المنضنع :إاترا اانن ل إلاا اللقاب العثمانية والفرنسية
مادة أولى:
تتلغى من الخطابات البروتفوكفولية الرلرية والررالتت اللشفوية والكتابية والقللرارات ،كل اللقللاب الللتي
تسللتخدم عنللد ذكللر أو مخاطبللة الرللفوظشين والرسللؤولين التبنللانيين ،منهللا عتغى لللبي الرثللال الحصللر:
"فخامة"" ،دولة"" ،معالي"" ،لعادة" وما شابهها.ل
مادة ثانية:
يخاطب جريع الرفوظشين والرسؤولين كرا لائر الرفواطنين في الخطابات والررالتتل والرحاف الرلرية
بتقب وبخطاب مفوحد ،من دون ترييز أو تشريق في الرفواقعل والرناصللب الرلللرية وغللير الرلللرية ويعترللد
حصراً لقب "السيد" أو "السيدة" (لترتزوجة وغير الرتزوجة عتغى حد لفواء) أو "السادة".
مــادة ثالثة:
تستخدم اللقاب الرتلاة ل في التعام الدبتفوماليل مع الدول التي ما تزال تسللتخدمل هكللذا ألقللاب حسللب
تقاليدها وأعرافها وقفوانينها.ل
مــــادة رابعة:
تبقغى مناصب الرسؤولية في الدولة عنللد ذكرهللا في النصللفوص الدلللتفورية والقانفونيللة مجللردة من لضللافة
"السيد"" ،السيدة"" ،السادة" و"السيدات".
مـــادة خامسة:
ينلر هذا القانفون في الجريدة الرلرية ويعر به ففور صدوره.

الأباب المنجبة
بالنظر سلتشحال الطبقية في مجترعنا واتساع الهفوة في العتقة بين الرفواطنين والرسؤولين ،نتيجة
الللدأب عتغى الللتخدام ألقللاب التبجيل والتشخيم في مخاطبللة الرسللؤولين ،مللا يكلرّس التريلليز والتشريللق بين
الرفواطنين التبنانيين.
ولقتناعا ً منا بأن الرسؤولين عن اللأن العام والقائرين بالخدمة العامة هم أو ً مفواطنللفون لبنللانيفون،
و يجفوزل ترييزهم عن لائر التبنللانيين ،مللا يسللتدعي بنظرنللا الربللادرة ،وبسللرعة ،للغى لللللاء كل مظللاهر
الترييز والتشريق بين التبنانيين بلض النظر عن مناصبهم.ل
من هذا الرنطتق نتقدم باقتراح القانفون هذا مستندين للغى اللباب الرفوجبة التية:
في عهد الرئيس الياس الهللراوي ،بتللاريخ  16تلللرين الول  ،1997صللدر عن حكفومللة الللرئيس
اللهيد رفيق الحريريل قللراراًل يحرل رقمل  /36/ألليت برفوجبلله اللقللاب من "فخامللة"" ،دولللة"" ،معللالي"ل
و"لعادة" ،ل أن القرار الرذكفورل طبّق لشترة وجيزة أي حتغى نهاية عهد الللرئيس الهللراوي ومن ثم عللادت
اللقاب لتستخدم في ك مرة يذكر فيها مسؤولل لبناني.
لقد جرت محاو ت سللاء اللقاب من للة مخاطبة الرسؤولين والرفوظشين والرلريين لن كللان من
لتل قرار مجتس الفوزراء رقم  /36/عام  1997الذي لم يُعر به لفوى لشترة قصيرة جللداً أو لن كللان من
لتل لقتراح قانفون لبق وت ّم تقديره ،ل أنه لسلف لم يُبصرل النفور.
لن تجاهلل الرسللؤولين التبنللانيين لقللرار مجتس الللفوزراء رقم  36/1997وا لللتررارل بالللتخدام
اللقاب في مخاطبة الرفوظفل والرسؤولل التبناني ،قد ك ّرس اللقاب كقاعدة للفوية في كل مللرة يصللار فيهللا
للغى مخاطبة أحد من الرلريين ،فباتت اللقاب عرفا ً مرلللخاًل في ذهللفون الرفواطللنين والرسللؤولين عتغى حللد
لفواء.
فننطتقاًل من اقتناعنللا بللأن جريللع التبنللانيين لفوالللية في الحقللفوق والفواجبللات ،بل ّد من لزالللة كل
الحفواجز الرعنفوية والطبقيللة الللتي من شللأنها التريلليزل بين الرفواطللنين حسللب مناصللبهم،ل وذلللك لنطتقلا ً من
اللس التالية :
لرا كانت اللقاب الرعتردة في مخاطبة ومرالتة ك من الرلريين التبنانيين هي ألقاب مفوروثة من
العهد العثراني.ل
ولرا كانت تتك اللقاب تع ّزز الترييز والتشريقل بين الرفواطنين التبنانيين ما يخللالف أحكللام الدلللتفور
التبناني.
ولرا كان يقتضي التختي عن اللقاب والبحث عن للة ومصطتحات جديدة في مخاطبللة الرللفوظشين
والرسؤولينل والرلريين التبنانيين وعدم الترسك بتتك اللقاب الرفوروثة لرا لها من تأثير لتبي في لتق هفوة
بين الرفواطنين ومن يتفولفون الخدمة العامة.

ولرا كان يجب أن تختفو للة مخاطبة الرلريين التبنانيين من التعظيم والتبجي والتشخيم ،وبالتالي
يقتضي لللاء اللقاب ومنها "فخامة"" ،دولة"" ،معالي" و"لعادة"ل وما شابهها ،من للة مخاطبة ومرالتة
الرفوظشين والرسؤولين والرلريين التبنانيين.
ولرا كانت دول وجرهفورياتل عديدة لبق وعردت للغى لللاء اللقللاب من التخللاطب مللع السياللليين
في لطفوة نحفو محفو الترييز بين الرفواطنين.
ولرا كان الدلتفور التبناني يكش الرساواة بين التبنانيين بعيداً عن مناصبهم.ل
لللذلك ،نتقللدم بللاقتراح القللانفون الحاضللر للللاء اللقللاب وحصللر مرالللتة ومخاطبللة الرسللؤولين
التبنانيين عبر التخدام لقب واحد وهفو "السيد" أو "السيدة" أو "السادة".
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