
اصالحات قضائية في مصر وتونس: 
وانفتحت الورشة

تأنيث القضاء: اي مناصب؟
 اي وظائف؟ اي مناطق؟

اقبال دوغان ورفع سن الحضانة لألم: 
حركة تصلح من داخل الطوائف؟ 

فبعد جناح ثورة ال�صعبني امل�صري والتون�صي، بداأت ور�صة عمل لإ�صالح القوانني 

لة بال�صلطة الق�صائية. ومن الالفت ان »الق�صاة الإ�صالحيني« الذين قادوا �صل�صلة  املت�صّ

الإحتاجات �صد الدكتاتورية يف 2005، هم الذين بادروا اإىل فتح هذه الور�ش يف م�صر. 

ما هي املعايري ال�صامنة ل�صتقاللية الق�صاة؟ واية اآلية لنتخابا اع�صاء جمال�ش الق�صاء 

العلى؟ واهم من ذلك، اإىل اي مدى ميكن الإ�صتفادة من هذه الور�ش لرت�صيخ خطام 

ق�صائي على م�صتوى الثورات، من �صاأنه ان ميتد على طول العام العربي؟  

�ش 12

اقر »املجل�ش ال�صرعي الإ�صالمي الأعلى« رفع �صن ح�صانة الأم اىل 12 �صنة وذلك 

يف �صابقة نادرة من التفاعل بني احلركة الن�صائية والطوائف. هل ت�صتكمل هذه 

احلركة خطواتها لدى �صائر الطوائف؟ هل ميكن املراهنة على اإ�صالحات من داخل 

الطوائف؟ املفكرة التقت ال�صيدة اقبال دوغان للتباحث يف هذا ال�صاأن .

�ش 4

خالل ال�صنوات الأخرية، تزايدت ن�صبة الن�صاء ب�صكل ملحوظ يف الق�صاء اللبناين. 

الق�صائية منا�صب بقيت  املناقالت  الن�صاء يف مرا�صيم  تبواأت  ف�صال عن ذلك، 

الق�صاء عدديا مع م�صاواة فعلية  تاأنيث  �صابقا حكرا للرجال. ولكن، هل ترافق 

بني اجلن�صني يف توزيع املنا�صب والأعمال ام ان تبووؤ املراأة منا�صب هامة يبقى 

امرا ا�صتثنائيا؟ 

�ش 10
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الم�ساواة الجندرية وواقع الحال 

اإلى ذلك، فاإن الراف�صين لإلغاء المادة 562 منهمكون بالم�صاواة الجندرية؛ 

وذلك في محاولة اإثبات كون الماّدة ل تمّيز بين المراأة والرجل: فكلمة 

»زْوَجُه« في ن�ش ال562 تحيل في اللغة العربية، براأيهم، اإلى المراأة واإلى 

الرجل �صواء ب�صواء. اأما تخ�صي�ش الأخت )دون الأخ( في الن�ش فيمكن 

تدارك مفاعيله التمييزية بو�صع حا�صية للقانون لـ« ت�صبح بالمطلق على 

الذكر والأنثى وهذه تح�صم الأمر«!  فِوْفَق النائب الج�صر، تزول ال�صفة 

التمييزية عن المادة 562 حين يت�صاوى الإثنان بالتخفيف من العقاب 

فال تعود مخالفة لتفاقية �صيداو: فحين يت�صاوى الإثنان في تبرير القتل 

والإيذاء، بحجة اأن الإثنين يفقدان اأع�صابهما بالدرجة ذاتها، ت�صبح 

المادة م�صاواتية وغير متناق�صة مع اتفاقية �صيداو. 

الآخرون  النواب  ويكررها  النائب،  هذا  يقّدمها  التي  المحاّجة  تبدو 

اأو هي  تتجاهله؛  بـالواقع -  562، غير معنّية  اإلغاء  المعتر�صون على 

اأي، كون �صحايا القتل في الو�صعية المو�صوفة في هذه المادة كلهم من 

الن�صاء، وكون القتلة كلهم من الرجال – با�صتثناء حالت نادرة ناَبْت 

فيها الن�صاء عن الرجال في مهّمتهم. وهو ما حاول النائبان غ�صان مخيبر 

والجمّيل - موؤيدا اقتراح اإلغاء الماّدة-  التنبيه له. فواقع الحال يجعل 

الم�صاواة في هذا المقام غير راهنة واإثارتها نافلة. اإن و�صع الم�صاألة 

 faux« »في اإطار الم�صاواة ال�صكلية بمثابة ما يدعى بـ«م�صكلة خاطئة

probleme«،  وهي اإزاحة غير بريئة للم�صكلة من مقامها الفعلي:

الم�صكلة، في هذا المقام، ل تت�صف ب�صرورة اأن »ُيخّفف عن المراأة القاتلة 

...« اإلخ من ن�ّش ال562، تما�صيًا مع مبداأ الم�صاواة وتطبيقًا لتفاقية 

�صيداو؛ فالمراأة هذه وهمية لأنها غير موجودة واقعًا في مجتمعنا، لأن 

اإقدام امراأة على القتل اأو الإيذاء في ال�صياق المو�صوف في ال562 يكاد 

اأن يكون م�صتحياًل في مجتمعاتنا. 

معلومات ومتابعة

في مح�صر جل�صة مجل�ش النواب الذي نقراأ، لم�صنا تباينًا لدى المتكّلمين 

في ا�صتق�صاء المعلومات اأو في متابعة الم�صاألة : 

ففي مع�صكر المطالبين باإلغاء الماّدة قّدم النواب اإيلي كيروز ومخيبر 

وفريد الخازن والجمّيل حججًا مدّعمة بمعلومات واأفكار تنّم عن معرفة 

اإلغاء  اأي، لجوهر م�صّوغات  لتطّور طرحه،  ومتابعة دقيقة  بالمو�صوع 

المادة كما طرحتها الحركة الن�صائية: كون الماّدة م�صّجعة على القتل، 

كون الأ�صباب التخفيفية ) ل العذر المخّفف( م�صمولّة لالأ�صباب نف�صها 

في مواد اأخرى في قانون العقوبات في�صع الق�صاء ا�صتخدامها ل�صرورة 

التخفيف، كون قتلة الن�صاء  يت�صترون خلف »ال�صرف« من اأجل ارتكاب 

جرائم عادية اإلخ. 

وبا�صتثناء مداخلة الجمّيل، جاء كالم محّبذي اإلغاء ال562 مجردا عن اأي 

»حما�صة« بخالف زمالئهم المعتر�صين، وبدوا مقّلين في الكالم فلم يطّوروا 

حوها. نت�صاءل: هل اإن هوؤلء متاأكدون من اأن المقترح الذي  اأفكارهم ول و�صّ

يدعمون �صينال اأكثرية الأ�صوات، فلم يبذلوا جهداً من اأجل اإقناع المعتر�صين؟ 

الجدير ذكره اأن المعتر�صين كرّروا حججهم نف�صها دون من تعديل، ولم 

»يناق�صوا« اأفكارًا اأو معلومات طرحها الموافقون على اإلغاء المادة. هل 

ا�صتنتج الموافقون اأن النقا�ش »غير مجٍد«،  فاختاروا القت�صاب؟  

هذا، فيما يقّدم الجمّيل )اأحد مقّدمي القتراح( في مداخلته معلومات 

خاطئة وغير دقيقة: ففي معر�ش اإبرازه للواقع دح�صًا لحجة المعتر�صين، 

في الرابع من اآب، 2011 ناق�س مجل�س النواب في جل�سة علنية اقتراح 

قانون يرمي اإلى اإلغاء المادة 562 من قانون1 العقوبات اللبناني. 

هكذا، فاإن قاتل »زوجه اأو اأحد اأ�سوله اأو فروعه اأو اأخته« لم يعد من 

الآن ف�ساعداً »ي�ستفيد من العذر المخّفف في حال »فاجاأ« اأّياً من 

هوؤلء  »في جرم الزنى الم�سهود، اأو في حالة الجماع غير الم�سروع، 

فاقدم على قتل اأحدهما اأو اإيذائه بغير عمد«. وهي كانت اإحدى اأهم 

اإلغائها  اأجل  الن�سال من  الن�سائية على  الحركة  داأبت  التي  المواد 

لأنها، بح�سب و�سفها لها، »مادة قاتلة«؛ وذلك للدللة على كونها 

م�سّوغة  لقتل الن�ساء بفعل ا�ستفادة المتهم من العذر المحّل )في 

�سيغة المادة قبل تعديلها في العام 1999(، اأو من العذر المخّفف 

)في ال�سيغة المعمول بها منذ العام 1999(. 

في الجل�صة هذه، تناوب على الكالم ع�صرة نّواب 2 قبل طرح الم�صروع 

ّدق  بالأكثرية.  في  المذكور على الت�صويت بالمناداة بالأ�صماء ، ف�صُ

ما يلي، ننظر عن كثب اإلى الكالم الذي تداوله النواب ب�صدد القتراح 

قيد التداول من اأجل ر�صد التجاهات والمعتقدات والمبادئ الحاملة  

للحجج التي قّدمها هوؤلء، اإما دعمًا  لالقتراح اأو رف�صًا له.

الغ�سب والب�سر

يجد نديم الج�صر الذي كان اأّول المتكلمين/ المعتر�صين اأن اإلغاء المادة 

562 بمثابة اإيحاء اإلى القا�صي بعدم جواز تخفيف عقوبة قاتل اإحدى 

قريباته في الظروف التي ت�صفها المادة، فيما تحّتم هذه المادة على 

القا�صي التخفيف، فال تترك الم�صاألة لتقديره، فيما الحال، اأن قاتل 

قريبته )بالدم اأو بال�صراكة( قد قام بفعلته تحت وطاأة الغ�صب ال�صديد، 

في�صتحق ذلك التخفيف. ويوّفر الج�صر لزمالئه النواب �صيناريو جريمة 

القتل وو�صفًا لأحوال المتهم :

»اليوم اإذا دخل اأحد وفاجاأ اأحد اأ�صوله اأو فروعه ) في حالة الجماع 

غير الم�صروع( األ تنتابه ثورة غ�صب �صديد؟ ا�صمح لي اأن اأقول لك يا 

تافهة  باأ�صياء  الإن�صان  �صيخ �صامي الجمّيل »اهلل ل يجّرب حدا« لكن 

يفقد اأع�صابه، فكيف اإذا مّر بمثل هذه التجربة، ال يفقد اع�صابه؟.... 

فالنا�ش في النهاية اأع�صاب وب�صر...«.

يدعو الج�صر زمالءه النواب اإلى اأن يكونوا �صهودًا على ثورة القاتل على 

»ما راأى«، ولأن  يتعاطفوا مع غ�صبه، بل اإلى م�صاركته ذلك الغ�صب. وهو 

يدعو اهلل تعالى األ ُيخ�صعهم  لـ«التجربة« الُمف�صية، حكمًا، اإلى فقدان 

اأع�صابهم؛ وذلك قيا�صًا على فقدانها لأمور اأب�صط من ذلك بكثير.

ينطوي كالم هذا النائب على فكرة مفادها اأن القانون قابٌل باأن يكون 

عليهم  ُتمليه  لما  ينقادوا  وباأن  )؟(،  و«ب�صر«  اأع�صاب«  »كتلة  النا�ش 

يفقد  الإن�صان في موقف  »ت�صع  و«َب�َصرّيتهم« في ظروف  »اع�صابهم« 

اأع�صابه اأو عقله«. اأما لماذا ُت�صتثنى هذه الحالة من الغ�صب من كّل 

ة، فاإن النائب  حالت الغ�صب الأخرى لت�صتوجب �صوغ مادة قانونية خا�صّ

ل يقول �صراحة لكنه يلّمح اإلى ذلك تلميحًا حين يقول » .... اإذا كان 

»ذلك« )مفاجاأة اأحد اأ�صوله اأو فروعه في حالة الجماع غير الم�صروع...( 

ل ُيفقد ) المرء(  اأع�صابه فهذا �صيء اآخر!«.  هنا و�صع كاتب وقائع 

مح�صر الجل�صة عالمة تعّجب للتعبير، على الأرجح، عن لهجة  المتكّلم 

»المتعّجبة« من عدم م�صاطرة بع�ش الم�صتمعين له راأيه. بل للدللة على 

»الإيحاء« اأن من ل ي�صاطر المتكّلم الراأي، فهو ل يغ�صب في و�صعية 

�صبيهة تقوم فيها زوجه اأو اإحدى قريباته بـ«فعل الجماع غير الم�صروع«، 

واإل لكان اأبدى تفهمه لدوافع القاتل وحالته النفعالية الق�صوى. 

القيم القاتلة؟ 

 وال�صبب الكامن وراء حالة الغ�صب الذي يعتري القاتل »الُمفاَجاأ« تختلف ، 

بح�صب المعار�صين لإلغاء 562، نوعًا عن حالت الغ�صب الناتجة عن اأمر 

تافه  كـ«حادث �صيارة« ، مثاًل، فت�صتوجب معالجة / مادة قانونية خا�صة، 

ومتمّيزة عن المواد في قانون العقوبات التي تحدد ظروف التخفيف 

) مثل المادة 252 ، مثاًل( . فيت�صاءل عماد الحوت )المعاِر�ش( » اأية 

قيم نذهب بها في مجتمعنا؟ ...هل يعني اأن نخّفف العقوبة على اأ�صياء 

ح  تافهة ون�صددها على ا�صياء فيها �صرف وكرامة ورّدة فعل؟«. ل يو�صّ

الأ�صباب  �صيعطي  الذي  القا�صي  اأن  ا�صتنتاجهم  اأ�صباب  المعار�صون 

التخفيفية للمذنب الذي اأهين لأ�صباب تافهة، �صي�صدد العقوبة على من 

غ�صب لـ«اأ�صياء فيها �صرف....«؛ اأي، افترا�صهم كون التخفيف في هذا 

المقام ي�صتتبع بال�صرورة ت�صديدًا في موقع اآخر؟

وُتحال اأ�صباب الوقوع تحت وطاأة الغ�صب ال�صديد-  اإلى كونها »موجودة 

في قيمنا وبمجتمعاتنا » و«بتفكيرنا كلنا«. اأما كيف ا�صتنتج المعار�صون 

»فقدان  اإلى  ُتف�صي  قيمًا   تعتنق  زالت  ما  النا�ش-  – كل  النا�ش  اأن 

اأو القتل، فاأمر لم ي�صتوجب  الأع�صاب« لدرجة الإقدام على الإيذاء 

الإي�صاح من قبلهم. 

ول تغيب القيم عن محاّجة بع�ش المطالبين باإلغاء  562؛ ف�صامي الجمّيل، 

مثاًل،  يحّمل »النواب الموجودين �صنة 2011 م�صوؤولية التخفيف عن قاتل 

اأخته، اأو قاتل زوجته بحجة الدفاع عن �صرف العائلة اأو �صرفه فيخرج من  

ال�صجن بعد �صهرين ...« و«ينّبه« اإلى اأن عدم اإقرار اقتراح اإلغاء 562 »يرّدنا 

اإلى القرون الو�صطى«.  وي�صيف اإيلي عون، في ال�صياق نف�صه، اأنه »ل يوجد 

في اأكثر البلدان تخّلفًا مثل هذا الن�ش«)!(. في كالم النائَبين الجمّيل 

وعْون َتْوٌق �صمني، غير محتاج للتبرير، للناأي بالذات عن »التخّلف« وعن 

»القرون الو�صطى«. وذلك دون تعيين م�صمون العدالة اأو القيم، ل في زمن 

التخّلف، ول في »القرن 21«.  وتترك اإلى ال�صامع تقدير طبيعة هذه القيم، 

اأكانت »قيم كّل النا�ش في مجتمعنا« كما يّدعي راف�صو القتراح، اأو كانت 

 قيم »القرن 21«  المناه�صة لقيم القرون الو�صطى، كما يرغب داعموه.

562 وإلغاؤها في خطاب نّواب األّمة
❊عّزه شرارة بيضون 

خالل الف�سل الخير، تم اقرار ن�سو�س عدة لها م�سامين رمزية 

فائقة الهمية ول �سيما في �سوؤون المراة ومفاهيم ال�سلطة المحيطة 

بها. فعلى �سعيد حرية الن�ساء في الحيز الخا�س، جاء الغاء المادة 

562 الخا�سة بجرائم »ال�سرف« ليرمز الى النتقال من زمن يلتزم 

فيه الرجل الدفاع عن الح�سمة في حال اخلت المراة بها والى حد 

القتل، الى زمن اخر اكثر اعترافا بالحرية ال�سخ�سية وبالم�ساواة 

ولو الن�سبية بين الجن�سين في الدوار الجتماعية. ف�سال عن ذلك 

برزت �سابقة لفتة في التعامل بين الطوائف والفئات الكثر عر�سة 

لغبن القوانين الطائفية- اي الن�ساء- وذلك حين وافق المجل�س 

 12 ال�سرعي ال�سالمي العلى على رفع �سن الح�سانة لالم حتى 

�سنة بما يح�ّسن و�سع الن�ساء في حال اي طالق او انف�سال.

ول يقل اهمية عن ذلك اقرار قانون معاقبة جرائم »التجار بالب�صر«: 

فبنتيجته دخل مفهوم ال�صتغالل للمرة الولى في قانون العقوبات، المر 

الذي ي�صمح باعادة النظر بكثير من التنظيمات اليلة حتى الن الى 

التعامل مع الن�صاء ك�صلع �صواء في �صوق العمل كما هي حال عامالت 

البيوت او في �صوق الدعارة كما هي حال الن�صاء اللواتي ياأتين للعمل 

مقاربة  تعد  لم  لذلك،  وتبعا  اطر محكمة.  في  او مدلكات  كفنانات 

الدعارة م�صاألة تت�صل بالخالقيات التي يت�صارك في انتهاكها الن�صاء 

اللواتي يمار�صن الدعارة والذين ي�صتفيدون منها، بل برزت في الواجهة 

عالقة ال�صلطة )المغيبة حتى الن( بين هوؤلء، على نحو ي�صمح باعادة 

ر�صم ال�صورة ب�صكل اكثر واقعية: فالم�صالة لي�صت م�صالة �صراكة، انما 

م�صالة ا�صتغالل المراة هي في الغالب �صحيته الولى.   

والتجاه نف�صه ب�صان الحقوق القت�صادية: فقد �صدر قانونان يرميان الى 

تحقيق الم�صاواة بين الرجال والن�صاء، لجهة ا�صتفادة الن�صاء ا�صوة بالرجال 

من التنزيل ال�صرائبي فيما يت�صل ب�صريبة الدخل و�صريبة النتقال. 

واهم من ذلك الت�صاوؤل فيما اذا كان ترنح ال�صلطة في الن�صو�ش في 

المجالت المذكورة اعاله يترافق مع تغيير حقيقي للواقع ام انه مجرد 

خطاب قانوني في انف�صام كامل عن هذا الواقع؟ 

فالذي يدقق في قانون العقوبات يلحظ انه ما يزال ين�ش على عدد 

ال�صرف،  اعتبارات  ا�صا�ش  ب�صانها على  العقوبة  الجرائم تخف�ش  من 

كما هي حال جريمة قتل الوليد او ت�صييبه من قبل الم او الجها�ش 

اتقاء للعار. فاذا الغى الم�صرع عبر الغاء المادة 562 اي اعتبار لموجب 

الرجل باثبات تم�صكه بمبادئ ال�صرف، فمتى يلغي اي اعتبار لموجب 

المراة باثبات خ�صوعها لهذه المبادئ الى درجة ت�صل الى قتل اعز من 

عندها: وليدها، والتجرد عن اعمق ما فيها: غريزة المومة، ل ل�صيء 

ال اتقاء للعار؟  

ومن جهة ثانية، فان المجل�ش ال�صرعي قد ربط قرار رفع �صن الح�صانة 

بتمرير تعديل قانوني هو في غاية الخطورة مفاده ا�صتح�صاله على �صالحية 

تف�صير ال�صريعة ال�صالمية في ق�صايا الحوال ال�صخ�صية، بحيث ت�صبح 

قراراته ملزمة للمحاكم ال�صرعية. والخطورة في هذا التعديل انه يظهر 

بان اعطاء المراة الحق المذكور جاء لقاء ا�صتح�صاله على �صالحيات 

من �صانها في ظروف معينة ان تن�صف كل ما ك�صبته من حقوق.  

ومن جهة ثالثة، اما من حاجة للتذكير بان قانون معاقبة جرائم التجار 

بالب�صر قد جاء نتيجة �صغوط دولية بفر�ش عقوبات مالية على لبنان، 

وباح�صن الحوال بهدف المحافظة على �صورة لبنان و�صمعته في الخارج 

ومن دون اي اهتمام او لفتة ل�صحايا التجار. كما انه لم يترافق مع 

اي جهد ت�صريعي لعادة النظر بالتنظيمات التي ت�صمح بالتجار وعلى 

را�صها تنظيم دخول الفنانات الى لبنان، ف�صال عن نظام الكفالة الذي 

يوؤدي بطبيعته غالبا الى ال�صتعباد. )المحرر(

السلطة تترنح...

المادة "562« مادة قاتلة كونها مسّوغة لقتل النساء 

رافضو إلغاء المادة 562 منهمكون بالمساواة الجندرية: حين يتساوى اإلثنان في تبرير 
القتل واإليذاء، تصبح المادة مساواتية وغير متناقضة مع سيداو!

اأن  1999« . والواقع  اإن »66 جريمة �صرف )وقعت( منذ العام  يقول 

في  اأوعمدًا(   )ق�صدًا  ن�صاء  فيها  ُقتلت  لجرائم  محاكمة   66 هناك 

اإطار العائلة �صدرت اأحكامها عن محكمة التمييز بين العامين 1999 

و2007. )ِوْفَق درا�صة اأجرتها كاتبة هذه ال�صطور بدعم من منظمة »كفى 

...عنف وا�صتغالل«(. اأما عدد جرائم قتل الن�صاء �صمن العائلة، اأو ما 

درج على ت�صميته �صعبيًا بـ«جرائم ال�صرف«، فاإح�صاوؤها في فترة زمنية 

بعينها وتحيين ذلك الإح�صاء، ُمتاَحان للجميع في مديرية قوى الأمن 

الداخلي، فال يجوز ال�صتناد اإلى درا�صة اأجريت في �صنة معّينة على 

اإح�صاء كل حالت قتل الن�صاء  عّينة محددة ولغر�ش معلن ل يّدعي 

في مدة زمنية محددة.

اأي�صًا، وفي معِر�ش تمييز القتراح قْيد التداول عن »م�صروع قانون حماية 

المراأة من العنف الأ�صري«، يقول الجمّيل اإن الم�صروع المذكور »له عالقة 

بالمحاكم ال�صرعية، ولي�ش له عالقة بالقانون العام«! اإن المعلومة هذه 

خاطئة تمامًا، ومناق�صة للجهود التي تبذلها المنظمات غير الحكومية 

المتاآلفة معًا في اإطار »حملة ت�صريع حماية المراأة من العنف الأ�صري«؛ 

فهذه تنا�صل لنتزاع �صالحية معالجة العنف �صد المراأة من الطوائف 

والأمنية  القانونية  وموؤ�ص�صاتها  الدولة  �صوؤون  من  وجعلها  ومحاكمها 

اإلى اأن اإيالء حماية  اإلى ذلك، ل يبدو الجمّيل متنّبهًا  والجتماعية . 

المراأة من العنف الأ�صري لغير الدولة وموؤ�ص�صاتها بمثابة »عودة اإلى 

القرون الو�صطى« وابتعاد عن َقْرِنِه الأثير : القرن 21!

في المع�صكر المقابل، ي�صّحح الحوت عنوان القتراح المطروح الذي 

يحيل ال562 اإلى  »جريمة ال�صرف« التي  تقوم، وفق ما قال، على »العمد«  

فيما المادة 562 تقوم على »المفاجاأة«.  وهو تمييز يخدم حجته المنطقية 

الراف�صة لإلغاء 562. هذا التمييز ما كان ليكون �صروريًا لو �صيغ القتراح 

النقا�ش بطريقة »علمية«، كاأن يقال، مثاًل، »المتعّلقة بما ي�صّمى  قيد 

فهل  ال�صرف«.  بجرام  »المتعّلقة  القول  بدل  ال�صرف«،  �صعبيًا جريمة 

يجوز اعتماد ت�صمية �صعبية )وم�صيئة للمراأة( لقانون  في وثيقة ر�صمية 

لمجل�ش النواب؟

هذا، فيما يتكّلم الج�صر عن »�صيداو« وكاأنها »تميمة« يكفي ذكرها حتى 

ُيعفى كالمه من التمييز �صد المراأة. اإن اختزال »�صيداو« اإلى هذا المعنى 

البدائي من الم�صاواة، لي�ش تتفيهًا ) من تفاهة( لهذه التفاقية فح�صب، 

بل ي�صير اإلى ق�صور في  اإدراك تناق�صها العميق مع  ت�صمينات 562 

على المراأة.

لكن ما يمّيز كالم معار�صي اإلغاء 562 هو خلّوه تمامًا من معلومات عن 

الواقع  المحيط بهذه الجرائم في بالدنا: فحججهم »ذهنية« وقائمة على 

ت�صّورات ل�صيناريوهات، و«ا�صتنها�ش« لقيم لدى الم�صتمعين وافترا�ش، 

غير م�صّوغ، اأنهم متواطئون معًا في اعتناقها. كما اأن مداخالتهم اأغفلت 

تمامًا خطاب الحركة الن�صائية اللبنانية حول المو�صوع. 

 ويكرر علي فّيا�ش، اأخيرًا، حجج المعار�صين وين�صم اإلى الج�صر للقول 

اإن  المو�صوع محتاج لـ«اأن يحال اإلى اللجان لدر�صه بعمق واأخذ كافة 

الجوانب بالعتبار«. هل طلب التاأجيل هذا، هو على �صبيل تاأخير الإقرار، 

اأم اأن هوؤلء المعار�صين غير ُمدركين اأن لجان الإدارة والعدل المتتالية 

قد ا�صبعته در�صًا على امتداد �صنوات طويلة، ا�صتجابة لمطالب الحركة 

الن�صائية؟ األ يفتر�ش بالم�صّرع/ نائب الأّمة اأن يكون متابعًا لتحّركات 

قوى المجتمع المعنية بالم�صاألة قيد الت�صريع؟ األي�صت هذه المتابعة من 

مفردات عّدة الت�صريع الأولية؟     

562، لحظُت اأنني تلّكاأُت في ال�صتجابة ل�صرور �صدـيقاتي  يوم اإلغاء 

المحتِفالت بذلك الإلغاء. الواقع اأنني اأح�ص�صت ببع�ش المرارة:

 ا�صتغرق اإلغاء 562 ع�صرات ال�صنين، وهي ماّدة لم ي�صتخدمها الق�صاء 

اإلغاوؤها-  في هذا الوقت  مّرة واحدة منذ اأكثر من ثالثة عقود؟ هل 

بالذات-  بمثابة ر�صالة لنا تقول اإن م�صار اإقرار »قانون حماية المراأة 

من العنف الأ�صري«  لن يكون مختلفًا؟

❊ اأ�صتاذة في الجامعة اللبنانية وباحثة م�صتقلة في �صوؤون المراأة والجندر 
وع�صو موؤ�ص�ش في »تجمع الباحثات اللبنانيات«

]1[  هم النواب �صتريدا جعجع اإيلي كيروز و�صامي جمّيل،
]2[  دافع عن اإلغاء المادة 562 من قانون العقوبات اللبناني خالل الجل�صة النواب :  �صامي الجمّيل 
واإيلي كيروز واأنطوان زهرا ومروان حمادة وغ�صان مخيبر واإيلي عون وفريد الخازن. وعار�ش 

القتراح النواب نديم الج�صر وعماد الحوت وعلي فّيا�ش، اأما النائب فادي فاعور الذي تكلم 

خالل الجل�صة فلم يبِد في كالمه رايًا �صريحًا حول المو�صوع.   
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»�صّعب علينا الق�صية امام ق�صاة ال�صرع«، الذين باتوا اكثر توج�ّصا من 

دخول الق�صاة المدنيين على �صالحياتهم، ما دفعهم بداية الى عدم 

التجاوب مع المطالب. ولعل عرقلة ملف ت�صريع حماية الن�صاء من العنف 

ال�صري لها عالقة باحكام القا�صي خمي�ش اي�صا. 

واريد ان اذكر  بانه بناء على اتفاقية حقوق الطفل، �صدر قانون 2002، 

اعطى قا�صي الحداث �صالحية التدخل مبا�صرة بالخبار فقط دون 

الحاجة لرفع �صكوى عند وجود طفل معر�ش لتهديد معين. وحين كان 

قا�صي الحداث يتاأكد، �صندا لتقارير الم�صاعدة الجتماعية والطبيب 

النف�صي، ان الولد قد يتاذى نف�صيا في حال نقله الى والده لبلوغ ال�صن 

القانونية )7 �صنوات لل�صبي و9 للفتاة(، كان يقوم بتوقيف تنفيذه. وعاد 

القا�صي خمي�ش واو�صح بانه لم يتدخل با�صا�ش الق�صية وب�صالحيات 

قا�صي ال�صرع، حيث ان الولية ما تزال تحت �صلطة المحاكم ال�صرعية. 

لكنه تدّخل لوقف تنفيذ الحكم الى حين التاكد اين هي م�صلحة الطفل 

الق�صوى1. وتجد الحملة ان القا�صي خمي�ش قام بعمل جدّي، حيث انه 

لم يقت�صر عمله على الحكام ال�صادرة عن الطائفة ال�صنية فقط، بل 

ان�صحب على مختلف الطوائف. لكن ق�صاة ال�صرع، خافوا من تدخل 

المحاكم المدنية، ورغبوا بالمحافظة على �صالحياتهم المطلقة، لت�صّب 

في م�صلحة الرجل. 

�سن  رفع  الى  توجها  ال�سنة  ال�سرع  ق�ساة  لدى  لحظتم  هل 

2011؟ وهل بداأوا بتنفيذ  6 حزيران  الح�سانة حتى قبل 

المقررات؟ وهل تنوون متابعة تطبيق القرار داخل المحاكم؟ 

وكيف؟ الخ... 

كان ثمة مماطلة كما ا�صرت �صابقا. لكن نتيجًة لم�صيرة ن�صالنا، ولي�ش 

لتنفيذنا العت�صام وح�صب، بات لدى الحملة مجموعة من الحلفاء 

من داخل المحاكم ال�صرعية، وكان ذلك نتيجة حتمية للحوارات التي 

خ�صناها معهم على مّر �صنوات. فقد كان هوؤلء الق�صاة يخبروننا بكافة 

التفا�صيل التي تجري داخل المحاكم. 

الية تطبيق  وتنوي الحملة من خالل مكتب المحاماة متابعة ور�صد 

القرار داخل المحاكم، »وان كانت امكانية التوثيق لدينا محدودة«. 

ومع ذلك، فان ن�صالنا �صي�صتمر. والحملة الن ت�صتقبل حالت ل�صيدات 

من اجل توعيتهن بحقوقهن والمرافعة عنهن داخل المحاكم ال�صرعية. 

وعي  ينق�صهن  فغالبيتهن  للن�صاء،  �صرورية  القانونية  »فالثقافة 

القانونية«.  بحقوقهن 

 هل لديكم معلومات حول كيفية اتخاذ القرار المت�سل ب�سن 

الح�سانة داخل المجل�س ال�سرعي؟ هل طرح المو�سوع على 

الت�سويت؟ من كان مع، من كان �سد؟ والية ا�سباب؟ 

كال! اذ لم ي�صمحوا لنا ح�صور الجل�صة، لكننا عرفنا ان 13 ع�صوا من 

المجل�ش كانوا �صدنا و14 ع�صوا معنا. »فرقت على �صوت واحد«. 

وقد عرفنا الع�صاء الذين �صوتوا �صدنا وذلك من خالل الت�صريبات 

لكني اتحفظ عن ذكر ال�صماء »بالن�صبة لي، فان اقراره يعني انه انتفت 

اهمية المعار�صين، وهذا ما يهمني«، وبرايي، فان �صبب رف�صهم هو 

»نابع عن ذكورية مح�صة«. 

انتخابات  من  القادمة  الدورة  في  ن�صاء  بتر�صيح  نفّكر  هنا،  من 

الى غياب ن�صو�ش دينية في القران او النجيل فيما خ�ش �صن الح�صانة، 

فقد ارتاينا ان يكون التعديل من داخل الطوائف.

اما بخ�صو�ش قانون مدني لالحوال ال�صخ�صية، فمنذ ان بدات م�صيرتي 

الن�صالية منذ 40 عاما، وثمة مطالب عديدة تنادي بقانون مدني لالحوال 

ال�صخ�صية، لكن المر بالن�صبة لنا �صعب جدا، حيث ان المناداة بقانون مدني 

كان يعد من قبل العديد من رجال الدين »كفرا« حتى رئي�ش الجمهورية اليا�ش 

الهرواي لم ي�صتطع ان يمرر القانون، ب�صبب كونه مو�صوعا �صائكا جدا. 

من هنا، ول�صتحالة طرح بديل مدني، ولمكانية تعديل القانون ب�صبب 

عدم تعار�صه مع الن�صو�ش الدينية، قررنا الدخول الى داخل الطوائف 

لنطالبها بالتعديل من الداخل. وكانت حملة الح�صانة هي الولى التي 

اتبعت هذه المقاربة في منهجية ال�صالح من داخل الطوائف، وذلك 

عبر تجزئة قانون الحوال ال�صخ�صية، وتوحيدها بين الطوائف.  

 هل بذلتم الجهد نف�سه مع جميع الطوائف ام تركزت الحملة 

على الطائفة ال�سنية فقط؟ ولماذا بدت الحملة وكانها موجهة 

الى الطائفة ال�سنية وحدها؟ 

بزيارة  قمنا  فقد  الطوائف،  جميع  مع  متوازية  جهود  الحملة  بذلت 

ممثلي الطوائف جمعاء دون اي ا�صتثناء، ومن �صمنها طائفة الروم 

الرثوذوك�ش الذين قاموا ا�صال بتعديل القانون، كما اجتمعنا بالمطران 

عودة، والب ديما�ش، وراعي ابر�صية جبيل للموارنة انذاك، المطران 

هذا  تعديل  تدر�ش  حينها  في  البر�صية  كانت  حيث  الراعي  ب�صارة 

الطوائف  في  للم�صايخ  بزيارات  قيامنا  عن  ف�صال  هذا  القانون. 

والدرزية.  وال�صيعية  ال�صنية، 

ولعل توجهنا الى الطائفة ال�صنية كان ب�صبب الدعم الكبير الذي قّدمه لنا 

الرئي�ش فوؤاد ال�صنيورة، حيث �صعرنا انه بالمكان معه ال�صغط على هذه 

الطائفة للقيام بالتعديل المنا�صب، ل �صيما واننا راينا ان ال�صنة ي�صكلون 

�صريحة اجتماعية كبيرًة، وبالتالي، فاننا اذا احدثنا خرقا لدى هذه 

الطائفة، فبامكاننا حينها ان ن�صتعمله كورقة �صغط على �صائر الطوائف. 

لذلك، فان عملنا لم ينتِه بالنجاز الذي ح�صلنا عليه مع هذه الطائفة، 

بل يمكن القول ان العمل قد بدا الن فعليا. فقد بات لدينا الن حجة 

قوية لل�صغط على الطوائف الخرى لل�صير بنف�ش التجاه. 

وبرايي، فقد تم تحريك المو�صوع لدى ا�صحاب القرار من رجال دين 

و�صيا�صيين، فالدروز حين اجتمعنا بهم، ا�صاروا الى انه حين يتم تعديل 

القانون لدى الطائفة ال�صنية، �صوف يعمدون الى تطبيقه لديهم. كما ان 

الرابطة المارونية في طور درا�صة تعديل هذا القانون، حيث انها طلبت 

ن�صخة كاملة عن الملف، لتقوم بدرا�صته. 

هل بامكانكم ان ت�سفوا اهم المراحل التي عبرتها الحملة 

حتى حزيران 2011؟

منذ  الم�صوؤولين  مع  الحملة  عقدتها  التي  الجتماعات  �صل�صلة  بعد 

2008 تحريك الملف من قبل المجل�ش ال�صرعي  انطالقتها، بدا عام 

ال�صالمي العلى. حيث قام المجل�ش باعداد م�صروع قانون وقع عليه 

المفتي، ف�صال عن 7 من اع�صاءه، لُيحال بعدها الى مجل�ش الق�صاء 

ال�صرعي العلى )الذي ي�صم الطائفتين ال�صيعية وال�صنية(، ومن ثم الى 

قانون الحوال ال�صخ�صية عبر توحيدها بين الطوائف وكان ذلك عام 

والبدء  ال�صخ�صية  تكتيكيا، قررنا تجزئة قانون الحوال  2005. لكن 

بم�صالة الح�صانة كونها الكثر ح�صا�صية، والتي يتجلى بها العنف �صد 

الن�صاء باو�صح �صوره عبر حرمان الن�صاء من اولدهن في حال برز اي 

طالق او حتى خالف بين الزوجين، حيث تهدد الن�صاء دائما بانتزاع 

اولدهن منهن. 

وهكذا تجّمعت مجموعة من المحاميات والنا�صطات والتربويات وعامالت 

في مجال علم النف�ش من الفئات والطوائف كافة، لنبدا معا حملة »15-13«. 

بدانا بتح�صير ملف خا�ش بالح�صانة، وتجميع للمواد القانونية الخا�صة 

بهذا المو�صوع في جميع البلدان العربية، وقمنا بمقاربة المو�صوع من 

منظور ال�صرع، لنقوم على ا�صا�صه بتح�صير م�صروع قانون في لبنان. 

بعدها انتقلنا للتوا�صل مع ا�صحاب القرار من �صيا�صيين ورجال �صرع، 

وبدات حملتنا باجتماع مع جميع ق�صاة ال�صرع في لبنان حيث دعا رئي�ش 

المحاكم ال�صرعية في لبنان عام 2006 جميع ق�صاة ال�صرع الى منزله. 

كان هدفنا من الإجتماع، التاكد من عدم وجود ن�صو�ش دينية في م�صالة 

الح�صانة، واأجمع ق�صاة ال�صرع حينها على غياب اي ن�ش ديني له عالقة 

الباب لالجتهاد في هذا  تترك  ال�صرعية  المذاهب  الطفل كون  بعمر 

المو�صوع. حينها تاكدنا ان القانون يمكن ان يتم تعديله. هذا ول �صيما 

ان طائفة الروم الرثوذك�ش كانت قد عّدلت �صن الح�صانة عام 2003 

لي�صبح حتى ال�صنة الرابعة ع�صرة للذكر والخام�صة ع�صرة لالنثى )عند 

ان  المحكمة( ف�صال عن  وذلك بحكم من  الم  الى ح�صانة  الحاجة 

تجارب بلدان اخرى في مو�صوع الح�صانة كانت ايجابية، حيث قامت 

تلك البلدان بتعديل قوانينها. 

اذا ح�سرتم عملكم بالح�سانة على ا�سا�س انها الم�سالة االكثر 

ح�سا�سية من بين م�سائل االحوال ال�سخ�سية؟ 

نعم، ولكن اي�صا اخترنا الح�صانة ب�صبب غياب الن�ش الديني الخا�ش 

ب�صن الطفل، وبالتالي �صعرنا انه بالمكان تعديلها. كانت ا�صتراتيجيتنا 

البدء بالممكن ثم الو�صول الى ال�صائك، كالميراث مثال.

�سن  »13-15«: هل تعتقدون ان  قلتم ان عنوان حملتكم هو 

الطفل هو المعيار االف�سل لتقرير م�سلحة الطفل؟ 

نعم. فالعديد من المخت�صين بعلم النف�ش والجتماع اجمعوا على حاجة 

الطفل لرعاية الوالدين بما يخ�ش امنه النف�صي والجتماعي. وبما ان 

ذلك غالبا ما يتوفر – بنظر الحملة - لدى الوالدة  قررت الحملة ان 

يكون ال�صن هو معيار م�صلحة الطفل. 

لذا، نرى انه من م�صلحة الطفل الق�صوى ان يمكث مع امه، ال اذا 

توافرت ا�صباب تمنع ح�صانتها، حينها على الرجل ان يثبت ذلك. 

الطوائف بدل  الى  التوّجه  الحملة منهجية  لماذا اختارت 

المطالبة بو�سع قانون مدني موحد ل�سن الح�سانة؟

هل ا�ستلهمتم من حمالت ن�سائية ام مدنية اخرى كانت تهدف 

الى ا�سالحات داخل الطوائف ام انكم تعدون ان خطوتكم 

جديدة في منهجيتها؟

كان �صعارنا في الحملة هو »الت�صل�صل« اي القيام بال�صالح من داخل 

الطوائف في مو�صوع الح�صانة. فحيث ان ابحاثنا واجتماعاتنا اف�صت 

 اقبال دوغان: 
حقوق النساء ننتزعها من قلب الطوائف 

اجرت المقابلة رلى المصري

رئي�ش مجل�ش الوزراء انذاك، الرئي�ش فوؤاد ال�صنيورة، الذي وّقعه بدوره 

واحاله الى رئي�ش الجمهورية، لي�صل الى مجل�ش النواب. ولكن م�صروع 

القانون علق في لجنة الدارة والعدل – مثلما علق حاليا م�صروع حماية 

الن�صاء من العنف ال�صري. 

والالفت ان الم�صروع قد ُعرقل من قبل نواب ال�صنة، النائب �صمير الج�صر، 

والنائب بهيج طبارة، بذريعة الحاجة الى  درا�صته. وبقي المر على هذا 

النحو مدة �صنة كاملة، قامت الحملة خاللها بزيارات متعاقبة لمعرفة 

مجريات المور.. 

ولعل ابرز المراحل التي عبرت فيها الحملة كانت على ال�صكل التالي: 

�صرع  وق�صاة  �صيا�صيين  من  القرار  ا�صحاب  مع  ومقابالت  • زيارات 
وروؤ�صاء طوائف منذ بدء الحملة عام 2005 والمتابعة الحثيثة لم�صار 

الملف لدى ا�صحاب القرار، 

• ال�صغط باتجاه تعديل القانون في مجل�ش النواب، من خالل الجتماع 
بالعديد من النواب )ل�صيما بهيج طبارة، و�صمير الج�صر، وغيرهم( 

•  تنفيذ اعت�صام حزيران 2011 الذي �صكل خطوة مبا�صرة لل�صغط 
ال�صالمي  ال�صرعي  المجل�ش  قبل  من  القانون  تعديل  باتجاه 

وا�صت�صارات  م�صاعدات  بتقديم  حاليا  الحملة  وتقوم  العلى، 

قانونية �صبه مجانية للن�صاء �صاحبات الق�صية لح�صدهن وت�صجيع 

الحملة.  اطار  في  انخراطهن 

لماذا تم ت�سريع الحملة في حزيران 2011 وهل من ا�سباب 

مو�سوعية لت�سريعها؟ 

�صهدت الحملة فترات مماطلة كبيرة من قبل ا�صحاب القرار. »«كاننا 

ننتزع التعديل من قولبهم«. وقد قامت الحملة قبل العت�صام بح�صد 

الن�صاء وتمكينهن – حتى بات بع�ش ق�صاة ال�صرع في المحاكم ال�صرعية 

من  العديد  نجري  فنحن  بوجههم،  الن�صاء  ندعم  »لننا  »يكرهوننا 

الت�صالت الحثيثة مع الق�صاة في اطار الم�صاءلة ب�صان الحكام التي 

ي�صدرونها بحق ح�صانة الن�صاء لطفالهن«. 

وجاءت فكرة تنظيم اعت�صام في حزيران، حيث كانت اخر اجتماعات 

المجل�ش ال�صرعي ال�صالمي العلى حينها، قبل بدء العطلة ال�صيفية 

التي �صتدوم حتى �صهر ايلول/�صبتمبر. وقررنا كن�صاء نا�صطات و�صيدات 

معنيات العت�صام والتجمع امام باب دار الفتوى بالتزامن مع اجتماع 

المجل�ش، من اجل ال�صغط على اع�صائه. لكن المفتي »ما كان بدو يانا! 

فّوتنا لجوا!« مقفال الباب متوج�ّصا من وجود مظاهرة امام دار الفتوى. 

الرحيل  منا  يطلبون  الم�صوؤولون خاللها  كان  �صاعات  وانتظرنا ثالث 

والمغادرة، ونحن م�صرون على موقفنا »نحن ننتظر هذا التعديل منذ 

5 �صنوات، فلن ي�صيرنا النتظار لب�صع �صاعات ا�صافية«. وما لبث ان 
كان  لكنه  المعت�صمين/ات.  امام  التعديل  معلنا  بنف�صه  المفتي  خرج 

اقل من �صقف مطالبنا 13-15 فقد تقرر رفع �صن الح�صانة  لعمر الـ 12 

�صنة فقط للجن�صين. 

الى اي مدى كان لعمل قا�سي االحداث )وال �سيما احكام فوزي 

خمي�س( - بخ�سو�س معار�سة نقل الطفل من االب الى امه - 

اي اثر على هذا التعديل؟ )�سواء بطرح الفكرة او قبولها من 

قبل دار االفتاء(؟

بنظر الحملة كان لحكام القا�صي فوزي خمي�ش، اثر �صلبي ن�صبيا، حيث 

حقوق  »�سبكة  اطلقتها  التي  للحملة  وتبعا   ،2011 حزيران   5 في 

ال�سرعي الإ�سالمي الأعلى رفع  اقّر المجل�س   ،2005 ال�سرة« منذ 

�سن ح�سانة الم من 7 �سنوات بالن�سبة الى ال�سبي و9 �سنوات بالن�سبة 

الى الفتاة حتى 12 �سنة وذلك بغالبية اع�سائه )14 �سوتا �سد 13(. 

وقد اخذ هذا التعديل مفعوله بعدما اقر المجل�س النيابي في اب 

2011، م�سروع قانون لتعديل المادة 242 من قانون تنظيم الق�ساء 

ال�سرعي يجعل قرارات المجل�س ال�سرعي ال�سالمي العلى، ايا كان 

توجهها، ملزمة لق�ساة ال�سرع )بهذا الخ�سو�س، انظر الخبر ال�سريع 

المن�سور في ال�سفحة المقابلة(. وهذا الحدث بالغ الهمية ل�سببين 

على القل، الأول انه ادى الى تح�سين و�سعية المراأة في �سان ا�سري 

بالغ الهمية، لي�س بفعل قانون او اجتهاد مدني، انما بفعل قرار من 

داخل اإحدى الطوائف، اتخذ ب�سغط من مجموعة ن�سائية، والثاني، 

اأن هذه المجموعة تاأمل با�ستخدام هذا القرار كورقة �ساغطة على 

�سائر الطوائف على نحو من �ساأنه ان ي�سكل نظاما عاما جديدا تتبناه 

الطوائف طوعا الواحدة تلو الخرى. وبالنظر الى اهميته، ارادت 

»المفكرة القانونية« اجراء مقابلة مع رئي�س ال�سبكة، اقبال دوغان، 

التي �سكلت المحرك ال�سا�سي لهذه الحملة التي انطلقت منذ ما 

يقارب �ست �سنوات. 

كيف بدات الحملة الهادفة الى تعديل �سن الح�سانة؟ وباية 

ظروف؟ وممن تكوّنت؟

المراة  قناة  ا�صت�صافتني  2005 حين  الحملة خالل عام  برزت فكرة 

العربية ب�صورة ا�صبوعية في برنامج »المراأة العربية والقوانين«. ومن 

�صمن الموا�صيع التي تناولها البرنامج كان مو�صوع الحوال ال�صخ�صية 

من اكثر الموا�صيع التي لقت تفاعال  بين الن�صاء، كونه ال�صد ح�صا�صية 

لوجود 15 قانونًا لالحوال ال�صخ�صية خا�صًا بـ 18 طائفة، وهو مرتبط 

ب�صورة ل�صيقة بالدين وال�صريعة؛ »وان كان ذلك براأيي غير �صحيح، 

فالدين هو عدالة. واذا كان تف�صير الخطاب الديني منذ 1400 �صنة قد 

تم بتلك الطريقة، فال بد اذا من ايجاد تف�صيرات اخرى تن�صجم مع 

روح العدالة التي يطالب بها الإ�صالم«. 

ومن هنا قررنا ال�صتجابة لحاجات الن�صاء، والبدء بحملة تتناول تعديل 

تكتيكيا، قررنا تجزئة قانون االحوال الشخصية والبدء بمسالة 
الحضانة كونها االكثر حساسية، والتي يتجلى بها العنف ضد 

النساء باوضح صوره. 

كان شعارنا في الحملة هو ‘التسلسل’ اي القيام باالصالح من 
داخل الطوائف في موضوع الحضانة. 

التعديل  بح�صب  وانه  �صيما  ل  العلى،  ال�صالمي  ال�صرعي  المجل�ش 

الجديد بنقل �صالحية الت�صريع ب�صوؤون ال�صرة الى المجل�ش ال�صرعي، 

�صن�صعى جاهدين الى ان تتالف ع�صوية المجل�ش الجديدة من الن�صاء 

في النتخابات القادمة. 

هل تعتبرون اقرار �سن 12 كافيا فيما انكم كنتم تعرفون الحملة 

بانها حملة 13-15؟ 

انا رف�صت ذلك، لكن الزميالت اثناء الجتماع ال�صريع الذي عقدناه 

بعدما اعلن المفتي قراره، ا�صاروا الى ان هذا القرار، يعد مك�صبا ولو 

جزئيا، و�صن�صتمر حتى نحقق رفع �صن الح�صانة حتى  13-15 �صنة. 

وعليه، قررنا القبول بهذا التعديل، لن�صع رجال ال�صرع عند م�صوؤولية 

تطبيق قرارهم. واريد ان انّوه الى ان ن�ش التعديل ين�ش على ان �صن 

ح�صانة الم لطفلها هو 12 �صنة، ويمكن للقا�صي اذا وجد ان م�صلحة 

الطفل تقت�صي بقاءه مع امه بعد هذا ال�صن، ف�صيحكم ل�صالح الم في 

الح�صانة حتى عمر 15. 

هل تنوي الحملة اال�ستمرار داخل الطائفة ال�سنية او لدى 

طوائف اخرى؟ واي خطوات عملية حتى االن؟  

لن تقف الحملة هنا، بل �صتوا�صل عملها من خالل الت�صالت بال�صيا�صيين 

وبرجال الدين، وذلك بم�صاعدة الن�صاء المعنيات من كل الطوائف. 

وخالل المرحلة المقبلة، �صوف نعمل على اقرار الموا�صيع التية: 

الو�صية الواجبة: وتعني في الميراث، انه حيث حين يتوفى الوالد قبل 

ة والده من  الجد، ي�صمح للطفل )�صبي او فتاة( ان يح�صل على ح�صّ

الميراث من جّده. وهو امر معمول به حاليا في م�صر والردن كما لدى 

الطائفة الدرزية.

وباب الجتهاد مفتوح في هذا المجال. و�صوف نقوم بذلك كخطوة ثانية 

لدى الطائفة ال�صنية من بعد الح�صانة. 

�سندوق النفقة: هي احدى خطواتنا التالية حيث �صنعمل على الت�صال 

بوزير العدل، لن تنفيذ الأحكام الخا�صة بالنفقة ل تتم في المحاكم 

ال�صرعية او المذهبية، بل في المحاكم المدنية ومو�صوع النفقة يطول 

الن�صاء من الطوائف كافة. 

وهذا الحكم منّفذ في فل�صطين وال�صودان وفي تون�ش. ففي تون�ش مثال، 

ثمة �صندوق للنفقة – قد يكون تابعا لل�صمان الجتماعي، او بدوائر 

التنفيذ ل فرق- وُيمهل الرجل مدة 15 يوما ليدفع م�صتحقات النفقة، 

وفي حال التخلف عن ذلك، تنّفذ ال�صيدة حكم النفقة في هذا ال�صندوق، 

بحيث تح�صل على المعونة لتعي�ش واولدها، وهذا المبلغ ي�صبح َدْينا 

على الزوج م�صتحقا للدولة، وهو َديُن ُيعاقب عليه القانون بال�صجن في 

حال تخلف الزوج عن دفعه. 

الح�سانة: ا�صتكمال الن�صال مع  الطوائف كافة لتوحيد �صن الح�صانة 

فيما بينها، و�صيكون في هذه المرحلة 12 �صنة. وكنا قد قابلنا ال�صيخ 

الدرزي نعيم ح�صن الذي اأ�صار الى اأنه �صياخذ بقرار دار الفتاء. هذا 

ف�صال عن ال�صتمرار بالعمل مع الطائفة ال�صنية لرفع ال�صن الى 15-13 

كما �صبق بيانه.

لالطالع على الخبر حول المجل�س ال�سرعي اال�سالمي االعلى-

انظر ال�سفحة 7

]1[  مالحظة من المحرر: يذكر ان م�صلحة الطفل الف�صلى هي التي يقت�صى ان تكون المعيار 
الول في كل ما يتخذ من اجراءات وقرارات ق�صائية وادارية وغيرها حيال الطفل، وفي ترويج 

تعديالت القوانين المتعلقة بالطفل. وهي ملحوظة في عدة اتفاقيات دولية ابرزها اتفاقية حقوق 

الطفل المعتمدة من قبل الجمعية العامة لالمم المتحدة بتاريخ 20 ت�صرين الثاني 1989 بموجب 

قرارها رقم 44/25، والتي وقعها لبنان بتاريخ 26 كانون الثاني 1990 وابرمها وان�صم اليها في 14 

ايار 1991 دون ابداء اي تحفظ عليها.
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مشروع قانون مدني اختياري لالحوال الشخصية )شمل(
حريات على هامش الزواج المدني 

❊يمنى مخلوف

 االحوال الشخصية للطائفة القبطية: 
قانون من اجل قضية واحدة؟ 

❊سامر غمرون

تبقى عالقة القوانين الدينية في لبنان بالقوانين المدنية في مجال 

الحقوق  كليات  درا�سة في  الموا�سيع  اكثر  ال�سخ�سية من  الحوال 

اللبنانية. ال ان ما تت�ساركه معظم هذه العمال هو اهتمام �سبه ح�سري 

بالن�سو�س القانونية وبالجتهادات الق�سائية، وهي تر�سم لنا عالما 

قانونيا لعبوه �سبه الوحدين هم الم�سرع والقا�سي، وحتى هوؤلء ل 

ي�سمع منهم ال كلماتهم الر�سمية اي القانون والحكم. لكن ماذا اذا 

قلبنا المعادلة التحليلية، لكي ي�سبح القانون والحكم هما في ختام 

الق�سة ل في بداياتها؟ ماذا اذا قاربنا المادة القانونية من ال�سفل 

الى العلى، في�سبح الن�س نتيجة ل �سببا؟ وماذا اذا القينا ال�سوء على 

ال�سراعات والتفاعالت التي تعج بها طرق المحاكم والبرلمان والتي 

يبقى القانون فيها لغة يحكيها المت�سارعون ل اكثر1؟ هل تتغير اذ 

ذاك �سورة القوانين وعلى راأ�سها �سورة قوانين الحوال ال�سخ�سية 

�سيدة في  ب�سكل مخت�سر جدا حالة  لبنان وكيف؟ هنا نعر�س  في 

مح�سر الطائفة القبطية وت�سريعاتها الجديدة. 

فمن العلى، الق�صة وا�صحة: قانون ي�صدر نهاية عام 2010، اي خم�صة 

ع�صر عاما بعد اعتراف الدولة اللبنانية بالطائفة القبطية عام 1996. 

انتقادات قانونية عدة يمكن توجيهها لم�صمون الن�ش بما يخ�ش مثال 

حقوق المراأة والطفل، وكيفية �صدور هكذا قانون اليوم في ظل تحولت 

قانون العائلة، وانتقادات اخرى لدولة �صمحت بمرور كل هذه الفترة 

بال قانون ينظم الحوال ال�صخ�صية للمنتمين الى هذه الطائفة، ومن 

دون ان ت�صع قانونا مدنيا في هذا المجال. لكن بعد ت�صطير الفارق 

بين الواقع والمرتجى، بين ما نراه وما يقت�صي ان نراه، ل نتعلم �صيئا 

جديدا حول توقيت ا�صدار هذا القانون وحول طرق تحرك الطوائف 

وا�صتراتيجياتها القانونية وهوام�ش تحرك الفراد امامها والدور الفعلي 

للق�صاة في هذه اللعبة.

 اما اذا نظرنا من ال�صفل، فق�صة اخرى تماما...

... �صيدة لبنانية تتقدم في اوائل عام 2010 للمحكمة البتدائية المدنية 

في بعبدا، الغرفة المخت�صة بق�صايا الحوال ال�صخ�صية، بطلب ابطال 

زواجها الديني المعقود امام الكني�صة القبطية في لبنان، وترفق طلبها 

بتقارير طبية تفيد بتعر�صها للعنف، وهي تتهم زوجها بذلك، وهو ينكر. 

لماذا ق�صية زواج ديني من هذا النوع تر�صو امام قا�ش مدني؟ من دون 

انه في  ال�صعيد هو  التفا�صيل، ما يجدر علمه على هذا  الدخول في 

ظل غياب قانون احوال �صخ�صية لهذه الطائفة التي لم يعترف بها ال 

موؤخرا كما �صبق بيانه، كان هناك »تفاهم« بين الكنائ�ش الرثوذك�صية 

القبطية وال�صريانية والرمنية لكي يتمكن »رعايا« كل من هذه الطوائف 

من اجراء معامالتهم امام محاكم اي من الطوائف الخرى، كما نقراأ 

في اوراق الدعوى. ال ان عدم و�صوح هذا التفاق، وخا�صة غياب اي 

�صوابق ق�صائية بين المنتمين الى الطائفة القبطية، اوجد ثغرة وتاليا 

بلبلة ب�صاأن المحكمة المخت�صة والقانون الواجب تطبيقه، ونتيجة لذلك، 

بقيت المدعية طوال �صنوات في حالة �صياع حول »ما يجب ان تفعله« 

لكي تخرج من عالم قانوني يكون فيه »الزواج �صهال جدا والطائفة دائمة 

و�صريعة الح�صور لعقده«، فيما هي تختفي او تتلعثم عند بروز م�صاكله 

والتي ي�صبح مجرد عر�صها والنقا�ش فيها من ا�صعب الم�صائل. لكن كيف 

لجاأت ال�صيدة الى المحكمة المدنية ولماذا؟ وما �صلة ذلك بقانون الحوال 

ال�صخ�صية لالقباط ؟ مالحظتان �صريعتان على هذا ال�صعيد:

اول، وبعك�ش الفر�صيات الولية التي توحي باأن اللجوء للمحاكم المدنية 

هو فقط نتيجة ح�صابات وا�صتراتيجيات من قبل متقا�صين يهربون من 

المحاكم الدينية وما قد يكون فيها من اجحاف، يظهر التحقيق الميداني 

بالمنظومات  الفرد  ان عالقة  الق�صية  بهذه  المعنيين  ال�صخا�ش  مع 

القانونية المختلفة هي اكثر تعقيدا وغمو�صا، وهي تخ�صع مع الوقت 

قدمت جمعية �سمل م�سروع قانون مدني لالحوال ال�سخ�سية على 

وقع المظاهرات الداعية الى ا�سقاط النظام الطائفي. وبالطبع، 

يفهم ان تكون الجمعية ا�ستعجلت و�سع م�سروع مماثل وال�سغط 

للنظر فيه في المجل�س النيابي على امل ال�ستفادة من الحراك 

الحا�سل اآنذاك. انما الي�س من الم�ستح�سن ان يلقى هذا الم�سروع 

حراك  عن  ينبثق  ان  يجدر  ال  مجتمعي؟  نقا�س  من  ي�ستحق  ما 

تت�سارك فيه فئات اجتماعية معينة، وهي الفئات التي باتت ب�سكل 

هذا  في  ال�سخ�سية؟  الحوال  قوانين  مع  تناق�س  على  باآخر  او 

المقال، تود الكاتبة، ومعها المفكرة التي تن�سره، فتح باب النقا�س، 

بها في  وكاأنه �سحي  بدا  التي  الحريات  بع�س  ال�ساءة على  عبر 

المدني. وثمة  والزواج  المعتقد  الرغبة في تكري�س حرية  �سياق 

�سوؤال بين ال�سطور: كيف نعّرف الزواج، بل كيف نعّرف العائلة في 

م�سروع قانون مماثل؟ واهم من ذلك، هل للتخاطب في مفاهيم 

في  وكاأنه  موؤخرا  بدا  لحراك  الحيوية  بع�س  يعيد  ان  مماثلة، 

طور النكفاء؟ )المحرر(. 

يرى العديد في اقرار م�صروع قانون مدني لالحوال ال�صخ�صية تحقيقا 

لمقت�صيات حرية المعتقد المكر�صة �صراحة وب�صورة مطلقة في المادة 

9 من الد�صتور كما وال�صبيل الن�صب لدراج حقوق الفرد ال�صا�صية في 

الخيرة م�صروع جمعية  الآونة  في  برز  وقد  العائلي.  الت�صريع  مجال 

»�صمل« الذي يقترح ت�صريعا مدنيا يهدف الى تنظيم العالقات العائلية 

بين الفراد.

فما مدى م�صاهمة هذا الم�صروع في تطوير قانون لالحوال ال�صخ�صية 

يعزز الحريات الفردية ومبداأ الم�صاواة؟

يتبين من قراءة الم�صروع انه يحافظ على ح�صرية الزواج كنموذج 

المعتمدة  النظرة  وان  العائلية  العالقات  لتنظيم  قانونا«  به  معترف 

للزواج هي تقليدية ت�صدد على غايته التنا�صلية التي من �صاأنها الحد 

من بع�ش الحريات الفردية وابعاد مبداأ الم�صاواة.

في ترجيح الزواج والغاية التنا�سلية على الحريات الفردية:

ل جدل في كون هذا الم�صروع يكر�ش حرية المعتقد لكل من الزوجين 

عبر ازالة حاجز اختالف الدين المن�صو�ش عليه في القوانين الطائفية 

المرعية الجراء1. ال انه من جانب اخر يحد من حرية العمل ويثير 

بع�ش الت�صاوؤلت حول العالقات الج�صدية بين الزوجين.

35 و36 من م�صروع القانون تن�صان  فلجهة حرية العمل، ان المواد 

على امكانية الحد من حرية عمل احد الزوجين »اذا كان في معاطاة 

العمل او المهنة ما ي�صيء الى الزوج الآخر ماديا او معنويا ا�صاءة بالغة 

او يحول دون القيام بالواجبات الزوجية ال�صا�صية« دون تحديد كيفية 

تاأثير عمل احد الزوجين على قيامه بهذه الواجبات والتي حددت في 

33 و34 على ال�صكل الآتي: المحبة وا�صعاد الآخر والتعاون  المادتين 

وح�صن المعاملة وال�صلوك غير العنفي، والم�صاركة في �صوؤون ال�صرة 

وفي تربية الطفال والعتناء بهم.

فهل المق�صود من هذه المادة انه في حال ا�صتهلك عمل احد الزوجين 

الق�صط الكبر من وقته، يكون من الجائز اجباره على اقتطاع جزء من 

وقته المهني لتخ�صي�صه لعائلته او ان المق�صود هنا هو نوع العمل ولي�ش 

كمه؟ وما هي العمال المحظرة على المتزوج؟ وكيف يتم تحديدها؟ 

والهم، ما هو العقاب المتاأتي عن مخالفة مادة كهذه؟

من   33 المادة  فان  الزوجين،  بين  الج�صدية  العالقات  لجهة  اما 

القانون توجب على كل من الزوجين »محبة وا�صعاد الآخر«  م�صروع 

وا�صعاد  بال«محبة  التعهد  الت�صاوؤل حول م�صمون هذا  البديهي  ومن 

الآخر«. هل يقت�صر على المحبة وال�صعادة الروحية ام انه يمتد لي�صمل 

المحبة وال�صعادة الج�صدية؟

واخيرا«، يتفاجاأ القارىء بالطالع على مواد ترعى حالة العدة التي 

يبقيها الم�صروع كمانع من موانع الزواج فال »يجوز للمراأة ان تتزّوج 

من جديد، بعد انق�صاء فترة ثالثة ا�صهر على ابطال الزواج او انحالله 

لتحولت تدريجية، خا�صة على �صعيد »الوعي القانوني«2 و ت�صور المواد 

والنظمة القانونية من قبل المتقا�صين العاديين. فقد ح�صل هنا لجوء 

تلقائي عفوي الى المحاكم او ال�صلطات الدينية، من قبل افراد لي�صوا 

متدينين ولهم حتى التزامات علمانية، كما هي الحال في هذه الق�صية. 

ال ان التفاعل الولي مع ال�صلطات الدينية يخلق �صدمة معرفية عند 

بين خطابات حقوق  القانونية  التوقعات  وتباينا كبيرا في  المتقا�صي 

المراأة والطفل التي تحتل حيزا هاما من الم�صاحة العامة اليوم وخطاب 

ال�صلطات الكن�صية: »كنت اكلمهم عن عنف وحقوق وانتهاكات، وكانوا 

:« كنت عالقة بين م�صاكل  او  يكلمونني عن �صلبان و �صبر و ايمان«، 

الزواج والولد والمبيت، وا�صالهم كل فترة: ماذا افعل؟ ما هو الحل؟ 

ويقولون ل ندري، ل قانون، فا�صبري، او اذهبي الى م�صر، فقلت هذا 

يكفي«. وهكذا، يظهر ان النتقال من عالم قانوني الالعب الوحد فيه 

هو ال�صلطات الكن�صية، الى عالم يكت�صف فيه الفرد حلول قانونية اخرى 

غير دينية، قد ا�صتغرق �صنوات عدة، اجتاز خاللها الكثير من التباينات 

والت�صادمات الرمزية. و قد ل يتم هذا التحول ابدا في حالت اخرى.

ثانيا،  تبقى هذه الق�صية مثيرة لالهتمام اذ ان المتقا�صية وجدت نف�صها 

لفترة طويلة بدون قانون يطبق على حالتها )بغ�ش النظر عما تن�ش 

عليه  قواعد الخت�صا�ش التي ل يتقنها �صوى القانونيين، والتي يبقى 

المتقا�صون بعيدين عنها في تعاملهم العفوي مع المواد القانونية(. وفي 

ظل هذا الفراغ القانوني الظاهر، نرى كيف ان »البحث عن القانون« 

�صرعان ما يتحول الى بحث عن اي قواعد اخرى يمكن ان تنظم و�صع 

ال�صيدة وم�صاكلها، من قواعد دينية )»الدين ل يقول ما يقولون هم«( 

الى قواعد علمية )علم نف�ش( او �صيا�صية )حقوق المراأة(، وما يرافقها 

من �صياغات مختلفة ومتناف�صة لنف�ش الم�صاألة بغير لغة القانون، مما 

ي�صمح اي�صا بت�صليط ال�صوء على عمليات القطع والح�صاب التي ت�صمح 

القواعد القانونية بتوفيرها عادة )اأحيانا ب�صيء من العنف الرمزي(، 

اأو على الأقل بو�صعها على م�صار مختلف تماما.

ولكي نعود الى م�صار الق�صية، ا�صدرت المحكمة البتدائية قرارا في 

منت�صف 2010 يق�صي اول، وبانتظار البت بالدعوى، بالطلب من ال�صيدة 

�صرط ال تكون حامال، او اذا رخ�ش لها بالزواج بقرار معلل تتخذه 

المحكمة المدنية المخت�صة في غرفة المذاكرة«. اذ انه اذا كان مانع 

العدة مبررا فيما م�صى اذ انه كان يجنب اختالط الن�صب فان التقدم 

العلمي ي�صمح لنا اليوم بتجنب هكذا اختالط دون اللجوء الى موانع 

كهذه تحد من حرية المراأة في الزواج. 

تبين هذه المالحظات ان م�صروع »�صمل« يبقي على بقايا ما ي�صمى 

ب«الزواج الن�صهاري« اي الزواج الذي يتاأتى عنه اندماج �صخ�صية 

كل من الزوجين بالآخر.

في ترجيح الزواج والغاية التنا�سلية على مبداأ الم�ساواة:

يكر�ش م�صروع »�صمل« مبداأ الم�صاواة بين الزوجين اذ انه يوازي الرجل 

والمراأة فيما يتعلق بالحقوق والموجبات الناتجة عن الزواج كما انه 

يتطرق الى اآفة العنف ال�صري فيجعل من العنف الناتج عن اي من 

او الطالق. اما فيما يتعلق في الولد، فان  الزوجين مبررا« للهجر 

الناتج عن عالقة زوجية  الولد  بين  الم�صاواة  الم�صروع يكر�ش مبداأ 

والولد الناتج عن عالقة غير زوجية على م�صتوى الحقوق الرثية.

بين  الحقوق  في  تمايزا  تظهر  �صوائب  الم�صروع  في  يبقى  انه  ال 

افراد ال�صرة.

م�صاركة  على   37 المادة  تن�ش  الزوجين،  بين  العالقة  �صعيد  فعلى 

المالّية« ولكنها  بن�صبة مواردهما  العائلة  الزوجين »في النفاق على 

ة ناتجة عن م�صاريع  تعود وت�صير الى انه »اذا لم يكن للمراأة اموال خا�صّ

وعمل ول تتعاطى مهنة ببدل مالّي، فالزوج هو الملزم بالنفاق المادي 

المبا�صر، �صرط اعتبار الزوجة �صريكة في النفاق المنزلي من خالل 

ينتج عن هذه  ا�صا�صي لال�صرة«.  المنزلي كمورد  العمل  قيمة  تقدير 

المادة ت�صارب في ادوار الرجل والمراأة في العالقة الزوجية فهي في 

اآخر المطاف تلقي على عاتق الزوج دور تاأمين لقمة المعي�صة للعائلة 

تاركة الزوجة في دورها التقليدي بين جدران المنزل.

بال�صافة الى ذلك، وفي العالقة بين الزوجين اي�صا، يدخل الم�صروع 

في المادة 11 مانعا جديدا من موانع الزواج يتمثل في ال�صابة »بمر�ش 

مزمن يوؤثر في �صّحة الولد و/او في �صحة الزوج الخر« وذلك بغ�ش 

النظر عن علم ال�صريك بهذا المر�ش قبل الموافقة على هذا الزواج 

اي بغ�ش النظر عن حالة الغلط الواقع في �صخ�ش احد الزوجين او 

في �صفاته الجوهرية المن�صو�ش عليها في المادة 39. وتتعر�ش هذه 

المادة ب�صكل خطير لمبداأ الم�صاواة وتخلق �صنفا« جديدا« من �صحايا 

التمييز في هذا المجال وهم المر�صى.

وعلى �صعيد الولد، يميز الم�صروع بين الولد الناتج عن عالقة زوجية 

والولد الناتج عن عالقة غير زوجية فيما يخ�ش اثبات النت�صاب تجاه 

الب. فالمادة 84 تمنع على الولد المولود خارج اطار الزواج القانوني 

اثبات انت�صابه الى ابيه خارج الحالت الآتية:

في  ح�صل  قد  الحمل  يكون  عندما  الغت�صاب  او  الخطف  حالة   -

الوقت العائد لهما،

- حالة الغراء بالطرق الحتيالية (التجاوز في ا�صتعمال ال�صلطة، 

الوعد بالزواج، ...(،

الثبات  بو�صائل  اكمالها  فيمكن  خطية  بّينة  بدء  هناك  كان  اذا   -

المقبولة قانوًنا،

- الحالة التي يوجد فيها ر�صائل او مخطوطات اخرى �صادرة عن الب 

المفتر�ش ومت�صمنة اعترافـا بالبوة خاليا من اللتبا�ش.

الناتج  الولد  انت�صاب  باثبات  يتعلق  فيما  الم�صروع  ي�صترط  ل  بينما 

الحالت  اي حالة من  التواجد في  امه  عن عالقة غير زوجية تجاه 

المبينة اعاله.

ومفاد هذه المواد:

اول«: التمييز بين المراأة والرجل اذ ان اب الولد الناتج عن عالقة 

اذا  ال  ابنته  او  بابنه  قانونا  الرتباط  على  يجبر  ل  زوجية  غير 

اغت�صب، اغرى، خطف او خطط احتياليا او التزم خطيا اما الم 

فتلزم بالرتباط في كل الحوال.

المدعية »ابراز القانون القبطي الرثوذك�صي الم�صري الواجب التطبيق«، 

الم�صاهدة  اعطاء حق  لها مع  »موؤقتا«  الولدين  بايالء ح�صانة  وثانيا 

لزوجها، وثالثا الزام هذا الخير بدفع نفقة �صهرية قدرها الفا دولرا 

امريكيا، و هي قيمة نادرة في مجال النفقات في لبنان، وان خف�صت 

قليال في وقت لحق. وقد نفذ الحكم امام دائرة التنفيذ بالرغم من 

اعترا�ش المدعى عليه لعدم اخت�صا�ش المحكمة المدنية. ولم تنق�ش 

فترة وجيزة )ا�صابيع( من �صدور هذا القرار، الذي بدا للمعنيين بمثابة 

بداية انت�صار للمنطق المدني على المنطق الديني )»القا�صية فهمتني، 

و نظرت الى الق�صية من وجهة نظر ان�صانية«(، حتى �صدر فجاأة و بدون 

ابالغ المدعية على حد قولها قانون احوال �صخ�صية للطائفة القبطية 

في لبنان في الجريدة الر�صمية، مما و�صع حدا للثغرة القانونية التي 

�صمحت للمحكمة المدنية بالتدخل، واعاد اللعبة بكاملها الى اح�صان 

الطائفة القبطية،  المر الذي ادى الى تجميد الدعوى المدنية ب�صكل 

تام. وهكذا نرى كيف ان احتمال تدخل المحكمة المدنية في ق�صية 

مفاعيل زواج يخ�صع للطائفة القبطية فعل ما لم يفعله خم�صة ع�صر 

عاما، اي منذ اعتراف الدولة بالطائفة القبطية، وما لم يفعله ع�صرة 

اعوام من معاناة �صيدة و�صكاويها. 

وكح�صيلة لذلك، تظهر �صورة الحوال ال�صخ�صية في لبنان بعيدة �صيئا 

ما عن الجمود الذي نراه عندما نكتفي بدرا�صة القوانين من الأعلى بدون 

الالعبين الذين يتعاملون معها وي�صخرونها احيانا لم�صالحهم، اذ نرى 

افرادا يبحرون بين النظمة القانونية والم�صاحات الق�صائية، وق�صاة 

مدنيين يحاولون �صد ثغرات قوانين دينية حتى قبل اإ�صدار اأحكاما نهائية 

)اأي بدون اأن يلحظها دار�صي الجتهادات(، وطوائف ترد وتدافع عن 

�صلطتها عبر ا�صتعمال العملية الت�صريعية من اجل محاولة ح�صم ال�صراع 

على العائلة اللبنانية وافرادها.

 و ان كان لطبيعة لغة ال�صراعات اثر مهم على م�صمونها و على �صكلها، 

و لكن هذا بحث اخر...

❊ يعد دكتوراه في �صو�صيولوجيا القانون وال�صيا�صات العامة في 
)institut des sciences socials du politique( في باري�ش

 

احتمال تدخل المحكمة المدنية في  زواج قبطي ادى الى اصدار قانون 
لالقباط خالل اسابيع بعد سنوات من االنتظار

االنتقال من عالم قانوني الالعب االوحد فيه هو السلطات الكنسية، الى عالم 
يكتشف فيه الفرد حلوال قانونية اخرى غير دينية، قد استغرق سنوات عدة. 

المجلس الشرعي االسالمي 
االعلى حين اصبح قواما على 

تفسير الشريعة: المقايضة
في البدء، تقدمت حركة ن�صائية باقتراح قانون لرفع �صن الح�صانة 

الق�صاء  تنظيم  قانون  242 من  المادة  تعديل  لالم من خالل 

يتعين  التي  القواعد  على  تن�ش �صراحة  التي  ال�صني  ال�صرعي 

على القا�صي ال�صرعي التقيد بها وهي الحكام الواردة في قانون 

العائلة العثماني وفي حال عدم وجودها، ارجح القوال لدى ابي 

حنيفة. النتيجة التي تو�صل اليها المجل�ش ال�صرعي ال�صالمي 

العلى في حزيران 2011: نعم لرفع �صن الح�صانة الى 12 �صنة 

من حيث المبداأ، ولكن ل يعقل ان نعدل المادة 242 كلما اردنا 

واحدة من خالل  لمرة  نعدلها  ان  الن�صب  بل  ا�صالحا معينا: 

اعطاء المجل�ش �صالحية تحديد القواعد التي يتعين على قا�صي 

ال�صرع التقيد بها وتاليا من خالل اعطائه الحق في تف�صير احكام 

ال�صريعة. فبذلك، يكون للمجل�ش لي�ش فقط ان يقبل اليوم رفع 

�صن الح�صانة، بل ان يقبل غدا اي�صا اي مطلب اآخر يراه محقا، 

بقرار منه ومن دون حاجة الى اي تعديل للقانون. 

242 من قانون  المادة  وتما�صيا مع ذلك، �صدر قانون بتعديل 

تنظيم الق�صاء ال�صرعي ال�صني باعطاء المجل�ش ما اراده من 

دون اي ا�صارة الى �صن الح�صانة، على اعتبار ان هذا المجل�ش 

من  انطالقا  ال�صاأن  بهذا  القرار  اتخاذ  الى  �صيعمد  الذي  هو 

�صالحياته الجديدة. وهكذا، وبخالف الن�ش ال�صابق، ي�صدر 

القرارات  ا�صا�ش  على  و�صاعدا حكمه  الن  من  ال�صرع  قا�صي 

والمتعلقة  العلى  ال�صالمي  ال�صرعي  المجل�ش  عن  ال�صادرة 

بتنظيم �صوؤون الطائفة الدينية. وتطبق القواعد المعمول بها قبل 

التعديل )ارجح القوال من مذهب ابي حنيفة ال في الحوال 

التي ن�ش عليها قانون حقوق العائلة( فقط في الحالت التي 

لم تتناولها قرارات المجل�ش. وبذلك، ت�صبح قرارات المجل�ش 

الم�صدر الرئي�صي لالجتهاد الق�صائي ال�صني، والتي لها اولوية 

بالن�صبة الى �صائر القواعد. 

فما موؤدى هذا التعديل؟ وهل هو يفتح الباب امام الجتهاد وتاليا 

امام و�صع قواعد اكثر تنا�صبا مع حاجات المجتمع كما قد ن�صتنتج 

من رفع �صن الح�صانة ل�صالح الم؟ ام انه على العك�ش من ذلك، 

يوؤدي الى تحويل القواعد ال�صرعية الى مادة تحددها بالدرجة 

الولى م�صالح اع�صاء المجل�ش ومعتقداتهم، على نحو يوؤدي الى 

تعزيز نفوذ هوؤلء في تنظيم او�صاع الطائفة؟ وباية حال، الي�ش 

الح�صانة )وهو مك�صب  �صن  برفع  قرار  يتخذ  ان  الالفت  من 

المجل�ش  �صالحيات  لزيادة  كمنا�صبة  وللطفل(  للمراأة  ن�صبي 

الذي قد يوؤدي الى غايات معاك�صة تماما في اي حين في حال 

تغير توجهات اع�صائه؟ وال تبدو المراجع الطائفية من خالل 

ذلك وكاأنها تقاي�ش ال�صالحات الداخلية بمكا�صب على �صعيد 

ال�صالحيات المناطة بها. 

]1[  فلمادة 4 من م�صروع القانون تن�ش على احتفاظ كل من الزوجين بدينه وبحرية معتقده 
او المذهب كمانع من  13 و145 تن�صان �صراحة على عدم اعتبار اختالف الدين  والمادتين 

موانع الزواج والرث.

]1[  وان كان لطبيعة لغة ال�صراعات اثر مهم على م�صمونها و على �صكلها، و لكن هذا بحث اخر...
.”Legal consciousness“ 2[  انظر مثال اعمال �صوزان �صلبي[

ثانيا«: التمييز بين الولد الناتج عن عالقة غير زوجية والولد الناتج عن 

عالقة زوجية الذي ل يقيد بكل تلك العباء ال�صولية لثبات ن�صبه.

❊ محامية متدرجة في بيروت. تعد دكتوراة في القانون في جامع
Paris II Pantheon Assas 
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تأنيث القضاء: 
اي مناصب؟ اي وظائف؟ اي مناطق؟

توؤ�سرالرقام ال�سادرة عن وزارة العدل الى ازدياد مطرد لن�سبة الن�ساء 

في الق�ساء. وفي ظل هذا الواقع، ثمة ت�ساوؤل م�سروع فيما اذا كان 

تاأنيث الق�ساء عدديا يوؤدي الى تكري�س الم�ساواة داخل الق�ساء ام ان 

الالم�ساواة تبقى حا�سرة من خالل ا�سكال اخرى ابرزها التوزيع 

المقدر  يبقى  كاأن  الق�سائية،  والوظائف  للمنا�سب  المتكافئ  غير 

منها مخ�س�سا ب�سكل احادي او �سبه احادي للرجال فيما يترك غير 

المرغوب منها للن�ساء. ثم، اي توزيع جغرافي للق�ساة وفق اجنا�سهم؟ 

وهل ت�ستخدم مفاهيم مثل خ�سو�سية المراأة او العائلة ال�سرقية او 

"هيبة الق�ساء التي ل تتحقق ال عبر الرجال" لتكثيف ح�سور المراأة 
في مناطق مع اق�سائها عن مناطق اخرى؟ ورغبة بال�ساءة على 

هذه الم�سائل، تم در�س مر�سومي المناقالت الق�سائية ال�سادرين في 

عامي 2004 و2010 والمقارنة بينهما، وتحديدا لجهة اذا كانت هذه 

المواقع قد �سهدت تطورات معينة بين هذين العامين. 

وبالطبع، تبقى هذه الدرا�سة محدودة، بما توفره من معلومات او 

تطرحه من ا�سكاليات. فهي �سملت مر�سومي المناقالت الق�سائية 

المنا�سب  توزيع  تناولت  وفيما  متقاربة.  تواريخ  في  ال�سادرين 

الق�سائية كما اعتمدته ال�سلطات المعنية، فانها بالمقابل ل تتحرى 

عن رغبات الق�ساة )ن�ساء او رجال( وتحديدا عن المنا�سب والوظائف 

التي يرغبونا با�سغالها او المناطق التي يرغبون بالعمل فيها. كما 

ل تتطرق من قريب او بعيد الى تاأثيرات تزايد اعداد الن�ساء في 

الق�ساء على طبيعة الوظيفة الق�سائية او على ق�سايا الن�ساء والطفال 

وحقوق الن�سان ب�سكل عام ول الى الخ�سائ�س الجتماعية للقا�سيات 

)عازبات، متزوجات، الخ..(. وعليه، فانها ت�سكل بداية بحث في هذه 

الم�ساألة الهامة والتي تبقى الى حد كبير حتى اللحظة خارج التباحث 

العام.

وقبل الم�سي في عر�س نتائج الدرا�سة، ل بد من تو�سيح ان الح�ساءات 

الواردة في الجداول هي اح�ساءات لعداد الق�ساة الذين ت�سلموا مهاما 

في المحاكم او المناطق او الوظائف المذكورة فيها، علما ان بع�سهم 

ينتدبون لمهام ا�سافية في محاكم او مناطق اخرى. فمثال ثمة اربعة 

انتدابات لن�ساء و�ستة وع�سرين انتدابا لرجال لمهام ا�سافية في 2010. 

وهذا المر انما ي�سرح التباين الذي قد يلحظه القارئ بين مجموع 

المهام التي تم اح�ساوؤها ومجاميع الق�ساة العدليين وفق جن�سهم 

الواردة في ا�سفل الجدول رقم 1.  

واليكم ابرز النتائج التي تم التو�صل اليها:   

التوزيع ح�سب المناطق

هنا، �صن�صتعر�ش التفاوت في التوزيع الجغرافي للق�صاة على ا�صا�ش 

الجن�ش. 

بيروت و �سواحيها: "مركزية القا�سيات"؟ 

بيروت  لمحكمة  التابعة  الدوائر  في  خا�ش  ب�صكل  يتواجدن  فالن�صاء 

ال�صتئنافية )59 امراة مقابل 51 رجال(. كما نلحظ تواجدا كثيفا لهن 

في محكمة جديدة المتن )23 مقابل 26 للرجال(. وفي محكمة بعبدا، 

29 رجال فقط، ويظهر  امراة من�صب قا�صي حكم مقابل   27 ت�صغل 

الفارق العددي في هذه المنطقة فقط عند احت�صاب منا�صب النيابات 

العامة وق�صاة التحقيق والتي ما زال الرجال ي�صغلونها ب�صكل �صبه احادي 

في جميع المحافظات في�صبح )31 للن�صاء مقابل 46 للرجال(. وهكذا 

يظهر ان ن�صبة الن�صاء العامالت في هذه المحاكم الثالث و�صلت في 

2010 الى ما يقارب %57,5 من مجموع عدد الن�صاء البالغ 196 امراة. 

كما و�صلت ن�صبة الن�صاء من مجموع الق�صاة العاملين في هذه المحاكم 

الى %48 فيما ان الن�صبة العامة للن�صاء القا�صيات من مجموع الق�صاة 

كانت %38 عند �صدور المر�صوم. واذا ا�صفنا الق�صاة العاملين فعليا في 

العا�صمة، بما فيهم الق�صاة العاملين في محكمة التمييز او في النيابة 

العامة التمييزية او في وزارة العدل في مختلف دوائرها وفي المحكمة 

الع�صكرية، ي�صل عدد الن�صاء العامالت في بيروت الى 94، مما يرفع عدد 

الن�صاء اللواتي يعملن في هذه المناطق الثالث الى 147 امراأة )اثنان 

196 امراأة،  منهما ت�صغالن وظيفتين في مناطق مختلفة( من ا�صل  

اي ما ن�صبته %75 من الن�صاء وهي ت�صبح %78 في حال ا�صفنا اليها 

مناطق جبل لبنان الخرى )جبيل وجونيه وعاليه والدامور ودير القمر 

وبعقلين..(، فيما ان مجموع الرجال الذين ي�صغلون وظائف في هذه 

المناطق يبلغ 195 من ا�صل 311 اي ما ن�صبته %62 من مجموع الق�صاة 

الرجال. وهذا المر يوؤ�صر الى تمركز الن�صاء القا�صيات في العا�صمة 

ومحيطها المبا�صر )بعبدا وجديدة( وفي بيروت وجبل لبنان عموما.

هيبة الق�ساء ام خ�سو�سية العائلة ال�سرقية؟ 

اما في المناطق الخرى، فتتواجد الن�صاء بن�صب اقل بكثير. وهكذا، 

يتواجدن بن�صبة الثلث في محافظة ال�صمال، وبن�صبة %25 في محافظة 

في محافظة   20% وبن�صبة  النبطية  في محافظة   21% وبن�صبة  البقاع 

الجنوب. علما ان الن�صاء العامالت في المحافظات خارج بيروت وجبل 

لبنان يعملن كلهن )�صيدا والنبطية المدينة( او في غالبيتهن الكا�صحة 

في مراكز هذه المحافظات. فمن ا�صل 20 امراأة يعملن في ال�صمال، 

امراأة   11 ا�صل  امراأة واحدة خارج طرابل�ش )البترون(. ومن  تعمل 

يعملن في البقاع، تعمل امراأة واحدة خارج زحلة )را�صيا(. وهكذا، 

اذا جمعنا الن�صاء العامالت في بيروت ومراكز المحافظات مع الن�صاء 

العامالت في محاكم جديدة المتن، فاننا نح�صل على 186 امراأة اي 

ما ن�صبته %95 من الن�صاء. 

وتبعا لهذه الرقام، �صاغ الت�صاوؤل فيما اذا كان تمركز الن�صاء في العا�صمة 

ومحيطها ناتجا عن ممانعة معينة للمتقا�صين ازاءهن في هذه المناطق 

عمال بت�صورات معينة عن هيبة القا�صي التي تبقى مرتبطة بالذكورية ام 

انه على العك�ش تماما، ناتج عن ممانعة م�صتمدة من خ�صو�صية العائلة 

المراأة عملها على مقربة من محيطها  تمار�ش  ان  ال�صرقية وموؤداها 

العائلي، وتاليا في بيروت ومحيطها او اقله بالن�صبة الى عدد اقل في المدن 

الكبرى. ومن الموؤ�صرات الداعمة لهكذا قراءة هو تولي الن�صاء منا�صب 

عالية في النبطية رغم قلة اعدادهن. وهكذا، من ا�صل اربع وظائف 

3 منهن منا�صب عالية )نائب عام  انيطت بن�صاء في النبطية، تحتل 

ا�صتئنافي ورئي�ش غرفة في محكمة ال�صتئناف، ورئي�ش غرفة ابتدائية(. 

فلو كانت قلة الن�صاء في النبطية ناجمة عن ممانعة للمتقا�صين ازاء 

المراأة القا�صية، لما �صلمن هذه المنا�صب العالية ومنها من�صب النائب 

العام الذي ي�صلم للمرة الولى لمراأة في لبنان. بل على العك�ش من 

ذلك، تظهر هذه المناقالت ا�صتعدادا اكبر لنقل الن�صاء او لنتقالهن 

الى المناطق البعيدة في حال تعيينهن في منا�صب عالية )اي منا�صب 

ت�صتاأهل الت�صحية بالتوجه العام المتثمل في مراعاة خ�صو�صياتهن(. 

ورغم زيادة ن�صبة القا�صيات الن�صاء من مجموع الق�صاة خالل ال�صنوات 

2004-2010، فان هذه الزيادة انعك�صت ب�صكل ملمو�ش في العا�صمة وجبل 

لبنان والبقاع )تحديدا زحلة( والنبطية )من 1 الى 4( فيما انها كانت 

جد محدودة في ال�صمال )من 17 الى 20( وتراجعت في الجنوب )من 

10 الى 7(. )انظر الى جدول رقم 1(

التوزيع ح�سب المنا�سب:  

هنا، نلحظ ان م�صروع الت�صكيالت 2010 منح الن�صاء بع�ش المنا�صب 

التي لم تعد حكرا للرجال. ومن هذه المنا�صب، من�صب النيابة العامة 

ال�صئنافية في النبطية )غادة ابو كروم( واي�صا من�صب رئي�ش غرفة 

في محكمة التمييز )�صهير حركة( واي�صا قا�صي تحقيق ع�صكري )نجاة 

ابو �صقرا( واي�صا م�صت�صارة في المحكمة الع�صكرية )ليلى رعيدي(. كما 

عينت امراأة رئي�صة لهيئة ال�صت�صارات والت�صريع )ماري دنيز معو�صي( 

وتولت رلى جدايل من�صب الرئي�ش الول في المحكمة ال�صتئنافية في 

الجنوب. بالمقابل، فان بع�ش المنا�صب لم ي�صغلها حتى الآن ال رجال، 

كمن�صب النائب العام التمييزي او النائب العام المالي او قا�صي تحقيق 

اول )�صتة رجال( او رئي�ش هيئة التفتي�ش الق�صائي. كما ان ح�صور الرجل 

ما يزال طاغيا في بع�ش المنا�صب كما هي الحال بالن�صبة الى ق�صاة 

التحقيق )24 رجال مقابل 3 ن�صاء فقط( والنواب العامين ال�صتئنافيين 

)5 رجال مقابل امراة واحدة( والمحامين والنواب العامين لدى النيابات 

7 ن�صاء(  العامة التمييزية والمالية وال�صتئنافية )..35 رجال مقابل 

والمفت�صين لدى هيئة التفتي�ش الق�صائي )8 مقابل 2( . انما نلمح هنا  

ان الن�صاء قد احرزن زيادة في بع�ش هذه المراكز بالمقارنة مع 2004 

بحيث زاد عدد ق�صاة التحقيق الن�صاء من 

0 الى 3، فيما يبقى الفارق م�صابها بالن�صبة 

الى منا�صب اخرى كالمحامين والمدعين 

العامين )6 في 2004 و7 في 2010(.  

من يراأ�ش الغرف؟ 

المت�صلة  المنا�صب  ب�صاأن  ماذا  ولكن، 

في  للمراأة  ن�صبة  اي  الغرف؟  بتروؤ�ش 

تروؤ�ش الغرف؟ واي ن�صبة للمراأة في عدد 

الم�صت�صارين؟ وبالطبع، قبل الم�صي في 

ذلك، يجدر التذكير باأن ثمة نظرة دونية 

للق�صاة ازاء من�صب الم�صت�صار الذي ينظر 

اليه وكاأنه تابع مجرد عن �صلطة القرار، 

الهرمية  ناتجة عن  تكون  قد  وهي نظرة 

ان  دون  من  المجال  هذا  في  ال�صائدة 

تكون مبررة من الناحية القانونية طالما 

ان للم�صت�صار �صوت من ثالثة وان له حق 

اتخاذ قرار مخالف.  

وهنا، ن�صجل امرين: الول ان الفارق ما 

يزال كبيرا ب�صان المنا�صب الرئا�صية. 

وهكذا، فان مجموع روؤ�صاء الغرف في جميع 

درجات المحاكمة قد بلغ 26  للن�صاء مقابل 

53 للرجال في 2010 اي ان عدد الن�صاء 

ن�صف  من  اقل  يبقى  الغرف  رئا�صة  في 

ان  نلحظ  التدقيق،  وعند  الرجال.  عدد 

ثمة معيارين ي�صرحان الفارق العددي في رئا�صة الغرف: الول، درجة 

المحاكم التي تتبع الغرف لها: ففيما ا ان عدد الن�صاء م�صاو لعدد الرجال 

في محاكم البداية )11  مقابل 11( فان الفارق ي�صبح )14 الى 33( 

في محاكم ال�صتئناف و)1 الى 9( في محكمة التمييز. 

والثاني، المهام المناطة بهذه الغرف: فالفارق في عدد روؤ�صاء الغرف في 

محاكم ال�صتئناف بين الجن�صين يكاد يختفي بالن�صبة الى رئا�صة الغرف 

الناظرة في الق�صايا المدنية )7 للن�صاء و8 للرجال( فيما يت�صع ب�صكل 

اكبر مما �صبق بيانه بالن�صبة الى الغرف الناظرة في الق�صايا الجزائية 

او المختلطة حيث يبلغ العدد 25 للرجال مقابل 7 للن�صاء فقط. ومن 

�صاأن هذا المعيار ان يف�صر اي�صا الم�صاواة في تروؤ�ش غرف المحاكم 

البتدائية التي تتولى كلها مهاما مدنية. وهكذا، نلحظ ان المعيار الول 

يف�صر ب�صكل كبير الفارق في تروؤ�ش غرف محكمة التمييز فقط فيما ان 

المعيار الثاني يف�صر الفارق في تروؤ�ش غرف محاكم ال�صتئناف، علما 

ان كال المعيارين يوؤ�صر الى لم�صاواة معينة في توزيع المنا�صب التي تعد 

"هامة" او م�صدرا لل�صلطة في ذهنية الق�صاة. وهذا ما يتاأكد من خالل 
تمايز الرجل عدديا في جميع المنا�صب الجزائية كما تظهر الرقام في 

الق�صم المت�صل بالوظائف.  

وخالفا لما هي حال تروؤ�ش الغرف، فان الرقام تظهر ان عدد الن�صاء 

اللواتي ي�صغلن من�صب م�صت�صار فيها يتجاوز عدد الرجال )89 مقابل 

88(، علما ان توزيع الم�صت�صارين وفق درجات المحاكم يبقى هو اي�صا 

متباينا. ففيما يبلغ عدد الم�صت�صارين الن�صاء �صعف عدد الم�صت�صارين 

الرجال في محاكم البداية )31 مقابل 14(، يظهر بالمقابل فارق هام 

ل�صالح الرجل في المرحلة ال�صتئنافية )57 مقابل 43(، ليعود الفارق 

15 امراأة.  17 رجال مقابل  التمييزية في�صبح   المرحلة  لينح�صر في 

لكن، هنا اي�صا نلحظ ان تراجع عدد الم�صت�صارين الن�صاء في غرف 

المحاكمة  الدرجة من  اهمية هذه  الى  لي�ش  يعود  ال�صتئناف  محكمة 

انما بالدرجة الولى الى طبيعة هذه الغرف ومهامها والتي يغلب عليها 

الطابع الجزائي حيث يبقى الرجال هم الغالبية العظمى. وبالفعل، فيما 

ان جميع محاكم المرحلة البتدائية تنظر في النزاعات المدنية، فان 

32 غرفة من ا�صل 46 غرفة في المرحلة ال�صتئنافية هي غرف تنظر 

في ق�صايا جزائية او في ق�صايا مختلطة اي مدنية وجزائية. وخير دليل 

على هذه القراءة، هو ان عدد الن�صاء في غرف محاكم ال�صتئناف التي 

تنظر في الق�صايا المدنية هو تقريبا �صعف عدد الرجال فيها )19 مقابل 

10( فيما ينح�صر عددهن ب�صكل كبير في الغرف الجزائية والمختلطة 

)24 مقابل 47(. وبنتيجة ذلك، امكن القول ان التق�صيم بين الجزائي 

والمدني يبقى هنا اي�صا معيارا ا�صا�صيا في توزيع المنا�صب بين الن�صاء 

والرجال، وانه ب�صاأن بع�ش المنا�صب )الم�صت�صار(، يفوق المعيار القائم 

على درجة المحكمة تاأثيرا. 

ورغم هذا الفارق، ي�صجل تطور لفت في هذا المجال بين 2004 و2010، 

 55 10 مقابل   ،2004 حيث ان عدد الن�صاء روؤ�صاء الغرف قد بلغ في 

للرجال اي ما يقل عن الخم�ش، علما ان عدد الم�صت�صارين الن�صاء كان 

هو الخر متدنيا )115 رجال مقابل 42 امراأة(. 

كما تقت�صي ال�صارة الى ان ن�صبة الن�صاء هي %47 من ق�صاة المحاكم 

البتدائية و%38 من ق�صاة محاكم ال�صتئناف وذاتها من ق�صاة محاكم 

التمييز. كما ل بد من التذكير باأن الن�صاء اللواتي يعملن في المحاكم 

البتدائية ي�صكلن %46 من مجموع الن�صاء فيما ان الن�صبة هي %32 بالن�صبة 

الى الرجال. ال ان هذا المر يجد تف�صيره جزئيا في الغلبة العددية 

للن�صاء من بين متخرجي معهد الدرو�ش الق�صائية والذين ي�صكل العمل 

في المحاكم البتدائية )وكم�صت�صارين تحديدا( بالن�صبة اليهم المدخل 

الطبيعي الى الق�صاء.  

من يراأ�س من؟ نحو ان�ساء غرف ن�سائية خال�سة؟

وفي ختام ذلك، قد يكون من المفيد ان ندقق في جن�ش الم�صت�صارين 

في الغرف التي تراأ�صها ن�صاء. وال�صوؤال الذي نطرحه في هذا ال�صدد: 

هل تتكون هذه الغرف من ن�صاء فقط؟ هل توؤ�صر الرقام الى وجود اي 

ا�صكال في تقبل الرجال باأن يكونوا م�صت�صارين في غرف تراأ�صها ن�صاء؟ 

وهنا، نبلغ نتائج لفتة: 

ففي 2004، كانت الغرف الع�صر التي تراأ�صتها ن�صاء كلها مختلطة، بل 

امراأة ورجال  الآخر  ون�صفها  ي�صم فقط رجال )2(  كان  ان ن�صفها 

كم�صت�صارين. كما ان الم�صت�صارين في هذه الغرف كانوا متفرغين لها. 

اما في 2010، ومع ارتفاع عدد الغرف التي تراأ�صها ن�صاء من 10 الى 

26، نلحظ ان 11 منها مكونة باأكملها من ن�صاء. وقد بلغ عدد الغرف 

التي ت�صم م�صت�صارين من الرجال �صبعة فقط اي حوالي الربع. كما بلغ 

مجموع عدد الم�صت�صارين الرجال في هذه الغرف 24 م�صت�صارا من بينهم 

❊ لما كرامه ونزار صاغية

1. بما فيهم النائب العام التمييزي والنائب العام المالي

2004

2004

اختصاص

11 انيط بهم مهام ق�صائية اخرى من خارج هذه الغرف كاأن يناط بهم 

مهمة قا�صي منفرد مثال. وهذا المر يدعو الى الت�صاوؤل من زاويتين: 

اول، هل تترافق زيادة عدد الن�صاء كروؤ�صاء لغرف مع زيادة في عدد 

الغرف المكونة من ن�صاء ح�صرا وتاليا مع توجه نحو الف�صل بين الن�صاء 

والرجال في الهيئات الق�صائية؟ وما يخ�صى هو ان يقوى هذا التوجه 

على نحو يوؤدي الى زيادة عدد الغرف الموؤلفة من ق�صاة من جن�ش واحد 

وخ�صو�صا في ظل المنحى الآيل الى توزيع الأعمال بين الجن�صين، على 

ا�صا�ش "النزاعات المدنية" للن�صاء و"النزاعات الجزائية" للرجال؟  

وثانيا، وهذا الت�صاوؤل يتاأتى عن وجود ن�صبة عالية من الم�صت�صارين الرجال 

في هذه الغرف الذين يتولون مهاما ق�صائية ا�صافية. فن�صبة هوؤلء من 

مجموع الم�صت�صارين العاملين في هذه الغرف )11 من ا�صل 24( هو 

حوالي %46 فيما ان الن�صبة العامة للرجال الذين يتولون اكثر من مهمة 

بموجب مر�صوم الت�صكيالت ل تتجاوز %8. وبالطبع، الفارق لفت جدا: 

تعيينهم  باأن  ال�صعور  اذا كان مرد ذلك هو  فيما  الت�صاوؤل  الى  ويدعو 

كم�صت�صارين في غرف تراأ�صها ن�صاء غير مر�ش وانه ل بد من مجالت 

اخرى ين�صطون ق�صائيا فيها. وهنا اي�صا نلحظ ان هذا المر م�صتجد، 

طالما ان هذه الظاهرة لم تكن موجودة في ت�صكيالت 2004.   

م�ست�سار تابع او قا�سي منفرد م�ستقل؟ 

منا�صب  توزيع  كيفية  مقارنة  المفيد  من  يكون  قد  ذلك،  والى جانب 

الق�صاة  منا�صب  توزيع  بكيفية  البتدائية  المحاكم  في  م�صت�صارين 

المنفردين الأكثر اجتذابا لما توفره من ا�صتقاللية في اداء العمل. 

وهكذا، وفيما ان عدد الن�صاء يبلغ �صعف عدد الرجال بين الم�صت�صارين 

)31 مقابل 14(، فان الغلبة تبقى للرجال فيما يت�صل بمهام الق�صاة 

المنفردين )77 للرجال مقابل 50 للن�صاء(. وهنا، اي�صا نلحظ تباينا 

2004 حيث كان عدد الرجال بين  مع الرقام المتوفرة في ت�صكيالت 

م�صت�صاري المحاكم البتدائية كا�صحا )23 مقابل 9( فيما كانت اعداد 

الق�صاة المنفردين من الجن�صين متقاربة جدا )59 للرجال مقابل 56 

للن�صاء(. وهذا المر انما يوؤ�صر الى تراجع معين لمنا�صب الن�صاء في 

هذا المجال، قد يجد تف�صيره في زيادة غرف البداية بين 2004 و2010 

ف�صال عن وفود اعداد كبرى من الن�صاء من بين متخرجي المعهد، ودفعة 

واحدة، بعدما تخلفت ال�صلطات عن تعيين هوؤلء بين اآخر 2004 واآذار 

2009. )انظر الى جدول رقم 2(

التوزيع ح�سب الوظائف:

من هذه الزاوية، الخال�صة البرز تكمن في وجود �صيا�صة �صمنية في تغليب 

الرجال في المجال الجزائي في مقابل تعزيز مكانة الن�صاء وتواجدهن في 

المجال المدني كما �صبق بيانه. وهكذا، واذا ا�صتثنينا الق�صاة العاملين 

في محكمة التمييز، بلغ مجموع الرجال العاملين في المجال الجزائي 

ويحتل  40 فقط.  الم�صمار هو  الن�صاء في هذا  ان مجموع  فيما   142

العامة ب�صكل �صبه احادي.  التحقيق والنيابات  الرجل منا�صب ق�صاة 

بالمقابل، فان ال�صورة تكون معكو�صة عند النظر في توزيع المنا�صب 

في المجال المدني )85 للن�صاء و66 للرجال(. ومن الطبيعي اذ ذاك 

بمهام  تقوم  التي  المحاكم  والن�صاء في  الرجال  بين  الفارق  يكون  ان 

مختلطة مدنية وجزائية على حد �صواء بين الثنين )69 للرجل مقابل 

37 للن�صاء(. والواقع، وانه رغم تقدم مكانة الن�صاء في مجالت عدة 

او ا�صغالها منا�صب كانت �صابقا حكرا للرجال، ورغم التراجع العددي 

للرجال في الق�صاء عموما، فان عدد الرجال في المجال الجزائي ما 

برحت تت�صاعد. وهذا ما نلمحه في مجمل الوظائف الجزائية كما يظهر 

من مقارنة ارقام 2004 و2010 في الجدول ادناه، ما عدا ق�صاة التحقيق 

حيث انخف�ش عددهم من 31 الى 30. ف�صال عن ذلك، ي�صجل ح�صور 

للن�صاء في تروؤ�ش مجال�ش العمل التحكيمية، بحيث مالت الدفة  بارز 

ل�صالح الن�صاء في 2010 )7 للن�صاء مقابل 6 للرجل( بعدما كانت )5 

للن�صاء و7 للرجال( في 2004. 

كما نلحظ تقدما لفتا لح�صور الن�صاء في وزارة العدل )هيئة الق�صايا 

حيث ارتفع العدد من 0 الى 7، هيئة التفتي�ش الق�صائي حيث ارتفع العدد 

العاملون مبا�صرة في  العدليون  2(. بالمقابل، الق�صاة  الى  من �صفر 

وزارة العدل هم بحدود 13 رجال مقابل ثالث ن�صاء في 2004 وامراة 

واحدة فقط في 2010. 

بالمقابل ي�صجل تراجع لفت للن�صاء في بع�ش مواقع الم�صوؤولية. وهكذا، 

بعدما كان للن�صاء الكثرية في منا�صب الق�صاة الناظرين في الق�صاء 

الم�صتعجل )8 مقابل 6(، بات عدد الرجال اكثر من ثالثة ا�صعاف عدد 

الن�صاء في 2010 )14 مقابل 4(. وبعدما ت�صاوى الجن�صان في رئا�صة 

دائرة التنفيذ في 2004 )9-9(، فان الكثرية باتت للرجال في 2010 

)11 مقابل 8(. ومن المعلوم ان اح�صاء اعداد الق�صاة العاملين في 

الق�صاء الم�صتعجل او دائرة التنفيذ قد تم فقط في الدوائر الكبيرة 

التي �صمل فيها توزيع العمال �صراحة  الدوائر  والمتو�صطة وتحديدا 

هاتين الوظيفتين. )انظر الى جدول رقم 1(

❊ طالبة في الحقوق والعلوم اإلجتماعية في جامعة القديس يوسف 
في بيروت

جدول رقم 1  

جدول رقم 2  

جدول رقم 3  
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قانون ‘االتجار باالشخاص’: 
اي حساسية ازاء ضحاياه؟ 

اخيرا، اقر الم�سرع اللبناني قانونا ا�سطلح على ت�سميته قانون معاقبة 

24-8-2011. وقد  جريمة التجار بال�سخا�س و�سدر القانون في 

ت�سمن موادا تعديلية لقانون العقوبات لدخال المفهوم المذكور 

مفهوم  ادخال  في  المتمثلة  اهميته  من  الرغم  وعلى  وانعكا�ساته. 

ال�ستغالل للمرة الولى في قانون العقوبات، فان ال�سلوب المعتمد 

لقراره والظروف المحيطة به، ف�سال عن بع�س احكامه، انما تك�سف 

عن �سلبيات كبرى في ذهنية الم�سرع ول �سيما بما يت�سل بم�ساغله 

واولوياته، وتحديدا لناحية مقاربته لل�سحية. فقد جاء اقراره بمثابة 

ر�سوخ لل�سغوط الأميركية والدولية فيما بقيت ال�سحية مغيبة تماما 

وكاأنها غير معنية باعتبارات العدالة. وان يقر قانون على هذا الوجه 

بغياب ارادة �سيا�سية قوية انما يطرح عالمات ا�ستفهام م�سروعة حول 

امكانية تطبيقه في ظل اختالل التوازن بين الم�ستغل »الذي غالبا ما 

يراكم عوامل القوة« وال�سحية »التي غالبا ما تراكم عنا�سر ال�سعف«. 

بكلمة اخرى، انها �سلطة القهر تترنح في »الن�س« الذي بات ي�سع 

خطوطا حمرا، ولكن هل يترافق ذلك مع تعديل حقيقي للذهنية 

العامة، لالرادة العامة، للتوجهات العامة؟ واهم من ذلك، اي تغيير 

فعلي ل�سحايا التجار؟ في هذا المقال، تحاول الكاتبة ال�ساءة على 

هذه الجوانب، هذه المرة من زاوية ال�سحية )المحرر(.

  

لقانون معاقبة التجار  القانوني، يرتقب ان يكون  المنطق  من زاوية 

بال�صخا�ش انعكا�ش كبير على كيفية معالجة ق�صايا اجتماعية عدة، 

وعلى را�صها الق�صايا المتعلقة بالفنانات والعامالت في الدعارة ال�صرية 

اللواتي يتم ا�صتغاللهن جن�صيا وبعامالت الخدمة المنزلية اللواتي يتم 

اخ�صاعهن للعمل وفق �صروط منافية للكرامة الن�صانية، واطفال ال�صوارع 

الذين يتم ا�صتغاللهم في الت�صّول. ولكن، من زاوية اخرى، ي�صجل امور 

مقلقة عدة في القانون وحوله، كلها تت�صل بكيفية مقاربة الم�صرع لمظالم 

ال�صتغالل و�صحاياه، توجب منطقيا التخفيف من هذا التفاوؤل. فمن 

يراقب جيدا، يعلم ان هذا القانون قد �صدر بمعزل عن اي ارادة �صيا�صية 

في مكافحة ال�صتغالل. 

ال�سحية غائبة عن هواج�س الم�سرع

وهذا ما يتح�صل من ال�صباب الموجبة للقانون والتي انح�صرت في وجوب 

مواءمة الت�صريعات اللبنانية مع التفاقيات الدولية التي تم اقرارها من 

دون اي ا�صارة الى ال�صحية او الى مظالم ال�صتغالل الحا�صلة فعليا في 

لبنان. وهذا اي�صا ما يبينه مح�صر الجل�صة الت�صريعية التي عقدت في 

4-8-2011 حيث طالب موؤيدوه باقراره  للحفاظ على »�صورة لبنان في 

الخارج« )بطر�ش حرب( وتقديم »ر�صالة الى المجتمع الدولي« )وزير 

العدل �صكيب قرطباوي(، هنا اي�صا من دون اي ا�صارة الى ال�صحية. 

المتحدة  الوليات  بعدما قامت  القانون  اقرار  ت�صريع  تم  انه  والواقع 

تقريرها  في   )Tier 3( الثالثة  الفئة  الى  لبنان  بانزال  المريكية 

ال�صنوي حول مكافحة التجار بال�صخا�ش الذي ن�صر في 2011-6-27، 

وهو انزال تلقائي بعد بقاء اي دولة لمدة �صنتين على قائمة المراقبة 

للبلدان الم�صنفة في الفئة الثانية )Tier 2 Watch List(. ولي�ش لدراج 

لبنان في الفئة الثالثة ا�صرار معنوية وح�صب، بل هو يوؤدي الى انزال 

عقوبات بحق لبنان، ابرزها المتناع والتوقف عن تقديم الم�صاعدات 

ومعار�صة الح�صول على م�صاعدات من البنك الدولي و�صندوق النقد 

الدولي )با�صتثناء الن�صانية منها وتلك المتعلقة بالتجارة(. 

ويبدو ان �صفيرة الوليات المتحدة لدى لبنان حثت عددا من الم�صوؤولين 

عبر ن�صاط دبلوما�صي مكثف على اقرار القانون والقيام بخطوة كبيرة نحو 

مكافحة التجار بال�صخا�ش لتجنب العقوبات الميركية التي يفتر�ش ان يبداأ 

العمل بها في 1-10-2011. فهل العبرة من ذلك هي ان ال�صغط الخارجي 

والتهديد بالعقوبات هما ال�صبيل الوحيد لكي يقوم مجل�ش النّواب بحماية 

من يتعّر�ش لال�صتغالل وغيرها من ا�صكال ال�صتعباد؟ 

وتبقى ال�سحية عر�سة للمالحقة

والمر الثاني، هو الو�صعية القانونية لل�صحية. ففيما اآل القانون الى 

ت�صديد العقوبات ازاء ا�صتغالل الغير والتجار بهم، فقد ابقى ال�صحية 

معر�صة للمالحقة وللمعاقبة، على ان تعفى من العقاب في حال ارغمت 

»على ارتكاب افعال معاقب عليها في القانون او خالفت �صروط القامة 

او العمل.«) المادة 8-586(. 

فح�صر الم�صرع اللبناني نطاق حماية �صحية التجار بها بمنع العقاب 

بحقها ولم يتجه نحو نفي م�صوؤوليتها الجزائية خالفا للمعايير الدولية 

في هذا المجال. وتاليا ما يزال الم�صّرع اللبناني يرى ان ال�صخ�ش الذي 

وقع �صحية اتجار بال�صخا�ش مجرما يجوز توقيفه والدعاء بحقه وادانته 

)وبالتالي ت�صجيل ادانته في �صجله العدلي(، مما ي�صعف حكما منظومة 

حماية ال�صحية.

وفيما ان الن�ش اعفى تلقائيا ال�صحية من اي عقاب على ا�صا�ش »مخالفة 

�صروط القامة او العمل«، تعفى ال�صحية من العقوبة للجرائم العادية 

كممار�صة الدعارة او الت�صول والتي قد تكون مرتبطة مبا�صرة بالتجار، 

فقط اذا ثبت انها ارغمت على ارتكاب الجريمة. وبالطبع، تقديم هذا 

الثبات يبقى �صعبا في غياب اي امكانية لل�صحية بالح�صول على دفاع 

منا�صب. 

بالمخدرات  المعني  المتحدة  المم  مكتب  اتخاذ  عدم  من  وبالرغم 

با�صتبعاد خيار مماثل )وهو خيار اعتمدته  والجريمة موقفا �صريحا 

التفاقية الوروبية المتعلقة بالتجار بال�صخا�ش(، فان جهات اخرى 

او�صت بمنع المالحقة �صد �صحايا التجار في جميع الفعال التي اتت 

نتيجة مبا�صرة لهذه ال�صفة على ا�صا�ش ما ا�صطلح على ت�صميته معيار 

المتحدة المريكية  الوليات  المعتمد من قبل  المعيار  ال�صببية )وهو 

ومنظمة المن والتعاون في اوروبا(. ف »ل يعتقل ال�صخا�ش المتجر 

بهم او توجه لهم التهمة او تتم مقا�صاتهم ب�صبب عدم قانونية دخولهم 

بلدان العبور والوجهة او اقامتهم بها، او ب�صبب �صلوعهم في ان�صطة غير 

قانونية الى درجة ان �صلوعهم هذا ا�صبح نتيجة مبا�صرة لو�صعيتهم 

كا�صخا�ش تم التجار بهم« وفق مفو�صية المم المتحدة ال�صامية لحقوق 

الن�صان2، وقد تم تاأكيد هذا المبداأ في تو�صيات الفريق العامل المعني بالتجار 

بال�صخا�ش، وفي القانون النموذجي لمكافحة التجار بال�صخا�ش3 المعتمد 

من قبل مكتب المم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة4. 

 والواقع ان معيار ال�صببية هو الكثر تالوؤما مع خ�صو�صية �صحية التجار 

بال�صخا�ش ووجوب حمايتها لن �صفة ال�صخ�ش ك�صحية اتجار هي التي 

تملي اعفاءه من العقوبة في الجرائم ذات ال�صلة دون حاجة لي اثبات 

ا�صافي. فو�صع ال�صخ�ش ك�صحية اتجار يتح�صل من مجمل الظروف 

المحيطة با�صتغالله، كما تتح�صل جريمة التجار عادة من مجموعة 

من الفعال المتالحقة ولي�ش من اأفعال اكراه معينة. فقد ي�صعب على 

ال�صحية اثبات انها ارغمت على ارتكاب الجريمة، خا�صة في الحالت 

التي لم يتم فيها التحقيق بجريمة التجار او لم يتم فيها التعرف على 

هوية الجاني. فكيف، على �صبيل المثال، تثبت »الفنانة« التي اتت الى 

لبنان بناء على وعود كاذبة بح�صولها على عمل ما )خداع( انها ارغمت 

على ممار�صة الدعارة فيما انها وافقت على ذلك بعدما هددها �صاحب 

الملهى الليلي في لبنان باعادتها الى بلدها حيث �صتواجه البطالة والفقر 

ولن تتمكن من اعالة عائلتها )ا�صتغالل حالة ال�صعف(؟ والواقع، ان 

اعتماد الم�صّرع اللبناني معيار الرغام لعفاء ال�صحية من العقوبة ل 

يمنحها عمليا اي جديد طالما ان القوة القاهرة هي من الحالت العامة 

تعريف  في  التو�صع  تم  اذا  ال  يكون خالف ذلك  ول  العقاب.  لموانع 

»الرغام« كاأن ي�صكل التجار قرينة على ح�صوله. 

التعرف على ال�سحية ومخاوف م�سروعة من الترحيل

لم يعتمد القانون اآلية وا�صحة للتعرف على �صحية التجار بال�صخا�ش. 

ففي بع�ش الحالت، قد ل يكون ال�صخ�ش واعيا انه وقع �صحية لالتجار 

بال�صخا�ش او ان حقوقه ال�صا�صية منتهكة.  وقد ل يت�صنى له ان يعلم 

ال�صابطة العدلية او القا�صي بال�صباب التي دفعته الى ارتكاب الجريمة. 

فغالبا ما يتم توقيف الجانب في لبنان واحتجازهم وترحيلهم دون اعطائهم 

فر�صة للدفاع عن انف�صهم: فاما يحاكمون ب�صكل �صريع – وجماعيا احيانا 

- بغياب المحامي، واما ي�صتمر توقيفهم في نظارة المديرية العامة لالمن 

العام الى حين ترحيلهم ومن دون احالتهم الى الق�صاء. 

وفيما �صمح القانون الجديد لل�صحية الجنبية بالبقاء في لبنان خالل المدة 

التي تقت�صيها اجراءات التحقيقات بموجب قرار ي�صدره قا�صي التحقيق او 

القا�صي الناظر في الدعوى )المادة 586-8 الفقرة الثانية(،  يبقى الت�صاوؤل 

م�صروعا ب�صاأن مدى ا�صتعداد المديرية العامة لالمن العام على تنفيذ القرار 

الق�صائي تما�صيا مع ال�صيا�صة التي تنتهجها بعدم تنفيذ الحكام الق�صائية 

القا�صية باطالق �صراح بع�ش الجانب ومنع ترحيلهم؟ 

واكثر من ذلك، فقد خال القانون من اي تدابير حماية ل�صحايا التجار 

بالب�صر )با�صتثناء امكانية ال�صتعانة بموؤ�ص�صات او جمعيات متخ�ص�صة 

لتقديم الم�صاعدة والحماية لل�صحايا(. كما جاء اقراره من دون اي جهد 

ل�صمان ان�صجامه مع �صائر الحكام الواردة في المنظومة القانونية. فال 

يفر�ش هذا القانون مثال اعادة النظر في ا�صارات دخول الفنانات؟ بل 

ال يفر�ش اعادة النظر في منظومة الكفيل برمتها وخا�صة منظومة 

العمالة المنزلية؟ الموؤكد ان هذا القانون يفتح النقا�ش اكثر مما ينهيه. 

فلنتابع م�صاره وكيفية تطبيقه...

❊ محامية متدرجة وباحثة في القانون 

تبعا ل�سدور قانون معاقبة التجار بال�سخا�س، تكت�سب ال�سوات 

فالم  الم�سروعية.  من  مزيدا  الكفيل  نظام  الغاء  الى  الداعية 

عن  المبا�سرة  الم�سوؤولية  النظام  هذا  درا�سة  من  اكثر  تحمل 

العامالت  بين  من  خا�س  وبوجه  بال�سخا�س،  اتجار  ممار�سات 

في  الفا1؟  مئتي  عددهن  يقارب  واللواتي  المنزلية  الخدمة  في 

موؤ�س�سي حركة  احد  علي فخري،  »المفكرة«  التقت  ال�سياق،  هذا 

الآتي:  الحديث  واجرت معه  العن�سرية،  مناه�سة 

العن�سرية«؟   مناه�سة  لماذا »حركة   

التي  العن�صرية  على  فعل«  كردة  اجت  العن�صرية  مناه�صة  »حركة 

غيرهم  مع  التعاطي  في  اللبنانيين/ات  واتجاهات  ممار�صات  تّلف 

اننا »جئنا كردة  او دونية. كما  �صواء بعن�صرية فوقية  ال�صعوب  من 

فعل على المقاربة »الديبلوما�صية« التي تتعاطى بها معظم الجمعيات 

التي تعنى ب�صاأن الدفاع عن الن�صاء وتحديدا  العامالت الجنبيات 

لبنان«.  في 

منذ عامين، اي في 2009، قراأنا في تقرير »مر�صد حقوق الن�صان« 

الجنبيات  العامالت  بها  تقوم  التي  »النتحار«  عمليات  جميع  ان 

وفاة  كل  لعل  بل  الجديبمالب�صاتها؛  التحقيق  دون  ُتطوى  بالمنازل، 

قتل  عن  ناتجة  كانت  فيما  النظر  بغ�ش  لبنان،  في  اجنبية  لعاملة 

متعّمد او ت�صمم او اغت�صاب، او غيره، ت�صّجل في الملّفات على انها 

الملف!  وُيطوى  انتحار،  حالة 

العامالت  احوال  بر�صد  نا  بداأ حين  الم�صكلة  حجم  هالتنا  قد  و 

الجنبيات وال�صلوكيات العن�صرية التي يواجهنها من ارباب ورّبات 

ككل.  المجتمع  ومن  المنازل 

لماذا؟  »الكفيل«،  تعملون �سد نظام 

نظام  بتاتا«.  قانوني  غير  نظام  وهي  ال�صتعباد  ت�صاوي  »الكفالة 

الكفالة هو عبارة عن عرف قد يوؤدي الى حب�ش  العامالت الجنبيات 

الى ربط م�صيرها برب  ي�صعى  فيها. فهو  يعملون  التي  المنازل  في 

ممتلكاته!  من  جزءا  لي�صبح  ح�صرا  العمل 

مربوطة  ت�صبح  اقامتها  وقانونية  اوراقها.  على  يحوز  الذي  فهو 

الكفيل.  بموافقة  ال  عملها  ترك  لها  يحق  ول  الكفيل،  لدى  بالعمل 

تنازل  اذا  ال  ذلك جائزا  يكون  فال  اآخر،  لدى  العمل  ارادت  واذا 

يكون  ل  انه  علما  هذا  الآخر!  العمل  �صاحب  ل�صالح  عنها  الكفيل 

عن  للبحث  �صماح  فترة  اي  الكفيل  لدى  عملها  ينتهي  الذي  للعاملة 

عمل اآخر بل يتم ترحيلها. ومن الطبيعي اذ ذاك ان ت�صبح العاملة 

النتهاكات. للكثير من  تتعر�ش  وان  كفيلها  تحت رحمة 

لديه  العاملة  على  »الكفيل«  يدعي   حين  ا�صواأ  المور  ت�صبح  وقد 

حب�صها   الى  ذاته  بحد  يوؤدي  ما  غالبا  ادعاء  وهو  مثال،  بال�صرقة 

طوال فترة المحاكمة التي قد تطول. والدولة ل تبادر الى تنظيم هذا 

بم�صاعدات  تنيط  كاأن  الجنبيات،  العامالت  لحماية حقوق  المر، 

وتحديدا  المنازل  داخل  العمل  �صروط  مراقبة  مهمة  اجتماعيات 

مدى احترام حقوقهن لجهة ا�صول الطعام والم�صكن وحيازتهن على 

الخ... �صهرية،  رواتب  الثبوتية وح�صولهن على  اوراقهن 

التي تنتهجونها؟  المقاومة  �سبل  ابرز  ما هي 

لمناه�صة  رديفة  �صبل  ليجاد  العن�صرية  مناه�صة  حركة  تعمل 

التوعية  اجل  من  المبا�صرة  تحركاتها  عبر  وال�صتعباد  العن�صرية 

على  ال�صوء  وت�صليط  لبنان،  في  الجانب  العاملين/ات  بحقوق 

الخروقات الوا�صحة التي تنتهك حقوقهم في لبنان ونحن نر�صدها 

بنا  الخا�ش  الموقع  على  ونعر�صها 

 .http://antiracismmovement.blogspot.com

كما نعمل على م�صاعدة العمال/العامالت قدر الم�صتطاع. فمن جهة، 

ن�صبك مع ا�صخا�ش )ن�صاء في الغالب( باتوا بفعل ن�صاطهم ومكوثهم 

والعمل  لبنان،  في  العاملين  لمواطنيهم  مرجعيات  بمثابة  الطويل 

معهم با�صلوب »من الّتم للديني«. فبم�صاعدة هوؤلء، ن�صعى الى تقديم 

خدمات فورية لن�صاء يواجهن م�صاكل تتراوح بين عدم قدرتهن على 

تح�صيل رواتبهن ال�صهرية مرورا بم�صاكل الكفالة و�صول الى محاولة 

ال�صيء، اذ  او ترحيل. »ا�صلوبنا �صدامي بع�ش  انتحار  او  اغت�صاب 

نحاول الت�صدي لهذه الم�صاكل من دون ممالقة  او ديبلوما�صية. قد 

مواطنيتينا  منطلق  ومن  ولكن  القانون،  بح�صب  التدخل  لنا  يحق  ل 

امام  نعت�صم  كاأن  العدالة، نحدث جلبة حول المر،  وحر�صنا على 

لديهم«.   العامل/ة  راتب  بدفع  لمطالبتهم  الم�صتخدمين  منزل 

تعبير  »م�صاحة  براأينا  هي  عامة  مهرجانات  تنظيم  الى  نعمد  كما 

رب  دينامية  بغياب  النا�ش  فيها  تت�صاوى  ال�صعوب  ثقافة  عن  حّرة 

عمل ومروؤو�ش«. 

هذا ف�صال عن افتتاح بيت الالجئين، وهو عبارة عن مكان تتجمع 

فيه العامالت الجنبيات، ب�صبب غياب القدرة على خلق نقابة لهن 

ل �صيما وان الر�صاليات التب�صيرية ل ت�صمح لهن بالختالط ب�صبب 

الدينية.  مرجعياتهن  تعدد 

الن�صاء بحيث ي�صتطعن اطالق  البيت هو ان تتنظم  هدفنا من هذا 

جريدة ناطقة با�صمهن، او م�صرحية، او حتى رفع دعاوى جماعية، 

او التفاق على ال�صراب الجماعي مثال.

المجتمع  ومع  الن�صانية  الحقوقية  المنظمات  مع  نن�صق  ونحن 

الدولي، للل�صغط على الدولة اللبنانية باظهار النقاط ال�صوداء التي 

العامالت  �صيما حقوق  ول  الن�صان  في مجال حقوق  �صجلها  ت�صوب 

�صغطت  التي  وفرن�صا  و�صوي�صرا  كندا  مثال  فعلت  كما  الجنبيات 

التجاه«.  بهذا 

 ال لالستعباد: 
هل ينتهي نظام الكفيل؟

مقابلة مع الناشط علي فخري

 

فر�صالتنا ان نكون Eye opener من خالل ال بر�صد مجهري لكامل 

من  الجنبيات،  والعامالت  الالجئين  بحق  العن�صرية  النتهاكات 

ومنع  العن�صرية  والفالم  النكات  فيها  بما  واتجاهات  ممار�صات 

دخولهم الى الم�صارح او بالأحرى ادخالهم تماما كما يمنع ادخال 

فيما  الكفالة  نظام  على  التركيز  مع  معينة،  ا�صياء  او  حيوانات 

خ�ش العاملين والعامالت الجنبيات ل �صيما الن�صاء كونهن الفئة 

بالدرجة الولى  ن�صاء  الكثر ه�صا�صة من بين كل الالجئين لنهن 

عملهن  طبيعة  ولن  ذكورية،  ثقافات  من  بغالبيتهن  ومتحّدرات 

يومنا  حتى  يزال  ل  الذي  الخا�ش  الف�صاء  في  اقامتهن  تقت�صي 

وتنظيمها. الدولة  تدخل  عن  تناأى  بقد�صية  يتمتع 

رفع سن التعليم االلزامي 
والمجاني الى 15 سنة: 

التماهي في اعالن 
الحقوق، والالمباالة ازاء 

احترامها

بتاريخ 17 اآب 2011، �صدر قانون باعالن مبداأ التعليم اللزامي 

التعليم  لمرحلة  الدرا�صة  �صن  في  لبناني  كل  لي�صمل  والمجاني 

الأ�صا�صي )15 �صنة( بعدما كان �صمل العالن الحا�صل في 1998 

الذين هم في �صن الدرا�صة لمرحلة التعليم البتدائي فقط )11 

�صنة(. وبالطبع، ثمة مك�صب في اقرار الحق في تح�صيل مزيد 

الحقوق من  اأهمية لعالن  اأي  يبقى:  ال�صوؤال  ولكن  العلوم.  من 

دون و�صع اآليات لتنفيذها ول�صمان احترامها؟ وهل يعقل اأن يقر 

دون  �صنة   15 الى  والمجاني  اللزامي  التعليم  �صن  رفع  النواب 

اأن يلتفت اأي منهم الى الأ�صباب التي حالت دون تنفيذ القانون 

وهي  ال11،  �صن  في  هم  للذين  الحق  هذا  اعلن  الذي  ال�صابق 

تتمثل في احجام مجل�ش الوزراء عن و�صع مر�صوم يحدد �صروط 

من  اأكثر  بل  �صنة؟   13 عن  يزيد  ما  منذ  وتنظيمه  التعليم  هذا 

ا�صدار  على  مجددا  المعلن  الحق  نفاذ  تعليق  ي�صكل  األ  ذلك، 

الحكومة لمر�صوم تنظيمي من دون اأي م�صاءلة لحجام الحكومة 

 ، �صنة   13 مد  على  ذلك  عن  ال�صابقة  الحكومات  او  الحالية 

بمثابة اعالن لمبالة ازاء نفاذ هذا الحق؟ واأل تكفي حتى الآن 

هذه الالئحة الطويلة من الحقوق الجتماعية والقت�صادية التي 

الطبقة  اأن من طبيعة  اأم  تنفيذها؟  لآليات  تقر في غياب كامل 

ل  قوانين  ت�صدر  اأن  وجهها،  تجمل  اأن  تجامل،  اأن  ال�صيا�صية 

البهرجة؟ ال  لغاية 

]1[   Trafficking of Migrant Domestic Workers in Lebanon: A Legal Analysis, by Kathleen 

Hamill, Kafa )enough( Violence and Exploitation, March 2011.  

  “الكفالة تساوي االستعباد
 وهي نظام غير قانوني بتاتا”.

فرسالتنا ان نكون Eye opener من خالل رصد مجهري لكامل االنتهاكات 
العنصرية بحق الالجئين والعامالت االجنبيات.

❊غيدة فرنجية

تقوم مجموعة من النا�صطين والنا�صطات ال�صباب المجهولين 

بتاأمين كفالة »�صكلية« لمجموعة من العامالت الجنبيات في 

قادرين  »م�ش  الكفيل.  نظام  من  تحريرهم  بهدف  المنازل 

نلغي »ال�صي�صتم«، فنكون »الكفيل« ال�صبح الذي ل يتدخل بحياة 

العامل/ة ول يتحكم بم�صيره، وكاننا نحرره من ال�صتعباد فال 

يكون تحت م�صير ال�صجن او الترحيل«. 

تذّكرنا هذه الحركة بفترات العبودية في الع�صور الغابرة حين 

كانت تقوم حركات نا�صطة مناه�صة للعبودية ب�صراء »العبيد« 

لتحريرهم من نيرها. انتفا�صة اخرى �صد القانون.

الكفيل الشبح

مالحظة
ا�صاف قانون معاقبة جريمة التجار بال�صخا�ش ق�صما جديدا الى 

ال�صابع مكرر »في  قانون ا�صول المحاكمات الجزائية وهو الق�صم 

اجراءات الحماية في جريمة التجار بال�صخا�ش« الذي ي�صمح بعدم 

ك�صف هوية ال�صهود في ق�صايا التجار بال�صخا�ش. وقد ا�صر النواب  

خالل المناق�صات على ح�صر هذه الجراءات بجريمة التجار فقط 

بدل ان ت�صمل جرائم اخرى وهو القتراح الذي كانت اللجان الم�صتركة 

قد اعتمدته في الم�صروع الذي قدم للمجل�ش والذي كان ي�صع نظاما 

قانونيا متكامال لحماية ال�صهود و�صحايا جميع الجرائم المعاقب 

عليها بعقوبات جنائية ل تقل عن العتقال لمدة خم�ش �صنوات.
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موؤخرا، ن�صر م�صروع المر�صوم المنظم للمجل�ش الأعلى للق�صاء، وقد 

اأعلن عنه كخطوة اأولى   في اتجاه تكري�ش ا�صتقالل الق�صاء واإر�صاء 

الق�صاء ك�صلطة ل فقط كهيئة اأو كجهاز. 

وقد قطع الم�صروع مع التنظيم ال�صابق لقطاع الق�صاء. فهو يتناول المجل�ش 

الأعلى للق�صاء ح�صرا بينما القانون المطبق حاليا )القانون عدد 29 

الموؤرخ في 14 جويلية 1967( يت�صل  بتنظيم الق�صاء والمجل�ش الأعلى 

للق�صاء ف�صال عن �صائر �صوؤون الق�صاة المنظمة قانونا.  

وقد احتوى الم�صروع على محورين: الطبيعة القانونية والإدارية للمجل�ش 

وهيكلة المجل�ش الأعلى للق�صاء وتركيبته.

وفيما ا�صتعاد الم�صروع اأحكام الد�صتور لجهة و�صف المجل�ش على اأنه 

هيئة د�صتورية، فقد تميز عنه باأمرين اأ�صا�صيين مترابطين: 

الأول، اإ�صافة هيئة جديدة للمجل�ش هي "الهيئة العامة ل�صوؤون الق�صاء"، 

وهيئته  للق�صاء،  العليا  الهيئة  ال�صابقتين:  الهيئتين  الى جانب  وذلك 

كمجل�ش تاأديبي. والهدف الأ�صا�صي من ذلك هو و�صع موا�صفات مختلفة 

لع�صوية هذه الهيئات وفق ال�صالحيات المناطة بها، والثاني، و�صع اآليات 

لتعيين هوؤلء الأع�صاء في هيئاته المختلفة على نحو ي�صمن ا�صتقالليتهم 

وفق ما يتنا�صب مع �صالحياتهم. 

وهذا ما ينطبق ب�صكل خا�ش على الهيئة العليا للق�صاء التي تمثل  النواة 

الأ�صلّية للمجل�ش والتي تنظر اأ�صا�صا في ت�صمّية الق�صاة وترقيتهم ونقلهم. 

فبا�صتثناء الرئي�ش وهو الرئي�ش الأّول لمحكمة التعقيب والمقّرر وهو 

الأع�صاء وهم  بقية  فاإن  العدلية،  الم�صالح  العام مدير  الدولة  وكيل 

19 يتم انتخابهم من قبل الق�صاة الذين ي�صتركون معهم في ال�صنف 

والرتبة )المادة 6(. واعتماد النتخاب كاأداة لتكوين هذه الهيئة يعتبر 

اأكثر من ثالثة عقود من  ا�صتجابة لمطلب رئي�صي رفعه الق�صاة منذ 

باب �صمان ا�صتقالل الق�صاء خا�صة واأّنه يعود لهذه الهيئة الت�صّرف في 

الحياة المهنية للق�صاة من ت�صمية وترقية ونقلة ورفع الح�صانة وقبول 

ال�صتقالة. ومن اأبرز وظائف هذه الهيئة اإعداد جدول �صنوي للترقية في 

�صّلم الدرجات وجدول الترقية وجدول الكفاءة للخطط الوظيفية وجدول 

الكفاءة للترقية اإلى رتبة اأعلى وتتولى ن�صرها بالّرائد الر�صمي لجمهورية 

التون�صية وبالتوازي مع الإعالن عن الحركة الق�صائية.

وفيما ترك م�صروع المر�صوم لرئي�ش الجمهورية تعيين رئي�ش المجل�ش 

ومقرره، وهما حكما الرئي�ش الأول لمحكمة التعقيب ووكيل الّدولة العام 

مدير الم�صالح العدلية، فانه و�صع �صوابط، بحيث اأن رئي�ش الجمهورية 

ملزم بتعيينهما من بين "مر�صحين اثنين" تقترحهما الهيئة العليا للق�صاء 

لكال من هذين المن�صبين. وال�صكال هنا يطرح بالن�صبة الى تكوين 

اأول مجل�ش اأعلى للق�صاء بحيث يكون لرئي�ش الجمهورية كامل الحرية 

في تعيين قا�صيين في المن�صبين المذكورين، طالما اأن الهيئة العليا 

للق�صاة ل تكون قد تكونت بعد. وبالطبع، ل يتما�صى هذا الأمر مع الرغبة 

في القطع مع ذلك القانون الذي كر�ش هيمنة ال�صلطة التنفيذية على 

المجل�ش الأعلى للق�صاء. وربما كان من الأف�صل التفكير في اأ�صلوب ي�صمن 

انتخاب كل اأع�صاء الهيئة العليا للق�صاة دونما ا�صتثناء اأو اأن يت�صمن 

المر�صوم ف�صال انتقاليا يق�صي باجتماع الهيئة العليا في جل�صة اأولى 

برئا�صة الرئي�ش الأول لمحكمة ال�صتئناف المنتخب لتر�صيح الأع�صاء في 

الوظائف  الق�صائية التي ن�صت عليها المادة 25. فيما عدا ذلك، نالحظ 

اأن نظام الإنتخاب الذي اأر�صاه المر�صوم يقوم اأ�صا�صا على التو�صع في 

قاعدة النتخاب واإحاطة النتخاب بعديد ال�صمانات التي تكفل التمثيلية 

وال�صفافية.

 وفي التجاه نف�صه، تحدد المّدة النيابية لأع�صاء الهيئة بثالث �صنوات 

غير قابلة للتجديد بالن�صبة لالأع�صاء المنتخبين ول يجوز لهوؤلء اأثناء 

هذه المّدة ال�صتفادة من اأي ترقية اأو تعيين بخطة وظيفية اأو نقلة. 

 اأما الهيئة الثانية –مجل�ش التاأديب- فهي تنبثق عن الهيئة العليا وهي 

تتميز بتركيبتها الم�صغرة و�صالحياتها. فالمجل�ش ل ي�صم اإل خم�صة 

المجل�ش  ي�صم  الرئي�ش،  جانب  فاإلى  منتخبون.  منهم  اأربعة  اأع�صاء 

الرئي�ش الأول لمحكمة ال�صتئناف المنتخب والوكيل العام لدى محكمة 

ال�صتئناف المنتخب واأقدم قا�صيين منتخبين في رتبة القا�صي المحال 

تكون غير ذات  قد  التركيبة  اأن هذه  اإل   .)7 المجل�ش )الف�صل  على 

اإذا كان القا�صي المحال هو الرئي�ش الأّول لمحكمة التعقيب.  فعالّية 

لذلك  يتعّر�ش  لم  المر�صوم  المجل�ش عندئذ؟ فم�صروع  �صيراأ�ش  فمن 

فبالّرغم من اأن الفر�صية قائمة. ويخت�ش مجل�ش التاأديب بالنظر في 

تاأديب الق�صاة الذين ارتكبوا اأخطاء موجبة للموؤاخذة. ويتعهد المجل�ش 

بناء على طلب من المتفقد العام بوزارة العدل )الف�صل 36( اإل اأنه في 

�صورة ارتكاب هذا الأخير لخطاأ تاأديبي فمن �صيحيل ملفه على المجل�ش؟ 

وفيما يتعّلق بحقوق الّدفاع يتمتع القا�صي المحال على المجل�ش بمجموعة 

من ال�صمانات )الف�صول 39،40،41،42،43(.

فمن حقه  اأن يطعن في قرارات مجل�ش التاأديب اأمام المحكمة الإدارية 

وفق القوانين والإجراءات الخا�صة بذلك )المادة 47( ويعتبر هذا الحق 

الق�صاء  اأمام  الطعن  اإقرار حق  اإلى  ال�صابق وعودة  للو�صع  ت�صحيحا 

الإداري. ذلك اأنه واإلى حدود �صنة 2005 ) تحديدا القانون عدد 81 

الموؤرخ في 4 اأوت 2005 والذي نقح القانون عدد 29 ل�صنة 1967( كانت 

المحكمة الإدارية قد اأقرت اخت�صا�صها بالنظر في الدعاوى المرفوعة 

�صّد قرارات التاأديب �صد الق�صاة باعتبارها قرارات اإدارية قابلة للطعن 

فيها بموجب دعوى تجاوز ال�صلطة. اإل اأن التنقيح المذكور كان قد و�صع 

حّدا لهذا الخت�صا�ش ب�صفة �صريحة واأ�صنده لهيئة ا�صتئنافية داخل 

المجل�ش الأعلى للق�صاء ذاته.

اأن  المر�صوم  للمجل�ش �صالحيات هامة حاول  العقاب،  م�صتوى  وعلى 

يوؤّطرها حفاظا على حقوق الق�صاة المحالين على المجل�ش وعلى علوية 

القانون.

فعندما تكون الأفعال المن�صوبة اإلى القا�صي مما ي�صتوجب العزل فاإنه 

لمجل�ش التاأديب اأن يقّرر اإيقاف القا�صي عن العمل ) المادة 37(؛ وفي 

ذلك اإجراء تحفظي اإلى حين البت في الملف. 

اأما اإذا تبين للمجل�ش اأن الخطاأ المن�صوب للقا�صي من �صاأنه اأن ي�صكل 

جريمة، فاإن المجل�ش يتبع اإجراءات رفع الح�صانة. وعلى م�صتوى اتخاذ 

القرار التاأديبي فاإن القرارات ت�صدر باأغلبية  الأ�صوات اإل فيما يتعلق 

بقرارات العزل ونظرا لخطورتها، فاإن المر�صوم يوجب �صدورها باأغلبية 

اأربعة اأ�صوات من خم�صة وهو العدد الجملي لأع�صاء مجل�ش التاأديب 

)المادة 43(. 

ويلزم المر�صوم مجل�ش التاأديب بالأخذ بالعقوبات المن�صو�ش عليها في 

�صلب النظام الأ�صا�صي للق�صاة من ناحية مع مراعاة مبداأ التنا�صب بين 

الخطاأ المرتكب والعقوبة الم�صتوجبة. هذا الإقرار لمبداأ التنا�صب ب�صفة 

�صريحة �صلب الن�ش القانوني من �صاأنه اك�صاء القرارات التاأديبية بالبعد 

العادل ولي�ش فقط بالبعد ال�صرعي.

اأما الهيئة الثالثة الم�صتحدثة، وهي الهيئة العامة ل�صوؤون الق�صاء،  فهي 

تتميز من خالل تركيبتها ذات ال�صبغة المو�صعة ومن خالل مهامها 

ال�صت�صارية .فاإلى جانب 9 ق�صاة من  ق�صاة الهيئة العليا (ومن بينهم 

بمعناه  الق�صائي  بال�صاأن  المهتمين  الهيئة عديد  ت�صم  منتخبين(،   7

الوا�صع وهم: 

المدير العام للمعهد الأعلى للق�صاء: والمدير العام لمركز الدرا�صات 

القانونية والق�صائية: ومدير المعهد الأعلى للمحاماة: وممثل عن كل 

جمعية اأو هيئة مهنية للق�صاة: والمدير العام لل�صجون والإ�صالح: والمدير 

العام للم�صالح الم�صتركة واأحد عمداء كليات الحقوق اأو العلوم القانونية 

يعينه الوزير المكلف بالتعليم العالي و عميد الهيئة الوطنية للمحامين: 

وعميد الهيئة الوطنية لعدول التنفيذ ورئي�ش الجمعية الوطنية لعدول 

الإ�صهاد ورئي�ش كتبة محكمة التعقيب.

وهذه التركيبة المو�صعة توؤكد اأن ال�صاأن الق�صائي لي�ش فقط �صاأن الق�صاة 

واإن كانوا يمثلون ن�صف اأع�صاء الهيئة تقريبا )9 بين 20( وهي مقاربة 

هامة منطقية وت�صاركية من �صاأنها اأن توؤ�ص�ش لمنظومة حديثة لل�صاأن 

الق�صائي بكل مكوناتها خا�صة بت�صريك المتدخلين في تكوين الق�صاة 

بال�صاأن  العالقة  والتكوين(  ذات  التعليم  القانون )موؤ�ص�صات  ورجال 

الق�صائي )المحامين، العدول، الكتبة، قطاع ال�صجون(. 

وعلى م�صتوى المهام  نالحظ اأن لهذه الهيئة دور ا�صت�صاري بحت، اإذ 

تتم ا�صت�صارتها في الم�صائل المتعلقة بالتنظيم الق�صائي وباإدارة الق�صاء 

وبالخارطة الق�صائية وم�صاريع الن�صو�ش المنظمة لها  وم�صاريع القوانين 

المنظمة للمهن ذات ال�صلة بالق�صاء.

كما يمكن للهيئة اأن تقدم من تلقاء نف�صها القتراحات والتو�صيات التي 

تراها مالئمة لكل ما من �صاأنه تطوير العمل الق�صائي )الف�صل 48(. 

وبالرغم من اأن الهيئة ل تتخذ قرارات بل تكتفي بتقديم اقتراحات واآراء 

وتو�صيات اإل اأنه ونظرا لتركيبها فاإنه �صيكون لأعمالها قيمة كبيرة ووقع 

هام على المخت�صين وعلى المهتمين بال�صاأن الق�صائي. واإذا ما اأ�صيف 

اإلى ذلك اإمكانية الهيئة لن�صر التقارير والتو�صيات التي تقدمها فاإنه 

�صيكون لهذه الآراء وقع كذلك على الراأي العام.

فالهيئة العامة ل�صوؤون الق�صاء تعد من اأهم الهيئات ال�صت�صارية التي 

واإن تم تفعيلها، �صيكون لها �صاأن كبير في دفع التفكير والت�صورات في 

المادة الق�صائية.

التونسية  الجمعية  التونسية ورئيس  بالجامعة  العام  القانون  أستاذ   ❊
للدفاع عن الحريات الفردية

اوتي  مهما  الفرد  القا�صي  فيه  ي�صتطيع  ل  عالم  في  اليوم  "نعي�ش 
من �صجاعة وعزيمة ان يدافع عن ا�صتقالله وان ي�صمد في مواجهة 

الق�صاة هو  تجمع  كان  ومن هنا،  ق�صائه.  عليه في  التاأثير  محاولت 

ح�صنهم ومنطلقهم لرد اي عدوان على ا�صتقالل الق�صاء.. واني اآمل في 

تحقيق امرين بالغي الأهمية: اولهما ان يقيم الق�صاة في كل بلد عربي 

اتحاد/  ا�صم كان:  اي  ارادتهم ومبادرتهم- تجمعهم تحت  –بمح�ش 
نادي/ جمعية/ ودادية، ليوثقوا من خالله عرى الخاء والت�صامن بينهم 

على ا�صا�ش النتماء الى الق�صاء وحده دون غيره من الوان النتماء. 

والثاني، ان يرى النور م�صروع القا�صي ه�صام الب�صطوي�صي لقامة اتحاد 

الق�صاة العرب... لعلنا بحاجة لندوة قادمة لنتدار�ش فيها ونتوا�صى 

بالعمل ونتوا�صى بالحق، ونتوا�صى بال�صبر.."

تجمع  "حين  لكتاب  الغرياني  ح�صام  مقدمة  في  وردت  الكلمات  هذه 

الق�صاة: درا�صة مقارنة لبنان، م�صر، تون�ش، المغرب، الجزائر، العراق" 

)المن�صورات الحقوقية، �صادر، 2009( الذي جمع اعمال الموؤتمر الذي 

2008 تحت العنوان نف�صه. وكان الموؤتمر قد  انعقد في ت�صرين الأول 

خ�ص�ش ل�صتعرا�ش التجمعات الق�صائية الحا�صلة في العالم العربي، 

وذلك على خلفية "الوقفة الحتجاجية" التي بادر اليها اع�صاء نادي 

الق�صاة في م�صر في 2005. وبالطبع، لهذه المنيات اليوم حظوظ اكبر 

بالتحول الى واقع بعدما ا�صبح الغرياني رئي�ش مجل�ش الق�صاء العلى في 

تموز 2011 اي بعد ا�صهر من انطالقة الثورة الم�صرية. وهكذا انتقل معه 

الخطاب ال�صالحي المنبثق من الق�صاء من موقع المطالبة والحتجاج 

الى مواقع القرار. وقد تجلى ذلك من خالل مبادرة المجل�ش الى تعيين 

لجنة لو�صع م�صودة اولى لتعديل قانون ال�صلطة الق�صائية، ا�صتعادت ابرز 

التعديالت التي كان نادي الق�صاة طالب فيها في م�صروعه الموؤرخ في 

2004 ورف�صت وزارة العدل الأخذ بها في التعديل الحا�صل في 2006 

)عن هذا المر، يراجع فتوح ال�صاذلي، التحرك الجماعي للق�صاة في 

م�صر، في "حين تجمع الق�صاة"(. 

بنادي  خا�صا  بابا  القانون  ت�صمين  المقترحة  التعديالت  ابرز  ومن 

الق�صاة. ومن ابرز احكامه لي�ش فقط العتراف به كموؤ�ص�صة مهنية، 

انما بالخ�ش بدوره في �صمان ا�صتقاللية الق�صاء. وكانت وزارة العدل 

قد رف�صت الأخذ بهذا المطلب في 2006 بحجة ان القانون ينظم ال�صلطة 

الق�صائية ولي�ش نادي الق�صاة من ت�صكيالت هذه ال�صلطة التي تقت�صر 

على المحاكم انما هو كاأي تنظيم مهني يخ�صع لرقابة وزارة ال�صوؤون 

الجتماعية )ال�صاذلي(، وذلك على خالف موقف القيمين على النادي 

"�صاأن من �صوؤون الق�صاة، يعبر عنهم ويدعم  اآنذاك والذين راأوا انه 

ا�صتقاللهم ويراعي م�صالحهم" و"ان ا�صتقالله هو جزء من ا�صتقالل 

الق�صاء". وقد طالب هوؤلء تبعا لذلك ب�صمان ا�صتقالليته فال يخ�صع 

ل للوزارة ول لمجل�ش الق�صاء الأعلى انما فقط لجمعيته العمومية اي 

اع�صائه من ق�صاة عاملين ومتقاعدين )ال�صاذلي(. 

وقد انحازت الم�صودة ب�صكل كامل الى هذه القراءة الأخيرة. فاهدافه 

ت�صمل لي�ش فقط توثيق رابطة الخاء والت�صامن بين الق�صاة واع�صاء 

النيابة العامة العاملين والمتقاعدين وتي�صير �صبل التعارف والجتماع فيما 

بينهم ورعاية م�صالحهم، انما اي�صا وب�صكل خا�ش دعم ا�صتقالليتهم. ل 

بل ان الم�صودة ذهبت ابعد من ذلك، بحيث منحت نادي الق�صاة �صالحية 

ا�صا�صية مفادها دعوة مجل�ش الق�صاء الأعلى لالنعقاد للنظر في م�صائل 

معينة، وهي �صالحية ذات رمزية عالية: فان يكون له حق مماثل، يوؤ�صر 

الق�صاء العلى  المعقودة عليه في توجيه اعمال مجل�ش  الى الهمية 

وت�صويبها عند القت�صاء. ولهذه الغاية، ن�صت الم�صودة على �صمان 

ا�صتقاللية النادي من الناحية الدارية، فهو يتمتع ب�صخ�صية ادارية عامة 

ول يخ�صع لأي جهاز اداري او ق�صائي، انما فقط لجمعيته العمومية وفق 

2004، وهي الجمعية التي تتولى اقرار نظامه ال�صا�صي. كما  اقتراح 

ن�صت على �صمان ا�صتقالليته المالية، وهي تتحقق من خالل تخ�صي�صه 

بموارد مالية من الموازنة المخ�ص�صة لل�صلطة الق�صائية، ف�صال عن 

منحه اعفاءات �صريبية. واهم من ذلك كله هو اإلزام النادي "بتقديم 

تقرير �صنوي يبين فيه ما قام به في �صبيل دعم ا�صتقالل الق�صاء وتمكين 

الق�صاة من اداء ر�صالتهم في حماية حقوق المواطنين وحرياتهم"، على 

نحو ينبه القيمين عليه الى مهامهم ال�صا�صية التي هي دعم ا�صتقالل 

الق�صاء حماية لحقوق المواطنين وحرياتهم ويحتاط ازاء ان�صرافهم 

عنها او تنكرهم لها. 

ومن خالل هذه الجوانب من الم�صودة، يظهر بو�صوح تمايز الخطاب 

الق�صائي الم�صري في هذا المجال: فهذا النادي الذي وقف في وجه 

مذبحة الق�صاء )1969( وفي وجه التزوير النتخابي في 2005، ف�صكل 

في مراحل عدة من تاريخه احد ابرز ا�صكال مقاومة الق�صاة ازاء النظام 

الديكتاتوري، يبقى اداة ا�صا�صية ل�صمان ا�صتقاللية الق�صاء في جمهورية 

ما بعد الثورة. انها ذاكرة الما�صي، ذاكرة حبلى بالتدخالت والمقاومات، 

الم�صودة وتوجهاتها، و�صط  تترك ب�صمات وا�صحة في ن�صو�ش هذه 

اآمال ل يخفيها وا�صعوها في تردد ا�صدائها على طول العالم العربي، 

تماما كالثورة.     

ن.�ش

‘الـقضاء العربي في ظالل الثورة’

"نادي قضاة مصر" في مسودة قانون 
السلطة القضائية: كيال يترك القاضي 

المستقل وحيدا

تنظيم المجلس األعلى للقضاء في تونس: 
أي استقاللية للقضاة؟ 

ال يخضع نادي القضاة الي جهاز اداري، وال حتى لمجلس القضاء 
االعلى، انما فقط لجمعيته العمومية وتخصص موارده من موازنة 

السلطة القضائية

لنادي القضاة ان يدعو مجلس القضاء االعلى لالنعقاد 
للنظر في مسائل معينة 

]1[  اأنظر، وحيد الفر�صي�صي، ا�صتقالل الق�صاء والتكتالت الجماعية للق�صاء في تون�ش، �صمن 
موؤلف جماعي، حين تجمع الق�صاة، درا�صة مقارنة، لبنان، م�صر، تون�ش، المغرب، الجزائر 

والعراق، بيروت، دار �صادر 2009، �ش205 اإلى 253.

]2[  هذا القانون تم اتمامه وتنقيحه عديد المّرات في 1967، 969،1971،1973،1977،
1985،1986،1987،1988،1991، 1996 واأخيرا في 2005.

]3[  الف�صل 26.
]4[  من اخت�صا�ش الهيئة العليا للق�صاة. المادة 44 

ور�س عمل ل�سالح  انطلقت  والم�سرية،  التون�سية  الثورتين  غداة 

اأنجزت  ال�سياق،  هذا  وفي  الق�سائية.  بال�سلطة  المت�سلة  القوانين 

اللجنة المكلفة من مجل�س الق�ساء الأعلى الم�سري م�سودة لقانون 

اأن  ونلحظ  اللكتروني(  على موقعنا  )من�سورة  الق�سائية  ال�سلطة 

الم�سرفين على هذا الم�سروع كانوا من اأبرز »الق�ساة ال�سالحيين« 

في احتجاجات نادي الق�ساة في 2005 وعلى راأ�سهم ح�سام الغرياني 

الذي ا�سبح رئي�س مجل�س الق�ساء الأعلى بعد الثورة واأحمد مكي الذي 

تولى رئا�سة اللجنة. وفي موازاة ذلك، ن�سرت وزارة العدل التون�سية 

م�سروعين يت�سالن با�سالحات ق�سائية الأول حول تنظيم مجل�س 

الق�ساء الأعلى، والثاني هو م�سروع القانون الأ�سا�سي للق�ساة )وهما 

من�سوران اأي�سا على موقعنا اللكتروني(. وتحاول »المفكرة« من خالل 

المقالت المن�سورة بهذا ال�ساأن تعميق التباحث الم�سترك في المعايير 

العربية. ففي ظل تو�سع هام�س حرية  المالئمة للدول  الق�سائية 

الق�ساة في التعبير عن اآرائهم، قد تكون الفر�سة موؤاتية للتخاطب في 

الم�ساريع ال�سالحية في ال�ساأن الق�سائي على �سعيد العالم العربي 

وربما لن�ساء �سبكة بين الق�ساة العرب تكون الدعامة الأولى لتر�سيخ 

معايير ا�ستقاللية الق�ساة على امتداد هذا العالم  )المحرر(.  

❊د. وحيد الفرشيشي

مقترحات اخرى وردت في 
مسودة القانون

في  ين�صر  قرارا  ي�صدر  باأن  الأعلى  الق�صاء  مجل�ش  • اإلزام 
الجريدة الر�صمية يبين فيه اإجراءات تعيين المعاونين و �صوابط 

اختيارهم، على نحو يحقق الم�صاواة بين المتقدمين و ي�صمن 

تثيبت الثقة العامة في جدية و�صالمة اإجراءات اختيارهم ول 

يجوز تخطي �صاحب الدرجات الأعلى لغيره في الكلية ذاتها 

اإل لمبرر وا�صح ي�صجل بملف طلبات التعيين، باعتبار اأن اأهم 

�صمانات ا�صتقالل القا�صي تبداأ من �صالمة اختياره،

• تفعيل دور الجمعيات العمومية للمحاكم، والتي ت�صم مجمل 
الق�صاة العاملين فيها، وذلك من خالل ت�صييق امكانية منح 

هذه  تمار�صه  العمل  توزيع  فاخت�صا�ش  لروؤ�صائها.  تفوي�ش 

الجمعيات العمومية دون امكانية تفوي�ش رئي�صها بذلك، فال 

ي�صند لقا�ش بعينه النظر بق�صية بعينها. كما ل يعين قا�ش في 

من�صب نائب عام او في من�صب رئي�ش محكمة ابتدائية ال اذا 

وافقت الجمعية العمومية لمحكمته او لآخر محكمة جل�ش فيها 

على تر�صيحه بالت�صويت ال�صري،  

• تو�صيع اخت�صا�ش مجل�ش الق�صاء الأعلى لي�صمل الدفاع عن 
حق  وكفالة  التقا�صي  اإجراءات  وتي�صير  الق�صاء  ا�صتقالل 

المواطنين في اللجوء اإلى قا�صيهم الطبيعي، واإلزامه بكتابة 

تقرير عن معوقات العدالة وانتهاك حريات المواطنين وحقوقهم 

اإلى مجل�ش ال�صعب ومجل�ش الوزراء والمحاكم ونادي  ير�صل 

الق�صاة، 

دعوى  و  التاأديب  دعوى  �صاأن  في  العدل  وزير  �صلطة  • اإلغاء 
ال�صالحية لمنع تدخل ال�صلطة التنفيذية �صواء لحماية البع�ش 

اأو تهديد اآخرين ونقل تبعية التفتي�ش الق�صائي لمجل�ش الق�صاء 

الأعلى بدل من وزير العدل، ف�صال عن تقلي�ش �صالحياته في 

م�صائل اخرى عدة، 

تاأمين المحاكم و المعاونة في  • اإدارة خا�صة لالإ�صراف على 
تنفيذ الأحكام وفقا لتوجيهات رئي�ش المحكمة المخت�ش على 

نحو ي�صون حقوق المتقا�صين، 

• �صمان حق الم�صاعدين الق�صائيين في ان�صاء نقابات وجمعيات 
تتولى توثيق رابطة الخاء والت�صامن بينهم ورعاية م�صالحهم 

و�صائر �صوؤونهم الوظيفية والجتماعية وفقا لأحكام القانون 

وتحفيزهم على ممار�صته برعاية مجل�ش الق�صاء الأعلى.  
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مواطنون يخاطبون ديوان المحاسبة: ‘تحرك يا 
ديوان، المواطن ما رح يغفى وينام’

‘هيئة القضايا’ في قضية سويدان: من يحّدد 
مصلحة الدولة في القضايا الحّساسة؟

❊غدير العاليلي

مالحقة المفكرة القانونية امام نقابة المحامين في 
بيروت: ما هي ابعادها االجتماعية؟  

منذ فترة، انطلقت حملة على الفاي�سبوك هدفها حث رئي�س ديوان 

المحا�سبة عوني رم�سان على احالة الدعاء – الذي ن�سرت ال�سحف 

الأخبار( �سد بع�س موظفي وزارة  مقتطفات عنه- )محمد نزال، 

الثقافة ب�ساأن "بيروت، عا�سمة عالمية للكتاب" الى المحاكمة. وقد 

ديوان  مقر  امام  اعت�سام  الى  الحملة  هذه  في  الم�ساركون  تداعى 

المحا�سبة في 17 ايلول 2011، وبلغ عددهم ما يقارب �ستين �سخ�سا، 

غالبيتهم من خارج الو�سط القانوني. وبمعزل عن الق�سية المذكورة، 

ت�سكل الحملة تحركا �سعبيا فريدا في اتجاه تحويل ق�سية ق�سائية 

الى ق�سية راأي عام، وتاليا في اتجاه رفع الحواجز بين المواطنين 

والموؤ�س�سات القانونية والق�سائية. ومن هذا المنطلق، واكبت المفكرة 

اأكد  الذي  الديوان  برئي�س  لقائهم  وفي  العت�سام  في  الم�ساركين 

لهم ان ل تق�سير في التحقيق انما ثمة تو�سع فيه من قبل النيابة 

العامة بنتيجة اعترا�سات تقدم بها اأ�سحاب العالقة وان المطالعة 

الثانية لهذه الأخيرة �ست�سدر على الأرجح خالل يومين. وقد طلبت 

المفكرة من منظمي العت�سام تحرير كتاب ي�سرح اأبعاد تحركهم اأمام 

ديوان المحا�سبة. فحرر لنا النا�سط محمد حمدان الكتاب المن�سور 

اأدناه طالبا ن�سبها الى ما اأم�سى رمز تحركهم: "عدلية بنت نزيهة"، 

المن�سورة �سورتها على غالف هذا العدد )المحرر(. 

؟  المحاكمة  "اين  وينام"،  يغفى  رح  ما  المواطن  ديوان،  يا  "تحرك 
الوطن، نعم لق�صاء م�صتقل"  للق�صاء على  "ل  يا ديوان المحا�صبة"، 

ترددت ال�صعارات على م�صمع موظفي ديوان المحا�صبة، ال�صبت في 17 

الق�صية التي احتلت ال�صواء لفترة... لم تنته ف�صول. ففي 12 اآب 2010، 

قدمت �صميرة �صويدان واولدها ا�صتدعاء امام محكمة التمييز المدنية، 

�صد القرار ال�صتئنافي الآيل الى ف�صخ الحكم ال�صادر عن المحكمة 

البتدائية في المتن برئا�صة القا�صي جون القزي. وكانت �صجة اعالمية 

قد اثيرت عندما اقرت المحكمة البتدائية المذكورة حق ال�صيدة �صويدان 

بمنح جن�صيتها اللبنانية لولدها الق�صر عند وفاة والدهم الم�صري. وقد 

بلغت هذه ال�صجة اوجها بفعل اجتماع امرين: الول الظروف ال�صائدة 

وتحديدا الخ�صية من تو�صع المحاكم في منح الن�صاء هذا الحق مما 

قد يوؤدي وفق البع�ش الى تعميق الختالل في التوازن الديمغرافي بين 

الطوائف، والثاني ت�صاعد الحراك المجتمعي قبيل �صدور الحكم وفي 

اثره بهدف المطالبة بتكري�ش حق المراأة اللبنانية بمنح جن�صيتها لولدها 

)كما ولزوجها الأجنبي ح�صب بع�ش المطالب( على نحو من �صاأنه ان 

ي�صاعف هذه المخاوف. والدليل على ذلك هو انه �صبق لالجتهاد اللبناني 

ان كر�ش حق المراأة اللبنانية، في حالت مماثلة لحالة �صويدان، بمنح 

جن�صيتها لولدها القا�صرين من دون ان ي�صتتبع ذلك اي نقا�ش عام. 

وهكذا، لم يهداأ النقا�ش المرتبط بق�صية �صويدان ال مع ف�صخ الحكم 

البتدائي ال�صادر ب�صاأنها.

والواقع ان الدعوى امام محكمة التمييز قد تخللتها من خالل اللوائح 

الجن�صية  منح  ب�صروط  المتعلقة  تلك  غير  جديدة  م�صائل  المتبادلة 

اللبنانية، وعلى راأ�صها الم�صاألة المت�صلة ب�صالحية هيئة الق�صايا. فما 

هي طبيعة عمل هذه الهيئة، التي تتولى تمثيل ادارات الدولة والدفاع 

عنها امام المحاكم؟ وهل هي تخ�صع للتعليمات التي تتلقاها من الدارة 

المخت�صة فتكون عالقتها بها م�صابهة تماما لعالقة اي وكيل )محام( 

بموكله ام ان لها ا�صتقاللية معينة في تحديد م�صلحة الدولة وتاليا في 

التحرك في اتجاه او في اآخر؟ 

وقد فر�صت هذه ال�صئلة نف�صها بفعل وقائع الق�صية: فالهيئة طعنت 

بالحكم البتدائي من دون مراجعة الوزارة المخت�صة )وزارة الداخلية 

والبلديات( بل خالفا لرادة الوزير الذي عبر مرارا وعلى المالأ لي�ش 

فقط عن ر�صوخه للحكم بل عن تهنئته لرئي�ش المحكمة التي ا�صدرته. 

وتاليا يطرح ت�صاوؤل م�صروع عما اذا كانت الهيئة قد تجاوزت فيما قامت 

به �صالحيتها بهذا ال�صاأن وتاليا عما اذا كان الطعن )ال�صتئناف( الذي 

تقدمت به �صد الحكم البتدائي �صحيحا. فاذا كان الطعن غير �صحيح، 

تبطل محكمة التمييز القرار ال�صادر عن محكمة ال�صتئناف وي�صبح 

الحكم البتدائي مبرما، اما اذا كان الطعن �صحيحا، فان �صحة القرار 

المطعون فيه ت�صبح وقفا على مدى احقية الم بمنح جن�صيتها في الق�صية 

المذكورة. 

وبالطبع، تترافق هذه ال�صكالية مع اخرى اكثر عمقا تن�صاأ عن الوظيفة 

اأهو  الدولة:  الهيئة ومفادها معرفة من يحدد م�صلحة  المرتقبة من 

الوزير الحائز على ثقة ممثلي ال�صعب )بموجب قرينة قانونية بالطبع( 

بحيث يقت�صر دور الهيئة على تعليل موقفه ودعمه قانونا، ام الهيئة التي 

تتمتع في هذه الحالة بوظيفة اكثر اهمية في تحديد مواقف الدولة من 

الم�صائل او الحقوق المتنازع عليها؟ وما هي الإنعكا�صات الإجتماعية 

وال�صيا�صية المترّتبة على كل من الأمرين؟ 

وفي هذا ال�صياق، طلب م�صتدعو التمييز ابطال القرار ال�صتئنافي على 

ا�صا�ش ان الهيئة قد تجاوزت ارادة الدارة المخت�صة التي يتعين عليها 

تمثيلها، اي وزارة الداخلية والبلديات. واثباتا لذلك، ادلت بان الملف 

الق�صائي يفتقر الى اي موؤ�صر من �صاأنه الدللة على ان الهيئة قد ا�صتطلعت 

راأي تلك الوزارة، على الرغم من وجود مواقف �صريحة للوزير بتاأييد 

القرار كما �صبقت ال�صارة اليه. 

بالمقابل، اعتمدت هيئة الق�صايا في دفاعها موقفا مناق�صا تماما، فاأدلت 

من ناحية اولى باأن وزارة الداخلية والبلديات لم تزّودها ر�صميا بما 

يفيد ر�صوخها للحكم البتدائي، ومن ناحية ثانية، باأن هيئة الق�صايا 

)ممثلة ب�صخ�ش رئي�صها( تخت�ش باأية حال وحدها بتمثيل الدولة اللبنانية 

وبالدفاع عن م�صالحها امام الق�صاء، م�صيرًة اإلى اأن "التمثيل يتخطى 

ل بل يختلف تمامًا عن مفهوم الوكالة" ف"الوكيل مقيد ب�صالحياته 

المحددة في متن الوكالة، في حين ان الممثل يقوم بجميع الأعمال التي 

يتطلبها الدفاع عن م�صالح ممثله". 

وانطالقا من ذلك، اعتبرت الهيئة ان القانون اللبناني قد منح رئي�صها 

"او�صع ال�صالحيات بما فيها حق التقدير المطلق باتخاذ الجراءات التي 
يرتئيها �صرورية ل�صيانة حقوق الدولة والدفاع عنها" بما في ذلك "اقامة 

الدعاوى"، وان "هيئة الق�صايا لي�صت تابعة اطالقا للوزارات وبالتالي 

الذي يرعى �صالحياتها،  للقانون  لها، وفقا  بل  المعنية، ل  لالإدارات 

ح�صرية وا�صتن�صابية التقدير في اتخاذ الإجراءات المنا�صبة حفاظًا 

اأو مدعى عليها"، مما ي�صّطر  على حقوق الدولة، �صواء كانت مدعية 

تخويل الهيئة ذاتها غ�ش النظر عن مواقف الدارة �صواء اأكانت هذه 

الأخيرة اإعالمية )كما في الق�صية الراهنة( اأم حتى ر�صمية. ووفق الجهة 

المر�صوم  المميز بوجهها، ان جميع ما تقدم من مبادئ ملحوظ في 

رقم 151 تاريخ 16-9-1983 المتعلق بتنظيم وزارة العدل وتحديدا في 

المواد 16 و18 و20. 

والواقع، ان هذه الحجة تبقى �صعيفة اذ ل نتبّين منطقيا الفارق بين 

التمثيل والتوكيل. فالهيئة ب�صفتها وكيلة وزارة الداخلية والبلديات ل 

ت�صتطيع منح ممثلها رئي�ش هيئة الق�صايا حقوقا ل تتمّتع بها هي بذاتها، 

بحيث يقت�صر مدى �صالحية هذا الخير في اطار تمثيله الدولة على 

حدود الوكالة التي تربط ا�صال الهيئة بموكلتها وزارة الداخلية والبلديات. 

ول تت�صمن المواد المذكورة اعاله والن�صو�ش القانونية ذات ال�صلة اي 

ا�صتثناء على هذه القاعدة. 

وبمعزل عن الموقف القانوني الذي �صتتخذه محكمة التمييز، فان �صياق 

الق�صية يبرز ابعادها ال�صيا�صية والجتماعية وذلك من زاويتين: 

• ان هيئة الق�صايا زعمت ان بمقدورها تخّطي مواقف ال�صلطة الحائزة 
على الم�صروعية )وزارة الداخلية(، وذلك في مو�صوع قانوني ذات 

اأبعاد اجتماعية و�صيا�صية. وهي بذلك �صنحت للوزراء –وهم الم�صوؤولون 

�صيا�صيا- المجال بالبتعاد عن المواقف التي قد تظهرهم مظهرا 

�صيئا لدى الراأي العام اأو على الأقل لدى �صريحة منه او اأي�صًا اأمام 

المجتمع الدولي، بل �صنحت لهم الفر�صة لتخاذ مواقف اعالمية قد 

تظهرهم مظهرا جميال لدى هوؤلء على ان تتكفل هي –غير الم�صوؤولة 

�صيا�صيا- باتخاذ الموقف الكثر تما�صيا مع توجهات النظام ال�صيا�صي 

او �صروراته التي ربما تحدد في مكان اآخر بمناأى عن اية �صفافية. 

وهكذا، يظهر الموقف وكاأنه تقني �صادر عن جهاز متخ�ص�ش وباأية 

حال مجرد من اأية تبعات �صيا�صية.  

• ان وزير الداخلية بدا، من خالل لزومه ال�صمت بعد تقديم ال�صتئناف، 
وكاأنه يحيد بنف�صه عن ذلك رغم مواقفه العالمية الداعمة للحكم 

المطعون فيه، وبكالم اآخر، كاأنه يتلّقف العر�ش الذي قدمته الهيئة 

له اأقّله �صمنيًا باأن تتولى هي التعاطي مع الم�صاألة من زاوية تقنية. 

وهكذا، تمّكن من الظهور مظهرا ح�صنا من دون ان يعيق ذلك امكانية 

ف�صخ الحكم. فاألم يكن حريا به فيما لو اأراد حقيقة عك�ش ذلك، اأن 

يترجم مواقفه الإعالمية وي�صتكملها عمليا بتوجيه كتاب الى الهيئة 

يرف�ش فيه تحركها دون اي تعليمات خالفا لراأيه المعلن، ويطالبها 

بالعدول عن ال�صتئناف؟ 

• وال نرى ت�صابها بين الق�صية المطروحة هنا والآليات الدارية المتبعة 
والتي باتت را�صخة في اكثر من ق�صية ح�صا�صة؟ وكاأمثلة على ذلك، 

اأكتفي بالتذكير ب�صالحيات المديرية العامة لالمن العام التي تتولى 

وحدها الرقابة الم�صبقة على العمال ال�صينمائية والم�صرح، وتنظيم 

قطاع الفنانات وما ي�صتتبعه واقعيا من اتجار بهن، وعلى نحو يناأى به 

ال�صيا�صيون باأنف�صهم هنا اي�صا عن اتخاذ مواقف قد تنعك�ش �صلبا على 

�صورهم في ق�صايا اجتماعية كبرى ويجنبهم هذا "العبء". . 

❊ محام متدرّج يعّد الطروحة الماجستير في الحقوق في جامعة القديس 
يوسف في بيروت

الى جانب �صور الروؤ�صاء الثالثة التي تت�صدر الموقع اللكتروني 

ديوان المحا�صبة، تجد �صورة لرئي�ش ديوان المحا�صبة ي�صلم درعا 

العماد جان قهوجي تحت خبر موؤرخ في  الجي�ش  تكريمية لقائد 

10-6-2011. وقد جاء في الخبر ان رم�صان القى كلمة "ا�صاد فيها 

بحكمة العماد قهوجي وت�صحياته في �صبيل لبنان ، الى جانب �صهره 

على الرتقاء بالموؤ�ص�صة الع�صكرية التي تعتبر ركن الوطن وعمودها 

الفقري". كما جاء "ان قائد الجي�ش �صكر ديوان المحا�صبة على 

الدولة  يبذلها في خدمة  التي  الجهود  مثنيًا على  الطيبة  بادرته 

والمجتمع اللبناني، معتبرا اياه نموذجا يحتذى حذوه بين مختلف 

الموؤ�ص�صات العامة. وا�صاف ان قوة الوطن تكمن في وحدة �صعبه 

وفي تكامل عمل موؤ�ص�صاته، وبخا�صة الق�صائية منها والع�صكرية 

والمنية..".  

وبمعزل عن مدى ا�صتحقاق قائد الجي�ش للتكريم، ثمة �صوؤال كبير 

حول �صالحية ديوان المحا�صبة في تكريم النا�ش. فما هي وظيفته؟ 

وهل يدخل �صمنها تكريم الموؤ�ص�صات العامة والقيمين عليها ومنح 

الدروع؟ بل ما هو الن�ش الذي يرعى ذلك؟ وهل يعقل مثال ان 

يقوم الديوان بتكريم الوزير كذا او رئي�ش بلدية خا�صعة له كذا؟ 

واي م�صداقية بعد ذلك لعمال المحا�صبة التي قد يقوم بها في 

الدوائر الخا�صعة لهوؤلء؟ وابعد من هذه ال�صئلة هو ان هذا الخبر 

ي�صكل كاريكاتورا حقيقيا على ر�صوخ المجاملة في النظام اللبناني. 

بها مهمة محا�صبة  انيط  التي  الموؤ�ص�صة  المحا�صبة )اي  فديوان 

الموؤ�ص�صات العامة( باتت هي اي�صا تمنح ادرعة واو�صمة، فللمحا�صبة 

يوم، وللمجاملة كل يوم! 

المحامين في بيروت: ما هي  القانونية امام نقابة  المفكرة  مالحقة 

ابعادها الجتماعية؟ 

ا�صتدعت نقابة المحامين في بيروت في 9 ايلول الما�صي �صفاهيا وبناء 

على �صكوى من نقيبة المحامين امل حداد كال من المحاميين كارلو�ش 

داوود ونزار �صاغية على خلفية ن�صر مقال في العدد الول من المفكرة 

القانونية بعنوان "اقتراح بتنظيم عالقة المحامي مع و�صائل العالم: 

اين المحامي المنا�صر للق�صايا الجتماعية؟"، الول ب�صفته كاتبا له، 

والثاني ب�صفته مديرا م�صوؤول للمطبوعة. 

وقد هدف المقال الى انتقاد التعميم ال�صادر عن نقيبة المحامين بتاريخ 

3-3-2010 والقتراح ال�صادر عن لجنة الآداب في النقابة بتنظيم العالقة 

بين المحامي وو�صائل العالم. ومن ابرز ما تناوله النقد هو التعديل 

المقترح للمادة 39 من النظام الداخلي، ومفاده ان المحامي "يمتنع عن 

ا�صتخدام اي و�صيلة من و�صائل العالم والت�صالت المرئية والم�صموعة 

والمقروءة، كمنبر للكالم او البحث او المناق�صة في الدعاوى العالقة 

امام الق�صاء، الموكلة اليه او ل�صواه من المحامين، ملتزما المرافعة 

والمدافعة فيها امام المراجع الق�صائية ذات الخت�صا�ش فقط". كما 

فر�ش التعميم على المحامين ا�صتئذان النقيب م�صبقا للم�صاركة في اأي 

ظهور اعالمي، فيما فر�ش اقتراح لجنة الآداب على المحامين اخطار 

النقيب ك�صبقا برغبتهم تلك. 

وتبعا لهذه المالحقة، ترى "المفكرة" ان من واجبها تو�صيح البعاد 

الجتماعية لهذه المالحقة وو�صعها في �صياقها العام. فالم�صاألة تتجاوز 

– براأيها – انتهاك حرية الراأي والتعبير المن�صو�ش عليها في الد�صاتير 

والتفاقيات الدولية، لتطال م�صامين اخرى ذات ابعاد تنظيمية واجتماعية 

وموؤ�ص�صاتية يجدر التوقف عندها.  وابرزها العتبارات الآتية: 

• ان نقابة المحامين موؤ�ص�صة منظمة قانونا وهي موؤتمنة على خدمة 
عامة مفادها �صمان ال�صروط الف�صلى لممار�صة مهنة المحاماة 

وذلك بهدف �صمان حق الدفاع للمتقا�صين امام المحاكم. وتاليا، 

من الطبيعي ان لي كان حق في متابعة اعمالها ونقدها في الم�صاحة 

العامة، طالما انها تتولى خدمات عامة. وتاليا، فان اي مالحقة 

من قبل النقابة على خلفية ان اع�صاءها عمدوا الى انتقاد اعمالها 

النقابة  "خارج البيت"، هي مالحقة تتنكر بحد ذاتها لدور هذه 
المحدد قانونا،  

• ن التعميم كما القتراح مو�صوعي النقد يفيدان، من خالل ال�صلطة 
الخارقة الممنوحة لنقيب المحامين ب�صبط حرية التعبير لع�صاء 

النقابة كافة، تكري�صا للهرمية داخلها: فعلى كل محام ا�صتئذان 

النقيب تارة او اخطاره طورا وفق الحالت بكل ما يقوم به من 

ان�صطة اعالمية. ومن هذه الزاوية، يبدو الن�صان مو�صوع النتقاد 

وكاأنهما يتما�صيان مع توجه نحو تعزيز عالقة الهرمية بين المحامين 

ونقيبهم. ومن الطبيعي ان ي�صكل تنظيم مماثل تحويرا لمفهوم 

النقابة، فت�صلح لتاأطير اع�صائها كما هي الحال في الدول ال�صلطوية 

بدل من تمكينهم وتعزيز الت�صامن فيما بينهم في مواجهة الحاكم 

اذا لزم المر. والواقع ان من �صاأن تعميم هذا التوجه ان يجعل 

حرية الراأي حكرا على حفنة من القيادات!  

•  ان حق المحامي في اللجوء الى العالم للدفاع عن الق�صايا التي 

يخو�صها امام المحاكم انما ي�صكل  جزءا ل يتجزاأ من مهمته في 

الدفاع عن موكليه. فكيف للمحامي ان يجابه توجها عاما، ان يدافع 

مثال عن اكثر الفئات تهمي�صا في مواجهة اكثر الفئات جبروتا، في 

حال منعه عن العالم؟ وال تبقى في ظل ذلك الق�صايا المهيمنة 

على الخطاب العام هي ق�صايا الكبار والمتنفذين فيما يزداد التعتيم 

على ق�صايا الفئات الكثر تهمي�صا والتي تبقى عاجزة عن التحول الى 

ق�صايا عامة؟ وال يوؤدي ذلك الى الحد من التقا�صي ال�صتراتيجي، 

اي التقا�صي الآيل الى ا�صتخدام الق�صاء كحلبة، كم�صرح لعر�ش 

الق�صايا ولمناق�صتها، وتاليا ل�صناعة الراأي العام وتوجيهه؟ وما 

يزيد المر �صوءا هو "موجب التحفظ" الذي غالبا ما ي�صخر هو 

الآخر للحد من حرية الق�صاة في التعبير عن اآرائهم، وبالنتيجة 

لق�صائهم عن ال�صاأن العام. 

هي  "المفكرة" •  ختاما، امن حاجة للتذكير ان الغاية من ان�صاء 

الق�صائية من جهة  والم�صاحة  القانون  بين  الفوا�صل  نزع  ا�صال 

والفئات الجتماعية على اختالفها من جهة اخرى )غمرون و�صاغية: 

للقانونيين، من�صور  القانون  تتركوا  نف�صها: ل  ترى  المفكرة كما 

في عددها �صفر وعلى موقعها اللكتروني(؟ والي�ش من الطبيعي 

في ظل هدف كهذا، ان تجد "المفكرة" نف�صها وجها لوجه مع اي 

قرار او تعميم يهدف –هو- على العك�ش تماما، الى و�صع مزيد 

من هذه الفوا�صل؟  

)المحرر(

ايلول، وقد بدا في عيونهم مزيج من ال�صتغراب والتاأييد الخجول.

وقفت امامهم "عدلية بنت نزيهة" مرتدية الثوب البي�ش الذي وقع عليه 

اكثر من 100 مواطن، فنان ونا�صط في الثقافة ومحام مطالبين رئي�ش 

الديوان ببدء المحاكمة في ق�صية الف�صاد في  بيروت عا�صمة عالمية 

للكتاب 2009-2010 ا�صتنادا الى ادعاء النيابة العامة.

ع�صبت "عدلية" عينيها، فهي ل ترى �صوى الحقيقة. وام�صكت بيديها 

�صيف العدالة، فهي حازمة. واحت�صنت بين ا�صابعها الميزان، فهي نزيهة 

بنت نزيهة.

رافق "عدلية" خالل وقفتها تلك، �صعار "وراء كل قا�ش نزيه عدلية بنت 

نزيهة" و "كلنا عدلية بنت نزيهة".

 مر على مقربة منها رئي�ش الديوان الذي يمار�ش رئي�ش مجل�ش الوزراء 

الو�صاية عليه!

فانهالت عليه حناجر المعت�صمين "يا ديوان، يا ديوان، وين المحا�صبة 

وين".

فار�صل عبر قوات المن رغبته بمقابلة وفد من المعت�صمين. لم ينزل 

اليهم لكن طلب اأن ي�صعدوا اليه... لعله ل يحب عد�صات الت�صوير!!

اهتز الميزان في يد "عدلية بنت نزيهة" وقالت في نف�صها "هدر ليرة 

متل هدر مليون  ليرة"... ثم لمحت احد ال�صعارات "غني احبك ان تغني 

و لكن ل تكلفني USD 22000 " واذ بها تردد اغنية عمر الزعني ""هوب 

هوب هوب والقا�صي لب�ش روب... والحق اخذ  مجراه ما عاد في ظلم 

بنوب" لعل الق�صاء ينه�ش بنف�صه لي�صائل و يحاكم و يحا�صب.

ديوان المحاسبة يمنح 
درعا تكريمية: 

محاسبة ام مجاملة؟ 
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‘بلوغ’ في محكمة بشري: حين استخدم القاضي 
التكنولوجيا لخدمة المتقاضين

❊سامر ابو سعيد
القا�صي جان  ان�صاأها  ملن ي�صاء ان يدخل اىل  املدونة اللكرتونية او "Blog" التي 

�صوؤونهم يف  وت�صهيل  املتقا�صني  اعالم  باب  ب�صري، من  قا�صي حمكمة  طنو�ش، 

هذه املحكمة. فالبلوغ "يهدف اىل اطالع العموم على مواعيد جل�صات املحاكمة 

وتواريخ ت�صجيل الدعاوى على جدول املرافعات بح�صب ت�صل�صلها الرقمي كما ومو�صوع 

اجلل�صة يف كل منها وخال�صة الفقرات احلكمية ال�صادرة عنها بال�صافة اىل القوانني 

اللبنانية ال�صا�صية واخبار اخرى متفرقة". وهكذا، جتد جدول بتواريخ اجلل�صات 

القادمة مع ما قد يطراأ عليها من تاأجيل كما جتد خال�صات عن الحكام ال�صادرة 

عن املحكمة. وما يزيد اهمية هذا "البلوغ" انه يرتبط مبحكمة ب�صري التي متتاز 

ببعدها اجلغرايف، مما يجنب املتقا�صني م�صقة قطع م�صافات �صا�صعة لال�صتعالم 

عن موعد جل�صة او عن حكم، او من دون جدوى كما قد يح�صل يف حال مت ارجاء 

موعد احدى اجلل�صات. ويلحظ ان القا�صي نف�صه كان قد طبق التجربة نف�صها يف 

حمكمته ال�صابقة يف ق�صاء جبيل )قرطبا(. 

ومن فوائد املدونة اي�صا انها ت�صمح للعموم باحل�صول على معلومات تخ�صهم مبا�صرة  

دون اي و�صيط اكان حماميا او م�صاعدا ق�صائيا او اي كان، على نحو يلغي احلواجز 

بينهم وبني املحكمة ويعزز ال�صفافية يف عالقاتهم مع هوؤلء ويخفف بالنتيجة امكانية 

الك�صب غري امل�صروع على ح�صابهم. كما من فوائدها اعالمهم ب�صدور قوانني جديدة 

من �صاأنها ان تعدل ا�صول التقا�صي يف املحكمة كما هي حال القانون ال�صادر حديثا 

باعتماد ا�صول موجزة ب�صان الق�صايا املالية التي ل تتجاوز قيمتها ثالثني مرة قيمة 

احلد الدنى لالجور )اي خم�صة ع�صر مليون لرية لبنانية(.     

وتعك�ش هذه التجربة الفريدة رغبة القا�صي باخلروج من التفكري النمطي التقليدي 

الذي يح�صر مهمة القا�صي باجلانب القانوين الق�صائي البحت، واملقولة التي فيها 

�صيء من ال�صحة وهي ان الق�صاة واملحامني لي�صوا اف�صل من ي�صتعمل التكنولوجيا 

 judges and technology are not natural" او كما يقال بالنكليزية ان

يف  �صالحية  من  له  مبا  ي�صتخدم،  ان  القا�صي  بو�صع  فالي�ش   ."bed fellows

ادارة حمكمته، التطور التكنولوجي بهدف ت�صهيل عمله وعمل املتقا�صني على حد 

�صواء؟ وال ت�صبح مبادرات مماثلة، يقوم بها ق�صاة او م�صاعدون ق�صائيون، مبثابة 

حاجة ملحة يف ظل تق�صري وزارة العدل وجمل�ش الق�صاء العلى يف هذا املجال؟  

زوايا  من  وذلك  املبادرة  هذه  امام  القانونية  العوائق  حول  ال�صوؤال  يربز  وهنا 

ثالث: 

الوىل مدى مراعاة خ�صو�صيات النا�ش: وهنا ن�صجل ان البلوغ يذكر ال�صم الكامل 

للمتقا�صني وهو ما يعك�ش �صفافية، قد تقبل النقا�ش خ�صو�صا يف الق�صايا اجلزائية 

ودعاوى احلق العام. كما يالحظ ان البلوغ يذكر ال�صم الول لل�صخ�ش عند ا�صدار 

احلكم، ورمبا من الف�صل ان يذكر فقط الحرف الوىل من ا�صمه حفاظا على 

اخل�صو�صية. 

اما الثانية، فهي تت�صل باعتبارات �صلطوية مت�صلة باملادة 15، من "نظام املوظفني 

اذن خطي من  بدون  ين�صر  او  يلقي  " ان  املوظف  وتطبيقاته" التي حتظر على 

رئي�ش  ادارته، خطبا او مقالت او ت�صريحات او موؤلفات يف اي �صاأن كان،" من 

القاضي يتهم قوى أمنية بالتواطؤ: هل 

أضحت استباحة  المحكمة أمرا ثانويا؟
اأ�صدر القا�صي املنفرد اجلزائي يف �صور )القا�صي بالل   ،2011-7-14 يف 

بدر( قرارا برد العرتا�ش املقدم �صد حكم �صابق له �صد �صخ�ش ارتكب جنحة 

خالل احدى اجلل�صات. وكان املحكوم عليه قد نهر ال�صرطي الذي طلب منه 

لزوم الهدوء داخل املحكمة بالعبارات الآتية: "�صو خ�صك فيي يا حيوان... عم 

تتبلى علي... وبدي ادح�صلك الربودي بي طيزك.... بدي ك�صرلك را�صك .... 

واأنا بفرجيك.... وهذا الع�صكري لزمو تك�صري را�ش". 

ومن اأبرز ما جاء فيه احليثية الآتية: "وحيث اإن ما اقرتفه املعرت�ش داخل قاعة 

املحكمة وخالل �صري اجلل�صات، يوؤ�صر ب�صكل وا�صح اىل ا�صتهتاره ولمبالته بحرمة 

املكان ومن فيه، كما اأن اإر�صاله اأحد ال�صخا�ش لتهديد رجل الأمن املولج بحماية 

املحكمة، يدلل على جترئه وا�صتقوائه على رجال ال�صابطة العدلية، ف�صاًل عن 

اأن ح�صوره بالذات ووقوفه بالقرب من املحكمة على مراأى من دورية املوؤازرة، 

م�صتفيدًا من تواطوؤ ما حال دون توقيفه، يريهن عن حتٍد �صافر للقانون..". 

ليخل�ش احلكم اىل ادانته واحلكم عليه بعقوبة �صتة اأ�صهر، راف�صة منحه اأي 

اأ�صباب تخفيفية. 

وما ي�صتدل من احلكم اأن القوى الأمنية عجزت عن القب�ش على املحكوم عليه 

عند ارتكابه خمالفته الأوىل داخل املحكمة فرتكته يفر بعدما خلع �صرتته، 

واأن رجال الدورية املكلفة مبوؤازرة املحكمة امتنعوا عن تنفيذ مذكرة التوقيف 

بحقه، على الرغم من معرفتهم ال�صخ�صية به، حني عاد ليحدث جلبة على 

باب املحكمة يف احدى جل�صاتها، من باب التحدي وال�صتقواء. بقي اأن اأيا من 

اأو ي�صاءل وكاأن غ�ش الطرف عن ا�صتباحة  اأع�صاء هذه الدورية مل يحا�صب 

املحكمة اأمر ثانوي. 

مطاردات في قلب "الحمراء": أتترك 

النيابة العامة المواطن وحيدا كلما كشف 

متنفذ عن وجهه؟ 
بتاريخ 2-8-2011، حتولت �صوارع احلمراء اىل �صاحات ملطاردة املحتجني �صد 

قمع التحركات ال�صعبية يف �صورية والذين كانوا اعت�صموا اأمام ال�صفارة ال�صورية. 

وقد �صقط بنتيجة ذلك اأربعة جرحى، و�صلت فرتة تعطيل اأحدهم وفق تقرير 

الطبيب ال�صرعي اىل ثالثة اأ�صهر. ورغم خطورة امل�صاألة، فان اأيا من الوزراء 

املخت�صني مل ي�صر اليها من قريب اأو من بعيد كما اأن احلكومة امتنعت عن 

تقدمي اي جواب لل�صوؤال الذي طرحه النائب زياد القادري ب�صان "مالب�صات 

هذه اجلرمية" )11-8-2011(. اأما النيابة العامة ال�صتئنافية يف بريوت فقد 

اأخذت مواقف ملتب�صة ب�صاأن �صالحيتها: فبعدما اأوعز اأحد املدعني العامني 

يف بريوت اىل خمفر اجلميزة بعدم ت�صجيل �صكاوى الذين جلاأوا اليه داعيا 

اياهم اىل مراجعة ال�صرطة الع�صكرية على اأ�صا�ش اأن املحكمة الع�صكرية هي 

املحكمة املخت�صة )!(، انتقل عنا�صر من خمفر ميناء احل�صن اىل م�صت�صفى 

امل�صت�صفى حتت  بناء على ابالغ  لتوثيق �صكاوى ثالثة من اجلرحى  املقا�صد 

ا�صراف النيابة العامة ال�صتئنافية نف�صها. ولكن، ومبعزل عن موقفها ب�صاأن 

ال�صالحية، فان النيابة العامة بدت حتى اللحظة وكاأنها اكتفت بتوثيق افادات 

اجلرحى، من دون اجراء اأي ا�صتق�صاء جدي للتعرف على هويات الأ�صخا�ش 

الذين بدت �صورهم وا�صحة، يف اأكرث من فيلم. وبالطبع، هذا العتداء لي�ش 

جمرد م�صاجرة، لي�ش جمرد ايذاء مق�صود، بل هي اأعمال من �صاأنها اأن جترد 

مواطنني من ممار�صة حرياتهم العامة بالتعبري والعت�صام، مما يجعلها جناية 

يف حال ثبت اأنها نتجت عن خمطط. فكيف تربر النيابة العامة تقاع�صها عن 

حماية املواطنني وعن مالحقة اأفعال بهذه اخلطورة؟ وهل هي تعلن من خالل 

ذلك وجود �صيا�صة جزائية غري معلنة بالمتناع عن التحقيق كلما ك�صف �صيا�صي 

متنفذ عن وجهه؟ يبقى اأن املعتدى عليهم قد متيزوا هنا يف توثيق العتداءات 

بال�صور ويف تقدمي �صكوى ر�صمية مدعمة بتقارير طبيب �صرعي، على نحو يوؤمل 

منه اأن يوؤ�ص�ش لعمل تراكمي. فهل ينجحون يف ف�صح هذه ال�صيا�صة اجلزائية، 

ويف تعزيز الوعي العام يف مواجهتها؟ هل ينجحون اىل اعادة حقوق املواطن 

اىل واجهة اأولويات الق�صاء والقانون؟ 

صاحب المطبوعة: جمعية المفكرة القانونية
المدير المسؤول: نزار صاغية
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تم إنتاج 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

Polypod :تصميم النشرة
www.polypod.com.lb

دون  ال�صتح�صال امل�صبق على اذن من "الرئي�ش الت�صل�صلي". فهل تعد مبادرة 

مماثلة عمال اداريا يدخل يف �صلب العمل الق�صائي ام من قبيل اخلطب، او 

املقالت، او الت�صريحات فيتم اخ�صاعها لالذن امل�صبق من الرئي�ش الداري؟ 

ا�صتقاللية  ازاء  امل�صرفة، يف حال �صاق �صدرها  ال�صلطة  وهذا ما قد تفعله 

الق�صاء، جتنبا لمكانية تداول افكار قد ل ت�صتطيع التحكم بها. بل واأبعد من 

ذلك، هل هنالك رئي�ش ت�صل�صلي للقا�صي اأ�صال، واأل يتعار�ش القول بوجود 

رئي�ش مماثل مع مبداأ ا�صتقاللية القا�صي؟  

وهناك امر اآخر يقت�صي ال�صارة اليه وهو يتعلق بدقة "البلوغ" واىل اي مدى 

ميكن للمتقا�صني العتماد عليه يف تقرير خطواتهم القانونية، على �صوء ت�صريح 

رفع امل�صوؤولية للقا�صي حني ورد يف البلوغ "ان جميع املعلومات الواردة يف هذه 

املدونة هي اعالمية ول ميكن ان ت�صكل اداة قانونية ميكن العتداد بها امام 

اي من املراجع الق�صائية او الر�صمية.". فعلى �صبيل املثال اذا امتنع �صخ�ش 

ما عن ح�صور جل�صة ما ا�صتنادا اىل املعلومات الواردة يف "البلوغ" على اعتبار 

ان جل�صته لي�صت مقيدة وتبني لحقا انه ح�صل خطاأ ما، فمن يتحمل م�صوؤولية 

هذا اخلطا؟ وال يوؤثر ذلك على م�صداقية "البلوغ"؟ 

ايا يكن، فمن الوا�صح ان هذه التجربة الرائدة اثبتت حتى الآن جناحا ملحوظا، 

رغم نق�ش الأطر القانونية الناظمة لها : فقد ت�صفح املدونة اخلا�صة مبحكمة 

�صغرية ن�صبيا حتى تاريخ كتابة هذا املقال اكرث من 4000 زائر، وهو ما يجعلنا 

نت�صاءل عن امكانية انتقال  التجربة اىل حماكم اخرى على امل ان تاخذ طابعا 

موؤ�ص�صاتيا تر�صد له العتمادات الالزمة يف اجتاه مكننة املحاكم بدرجة او 

باخرى يف لبنان. 

❊ مرشح لنيل دبلوم دراسات عليا في القانون العام

الصورة ص 1 

أراده المعتصمون امام مقر ديوان  "عدلية بنت نزيهة" رمز مشّخص للعدالة كما 
المحاسبة في 17 ايلول 2011 )حسام مشيمش(

الصورة ص 3 

الصورة لرائد شرف  

الصورة ص 4

الناشطة والمحامية إقبال دوغان )حسام مشيمش(

الصورة ص 6

نساء يصّلون داخل الكنيسة القبطية في لبنان )حسام مشيمش(

الصورة ص 8-9

رداءان لقاضيين امرأة ورجل )حسام مشيمش( 

الصورة ص 14

ناشط يوّقع عريضة أثناء اإلعتصام أمام ديوان المحاسبة )حسام مشيمش(

الصورة ص 16

 Blog محكمة بشري عبر الحاسوب )حسام مشيمش(


