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بيسان طي

الـ  أو  الــــجــــمــــهــــوريــــة”  “وســـــيـــــط  عـــــبـــــارة 
القاموس  إلـــى  تنتمي  ال   Omboudsman
املــحــكــّي الـــذي يــتــداولــه الــلــبــنــانــيــون، رغم 
رواجـــهـــا فــي عـــدد مــن الــــدول املــتــقــدمــة أو 

النامية.
إنـــه ذلـــك الــوســيــط بــن املـــواطـــن والحكم، 
في  مــحــوري  دوره  السياسية،  اإلدارة  أو 
واملغرب  لفرنسا  الداخلية  الشؤون  إدارة 
الدول،  مــــن  وفـــنـــلـــنـــدا وتـــركـــيـــا وغـــيـــرهـــا 
وهــــو فـــي بــعــض هــــذه الــــــدول هــيــئــة غير 
قضائية مهمتها حل الخالفات “وديًا بن 
املواطنن واإلدارة، كما أنها تتولى مهمة 
هــا اإلدارة، 

ّ
مــراقــبــة الــخــدمــات الــتــي تــتــوال

ومبدأ  لــلــقــوانــن  امتثالها  مــن  ــق 
ّ
والــتــحــق

احترام حقوق اإلنسان”. 
مناسبة الحديث عن “وسيط الجمهورية” 
ــم نــهــايــة األسبوع 

ّ
ــظ

ُ
هــي املــؤتــمــر الــــذي ن

الـــقـــديـــس يوسف،  فــــي جـــامـــعـــة  املــــاضــــي 
الجمهورية حامي  “وسيط  عنوان  تحت 
املــواطــن”، وقــد شــارك في تنظيمه كل من 

وسيط الجمهورية... 
حلقة تواصل مؤّجلة 
بني اإلدارة واللبنانّيني

تعرف هيئة “وسيط الجمهورية” نجاحًا في عدد من الدول، 
 من يخضع لسلطتها، مراجعة 

ّ
ر التواصل بني اإلدارة وكل

ّ
توف

الوثائق التاريخية تلفتنا إلى أن الهيئة ُعرفت في الصني وعند 
قر وجودها، لكنها لم تولد بعد

ُ
العرب. في لبنان أ

مؤتمر

لــلــوســاطــة فــي اليسوعية،  املــهــنــي  املــركــز 
الجامعة  الحقوقية في  الدراسات  ومركز 
الدولية  املـــنـــظـــمـــة  مـــــن  وبـــــدعـــــم  أيـــــضـــــًا، 
الفرنسية،  والــــســــفــــارة  الـــفـــرنـــكـــوفـــونـــيـــة 
“األمبودسمان  جمعية  مــن  وبــمــشــاركــة 

املتوسطّين”.
واإلداري  السياسي  الــتــاريــخ  فــي  البحث 
الــعــربــي، يــســمــح لــلــبــاحــث بــالــتــعــرف إلى 
ترجمة لعبارة Omboudsman إنه قاضي 
التأكد  تقتضي  مهمته  وكــانــت  الــقــضــاة، 
من أن السلطان والحكام يطّبقون القانون 
الدولة،  إدارة  فــي  اإلســالمــيــة  والــشــريــعــة 
كما كان مؤتمنًا على تأمن التواصل بن 

السلطة واملواطنن. 
وإن كان “وسيط الجمهورية” كما نعرفه 
ـــرف أو ولـــد فــي الــســويــد عام 

ُ
الــيــوم قــد ع

تعرف  لـــم  املـــؤســـســـة  هــــذه   
ّ

أن مـــع   ،1809
 بعد الحرب 

ّ
االنتشار والتطبيق الفعلي إال

املؤّرخن  بـــعـــض  فـــــإن  األولــــــــى،  الـــعـــاملـــيـــة 
التواصل  فــي  مهمًا  دورًا  ى 

ّ
أد أنـــه  يـــرون 

بن اإلمبراطور وشعبه في الصن خالل 
حكم ساللة “تسن” في القرن الثالث قبل 

امليالد.  
مداخالت  ســـبـــقـــت  “االفـــــتـــــتـــــاح”  كـــلـــمـــات 
املــــشــــاركــــن فــــي الـــجـــلـــســـة، فـــكـــانـــت كلمة 
رينيه  الــــجــــامــــعــــة  لــــرئــــيــــس  تـــرحـــيـــبـــيـــة 
شــامــوســي، وتــحــدثــت جــوانــا هــــواري بو 
رجيلي، مديرة املركز املهني للوساطة عن 
املــعــهــد، وتــســاءل الــدكــتــور أنــطــوان خير، 
للعالم  الحقوقية  الــدراســات  مــركــز  مــديــر 

عـــــدم وجــــــود “وسيط  كـــــان  إن  الـــعـــربـــي، 
للجمهورية” في لبنان من الغرائب التي 
القانونية  األعـــــراف  تــتــخــطــى  “أصــبــحــت 
األكثر رسوخًا”. ممثل السفارة الفرنسية 
أو هيئة  مــؤســســة  أن  رأى  ديــــده شــافــيــر 
ـــل مساحة 

ّ
تـــمـــث الـــجـــمـــهـــوريـــة”  “وســــيــــط 
للحوار بن اإلدارة واملواطنن.

ــــرحــــت مــــن خالل 
ُ

الـــتـــجـــربـــة الــفــرنــســيــة ط

شخصيات  املـــــؤتـــــمـــــر  حـــــضـــــرت 
سيــاســيــة وقــانــونــيــة، كـــان بينها 
املـــحـــامـــي زياد  الـــداخـــلـــيـــة  وزيــــــر 
بارود ووزير العدل ابراهيم نجار، 
ووزيـــــــرا الــــدولــــة ابـــراهـــيـــم شمس 
والوزير  قـــبـــانـــي،  وخــــالــــد  ديــــن  ال
الســابــق بــهــيــج طـــبـــارة، ووصلت 
متــأخــرة الــنــائــبــة نــايــلــة معوض. 
رح الكالم عن األمبودسمان 

ُ
إذًا ط

فاعلة  شـــخـــصـــيـــات  حــــضــــور  ي  ف
كان  وقــد  اللبنانية.  السياسة  في 
يتهامسون  الـــحـــاضـــريـــن  عـــض  ب
باملؤتمر  االهـــــتـــــمـــــام  هـــــــذا  أن  ب
إشارة إيجابية قد تعني اهتمامًا 
باملطالبة مجددًا بتطبيق القانون 
وإقــرار إطالق عمل »هيئة وسيط 
جـــــمـــــهـــــوريـــــة«، واخــــــتــــــيــــــار من  ال
كان  قانونين  فإن  كذلك  يرأسها. 
ما  على  أثــنــوا  املؤتمر  يحضرون 
تحدث به النائب السعد، ورأوا أن 
هذه الهيئة إذا انطلقت قد تسهم 
في حل بعض مشكالت اللبنانين 

مع إدارتهم.

لقطة
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ي����ط����رح ال�����س�����ؤال ال���ص���ح���ي���ح ع���ل���ى رجال 
الفرنسي  الوسيط  الح��ظ  وق��د  السياسة، 
تراجعًا في نسب الشكاوى واملشاكل التي 
يعانيها أبناء فرنسا وسكانها األجانب.

الوسيط ُيسمى في املغرب “والي املظالم”، 
يتولى هذا املنصب موالي محمد عراقي، 
وقد كان من املشاركني في املؤتمر، وقال 
 ،2001 ع��ام  حدثت 

ُ
است املؤسسة  ه��ذه   

ّ
إن

ومهمتها الفصل في املنازعات املعروضة 
ع��ل��ي��ه��ا، واق����ت����راح ت���داب���ي���ر ل��ت��ح��س� أداء 
اإلدارة، وتنظر في شكاوى “من يعتقد أنه 
كان ضحية لتصرف ص��ادر عن اإلدارة”، 
ورأى أن لوالي املظالم  في بعض االحيان 

 دورًا مساعدًا للقضاء.
ف���ي م���ا ي��خ��ص ل��ب��ن��ان، ص���در ق���ان���ون عام 
ع��ل��ى ض�����رورة إيجاد  ي��ن��ّص  ال����ذي   2005
حبرًا  ي���زال  ال  لكنه  للجمهورية،  وس��ي��ط 
ع��ل��ى ورق، ول����م ي��ج��د ت��رج��م��ة ع��م��ل��ي��ة له 

مداخلة وسيط الجمهورية الفرنسية جان 
بول دولويه، وهو كان قد شغل مناصب 
أو  القضائي  السلك  ف��ي  ع��دي��دة، بعضها 
ك���وزي���ر، ول��ك��ن��ه ل���م ي��ش��ع��ر وي��ف��ه��م عميقًا 
�ال منصبه  م���ن خ�� إ  امل���واط���ن��  ه���م���وم 

وسيطًا للجمهورية.
ف����ي عصر  أه���م���ي���ة  ي�������زداد  ال���وس���ي���ط  دور 
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 

في الواقع اإلداري اللبناني. عدم تطبيق 
ال��ق��ان��ون ي��دف��ع امل����رء إل���ى ط���رح التساؤل 
التالي: هل اختلف املعنّيون على “طائفة 
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 
فؤاد السعد في مداخلته، فلفت إلى ورشة 
مت في 26 تموز عام 2001، وقد 

ّ
ظ

ُ
عمل ن

ق���ان���ون���ي���ون، م��ن��ه��م الوزير  ف��ي��ه��ا  ش�����ارك 
السابق بهيج طبارة وسمير ضاهر، وقد 
����ر ال��س��ع��د ف���ي ك��ل��م��ت��ه ب��م��ب��ادرة رئيس 

ّ
ذك

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 19 دولة، 
وحمل   2005 ش���ب���اط   4 ف����ي  ص�����در  وق�����د 
الوسيط “هيئة  أن  الرقم 644، وج��اء فيه 
قات  الع ت��س��ه��ي��ل  م��ه��ّم��ت��ه��ا  ���ة، 

ّ
م���س���ت���ق���ل

الوسيط  أن  ع��ل��ى  ن��ص  ك��م��ا  اإلدارة”،  م��ع 
مستقل عن كل مؤسسات الحكم. 

وق���د ن��ص��ت امل����ادة ال��ث��ام��ن��ة ع��ل��ى ضرورة 
والعاملني  اإلدارة  ت��ع��اون  )أي  ال��ت��ع��اون 
ك��ه��ي��ئ��ة، والوسطاء  ال��وس��ي��ط  م���ع  ف��ي��ه��ا( 

العاملني فيها.
أس���ت���اذ ال���ق���ان���ون، ال��دك��ت��ور ح��س��ن رفعت 
الوساطة  مؤسسة  ن��ج��اح  أن  على  د 

ّ
ش���د

يرتكز على العوامل التالية: كفاءة الكادر 
البشري الذي يديرها، ودعم الرأي العام 
لها، تجاوب املؤسسات مع دور الوسيط، 
سند 

ُ
ت ال���ت���ي  ال���ت���داب���ي���ر  أو  واإلج�����������راءات 

إليها.

 الوسيط هيئة 
مستقلة، مهّمتها 

تسهيل العالقات 
مع اإلدارة 

د على 
ّ

موالي محمد عراقي شد
أهمية تعاون األمبودسمان 

املتوسطيني )مروان بوحيدر(

إسرائيل مرة أخرى...
ل املداخلة التي ألقاها »والي املظالم« في املغرب موالي محمد  فت خ من ال
ل  ع��راق��ي، أن���ه ت��ح��دث بحماسة ع��ن ال��ت��واص��ل ال���ذي يمكن أن ي��ؤم��ن م��ن خ
الرباط،  قد في 

ُ
»جمعية االمبودسمان املتوسطيني«، وتحدث عن اجتماع ع

 »بالفعل، لقد حضره إسرائيليون وفلسطينيون و...«. بالطبع، لم يمثل 
ً

قائ
فت أن تصير أي مؤسسة متوسطية  مي املؤتمر، ولكن من ال

ّ
رأيه رأي منظ

مناسبة لفرض تواصل مع اإلسرائيليني. واألخطر في األمر أن هذه املؤسسة 
ترتبط بحقوق املواطنني وهمومهم، فهي بذلك تهتم بالشكاوى والصعوبات 
التي يعانون منها، وتحترم القوانني املرعّية اإلجراء في كل دولة. لذا يبدو 
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 عدّوة للبنان.




