
على هامش مشروع قانون اإلتجار 
بالبشر: “كي ال تكون العقوبة طبقية”

اين المحامي المناصر للقضايا 
اإلجتماعية؟ 

“سلطتنا نحن يلي بدها تمشي 
وليس سلطة القضاة”

يف حما�ضرة القاها احد املدعني العامني، ا�ضاد هذا الأخري بالأحكام الق�ضائية التي 

متيزت يف حماية عدد من �ضحايا الإجتار بالب�ضر، منتقدا قيام حمكمة الإ�ضتئناف 

بتخفيف عقوبة املرتكبني: "فالأ�ضباب املخففة متنح مل�ضتحقيها ممن اعلنوا توبة 

واأ�ضهروا ندما وطلبوا �ضفحا، ل ملن ي�ضتبدون وي�ضتكربون ويتجربون ويدو�ضون على 

من هم دونهم قيمة وقدرا".  

�ص 9

العبارة الواردة اعاله ن�ضبها مواطن ملوظف يف الأمن العام، يف �ضياق رف�ص الأجهزة 

الأمنية تنفيذ قرار ق�ضائي بالإفراج عن قا�ضرة من التابعية ال�ضورية. وهذا الت�ضرف 

يعك�ص مرة اخرى النمط الذي داأبت عليه الأجهزة الأمنية يف التعامل مع القرارات 

الق�ضائية. الالفت هنا ان القا�ضي قد ا�ضر على تدوين هذه العبارة يف حم�ضر 

الدعوى، متهيدا للم�ضاءلة.   

�ص 10

اقرتحت جلنة اآداب املهنة يف نقابة حمامي بريوت منع املحامي من "ا�ضتخدام 

اي و�ضيلة اعالمية.. كمنرب للكالم.. يف الدعاوى والق�ضايا العالقة امام الق�ضاء". 

ويبدو الإقرتاح مكمال ملوجب التحفظ الذي يقيد حرية الق�ضاة يف الكالم. فاأي 

م�ضلحة يف اعالء احلواجز بني ق�ضور العدل واملجتمع؟ الي�ضت امل�ضلحة يف نزع 

هذه احلواجز؟

�ص 12
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بعد مشروع قانون حرب، الزعماء الموارنة يطالبون بالشفعة:

هل نشهد والدة الطائفية العقارية؟

انتفاضات ضد القانون:
او حين طالب المواطن بإحترام الالقانون 



3عدد واحد  تموز 22011 عدد واحد  تموز 2011

في موازاة الحراك العربي، كان من الالفت ان ي�سمي الإعالم 

انتفا�سة  بالإنتفا�سة:  لبنان  في  موؤخرا  ح�سال  حراكين 

البناء  واإنتفا�سة  رومية،  �سجناء  انتفا�سة  اي  ال�سجون 

النا�س بالتعدي على  والتي تمثلت في قيام مجموعات من 

الأمالك العامة والم�ساعات عبر ت�سييد ابنية عليها من دون 

اي ترخي�س م�سبق. وفيما اآلت الأولى الى المطالبة بـ"العفو 

العام"، وتاليا الى نق�س مبداأ الم�سوؤولية، اآلت الثانية عمليا 

الى ا�ستباحة الملك العام، الذي ا�سبح بمثابة مال �سائب 

باإمكان اي كان ان ي�سع يديه عليه واأن يعده غنما. وهكذا، 

وفيما كان الحراك العربي يدعو "�سلميا" الى قيام "الدولة 

المدنية" والى التوحد الوطني )ال�سعب يريد( والى الكف 

عن نهب المال العام، كانت هاتان الإنتفا�ستان ترميان الى 

العك�س تماما: ا�سقاط الم�ساءلة وا�ستباحة الملك العام، 

واأهم من كل ذلك تكوين مجموعات هام�سية تتوحد على 

ي�ستتبع ذلك من  ما  الآخرين، مع  ال�سعارات في وجه  هذه 

تفتيت وفو�سى. ولكن، ابعد من هذا التناق�س الظاهر، وتماما 

كما ح�سل في الثورات العربية، بدا المواطن هنا اي�سا في 

الواجهة، يطالب بحقوقه الأ�سا�سية في وجه "نظام" يمعن 

في اهانته وافقاره. 

فلماذا يتو�ضع الق�ضاة في توقيف المتهمين احتياطيا؟ ولماذا زاد الم�ضرع 

فئات الجنايات التي ل تخ�ضع لحد اق�ضى للتوقيف الإحتياطي عند 

النظر في م�ضروع القانون الآيل الى الغائها )نزار �ضاغية، بيداغوجيا 

تموز   13 الأخبار  نموذجا،   108 المادة  تعديل  الدولية:  المحكمة 

2010(؟ ولماذا ت�ضتغرق المحاكمة �ضنوات عدة يبقى خاللها المتهم 

موقوفا وكاأنما الحرية الفردية ل تعني احدا )في اح�ضاء لمتو�ضط 

والتي �ضدرت احكام  لها  والترويج  بالمخدرات  الإتجار  مدة دعاوى 

ب�ضاأنها في 2010، بلغ متو�ضط مدة المحاكمة 836 يوما، نزار �ضاغية، 

"ال�ضرطي، القا�ضي والأ�ضخا�ص الذين يتعاطون المخدرات: في قراءة 
تحليلية للمالحقات الق�ضائية – 2010"، جمعية �ضكون، قيد الن�ضر(؟ 

ولماذا يتحكم ال�ضجان بوتيرة المحاكم، في�ضوق من يريد ومتى يريد الى 

جل�ضة المحاكمة، ح�ضبه ان يعلل عدم ال�ضوق بعبارات عامة: "حاجات 

الخدمة" )نق�ص في ال�ضيارات(، فيدون القا�ضي عدم ح�ضول ال�ضوق 

ويرجئ الجل�ضة الى تاريخ قد يبعد �ضهرا او اكثر، من دون ان يتخذ 

اي تدبير بحقه )اي بحق ال�ضجان(؟ ومن هم ا�ضال الأ�ضخا�ص الذين 

تبا�ضر النيابات العامة دعاوى بحقهم او توؤ�ضر بتوقيفهم؟ فهل هي 

توقف المراأة التي عذبت عاملة المنزل لديها باإطفاء ال�ضجائر على 

ج�ضدها او بالتجويع ام فقط العاملة اذا "فرت" من هذا التعذيب، على 

على �سعيد ت�سريع محاكمة الموقوفين: 

انعقدت لجنتا حقوق الإن�ضان النيابية والإدارة والعدل، بح�ضور وزيري 

الداخلية والعدل زياد بارود واإبراهيم نجار، بالإ�ضافة الى كل من المدعي 

العام التمييزي �ضعيد ميرزا والمدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء 

اأ�ضرف ريفي وقائد الدرك بالوكالة �ضالح جبران. وقد تقرر �ضرف  

300 الف دولر اأميركي لبناء هنغار لقاعة المحاكمة في رومية، وبناء 

نظارة على كل من �ضطح ق�ضر عدل بيروت وبعبدا لتالفي تاأخير �ضوق 

ال�ضجناء بذريعة �ضيق النظارات. كما تقّرر �ضراء ع�ضرين اآلية جديدة 

ل�ضوق ال�ضجناء )الأخبار 2011-4-8(.

ملفات  في  البت  لتعجيل  �ضبل  لإيجاد  المبذولة  الجهود  �ضياق  في 

القا�ضي  التمييزي  العام  النائب  تراأ�ص  الموقوفين من دون محاكمة، 

�ضعيد ميرزا اجتماعا ام�ص في مكتبه في ق�ضر العدل، ح�ضره روؤ�ضاء 

محاكم الجنايات والجنح والهيئة الإتهامية وق�ضاة التحقيق والنيابة 

العامة، وبحث المجتمعون في تعجيل الملفات، كل في دائرته، واإ�ضدار 

ي�ضتحق.   من  وتخلية  الموقوفين  لملفات  الأولوية  واإعطاء   القرارات 

ويعقد ميرزا اليوم اجتماعا مماثال لق�ضاة محاكم الجنايات وال�ضتئناف 

والجنح والهيئة التهامية وق�ضاة التحقيق والنيابة العامة في محافظة 

ال�ضمال )ال�ضفير، 2011-4-14(.

عمدت محكمة جنايات بيروت الى ارجاء جل�ضات غير الموقوفين لفترات 

لجل�ضات  الإرجاء  مّدة  تق�ضير  مقابل  في  اأحيانا،  �ضنة  لنحو  طويلة، 

الموقوفين في ال�ضجون )الأخبار، 5-20 -2011(.

العميد فوؤاد الخوري، اآمر �ضجن رومية، يوؤكد ان م�ضكلة �ضوق ال�ضجناء 

اوليت الإهتمام الأكبر بالتوازي مع بت اإخالءات ال�ضبيل وت�ضريع الق�ضاة 

لأحكامهم، ليخل�ص الى "ان الم�ضكلة انتهت كليا. فكل ال�ضجناء ي�ضاقون 

باإ�ضتثناء المر�ضى منهم" )الأخبار، 2011-6-21(.

على �سعيد الحد من حالت التوقيف الإحتياطي او الحد من 

مدته )�سربة في الق�ساء و�سربة في الت�سريع(: 

النائب العام التمييزي )والقائم مقام رئي�ص مجل�ص الق�ضاء الأعلى( 

�ضعيد ميرزا عقد اجتماعات مع الق�ضاة في كل المناطق واأوعز اليهم 

باإخالءات ال�ضبيل )نوار ال�ضاحلي، الأخبار، 2011-4-11(. 

ت�ضمن اقتراح رئي�ص لجنة حقوق الإن�ضان النيابية، مي�ضال مو�ضى تعديال 

للفقرة الثانية من المادة 108 من قانون ا�ضول المحاكمات الجزائية، 

بحيث ت�ضطب عبارة "ما خال حالة المحكوم عليه �ضابقا بعقوبة جنائية"، 

وذلك بغية عدم اطالة مدة التوقيف الإحتياطي، الذي غالبا ما يتحول 

في ال�ضجون اللبنانية الى "توقيف تع�ضفي" )الأخبار، 2011-6-16(.

على �ضعيد تحديد الفئات التي يتم احتجازها:  

قررت وزارة ال�ضحة ان تاأخذ المبادرة باإتجاه ا�ضدار المرا�ضيم التطبيقية 

للقانون الذي يحدد التعامل مع مدمن المخدرات على ا�ضا�ص "انه مري�ص 

ولي�ص مجرما" )الأخبار، 4-4 -2011(. 

على �سعيد العقوبة البديلة للحب�س: 

"العقوبة  بعنوان  قانون  اقتراح  اآذار  و14   8 من  نواب  ثمانية  وقع 

الإجتماعية". وتكون هذه العقوبة، التي ينفذها المحكوم خارج ال�ضجن 

خلفية ان اقامتها باتت غير قانونية وكاأنما خيارها ينح�ضر بين حب�ص 

م�ضتخدمها و�ضجن "الأمة"؟ وهل هي تعنى بردع القوادين في "الدعارة 

الفاخرة" او "الدعارة �ضبه المنظمة" )الفنادق وال�ضوبر نايت كالب( 

ام ان المالحقة تقت�ضر على بع�ص الن�ضاء وبع�ص �ضغار القوادين الذين 

ربما يتعدون على ا�ضواق الغير؟ ومن بين الذين يالحقون، ما هو موقف 

للغير وازاء �ضحاياهم  ن�ضاء  بالب�ضر فيبيع  ازاء الذي يتاجر  القانون 

)الن�ضاء مو�ضوع البيع(؟ واأل تتعامل المحاكم مع هوؤلء وكاأنهم مت�ضاوون 

في الإجرام )الم�ص بالآداب العامة( فيخ�ضعون للعقوبات نف�ضها وتبقى 

الأبواب تاليا م�ضرعة امام الإ�ضتغالل باأب�ضع �ضوره؟ وهل يتم توقيف الثري 

الذي ادعي عليه باإر�ضال رجاله لإطالق النار على اآخرين احتياطيا ام 

تمنع المحاكمة عنه ويوقف ويحاكم فقط الرجال الذين ار�ضلهم لهذه 

الغاية؟ ثم لماذا يبقى روؤ�ضاء ع�ضابات المخدرات بمناأى عن التوقيف 

فتتوالى الأحكام الغيابية ال�ضادرة بحقهم فيما يتم توقيف المدمنين 

الذين يبيعون المادة لتاأمين حاجاتهم ل�ضنوات وت�ضدر اأحكام بحقهم 

ل تقل عن خم�ص �ضنوات حب�ص؟ بل لماذا يوقف المدمن الذي ي�ضمن 

القانون له وقف المالحقة في حال تعهد بالعالج؟ الأن الحكومة تقاع�ضت 

عن تاأمين م�ضحات مجانية، الأنها اعتدت على حقوقه المكفولة قانونا، 

الأ�ضباب تخرج عن ارادته وتت�ضل باأخطاء الدولة؟ ولماذا يتم ابقاء 

الأجانب ل�ضنوات بعد انتهاء عقوباتهم قيد التوقيف من دون اي �ضند 

قانوني وفق ما اكده الق�ضاء في اكثر من قرار في 2010، وكاأنما ل معنى 

لأيام الآخرين وا�ضهرهم بل �ضنواتهم )عن هذا الأمر، جمعية فرانتيرز 

رواد، اللجوء الى التوقيف التع�ضفي، 2011(؟ واأهم من ذلك كله، لماذا 

يبقى الم�ضرع ومعه القا�ضي اوفياء للعقوبة التقليدية )اي الحب�ص( فال 

يو�ضعون اطر العقوبات البديلة للحب�ص وعلى راأ�ضها القيام باأعمال ذات نفع 

عام؟ بل يبقى ال�ضجن بمثابة حظيرة يرمى فيه عدم المرغوب بهم، فتمر 

�ضنوات من دون ان يكت�ضبوا اي موؤهالت او معارف، ال الإحتكاك اليومي 

مع ف�ضاد ال�ضجان. واأل يجعل كل ذلك الم�ضوؤولية الجزائية وال�ضجون 

بمثابة ادوات ي�ضتخدمها النظام لعزل الآخر والق�ضاء عليه اأكثر مما 

هي ترمي الى اعادة تاأهيله ودمجه، بمثابة منظومة �ضممت لمحاربة 

�ضدهم واق�ضائهم؟  للتمييز  اخرى  وبكلمة  "الأعداء"، 

العام منحى  بالعفو  ال�ضجناء  تاأخذ مطالب  وفي ظل ظروف مماثلة، 

اآخرا. فكاأنما ال�ضجناء يخاطبون النظام ب�ضوت واحد وفي جعبتهم الف 

مثل ومثل: "انت ل تعرف كيف ت�ضرع، ول تعرف كيف تحاكم ول تعرف 

كيف تدير حب�ضا. واأنت ت�ضتخدم ال�ضجن لي�ص لف�ضل المواطن المخالف 

عن المواطن ال�ضالح، بل بالدرجة الأولى لف�ضل المواطن المخالف 

الذي يع�ضاك او يتحرك من تلقاء ذاته عن المواطن المخالف الذي 

يتربع في اح�ضانك فيحتكر غالل المخالفة )دعارة، اتجار بالمخدرات، 

تهريب الخ..(. فباأي �ضريعة اذ ذاك تريد ابقائي �ضجينا؟ دعني اأرحل". 

هكذا بكل ب�ضاطة ول �ضيء اقل من ذلك! وهي تاليا انتفا�ضة ترمي لي�ص 

الى بناء دولة القانون، انما الى القرار باأن القانون لي�ص �ضالحا وباأن 

الأجدى هو الفو�ضى. 

او  العامة  الأمالك  على  البناء  انتفا�ضة  ب�ضاأن  نلمحه  نف�ضه  والتوجه 

الم�ضاعات. فبعدما ح�ضلت مخالفات عدة بتغطية تامة او �ضبه تامة 

من الزعماء ح�ضبما نقلت ال�ضحف �ضواء على �ضبيل التر�ضية او الر�ضوة 

الإنتخابية او الحزبية، بدا وكاأن المواطنين ع�ضوا هذه المرة زعماءهم 

فتحركوا تلقائيا لي�ضتبيحوا مبا�ضرة الملك العام. وهي بالطبع مخالفة 

�ضد القانون، فال�ضوؤال المطروح لي�ص "لماذا ت�ضتبيحون الملك العام؟" 

بل "لماذا ت�ضتبيحون الملك العام وحدكم؟" والمطلب لي�ص كف ذوي 

اياديهم عن مالحقة  العام، بل كف  النفوذ عن الإعتداء على الملك 

اعتداءات اأتباعهم عليه. ومن هذه الزاوية، تبدو انتفا�ضة البناء ذات 

دللة كبرى: فعبرها، هدف هوؤلء الى التحرر من �ضطوة زعمائمهم، والى 

نق�ص مفهوم الملك العام الذي اأ�ضبح مجرد مرادف لإحتكار المغانم 

الناتجة عنه من قبل اأ�ضياد النظام. فكاأنما المواطن يخاطب النظام: 

توؤمن لي عمال، ول �ضكنا، ول الحد الأدنى من العي�ص الكريم،  "انت ل 

وانت ت�ضتبيح الملك العام وتخ�ضخ�ضه، وت�ضتبيح ال�ضطاآن وال�ضم�ص، 

وتنهب وت�ضرق، فدعني و�ضاأني، دعني ادبر حاجتي مما بقي من ملك 

عام". والأمر اأ�ضبه بثورة ع�ضاكر في وجه قادتهم �ضد الغبن الحا�ضل 

في توزيع الغنائم، في�ضطون عليها لإقت�ضامها فيما بينهم ومن دون هوؤلء 

القادة: فتتغير قواعد اللعبة. 

وختاما، بقي ان نت�ضاءل عما اذا كان ح�ضول هاتين الإنتفا�ضتين في 

هذا الزمن مح�ص �ضدفة، ام انه ي�ضكل موؤ�ضرا ل يجوز الإ�ضتهانة به على 

ال�ضبل المتاحة امام المواطنين في ظل النظام الطائفي الإ�ضتقطابي 

لتحقيق مطالبهم وار�ضاء حاجاتهم الم�ضروعة: احترام الالقانون.

❊نزار �صاغية محام وباحث في القانون.

انتفاضات ضد القانون:
او حين طالب المواطن 

بإحترام الالقانون
❊نزار صاغية 

في موؤ�ض�ضة اجتماعية او خيرية، محددة ب�ضاعات عمل الزامية له )النهار 

.)2011-5-19

على �سعيد تخفي�س العقوبات: 

كلفت لجنة "الإدارة والعدل" القا�ضيين جان فهد ورجا ابي نادر وممثلي 

المنا�ضبة  التعديالت  بو�ضع  وطرابل�ص،  بيروت  في  المحامين  نقابتي 

على اقتراح القانون الرامي الى تعديل قانون تنفيذ العقوبات )ال�ضفير، 

.)2011-4-21

وكانت اللجنة الفرعية المنبثقة من لجنة الإدارة والعدل النيابية، قد 

توافقت في �ضباط 2011 على جعل ال�ضنة ال�ضجنية 9 ا�ضهر بدل من 12 

التي  الموجبات  ا�ضتن�ضاب  المخت�ضة في  �ضهرا، وبحث حق المحكمة 

تتعلق عليها الإ�ضتفادة من حق خف�ص العقوبات، وكذلك الحد من عدد 

الجرائم الم�ضتثناة من منحة الخف�ص )الأخبار، 2-8 -2011(. 

على �سعيد العفو العام: 

تقدم رئي�ص لجنة حقوق الإن�ضان النيابية، مي�ضال مو�ضى، باإقتراح قانون 

معجل مكرر يتعلق بالعفو عن بع�ص الجرائم المرتكبة قبل 2010/12/31 

)16 حزيران 2011(. 

علمت "الأخبار" ان رئي�ص المجل�ص النيابي نبيه بري احال اخيرا على 

اللجان النيابية اقتراح قانون للنائب انطوان زهرا، كان قد تقدم به 

بتاريخ 2009/3/14، ين�ص على مادة وحيدة مفادها: "يمنح عفو عام 

الموجبة  الأ�ضباب  وفي  عن الجرائم المرتكبة قبل 27 ني�ضان 2005". 

لهذا الإقتراح، ان "�ضفحة الحرب التي ع�ضفت بلبنان لم تطو على نحو 

ي�ضاوي بين اللبنانيين، مما جعل �ضريحة ل باأ�ص بها من هذا ال�ضعب غير 

قادرة على العودة الى ربوع الوطن" )الأخبار 16 حزيران 2011(. 

 على �سعيد زيادة عدد ال�سجون وتح�سين �سروط الحب�س: 

الى  يرمي  مكرر،  معجل  قانون  اقتراح  كنعان  ابراهيم  النائب  قدم 

فتح اعتماد في الموازنة العامة للعام 2011، قبل ت�ضديقها بقيمة 19 

مليارليرة، في انتظار الم�ضادقة عليها، لإنجاز �ضجنين جديدين في �ضيدا 

وطرابل�ص بعد "انفجار" قنبلة رومية الموقوتة )ال�ضفير 2011-4-8(.

اعلن بارود انه تم التعاقد مع 8 اطباء، ا�ضافة الى فريق طبي �ضيتولى 

تح�ضين الو�ضع التمري�ضي والطبي في ال�ضجن المركزي. اما مو�ضوع 

الغذاء فـقد "بداأ العمل به" )الأخبار، 2011-4-11(.

ا�ضدرت �ضعبة العالقات العامة في قوى الأمن الداخلي، ام�ص، بيانا ا�ضارت 

فيه الى انه "تم ان�ضاء مكتب خا�ص لتلقي �ضكاوى اهالي �ضجناء رومية، 

في مبنى جمعية "عدل ورحمة" في مقابل مدخل ال�ضجن الرئي�ضي". 

ولفت البيان الى انه يمكن لالأهالي الت�ضال على الرقم 242301-70، 

ما بين ال�ضاعة الثامنة �ضباحا وال�ضاعة الثانية بعد الظهر، لي�ضار الى 

المكلف. )ال�ضفير،  ال�ضابط  ال�ضكوى ب�ضورة فورية من قبل  معالجة 

.)2011-4-28

الإنتهاء  عن  ام�ص  لها  بيان  في  والبلديات  الداخلية  وزارة  اعلنت 

لبنان  في  عمار  دير  منطقة  في  �ضجن  ان�ضاء  تلزيم  عملية  من 

للمتعهد  العمل  مواقع  وت�ضليم  القانونية،  الأ�ضول  وفق  ال�ضمالي، 

الأ�ضغال.  بتنفيذ  فورا  يبداأ  ان  على  التلزيم  عليه  ر�ضا   الذي 

ت�ضتكمل  الداخلي  الأمن  قوى  ان  الوزارة  ذكرت  مت�ضل،  �ضياق  وفي 

الإجراءات المطلوبة لتلزيم بناء �ضجن اآخر في محافظة لبنان الجنوبي، 

البلديتين  مع  بالتن�ضيق  اثنين  من  موقع  اختيار  في  التدقيق  ويجري 

وزير  اقتـــراح  على  وافق  كــان  الوزراء  مجلـــ�ص  ان  يذكر  المعنيتين. 

الــداخلية والبلديات في حكومة ت�ضريف الأعــمال زيـــاد بارود الــرامي 

الى اإن�ضاء �ضجنين جديدين )ال�ضفير، 2011-5-25(.

يوؤكد العقيد فوؤاد الخوري، اآمر �ضجن رومية ان "المطبخ الجديد بداأ 

بتقديم الطعام منذ ا�ضبوع لي�ص لنزلء رومية فقط، بل لعدد من ال�ضجون 

الأخرى اي�ضا". ويلفت الى انه "اعيد تفعيل الن�ضاطات الريا�ضية في 

�ضجن المحكومين باإنتظار بقية المباني، اإذ ان الريا�ضة هي المتنف�ص 

م�ضروع  عن  العقيد  تحدث  كما  ت�ضجيعها".  ويجب  لل�ضجين  الوحيد 

"لممار�ضة ال�ضجناء للتاأمل التجاوزي )نوع من اليوغا(، خ�ضو�ضا ان 
الدرا�ضات العلمية اظهرت الآثار الإيجابية لهذه الريا�ضة على الم�ضتوى 

النف�ضي لل�ضجين"، )الأخبار، 2011-6-21(.

❊كرمي منور حائز على اجازة في القانون من جامعة القدي�ص يو�ضف 
في بيروت. 

حراك السلطة غداة 
 انتفاضة السجون

❊جمعه كريم نمور

منذ اكثر من ع�ضر �ضنوات، تنكب لجنة بعد لجنة لو�ضع م�ضروع تعديلي 

التي جرت عليه منذ و�ضعه  التعديالت  بقيت  الذي  العقوبات،  لقانون 

)1943( جد محدودة. ففي 2002، و�ضعت لجنة تحديث القوانين الم�ضروع 

التعديلي الأول فتمت مناق�ضته مجتمعيا اكثر مما نوق�ص داخل البرلمان 

)حريات خا�ضة والتجمع الن�ضائي الديمقراطي اللبناني والجمعية اللبنانية 

لحقوق الإن�ضان ومنظمة العفو الدولية. راجع: مجموعات لبنانية، الكرامة 

الن�ضانية في قانون العقوبات، �ضادر للمن�ضورات الحقوقية، 2003(. 

الثاني الذي ما  2009، و�ضعت لجنة م�ضغرة الم�ضروع التعديلي  وفي 

يزال خارج النقا�ص العام. وتجدر الإ�ضارة الى ان اي نقا�ص جدي ب�ضاأن 

قانون العقوبات ل بد ان يفتح نقا�ضا مجتمعيا وا�ضعا ب�ضاأن ابرز الق�ضايا 

المطروحة حاليا )الحريات العامة، حرية التجمع والتظاهر، حرية ابداء 

الراأي وما يقيدها، المراأة، الطفل، المثليين، المت�ضولين والمت�ضردين، 

�ضحايا الحرب والجرائم، الفقراء، ماهية العقوبات، الإعدام والعقوبات 

البديلة عن ال�ضجن ونتائج عدم امكانية ت�ضديد الغرامة المحكوم بها(. 

على خالف هذا التوجه، نحت لجنة الإدارة والعدل خالل الأ�ضهر الما�ضية 

في اتجاه الت�ضريع بالمفرق، وهذا ما نتبينه من خالل تعديل مواد الزنى او 

جرائم ال�ضرف او و�ضع مواد جديدة ب�ضاأن الإتجار بالب�ضر الخ.. 

ورشة قانون العقوبات التي ال تنتهي:
 التشريع بالمفرق

السجناء يخاطبون النظام: “انت ال تعرف كيف تشرع، وال تعرف كيف تحاكم وال تعرف كيف 
تدير حبسا. فبأي شريعة تبقيني سجينا؟”.
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"التجمع" يقترح ان ي�ضبح لدينا جهاز امني لكل مذهب، وبالمح�ضلة 
ثمانية ع�ضر جهازا امنيا؟   

مالحظة رابعة: )الم�سروع يوؤدي اإلى( احداث خلل في ال�سورة 

الدولة(:  �سلطة  للطفل )عبر تدخل  الوالدية  المرجعية 

فـ"اإذا تم "حب�س" الأب/ الزوج المعنف او عزله – كما هو 

مقترح في "الم�سروع" في بع�س الحالت التي تكون فيها حياة 

المراأة والأطفال مهددة- فاإن الطفل يرى في "حب�س" الأب 

غيابا لل�سلطة.... وانهيارا لرموزها مما يف�سي الى تحوله 

الى مجرم الخ..." 

مناق�سة: نفهم من المالحظات ان "الم�ضروع" )الذي يجعل المجتمع، 

ممثال بالدولة، رقيبا على المعنف داخل الأ�ضرة( م�ضر بعملية التماهي ) 

تماهي الطفل بال�ضلطة الوالدية(، م�ضر لدرجة تحول الطفل الى مجرم، 

واأن عدم الإبالغ عن العنف درءا لتدخل الدولة يف�ضي، بالمقابل، الى بناء 

"�ضخ�ضية �ضليمة )للطفل( وثقة بالذات وبالآخرين غير متمردة على 
ال�ضلطة والقانون". ومفاد هذه الفكرة اذا ان بو�ضع ال�ضلطة، مهما كانت 

عنيفة، ان تكون �ضامنة لم�ضاعر الطفل بـ"الأمان والنتماء" ال�ضرورية 

التعنيف المتمادي حا�ضنا لهذه  لنموه ب�ضكل �ضليم. لكن، كيف يكون 

الم�ضاعر؟ كيف يكون القبول بالعنف الأ�ضري وال�ضكوت عنه �ضبيال اإلى 

منع الجريمة، فيما ي�ضبح التدخل لمنع العنف باعثا عليها؟ 

الواقع، ان الدرا�ضات النف�ص -اجتماعية تبين ان ال�ضلطة الوالدية ل   

ي�ضعها ان تكون "مرجعية حازمة" اذا كانت عنيفة على نحو متماد. فلي�ص 

بو�ضع العنف المتمادي ان يكون �ضلطة رادعة ال اذا كان وكيلها المعنف 

حا�ضرا "ج�ضديا"، ويتم التمرد على قواعد تلك ال�ضلطة، فور غيابه.اي 

ان قواعد هذه ال�ضلطة ل ت�ضتدخل في نف�ضية الطفل، فتفقد، اذا، �ضلطتها 

الرقابية الذاتية. ل بل ان علماء النف�ص الجتماعيين توافقوا على ان 

ال�ضلطة الوالدية العنيفة تنتج �ضخ�ضية، توافق علماء النف�ص الجتماعيون 

على و�ضفها بال�ضخ�ضية الت�ضلطية authoritarian personality وهي 

�ضخ�ضية خا�ضعة وخانعة ومطيعة للمعنفين، وهي متمردة وعنيفة على 

النا�ص الأ�ضعف الذين ي�ضعها تعنيفهم. اي ان هذه ال�ضخ�ضية "تتماهى 

بالمعتدي" وتعيد انتاج العنف الذي تعر�ضت له، حين يتاح لها ذلك.

مالحظة خام�سة: تدخل الدولة يقلب الموجبات والحقوق 

داخل الأ�سر، وقد ي�سع حدا لعالقات الدم. 

مناق�سة: ان هذا الكالم ي�ضتفظع ان تكون العالقات بين النا�ص الذين 

تربطهم "روابط الدم" مو�ضوعا للتدخل؛ وذلك تبعا لت�ضورات غير 

�ضحيحة لـ"روابط دم" تجعل العالقات القائمة على ا�ضا�ضها مثالية. 

فهل "روابط الدم" �ضامنة بحد ذاتها لح�ضن العالقات و�ضالمتها؟ واأهم 

من ذلك، هل نعفي العتداءات بين ا�ضخا�ص بينهم "روابط دم" من 

المحا�ضبة والعقاب عمال بهذه الت�ضورات؟ هل يعفى مثال قاتل قريبته 

بالدم من العقاب؟     

مالحظة �ساد�سة: "اذا تدخلت ال�سلطة وحب�ست الزوج ف�سوف 

ينتج  خلال في الأمن الأ�سري وخلال في امن الأ�سرة المعي�سي" 

وذلك لأن الزوج معيل هذه الأ�سرة.

مناق�سة: ت�ضقط المالحظات �ضفة هذا الزوج الذي �ضوف "يحب�ص" 

والتي تجعل منه مذنبا ب�ضبب كونه معنفا،  ليبدو للقارئ وكاأن القانون 

�ضيقوم بـ"حب�ص" كل الأزواج. 

والواقع ان على المجتمع ان يختار: فاإما يحمي المراأة من العنف   

الممار�ص عليها داخل الأ�ضرة، وعليه في هذه الحالة ان يوؤمن دعما ماليا 

لالأ�ضرة او للمراأة )من اموال المعنف نف�ضه اإل اذا كان غير مقتدر( واما 

مشروع قانون حماية المرأة من العنف األسري: 
قراءة نقدية في الحجج المعترضة عليه 

❊عّزه شرارة بيضون

وفي مو�ضوع حقوق المراأة في لبنان، قبل الوفد اللبناني العديد من التو�ضيات، 

بما فيها المتعلقة بحماية الن�ضاء من العنف الأ�ضري واعتماد م�ضروع القانون 

 )3  – والنرويج )82  اإ�ضبانيا  تو�ضيتي  الوفد رف�ص  لكن  المو�ضوع.  في هذا 

المطالبتين بالنظر في �ضحب التحفظات على اتفاقية الق�ضاء على جميع ا�ضكال 

التمييز �ضد المراأة.

احمر  خط   CEDAW ال�ضيداو  اتفاقية  على  التحفظات  هل  ال�ضوؤال:  وهنا 

الق�ضاء  اإلى  الرامية  الوطني" وللـ"جهود  ال�ضعيد  ال�ضاملة على  للـ"�ضيا�ضة 

على التمييز �ضد المراأة"؟

�ضحيحة وهي تميز المجتمعات المعا�ضرة، ومن بينها لبنان؛ وذلك، وفق 

الإح�ضاءات ال�ضادرة عن المديرية العامة لالإح�ضاء المركزي. وقد 

احدثتها جملة مت�ضابكة من العوامل الإقت�ضادية وال�ضيا�ضية والإجتماعية 

والثقافية الخ المتراكمة عبر العقود، بل ربما القرون، الما�ضية. اما ان 

يعزو كاتبو المالحظات ح�ضول هذه الظواهر الحا�ضلة فعال لـ)قانون 

لم ي�ضدر بعد( وان يطمحوا الى اقناع قرائهم )نواب الأمة، الم�ضرع( 

ب�ضدادتها، فهذا هو محل الغرابة. فكاأنهم بذلك يعلنون ان ت�ضوراتهم 

عن الم�ضرع هو انه يت�ضف بال�ضذاجة وقلة الذكاء، وذلك في اقل تقدير. 

بل لعلهم يفتر�ضون ان الم�ضرع لن يقراأ مالحظاتهم بل يقبل بحججهم 

مهما بلغت من وهن، ب�ضبب الراية التي يحملونها: حماية الأ�ضرة من 

ورائها �ضوؤدد الطوائف.

م�ضتقلة  وباحثة  اللبنانية  الجامعة  في  ا�ضتاذة  بي�صون  �صرارة  ❊عزه 
الباحثات  "تجمع  في  موؤ�ض�ص  وع�ضو  والجندر  المراأة  �ضوؤون  في 

اللبنانيات".

تّم ت�سميم "الإ�ستعرا�س الدوري ال�سامل" كاآلية مراجعة ذاتية 

تجريها كل دولة ع�سو في الأمم المتحدة مرة كل اربع �سنوات 

للتحقق من وفائها بواجباتها والتزاماتها في مجال حقوق الإن�سان. 

وقد اقرت الجمعية العامة لالأمم المتحدة الإ�ستعرا�س الدوري 

الإن�سان"  حقوق  "مجل�س  ان�ساأت  عندما   2006 اآذار  في  ال�سامل 

كبديل "للجنة حقوق الإن�سان". من هنا، ل تزال هذه الآلية التي 

و�سعت قيد التنفيذ ابتداء من العام 2009 في مرحلتها التجريبية 

الأولى. وي�ستند الإ�ستعرا�س الدوري ال�سامل الى ثالث وثائق: 

ال�سامي  تقرير مكتب المفو�س   )2( تقرير الدولة المعنية،   )1(

المنظمات غير  المعنية/  الجهات  )3( تقارير  الإن�سان،  لحقوق 

الحكومية1. كما يت�سمن هذا الإ�ستعرا�س جل�ستين امام مجل�س 

حقوق الإن�سان: جل�سة عر�س و"حوار تفاعلي" دولي بين الدولة 

واأع�ساء المجل�س. وقد جرت هذه الجل�سة الخا�سة بلبنان في 10 

ت�سرين الثاني 2010، وقدمت فيها الدولة التقرير الوطني الخا�س 

لال�ستعرا�س الذي اعدته وزارة الخارجية والمغتربين و�ساركت 

في �سياغته الوزارات المعنية في ق�سايا حقوق الإن�سان2. و�سمل 

الوفد ممّثلين عن وزارات وقطاعات عّدة كانوا بمثابة "خبراء"، 

دون ان يرقى التمثيل الى م�ستوى ر�سمي عال3. اما الجل�سة الثانية، 

فهي جل�سة متابعة تح�سل بعد ا�سهر عدة، يَقر خاللها التقرير 

النهائي لحقوق الإن�سان للدولة المعنية، هذا التقرير الذي ي�سكل 

اجندة عمل لأربع او خم�س �سنوات، قبل حلول موعد ال�ستعرا�س 

الدوري ال�سامل التالي. وقد انعقدت هذه الجل�سة الخا�سة بلبنان 

بتاريخ  17 اآذار 2011.

وقبل انعقاد جل�ضة لبنان بيوم واحد في ت�ضرين الثاني 2010، ت�ضنى لي 

لفتني  الذي  والأمر  الليبية.  للجماهيرية  المخ�ض�ضة  الجل�ضة  ح�ضور 

كان �ضعي مجموعة الدول العربية اإلى تحويل جل�ضة المراجعة اإلى جل�ضة 

مجاملة. وهكذا، راقبنا منده�ضين الكلمات التي تهافت ممثلو اكثر من 

ع�ضر دول عربية على القائها، الواحد تلو الآخر، وقد اتفقت جميعها 

على مدح التقدم الذي حققته الدولة الليبية في مجال حقوق الإن�ضان 

وقد بدا ممثلو �ضائر الدول، وكاأنهم منعوا من طرح الق�ضايا الأ�ضا�ضية 

ب�ضبب �ضيق الوقت. 

وفي الإطار عينه، عك�ص اداء لبنان امام مجل�ص حقوق الن�ضان في   

جنيف في �ضهري ت�ضرين الثاني 2010 واآذار 2011 جمود الو�ضع ال�ضيا�ضي 

وت�ضع�ضع المقاربة الر�ضمّية لحقوق الإن�ضان في هذا البلد. ففي جل�ضة ت�ضرين 

تناوبوا على الكالم كال  الثاني 2010، تم تكوين البعثة من "تكنوقراطيين"، 

في مجال اخت�ضا�ضه. وهكذا، ا�ضتلم ممثل وزارة العمل دفة الكالم لالإجابة 

على الأ�ضئلة التي طرحتها الدول بخ�ضو�ص عامالت المنازل الأجنبيات، 

ورد ممثل وزارة الداخلية على تو�ضيات الدول المتعلقة بحقوق الالجئين 

الفل�ضطينيين في لبنان، من دون ان يكون لأي منهم بالحقيقة هام�ص حقيقي 

في اتخاذ قرارات. وهذا ما يتبدى وا�ضحا عند مراجعة مواقف البعثة اللبنانية 

في هذا ال�ضاأن الأخير، والتي خرجت تماما عن ال�ضياق المنطقي ف�ضال عن 

انها جانبت الواقع في موا�ضع عدة.   

فقد �ضرح الوفد في تقرير جل�ضة ت�ضرين الثاني 2010،  باأن لبنان   

"يكفل حق العمل للفل�ضطينيين المقيمين في البلد"، وا�ضتند في ذلك على 
القانون ال�ضادر في 17-8-2010 ب�ضاأن حق العمل لالجئ الفل�ضطيني في 

لبنان، وهذا الت�ضريح بعيد كل البعد عن الواقع طالما ان حق العمل ما 

يزال وقفا على الح�ضول على ترخي�ص م�ضبق بالعمل، واأنه يتعين تقديم 

طلب الترخي�ص بوا�ضطة كفيل لبناني. وما اكد ذلك هو راأي مجل�ص �ضورى 

الدولة ال�ضادر في اآذار 2011 والذي اعلن فيه ان قرار الوزير في حكومة 

ت�ضريف الأعمال  بطر�ص حرب، الهادف اإلى و�ضع اجراءات تطبيق القانون، 

هو في غير محله. كما ل ي�ضتطيع الالجئ الفل�ضطيني في لبنان ان ين�ضم 

الى نقابات المهن الحرة، كنقابة الأطباء ونقابة الممر�ضين، التي يوجب 

القانون لمن يريد ممار�ضة هذه المهنة ان يكون ع�ضوا في النقابة.

وخالل الحوار التفاعلي، �ضعى رئي�ص الوفد اللبناني في التهرب من   

الم�ضوؤولية في هذا ال�ضاأن عبر و�ضعها في اطار الم�ضوؤولية الدولية المتمثلة في 

وكالة الأونروا، والمطالبة بفهم موقف لبنان "على �ضوء التكوين الديمغرافي 

الح�ضا�ص للبنان ون�ص الد�ضتور على عدم �ضماح لبنان بتوطين الالجئين 

وبالتالي، انتقل الوفد من منطق حقوق الإن�ضان  الفل�ضطينيين في ار�ضه". 

كما دفع في مجل�ص  اإلى منطق ال�ضيا�ضة الدولية و"دور المجتمع الدولي"، 

حقوق الإن�ضان بمفهوم رف�ص التوطين، والذي يعجز، او يرف�ص، ال�ضيا�ضيون 

اللبنانيون تعريفه على نحو ين�ضجم مع المعايير الدولية لحقوق الإن�ضان.

كما ان المواقف ازاء التو�ضيات ال�ضادرة عن الدول4 اتت بدورها مفعمة 

بالتناق�ص. وهذا ما ن�ضتقروؤه من المعطيات التية:

وال�ضمان  العمل  قانون  تعديالت  تفعيل   )32  –  80( مقبولة:  تو�ضية 

الإجتماعي التي تمنح الالجئين الفل�ضطينيين الحق في العمل، وذلك 

في اقرب وقت ممكن )النرويج(.

القانون  عن  الناجمة  الّثغرات  �ضد   )35  –  82( مرفو�ضة:  تو�ضيات 

المعدل المتعلق بالالجئين الفل�ضطينيين الم�ضجلين، كال�ضماح لاّلجئين 

الفل�ضطينيين بالح�ضول على ت�ضاريح عمل موؤقتة )هولندا(، و)82 – 35( 

اعتماد القوانين ال�ضرورية من اجل الإ�ضهام في تخفيف وطاأة الأو�ضاع 

الإجتماعية والإقت�ضادية لالجئين الفل�ضطينيين )كندا(.

تو�ضية �ضيقدم فيها لبنان ردا في اآذار 2011: )84 – 10( اتخاذ مزيد من 

التدابير لتح�ضين امكانيات العمل وظروف العمل لالجئين الفل�ضطينيين 

في اآذار 2011، قِبل الوفد اللبناني بالتو�ضيتين بتحديد م�ضير المفقودين 

واإن�ضاء قاعدة بيانات للحم�ص النووي. ال ان الدولة اللبنانية ا�ضافت 

المفقودين خالل  م�ضاألة  للتحقيق في  و�ضكلت هيئة وطنية  "�ضبق  انها 

الحروب التي ع�ضفت بلبنان، لكن هذه الهيئة لم ت�ضتكمل اعمالها، على 

ان تتابع جهودها عندما تتيح الظروف ال�ضيا�ضية الداخلية والخارجية 

بذلك. وانطالقا من التزام الدولة اللبنانية بق�ضية المفقودين وتحديد 

م�ضيرهم، �ضتنظر في اف�ضل ال�ضبل الآيلة اإلى تحقيق هذه الغاية."

في ظل تعطيل عمل الموؤ�ض�ضات ب�ضكل كبير )الحكومة، البرلمان( 

بادرت  الهامة،  الإجتماعية  الإ�ضالحات  في  انخراطها  و�ضعوبة 

ادارات عامة موؤخرا الى فتح ابواب لو�ضع حقوق معينة، طال انتظار 

المطالبين بها، مو�ضع التنفيذ. 

هذا ما نقروؤه في المذكرة الإعالمية ال�ضادرة عن مجل�ص ادارة 

ال�ضندوق الوطني لل�ضمان الإجتماعي بتاريخ 23-5-2011 والتي ذللت 

بع�ص العوائق التي كانت قد حالت �ضابقا دون تنفيذ القانون ال�ضادر 

في 17 اآب 2010 بما يت�ضل بال�ضمان الإجتماعي )�ضهيل الناطور، 

"الفل�ضطينيون و تعديالت قانون العمل وال�ضمان الإجتماعي"، 2010. 
�ضوف تن�ضر هذه الدرا�ضة على �ضفحة المفكرة اللكترونية(.  

وهذا ما نقروؤه اي�ضا في التعميم ال�ضادر في 19-1-2011 عن المديرية 

الحتياجات  لذوي  الهند�ضية  المعايير  ب�ضاأن  المدني  للتنظيم  العامة 

الواجب  الهند�ضية  المعايير  "تحديد  الى  التعميم  ويرمي  الخا�ضة. 

فر�ضها على تراخي�ص البناء لتاأمين بيئة حا�ضنة لذوي الإحتياجات 

الخا�ضة، تتعلق بموا�ضفات مواقف ال�ضيارات وممرات الو�ضول والم�ضاعد 

والأدراج والوحدات العائدة لذوي الإحتياجات الخا�ضة وعددها وفقا 

لوجهة ا�ضتعمال البناء" )�ضمر رم�ضان، "حول تعميم "التنظيم المدني": 

تحديد المعايير الهند�ضية المفرو�ضة على تراخي�ص البناء"، في مجلة 

ايار 2011(.   "واو"، 
 

)فنلندا(. وقد وافق لبنان على هذه التو�ضية في جل�ضة اآذار 2011.

وال�ضوؤال المطروح هنا: ما هو منطق رف�ص التو�ضيات وقبولها؟ هل   

للبنان �ضيا�ضة وا�ضحة و�ضريحة بالن�ضبة الى حدود واأطر عمل الالجئين 

الفل�ضطينيين؟ ما هي الخطوط الحمراء في هذا المجال؟

حائز على درا�ضات عليا يف القانون الدويل والأمن  ❊و�صام ال�صليبي 
ال�ضعبية  امل�ضاعدات  جمعية  يف  املنا�ضرة  م�ضروع  وم�ضوؤول  الإن�ضاين 

الرنويجية، مكتب بريوت. 

اإلصالح القانوني بالتعاميم

خالل �سهر ايار، وفي اثر ادراج م�سروع قانون حماية المراأة 

من العنف الأ�سري على جدول اأعمال اللجان الم�ستركة في 

المجل�س النيابي، بداأت للمرة الأولى منذ اطالقه من قبل 

الأ�سري" حملة  العنف  من  الن�ساء  حماية  ت�سريع  "حملة 
مركزة �سده من قبل جمعيات ذات خلفيات دينية: لقاءات، 

"تجمع  تقدم  الإطار،  هذا  وفي  الخ..  اعت�سامات  بيانات، 

اللجان والجمعيات الن�سائية للدفاع عن الأ�سرة" بمجموعة 

من المالحظات حول "الم�سروع" اإلى لجنة العدل النيابية، 

من منظور نف�س-اجتماعي. وقد ت�سدرت هذه المالحظات 

مقدمة �سرح فيها التجمع منطلقاته ومفادها ان الأ�سرة هي 

الوحدة الأ�سا�سية للمجتمع، واأن �سالمة الأفراد و�سحتهم من 

ت�سمينات �سحة الأ�سرة و�سالمتها. فمقابل التاأكيد على اأ�سبقية 

الأ�سرة على اأفرادها، اعاب كاتب المالحظات على "الم�سروع" 

تبنيه فل�سفة لالأ�سرة " قائمة على مبداأ الم�سلحة الفردية 

والمغالبة بين الجن�سين". وقد ذيلت المالحظات بتو�سيات 

ثالث تعترف ب�سيوع العنف الأ�سري وتقترح حلول لمكافحته. 

وتن�سر "المفكرة" هنا مناق�سة لهذه المالحظات، بندا بندا، وفق 

الترتيب الذي وردت فيه في الن�س الأ�سلي )المحرر(. 

مالحظة اأولى: الم�سروع تمييزي ويعزز مبداأ عدم الم�ساوة 

طالما انه يتناول العنف �سد المراأة فقط. 

الواقع  انما ي�ضتجيب ل�ضغط  الم�ضروع  الوارد في  التمييز  مناق�سة: 

الذي يت�ضف بـ"عدم الم�ضاواة" بين الجن�ضين: فالن�ضاء الرا�ضدات، 

وفق الدرا�ضات المعنية بالعنف الأ�ضري،  يعنفن بن�ضبة تفوق الن�ضبة التي 

يعنَّف بها الرجال ) %95 مقابل %5 على التوالي(، فيما يقتلن، اأي�ضا، 

ومن قبل الرجال بن�ضبة %100، تقريبا.   

من جهة ثانية، ت�ضير الدرا�ضات اإلى ان العنف الذي قد تمار�ضه الن�ضاء 

على الرجال غالبا ما يكون  بمثابة رد فعل على عنف الرجال عليهن. 

المحاكم  بين  الأ�سرية  المرجعية  ت�ستت  ثانية:  مالحظة 

المدنية والمحاكم المذهبية. 

مناق�سة: خالفا لما ورد في المالحظات، العنف الذي تتعر�ص له المراأة 

داخل الأ�ضرة لي�ص �ضاأنا اأ�ضريا، ول هو من الأحوال ال�ضخ�ضية التي تخ�ضع 

للمحاكم ال�ضرعية والروحية. بل هو بالدرجة الأولى �ضاأن ال�ضلطات الأمنية 

والقانونية المدنية التي انيط بها مهمة حماية امن المواطنين. 

الي�ضت المراأة مواطنة في هذه الجمهورية؟ ثم من تراه يحاكم   

القاتل ويعاقبه في حالة العنف الأق�ضى اي في حال قتل ن�ضاء من ا�ضرته؟ 

المحاكم الروحية وال�ضرعية، ام الدولة؟ 

المراأة  على  الممار�س  العنف  عن  الإبالغ  ثالثة:  مالحظة 

لالنك�ساف  عر�سة  ويجعلها  الأ�سرة  لخ�سو�سية  انتهاك  هو 

والإ�ستغالل. 

مناق�سة: ال�ضكالية الأ�ضا�ضية هنا ل تكمن في مفاعيل الإبالغ، انما في 

كيفية وقف العنف المتمادي �ضد المراأة داخل اأ�ضرتها. األي�ضت الأ�ضرة 

ح�ضبما جاء في المالحظات م�ضدرًا للحب والأمان والرعاية لأفرادها؟ 

وتاليا، باإ�ضم ماذا يطلب من المراأة لزوم ال�ضمت ازاء العنف الممار�ص 

�ضدها على نحو يقو�ص تماما هذه القيم؟ ثم، من تراه يكون الم�ضوؤول، في هذه 

الحالة، عن انتهاك الخ�ضو�ضية؟ �ضحية العنف، او من يمار�ص العنف؟

انتهاك  هو  الأ�ضري  العنف  عن  الإبالغ  ان  فر�ص  وعلى  حال،  وباأية 

لخ�ضو�ضية الأ�ضرة ... فاإن الحال  �ضيكون كذلك، بمعزل عن الجهة 

المبلغ اليها: اكانت موؤ�ض�ضات الدولة المعنية، ام منظمات غير حكومية، ام 

المحاكم ال�ضرعية، كما يقترح "تجمع اللجان والجمعيات" في تو�ضياته. 

ثم، ما مدى فعالية هذه المحاكم في مكافحة العنف الأ�ضري ام ان 

ان يحجم عن معاقبة المعنف ب�ضبب كونه المعيل الح�ضري لالأ�ضرة، 

وهو بذلك يبرر ال�ضكوت عن العنف بالخبز ) الماأكل والم�ضكن والملب�ص 

والطبابة والتعليم(!

مالحظتان �سابعة وثامنة: مخالفة بع�س بنود اتفاقية حقوق 

الطفل على ا�سا�س فكرتين ا�سا�سيتين: اعالء م�سالح الطفل 

على م�سالح الآخرين و"�سمان عدم ف�سل الطفل عن ابويه 

غ�سبا عنه... ال اذا كان هذا الف�سل �سروريا" وفق مطالب 

بلبنان  الخا�سة  الطفل  حقوق  لإتفاقية  الدولية  اللجنة 

ومالحظاتها.

مناق�سة: الالفت بداية هنا ان المالحظات ل تجد حرجا في النتقال 

من مرجعية التقاليد الأ�ضرية الى المرجعية الدولية. والواقع ان الإعترا�ص 

هنا مبني على فر�ضية مفادها ان الوالد يبقى في كل الأحوال �ضالحا، 

برغم كونه معنفا، لتحمل م�ضوؤوليته في تربية الأولد وان العنف الذي 

يمار�ضه �ضد اع�ضاء ا�ضرته ل ي�ضكل �ضببا وجيها لف�ضله عن اولده، عمال 

بحق الطفل بالبقاء في بيئته العائلية وعدم النف�ضال عن اهله.  

والواقع، وخالفا لهاتين المالحظتين، فاإن الم�ضروع ل يهدف الى حماية 

المراأة وح�ضب، انما الأولد اي�ضا. فعدا عن ان الدرا�ضات ب�ضاأن العنف 

تبين انه، وفي الأ�ضرة التي تعنف فيها الزوجة، يطال العنف غالبا الأولد 

اي�ضا، فاإنه من الطبيعي انه يتعين على القا�ضي الذي يجعله "الم�ضروع" 

مخت�ضا، ان يعاين المو�ضوع المطروح عليه ب�ضمولية ت�ضمح لأحكامه باأن 

تن�ضف المراأة وان توؤمن الم�ضلحة الف�ضلى لالأطفال في ان، فال يتحقق 

الف�ضل ال اذا كان متنا�ضبا مع "م�ضلحة الطفل". 

اما ان يقال عك�ص ذلك، فذلك يوؤول الى حرمان الطفل من حق   

الحماية �ضد العنف تحت �ضعار �ضون حقه بالبقاء في بيئته العائلية. 

كما انه يوؤول بالنتيجة الى اإلقاء اللوم على ال�ضحية التي تظهر وكاأنها 

تهدد م�ضالح اطفالها، واإغفال، في الوقت نف�ضه، لم�ضوؤولية الجالد الذي  

يبقى الم�ضوؤول الأول عن تخريب وظائف الأ�ضرة وتاليا عن تغيير �ضكلها.

الفردية  ال�سمعة  ت�سويه  من  الخوف  تا�سعة:  مالحظة 

والعائلية. 

مناق�سة: ازاء هذه المالحظة، يطرح ال�ضوؤال الآتي: هل يتعين على 

المجتمع م�ضاعدة المعنف على اكت�ضاب �ضمعة نا�ضعة ل ي�ضتحقها؟ الي�ص 

اجدى بنا، واكثر ان�ضجاما مع المعايير الأخالقية التي نتغنى بها، ان يتم 

ردع المعنف عبر تهديده ب�ضمعته الأثيرة المذكورة؟ بل الي�ص القانون 

مر�ضحا من هذه الزاوية، لأن يلعب دورا "تربويا" عبر دفع المعنف، تحت 

وطاأة الخوف من الف�ضيحة، للكف عن ا�ضتخدام العنف كا�ضتراتيجية 

لحل الم�ضاكل العالقة بينه وبين المراأة المعنفة.

مالحظة عا�سرة: الم�سروع �سيوؤول في حال اقراره الى ت�سجيع 

الرجال على ان�ساء عالقات غير �سرعية مثل الم�ساكنة او 

الم�ساحبة. 

مناق�سة: هذه مالحظة تمييزية �ضد الرجل لأنها ت�ضوره وكاأنه عنيف 

واأنه يحتاج للبحث عن و�ضيلة تتيح له تفعيل عنفه. لذا،  "بالفطرة"، 
فاإن وجود قانون لحماية المراأة من العنف الأ�ضري يثني الرجال عن  

الزواج؛ ويحدوهم الى اقامة عالقات غير �ضرعية ت�ضمح لهم بممار�ضة 

عنفهم من دون عقاب.

مالحظة حادية ع�سرة: "الم�سروع" �سيوؤدي الى تاأخير �سن 

الزواج وارتفاع ن�سبة العزوبة وانخفا�س ن�سبة المواليد وتغير 

حجم ال�سكان وطبيعة هرم الأعمال.

بالطبع، الظواهر التي جرى تعدادها �ضمن المالحظات  مناق�سة: 

 من تراه يحاكم قاتل زوجته؟ المحاكم الروحية والشرعية، أم الدولة؟

 “حقوق الالجئين الفلسطينيين في لبنان” امام المجتمع الدولي: 
هل تحول اإلستعراض الشامل الى مراجعة للذات؟

❊وسام الصليبي

ا�ضتعرا�ص  للجزائر حول  الدائم  الممثل  الجزائري،  ادري�ص  ال�ضيد  كلمة  مثال عن مداخلة:    ]1[
الجمهورية اللبنانية:

http://www.mission-algerie.ch/index.php/fr/droits-de-lhomme/58-droits-de-lhomme/254- 

---------------10--2010

 10 تح�ضين"،  الى  يحتاج  للتعاي�ص  "نموذج  ال�ضامل:  الدوري  الإ�ضتعرا�ص  اآلية  امام  لبنان    ]2[
2010 نوفمبر 

http://www.swissinfo.ch/ara/detail/content.html?cid=28757500 

ا�ضتعرا�ص  للجزائر حول  الدائم  الممثل  الجزائري،  ادري�ص  ال�ضيد  كلمة  مثال عن مداخلة:    ]3[
الجمهورية اللبنانية:

http://www.mission-algerie.ch/index.php/fr/droits-de-lhomme/58-droits-de-lhomme/254- 

---------------10--2010

]4[  بلغ عدد التو�ضيات 125 ومنها، تو�ضيات يعرب لبنان عن تاأييده لها؛ وتو�ضيات تحظى بتاأييد 
لبنان اذ يرى انها منفذة اأ�ضال او في طور التنفيذ؛ وتو�ضيات ل تحظى بتاأييد لبنان؛ وثالث تو�ضيات 

مرفو�ضة، وهي تو�ضيات ا�ضرائيل، ا�ضتنادا اإلى عدة ا�ضباب احداها "لأنها مَقدمة من ال�ضلطة التي 

تحتل ار�ضا لبنانية" و14 تو�ضية، ا�ضتمهل لبنان لإبداء راأيه عند انعقاد الدورة ال�ضاد�ضة ع�ضرة لمجل�ص 

حقوق الإن�ضان في اآذار 2011، وقد قبلها جميعها خاللها. تقرير الفريق العامل المعني بالإ�ضتعرا�ص 

الدوري ال�ضامل الخا�ص بلبنان، 12 كانون الثاني

http://www.upr-info.org/IMG/pdf/a_hrc_16_18_lebanon_a.pdf ،2011 
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 القاضي المدني يقرأ حكما مذهبيا: 
نحو استنباط “مبادئ النظام العام”

 بعد مشروع قانون حرب، 
 الزعماء الموارنة يطالبون بالشفعة: 

هل نشهد والدة الطائفية العقارية؟
❊غدير العاليلي

برزت موؤخرا مبادرات واقتراحات عدة ترمي الى تو�سيع دائرة 

التمييز الديني او المذهبي. والالفت ان هذه المبادرات تخرج 

او  ال�سيا�سية  )الطائفية  التقليدية  اطرها  من  المرة  هذه 

الإدارية، طائفية الأحوال ال�سخ�سية( لتطال ابرز القطاعات 

والإ�ستثمارات  الم�سارف  راأ�سها  الإقت�سادية حيوية، وعلى 

العقارية وال�سركات. واإذا كانت بع�س هذه المبادرات )م�سروع 

الوزير بطر�س حرب ب�ساأن منع بيع العقارات المبنية وغير 

المبنية بين ابناء طوائف مختلفة غير منتمية اإلى دين واحد( 

قد حظيت بتغطية اعالمية وا�سعة واكت�سبت رمزية كبيرة، 

فاإن بع�سها الآخر قد تم تمريره او الإعالن عنه كبديل عن 

مبادرة حرب او كمخرج لها، من دون ان يتلقى اي انتقاد. وهذا 

ما يحاول المقال عر�سه )المقدمة للمحرر(.

بروتوكول القرو�س امل�سرفية على ا�سا�س طائفي:

2010، بني الهيئة  مت توقيع هذا الربوتوكول يف �ضهر ت�ضرين الثاين 

وثالثة م�ضارف  الكاثوليك  الروم  لطائفة  الأعلى  للمجل�ص  التنفيذية 

لبنانية متنح مبوجبه هذه الأخرية قرو�ضا لتغطية الأق�ضاط اجلامعية 

"الكاثوليكيني" خالل فرتة درا�ضتهم على ان يتكفل املجل�ص  للطالب 

الأعلى للطائفة بدفع الفوائد املرتتبة عليها. ويلتزم امل�ضتفيد بت�ضديد 

هذه القرو�ص بعد �ضنة من تخرجه. وتقت�ضي الإ�ضارة اىل ان تقدمي 

الطلبات يتم مبا�ضرة اىل راعي الأبر�ضية حيث يقيم الطالب املعني او 

بوا�ضطة جلنة الرتبية والثقافة يف مركز املجل�ص الأعلى.

وبالطبع، يطرح هذا الربوتوكول عالمات ا�ضتفهام حول م�ضتقبل 

العمل امل�ضريف اإزاء بوادر اإدخال عن�ضر التمييز الطائفي اإليه. فعدا عن 

ان امل�ضارف املوقعة عليه �ضتعر�ص بنتيجته خدمات خم�ض�ضة لأبناء 

مذهب دون �ضواهم، فاإن من �ضاأنه ان يحفز طوائف اخرى على التعاقد 

مع م�ضارف مقربة منها للح�ضول على ت�ضهيالت وخدمات مميزة ل�ضالح 

اأتباعها، وبوجه خا�ص ال�ضباب، يف جمالت التعليم او ال�ضكن او اي جمال 

حيوي اآخر. ومن املعلوم ان اي تطور م�ضابه قد ي�ضكل و�ضيلة ا�ضافية 

لتاأطري ال�ضباب اللبناين �ضمن النظام الطائفي ورمبا لتعزيز الزبائنية 

الطائفية، واللذين اثبتت جتربة ما بعد احلرب بوجه خا�ص �ضلبياتهما 

على خمتلف الأ�ضعدة. 

من م�سروع حرب اىل مطالب بتو�سيع اطار ال�سفعة: 

اأما املبادرة الثانية والأ�ضهر، فهي م�ضروع القانون الذي تقدم به وزير 

العمل ال�ضابق بطر�ص حرب اىل رئا�ضة جمل�ص الوزراء بتاريخ 29 كانون 

الأول 2010، والذي يرمي اىل منع بيع العقارات املبنية وغري املبنية 

الكائنة يف لبنان بني ابناء طوائف خمتلفة وذلك ملدة خم�ضة ع�ضرة �ضنة. 

وي�ضمل هذا املنع ا�ضخا�ص الطوائف املعنوية والأ�ضخا�ص املعنويني التابعني 

ا�ضمية  اأ�ضهمها  التي تكون  العقارية  ال�ضركات  واأي�ضا  لهذه الطوائف، 

بحيث ل يجوز التفرغ عن اكرثية هذه الأ�ضهم ملالكني من غري طائفة 

ي�سكل القرار الإعدادي ال�سادر عن دائرة التنفيذ )من�سور 

اعاله( مثال جديدا على دور الق�ساء المدني والو�سائل التي 

يتمتع بها في مراقبة الأحكام ال�سادرة عن المحاكم الدينية. 

الجعفرية  ال�سرعية  المحكمة  من  �سخ�س  ا�ستح�سل  فقد 

في جويا على حكم بمنع �سفر ابنته الرا�سدة الى الوليات 

المتحدة الأميركية على خلفية خوفه من زواجها من رجل 

تنفيذ  لطلب  وتبعا  م�سلم(.  )غير  دينها  غير  من  كفوؤ  غير 

رئي�س  كلف  جويا،  في  التنفيذ  دائرة  امام  المذكور  القرار 

هذه الدائرة القا�سي بالل بدر طالب التنفيذ )اي الوالد( 

بمناق�سة ما ت�سمنه القرار ال�سرعي مو�سوع طلبه وما ا�ستند 

اليه في �سوء مبادئ النظام العام )اللبناني( ل �سيما ما تكر�س 

منها في ن�سو�س الد�ستور. وعلى الرغم من ان طالب التنفيذ 

اهمل هذه المعاملة وامتنع عن التجاوب مع التكليف المذكور، 

يبقى القرار بحد ذاته، وب�سيغته المن�سورة اعاله، ذات اهمية 

فائقة من زوايا عدة:  

 

اول، انه ي�ضيئ على ق�ضية اجتماعية هي: مدى تدخل املحكمة ال�ضرعية 

يف ال�ضوؤون اخلا�ضة لمراأة را�ضدة، بناء على طلب والدها والإنعكا�ضات 

القانونية والإجتماعية لهذا التدخل. فقد بررت هذه املحكمة قرارها 

بتقييد حق الإبنة الرا�ضدة بال�ضفر ب�ضالحيتها بتقييد حق اآخر هو حق 

الأعرا�ص"  "على �ضالمة  الرا�ضدة يف اختيار زوج لها، حر�ضا  املراأة 

و�ضمانا للتكافوؤ بني الزوجني. ف�ضال عن ذلك، ل جتد املحكمة حرجا يف 

�ضياق تعليل تدخلها، يف القول باأن القرار ل ي�ضببب اي "�ضرر مبا�ضر". 

الأعرا�ص )وعلى  اعالن حر�ضها على  موازاة  توؤكد يف  بذلك  وكاأنها 

القيم العائلية التقليدية(، لمبالة �ضديدة، بل ازدراء حلقوق فردية 

ا�ضا�ضية كحق ال�ضفر والزواج، وهي حقوق ل يت�ضبب تقييدها وامل�ص بها 

باأي �ضرر مبا�ضر! واأبعد من ذلك، واذا مت الت�ضليم ب�ضالحية املحكمة 

يف هذا الطار، فما الذي مينع �ضيوع احكام متنع تنقل املراأة الرا�ضدة 

او  البيت اىل املدر�ضة  اآخر، من  من منطقة اىل اخرى، من حي اىل 

اجلامعة، بحجة احلر�ص على الأعرا�ص ومنع زواجها من �ضخ�ص غري 

كفوؤ او من �ضخ�ص من غري دينها )ورمبا غدا من غري مذهبها(؟ واأل 

يهدد ذلك حق املراأة بامل�ضاركة باحلياة املدنية ب�ضكل عام بحجة احقية 

والدها، واملحكمة ال�ضرعية، بالتدخل بحياتها اخلا�ضة؟  

ثانيا، ان القا�ضي املدين بدا �ضديد التحّيط يف التعامل مع القرار ال�ضرعي 

نظرا حل�ضا�ضية امل�ضاألة. فاإن يكلف القا�ضي طالب التنفيذ  مبناق�ضة م�ضمون 

القرار ال�ضرعي على �ضوء مبادئ النظام العام ول �ضيما ما جاء منها يف 

الد�ضتور،يعني امرين: الأول ان للقا�ضي قناعة بتعار�ص احلكم مع هذه 

املبادئ او على الأقل انه ميال اىل العتقاد بذلك او ان لديه ت�ضاوؤلت 

عميقة بهذا ال�ضاأن، والثاين انه، بدل العالن عن موقفه او ح�ضم ت�ضاوؤلته 

ب�ضاأن ذلك على نحو قد يظهر ت�ضادميا، اآثر الكتفاء بطرح الأ�ضئلة داعيا 

طالب التنفيذ اىل م�ضاركته يف ا�ضت�ضراف الأجوبة. والواقع ان لهذا التكليف 

)الدعوة( بحد ذاته، ومبعزل عما قد تنتهي املعاملة التنفيذية اليه، اهمية 

فائقة: ف�ضواء مت تنفيذ القرار او مل ينفذ، يبقى التكليف عالمة ا�ضتفهام 

متهد رمبا لنق�ص امل�ضلمات وا�ضت�ضراف احتمالت التغيري، باأ�ضلوب يغلب فيه 

التباحث واحلوار على الت�ضادم والفر�ص. وهو يتحول من هذه الزاوية، من 

�ضوؤال موجه اىل طالب التنفيذ اىل �ضوؤال موجه اىل جممل القوى امل�ضوؤولة 

او املوؤيدة للقرار ال�ضرعي املطلوب تنفيذه.  

مالكيها" )املادة الثانية(. باملقابل، ل ي�ضمل املنع الأجانب ول ينطبق 

عند اختالف املذهب بل فقط عند اختالف الدين. وين�ص امل�ضروع على 

مراعاة احكام قوانني الإرث للطوائف )املادة الأوىل( التي توؤدي اأ�ضال، 

من حيث النتيجة العملية وب�ضكل عام، اإىل منع التوارث عند اختالف 

الدين، ولو بني ابناء العائلة نف�ضها. ومن اهم الأ�ضباب املوجبة التي 

ت�ضّمنها امل�ضروع "احلوؤول دون �ضرب �ضيغة العي�ص امل�ضرتك والوحدة 

بالإقامة يف ظل  اللبنانيني  الوطنية )...( واملحافظة على حق جميع 

�ضيادة القانون، ويف مناخ عي�ص م�ضرتك، ومنع التهجري والهجرة التي 

تفرغ لبنان من قواه الإنتاجية ال�ضابة الذي هو باأ�ضد احلاجة اليها، ومنع 

الفرز الطائفي واجلغرايف والإجتماعي وال�ضيا�ضي والإقت�ضادي". كما 

ي�ضيف الن�ص ا�ضبابا موجبة اخرى كاحلوؤول دون ت�ضويه �ضورة لبنان 

التعددي ودون تقلي�ص الإختالط ال�ضكاين بني الطوائف ومناق�ضة ميثاق 

العي�ص امل�ضرتك و�ضرب التعددية، والق�ضاء على احلريات العامة، وتهديد 

وحدة الأر�ص ووحدة لبنان. 

وهذا امل�ضروع -الذي يوؤدي هو الآخر اىل تعزيز التمييز الطائفي- لقي 

انتقادات وا�ضعة، بني معار�ص وموؤيد. ومن ابرز هذه الإنتقادات، الراأي 

ال�ضادر عن هيئة الت�ضريع والإ�ضت�ضارات يف وزارة العدل بتاريخ 10  �ضباط 

2011 والذي اآل اىل اعالن عدم د�ضتوريته. ولهذه الغاية، ا�ضتندت الهيئة 
ب�ضكل خا�ص اىل مبداأ امل�ضاواة املكر�ص يف املادة ال�ضابعة من الد�ضتور 

يتجزاأ  ت�ضكل جزءا ل  باتت  التي  الدولية  املواثيق  واأي�ضا يف عدد من 

من الد�ضتور. وفيما جتاهلت الهيئة عددا كبريا من الأ�ضناد الد�ضتورية 

وال�ضعب و)و(  الأر�ص  املتعلق بوحدة  البندين )اأ(  الأخرى خ�ضو�ضًا 

ب�ضاأن النظام الليربايل احلر والواردين يف مقدمة الد�ضتور، حر�ضت 

على التاأكيد باأنه ل يجوز ا�ضتخدام ال�ضق الأخري من البند )ط( من هذه 

املقدمة والتي تن�ص على وحدة الأر�ص وال�ضعب لتعليل امل�ضروع، "لأن 

هذه القاعدة الد�ضتورية حتكم القرارات ال�ضيا�ضية واحلكومية ول تتناول 

نتائج الت�ضرف باحلقوق ال�ضخ�ضية والإقت�ضادية للمواطنني"..

وا�ضرار الهيئة على هذا الوجه بالغ الأهمية فهو يوؤ�ضر اىل توجه نحو احلد 

من املحاولت الرامية اإىل تو�ضيع رقعة املجالت التي يتم اقحام الطائفية 

فيها. )وكان ي�ضتح�ضن رمبا لو ابدت الهيئة مالحظة مماثلة ب�ضاأن ا�ضتناد 

"ل  امل�ضروع اىل الفقرة )ي( من مقدمة الد�ضتور التي جاء فيها ان 

�ضرعية لأي �ضلطة تناق�ص ميثاق العي�ص امل�ضرتك"(. والواقع ان موقف 

الهيئة يف هذا املجال ي�ضتدعي التوقف مليا: فكاأمنا اعرتا�ضها يحذر ان 

من �ضاأن مترير م�ضروع قانون مماثل بحجة احلفاظ على وحدة ال�ضعب، 

ان يوؤ�ض�ص لفئة جديدة من الن�ضو�ص الطائفية والتي تكر�ص ما ميكن 

ت�ضميته "الطائفية العقارية" مع ما ي�ضتتبع ذلك من تكري�ص للطائفية 

يف ال�ضجالت العقارية واأقالمها )ولدى القيمني وامل�ضرفني عليها( يف 

حني ان الد�ضتور يدعو اىل �ضرورة العمل وال�ضعي اىل تخطي الطائفية 

تدريجيا على خمتلف الأ�ضعدة. وما يزيد من اهمية هذا التحذير، هو 

ان م�ضروع القانون ل ينح�ضر يف املجال العقاري، امنا ميتد يف اجتاه 

تاأ�ضي�ص طائفية مماثلة على م�ضتوى ال�ضركات وال�ضجالت التجارية، طاملا 

انه مينع بالن�ضبة اىل ال�ضركات العقارية التي تكون ا�ضهمها ا�ضمية من 

التفرغ عن اكرثية ا�ضهمها ملالكني من غري طائفة مالكيها كما ا�ضلفنا، 

مما يوجب بحثا دوؤوبا عن طائفة امل�ضاهمني فيها ملعرفة امكانية متلكها 

لعقارات او امكانية التفرغ عن ا�ضهمها. كما مينع ال�ضركات غري العقارية 

من �ضراء الأمالك غري املنقولة ولو حلاجاتها اخلا�ضة.   

كما راأت الهيئة ان تقييد حق امللكية العقارية "يجب ان يتما�ضى ومتطلبات 

ال�ضالح العام الذي مل يثبت حا�ضرا"، وذلك بخالف تقييد اكت�ضاب 

غري اللبنانيني احلقوق العينية العقارية والذي ي�ضتمد م�ضروعيته من 

مقت�ضيات املنفعة العامة ومن دون ان ي�ضل باأية حال اىل حد املنع. وي�ضطر 

هنا ت�ضديد الهيئة مرتني على التوايل على خلو الأ�ضباب املوجبة مل�ضروع 

القانون من مقت�ضيات ال�ضالح العام او املنفعة العامة، او اقله تركيزها 

على عدم التنا�ضب بني تقييد حق امللكية والغاية املرجوة منه. 

ولرمبا هذه هي القاعدة التي حاول الزعماء املوارنة اظهار تقيدهم بها 

خالل اجتماعهم يف بكركي موؤخرا، من دون اعتماد اآليات املنع. فقد 

لبيوعات ذات طابع  النهار، اىل و�ضع �ضوابط  �ضعوا، ح�ضب �ضحيفة 

�ضيا�ضي او طائفي يف حال اختالف الدين و/او �ضجل النفو�ص بني البائع 

وال�ضاري، �ضواء لعقارات مبنية او غري مبنية، من خالل تو�ضيع دائرة 

احلالت التي يطبق فيها حق ال�ضفعة الوارد يف قانون امللكية العقارية 

كما والأ�ضخا�ص او اجلهات التي مينح لها. فتجوز ممار�ضة احلق املذكور 

لكل من املجل�ص البلدي املعني واملواطنني امل�ضجلني يف قيود البلدة من 

دين البائع و"الهيئات والأ�ضخا�ص املعنويني من الدين نف�ضه" ومالكي 

احل�ض�ص من الدين عينه يف "ال�ضركات مالكة العقارات". وبطبيعة 

احلال ل ميكن التو�ضع يف التعليق على الطرح الذي بحث يف اجتماع 

بكركي يف هذه املرحلة، ال ان جمرد الإعالن عنه ي�ضري اىل ان املخاوف 

وراء م�ضروع حرب مل تطو مع هذا الأخري، بل هي ما�ضية يف احلث على 

ا�ضت�ضراف الت�ضريعات التي يوؤمل ان تخلو من اية �ضائبة قانونية او د�ضتورية 

ل �ضيما جلهة التمييز الطائفي او املذهبي. ويالحظ يف هذا ال�ضياق ان 

الزعماء املوارنة هم الذين يقرتحون اليوم تو�ضيع اطار ال�ضفعة الذي 

ا�ضتمده القانون العثماين تاريخيا من املذهب احلنفي. 

❊غدير العاليلي حمام متدرج، يعد لأطروحة املاج�ضتري يف احلقوق يف 
جامعة القدي�ص يو�ضف يف بريوت.

القرار ال�سادر عن القا�سي ال�سرعي اجلعفري ال�سيد ح�سني 

تفاحة بتاريخ  2011-4-9: 

البيان  تزال عزباء ح�ضب  ما  ال�ضتدعاء  البنت مو�ضوع  ان  "حيث 
العائلي املرفق، وحيث ان الأب هو الويل اجلربي على البنت طاملا 

الكفوؤ  ابنته من غري  الوالد من زواج  هي عزباء، وحيث ان خوف 

فكيف اذا كاأن من غري دينها وعدم اأنتمائه اىل الإ�ضالم بح�ضب ما 

�ضرح امل�ضتدعي، 

وحيث ان املطلوب منع �ضفرها لها احلق بالإعرتا�ص على القرار اذا 

كانت الأ�ضباب املدىل بها غري واقعية، 

وحيث ان املحكمة حتر�ص على �ضالمة الأعرا�ص واحلفاظ عليها، 

وحيث ان املحكمة ل ترى �ضررا مبا�ضرا يف ا�ضدارها القرار، 

لذلك، و�ضندا للمادتني 20 و21 من ق م �ص )قانون املحاكم ال�ضرعية(، 

تقرر منع �ضفر ... التي حتمل اجلن�ضية الأمريكية، قرارا �ضرعيا معجل 

التنفيذ نافذا على اأ�ضله �ضدر بتاريخ 2011-4-9". 

القرار ال�سادر عن رئي�س دائرة التنفيذ يف جويا القا�سي 

بالل بدر بتاريخ 2011-4-14: 

 ،... املنفذ  من  املقدم  التنفيذ  طلب  على  الإطالع  "بعد 
وعلى ال�ضورة ال�ضاحلة للتنفيذ عن احلكم ال�ضرعي ال�ضادر بتاريخ 

 ،2011-4-9

وحيث ان القرار مو�ضوع التنفيذ قد ت�ضمن منع املنفذ عليها، ابنة 

الزواج من  تنوي  ال�ضفر م�ضتندا اىل ان هذه الأخرية  املنفذ، من 

�ضخ�ص غري كفوؤ ولي�ص من دينها،

القرار  ت�ضمنه  ما  مبناق�ضة  التنفيذ  طالب  تكليف  يقت�ضي  وحيث 

ال�ضرعي مو�ضوع طلبه وما ا�ضتند اليه يف �ضوء مبادئ النظام العام 

ل �ضيما ما تكر�ص منها يف ن�ضو�ص الد�ضتور، 

لذلك نقرر تكليف املنفذ مبا �ضلف، على ان ينظر لحقا باملقت�ضى".  

"�ضبكة  التطوعي، تو�ضلت  العمل  "بعد اكثر من خم�ص �ضنوات من 
لدى  والطفلة  للطفل  الح�ضانة  �ضن  تعديل  اإلى  الأ�ضرة"  حقوق 

الوالدة ورفعها حتى الإثنتي ع�ضرة �ضنة مكتملة. واإذا وجد القا�ضي 

ي�ضتطيع  فاإنه  الوالدة  البقاء مع  الطفلة في  او  الطفل  ان م�ضلحة 

تمديد �ضن الح�ضانة اإلى الخام�ضة ع�ضرة، وذلك لدى الطائفة ال�ضنية 

الكريمة." بهذه الكلمات، و�ضفت رئي�ضة ال�ضبكة اقبال دوغان الحراك 

الن�ضائي بالقرب من المجل�ص ال�ضرعي الإ�ضالمي الأعلى لإنجاز هذا 

التعديل )ال�ضفير، 16-6-2011(. والواقع، اأن هذا الحراك متميز 

جدا: فهو لم يتوقف عند حدود الطوائف المتهمة باإنحيازها تقليديا 

للرجل وبعدم قابليتها للتجدد، بل حقق انجازه داخل مجل�ص الطائفة 

ال�ضنية وباأكثرية 14 �ضوتا مع 13 �ضوتا �ضد. كما ان تكوين ال�ضبكة من 

اع�ضاء من جميع الطوائف والمذاهب، ي�ضمح بالإعتقاد باأن من �ضاأن 

عملها ان ي�ضكل نموذجا لحركة او�ضع تهدف الى تن�ضيط الإجتهاد حول 

مدى مالءمة القواعد الطائفية والى اقلمتها مع الظروف الإجتماعية 

الم�ضتجدة: فتنتهي ربما الى تكري�ص قواعد م�ضتركة لحماية حقوق 

المراأة والطفل، الى تكري�ص نظام عام "متفق عليه" ينبثق لي�ص من 

فوق )�ضلطة الدولة(، انما من احتياجات المجتمع وطموحاته. وهذا 

ما دعت اليه ال�ضبكة ولو ب�ضكل غير مبا�ضر، وهذا ما عبرت عنه بع�ص 

المقالت المن�ضورة غداة اقرار التعديل )مثال: ربى ابو عمو، ح�ضانة 

الأطفال، ال تثير غيرة الطوائف؟ الأخبار 16 حزيران 2011(.  

ثالثا، ان القا�ضي املدين اكد من خالل قراره على وجود مبادئ معينة 

)مبادئ النظام العام( يتعني على املحاكم ال�ضرعية الإلتزام والتقيد بها، 

وان من �ضاأن عدم الإلتزام بذلك ان يجعل اعمالها غري قابلة للتنفيذ. 

وهذا الأمر يف�ضر تكليف طالب التنفيذ مبناق�ضة مدى توافق م�ضمون 

القرار ال�ضرعي مع هذه املبادئ، متهيدا للنظر يف طلبه. والواقع ان لهذا 

املوقف ابعاد قانونية واإجتماعية فائقة الأهمية.  

فهو يعيد ترتيب العالقة بني الطوائف والدولة: فاأمرت الطوائف بتنظيم 

الأحوال ال�ضخ�ضية للمنت�ضبني اليها تخ�ضع ملبادئ النظام العام امل�ضتمدة 

من املنظومة القانونية للدولة. ورغم ان هذا الأمر يتما�ضى مع ن�ص املادة 

9 من الد�ضتور التي تخ�ضع ممار�ضة ال�ضعائر الدينية لالإنتظام العام، 
فاإن احلالت التي مت فيها ا�ضتبعاد احكام طائفية او احلد من مفاعيلها 

عمال بالإنتظام العام تبقى نادرة )يذكر منها تدخل القا�ضي املدين 

لتخاذ تدابري حماية لقا�ضرين معار�ضة يف مفاعيلها للقرارات ال�ضادرة 

عن ق�ضاة ال�ضرع كاتخاذ قرار بابقاء طفل يف رعاية والدته رغم انتقال 

حق الولية اىل الوالد بحكم �ضرعي، يراجع، نزار �ضاغية، "الطفل يف حال 

اخلــطر": الق�ضاء يكّر�ص نظامًا ملزمًا للطوائف، الأخبار، 13 اآب 2009(. 

وما يزيد هذا القرار اهمية، هو انه احال، لي�ص اىل ن�ضو�ص معينة، امنا اىل 

مبادئ النظام العام. وهذه العبارة امنا تفتح الباب لي�ص فقط امام تطبيق 

ن�ضو�ص �ضريحة معينة، امنا اي�ضا امام اعالء مكانة بع�ص احلقوق ورفعها 

اىل م�ضاف قواعد النظام العام، بل اي�ضا واي�ضا، امام ا�ضتنباط املبادئ 

العامة من جمموع التوجهات الت�ضريعية املدنية ال�ضائدة. فما هي مرتبة 

احلقوق الفردية املمنوحة لالأفراد؟ وهل يرقى حق ال�ضفر او حق الزواج 

او حق التعلم او حق التنقل اىل م�ضتوى احلق املحمي مببادئ النظام العام 

ام ل؟ ثم ما هي املبادئ التي ن�ص عليها الد�ضتور؟ وهل هي ت�ضمل املبادئ 

امل�ضتمدة من مقدمة الد�ضتور، مبا فيها تلك امل�ضتمدة من العاملي حلقوق 

واملواثيق الدولية كالعهدين الدوليني للحقوق املدنية وال�ضيا�ضية وللحقوق 

الإقت�ضادية والإجتماعية والثقافية؟ 

رابعا، ان القول بوجود مبادئ ملزمة للنظام العام امنا ي�ضكل بحد ذاته بابا 

لتعزيز الوظيفة الجتماعية للق�ضاء املدين وادواته. فلي�ص على القا�ضي ان 

يبقى ا�ضري الن�ضو�ص الو�ضعية، بل له �ضالحية ا�ضتنباط مبادئ ملزمة ، بل 

رمبا عليه التحري عن مبادئ مماثلة كلما تبني م�ضا خطريا بحق ا�ضا�ضي. 

❊ن. �ص.

المرأة وسن الحضانة: اإلصالح من داخل الطوائف؟ الطائفية العقارية والمصرفية: وسيلتان اضافيتان لتأطير اللبنانيين 
ضمن النظام الطائفي وتعزيز الزبائنية الطائفية.

قروض مصرفية خاصة بالطالب “الكاثوليكيين” دون سواهم 
يكفلها المجلس األعلى للطائفة.
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في كلمة القاها �سامر يون�س )مدعي عام في بيروت( في 4-29-

2011 في معهد الدرو�س الق�سائية ب�ساأن قانون الإتجار بالب�سر، 

ذكر ان قانون العقوبات الحالي يعاقب بع�س الأفعال التي 

قد ت�سكل اوجها لالتجار بالب�سر حتى ولو لم يكر�س المفهوم 

بذاته بعد. وفيما نوه القا�سي بالأحكام الق�سائية التي ادانت 

مواطنين لبنانيين على خلفية ارتكاب اعمال عنف �سد العامالت 

الأجنبيات لديهم، فقد عبر عن قلق عميق ازاء ال�ست�سهال 

بتخفيف العقوبات في حالت مماثلة. "فالأ�سباب المخففة 

وطلبوا  ندما  واأ�سهروا  توبة  اعلنوا  ممن  لم�ستحقيها  تمنح 

�سفحا، ل لمن ي�ستبدون وي�ستكبرون ويتجبرون ويدو�سون 

على من هم دونهم قيمة وقدرا". وتن�سر "المفكرة" مقتطفات 

من هذه الكلمة التي تدعو الى التفكير ابعد من الت�سريع، 

بكيفية تطبيق القانون في المحاكم. ولكن، كيف تعامل الق�ساء 

اللبناني مع هذه الظاهرة؟ ل �سيما ان الم�ستغلين والمعتدين 

هم عادة من اللبنانيين، في حين ان الم�ستغلين والمعتدى عليهم 

هم اجمال من جن�سيات اجنبية "م�ست�سعفة"؟ 

اليكم حكما ا�ضدره القا�ضي المنفرد الجزائي في جبيل، بتاريخ 24-

6-2010، وقد �ضدقته محكمة ال�ضتئناف الجزائية في جبل لبنان في 

31-1-2011، انتهى بموجبه الى ادانة مواطنته اللبنانية، لإقدامها على 

�ضرب فتاة �ضريلنكية تعمل في خدمتها، فحب�ضها �ضهرا، �ضندا للمادة 554 

من قانون العقوبات، راف�ضا منحها اية ا�ضباب مخففة لم ت�ضتحقها لتفيد 

منها، وذلك نظرا لعدم اقرارها بما اتته من جريمة ت�ضتاأهل العقاب، "لأن 

الإقرار بالجرم هو اول طريق الندم"، ح�ضبما جاء في احدى حيثيات 

هذا الحكم، مانعا اياها، في الوقت عينه، من "الدخول طرفا في عقد 

ا�ضتخدام عامل او عاملة في الخدمة المنزلية ب�ضفة ربة عمل او كفيلة 

منذ تاريخ �ضيرورة هذا الحكم مبرما، لمدة خم�ص �ضنوات، وذلك �ضندا 

لأحكام المادة 94 من قانون العقوبات اللبناني"، "وباإبالغ ن�ضخة عن 

هذا الحكم من المديرية العامة لالأمن العام اللبناني ومن وزارة العمل"، 

وبت�ضمين المدعى عليها "ع�ضرة ماليين ليرة لبنانية بدل عطل المدعية 

و�ضررها".  واإليكم اي�ضا، حكما اآخر ا�ضدره القا�ضي المنفرد الجزائي 

في البترون، بتاريخ 9-12-2009، ادان بموجبه �ضيدة لبنانية داأبت على 

�ضرب خادمتها الفيليبنية وتعنيفها واأ�ضاءة معاملتها، فحب�ضها لخم�ضة 

554 من  ع�ضر يوما وغرمها خم�ضين الف ليرة لبنانية، �ضندا للمادة 

قانون العقوبات، و�ضمنها ع�ضرة ماليين وثمانمائة الف ليرة لبنانية 

بدل عطل المدعية و�ضررها ودركها ر�ضوم الدعوى ونفقاتها. 

ولكّن المفارقة ان محكمة الإ�ضتئناف في لبنان ال�ضمالي قد قررت   

تخفيفا، في 21-10-2010، ا�ضتبدال عقوبتي الحب�ص والغرامة المحكوم 

بهما بداية، بغرامة اجمالية قدرها مليون ليرة لبنانية، دون ان يطراأ اي 

جديد يبرر افادة هذه ال�ضيدة اللبنانية من ا�ضباب لم ت�ضتحقها، تخفف 

م�ضوؤوليتها عن جرم يقت�ضي التعامل معه بحزم و�ضدة. 

وما نخ�ضاه في هذا ال�ضدد، هو ان ت�ضتد عزيمة ال�ضاربين وال�ضاربات،   

المعتدين والمعتديات، في�ضت�ضهلون �ضلوكا اجراميا عدائيا، يرونه عاديا 

ماألوفا وم�ضروعا، ل �ضيما اذا ما اح�ضوا ب�ضعف الوازع وهزالة الرادع! 

فالأ�ضباب المخففة تمنح لم�ضتحقيها ممن اعلنوا توبة وا�ضهروا   

ندما وطلبوا �ضفحا، ل لمن ي�ضتبدون وي�ضتكبرون ويتجبرون ويدو�ضون 

على من هم دونهم قدرة وقدرا، واإن كان هوؤلء يفوقونهم قدرا! 

ولتهدئ خاطرا  لتردع مجرما  يكن مقدارها،  ايا  تكفي غرامة،  وهل 

ولتبل�ضم جرحا ولتكفكف دمعة ولتعيد توازنا، ولتزيل اآثار �ضيجارة اطفاأها 

رب عمل او ربة منزل، .. في ج�ضم فتاة، عيبها لونها، جرمها فقرها، 

ذنبها غربتها وت�ضردها عن اهل ودار! 

على هامش مشروع قانون اإلتجار 
بالبشر:“كي ال تكون العقوبة طبقية” 

 مالحظات حول مشروع قانون 
بمعاقبة اإلتجار بالبشر 

�ضهد ايار المن�ضرم �ضباقا حقيقيا بين وزارة ال�ضوؤون الإجتماعية 

واللجنة النيابية لحقوق المراأة والطفل على و�ضع م�ضروع قانون 

فيما  للتعاون  اي جهد  بذل  دون  ال�ضوارع، من  اطفال  ب�ضاأن 

بينهما. فكالهما يرغب بقانون خا�ص لمكافحة هذه "الآفة"، 

وكالهما ي�ضتعين بقا�ص مرموق لو�ضع م�ضروع القانون، وكالهما 

يعمل كاأنما الآخر غير موجود. ولالأ�ضف، في كال الم�ضروعين، 

يبقى المنطق العقابي طاغيا: فلئن كان طفل ال�ضارع بحاجة 

الى حماية، فاإن ت�ضوله و/او ت�ضرده يبقى جرما في م�ضروعي 

القانون المقترحين. اذ ذاك، ثمة �ضوؤال م�ضروع: ما هو الدافع 

الحقيقي الى الت�ضريع؟ اهو انقاذ الأطفال من ال�ضارع و�ضمان 

فر�ضهم في بناء ذواتهم، ام انقاذ ال�ضارع من مظهر هوؤلء 

الأطفال، من مظهر الفقر؟ 

خالل �ضهر ايار 2011، ابدت لجنة الإدارة والعدل اهتماما خا�ضا 

بتعديل القوانين الهادفة الى الغاء التمييز، اقله ظاهريا، �ضد المراأة 

في مجالت معينة. وقد اقرت في هذا ال�ضياق الإقتراح الآيل الى تعديل 

المواد المت�ضلة بجرم الزنى المن�ضو�ص عليه في المواد 487، 488، 

489 من قانون العقوبات )16 ايار 2011(. والواقع، وعند الإمعان 

بكيفية تطبيق هذه الن�ضو�ص، جاز القول باأنه بخالف الأ�ضباب الموجبة 

لهذا التعديل )الغاء التمييز(، فاإنه يوؤول فعليا الى تعميقه. 

فاأول توجهات الإقتراح، هو م�ضاواة الجن�ضين في اكتمال �ضروط   

اذا  المتزوج  الرجل  يعاقب  الذي  الحالي  الن�ص  فبخالف  الزنى. 

جامع امراأة اخرى فقط اذا اتخذها جهارا او في منزله الزوجي، 

فتح الإقتراح باب معاقبته كلما جامع امراأة اخرى بمعزل عن ظروف 

المجامعة، تماما كما هي حال المراأة المتزوجة. وبذلك، اآل الإقتراح 

الى تحقيق الم�ضاواة لي�ص عن طريق الغاء جرم الزنى كما طالبت به 

بع�ص الجمعيات الن�ضائية )انظر الكادر(، بل عن طريق تو�ضيع اطار 

التجريم بالن�ضبة الى الرجل المتزوج، وفق ما طالبت به جمعيات 

اخرى. 

الظروف  �ضوء  في  تماما  مخادع  الإقتراح  هذا  ان  والواقع   

الإجتماعية والقانونية الحا�ضرة، ول �ضيما اذا عرفنا ان مالحقة 

الزنى ل تتم حكما انما فقط بناء على �ضكوى احد الزوجين )الزوج 

تبعية  من  ت�ضكو  المراأة  كانت  اذا  الم�ضاواة  هي  فاأين  المخدوع(. 

اقت�ضادية للرجل؟ ثم هل بو�ضع المراأة اأن ت�ضتكي من زنى زوجها في 

ظل قوانين الأحوال ال�ضخ�ضية التي ي�ضمح بع�ضها بتعدد الزوجات، 

وبالطالق الأحادي من قبل الرجل، او التي يمنع بع�ضها الآخر الطالق 

او ف�ضخ الزواج والتي تنحاز ب�ضكل او باآخر للرجل في ق�ضايا الح�ضانة؟ 

واأل يوؤدي ذلك ب�ضكل عام الى ح�ضر تطبيق احكام الزنى على المراأة، 

الأجدى  يكن من  الم  ثم،  الرجل؟  زنى  �ضروط تجريم  بمعزل عن 

تاليا للباحثين عن الم�ضاواة، ان يعمدوا الى م�ضاواة الجن�ضين في 

"الحرية" بدل العمل على الإيحاء المخادع بم�ضاواتهم في "التزام 
الح�ضمة"، الذي يبقى تاريخيا العامل الرئي�ضي في فر�ص الالم�ضاواة 

�ضد المراأة؟ 

وما يزيد هذه الت�ضاوؤلت حدة هو التعديل الذي تناول عقوبة   

جرم الزنى. فبخالف الن�ص الحالي الذي يميز في تحديد العقوبة، 

فيفر�ص على المراأة الزانية عقوبة ق�ضوى )�ضنتين حب�ص( هي �ضعف 

العقوبة الق�ضوى  التي قد تلحق بالرجل الزاني )�ضنة حب�ص(، اآل 

القتراح الى تحقيق الم�ضاواة عن طريق اعتماد العقوبة الأعلى )�ضنتين 

حب�ص( للجميع. وكاأنما لجنة الإدارة والعدل تعلن ان �ضعيها الى تحقيق 

الم�ضاواة بين الجن�ضين ل يقلل ب�ضيء من الخطورة الإجتماعية الناجمة 

عن انتهاك موجب الح�ضمة. 

“المفكرة” استطلعت آراء جمعيتان نسائية عن 
التعديل المذكور:

التجمع الن�سائي الديموقراطي اللبناني

"ل نعتقد ان التعديل �ضوف يكون مفيدا للمراأة في ظل مجتمع ذكوري 
يعتبر زنى المراأة جريمة كبرى بينما يت�ضاهل مع الرجل اذا قام بالفعل 

ذاته. والأهم من ذلك، اننا �ضد العقوبة على الزنى ا�ضال، ونف�ضل 

ان ي�ضكل فعل الزنى خطاأ مدنيا واأحد ا�ضباب الطالق في قانون مدني 

لالأحوال ال�ضخ�ضية". )جمانة مرعي( 

جمعية ن�سوية 

"نرحب بالمحاولت الهادفة الى الم�ضاواة بين الجن�ضين في القانون 
اننا ندرك ان  اللبناني كافة، ولكننا نعار�ص تجريم الزنى. فرغم 

الزنى قد ي�ضبب اذى كبيرا لأحد الزوجين، نرى ان عواقبه )الطالق 

او الت�ضامح او اي �ضئ اآخر( يجب ان يحددها الزوجان ولي�ضح تدخل 

الدولة في ذلك". )نادين معو�ص(.

بتاريخ 12-5-2011، اقرت اللجان النيابية الم�ستركة م�سروع 

قانون يرمي الى معاقبة جريمة الإتجار بالب�سر. ومع ت�سجيل 

اهمية الم�سروع في حماية ال�سحايا، فاإن من �ساأن المادة 586 

)8( ان تجرده من كثير من مفاعيله. فقد ن�ست هذه المادة 

الذي يثبت انه ارغم على  عليه  المجنى  العقاب  من  "يعفى 
�سروط  خالف  او  القانون  في  عليها  معاقب  افعال  ارتكاب 

الإقامة او العمل. يجوز لقا�سي التحقيق او القا�سي الناظر 

للمجنى  ان يجيز  ي�سدره،  الدعوى، بموجب قرار  ملف  في 

عليه القامة في لبنان خالل المدة التي تقت�سيها اجراءات 

التحقيق". 

وبنتيجتها، يتعين على من تم ا�ضتغاللها في الدعارة ان تقدم اثباتا على 

انها ارغمت على ارتكاب الفعل. وهو اجرائيا وعمليا امر �ضعب، وغير 

منطقي. فكيف نقول ان ثمة �ضخ�ضا �ضحية لالإتجار به من دون ان يكون 

لموافقته اي اثر على تكييف الفعل ومن ثم نفر�ص عليه تقديم اثباتات 

على انه كان مرغما على القيام بما قام به في معر�ص ا�ضتغالله؟ ثم 

كيف نحفز ال�ضحية على ف�ضح الذي يتاجر بها اذا تعين عليها بالنتيجة 

ان تجابه معه المالحقة والعقاب؟ ولذلك، يقت�ضي هنا القول بوجود 

قرينة باأن �ضحية الإتجار تكون مرغمة ب�ضكل او باآخر على القيام باأعمال 

معينة وبوجه خا�ص الأعمال التي تدخل �ضمن اطار ا�ضتغاللها، كالدعارة 

والت�ضول الخ.. كما انه يقت�ضي ان ل ينح�ضر الأمر بالإعفاء من العقاب 

انما اي�ضا بالإعفاء من المالحقة. 

ومن جهة اخرى، ت�ضمن الم�ضروع تعديال للمادة 524 عقوبات    

من �ضاأنه ان يم�ص مبا�ضرة بحرية المراأة في �ضوؤونها الخا�ضة. فالن�ص 

القديم للمادة 524 كان يعاقب اغواء فتاة دون �ضن الـ21 او اجتذابها او 

ابعادها لإر�ضاء اهواء الغير incitation a la debauche. والمق�ضود 

بذلك هو ان تن�ضاق فتاة لرغبات �ضخ�ص اآخر لم�ضلحة �ضخ�ص ثالث 

كاأن توافق على مجامعة هذا الأخير بت�ضجيع من الثاني، من دون ان 

يكون هنالك اي بدل مالي )اي خارج حالت الدعارة(. وهذا الن�ص 

الم�ضتمد من القانون الفرن�ضي القديم انما هو مبني على فر�ضيتين 

اثنتين: الأولى، ان الفتيات تحت الـ21 �ضنة يعانين من �ضعف نف�ضي 

العالقات  ان  والثانية،  الغير،  اغواء  ازاء  حمايتهن  تاليا  ويقت�ضي 

الجن�ضية تبقى من الم�ضائل الخطرة التي يقت�ضي حماية ال�ضعفاء منها. 

وتاليا، ان تعديل المادة في اتجاه تعميم الفئة المحمية، فت�ضبح   

اي "�ضخ�ص" بدل عن "فتاة دون الـ21 �سنة" يعني تو�ضيع الفئة التي 

يقت�ضي حمايتها لت�ضمل النا�ص كافة، مما يوؤدي حكما الى تو�ضيع دائرة 

تدخل القانون في ال�ضوؤون الخا�ضة، وب�ضكل خا�ص تدخل الأهل في 

�ضوؤون اولدهم. وهكذا بموجب هذا الن�ص، باإمكان الأهل الإدعاء 

�ضد من �ضجع ابنتهم او ابنهم )ايا كان �ضنه/ها( على اقامة عالقة 

بالإتجار.  باأحد ما دون ان يكون لذلك اي �ضلة  عاطفية/ جن�ضية 

وبالطبع، وعلى �ضوء الظروف الثقافية، يفتر�ص ان يطبق هذا الن�ص 

على الن�ضاء وحدهن، وربما اي�ضا على المثليين والمثليات، اي في كل 

ما يعار�ص اأخالقيات المجتمع التقليدية. وتاليا، ل نخطئ اذا قلنا 

ان تعديال مماثال يوؤدي الى تكري�ص هيمنة مفهوم معين لالأخالق 

العامة على ح�ضاب الحرية ال�ضخ�ضية، من دون ان يكون له اي عالقة 

بمكافحة الإتجار بالب�ضر.

يتعر�ضن  اللواتي  الأجنبيات  المنازل  عامالت   :1 رقم  الم�ساألة  

مكاتب  ان  علما  لبنان،  في  اقاماتهن  تجديد  لعدم  لمالحقات 

واوراقهم  بجوازاتهم  يحتفظون  العمل  وارباب  "الإ�ضتقدام" 
رايت�ص  )هيومان  التقديرات  من   %  85 عن  يقل  ل  فيما  القانونية 

عن  يتخلفون  الذين  هم  وانهم   )2010 ايلول  حماية،  بال  وات�ص، 

تتم  المالحقات  هذه  غالبية  ان  بل  لآخر.  او  ل�ضبب  الإقامة  تجديد 

واذ  و�ضعها(.  عن  الم�ضوؤولين  )اي  هوؤلء  من  �ضكوى  ا�ضا�ص  على 

اأ�ضا�ص المادة  ت�ضتمر النيابات العامة في مالحقة تلك الن�ضاء على 

قد  طويلة  لآماد  توقيفهن  يت�ضبب  )مما  الأجانب  قانون  من   36

تتعدى المحاكمة(، يتجه ق�ضاة نحو ابطال التعقبات بحقهن لعدم 

الم�ضوؤولية فهو )رب العمل( متقاع�ص عن تجديد الإقامة )القا�ضي 

 .)2010-5-6 طنو�ص،  جان  القا�ضي  جبيل،  في  الجزائي   المنفرد 

قانون  في  ورد  فقد  المخدرات.  على  مدمن   :2 رقم  الم�ساألة 

المخدرات اأن المالحقة تتوقف موؤقتا �ضد المدمن فور تعهده بالإذعان 

لإجراءات العالج، وتتوقف نهائيا في حال مثابرته على العالج حتى 

�ضفائه التام. وتتحمل الدولة نفقات العالج كاملة. ال ان هذا المبداأ 

لم يجد بعد طريقه الى التطبيق لأن الحكومة ما تزال متخلفة عن 

اآليات تنفيذه. وتاليا، ما يزال المدمن عر�ضة للعقوبة، حتى  تاأمين 

ولو رغب بالعالج، ل ل�ضبب يت�ضل به، بل لأن الحكومة ما تزال تتنكر 

لحقه بالعالج المجاني. ويتجه بع�ص الق�ضاة الى تدابير من �ضاأنها 

وقف تنفيذ العقوبة اذا اثبت المدمن انقطاعه عن التعاطي، او اذا 

تعهد بالعالج )حقوق المدمن نحو انفتاح اكبر، جمعية �ضكون، 2009(. 

لكن تبقى هذه التوجهات اقلوية. 

تسابق السلطات على 
مكافحة “آفة” اطفال 

 الشوارع: المنطق 
العقابي اوال

“المساواة” حجة لتشريع الالمساواة: 
جرم الزنى نموذجا

القاضي والفئات المهمشة: لماذا 
يالحق اشخاص ألسباب تخرج عن 

اراداتهم؟ لماذا يعاقبون؟
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 القضاء يدون اقواال منسوبة لألمن العام:“سلطتنا نحن 
يلي بدها تمشي وليس سلطة القضاة” ويطلب المساءلة

❊سارة ونسا جمعية رواد فرانتيرز
العبارة الواردة في عنوان هذه المقالة لي�ست من ن�سج الخيال 

العام  الأمن  الى موظف في جهاز  واإنما هي عبارة من�سوبة 

اللبناني وموثقة في مح�سر ر�سمي. وقد اتى هذا الكالم في 

اطار رف�س الأجهزة الأمنية تنفيذ قرار ق�سائي، وهو يعبر 

مرة اخرى عن النمط ال�سائد في تعاطي الأجهزة الأمنية مع 

الأحكام الق�سائية ومع الق�ساء عموما، حيث تعتبر الأجهزة 

الأمنية ان الكلمة الأخيرة تبقى لهم و "الأمر لهم". وهذا 

الأمر انما  يعك�س حكم الأمر الواقع او حكم الع�سكر، علما ان 

المر يتعلق بواحدة من اهم الحريات العامة ال وهي الحرية 

ال�سخ�سية. ولئن عك�ست هذه العبارة مواقف م�سابهة �سدرت 

�سابقا عن الأمن العام، الجديد هنا هو ان ي�سر القا�سي الذي 

رف�س الأمن العام تنفيذ حكمه على تدوين هذه العبارة في 

مح�سر الدعوى العالقة امامه، تمهيدا للمطالبة بم�ساءلته 

وتاليا اعادة الأمور الى ن�سابها.   

وكان القا�ضي المنفرد في البقاع الناظر بق�ضايا الأحداث، محمد �ضالم، 

قد نظر في مالحقة فتاة  قا�ضرة من التابعية ال�ضورية لدخولها البالد 

ب�ضورة غير �ضرعية. فخل�ص الى القول باأن دخولها  على هذا الوجه 

جرى من دون علمها بعدما اوهمها �ضائق ال�ضيارة باأنه قام بما يلزم 

لدى مركز الأمن العام على الحدود وانه ل تتوفر لديها اي نية جرمية، 

ليحكم باإبطال التعقبات بحقها وباإطالق �ضراحها فورا )قرار �ضادر في 

3-3-2011(. كما ن�ص القرار على عدم ترحيلها  لأنه ل يوجد للمدعى 

عليها "اي �ضخ�ص تعود اليه في �ضوريا او في اي مكان اآخر"، وبت�ضليمها 

الى �ضقيقتها المقيمة في لبنان1. 

المحتجزة  �ضقيقة  عادت  الحكم  �ضدور  على  ايام  ثالثة  وبعد   

ف�ضرحت امام القا�ضي باأن المديرية العامة لالمن العام قد ا�ضتنكفت 

عن تنفيذ حكمه ح�ضبما ورد في المح�ضر. فقرر القا�ضي ت�ضطير مذكرة 

الى المديرية لي�ضار الى تنفيذ القرار ال�ضادر عن المحكمة على اعتبار 

ان "فعل الموظف الممتنع ي�ضكل جرما جزائيا معاقبا عليه بموجب المادة 

371 من قانون العقوبات اللبناني التي تن�ص على معاقبة "كل موظف 

ي�ضتعمل �ضلطته او نفوذه مبا�ضرة او غير مبا�ضرة ليعوق او يوؤخر تطبيق 

القوانين او الأنظمة او جباية الر�ضوم او ال�ضرائب او تنفيذ قرار ق�ضائي 

او مذكرة ق�ضائية او اي امر �ضادر عن ال�ضلطة ذات ال�ضالحية". 

القا�ضر  �ضقيقة  عادت  واحد،  يوم  وبعد   ،2011-3-8 بتاريخ  انه،  ال 

المحتجزة و�ضرحت وفق ما جاء في المح�ضر ان الأمن العام رف�ص 

مجددا تنفيذ الحكم الق�ضائي، ل بل ان احد موظفي المديرية رمى 

المذكرة الق�ضائية وال�ضورة طبق الأ�ضل عن القرار بوجهها قائال حرفيا 

"ل ق�ضاة ول غيرهم بعلمونا �ضغلنا و�ضلطتنا نحن يلي بدها تم�ضي ولي�ص 
�ضلطة الق�ضاة". 

هنا اي�ضا لم ي�ضلم القا�ضي بالأمر الواقع انما قرر "احالة الأوراق   

الى النيابة العامة في البقاع لإحالتها الى المرجع المخت�ص للتحقيق 

بهذه الأقوال او اتخاذ التدبير المنا�ضب �ضندا للمادة 371 عقوبات". 

كما قرر "ت�ضطير مذكرة الى المدير العام لالأمن العام لإتخاذ التدبير 

الم�ضلكي المنا�ضب" بحق الموظف، واخيرا "ار�ضال �ضورة عن القرارات 

وزارة  اي  الو�ضاية  �ضلطة  الى  الدعوى  ومح�ضر  ال�ضادرة  الق�ضائية 

الداخلية والبلديات".

وبذلك، اكد القا�ضي على امرين جوهريين: اولهما انه ل منا�ص من 

ابطلت  التي  القا�ضر  ا�ضتعادة  من  وبالتالي  الق�ضائي  الحكم  تنفيذ 

الق�ضاء  ا�ضتعادة  اي�ضا من  التعقبات بحقها لحريتها، وثانيهما ل بد 

لمكانة يكاد يخ�ضرها بوجه ادارة تمتنع عن تنفيذ احكامه وتلجم دوره 

كحام للحريات.

ومن هذه الزاوية، بدا التجاذب الحا�ضل بين الأمن العام والقا�ضي تتمة 

لنقا�ضات دامت طوال 2010 ب�ضاأن تنفيذ القرارات الق�ضائية الآيلة الى الزام 

الأمن العام/ وزارة الداخلية بوجوب و�ضع حد لالحتجاز التع�ضفي. 

ابقاء  في  منهجية  ممار�ضة  يتبع  الذي  العام  الأمن  جهة،  فمن   

الأجانب ومنهم الالجئين، محتجزين لأ�ضهر واأحيانا ل�ضنوات عدة من 

دون �ضند قانوني، وخالفا للد�ضتور وللقوانين اللبنانية والمواثيق الدولية 

ذات ال�ضلة. ومن ابرز الأمثلة على ذلك، احتجاز عميد المحتجزين 

تع�ضفا في نظارة الأمن العام منذ اكثر من ثالث �ضنوات رغم �ضدور 

ثالثة احكام ق�ضائية اكدت على وجوب اطالق �ضراحه فورا.  

تعد  انها  ا�ضا�ص  على  الممار�ضة  ادانوا هذه  ق�ضاة  اخرى،  ومن جهة 

�ضارخ على الد�ضتور. وكان اول هذه الأحكام  قد �ضدر عن قا�ضي الأمور 

الم�ضتعجلة في زحلة  �ضنتيا ق�ضارجي  بتاريخ 11-12-2009 وهي ق�ضية 

الالجئة العراقية ي�ضرى العامري. وكان الأمن العام قد رف�ص في هذه 

الق�ضية اي�ضا تنفيذ الحكم الق�ضائي، واعتبر المدير العام لالأمن العام 

حينها في ت�ضريح لجريدة الخبار بتاريخ 16-1-2010 انه: "تبين لنا 

ان القا�ضي الذي ا�ضدر الحكم ل يعرف ماذا يفعل". 

وهنا ل بد من الإ�ضارة الى ان هذه "المواجهة" لي�ضت مح�ضورة   

بعدم تنفيذ حكم ق�ضائي، بل تعود الى جذور النظام وعالقة ال�ضلطات 

فيما بينها و�ضالحياتها، وتحديدا في ما يخ�ص ال�ضالحيات المعطاة 

"�ضابطة عدلية"  الى المديرية العامة لالأمن العام. فعدا عن كونها 

م�ضاعدة للنائب العام وتعمل تحت امرته وفق المادة 38 من قانون ا�ضول 

المحاكمات الجزائية، فقد اعطاها الم�ضرع وفق قانون تنظيم الأمن 

العام )مر�ضوم ا�ضتراعى رقم 139 تاريخ 12-06-1959( �ضالحية مراقبة 

وجود الجانب في لبنان و�ضالحية التدخل بموا�ضيع تم�ص ب�ضكل مبا�ضر 

التعبير.  الح�ضر حرية  المثال ل  �ضبيل  العامة منها، على  بالحريات 

وقد اكت�ضبت المديرية بفعل الواقع والممار�ضة �ضالحيات ا�ضافية منها 

قيد  ابقائهم  تقرير  لالأجانب من حيث  ال�ضخ�ضية  بالحرية  يم�ص  ما 

الإحتجاز وابقائهم في لبنان او ابعادهم عنه، بغ�ص النظر عن مدى 

�ضرعية اقامتهم. وهذه الإ�ضتن�ضابية التي يتمتع بها هذا الجهاز الأمني، 

هي نتيجة ح�ضانة �ضيا�ضية باإمتياز. 

ف�ضال عما تقدم، ومن اهم ما تميز به القا�ضي �ضالم، هو ا�ضراره   

على ان دوره ل يتوقف عند ا�ضدار الحكم، انما، ي�ضتمر عبر التثبت من 

ح�ضن تنفيذه. واإذا عدنا الى القانون اللبناني، نجد ان المادة 404 من 

"يقوم القا�ضي  قانون ا�ضول المحاكمات الجزائية تن�ص على الآتي: 

المنفرد الجزائي بانفاذ الأحكام ال�ضادرة عنه. يوؤمن تنفيذ خال�ضات 

الأحكام بموجب تكليف خطي لقوى الأمن الداخلي". وهذه المادة تحمل 

باإنفاذ  و�ضالحيته  القا�ضي  دور  يتوقف  فهل  الإلتبا�ص:  بع�ص  براأينا 

الحكام عند ار�ضاله خال�ضة الحكم الى الجهة الأمنية التي تحتجز 

ال�ضخ�ص مو�ضوع الحكم؟ ام ان عليه التاأكد من ان تنفيذ الحكم قد 

ح�ضل فعال؟ 

ان من �ضاأن الجواب على هذا ال�ضوؤال ح�ضم ا�ضكالية كبيرة تتمثل   

بالتاأكد من كيفية انتهاء التعدي على الحرية ال�ضخ�ضية وزمانه، وفي 

ق�ضيتنا الحا�ضرة ا�ضر القا�ضي على ان هذا ل يح�ضل ال مع تنفيذ الحكم 

الق�ضائي المبرم. وهكذا يكون قد ا�ضتعاد الق�ضاء دوره الريادي عبر ح�ضمه 

هذه ال�ضكالية بموقف وا�ضح مفاده ان للق�ضاء الكلمة الولى والأخيرة. 

ما يهمنا ب�ضكل خا�ص في هذا ال�ضياق، هو ان القا�ضي لم يقبل في   

هذه الحالة البقاء على قو�ص محكمته،  بل قرر ان يح�ضم جولة اولى من 

معركة طويلة يخو�ضها الق�ضاء مع الإدارة واأجهزتها التنفيذية. 

وهو �ضكل موؤ�ضرا ا�ضافيا على ان ق�ضاة عدة يوؤمنون باأن دورهم يتعدى 

مجرد الحكم واإن لهم، بل عليهم، الإجتهاد عندما يكون ذلك لم�ضلحة 

احترام القوانين، وحماية الأفراد وتاأكيد مكانة الق�ضاء وحمايتها امام 

الممار�ضة الأمنية التي تتحدى اعمال الق�ضاء وترف�ص تنفيذ احكامه. 

وانهم يقومون بذلك رغم علمهم ان الثمن قد يكون باهظا. 

ويبقى ال�ضوؤال الى متى يبقى مجل�ص الق�ضاء الأعلى وال�ضلطتان الت�ضريعية 

اأدوارهم في مراقبة اعمال الأجهزة  وال�ضيا�ضية كلهم م�ضتقيلين من 

الأمنية؟ ومن يحمي الق�ضاة عندما يحيدون عن النمط ال�ضائد ويتحدون 

مخالفات الأمن العام والأجهزة الأمنية الأخرى؟    

❊�صارة ون�صا باحثة يف القانون

]1[  رقم الأ�ضا�ص 2011/32، قرار 2011/82

"يقال ان الطبيعة الأم ت�سنعنا لكنها ت�سنعنا بطرق ملتوية، 
واإذا كانت تنجبنا رجال ون�ساء فهي قد ت�سكن الرجل في المراأة 

والمراأة في الرجل، وتجعل بع�س الرجال اكثر رجولة او اقل، 

.
كما تفعل الأمر ذاته بالن�ساء" 

الجن�ص  قيد  بتعديل  اللبناني طلبات  الق�ضاء  على  تعر�ص  فترة،  منذ 

في الأحوال ال�ضخ�ضية من ا�ضخا�ص يعرفون انف�ضهم على انهم رجال 

ي�ضكنون اج�ضاد ن�ضاء او ن�ضاء ي�ضكن اج�ضاد رجال؛ متخالطي الجن�ص 

)Transsexuals( الذين ي�ضعرون باأنهم ينتمون الى الجن�ص المعاك�ص 

الطب  الى  اول  فيلجوؤون  والقانوني  الفيزيولوجي  الوراثي،  لجن�ضهم 

ويخ�ضعون لعمليات جراحية وعالجات هورمونية ت�ضمح لهم بتكييف 

مظهرهم الخارجي مع قناعتهم الداخلية، وثانيا الى الق�ضاء لكي تكر�ص 

.
 

قانونا هويتهم الجن�ضية

 �ضدر عن 
 

واول الحكام التي ت�ضنى مراجعتها في هذا ال�ضدد  

 وقد اآل الى رف�ص 
القا�ضي المنفرد المدني في بيروت بتاريخ  1992-5-22 

الطلب بتغيير الجن�ص. وقد ا�ضتند لهذه الغاية  �ضراحة الى اجتهاد محكمة 

 على 
 

، التي عدلت لحقا اجتهادها
التمييز الفرن�ضية بتاريخ 1990-5-21 

اثر ادانة الدولة الفرن�ضية من قبل المحكمة الوروبية لحقوق الإن�ضان.

  فبعد ان اطاح القا�ضي المنفرد امكانية قبول الطلب عن طريق 

ت�ضحيح خطاأ في عملية ت�ضجيل الم�ضتدعي في �ضجالت النفو�ص باإعتبار 

ان الم�ضتدعي ولد ذكرا، عاد وا�ضتبعد امكانية الت�ضحيح �ضندا للمتغيرات 

التي طراأت على الم�ضتدعي بعد قيده. ومن ابرز هذه المتغيرات خ�ضوع 

الى  واإلى عملية جراحية ادت  الى عالج هورموني  اراديا  الم�ضتدعي 

ا�ضتئ�ضال الع�ضاء التنا�ضلية الذكرية وتزويده بمهبل ا�ضطناعي. وقد 

علل  قراره بادىء ذي بدء بعدم ثبوت التحول الجن�ضي للم�ضتدعي من 

رجل الى امراأة وعدم انتماء الم�ضتدعي الى الجن�ص الأنثوي نظرا لواقعيه 

الع�ضوي والنف�ضي ومن ثم، بما قد يوؤدي الإعتراف القانوني بالحالة 

النف�ضية الجن�ضية لمتخالطي الجن�ص الى م�ضا�ص بالنظام العام والم�ضلحة 

العامة.  

وينتهي القرار برد الطلب بـ"وجوب تاأمين م�ضلحة الراغب اراديا   

في ممار�ضة حياة تعود للجن�ص الآخر" عبر اعالن المبداأ الآتي: "بين 

م�ضلحة المجتمع وم�ضلحة الفرد، يقت�ضي ايثار م�ضلحة المجتمع، �ضونا 

لها وحفاظا لإ�ضتقرارها".

هو  قانونا  به  المعترف  الجن�ص  ان  القرار  هذا  من  وي�ضتخل�ص   

عن  ف�ضال  الكروموزومات  من  المتكونة  المح�ص  الع�ضوية  الحالة 

الأع�ضاء التنا�ضلية والعوامل الجن�ضية الثانوية ومن امكانية الإنجاب 

بالطرق الطبيعية، وان متخالط الجن�ص الذي يخ�ضع لعملية جراحية 

توؤدي الى ا�ضتئ�ضال اع�ضائه الذكرية ل يتحول الى امراأة اذ انه يحتفظ 

بالكروموزومات الذكرية ول يتحلى بكامل الع�ضاء التنا�ضلية الن�ضائية 

التي قد ت�ضمح له بالإنجاب. ول مجال لقا�ضي 1992 الإعتداد بالحالة 

النف�ضية الجن�ضية المناق�ضة للحالة الع�ضوية اذ ان تغيير الجن�ص وفقا 

لحالة ال�ضخ�ص النف�ضية يم�ص بالنظام العام والم�ضلحة العامة المتكونة 

والعائلية  القانونية  ال�ضخ�ص  حالة  ثبات  على  الحفاظ  �ضرورة  من 

والإجتماعية فال تعدل بح�ضب ارادة ال�ضخ�ص كما او ان تغيير من هذا 

النوع قد يوؤدي الى ال�ضماح بالزواج بين �ضخ�ضين من جن�ص ع�ضوي 

واحد والإعتراف بانتماء الأولد الى اآباء او امهات من جن�ص واحد فتفتح 

الأبواب امام زواج  مثليي الجن�ص واقدامهم على التبني، وهو امر قد 

رف�ضه الم�ضترع حفاظا على الم�ضلحة العامة التي يجب ان تغلب على 

الم�ضلحة الفردية.

ال ان هذا القرار الغني بتعليله قد بقي منعزل في الم�ضهد الجتهادي   

 عدة عن ق�ضاة منفردين من مختلف 
 

اللبناني فقد �ضدرت موؤخرا  احكام

المحاكم اللبنانية ا�ضتقرت على الإ�ضتجابة لطلبات متخالطي الجن�ص انما 

مع التذكير باإن تغيير الجن�ص يبقى م�ضتحيال وان ما هو من الممكن هو 

الت�ضحيح فقط، علما انه لم يت�ضن لمحكمة التمييز )المحكمة العليا( 

. وقد ناق�ضت هذه الإحكام اذا قرار 1992 
 

النظر في مطالب مماثلة بعد

في جوانب عدة.

اجل  من  المذكورة  الأحكام  ا�ضتندت  الجن�ص،  تعريف  فلناحية   

ت�ضحيح جن�ص متخالطي الجن�ص الى ثبوت "واقع الحال" وانتماء المعني 

 عبر النظر الى عوامل عدة ابرزها: ال�ضكل 
 

الى الجن�ص المطالب بت�ضجيله

الخارجي )الوجه، التكويين الج�ضدي، درجة نعومة الب�ضرة والثديين(،

الع�ضاء التنا�ضلية )وجود الع�ضو الذكري او المهبل(، الناحية النف�ضية 

والعاطفية، الناحية الت�ضرفية.

ومفاد هذه العوامل الأخذ بالمظهر الجن�ضي الخارجي للطالب   

 مع ا�ضتبعاد بع�ص العوامل البيولوجية اهمها الكرومو�ضومية 
 

وبظاهر الحال

وامكانية الإنجاب بالطرق الطبيعية. 

فالمراأة تتمتع بب�ضرة ناعمة ومهبل وثديين، وهي التي تت�ضرف كاإمراأة 

في المجتمع، وت�ضعر باأنها اإمراأة ول اهمية بالمقابل اذا لم تكن قادرة 

على الإنجاب في غياب الرحم او المبي�ضين.

اما لناحية مفهوم الم�ضلحة العامة، فقد كر�ضت هذه الحكام تحول   

جذريا. فالم�ضلحة العامة ل تكمن هنا في المحافظة على ثبات الكيان 

العائلي والإجتماعي، كما كان قد حدده قرار 1992، انما في مراعاة 

هواج�ص الأفراد وم�ضالحهم الفردية و�ضد التباين بين المظهر الجن�ضي 

والقيود من اجل المحافظة على عالقاتهم الجتماعية والمهنية لما قد 

يخلق هكذا تباين من م�ضاكل على هذه ال�ضعدة، فتندمج الم�ضلحة 

العامة بالم�ضالح الفردية ول تتحقق ال بال�ضماح لالأفراد بخو�ص الحياة 

التي يرونها اكثر مالءمة من دون اي تدخل.  

الأحوال  قيود  مجال  في  يتحفظون  الق�ضاة  ان  بالذكر  ويجدر   

ال�ضخ�ضية في �ضالحيتهم فيما يتعلق بحالة الفرد القانونية. فيذكرون 

باأن ل مجال لتغيير مندرجات و�ضجالت النفو�ص عدا حالت الأحوال 

الى  الحالة  في هذه  ويلجوؤون  والمذهب  الإقامة  وهي  للتغيير  القابلة 

م�ضطلح الت�ضحيح وهو طبعا م�ضطنع غير منا�ضب لحالة متخالطي 

الجن�ص. فال خطاأ ماديا ول خطاأ معنويا في قيودهم   الأ�ضا�ضية: ان ما 

يطالبون به هو تغيير احوالهم القانونية ولي�ص ت�ضحيح خطاأ قد ارتكب 

عند ت�ضجيل الولدة.

والواقع ان اللجوء الى مفهوم الت�ضحيح انما يجنب القا�ضي الخو�ص   

في م�ضاألتين ح�ضا�ضيتين: الأولى الإعتراف �ضراحة بالحرية ال�ضخ�ضية 

وتغليبها على ثبات القيود فيظهر ت�ضحيح الجن�ص كتكري�ص لواقع ولي�ص 

تعبيرا عن ارادة فردية، والثانية �ضالحية الق�ضاء المدني بالن�ضبة الى 

الإعتراف  المدني  الق�ضاء  رف�ص  لطالما  انه  اذ  المذهبية  المحاكم 

ب�ضالحيته من اجل النظر في حالة الفرد القانونية من الحالة الزوجية الى 

الن�ضب وكلها م�ضائل يتخلى عنها ل�ضالح المحاكم المذهبية وال�ضرعية. 

 وال�ضبب الوحيد الذي يبرر �ضالحية ال�ضلطات المدنية في تغيير الدين 

او المذهب او الإقامة هو كون هذه العوامل ا�ضا�ضية في قواعد الإ�ضناد 

لتحديد المحاكم ال�ضالحة وخا�ضة المذهبية وال�ضرعية منها. 

ولكن، ل بد من الإ�ضارة الى انه بالرغم من تحفظات الق�ضاة، ال ان لأحكامهم 

التي ادت فعليا الى تكري�ص غير معلن لمبداأ حرية التحول الجن�ضي اآثارا جذرية 

على الأحوال ال�ضخ�ضية المذهبية وال�ضرعية.

فمن الجائز لمتخالط الجن�ص الذي  عمد الى ت�ضحيح جن�ضه على قيود   

الأحوال ال�ضخ�ضية الزواج �ضرعيا او مذهبيا من فرد يتمتع بذات الجن�ص 

الكرومو�ضومي ولهوؤلء ان يتبنوا اولدا. هذا ف�ضال عن حالت متخالطي الجن�ص 

الذين قد تزوجوا وقد انجبوا اطفال بتاريخ �ضابق لطلبات ت�ضحيح جن�ضهم.

❊مينى خملوف حمامية متدرجة يف بريوت وهي تعد الدكتوراه يف القانون 
Paris II Pantheon Assas يف جامعة

يمكن مراجعة ن�ضخة مف�ضلة عن المقال على الموقع الألكتروني للمفكرة.

قضاة األساس يجتهدون: لمتخالطي 
الجنس ان يصححوا قيد جنسهم في 

سجالت النفوس  
❊يمنى مخلوف

القضاء يسمح فعليا بتحويل الجنس في قيود األحوال الشخصية 
ولكن من خالل تصحيح “خطأ” مفترضا في القيود بدال من اإلعتراف 

بالحرية الشخصية لمن اراد تحويل جنسه.
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اقتراح بتنظيم عالقة المحامي 
مع وسائل اإلعالم: اين المحامي 

المناصر للقضايا اإلجتماعية؟ 
❊كارلوس داوود

تقّدمت لجنة اآداب المهنة واأعرافها في نقابة المحامين في 

بيروت، خالل �سهر �سباط 2011، باإقتراح الى نقيب المحامين، 

يق�سي باإ�سافة ف�سل �ساد�س الى "نظام اآداب مهنة المحاماة 

و�سائل  مع  المحامي  "عالقة  عنوانه  المحامين"،  ومناقب 

لمناق�سته  النقابة  مجل�س  على  لعر�سه  تمهيدا  الإعالم"، 

واإقراره كي ي�سبح نافذا. ومن ابرز ما ت�سمنه الإقتراح، الأمور 

الآتية: "على المحامي ان يمتنع عن ا�ستخدام اي و�سيلة من 

و�سائل الإعالم والإت�سالت، المرئية والم�سموعة والمقروءة، 

كمنبر للكالم او البحث او المناق�سة في الدعاوى والق�سايا 

العالقة امام الق�ساء، الموكلة اليه او ل�سواه من المحامين، 

الق�سائية  المراجع  امام  فيها  والمدافعة  المرافعة  ملتزما 

المحامي  "على  واأي�سا:  )م.39(.  فقط"  الإخت�سا�س  ذات 

متاحة  خطية  و�سيلة  باأية  علما  المحامين  نقيب  احاطة 

قانوني  طابع  ذات  مقابلة  او  ندوة  في  الإ�ستراك  برغبته 

ومو�سوعها  زمانها  محددا  الإعالم،  و�سائل  احدى  تنظمها 

واإ�سم و�سيلة الإعالم"، و"في جميع الأحوال على المحامي 

ابقاء الحوار �سمن الإطار العلمي الأكاديمي، ملتزما في كالمه 

والنقا�س مبادىء ال�سرف والإ�ستقامة والنزاهة، متحا�سيـا 

�سلوك  ا�سكال  �سكل من  واأي  المهينة  او  الجارحة  العبارات 

الدعاية والإعالن" )م.41(. وقد جاء هذا الإقتراح ليوؤكد 

على توجهات التعميم ال�سادر عن نقيبة المحامين امل حداد 

بتاريخ 3-3-2010 )تعميم ب�ساأن الإدلء بت�ساريح اعالمية( 

مع بع�س التعديالت، فـ"حق المحامي وواجبه هما المرافعة 

والمدافعة عن موكله امام اقوا�س المحاكم وفي دور العدل، 

من  ولي�س  المخت�سة،  والإدارية  الق�سائية  المراجع  ولدى 

خالل المنابر الإعالمية".  ل بل اكثر من ذلك، يبدو هذا 

يقيد حرية  الذي  التحفظ  لموجب  وكاأنه مكمل  الإقتراح 

التعبير  فاأي م�سلحة في تقييد حرية  الكالم:  الق�ساة في 

للمحامين على غرار الق�ساة؟ واإل يوؤدي كل ذلك الى اعالء 

الحواجز بين ق�سور العدل والمجتمع، فيما الم�سلحة تكمن 

في نزعها؟ )المقدمة للمحرر(.  

تنظيم المهنة ام �سبط المحامي الم�ساك�س؟

يعك�ص الإقتراح توجها وا�ضحا نحو تقييد حرية المحامي في النقا�ص 

والتعبير ف�ضال عن م�ضاركته في الندوات العلمية والبحث القانوني1، مع 

ما ي�ضتتبع ذلك من تهمي�ص لدوره المهني والمجتمعي. وهو الى ذلك، 

يذهب في اتجاه معاك�ص تماما للتوجهات الحديثة )وابرزها القرارات 

ال�ضادرة عن المحكمة الأوروبية لحقوق الن�ضان2( والتي اآلت الى ادخال 

تعديالت جذرية في مجال اآداب المحامين وعالقتهم مع و�ضائل الإعالم، 

في اتجاه تكري�ص حرية الراأي والتعبير.  

وف�ضال عن ذلك، جاء الإقتراح خاليا من اي توجه مهني اإ�ضالحي،    

رغم ان ثمة م�ضتجدات توجب ذلك، اهمها: مواكبة الت�ضريع الحديث، 

ع�ضر الإعالم والإت�ضالت، حق المواطن بالإطالع والمعرفة... وكاأنه  

يهدف بو�ضوح، وربما ح�ضرا، الى �ضبط "المحامي الم�ضاك�ص" عبر 

الغاء حريته بالتعبير او تقييدها وفق الحالت، في حين انه ينكر او 

يغفل اي دور لالإعالم في الدفاع عن الق�ضايا الإجتماعية في موازاة 

الق�ضايا المرفوعة امام المحاكم. وهو بذلك ينبني على اعتبارات تت�ضل 

بممار�ضة ال�ضلطة اكثر مما هو يت�ضل بحاجات تح�ضين �ضروط ممار�ضة 

مهنة المحاماة.

وهذا التوجه ن�ضت�ضفه ب�ضكل خا�ص في المواد الجديدة المقترحة.   

فبعدما اكد الإقتراح في مادتيه 39 و40 على منع ا�ضتخدام المحامي 

لو�ضائل الإعالم، تحت طائلة معاقبته باإحدى العقوبات التاأديبية كما تن�ص  

المادة 40 )الحالية( من نظام اآداب مهنة المحاماة ومناقب المحامين 

متجاهال الحقوق والحريات المكر�ضة في هذا المجال، جاء الإقتراح 

ـ في المقابل ـ في المادة 41 منه، ليفر�ص على المحامي ان يلتزم في 

"كالمه والنقا�ص مبادئ ال�ضرف والإ�ضتقامة والنزاهة، ويتحا�ضى العبارات 
الجارحة او المهينة واأّي �ضكل من اأ�ضكال �ضلوك الدعاية والإعالن". وكاأن 

ثمة اأزمة مع الإعالم وهي ل تزول ال بزوال حرية المحامي بالتعبير او 

على الأقل بو�ضعه تحت الرقابة! 

لالأ�ضباب  الخطورة  �ضديد  يبدو  الإقتراح  ان  ذلك؛  عن  ف�ضال   

التالية:1( لأنه ين�ضئ اإلتزاما �ضامال وعاما على المحامي بعدم التعبير 

عن راأيه في و�ضائل الإعالم لي�ص فقط في الق�ضايا الموكلة اليه، انما 

اي�ضا في الق�ضايا الموكلة  ل�ضواه من المحامين )!( 2( لأنه لم يحّدد 

عنا�ضر الم�ضوؤولية واإنما افتر�ص الإدانة الم�ضبقة والحتمية للمحامي 

لمجرد اعطائه ت�ضريحا اعالميا، 3( لأنه لم يحدد على نحو وا�ضح 

اهداف المنع، 4( لأنه لم ي�ضع �ضوابط وا�ضحة تكفل تطبيقه ب�ضورة 

عادلة على جميع المحامين دون تمييز، وعدم الإ�ضتن�ضاب في فر�ص 

العقوبات التاأديبية التي تتراوح ما بين توجيه تنبيه اخوي من النقيب 

وال�ضطب من جدول النقابة.  

ـ ت�ضكل مخالفات لأ�ضول الت�ضريع ال�ضليم، الذي  ـ جميعها  وهي   

يفر�ص ان تكون القاعدة القانونية التي تقيد ممار�ضة حق ما، وا�ضحة، 

دقيقة و�ضرورية في مجتمع ديمقراطي ومتنا�ضبة مع الغاية التي تتوخاها 

واإل عدت تدخال غير مبرر في ممار�ضة حرية التعبير3.

الى جانب ما تقدم، فاإن الإقتراح،  ي�ضهم في تكري�ص امر خطير، وهو   

الت�ضكيك م�ضبقا في كل ما قد ي�ضدر عن المحامي عند ممار�ضته لحريته 

بالتعبير واإظهاره كاأنه قا�ضر غير كفوؤ في طرح الفكار والنقا�ص، وتاليا 

غير جدير بالحرية، وان اي م�ضاركة اإعالمية منه قد ت�ضيئ بالنتيجة الى 

�ضمعة المهنة والق�ضاء وموكله والآخرين، مما ي�ضوغ تجريده الى حد كبير 

من حريته الإعالمية باإ�ضم فر�ص احترام القانون واأ�ضول المهنة.

من هنا؛ ان المطلوب هو العمل على تقويم الخلل في الإقتراح   

المقدم، و�ضياغة اخرى تنظم مختلف جوانب عالقة المحامي مع و�ضائل 

الإعالم، ويواكب التحديث ويحفظ الحقوق ويكفل ممار�ضتها، والإبتعاد 

عن الت�ضريع الإنفعالي وخطاب فر�ص الهيبة.  

و�سائل  في  اليه  الموكلة  الق�سايا  بمناق�سة  المحامي  حق 

الإعالم

و�ضائل  ا�ضتعمال  المحامي،  على  لتمنع  المقترحة،   39 المادة  جاءت 

الإعالم، كمنبر للكالم او البحث او المناق�ضة في الدعاوى والق�ضايا 

العالقة امام الق�ضاء الموكلة اليه او ل�ضواه من المحامين... وفي ذلك 

تقييد لحريته بالتعبير وتدخل في ممار�ضة مهنته. فالمحامي له كامل 

الحق باللجوء الى و�ضائل الإعالم في الق�ضايا الموكلة اليه، كلما راأى 

ان الدفاع عن موكله يوجب مثل هذا الإجراء لعر�ص وجهة نظره في 

مواجهة ما تعر�ضه و�ضائل الإعالم4 وتنقله الى الراأي العام5، ل �ضيما 

اذا بات ي�ضكل نوعا من القدح والذم والت�ضهير6. فعندما يكون الموكل 

 Devoir "موقوفا وق�ضيته تحظى بتغطية اعالمية كبيرة، من "واجب

المحامي "الدفاع عن حقوق"7 موكله في و�ضائل الإعالم8. 

حق المحامي بمناق�سة الق�سايا الموكلة ل�سواه من المحامين 

ذات الإهتمام الإجتماعي العام

كما منع الإقتراح، في المادة 39 منه، على المحامي ا�ضتخدام و�ضائل 

الإعالم للكالم او البحث او المناق�ضة في الدعاوى والق�ضايا العالقة امام 

الق�ضاء الموكلة ل�ضواه من المحامين. وفي ذلك تعد على حرية المحامي 

بمناق�ضة ق�ضايا وطنية ت�ضد اهتمام الراأي العام ولو لم يكن وكيال فيها.

 فالقانون لي�ص ملكا للقانونيينـ  محامين او ق�ضاةـ  يطبقونه ب�ضورة تقنية 

اآلية. كما هو لي�ص ملكا لل�ضلطة التي و�ضعته تمار�ص عبره "هيبتها" على 

النا�ص. فالقانون هو، قبل كل �ضيء، وليد المجتمع ونتاجه ويطبق عليه. 

وبالتالي، فاإن دور المحامي هو العمل على تب�ضيط فهم القاعدة القانونية 

وتف�ضيرها، وخلق نوع من التفاعل ما بين القانون والمجتمع9. اما دور 

المحامي "باإبداء الراأي القانوني والدفاع عن الحقوق" ل ينبغي فهمه او 

ح�ضره بالقيام بعمله امام المحاكم على نحو اآلي �ضمن الأطر التي حددها 

القانون، بل دوره او�ضع واأ�ضمل لجهة فر�ص احترام مبادئ القانون والدفاع 

عن  الحقوق والحريات10 ومناق�ضة ق�ضايا قانونية عامة11 وعمل ال�ضلطة 

الق�ضائية12 ومتابعة الملفات الق�ضائية ذات الإهتمام العام )كق�ضايا 

الف�ضاد و�ضوء ا�ضتعمال ال�ضلطة وفر�ص النفوذ( ومناق�ضة ق�ضايا ذات �ضلة 

بالحياة الإجتماعية والعائلية والإقت�ضادية لالإن�ضان او كل ما يهدد �ضالمته 

العامة13 والتعليق عليها ولو لم يكن وكيال فيها انطالقا من حق المواطن في 

""الإطالع ومعرفة الحقيقة" الذي ي�ضكل حقا ا�ضا�ضيا من حقوق الإن�ضان. 
فيجب العمل على تفعيل دور المحامي في الدفاع عن الحقوق والق�ضايا 

الوطنية الكبرى والإ�ضرار على القيام بمهامه بجراأة ومن دون م�ضايقة من 

اي مرجع والر�ضد الدقيق للمخالفات المرتكبة والإعالن عنها ون�ضرها.

حق المحامي بالم�ساركة في الندوات ذات الطابع القانوني

ن�ضت المادة 41، فقرة اولى، من الإقتراح الجديد، ان على المحامي 

اإلقتراح يهدف الى ضبط “المحامي المشاكس” عبر الغاء حريته بالتعبير او تقييدها 
وفق الحاالت، في حين انه يغفل اي دور لإلعالم في الدفاع عن القضايا اإلجتماعية.

 ال ينبغي حصر دور المحامي بالقيام بعمله امام المحاكم 
بل دوره اوسع وأشمل في الدفاع عن قضاياه.

ابعد من نظرية “المحاكمة العادلة”:
 القضاء يكرس مجددا مفهوم “الحق الطبيعي”  

بتاريخ 2-2-2011، ا�ضدر قا�ضي الأمور امل�ضتعجلة يف بريوت جاد معلوف حكما 

بتعليق القرار ال�ضادر عن الإحتاد اللبناين للتزلج بحق بطلة التزلج �ضرين جنيم 

)املدعية( مبنعها من امل�ضاركات املحلية والدولية ويف اي ن�ضاط باإ�ضم لبنان ملدة 

ثالث �ضنوات على خلفية "ان القرار املتخذ �ضدر من دون مراعاة احلد الأدنى من 

حقوق الدفاع" للمدعية )�ضوف ين�ضر احلكم كاملة على �ضفحتنا الألكرتونية(. 

والالفت ان القا�ضي تو�ضع يف تربير قراره الذي جاء على ع�ضر �ضفحات   

وت�ضمن 18 هام�ضا )منها اجتهادين ملحكمة التمييز وملجل�ص �ضورى الدولة اللبنانيني 

اىل جانب اراء فقهية واجتهادات اوروبية واأمريكية( على نحو يوؤ�ضر اىل حر�ضه على 

ار�ضاء اجتهاده على مبادئ قانونية متينة، يف ظل غياب ن�ضو�ص و�ضعية وا�ضحة. 

ففيما من امل�ضلم به عمال باأ�ضول املحاكمات، ان لأي متقا�ص حق الدفاع عن النف�ص، 

تخلو القوانني الداخلية من اي ن�ص يكر�ص حقوقا مماثلة ب�ضكل �ضامل. وتاليا، فاإن 

امل�ضاألة املطروحة على القا�ضي ت�ضبح: هل يتعني على النقابات والإحتادات او 

حتى اجلمعيات تاأمين حق الدفاع لأع�ضائها، عند ممار�ضة �ضالحياتها التاأديبية 

وب�ضكل اعم ال�ضالحيات التي من �ضاأنها حرمان احد اع�ضائها من حق معني تبعا 

خلطاأ معني؟ وردا على هذا ال�ضوؤال ايجابا، وجد القا�ضي نف�ضه م�ضطرا للبحث 

عن دعائم فقهية واإجتهادية، حملية ودولية، لرت�ضيخ حق الدفاع، من ابرزها: 

•اجتهادات �ضادرة عن حمكمة التمييز وجمل�ص �ضورى الدولة واملجل�ص  	
الد�ضتوري جلهة عد حق الدفاع مبداأ ا�ضا�ضيا او مبداأ قانونيا عاما، 

ذات قيمة د�ضتورية،

• املواثيق الدولية املعمول بها يف لبنان مبوجب مقدمة الد�ضتور وعلى  	
راأ�ضها الإعالن العاملي حلقوق الإن�ضان )مادة 10( والعهد الدويل 

للحقوق املدنية وال�ضيا�ضية )مادة 14(، 

 • 	due( القاعدتني اخلام�ضة والرابعة ع�ضرة من الد�ضتور الأمريكي 

process(، الإتفاقية الأوروبية حلقوق الإن�ضان واإجتهادات املحكمة 

الأوروبية املنبثقة عنها )مادة 6( والتي الزمت النقابات باإلتزام حق 

الدفاع عند ا�ضدار قرارات تاأديبية ل �ضيما متى كان من �ضاأن القرار 

امل�ص بحقوق ذات طابع مدين كممار�ضة مهنة مثال. فحتى لو مل يكن 

لبنان ملزما بقرارات املحكمة الأوروبية، "ل مانع من الإ�ضتئنا�ص" 

بقراراتها التي "يبقى لها على الأقل قيمة فقهية يف ظل تطبيقها 

وتبنيها املبادئ عينها الواجب احرتامها يف لبنان". 

ومل يكتف القا�ضي بكل ذلك. بل ذهب بعد ا�ضتعرا�ص كل ذلك اىل حد اعالن حق 

الدفاع "حقا طبيعيا"، اي حقا م�ضتمدا من طبيعة الإن�ضان )وب�ضكل اعم طبيعة 

الأ�ضياء( مبعزل عن ارادة امل�ضرع. والأمر نف�ضه ب�ضاأن و�ضف احلق املعتدى عليه 

بنتيجة املحاكمة غري العادلة. فبعدما ن�ص على ان الإحتاد هو الذي يحدد كيفية 

متثيل لبنان يف اخلارج فيما خ�ص ريا�ضة التزلج، راأى ان ممار�ضة اي ريا�ضة 

والتفوق فيها ي�ضتتبع حكما الطموح واحلق بامل�ضاركة بامل�ضابقات الداخلية او الدولية، 

الذي ي�ضكل احد احلقوق الأ�ضا�ضية والطبيعية لكل ان�ضان وفق ال�ضرعة الأوملبية. 

ابعد من حمتوى احلكم -الذي هو حكما اطول واهم وثيقة ق�ضائية   

بخ�ضو�ص حق الدفاع- واأبعاده  -تعميم موجب احرتام حق الدفاع على النقابات 

والإحتادات واجلمعيات يف التعامل مع اع�ضائها- فهو يبقى خطوة ا�ضافية نحو 

تعزيز و�ضائل الإجتهاد التي ميكن للقا�ضي ا�ضتخدامها عند اعطاء احللول، ومعه 

نحو تعزيز دور القا�ضي كرائد يف جمتمعه. 

احاطة نقيب المحامين علما، باأية و�ضيلة خطّية، برغبته الإ�ضتراك في 

ندوة او مقابلة ذات طابع قانوني تنظمها احدى و�ضائل الإعالم.

ولئن فر�ص الإقتراح على المحامي موجب "احاطة" نقيب المحامين 

-3-3 علما، على عك�ص ما كان قد فر�ضه تعميم نقيبة المحامين في 

2010  لجهة وجوب الح�ضول على "اذن" النقيب الم�ضبق، يبقى ان هذا 

الإجراء هو من باب لزوم ما ل يلزم ا�ضال لأنه ي�ضكل انتهاكا لمبداأ حرية 

التعبير عن الراأي. اذ ان م�ضاركة المحامي في ندوات قانونية اعالمية 

واإجراء مقابالت �ضحفية هو حق م�ضروع14 ل يجوز تقييده باأي �ضكل من 

الأ�ضكال، خا�ضة اإذا جاء في �ضياق نقا�ص قانوني عام او حول ق�ضايا تهم 

المجتمع وبهدف اإطالع الراأي العام15 �ضرط ال يكون بق�ضد الدعاية 

ال�ضخ�ضية للمحامي. 

كما ان فر�ص المادة 41 على المحامي بوجوب ابقاء الحوار �ضمن "الإطار 

العلمي الكاديمي" هو تقييد "مبطن" لحريته. فدور المحامي الملتزم في 

ن�ضرة المظلومين وم�ضاعدة المحتاجين والدفاع عن حقوقهم وتعزيزها 

ومنا�ضرة الق�ضايا الإجتماعية ل ي�ضتلزم بال�ضرورة حوارا اكاديميا بحتا 

على م�ضتوى علماء القانون، واإنما لغة �ضهلة تمكن من التوا�ضل وخلق 

التفاعل وتب�ضيط المادة القانونية بعيدا عن لغة المحاكم الخ�ضبية.

حق و�سائل الإعالم في نقل الأفكار والمعلومات

ان تقييد حق المحامي في ا�ضتعمال و�ضائل الإعالم ومناق�ضة الق�ضايا 

القانونية العامة، من �ضاأنه ان يعرقل دور و�ضائل الإعالم في نقل الأفكار 

والآراء والمراقبة واإطالع الراأي العام على عمل اجهزة ال�ضرطة والمحاكم 

ل �ضيما الق�ضايا الجزائية ذات الإهتمام العام16، وخ�ضو�ضا في ظل 
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واثارة ق�ضايا قانونية ذات بعد وطني. وقد اكدت المحكمة الأوروبية 

لحقوق الإن�ضان في احد قراراتها18 انه لي�ص لو�ضائل الإعالم حق 

نقل الأخبار والآراء حول ق�ضايا تنظر بها المحاكم فقط  ولكن 

للمجتمع والراأي العام حق الإطالع عليها اي�ضا.

الخال�سة

بات من غير المقبول ابدا، في ع�ضر الإعالم وو�ضائل الإت�ضالت، 

فحرية  راأيه.  عن  التعبير  في  المحامي  حرية  تقييد  الى  اللجوء 

التعبير م�ضانة في الد�ضتور اللبناني وفي المواثيق الدولية التي 

ان�ضم اليها لبنان والتزم تطبيقها واحترامها. من هنا يجب على 

مجل�ص النقابة مقاربة مو�ضوع الحرية الإعالمية للمحامي بروح 

منفتحة علمية بعيدا عن �ضيا�ضة القمع والتاأديب، وعدم الم�ضي 

في اقرار الإقتراح المقدم من لجنة اآداب المهنة، لأنه ي�ضكل تعديا 

على حقوق المحامين المكر�ضة، وانهاء لدورهم المهني الحقوقي 

ان  يعني  ل  هذا  ا�ضتقالليتهم.  على  �ضلبا  وينعك�ص  والإجتماعي 

المحامي ل يرتكب اي خطاأ او انتهاك واإنما يتم ت�ضحيحه �ضمن 

منظومة القانون واأمام المراجع المخت�ضة ولي�ص بفر�ص ال�ضمت 

و�ضيا�ضة كم الأفواه.

فهل نحن على قدر من الجراأة والم�ضوؤولية لخو�ص غمار التحديث 

المهنة  واإطالق  والحريات  الحقوق  ممار�ضة  من  الخوف  وعدم 

نقيبا  المحامين  نقابة  لدى مجل�ص  الجواب  العالمية؟  في مجال 

واأع�ضاء، والأيام القادمة كفيلة بتبيانه. 

 ❊كارلو�ص داوود حمام يف بريوت
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 سميرة طراد 
 و“صورة لبنان في المرآة” 

تعليقا على الحكم الصادر في 2011-5-6

بتاريخ 6-5-2011، ا�سدر القا�سي المنفرد الجزائي في بيروت 

غ�سان الخوري قرارا باإبطال التعقبات التي بداأت في 2003 

بحق �سميرة طراد )�سوف ين�سر الحكم كاملة على �سفحتنا 

الألكترونية( وهي مدافعة عن حقوق الالجئين، كانت تعمل 

اطار  في  الالجئين  ق�سايا  متابعة  في  المالحقة  بدء  عند 

�سركة مدنية "فرانتيرز" وتعمل منذ 2006 في اطار جمعية 

رواد فرانتيرز. وكانت النيابة العامة الإ�ستئنافية قد ادعت 

�سد طراد على ا�سا�س المادة 386 من قانون العقوبات )ذم(، 

لت�سويه "�سورة لبنان في الخارج" من خالل الذم بالإدارات 

العامة. والواقع ان هذه الق�سية جد معبرة. 

فهي ت�ضكل مثال ا�ضافيا على تعامل ال�ضلطة، وبالأخ�ص املديرية العامة 

لالأمن العام، يف حقبة الو�ضاية ال�ضورية مع املدافعني عن حقوق الإن�ضان، 

وبوجه خا�ص مع اي انتقاد يوجه اليها امام املراجع والهيئات الدولية. فقد 

بداأت املالحقة على خلفية وثيقتني اعدتهما ال�ضركة: درا�ضة عن الالجئني 

العراقيني يف لبنان واأو�ضاعهم القانونية والإقت�ضادية والإجتماعية، وكتاب 

موجه اىل مكتب مفو�ضية الأمم املتحدة لالجئني يت�ضمن معلومات عن 

الالجئني غري الفل�ضطينيني وعن نية احلكومة برتحيل 600 لجئا عراقيا 

اىل �ضمال العراق ق�ضرا. كما تناولت التحقيقات خطابا القته طراد يف 

حفل نظمته منظمة العفو الدولية يف اليون�ضكو وركزت فيه على �ضرورة 

احرتام لبنان للقوانني الدولية. 

والأدلة على ح�ضا�ضية ال�ضلطة ازاء هذه النتقادات تتجلى من خالل 

امور عدة. فعدا ان املديرية العامة لالأمن العام قامت بالتحقيق يف خلفية 

النتقادات املوجهة اليها، بنف�ضها، فاإن ا�ضئلتها تناولت لي�ص ما ت�ضمنته 

الدرا�ضة او اخلطابات من ا�ضاءات او معلومات غري �ضحيحة، امنا بالدرجة 

الأوىل �ضحة ن�ضبتها لل�ضركة املدنية: وكاأمنا اجلرم/ العيب يكمن لي�ص يف 

م�ضمون الكلمات او يف مدى �ضحتها امنا يف التجروؤ على انتقاد ال�ضلطة امام 

املراجع الدولية، مبعزل عن مدى �ضدادته، على اعتبار ان اي ذم باإدارات 

الدولة وباأدائها ي�ضكل ت�ضويها ل�ضورة لبنان يف اخلارج. وما يوؤكد ذلك هو 

ان النيابة العامة مل جتد حرجا بالإدعاء بجرم الذم �ضد �ضمرية طراد على 

�ضوء اقرارها ب�ضدور اخلطب والدرا�ضة عن �ضركة فرانتريز من دون اي 

ا�ضارة اىل م�ضمونها، بل اي�ضا من دون الإطالع عليها طاملا ان هذه الأ�ضناد 

بقيت خارج امللف طوال فرتة املالحقة وحتى اختتام املحاكمة. وقد جاءت 

بالواقع ا�ضناد الإدعاء مطابقة لوجهة التحقيقات الأولية: فتهمة الذم ل 

تو�ضح الأفعال مو�ضوعها، امنا تندرج �ضمن الأفعال الآيلة اىل "ت�ضويه 

�ضورة لبنان يف اخلارج". كما ان هذه احل�ضا�ضية قد بدت وا�ضحة من 

خالل ت�ضرفات الأمن العام الآيلة، لي�ص فقط اىل اجراء التحقيقات الأولية 

بنف�ضها، امنا اي�ضا اىل "معاقبة" ال�ضيدة طراد بنف�ضها على نحو يقارب 

ا�ضتيفاء احلق بالذات: وهكذا ابقيت طراد موقوفة لليلة كاملة يف نظارة 

الأمن العام حتت اجل�ضر قبل احالتها اىل النيابة العامة كما عمد املدير 

العام لالأمن العام اآنذاك جميل ال�ضيد يف وقت لحق اىل انزال عقوبة ادارية 

بحق طراد ووكيلها اآنذاك مبنعهما دخول مكاتب الأمن العام او القيام باأي 

معاملة لديها. وملن ل يعرف، هذه العقوبة التي ابتدعها الأمن العام )وهي 

غري قانونية باخلال�ص(، جتدر الإ�ضارة اىل انها ت�ضمى مذكرة اخ�ضاع، 

مبعنى انها تنال من اي متمرد وتهدف اىل اعادة تدجينه واخ�ضاعه. 

وقد جاء احلكم ليعّري هذه احل�ضا�ضية: فاإن تت�ضمن الدرا�ضة ما 

يفيد ان ادارات الدولة ترحل الالجئني ق�ضرا او انها تخالف التزاماتها 

الدولية ل ي�ضكل ذما. فالذم هو ن�ضبة امر اىل �ضخ�ص ينال من �ضرفه 

وكرامته، وهو امر ل يتحقق اذا كان الفعل املن�ضوب اىل الدارة )الرتحيل 

الق�ضري( منظما يف القانون واذا كان الق�ضاء نف�ضه يحكم بهذه العقوبة 

)وفق احلكم(. ول يغري من ذلك تو�ضيف هذه املمار�ضة على انها خمالفة 

يف  نظر  وجهة  عن  تعبري  هو  تو�ضيف  هكذا  ان  فعدا  الدولية:  لل�ضرعة 

اطار "حرية الراأي املكفولة بالد�ضتور والقانون"، فاإن الدولة اللبنانية قد 

"ان�ضمت )فعليا( اىل ال�ضرع الدولية التي تتناول هذه املوا�ضيع". ونلحظ 
التو�ضيف �ضمن حدود حرية  هنا ان املحكمة بدت وكاأنها جتاوزت عد 

التعبري، لتوؤيد املدعى عليها يف نقدها لالإدارة. وهذا ما يتاأكد من احليثية 

التالية والتي جاء فيها ان ال�ضعي اىل مطابقة الت�ضريع الداخلي والأعمال 

التنفيذية يف الدولة اللبنانية مع ال�ضرع الدولية ل ي�ضكل ت�ضويها ل�ضمعة 

لبنان من خالل ت�ضويه �ضمعة اداراته وهيئاته، امنا هو بهدف نبيل، من 

�ضاأنه احلث على الإندماج والتطابق بني الت�ضريع والأعمال التنفيذية يف 

لبنان مع الت�ضريعات الدولية املتعلقة بحقوق الإن�ضان والتي ان�ضم لبنان 

اىل �ضرعتها. ومن هذه الزاوية، ا�ضتحالت املحاكمة من حماكمة للمدعى 

عليها لذمها بالإدارة العامة اىل تقريظ بوجه هذه الأخرية التي عليها ان 

حت�ضن اداءها و�ضورتها، بدل التهجم �ضد ناقديها الذين ل يفعلون �ضيئا 

�ضوى تظهري �ضورتها كما هي يف املراآة. 

ومن هذا املنظار، ت�ضتدعي هذه الق�ضية اىل الأذهان ق�ضايا ابدت فيها 

ال�ضلطة ح�ضا�ضية مماثلة ازاء ر�ضائل )فاك�ضات، خطب، كتب..( موجهة 

اىل موؤ�ض�ضات او هيئات دولية، بهدف انتقاد الدارات او ف�ضح ممار�ضاتها 

املخالفة لقواعد القانون وتوجهاته. ونذكر منها على �ضبيل املثال الدعوى 

التي تقدمت بها النيابة العامة �ضد اليا�ص ابو رزق ويا�ضر نعمه، على خلفية 

التي وجهاها اىل مكتب العمل الدويل ومنظمة العمل  الكتب وال�ضكاوى 

الدولية يف 1997 للت�ضكي من تدخل الإدارة والأجهزة احلكومية والأمنية يف 

م�ضار النتخابات النقابية. وقد ا�ضتند الدعاء يف تلك الق�ضية على املادة 

297 من قانون العقوبات التي تعاقب كل لبناين يذيع يف اخلارج وهو على 

بينة من الأمر انباء كاذبة او مبالغا بها من �ضاأنها ان تنال من هيبة الدولة 

او من مكانتها املالية. وقد رد القا�ضي املنفرد اجلزائي يف بريوت غادة 

ابو كروم الدعوى بعدما بني ان "املق�ضود بالإذاعة تعميم اخلرب بجعله 

�ضائعا ومتاحا امام جميع النا�ص دون متايز بينهم"، واأنه تاليا غري متحقق 

يف الق�ضية املذكورة طاملا ان الكتب وال�ضكاوى وجهت اىل هيئات حمددة 

من دون اي تعميم )احلكم ال�ضادر يف 10-11-1999، العدل 2000، 1، 

145(. كما نذكر ق�ضية مالحقة املحامي حممد املغربي الذي ادعي عليه 

بالتحقري )مادة 183 عقوبات( على خلفية ال�ضهادة التي ادىل بها امام 

جلنة امل�ضرق املتفرعة عن جلنة ال�ضوؤون اخلارجية يف الربملان الأوروبي 

يف بروك�ضيل يف 2003 والتي تناول فيها ما عده انتهاكات حلقوق الإن�ضان 

والقانون. وهنا اي�ضا، بدا الق�ضاء حاميا للحريات: فبعدما ا�ضتعر�ص احلكم 

املوا�ضيع التي ناق�ضها املغربي يف بروك�ضيل، راأى "انها تنطوي بالواقع على 

لها عالقة بحقوق  والتي  العملي  الأمور احلقوقية يف املجال  لبع�ص  نقد 

الن�ضان، وان هذه الأمور جميعها هي مدار نقا�ص دائم بني احلقوقيني، 

وت�ضكل مو�ضوعات لندوات حقوقية تعقد ب�ضورة دورية، ويف اغلب الأحيان 

بتنظيم من قبل اجهزة الدولة الر�ضمية، فعلى �ضبيل املثال، ان م�ضاألة تنظيم 

ال�ضجون هي مو�ضوع بحث دائم من قبل احلقوقيني والنا�ضطني يف جمال 

حقوق الن�ضان، والأمر �ضيان بالن�ضبة ملكافحة التعذيب اثناء التحقيقات، 

وكذلك الأمر بالن�ضبة للحرية العالمية، وللمبادئ الأ�ضا�ضية التي يجب ان 

ترعى عمل الق�ضاء، وقد تطرق املدعى عليه اىل هذه امل�ضائل مبو�ضوعية 

عار�ضا لهذه املبادئ والتي هي بالواقع من ابرز معايري املحكمة املن�ضفة، 

وفق ما جاء يف العالن العاملي حلقوق الن�ضان ويف العهد الدويل للحقوق 

املدنية وال�ضيا�ضية، وان هذا العر�ص، يف ال�ضياق الذي ورد فيه، يخلو من 

اي حتقري، بل يت�ضف بال�ضفة العلمية والعملية، ل �ضيما انها مت امام جلنة 

متفرعة عن جلنة ال�ضوؤون اخلارجية يف الربملان الأوروبي، حيث الهدف 

من مناق�ضة هذه الأمور هو تبادل وجهات النظر فيما خ�ضها".. ليخل�ص 

اىل القول باأنها تدخل �ضمن اطار حرية الراأي املكفولة د�ضتوريا "والتي ل 

يحدها ال القانون والذي يقت�ضي ان يحدد اطارها ب�ضورة �ضيقة وا�ضتثنائية 

ملا ت�ضكله من �ضوابط للمبداأ العام املومى به" )القا�ضي املنفرد اجلزائي 

يف بريوت، زياد مكنا، 2008-11-27(.    

يف  اهميته  فهو  احلكم،  هذا  ي�ضتدعيه  الذي  الثاين  ال�ضوؤال  اما 

الظروف احلا�ضرة. فهل باتت ح�ضا�ضية الإدارة ازاء انتقادات منظمات 

حقوق الإن�ضان من خملفات املا�ضي؟ لي�ص هذا ما توحي به املالحقة التي 

با�ضرتها خمابرات اجلي�ص بحق النا�ضط املهند�ص املدين ا�ضماعيل ال�ضيخ 

ح�ضن بدعوى امل�ص بهيبة اجلي�ص على خلفية دفاعه عن حق الفل�ضطينيني 

يف ال�ضكن )والتي انتهت بتربئته لغياب الدليل من قبل املحكمة الع�ضكرية 

بتاريخ 17-2-2011(. ولي�ص هذا ما توحي به ت�ضرفات املديرية العامة 

لالأمن العام يف اثر املطالبة بتنفيذ الأحكام املت�ضلة بالإحتجاز التع�ضفي 

وبوجه خا�ص احلكم ال�ضادر يف دعوى ي�ضرى العامري )عن هذا الأمر، 

يراجع جمعية رواد فرانتريز، "اللجوء اىل الإحتجاز التع�ضفي، �ضيا�ضة فوق 

الد�ضتور"، وقائع وحتليل، 2010(. 

❊ن. �ص.

مواطن �سوري يزور اربعة من مواطنيه ال�سوريين في �سكنهم 

في منطقة الجناح ويتحدث معهم عن امور معي�سية وعن ظلم 

الحكام العرب م�سيفا انه �سيقوم بتنظيم تظاهرة �سلمية امام 

ال�سفارة ال�سورية في لبنان، "وكان بحوزة ج. من�سورات تدعو 

-2-27 الى التظاهر امام ال�سفارة ال�سورية في لبنان بتاريخ 

2011 وتطالب بتخفي�س ا�سعار المحروقات وال�سلع الغذائية 

واإن�ساف العاملين في �سوريا، وطلب ج. من الموجودين توزيعها 

انهم قاموا بتمزيق  الغرفة، واأ�ساف المدعى عليهم  وغادر 

المن�سورات بعد مغادرة جا�سم ورموها في النفايات ولم يقدم 

احد على توزيعها...". هذه هي الوقائع التي تم توثيقها خالل 

التحقيقات الأولية والتي كانت بداية رحلة امنية ق�سائية 

طويلة تك�سف الى حد كبير ا�ستعداد عدد من الأجهزة لمجاملة 

النظام ال�سوري، بطلب او من دون طلب، على ح�ساب اب�سط 

حقوق النا�س.

وهكذا، مت توقيفهم من قبل دورية من خمابرات اجلي�ص يف بريوت اول 

مرة يف 23-2-2011 وجرى التحقيق معهم واطلق �ضراحهم، ثم )ول�ضبب 

جمهول!( اوقفوا مرة ثانية بتاريخ 25-2-2011 "لتوافر معلومات حول 

اقدامهم على توزيع منا�ضري والدعوة اىل التظاهر دون ترخي�ص والإ�ضاءة 

للعالقات مع دولة �ضقيقة" كما جاء يف خال�ضة حتقيقاتها. وقد ا�ضتمر 

احتجازهم ثمانية ايام قبل اح�ضارهم امام النائب العام خالفا للقانون، 

و�ضط انباء اعالمية بخطف هوؤلء من جهة جمهولة، من دون ان يكلف 

احدهم عبء الإعالن عن توقيفهم.

وهكذا، امر مفو�ص احلكومة لدى املحكمة الع�ضكرية بتوقيفهم، 

فيما ادعت النيابة العامة الإ�ضتئنافية يف بعبدا عليهم بجرم التظاهر 

دون ترخي�ص والإ�ضاءة اىل العالقة مع دولة �ضقيقة �ضندا للمواد317 

)اثارة النعرات املذهبية والعن�ضرية( و345 )تظاهرة �ضغب( و346 

والبلدية( وحولتهم  الإدارية  الأنظمة  )جتمع �ضغب( و770 )خمالفة 

اىل ق�ضاء احلكم. والالفت ان النيابة العامة عمدت اىل الإدعاء من 

دون ان تدقق يف توافر العنا�ضر اجلرمية لأي منها يف التحقيقات التي 

اجرتها خمابرات اجلي�ص، وهي بدت من خالل ذلك وكاأنها ت�ضعى اىل 

بالواقع كما يظهر يف  بالتهم، من دون اي �ضعي لربطها  امللف  اثقال 

ملف الق�ضية، وجتدر الإ�ضارة اىل ان تعبري "الإ�ضاءة اىل العالقة بدولة 

�ضقيقة"، كان رائجا يف حقبة الو�ضاية ال�ضورية. 

 ل بل ان هذه الوقائع بدت كافية بالن�ضبة اىل قا�ضي احلكم )القا�ضي 

املنفرد اجلزائي يف بعبدا( نف�ضه فاأ�ضدر بتاريخ 9-3-2011 قرارا بحب�ضهم 

جميعا ملدة �ضهر بجرم احل�ص على النزاع بني خمتلف عنا�ضر الأمة على 

ا�ضا�ص املادة 317 عقوبات، بعدما رد �ضائر التهامات امل�ضاقة �ضده.  

ولدى مراجعة ملف املحكمة، يتبني ان القا�ضي املذكور ا�ضتجوب 

املدعى عليهم الذين اكدوا الكالم الوارد اعاله. كما يتبني ان حيثية 

احلكم املذكور التي انتهت اىل ادانتهم مل تتعد ثالثة ا�ضطر وقد ن�ضت 

حرفيا على الآتي: 

"حيث ان فعل املدعى عليهم جلهة اقدامهم على ارتكاب الأفعال 

املبينة يف باب الوقائع والتي يق�ضد منها احلظ على النزاع بني خمتلف 

عنا�ضر المة، ي�ضكل اجلنحة املن�ضو�ص عنها يف املادة 317 عقوبات، 

ما يقت�ضي ادانتهم باأحكامها...".

 وتاليا، بقي احلكم مبنيا على فر�ضيات غري متحققة، من دون اي 

حماولة لتف�ضري كيف ان من �ضاأن ا�ضتقبال املدعى عليهم ل�ضخ�ص يدعو 

اىل مظاهرة �ضلمية امام ال�ضفارة ال�ضورية لتخفي�ص ا�ضعار املحروقات 

وال�ضلع الغذائية يف �ضوريا ومل�ضاعدة العمال والفالحني، او من �ضاأن الدعوة 

اىل مظاهرة مماثلة ان ي�ضكل جرم "احل�ص على النزاع بني عنا�ضر 

الأمة )يف لبنان(". فما هو املق�ضود يف عبارة "احل�ص على النزاع بني 

عنا�ضر الأمة" والتي من �ضاأنها احلد من احدى ا�ضمى احلريات يف لبنان 

اي حرية التعبري احلر عن الراأي؟ بل ما املق�ضود من "عنا�ضر الأمة" 

نف�ضها؟ ثم امل ي�ضهد لبنان موؤخرا مظاهرات للمطالبة ب�ضقوط النظامني 

امل�ضري والليبي، بل اي�ضا النظام اللبناين نف�ضه، من دون ان يعدها احد 

م�ضا بـ"عنا�ضر الأمة"؟ هذا ما جتنب احلكم تف�ضريه، وكاأنه يعلن �ضمنا 

ان ا�ضتنتاجا مماثال يدخل يف نطاق البديهيات التي ل حتتاج اىل اي 

�ضرح او حتقيق، ول يجوز ا�ضاعة الوقت لأجلها. فما عدا ما بدا؟ وما 

الذي حول امل�ص بحرية التعبري ال�ضلمي، بل ما الذي جعل جترمي حرية 

التعبري ال�ضلمي من البديهيات؟ باملقابل، بدا احلكم اكرث حتفظا ب�ضاأن 

التهم الأخرى، فردها طاملا ان ايا من تظاهرة ال�ضغب او جتمع ال�ضغب 

مل يح�ضال ا�ضال، وهو بذلك ك�ضف، رغم اقت�ضابه يف حمالت اخرى، 

مدى ركاكة الإدعاء الذي مل ي�ضتند يف هذه الأمور على �ضيء. 

بعد  �ضدر  انه  �ضيما  ول  خميبا،  احلكم  بدا  الزوايا،  هذه  ومن 

�ضل�ضلة احكام ا�ضدرها ق�ضاة �ضباب و�ضابات كانت �ضباقة يف حر�ضها 

على حقوق الإن�ضان وحرياته يف وجه بع�ص ال�ضلطات الأمنية، راف�ضني 

اي جماملة لأ�ضحاب النفوذ من ال�ضلك ال�ضيا�ضي او الق�ضائي. ل بل 

ان حمكمة التمييز يف غرفتها الثالثة برئا�ضة القا�ضي انطوان �ضاهر 

وع�ضوية امل�ضت�ضارين مادي مطران وجان – مارك عوي�ص،  ذهبت يف 

 استئناف جبل لبنان تفسخ 
 حكما بحق اربعة عمال سوريين: 
اين “الحض على النزاع بين عناصر األمة”؟

❊سامر بو سعيد

ال�ضادر عن حمكمة املطبوعات  نف�ضه حني ف�ضخت احلكم  الجتاه 

بحق ال�ضيد ادوني�ص عكرة بعد ان ادعت النيابة العامة عليه بالإ�ضاءة 

اإىل العالقات بني الدولة اللبنانية ودولة �ضقيقة، والإ�ضاءة اإىل ال�ضلطة 

ال�ضيا�ضية واجلي�ص والق�ضاء.

يف 7-4-2011، ا�ضدرت حمكمة ا�ضتئناف اجلنح يف بعبدا برئا�ضة 

القا�ضي اليا�ص اخلوري وع�ضوية امل�ضت�ضارين جوزف رابيل ووفاء تيماين 

قرارا بف�ضخ القرار املذكور. ملاذا؟ بب�ضاطة، لأنه "مل َيربز يف امللف اي 

م�ضتند يثبت منه اثارة النعرات الطائفية او التحري�ص على ال�ضغب 

او على النزاع بني الطوائف"!  وهي بذلك انهت ف�ضول هذه احلكاية 

احلزينة وو�ضعت حدا ملعاناة هوؤلء ال�ضبان، كما اعادت بذلك التاأكيد 

على دور الق�ضاء يف حماية حقوق الإن�ضان وحرياته واأولها حرية التعبري 

بحيث �ضمنت حكمها  ابعد من ذلك  انها ذهبت  بل  ل  الراأي.  عن 

عبارة �ضديدة البالغة، مفادها احلكم "بعدم طردهم من الأرا�ضي 

اللبنانية لعدم ارتكابهم اي جرم". فهذه العبارة تبقى من حيث املبداأ 

غري �ضرورية ومن لزوم ما ل يلزم طاملا ان ابطال التعقبات بحق املدعى 

عليهم يعني تلقائيا زوال امكانية ترحيلهم من لبنان. وت�ضمينها احلكم 

تاليا امنا يعني ان املحكمة التي ان�ضفتهم ازاء التع�ضف يف املالحقة، 

امنا ارادت التعبري عن خ�ضية ازاء جلوء الأجهزة الأمنية اىل تدابري 

م�ضتقبلية �ضارة بهم كالرتحيل جتاوزا لقرارها بابطال التعقبات، فعمدت 

اىل �ضمان حقهم بالقامة يف لبنان، الذي و�ضفه بع�ص ابرز النواب 

اثناء مناق�ضة قانون الأجانب 1962 على انه بلد احلريات الذي يلجاأ 

اليه كل م�ضطهد.

هكذا ا�ضدرت حمكمة الإ�ضتئناف حكمها باإ�ضم ال�ضعب واأعطت 

مثال اآخر على دور الق�ضاء يف حماية احلريات. 

❊�صامر بو �صعيد مر�ضح لنيل دبلوم درا�ضات عليا يف القانون العام 

وع�ضو يف نقابة املحامني يف بريوت. 

السلطة، وباألخص المديرية العامة لألمن العام، تحارب بالقانون وغير القانون 
الحقوقيين الذين ينتقدنوها امام الهيئات الدولية.

مذكرة اخضاع : عقوبة غير قانونية ابتدعها األمن عام للنيل من من يتجرأ على فضح 
انتهاكات اجهزة األمن وإعادة تدجينه وإخضاعه. 

القضاء يبطل التعقبات بحق سوريين من تلكلخ
بتاريخ 14-6-2011، اأ�ضدر القا�ضي المنفرد الجزائي في القبيات 

حكما باإبطال التعقبات بحق �ضوريين لدخولهم ب�ضكل غير نظامي 

)خل�ضة( عبر منطقة وادي خالد. وفي وقائع الق�ضية ح�ضبما رواها 

ال�ضخ�ضان المذكوران، انهما تعر�ضا لحادث �ضير على دراجة نارية 

في بلدة تلكلخ. وقد تولى اهلهما نقلهما وهما فاقدي الوعي وفي 

حالة حرجة، لتلقي العالج في لبنان، وذلك على خلفية �ضائعات 

باأن الأجهزة الأمنية ال�ضورية تتخذ تدابير بحق اي �ضخ�ص م�ضاب 

لإعتقادها بارتباطه بالتظاهرات. 

التعقبات �ضندا الى ان المتهمين لم  وقد ابطل القا�ضي المنفرد 

تبقى  اجانب   32 المادة  جرم  "عن�ضر  واأن  طوعا  لبنان  يدخال 

ما  والمعنوي  المادي  جانبيها  في  �ضيما  ل  لإعمالها  متحققة  غير 

باإعتبارات  الخو�ص  دون  بحقـ)هما(" من  التعقبات  ابطال  يوجب 

حق اللجوء او ال�ضرورة.  وكان وزير العدل ال�ضابق ابراهيم نجار 

14 من الإعالن العالمي  26-5-2011 باأن "المادة  قد اعلن بتاريخ 

�ضالمة  على  المحافظة  �ضرورة  على  تن�ص  الإن�ضان  لحقوق 

وعدم  اللجوء  طالبي  توقيف  عدم  الى  داعيا  الالجئين"،   حقوق 

وموجباته".  وتراثه  لنف�ضه  وفيا  يبقى  اأن  لبنان  فـ"على   حب�ضهم،  

 وقد ورد الت�ضريح في ختام لقائه مع المديرة الإقليمية لمفو�ضية 

الأمم المتحدة في مو�ضوع الالجئين في �ضياق تفاقم ازمة الالجئين 

ال�ضوريين في وادي خالد.
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حرش بيروت: وأنتم، ماذا فعلتم بالمساحات العامة؟
م�ضاحة حر�ص بريوت تبلغ 333000 مرتا مربعا. وقد �ضمي حر�ص العيد قبل احلرب، 

احرق �ضجره خاللها، وخ�ضع بالتعاون مع منطقة الـIle de France، لتح�ضينات 

كثرية، بهدف ن�ضب انواع عدة من الأ�ضجار وان�ضاء معابر للتنزه. لكنه، ورغم ن�ضب 

الأ�ضجار منذ ما يزيد عن العقد، وفيما عدا جزء �ضغري منه، يبقى احلر�ص حتى 

اللحظة مغلقا ال للغربيني وملن يعطى ا�ضمه حلرا�ص احلر�ص وحلاملي الرتاخي�ص. 

وبالطبع، يوؤدي هذا الأمر اىل حرمان اهايل بريوت و�ضواحيها من اكرب م�ضاحة عامة 

للتالقي، والتي ت�ضبح حكرا للخا�ضة. ويف هذا ال�ضياق، تقوم موؤ�ض�ضة "نحن" بحملة 

للمطالبة بفتح احلر�ص لكافة املواطنني "انفاذا حلق املواطن يف التمتع بامل�ضاحات 

العامة" كما يقول مدير املوؤ�ض�ضة حممد ايوب يف لقاء مع املفكرة. 

املفكرة: ما هي الدوافع الرئي�سة لتحرككم؟

حممد ايوب: احد اهم الأ�ضباب البنيوية للتوتر الإجتماعي بل وحتى العنف املتكرر 

هو غياب امل�ضاحات العامة كاملتنزهات وامل�ضاحات اخل�ضراء التي ت�ضمح بالإبتعاد 

عن �ضخب املدينة وتلوثها البيئي، ل �ضيما يف مدينة كبريوت باإزدحامها املعماري 

واإختناقها املروري �ضبه الدائم. وي�ضاف ان املخطط التوجيهي ملدينة بريوت، على 

نواق�ضه، يق�ضي باإن�ضاء املزيد من امل�ضاحات اخل�ضراء ولكننا مل نر بعد اي بوادر 

من الإدارة املحلية للقيام بذلك. وتاليا، ت�ضبح املتنف�ضات ملن ل ميلك القدرة على 

زيارة املقاهي وال�ضواطئ اخلا�ضة مفقودة ب�ضكل �ضبه كلي.

املفكرة: من ي�سمح له بدخول احلر�س حاليا؟

حممد ايوب: متنع دائرة احلدائق البلدية، وهي اجلهة القيمة على احلر�ص، ملن هم 

دون الـ30 �ضنة، من الدخول اىل حر�ص بريوت. اما الآخرون، فلهم ان يدخلوا بعد 

احل�ضول على رخ�ضة من حمافظ بريوت. وي�ضمح اي�ضا بدخول الأجانب الغربيني 

بحجة انهم معتادون على ح�ضن الت�ضرف يف الأحرا�ص. وكل هذا ميار�ص دون اي 

ن�ص قانوين.

املفكرة: ما هي الأ�سباب احلقيقية الكامنة وراء تقييد دخول العامة 

اىل احلر�س؟

حممد ايوب: امل�ضاألة م�ضاألة م�ضالح. انتخابية اأول، فعدد كبري من �ضكان املناطق 

املحيطة باحلر�ص، لي�ضوا ممن ينتخبون بلدية بريوت، وذلك بخالف �ضكان حملة 

 القضاء يقرأ المواثيق الدولية 
في وجه اإلعالم المرئي:

ليس ألحد استباحة صور اآلخرين

بتاريخ 7-6-2011، �ضدقت حمكمة ا�ضتئناف بريوت )الغرفة املوؤلفة من جانيت 

حنا رئي�ضة وغ�ضان اخلوري وهالة جنار م�ضت�ضارين( القرار ال�ضادر عن القا�ضي 

املنفرد املدين يف بريوت )علي يون�ص( بتاريخ 17-12-2009 باإلزام تلفزيون 

امل�ضتقبل بت�ضديد تعوي�ص قدره احد ع�ضر مليون لرية لبنانية ل�ضيدة عر�ضت 

�ضورتها يف حلقة دعائية عن البدانة من دون موافقتها كتعوي�ص عن العطل 

وال�ضرر املعنوي واملادي اللذين ا�ضاباها. فوفق حمكمة الإ�ضتئناف، "�ضورة 

ال�ضخ�ص ت�ضكل امتدادا ل�ضخ�ضيته واأن التعر�ص لها ي�ضكل احد اوجه امل�ضا�ص 

باحلياة اخلا�ضة، الأمر الذي يخالف احكام الد�ضتور واملواثيق الدولية التي 

يحيل اليها يف مقدمته والتي تكر�ص احلق يف حماية احلياة اخلا�ضة. وحيث 

اذا كان القانون اللبناين الو�ضعي ل يحتوي على ن�ضو�ص خا�ضة تنظم احلق 

بال�ضورة، فاإن الإجتهاد م�ضتقر على حما�ضبة من يتعر�ص لهذا احلق بتطبيق 

الأحكام اخلا�ضة بامل�ضوؤولية املدنية، على اعتبار ان احلق بال�ضورة هو حق يف 

ال�ضخ�ضية وامتداد للحق يف احلرية". ومن اأهم املواثيق الدولية التي من �ضاأنها 

تاأ�ضيل احلق بال�ضورة، املادة 12 من الإعالن العاملي حلقوق الإن�ضان واملادة 

17 من العهد الدويل اخلا�ص باحلقوق املدنية وال�ضيا�ضية واللتني تن�ضان على 

انه "ل يعر�ص احد لتدخل تع�ضفي يف حياته اخلا�ضة".

والالفت ان املرجعني الإبتدائي والإ�ضتئنايف اتفقا على تقدير العطل وال�ضرر 

املعنوي بع�ضرة ماليني لرية لبنانية والعطل وال�ضرر املادي مبليون لرية لبنانية. 

فبعدما بني القا�ضي الإبتدائي ان عر�ص �ضورة املدعي ل ي�ضبب املا معنويا بحد 

ذاته، فاإن عر�ضها يف �ضياق من �ضور لأ�ضخا�ص بدينني واآخرين ر�ضيقني للرتويج 

مل�ضاوئ البدانة يف برنامج يروج مل�ضتح�ضرات اع�ضاب طبية للتغلب عليها، ي�ضيئ 

"رمزا  ا�ضتح�ضارها  التي ا�ضحت كما تقول يف  دون ريب ل�ضخ�ضية املدعية 

للبدانة" وفقا لأ�ضلوب عر�ضها يف ال�ضريط. وا�ضافت حمكمة الإ�ضتئناف باأن القاء 

ال�ضوء على مظهرها اخلارجي كميزة غري مرغوب بها يف املجتمع اللبناين امنا 

ا�ضابها مبعاناة نف�ضية وب�ضعور باحلرج واحلزن مما يربر التعوي�ص املذكور.

وما يزيد هذه الق�ضية اهمية، هو ان �ضور املدعية –التي عر�ضها التلفزيون على 

الوجه الذي تقدم- كانت قد عر�ضت �ضابقا ومن دون بدل من قبل التلفزيون 

نف�ضه يف �ضياق الإعداد لربنامج اآخر "يوميات" عن ال�ضمنة الزائدة، ارت�ضت 

�ضاحبتها بامل�ضاركة فيه؛ وقد حاول التلفزيون الإ�ضتفادة من ذلك من خالل 

الإدعاء باأن م�ضاركتها على هذا الوجه جتعله مالكا لل�ضورة وجتردها من حق 

املطالبة بتعوي�ص. وهنا اي�ضا جاء الرد الق�ضائي حا�ضما:  فـ"اإذا كان الربناجمان 

ي�ضرتكان يف مو�ضوع  ال�ضمنة الزائدة، ال انهما يختلفان يف طريقة معاجلة 

وطرح املو�ضوع، ففي برنامج يوميات، كانت املدعية �ضيفة تتكلم عن جتربتها يف 

ربط املعدة، ومت عر�ص �ضورها يف هذا ال�ضياق، يف حني انه يف الربنامج الآخر، 

مت عر�ص �ضور املدعية يف �ضياق الرتويج مل�ضاوئ ال�ضمنة" و"حيث باإختالف 

طريقة املعاجلة، يختلف ال�ضياق الذي اعطت فيه املدعية موافقتها، وت�ضحي 

املدعى عليها )امل�ضتقبل( بحاجة اىل موافقة املدعية لعر�ص ال�ضريط املذكور 

يف �ضياق اآخر" )القا�ضي املنفرد املدين(.

صاحب المطبوعة: جمعية المفكرة القانونية
المدير المسؤول: نزار صاغية
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www.legal-agenda.com ]سوف يتم االطالق قريبا[

تم انتاج هذه المطبوعة بدعم مالي من مؤسسة هينرش - بل مكتب 

الشرق األوسط. اآلراء الواردة هنا تعبر عن آراء المؤلفين وبالتالي ال 

تعكس بالضرورة وجهة نظر المؤسسة.
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ق�ضق�ص الذين بامكانهم هم الولوج اىل اجلزء املحاذي ملنطقة �ضكنهم واملفتوح 

للعامة واملعروف بـ"حر�ص ق�ضق�ص". واإقت�ضادي ثانيا، فما هو الربح الذي 

ي�ضتوجب فتحه  ال  العك�ص متاما،  البلدية من فتح احلر�ص؟ بل على  جتنيه 

الزوار وحلرا�ضته ولتنظيفه؟ ف�ضال عن ذلك،  ر�ضد مبالغ مالية ل�ضتقبال 

ثمة معلومات حول خمططات لبناء طريق يربط احلر�ص بو�ضط املدينة، مما 

يوجب املحافظة على طابعه النخبوي. وبكلمة، يخ�ضى ان يكون موقف البلدية 

ب�ضاأن احلر�ص م�ضابها ملوقفها يف القرارات املت�ضلة باإقامة مواقف �ضيارات يف 

حديقتي ال�ضنائع وال�ضيويف، وهي قرارات مل تلغ بعد، امنا ارجئ تنفيذها تبعا 

لإحتجاجات �ضكان املناطق املحيطة باحلديقتني.  

املفكرة: لكن ما هي احلجة الر�سمية لإغالق احلر�س؟ 

حممد ايوب: البلدية ل تقول �ضراحة باأنها ترف�ص دخول النا�ص اىل احلر�ص، 

لكنها تتذرع باأن فتحه للعامة يتطلب ان�ضاء نظام اطفاء للحرائق، مما يوجب 

اجراء مناق�ضة م�ضبقة وتاليا و�ضع دفرت ل�ضروطها. وكلها خطوات مل تتم حتى 

الآن، ولي�ص هنالك اي بوادر انها يف طور الإجناز او حتى التح�ضري. وكالم 

البلدية عن هذا الأمر هو براأينا جمرد ذريعة لتجنب النقا�ص ال�ضريح حول 

التاأخري  العامة! فلو كان نظام الإطفاء هو �ضبب  ا�ضتعمال امل�ضاحات  كيفية 

احلقيقي فلماذا مل تقم البلدية باإن�ضائه طوال ال�ضنني املا�ضية، ول �ضيما يف 

ظل كرثة التمويل اخلارجي مل�ضاريع تنموية كهذه.

حتقيق  اجل  من  التقا�سي  او  التظاهر  تنوون  هل  املفكرة: 

اهدافكم؟ 

حممد ايوب: نحن الآن ننتهج ا�ضلوب التحاور مع البلدية، انطالقا من مبداأ 

ان احلر�ص للجميع. فاحلر�ص الذي كان قبل احلرب مفتوحا للجميع والذي مت 

حت�ضينه لهذه الغاية، ل يجوز ان يقيد الدخول اليه حتت اي حجة او ذريعة. باأية 

حال، البلدية ت�ضمح اليوم للراغبني بتنظيم ن�ضاطات لتالميذ املدار�ص داخل 

احلر�ص، ونحن نعمل يف هذا الإجتاه بهدف حت�ضي�ص هوؤلء وذويهم على اهمية 

امل�ضاحات اخل�ضراء يف حياتهم. اما ما عدا ذلك من حراك، فتتخذ القرارات 

ب�ضاأنه بح�ضب تطور احلملة ومدى ا�ضتجابة بلدية بريوت ملطالبنا.
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السجن.  امام  اعتصام  اثناء  رومية  سجناء  وأهالي  األمن  قوى  بين  اشتباك 

)األخبار(  
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نيبالية مشنوقة في بيت خدمتها.  العثور على عاملة  اعتصام في بيروت بعد 

ويقدر ان عاملة منزل اجنبية تتوفا اسبوعيا في لبنان، اما بسبب القتل او اإلنتحار 

اثر سوء المعاملة. )حركة مناهضة العنصرية(  
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 احد المارة يضرب اطفاال متسولين في بيروت. )حسام مشيمش(
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مقتطف من محضر الدعوى. 

الصورة ص 11

)Me&Me ، 2011،صورة فنية لشخص متخالط الجنس. )شذى شرف الدين
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 حرش بيروت. )جمعية نحن(


