريات االساسية
ال يغفل املرء عن اإلشارة إىل وجوب اإلكثار من النشاطات الهادفة إىل نرش التوعية مببادئ حقوق اإلنسان
وحر ّياته األساس��ية ،من خالل الجمعيات واألندية ،وتنظيم املس��ابقات ،وتأمني املنح ،وحث وسائل اإلعالم
ع�لى زيادة نش��اطها يف ه��ذا الصدد؛ إذ تعت�بر جميع هذه النش��اطات عام ًال ف ّعاالً ،يف زي��ادة الوعي من
جه��ة ،وزيادة القدرة عىل النقد البناء لحركة الترشيع القانوين وللمامرس��ة القضائية واإلدارية املنبثقة عنه
واملستندة إليه.
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أضف إىل ذلك إشارته إىل إغراقه يف التفصيل ،بصفة خاصة حيث مل يكن مثة محل للنص عىل ضابط ترشيعي لعالقة السببية(املادة )240
أو وضع تعريف للقصد الجرمي (املادتان  )189 ،188والخطأ(املادتان  190و  .191وكان يجدر ترك ذلك للقضاء والفقه ،كام يذكر .ناهيك
عن أنه ،عندما يعيب تقسيامت القانون ،وأنها ال تتسق مع الرتتيب املنطقي لألفكار ،يشري ـ عىل سبيل املثال ـ انه ليس من املنطقي ان تأيت
النصوص الخاصة بالركن املعنوي للجرمية ،قبل النصوص الخاصة بركنها املادي .اذ االول يفرتض الثاين ،باعتبار ان الركن املعنوي يف جوهره
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من املنطقي كذلك ،ان يأيت النص عىل الرشوع الحقا عىل تحديد معيار عالقة السببية؛ اذ من صور الرشوع ،ما يفرتض انتفاء عالقة السببية.
ولذلك كان التحقق منها مفرتضاً العلم مبعيار السببية والقول بانتفائه.
ويضاف ايضاً إىل كل ما سلف ،إشارة املؤلف إىل األحكام التي ينبغي لها أن تجتمع يف محل واحد؛ يف حني أنه قد فصل بينها؛ حيث تراه
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( )50يراجع :الدكتور محمود نجيب حسني ،رشح قانون العقوبات ـ القسم العام ،دار النهضة العربية ،بريوت ،1984 ،الصفحتان 744
و.745
( )51مرجع مذكور سابقاً ،الدكتور سمري عاليه ،قانون العقوبات ـ القسم العام ،الصفحة .166
( )52مرجع مذكور سابقاً ،الدكتور محمود نجيب حسني ،رشح قانون العقوبات – القسم العام ،الصفحة .747
( )53مرجع مذكور سابقاً ،املحامي ماجد فياض ،حقوق اإلنسان يف الدستور والقوانني ،محارضات جمعية «جيل لسالمة لبنان» ،الصفحة
.173
( )54يراجع :الدكتور دريد برشاوي ،مدى تطابق القوانني اللبنانية مع االعالن العاملي لحقوق اإلنسان ،مجلة العدل ،بريوت ـ لبنان،2001 ،
الصفحة .44
( )55مرجع مذكور سابقاً ،ماجد فياض ،حقوق اإلنسان يف الدستور والقوانني ،محارضات جمعية «جيل لسالمة لبنان» ،الصفحة .178
( )56يراجع :الدكتور عيل عبد القادر القهوجي ،قانون العقوبات الخاص ،منشورات الحلبي الحقوقية ،بريوت لبنان ،2001 ،الصفحة .370
( )57يراجع :الدكتورة نهى قرطباوي ،قراءة يف إتفاقية القضاء عىل جميع أشكال التمييز ضد املرأة ،كانون الثاين  ،2006مركز الدراسات ـ
آمان ،املركز العريب للمصادر واملعلومات حول العنف ضد املرأة.
( )58يراجع :الدكتور دريد برشاوي ،مدى تطابق القوانني اللبنانية مع اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان ،العدل  ،2001الصفحة .47
( )59يراجع :املحامية سيتا كريشكيان ،الزنا يف قانون العقوبات اللبناين( تعريف ـ تحليل ـ إثبات)  ،صادر عن معهد حقوق اإلنسان يف نقابة
املحامني يف بريوت ،2003 ،الصفحة ( .72وهذا املرجع يشكل دراسة موسعة بشأن الزنا يف قانون العقوبات ،ويسهب يف رشح أبعاده).
( )60املرجع نفسه ،الصفحة  ،109ويراجع كذلك :املحامي جرجس سلوان ،جرائم العائلة واألخالق ،الطبعة  ،1982الصفحة .25
( )61يراجع :املحامي هاريل البستاين ،الزنا يف القانون اللبناين ،معهد حقوق اإلنسان يف نقابة املحامني يف بريوت  ،2003الصفحة .160
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( )63املحامية سيتا كريشيكيان ،التمييز والعنف ضد املرأة(دراسة يف املواد  504 ،503 ،522 ،562من قانون العقوبات اللبناين) ،ملتقى
الهيئات اإلنسانية غري الحكومية يف لبنان بالتعاون مع وزارة الخارجية الهولندية ،بريوت الطبعة األوىل  ،2002الصفحة  112وما يليها.
( )64املرجع نفسه ،الصفحة  61وما يليها.
( )65مرجع مذكور سابقاً ،الدكتور دريد برشاوي ،الصفحة .46
( )66مرجع مذكور سابقاً ،سيتا كريشيكيان ،التمييز والعنف ضد املرأة ،الصفحة .43
( )67ملزيد من اإلطالع مراجعة جريدة النهار ،عدد األربعاء  8آب  2007مقال بعنوان «تعليقاً عىل افتاء فضل الله بتجريم جرائم الرشف،
اللجنة األهلية ملتابعة قضايا املرأة تطالب بالغاء املادة  562إلزالة التمييز؛ الصفحة  .23ومام جاء يف هذا الخرب التايل:
«جاء من اللجنة األهلية ملتابعة قضايا املرأة تعليق وتأييد ملا ورد يف إفتاء للمرجع السيد محمد حسني فضل الله بتحريم جرائم الرشف .وجاء
يف الكتاب املوقع من رئيس اللجنة الدكتور أمان كبارة شعراين اآليت:
«قرأنا يف «النهار» بتاريخ  2آب  2007أفتاء للمرجع السيد محمد حسني فضل الله عن حرمة جرائم الرشف .جاء يف فتواه «مثة ظاهرة سيئة
منترشة يف أكرث دول العامل العريب واإلسالمي ،وقد تفشت يف شكل خطري يف اآلونة األخرية ،وخصوصاً يف فلسطني واألردن ولبنان وكثري من
بلداننا ،وهي ما يعرف بجرائم الرشف ،عندما يتحرك بعض الرجال لقتل بناتهم وأخواتهم أو زوجاتهم أو قريباتهم بحجة ارتكابهن ما ينايف
العفة والرشف ويخدش املروءة .ويف املقابل ،ال يثري حفيظة هؤالء الرجال ارتكاب الذكور من أقربائهم أموراً مامثلة ،وكأن العفة رضيبة عىل
املرأة وحدها ،أن من يقوم بذلك ،خالفاً للموقف الرشعي ،يستحق العقاب يف الدنيا ،كام أن هذه الجرمية هي من الكبائر التي يستحق
مرتكبوها دخول النار».
( )68يراجع :الدكتور مصطفى العوجي ،القانون الجنايئ العام النظرية العامة للجرمية ،الجزء األول مؤسسة نوفل ،بريوت ـ لبنان ،الطبعة
الثانية 1988 ،الصفحات من  179إىل .187
( )69مرجع مذكور سابقاً ،الدليل ـ تفعيل القواعد الدنيا ملعاملة السجناء ،الصفحة .28
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