
في هذا العدد

وجوب إلتزام الدستور والقوانني
يف ظل الفوىض العارمة التي ترضب لبنان واللبنانيني، ما عاد هناك اية ضامنة فعلية للنهوض والتعايف غري التزام احكام 
هنا  املفتوحة  والبازارات  السياسية  السجاالت  مع  النهايئ  القطع  حتى  االبتعاد  مع  االجراء  املرعية  والقوانني  الدستور 
وهناك. ما يحتاجه لبنان اليوم هو الكثري من العمل تحت سقف الدستور والقوانني التي، وإن شابت بعضها ثغر، تبقى 

طوق النجاة االمثل واالفعل لالنخراط يف مشاريع التعايف. 
فاملعاناة اصابت الجميع. لكن الرديء هو شيوع االرهاصات اذ تحول الجميع اىل "قضاة" يحكمون عىل هذا ويربئون ذاك 
من دون اي معيار واضح. ففي شتى املجاالت التي نحن يف صددها يبقى النص الدستوري والنص القانوين اصدق إنباء 

من اي بروباغندا يفتعلها االفرقاء. 
يعترب الدستور اللبناين هو النص االسايس الذي يحدد عمل النظام القضايئ اللبناين، وتكرّس املادة 20 منه استقالل السلطة 
القضائية الالزمة الحقاق الحق. لذلك فإن احكام الدستور اللبناين تعكس بشكل عام احكام الصكوك الدولية ذات الصلة، 
خصوصاً املبدأ االول من املبادئ األساسية املتعلقة باستقالل القضاء حيث جاء فيه ان "الدولة تضمن استقالل القضاء 
الذي ينبغي النص عنه يف الدستور او الترشيع الوطني )...("، خاصة ان الفقرة الثانية من مقدمة الدستور تنص عىل ان 
لبنان هو عضو مؤسس وعامل يف منظمة االمم املتحدة وملتزم مواثيقها واالعالن العاملي لحقوق االنسان. وتنص الفقرة 
التالية عىل ان لبنان جمهورية دميوقراطية برملانية، تقوم عىل احرتام الحريات العامة. اما الفقرة الخامسة من املقدمة 
ذاتها فتنص عىل مبدأ الفصل بني السلطات وتوازنها وتعاونها. وبذلك فإن الدستور يكرس من حيث املبدأ التوازن بني 

السلطات الثالث القضائية والترشيعية والتنفيذية، ويرفض هيمنة احداها عىل االخرى.
يف هذا العدد بذلت ارسة التحرير جهدا يف موضوع نظام التقاعد الذي يالمس قلق كل ارسة وعائلة. ذلك انه يغطي 
يف مؤسسات الدولة الرسمية عىل اختالف فروعها: املدنية والرتبوية والعسكرية، اقل من 20% من املواطنني، فيام تبلغ 
نسبة املشمولني بنظام تقاعدي يف لبنان، من اي نوع كان، ووفقا للمسح الوطني للمعيشة 34.5% من مجمل العاملني، 

و17.3% من مجمل الناشطني اقتصاديا، وهي نسبة متدنية قياساً عىل بلدان اخرى.
مع دخول لبنان يف مفاوضات مع صندوق النقد الدويل حول خطة االنقاذ والتعايف املايل واالقتصادي، فان نظام التقاعد 
هو من ضمن البنود التي تبحث، كام ان االنهيار النقدي جعل من يذهب اىل التقاعد يف وضع صعب الن ما يتقاضاه ال 
يؤّمن له ادىن مقومات العيش الكريم، وسط خشية من االطاحة بكل املكتسبات عىل قلتها وندرتها والدخول يف مسار 

جديد يفقد اللبناين ابسط مقومات الحامية االجتامعية.
املادة 61 تحت عنوان "يف سقف االنفاق"  التنبه اىل ما نصت عليه  اما يف ما يتعلق مبلف االنفاق االنتخايب فيجدر 
اثناء فرتة الحملة االنتخابية وفقا ملا  انفاقه يف  وحددت ما ييل:  يحدد سقف املبلغ االقىص الذي يجوز لكل مرشح 
يأيت: قسم ثابت مقطوع قدره سبعمئة وخمسون مليون لرية لبنانية، يضاف اليه قسم متحرك مرتبط بعدد الناخبني 
يف الدائرة االنتخابية الكربى التي ينتخب فيها وقدره خمسون الف لرية لبنانية عن كل ناخب من الناخبني املسجلني 
قدره  مقطوع  ثابت  مبلغ  فهو  لالئحة  االنتخايب  االنفاق  سقف  اما  الكربى.  االنتخابية  الدائرة  يف  الناخبني  قوائم  يف 
سبعمئة وخمسون مليون لرية لبنانية عن كل مرشح فيها. وميكن اعادة النظر يف هذا السقف لدى افتتاح فرتة الحملة 
االنتخابية يف ضوء الظروف االقتصادية وذلك مبوجب مرسوم يتخذ يف مجلس الوزراء بناء عىل اقرتاح وزير الداخلية 

والبلديات وبعد استطالع رأي الهيئة".
لقد متت مقاربة هذه امللفات عىل قاعدة خلق وعي جامعي وطني يعاين املصلحة لكل اللبنانيني ووفقا ملا هو متاح 

تحت سقف الدستور والنص القانوين.

"االمن العام"


