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مشرعًا للعفو
المعفى عنه ّ
عمر نشابة
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موحد
(هيثم
الموسوي)

ي ـك ـثــر ال ـح ــدي ــث ف ــي األوس ـ ـ ــاط ال ـس ـيــاس ـيــة وال ـق ـضــائ ـيــة
واإلعالمية عن صدور قانون عفو عام جديد قبل موعد
الجلسة التشريعية األخ ـيــرة ملجلس ال ـنــواب فــي أواخ ــر
شـبــاط املـقـبــل .وال شــك فــي أن ذل ــك يبعث األم ــل لعوائل
السجناء الذين يعانون من ظــروف احتجاز ال تتناسب
مع املعايير القانونية املحلية والدولية ،والذين يعتقدون
أن األح ـك ــام بــالـسـجــن ل ــم تـكــن ع ــادل ــة .لـكــن عـلــى أب ــواب
االنتخابات ،من الصعب فصل موضوع العفو العام عن
املـكــاســب الـتــي يمكن أن يحققها كــل مــن يجاهر بدعم
صدور قانون كهذا .وبالتالي ،إن موضوع العفو العام الذي
يفترض أن يشمل عـشــرات آالف األشـخــاص املالحقني
ّ
قضائيًا فــي لبنان يشكل م ــادة دسـمــة لالستخدام في
الحمالت االنتخابية.
صـحـيــح أن ال ــدس ـت ــور وال ـق ــان ــون يـتـيـحــان للسلطتني
اإلجرائية والتشريعية تجاوز مبدأ استقاللية القضاء
وإل ـغــاء أحـكــام ص ــادرة عنه مــن خــال إص ــدار قوانني
العفو ،وصحيح أن من حق القوى السياسية االستفادة
مــن هــذا املــوضــوع فــي ب ــازار االنتخابات النيابية ،لكن
ذلك ال يعفي الدولة من مسؤولياتها لجهة تأمني حقوق
الناس والحفاظ على مكانة الدولة وصيانة النظام العام.
كالم جميل ،لكن ال يخفى على أحد أن الدولة في لبنان
تعاني من ضعف في ضمان الحق في املحاكمة العادلة،
إذ إن تأمني هــذا الحق اإلنـســانــي والــدسـتــوري يحتاج
إلى املزيد من الجهود ،خصوصًا لجهة تطهير قصور
العدل من شتى أنــواع الفساد ،وتطوير كفاءات جميع
العاملني في قطاع العدالة ،بمن فيهم املحقق والكاتب
والطبيب الشرعي والنائب العام والخبير التقني واملرشد
االجتماعي والقاضي واملحامي وحارس السجن .كذلك
فــإن املحاكمة العادلة تتطلب فصل السلطة القضائية
عن باقي السلطات هيكليًا وماليًا وإداريًا ،وتفعيل جدي
للتفتيش القضائي ،ورفع الحصانات عن السياسيني،

وإلغاء اإلذن املسبق باملالحقات القضائية.
أن ـجــزت بـعــض التحسينات الطفيفة عـلــى نـظــام الـعــدالــة
ف ــي ل ـب ـنــان م ـنــذ ان ـت ـه ــاء ال ـح ــرب ف ــي مـطـلــع تـسـعـيـنـيــات
القرن املاضي ،لكنها ليست كافية .وال يزال التدخل في
التشكيالت القضائية قــائـمــا عـلــى أس ــاس املحاصصة
الطائفية واملــذهـبـيــة ،ومــا زال ــت البنية التحتية للمخافر
وال ـس ـج ــون وق ـص ــور ال ـع ــدل ض ـع ـي ـفــة ،واملـ ـ ـ ــوارد امل ــادي ــة
والبشرية املخصصة للضابطة العدلية والنيابات العامة
وغرف القضاة والسجون ناقصة ،وغير متوافرة أحيانًا.
أم ــا عـلــى مـسـتــوى الـتـشــريــع ،فـهـنــاك تــأخــر فــي تحديث
القوانني وتأجيل متكرر ملراجعة مدى التزام لبنان املبادئ
الدستورية وتعهداته الدولية.
هذه املشاكل ليست اليوم املبرر الحقيقي لصدور قانون
عـفــو ع ــام ع ــن آالف األش ـخ ــاص املــاح ـقــن قـضــائـيــا أو
الصادرة في حقهم أحكام جزائية .فقوانني العفو العام
في لبنان ال تصدر بسبب تراجع الحق باملحاكمة العادلة،
بــل إن صــدورهــا يأتي عــادة ألسـبــاب سياسية وظــروف
محددة مــرت بها البالد :إن أبــرز قوانني العفو في لبنان
صدرت بعد وقوع اضطرابات أهلية وصدامات سياسية
وطائفية ومذهبية بني اللبنانيني (1991 – 1968 – 1958
– ُ .)2005يحاجج البعض بأن قانون العفو العام املطروح
الـيــوم يــأتــي فــي اإلط ــار نفسه .وبــالـتــالــي إن املحاصصة
الطائفية واملذهبية املكرسة في النظام اللبناني تقتضي
أن يـشـمــل ق ــان ــون الـعـفــو ال ـع ــام أش ـخــاصــا م ــن مختلف
الطوائف واملذاهب ،حتى لو لم يكونوا مشاركني مباشرة
ً
في االضطرابات .فيمكن أن يكونوا مثال من املالحقني في
جرائم مخدرات أو سرقات أو اغتصاب أو تزوير.
لـكــن امل ـفــارقــة الــاف ـتــة تـكـمــن فــي أن بـعــض السياسيني
ً
الــذيــن يطالبون بقانون العفو الـعــام الـيــوم هــم أصــا من
املستفيدين من قوانني العفو الصادرة في السابق .فلماذا
ال يرضى هؤالء لغيرهم بما ارتضوا به ألنفسهم؟

تقرير

تصر على إلغائه
يصر على عقد المؤتمر وأمل ّ
موقعة أبيدجان :باسيل ّ
آمال خليل
تـ ـ ـم ـ ــددت نـ ـ ـي ـ ــران ال ـ ـت ـ ـجـ ــاذبـ ــات ح ــول
م ــؤت ـم ــر الـ ـط ــاق ــة االغـ ـت ــرابـ ـي ــة امل ـق ــرر
عـقــده فــي مــديـنــة أبـيــدجــان العاجية،
إل ـ ـ ــى سـ ــائـ ــر ال ـ ـجـ ــال ـ ـيـ ــات ال ـل ـب ـن ــان ـي ــة
والجنوبية خـصــوصــا ،املنتشرة في
الـقــارة األفريقية .في الــذكــرى الثامنة
لسقوط الطائرة اإلثيوبية التي سقط
ضحيتها  54مغتربًا في ساحل العاج
ومـحـيـطـهــا ،ت ـطــايــرت شـظــايــا خــاف
الــرئـيـســن مـيـشــال ع ــون ونـبـيــه بــري
عـلــى الـســاحــة املـحـلـيــة ،حـتــى وصلت
إلــى ساحل الـعــاج ،مــا انعكس إيعازًا
م ــن ح ــرك ــة أم ـ ــل ل ـفــاع ـل ـيــات ال ـجــال ـيــة
بمقاطعة املؤتمر الــذي تنظمه وزارة
ال ـخ ــارج ـي ــة وامل ـغ ـت ــرب ــن ف ــي ال ـثــانــي
والـثــالــث مــن شـبــاط املـقـبــل .استجاب
الجزء األكبر من الجالية التي يشكل
أبناء الجنوب غالبيتها الساحقة ،في
مقابل إصــرار رجال أعمال وفاعليات
آخـ ــريـ ــن ع ـل ــى امل ـ ـشـ ــاركـ ــة .وبـ ــرغـ ــم أن
االنـ ـ ـقـ ـ ـس ـ ــام دق ن ـ ــاق ـ ــوس ال ـط ــائ ـف ـي ــة
وامل ـنــاط ـق ـيــة ،ل ــم يـ ـت ــورع مـحـســوبــون
على فريقي الخالف عن تذكيته عبر
م ـمــارســة الـكـيــديــة امل ـت ـبــادلــة بينهما
م ــن جـ ـه ــة ،وت ـح ـش ـيــد أدواتـ ـهـ ـم ــا فــي
امل ـعــركــة االغ ـتــراب ـيــة م ــن جـهــة أخ ــرى.
وفيما كــانــت ش ــرارة الـخــاف اإليـعــاز
الـ ـح ــرك ــي ب ــامل ـق ــاط ـع ــة ،ف ـ ــإن «إص ـ ـ ــرار
وزي ــر الخارجية جـبــران باسيل على
عقده بمن حضر ولو بضيف واحد»،
بحسب مصادر مسؤولة في الجالية،

أشعل النار التي تمددت إلى البعثات
والجاليات األفريقية.
في آخر املستجدات ،عزز باسيل فريق
ال ـس ـفــارة الـلـبـنــانـيــة املـكـلـفــة اإلش ــراف
على تنظيم املؤتمر ،موفدًا عددًا أكبر
م ــن م ـس ـت ـشــاريــه مل ـع ــاون ــة مـسـتـشــاره
بشير سركيس (املوجود في أبيدجان
مـنــذ مطلع الـشـهــر ال ـج ــاري) والـقــائــم
ب ــأع ـم ــال ال ـس ـف ــارة ف ــي س ــاح ــل ال ـعــاج
خليل محمد .تحول مقر السفارة إلى
خلية نحل موصولة بقصر بسترس
في األشرفية .بعد إنجاز التحضيرات
الـلــوجـسـتـيــة وتـجـهـيــز امل ـك ــان (فـنــدق
إي ـ ـتـ ــوال) وت ــوج ـي ــه الـ ــدعـ ــوات لــرجــال
أعمال وأصـحــاب مصارف ورسميني
ف ــي ل ـب ـنــان وس ــاح ــل الـ ـع ــاج ،ان ـصــرف
فريق باسيل لحشد الدعوات وتأمني
الـ ـحـ ـض ــور ال ــرسـ ـم ــي واالسـ ـتـ ـثـ ـم ــاري
م ــن ال ـب ـع ـث ــات ال ـت ــي «يـ ـم ــون عـلـيـهــا»
ل ـيــس ف ــي ال ـ ــدول األفــري ـق ـيــة وح ـســب،
ب ــل ف ــي ال ـ ـ ــدول الــات ـي ـن ـيــة وال ـغــرب ـيــة
أيضًا .في هــذا اإلط ــار ،لفتت املصادر
إلــى أن كـبــرى امل ـصــارف اللبنانية لن
تتراجع عن دعمها املالي والترويجي
للمؤتمر ،برغم أن ممثلني عــن ثالثة
منها اعتذروا عن عدم الحضور بعد
اإلي ـع ــاز بــاملـقــاطـعــة .كــذلــك أك ــد أربـعــة
وزراء عــاجـيــن ح ـضــورهــم فـعــالـيــات
امل ــؤت ـم ــر .ف ــي امل ـق ــاب ــل ،أك ـ ــدت أوس ــاط
«أم ـ ـ ــل» أن ب ــاس ـي ــل «اس ـت ـث ـن ــى دع ــوة
وزراء الحركة للحضور ،برغم دعوته
الـ ــوزراء اآلخــريــن؛ مــن ضمنهم وزراء
حزب الله».

ال ـح ـمــات ال ـتــي يـشـنـهــا ب ـعــض أف ــراد
ال ـ ـجـ ــال ـ ـيـ ــة ع ـ ـلـ ــى مـ ـ ــواقـ ـ ــع ال ـ ـتـ ــواصـ ــل
االج ـ ـت ـ ـمـ ــاعـ ــي ض ـ ــد ع ـ ـ ــون وب ــاسـ ـي ــل،
ـوال إلـ ــى اع ـت ـب ــار زي ـ ـ ــارة األخ ـي ــر
وص ـ ـ ـ ً
غـيــر م ــرغ ــوب فـيـهــا ،ل ــم تـضـمــن حتى
اآلن إض ــراب ــا ش ــام ـ ًـا .غــرفــة الـتـجــارة
والـ ـصـ ـن ــاع ــة ال ـل ـب ـن ــان ـي ــة فـ ــي س ــاح ــل
العاج التي تعد أبرز مكونات الجالية
وواجهتها التمثيلية أمــام الحكومة
العاجية« ،قررت املشاركة في املؤتمر
بــاسـتـثـنــاء ع ـضــويــن اث ـن ــن» .ونـقـلــت
امل ـ ـص ـ ــادر ع ـ ــن رئ ـي ـس ـه ــا (ابـ ـ ـ ــن ب ـل ــدة
راش ـي ــا ال ـف ـخــار ال ـج ـنــوب ـيــة) الـطـبـيــب
ج ـ ــوزف خ ـ ــوري (ع ـض ــو ف ــي املـجـلــس
االق ـت ـص ــادي االج ـت ـمــاعــي ف ــي ســاحــل

موجهان
بيانان ّ
إلى المسؤولين
اللبنانيين يدعوان
إلى تأجيل المؤتمر
العاج ومستشار رئيس الجمهورية)
ت ــأك ـي ــده ع ـلــى أن امل ـقــاط ـعــة «سـتـضــر
بمصلحة اللبنانيني أمام العاجيني»،
متمنيًا أن يتفهم ب ــري ه ــذا املــوقــف،
علمًا بأن أعضاء الغرفة نالوا مباركته

لعقد املؤتمر منذ أيار املاضي.
يتسابق طرفا الخالف مع الزمن قبل
م ــوع ــد امل ـن ــازل ــة ب ـعــد أسـ ـب ــوع واحـ ــد.
أمـ ـ ــس ،صـ ــدر ب ـي ــان ــان م ــوج ـه ــان إل ــى
ع ــون وب ــاس ـي ــل ي ــدع ــوان إل ــى تــأجـيــل
امل ــؤت ـم ــر .رئ ـي ــس ال ـجــال ـيــة الـلـبـنــانـيــة
ف ــي س ــاح ــل الـ ـع ــاج ن ـج ـيــب زهـ ــر دع ــا
رؤسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاء الـ ـ ـجـ ـ ـمـ ـ ـه ـ ــوري ـ ــة وامل ـ ـج ـ ـلـ ــس
ال ـن ـي ــاب ــي وال ـح ـك ــوم ــة وب ــاسـ ـي ــل ال ــى
إعـ ـ ــادة ال ـن ـظــر ف ــي ع ـقــد امل ــؤت ـم ــر .أمــا
رئـيــس املـجـلــس ال ـقــاري األفــريـقــي في
الجامعة اللبنانية الثقافية في العالم
رجــل األعـمــال الجنوبي عـبــاس فــواز،
ف ـت ـح ــدث ب ــاس ــم «رؤسـ ـ ـ ــاء ال ـجــال ـيــات
اللبنانية واملغتربني في ساحل العاج
خ ـص ــوص ــا ،وفـ ــي أف ــري ـق ـي ــا ع ـم ــوم ــا»،
مـعـتـبـرًا أن «ان ـع ـقــاد املــؤت ـمــر ف ــي ظل
ظــروف غير مؤاتية ستفقده أهميته
ألن ال ـ ـهـ ــدف مـ ـن ــه أوال وأخ ـ ـي ـ ـرًا هــو
تــوحـيــد املـغـتــربــن وال ـتــواصــل معهم
واس ـت ـن ـهــاض طــاقــاتـهــم وإمـكــانــاتـهــم
وتـ ــوظ ـ ـي ـ ـف ـ ـهـ ــا فـ ـ ـ ــي خ ـ ــدم ـ ــة ال ـ ــوط ـ ــن
واالغتراب .وقد يؤدي انعقاده ،عكس
رغبة األكثرية من املغتربني ،الى خلق
أجواء من التشنج واالنقسام» .في هذا
اإلطــار ،لفتت املصادر إلى أن ممثلني
عــن «أم ــل» طـلـبــوا مــن أع ـضــاء الغرفة
االت ـ ـصـ ــال بـ ـع ــون مـ ـب ــاش ــرة وال ـط ـل ــب
مـنــه ال ـتــدخــل إلل ـغ ــاء املــؤت ـمــر .ج ــواب
األعضاء كان سلبيًا «ألن التحضيرات
اكتملت ،وآالف الدوالرات دفعت منها
بــدالت للفندق ،حيث سيعقد املؤتمر
واستضافة املدعوين».نسرت:

تحول مقر السفارة إلى خلية نحل موصولة
بقصر بسترس(هيثم الموسوي)

