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مؤتمر

وسيط الجمهورية...
ّ
حلقة تواصل مؤجلة
ّ
بني اإلدارة واللبنانيني
لقطة
ح�����ض�����رت امل�����ؤت�����م�����ر شخصيات
س ي��اس��ي��ة وق��ان��ون��ي��ة ،ك���ان بينها
وزي������ر ال���داخ���ل���ي���ة امل���ح���ام���ي زياد
بارود ووزير العدل ابراهيم نجار،
ووزي�������را ال����دول����ة اب���راه���ي���م شمس
ال دي����ن وخ����ال����د ق���ب���ان���ي ،والوزير
ال س��اب��ق ب��ه��ي��ج ط���ب���ارة ،ووصلت
م ت��أ ُخ��رة ال��ن��ائ��ب��ة ن��اي��ل��ة معوض.
إذًا طرح الكالم عن األمبودسمان
ف ي ح����ض����ور ش���خ���ص���ي���ات فاعلة
في السياسة اللبنانية .وق��د كان
ب ع���ض ال���ح���اض���ري���ن يتهامسون
ب أن ه�������ذا االه�����ت�����م�����ام باملؤتمر
إشارة إيجابية قد تعني اهتمامًا
باملطالبة مجددًا بتطبيق القانون
وإق��رار إطالق عمل «هيئة وسيط
ال ج�����م�����ه�����وري�����ة» ،واخ������ت������ي������ار من
يرأسها .كذلك فإن قانونيني كان
يحضرون املؤتمر أث��ن��وا على ما
تحدث به النائب السعد ،ورأوا أن
هذه الهيئة إذا انطلقت قد تسهم
في حل بعض مشكالت اللبنانيني
مع إدارتهم.

الجمهورية” نجاحًا في عدد من الدول،
تعرف هيئة “وسيط
ّ
ّ
توفر التواصل بني اإلدارة وكل من يخضع ُ لسلطتها ،مراجعة
الوثائق التاريخيةُ تلفتنا إلى أن الهيئة عرفت في الصني وعند
العرب .في لبنان أقر وجودها ،لكنها لم تولد بعد
بيسان طي
ع�����ب�����ارة “وس�����ي�����ط ال����ج����م����ه����وري����ة” أو الـ
 Omboudsmanال تنتمي إل���ى القاموس
امل��ح��ك ّ��ي ال���ذي ي��ت��داول��ه ال��ل��ب��ن��ان��ي��ون ،رغم
رواج���ه���ا ف��ي ع���دد م��ن ال����دول امل��ت��ق��دم��ة أو
النامية.
إن���ه ذل���ك ال��وس��ي��ط ب�ين امل���واط���ن والحكم،
أو اإلدارة السياسية ،دوره م��ح��وري في
إدارة الشؤون الداخلية لفرنسا واملغرب
وف���ن���ل���ن���دا وت���رك���ي���ا وغ���ي���ره���ا م����ن الدول،
وه����و ف���ي ب��ع��ض ه����ذه ال������دول ه��ي��ئ��ة غير
قضائية مهمتها حل الخالفات “وديًا بني
املواطنني واإلدارة ،كما أنها لاّتتولى مهمة
م��راق��ب��ة ّ ال��خ��دم��ات ال��ت��ي ت��ت��و ه��ا اإلدارة،
وال��ت��ح��ق��ق م��ن امتثالها ل��ل��ق��وان�ين ومبدأ
احترام حقوق اإلنسان”.
“وسيط الجمهورية”
مناسبة الحديث عن ُ ّ
ه��ي امل��ؤت��م��ر ال����ذي ن��ظ��م ن��ه��اي��ة األسبوع
امل����اض����ي ف����ي ج���ام���ع���ة ال���ق���دي���س يوسف،
تحت عنوان “وسيط الجمهورية حامي
امل��واط��ن” ،وق��د ش��ارك في تنظيمه كل من

امل��رك��ز امل��ه��ن��ي ل��ل��وس��اط��ة ف��ي اليسوعية،
ومركز الدراسات الحقوقية في الجامعة
أي�����ض�����ًا ،وب�����دع�����م م�����ن امل���ن���ظ���م���ة الدولية
ال���ف���رن���ك���وف���ون���ي���ة وال����س����ف����ارة الفرنسية،
وب��م��ش��ارك��ة م��ن جمعية “األمبودسمان
ّ
املتوسطيني”.
البحث ف��ي ال��ت��اري��خ السياسي واإلداري
ال��ع��رب��ي ،ي��س��م��ح ل��ل��ب��اح��ث ب��ال��ت��ع��رف إلى
ترجمة لعبارة  Omboudsmanإنه قاضي
ال��ق��ض��اة ،وك��ان��ت مهمته تقتضي التأكد
من أن السلطان والحكام ّ
يطبقون القانون
وال��ش��ري��ع��ة اإلس�لام��ي��ة ف��ي إدارة الدولة،
كما كان مؤتمنًا على تأمني التواصل بني
السلطة واملواطنني.
وإن كان “وسيط الجمهورية” كما نعرفه
ُ
ال��ي��وم ق��د ع ّ���رف أو ول���د ف��ي ال��س��وي��د عام
 ،1809م���ع أن ه����ذه امل���ؤس��� لاّس���ة ل���م تعرف
االنتشار والتطبيق الفعلي إ بعد الحرب
ّ
املؤرخني
ال���ع���امل���ي���ة األول��������ى ،ف�����إن ب���ع���ض
ّ
ي���رون أن���ه أدى دورًا مهمًا ف��ي التواصل
بني اإلمبراطور وشعبه في الصني خالل
حكم ساللة “تسني” في القرن الثالث قبل

امليالد.
ك���ل���م���ات “االف�����ت�����ت�����اح” س���ب���ق���ت مداخالت
امل����ش����ارك��ي�ن ف����ي ال���ج���ل���س���ة ،ف���ك���ان���ت كلمة
ت���رح���ي���ب���ي���ة ل����رئ����ي����س ال����ج����ام����ع����ة رينيه
ش��ام��وس��ي ،وت��ح��دث��ت ج��وان��ا ه����واري بو
رجيلي ،مديرة املركز املهني للوساطة عن
امل��ع��ه��د ،وت��س��اءل ال��دك��ت��ور أن��ط��وان خير،
م��دي��ر م��رك��ز ال��دراس��ات الحقوقية للعالم

ال���ع���رب���ي ،إن ك�����ان ع�����دم وج������ود “وسيط
للجمهورية” في لبنان من الغرائب التي
“أص��ب��ح��ت ت��ت��خ��ط��ى األع�����راف القانونية
األكثر رسوخًا” .ممثل السفارة الفرنسية
س��ة أو هيئة
دي����ده ش��اف��ي��ر رأى أن م��ؤس�� ّ
“وس����ي����ط ال���ج���م���ه���وري���ة” ت���م���ث���ل مساحة
للحوار بني اإلدارة
واملواطنني.
ُ
ال���ت���ج���رب���ة ال��ف��رن��س��ي��ة ط����رح����ت م����ن خالل
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ّ
موالي محمد عراقي شدد على
أهمية تعاون األمبودسمان
املتوسطيني (مروان بوحيدر)

إسرائيل مرة أخرى...
من الالفت خالل املداخلة التي ألقاها «والي املظالم» في املغرب موالي محمد
ع��راق��ي ،أن��ه ت�ح��دث بحماسة ع��ن ال�ت��واص��ل ال��ذي يمكن أن ي��ؤم��ن م��ن خالل
ُ
«جمعية االمبودسمان املتوسطيني» ،وتحدث عن اجتماع عقد في الرباط،
ً
«بالفعل ،لقد حضره إسرائيليون وفلسطينيون و .»...بالطبع ،لم يمثل
قائال
ّ
رأيه رأي منظمي املؤتمر ،ولكن من الالفت أن تصير أي مؤسسة متوسطية
مناسبة لفرض تواصل مع اإلسرائيليني .واألخطر في األمر أن هذه املؤسسة
ترتبط بحقوق املواطنني وهمومهم ،فهي بذلك تهتم بالشكاوى والصعوبات
ّ
املرعية اإلجراء في كل دولة .لذا يبدو
التي يعانون منها ،وتحترم القوانني
م�س�ت�غ��رب��ًا ال �ت �ح��دث ب�خ�ف��ة ع��ن ح �ض��ور إس��رائ �ي �ل��ي ،وه ��و أم ��ر م��رف��وض من
املواطنني العرب ،كما أن القانون اللبناني يؤكد أن إسرائيل ّ
عدوة للبنان.

الوسيط هيئة
مهمتها
مستقلة،
ّ
تسهيل العالقات
مع اإلدارة

مداخلة وسيط الجمهورية الفرنسية جان
بول دولويه ،وهو كان قد شغل مناصب
ع��دي��دة ،بعضها ف��ي السلك القضائي أو
ك ��وزي ��ر ،ول�ك�ن��ه ل��م لاّي�ش�ع��ر وي�ف�ه��م عميقًا
ه �م��وم امل��واط �ن �ين إ م��ن خ�ل��ال منصبه
وسيطًا للجمهورية.
دور ال��وس �ي��ط ي� � ��زداد أه �م �ي��ة ف ��ي عصر
ال�ع��ومل��ة ،وزي� ��ادة امل�ش��اك��ل ال�ت��ي يعانيها
امل��واط�ن��ون“ .األم�ب��ودس�م��ان” يعرف كيف

ي� �ط ��رح ال � �س� ��ؤال ال �ص �ح �ي��ح ع �ل ��ى رجال
السياسة ،وق��د الح��ظ الوسيط الفرنسي
تراجعًا في نسب الشكاوى واملشاكل التي
يعانيها أبناء فرنسا وسكانها األجانب.
الوسيط ُيسمى في املغرب “والي املظالم”،
يتولى هذا املنصب موالي محمد عراقي،
املشاركني في املؤتمر ،وقال
ّوقد كان من
ُ
إن ه��ذه املؤسسة استحدثت ع��ام ،2001
ومهمتها الفصل في املنازعات املعروضة
ع�ل�ي�ه��ا ،واق� �ت ��راح ت��داب �ي��ر ل�ت�ح�س�ين أداء
اإلدارة ،وتنظر في شكاوى “من يعتقد أنه
كان ضحية لتصرف ص��ادر عن اإلدارة”،
ورأى أن لوالي املظالم ـــــ في بعض االحيان
ـــــ دورًا مساعدًا للقضاء.
ف��ي م��ا ي�خ��ص ل �ب �ن��ان ،ص ��در ق��ان��ون عام
 2005ال ��ذي ي �ن� ّ
�ص ع�ل��ى ض� ��رورة إيجاد
وس�ي��ط للجمهورية ،لكنه ال ي ��زال حبرًا
ع �ل��ى ورق ،ول ��م ي �ج��د ت��رج �م��ة ع�م�ل�ي��ة له

في الواقع اإلداري اللبناني .عدم تطبيق
ال �ق��ان��ون ي��دف��ع امل ��رء إل ��ى ط ��رح التساؤل
ّ
املعنيون على “طائفة
التالي :هل اختلف
ُ
ال ��وس �ي ��ط” ،أي ألي ��ة ط��ائ �ف��ة ي �ع �ط��ى هذا
املنصب؟ والتساؤل مشروع في مراجعة
لتاريخ صدور القرار ،وقد عرضه النائب
السعد في مداخلته ،فلفت إلى ورشة
فؤاد ُ ّ
عمل نظمت في  26تموز عام  ،2001وقد
ش � ��ارك ف �ي �ه��ا ق��ان��ون �ي��ون ،م �ن �ه��م الوزير
السابق بهيج طبارة وسمير ضاهر ،وقد
ّ
ذك ��ر ال�س�ع��د ف��ي ك�ل�م�ت��ه ب �م �ب��ادرة رئيس
ال�ج�م�ه��وري��ة ال�س��اب��ق إم �ي��ل ل �ح��ود ،الذي
أطلق في بداية عهده مكتب الشكاوى.
م �ش��روع ال �ق��ان��ون ال�ل�ب�ن��ان��ي اس �ت �ن��د إلى
مساهمات وس�ط��اء أج��ان��ب م��ن  19دولة،
وق � ��د ص � ��در ف ��ي  4ش� �ب ��اط  2005وحمل
 ،644وج��اء فيه أن الوسيط “هيئة
الرقم ّ
م �س �ت �ق��ل��ة ،م �ه� ّ�م �ت �ه��ا ت �س �ه �ي��ل العالقات
م��ع اإلدارة” ،ك�م��ا ن��ص ع�ل��ى أن الوسيط
مستقل عن كل مؤسسات الحكم.
وق��د ن�ص��ت امل ��ادة ال�ث��ام�ن��ة ع�ل��ى ضرورة
ال �ت �ع��اون (أي ت �ع��اون اإلدارة والعاملني
ف�ي�ه��ا) م��ع ال��وس �ي��ط ك�ه�ي�ئ��ة ،والوسطاء
العاملني فيها.
أس �ت��اذ ال �ق��ان��ون ،ال��دك �ت��ور ح�س��ن رفعت
ّ
ش��دد على أن ن�ج��اح مؤسسة الوساطة
يرتكز على العوامل التالية :كفاءة الكادر
البشري الذي يديرها ،ودعم الرأي العام
الوسيط،
لها ،تجاوب املؤسسات مع دور ُ
واإلج� � � � ��راءات أو ال �ت��داب �ي��ر ال �ت ��ي تسند
إليها.

