
7677
عدد 100 - كانون الثاني 2022عدد 100 - كانون الثاني 2022

الدكتور بقلم 
غادي مقلد*  ضيف العدد

إستمرار التشريع: بني التجديد والتطوير
خاصة  فئاتها،  بجميع  مؤسساتها  خالل  من  اال  الدول  تستقيم  ال 
املؤسسة الترشيعية التي تضع االساس القانوين ألي عملية تنفيذية 
تقوم بها باقي املؤسسات، هذا باالضافة اىل ان حركة املجتمع ككل 

مرتبطة عموديا وافقيا باالساس الترشيعي.
ان العمل الترشيعي هو عملية اصالحية يف ذاتها، بعيدا من ابعادها 
عملية  هو  امنا  نصوص،  انتاج  عملية  ليس  فالترشيع  القانونية. 
استهداف اولويات املجتمع بغية تحصينها وجعلها يف متناول الجميع 

نظرا اىل ارتباطها بحاجات مكونات املجتمع ككل.
1- الترشيع كتجديد من دون اي اضافة: انعدام فرص تحليل االثر.

منبع  هي  بل  القوانني  النتاج  "آلة"،  ليست  الترشيعية  السلطة  ان 
نصوص تتدفق الحياء املجتمعات. وعليه، ان اي نص جديد ال ميكن 
ان يحلل اثره بشكل موضوعي يف حال كان مجرد تجديد شكيل لنص 
اصال موجود. فالتجديد ليس تحديثا، والترشيع ملجرد اثبات الوجود 
او ملجرد انتاج كمي ال ميكن ان يكون محل تحليل الثاره، طاملا ان 
يف االساس، التحليل عمليا يستهدف ما تم تطويره نسبة اىل ما كان 

موجودا اصال.
فالتحليل هو تناول االثار املستحدثة، اال انه ينطلق من دراسة مسبقة 
كان سيحقق  اذا  ما  معرفة  اجل  من  لترشيع جديد  املحتملة  لالثار 
االهداف املرجوة منه. فام هي قيمة هذا التحليل اذا كانت "االهداف 

املرجوة" اساسا محققة يف الترشيع السابق او يف نص آخر مختلف.
مكان  ليحل   1991 لعام   58 رقم  اللبناين  االستمالك  قانون  فاصدار 
تحليل  عملية  اي  باجراء  لنا  يسمح  مل   1954 لعام   4 رقم  القانون 
اثر جديد،  اي  نوعيا  الجديد مل يضف  القانون  ان  موضوعية، طاملا 
بل عمل عىل اعادة توزيع الصالحيات يف عملية االستمالك وتعديل 
لكانت  حالها  عىل  بقيت  لو  التي  واالجراءات  املهل  لبعض  شكيل 

حققت االهداف عينها من دون اي تطوير.
ان عملية تحليل االثر الترشيعي ال ميكن ان تستقيم اال اذا وجدت 

ارضية مناسبة لها.
هذه االرضية قوامها النصوص الحديثة والجديدة يف املضمون ال يف 
الشكل فحسب، فكلام اتسعت مساحة التجديد الشكيل او الكمي 
الترشيعية  التحليل املوضوعي لالثار  للنصوص كلام ضاقت مساحة 

وقضت عىل رونقها واهميتها.

2- الترشيع: تطوير مستمر وتحديث بّناء.
ان الغاية من الترشيع كام اسلفنا هي جزء من عملية االصالح عىل 

جميع املستويات: سياسية واقتصادية واجتامعية ومؤسساتية...
والتطوير يف النص سيؤدي حتام اىل ارتقاء يف املوضوع محل الترشيع 
عملية  مواكبة  خانة  يصب يف  النه حتام  وافضل،  اعىل  مستوى  اىل 

التطوير االشمل الذي يعيشها املجتمع.
الناس ودفعهم اىل احرتام  فنية املرّشع يجب ان تنرصف اىل ارضاء 
السلطوي  باملعيار  املرّشع  يتسلح  ان  ال  عناء،  دون  من  القانون 
للقانون، اي عملية فرض القانون، فالقانون وجد للناس وليس عىل 

الناس.
ان هذه العملية تسمح لنا باجراء تحليل بناء عىل االثر الترشيعي، 
طاملا ان النص الجديد مل يعدل النص القديم فحسب، بل انتج حيثية 
جديدة يبنى عليها تحليل يتضمن قياسا للفوائد ومقارنتها باملساوئ 

او بالحد االدىن من الثغر.
لعام  القانون 440  املدنية مبوجب  قانون اصول محاكامت  فتعديل 
"التحكيم"  رّشع  الذي  التعديل  اي  يليها(  ما  و   762 )املادة   2002
كوسيلة بديلة لحل النزاعات، سمح للفقهاء باجراء تحليل جوهري 
لحل  جديدا  بعدا  اضاف  التحكيم  ان  حيث  الجديد  النص  لهذا 
جذبت  جديدة  كمؤسسة  التحكيم  كرس  اذ  التعاقدية،  النزاعات 
ميكن  ال  االضافة  هذه  ان  تسهيالت.  من  فيها  ملا  اليها  املتعاقدين 
بأي حال من االحوال ان تكون شكلية بل هي اساسية واكرث، وآلية 
قياس نتائجها اي تحليلها، اتت عىل شكل عملية دقيقة امثرت نتائج 
ساهمت يف تطوير مفهوم التحكيم وما زالت هذه العملية مستمرة 
التحكيم يف  تناولت  التي  التحليل االوىل  اليوم، حيث ان عملية  اىل 
العقود املدنية، استطاعت ان تطور مفهوم التحكيم ليطاول العقود 

التجارية واالستثامرات اىل ان وصل اىل العقود االدارية.
يف السياق ذاته، ان عملية تحليل اثر التحكيم )نص ترشيعي جديد( 

ساهم يف تطوير وسائل اخرى لحل النزاعات )كالوساطة مثال(.
الناس  حاجات  عن  الحقيقي  التعبري  يعني  الترشيع  يف  التحديث 

بشكل يحقق طموحاتهم ويعزز انتامءهم اىل الدولة. 

* رئيس قسم القانون العام يف الجامعة االسالمية

بقلمبأقالمهم  
ميساء عبد الخالق*

لبنان النازف ينتظر صحوة ضمير وطنّية
ما احوجنا اىل مسؤولني ومواطنني يف دولة بات يثقل كاهلها موالون 
لطوائفهم عىل حساب وطن ينزف أملا تحت وطأة ازماته السياسية 
أال  اخالق.  ازمة  يعاين  لبنان  نعم  واالخالقية.  واملالية  واالقتصادية 
يستحق وطننا التعايل فوق االجندات لخدمة هذا الفريق السيايس او 

ذاك، داخليا كان ام خارجيا؟ 
انتامئنا السيايس. لكن  نعم نحن بلد الحريات. نعم يحق لنا اشهار 
ال يحق لنا التضحية بوطن عريق الجل هذا االنتامء الضيق، وهذه 
فتنوية  اهداف  لتحقيق  املصطنعة  واملذهبية  الطائفية  العصبيات 

مشبوهة وتدمري ممنهج للبرش والحجر. 
ما احوجنا اىل املواقف الكبرية النقاذ لبنان من براثن االنهيار، ان كان 
عىل املستوى السيايس او الديني او االعالمي. اكرث ما نحتاجه اليوم 
هو املوقف الوطني املوحد الذي يجمع وينقذ شعبا ووطنا، بعد ان 
تجاوزت فيه نسبة الفقر 83 يف املئة وفقا للدراسة التي اصدرتها لجنة 
 االمم املتحدة االقتصادية واالجتامعية لغرب اسيا )االسكوا(، مقارنة 

بـ 55% العام املايض، بعد ان كان 28% يف العام 2019.
ما الفائدة من هذا الترشذم بعد ان وصلنا اىل االنهيار واذالل شعب 
دين  يتجاوز  االقتصاد من وضع حرج حيث  يعاين  باكمله، يف وقت 
الدولة املعلن 150 مليار دوالر مع نسبة منو صفر يف املئة عىل وقع 
ارتفاع سعر رصف الدوالر وانهيار اللرية؟ ماذا تنفع الشعارات الرنانة 
الوطن،  حول حب  تتمحور  والتي  املسؤولني  بعض  بها  يتغنى  التي 
وتحقيق امال املواطنني وتطلعاتهم بعد ان بات تصنيف وطن االرز 
اقتصاديا  واملعايري،  املعطيات  كل  وفق  املستويات  ادىن  يف  عامليا 
وقع  االمني عىل  الوضع  انحدار  من  وماليا، وسط مخاوف  وسياسيا 
ارتفاع معدالت الفقر مام سيؤدي اىل احتامل تزايد الجرائم الجنائية 
عىل  القامئة  اللبناين  للمجتمع  الهشة  الرتكيبة  جانب  اىل  واملالية، 
العصبية الطائفية والحزبية، واىل قالقل امنية عند كل ازمة سياسية، 

واحداث الطيونة االخرية مثال عىل ذلك؟ 

كلنا ندرك ونردد ان اللبنانيني اعتادوا عىل االزمات والظروف الصعبة منذ 
تاريخ ما قبل االستقالل اىل يومنا هذا، وما تخلل تلك الحقبة من احداث 
دموية. لكن املفارقة ان االزمة الحالية جعلت اللبناين يفقد الثقة واالمل يف 
وطنه، حيث بات يعترب البعض ان هذه االيام اصعب من سنوات الحرب 
االهلية بعد ان فقد الناس ودائعهم وجنى عمرهم يف البنوك، واالنتكاسة 
للقطاع املرصيف بعد ان كان له الدور الريادي بني دول املنطقة، اىل جانب 
تراجع القطاع االستشفايئ بسبب النقص يف االدوية واملعدات تحت وطأة 

االزمة االقتصادية، وبعد ان كان لبنان مقصدا لكل الدول العربية. 
من الواجب الدعوة اىل محاسبة كل مسؤول عن هذا الوضع املأسوي، 
النه يقرتب من جرائم يف حق االنسان واهانة لكرامته، بعد ان بات 
عىل  تعتمد  العائالت  غالبية  وباتت  عائلة،  كل  حلم  الرغيف  تأمني 

تحويالت اهلهم وذويهم يف الخارج، وبات الدواء لفئة امليسورين. 
لبنان  يعاين  الحلول، يف وقت  للتوافق وايجاد  االمر  ينتظر والة  ماذا 
مسبوقة،  غري  وانسانية  واجتامعية  ومالية  اقتصادية  ازمة  وشعبه 
منذ  العامل  مستوى  عىل  ازمات  ثالث  اشد  من  الدويل  البنك  صنفها 

منتصف القرن التاسع عرش؟
اللبناين يف ظل  املواطن  البلد حربا صامتة، ضحيتها  يعيش  يف وقت 
مخاوف من انهيار كامل ملؤسسات الدولة وكل القطاعات االنتاجية 
يبرشنا بها بعض املغالني، تبقى القوى االمنية والعسكرية وحدها تثلج 
صدورنا. هؤالء العسكريون الذين يوصلون الليل بالنهار لصون االمن 

ومنع القالقل وتهدئة النفوس املشحونة. 
هل تحصل معجزة ويعود لنا لبناننا الذي ضاق باهله، فترشدوا يف كل 

اصقاع االرض بحثا عن االمان االجتامعي ولقمة العيش؟
لبنان ينزف وشعبه ذليل عاجز مقهور مظلوم، فهل من منقذ؟ وهل 

من صحوة ضمري وطنية قبل فوات االوان؟

* اعالمية


