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حين تفر عامالت المنازل من جور أصحاب العمل:
أين الجرم؟ )ص. 13-12(

دعوى لتطهير القضاء الليبي من نسائه   
)ص. 24(:

يقرب  ما  1989. وبعد  الق�ضائية يف عام  املنا�ضب  تقلدت  الليبية قد  املراأة 
مع  تعار�ضها  بحجة  الوالية  هذه  د�ضتورية  يطعن يف  من  عاما، جتد   25 من 
ال�ضريعة االإ�ضالمية. ما هي اأ�ضانيد هذه الدعوى املرعبة؟ فر�ضة ال�ضرتجاع 
اآخر تطورات امل�ضاألة يف م�ضر حيث ال تزال الن�ضاء يعانني من اإق�ضائهن عن 

الق�ضاء )�ص. 23-22(.

شهادة شاب متعاط                                            
)ص. 11(: 

تعر�ص »املفكرة« �ضهادة �ضاب لبناين كان من اأوائل الذين خربوا معاملة جلنة 
مكافحة املخدرات التي مت تفعيلها بعد 15 عاما من االنتظار. توقيف خارج 
عن االأ�ضول، تعذيب، ر�ضوة، اعتباطية، »وا�ضطة«، طول احتجاز مبا ال يجيزه 

القانون، وي�ضاف اإىل ذلك ما يبدو اأنه انتظام طفيلي جديد على ظهر الدولة.

محاسبة القضاة، المحاسبة النظامية الى تراجع، 
وأول أشكال المساءلة الشعبية )ص. 5-4(:

 جناحات قرطباوي يف جمال املحا�ضبة ت�ضطدم بخيبتني كربيني: فمن جهة، 
ف�ضخت الهيئة العليا للتاأديب قرارا ب�ضرف اأحد الق�ضاة رغم ثبوت تورطه 
التعر�ص  عن  االمتناع  اىل  نف�ضه  الوزير  دعا  اأخرى،  جهة  ومن  بالف�ضاد، 
الوزير  بدا  الر�ضمية ملحا�ضبتهم ح�ضرا. بذلك،  واللجوء اىل االأطر  للق�ضاة 
وكاأنه يداوي خيبته بالتي كانت هي الداء. االأمل اأتى هذه املرة من نا�ضطني 

جتمعوا اأمام ق�ضر العدل مطالبني بق�ضاء م�ضتقل وعادل.

»المحامي المناصر للقضايا االجتماعية« 
تجارب من مصر وتونس ولبنان وفلسطين 

)ص. 16-14(

ر�ضم رائد �ضرف
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القانوني:فهرس  المشهد 

النيابي  املجل�ص  فقدان  هو  لبنان،  يف  امل�ضهد  لهذا  الغالب  الطابع 
قوانني  ي�ضتعيد  مبا  اأع�ضائه  والية  بتمديد  قانون  ا�ضدار  بعد  م�ضروعيته 
ف�ضل  ظل  يف  احلكومي  الفراغ  عن  ف�ضال   ،)1991-1975( حرب 
ذلك  كل  امل�ضتقيلة،  احلكومة  حمل  حكومة  ت�ضكيل  يف  ال�ضيا�ضيني 
احلربية  االأعمال  ا�ضتمرار  خلفية  على  حاد  �ضيا�ضي  انق�ضام  ظل  يف 
دور  عن  ت�ضاوؤل  يثور  اأن  الطبيعي  من  امل�ضهد،  هذا  واأمام  �ضورية.  يف 
اأو  الق�ضاء يف هذه املرحلة: هل ي�ضتفيد من هذا الفراغ لتعزيز مواقعه 
التوافقي،  ال�ضيا�ضي  النظام  اآليات  تعطلت  فاذا  دوره؟  اأو  ا�ضتقالليته 
هل باإمكان الق�ضاء اأن يخفف من حدة ذلك بطريقة اأو باأخرى، يف هذا 
امليدان اأو ذاك من امليادين احلياتية اأو املوؤ�ض�ضاتية على اعتبار اأنه لي�ص 
املوؤ�ضرات  بالكامل؟  الدولة  تتعطل  فال  التوافقية،  بالقاعدة  حمكوما 
االأوىل غري م�ضجعة: فاملجل�ص الد�ضتوري تعطل من داخله حني اجتهت 
اليه االأنظار الإنقاذ حقوق املواطنني يف ممار�ضة حقوقهم االنتخابية. واأ�ضواأ 
ا�ضتنكاف  بفعل  يتعطل  فاأن  ذلك:  ح�ضول  كيفية  هو  تعطيله،  يف  ما 
ثالثة اأع�ضاء من اأ�ضل ع�ضرة عن ح�ضور جل�ضاته امنا يفتح الباب اأمام 
اخ�ضاع املجل�ص هو اأي�ضا لقاعدة »الربع املعطل« وتاليا لقاعدة التوافقية 
اأف�ضل،  الو�ضع  يكن  مل  الدولة  �ضورى  جمل�ص  جهة  من  ال�ضيا�ضية. 

فتنظيمه الهرمي يجعله بطبيعته تابعا للنظام ال�ضيا�ضي اأكرث مما هو رقيب 
عليه، وت�ضهد على ذلك االأحكام ال�ضادرة يف �ضوؤون حرية املعتقد كما 
ال�ضينمائية،  االأعمال  على  الرقابة  ق�ضية  يف  موؤخرا  ال�ضادرة  االأحكام 
وكلها جتعل هذا املجل�ص مبثابة كاهن ي�ضحي باحلريات االأ�ضا�ضية على 
اأما جمل�ص  القانونية(.  املفكرة  من  التا�ضع  العدد  )يراجع  النظام  مذبح 
الق�ضاء االأعلى )املعني من ال�ضلطة التنفيذية عمال مببداأ التوافق( فانه 
»�ضري«  تعميم  توجيه  من خالل  ق�ضائي  حراك  اأي  ي�ضتبق  وكاأنه  بدا 
ال�ضاأن  يف  ت�ضريح  باأي  االدالء  من  ملنعهم   2013/5/21 يف  للق�ضاة 
انف�ضام كامل عن جممل احلراك  العام، وذلك يف  ال�ضاأن  اأو  الق�ضائي 
الق�ضائي احلا�ضل يف الدول املحيطة ويف العامل. كما �ضرعان ما عمدت 
الهيئة العليا للتاأديب، برئا�ضة جان فهد، رئي�ص جمل�ص الق�ضاء االأعلى، 
اىل ف�ضخ حكم ب�ضرف اأحد الق�ضاة املتورطني بالف�ضاد على نحو حمبط 
حما�ضبة  اأن  بو�ضوح  يظهر  نحو  وعلى  ق�ضائي،  ا�ضالح  باأي  لالآمال 
الق�ضاء باتت بدورها تخ�ضع لقاعدة التوافقية. يف ظل كل ذلك، كان 
اأحد الق�ضاة ال�ضباب )جاد معلوف( ينقذ احدى موؤ�ض�ضات الدولة من 
التعطيل، فيعني مديرا موؤقتا لتلفزيون لبنان بعدما عجزت احلكومة عن 
�ضنوات. كما كانت  يقرب ع�ضر  ملا  التلفزيون  اإدارة هذا  تعيني جمل�ص 
وعادل،  م�ضتقل  بق�ضاء  للمطالبة  العدل  ق�ضر  امام  �ضعبية  تظاهرة  اأول 
والق�ضاة  ال�ضيا�ضيني  بني  امل�ضبوهة  العالقة  هذه  على  احتجاجا  وذلك 

ويف طليعتهم كبار الق�ضاة.  

يف  االجتماعية  للق�ضايا  املنا�ضر  »املحامي  موؤمتر  ملاذا 
املنطقة العربية«؟ 

ن�ضائح خالد علي: كيف اأنا�ضر الق�ضايا االجتماعية
ق�ضايا تبحث عن حمامني: املحامون املنا�ضرون للق�ضايا 

االجتماعية يف لبنان، بني ال�ضلطة واملهنة؟
 لمى كرامة 

تون�ص  يف  االجتماعية  للق�ضايا  املنا�ضر)ة(  املحامي)ة( 
قبل الثورة وبعدها: ولوج اللعبة االإعالمية والقا�ضي مل  

يعد خ�ضما
وحيد فرشيشي

املحامي املنا�ضر للق�ضايا االجتماعية يف م�ضر وفل�ضطني: 
حاالت معربة

زينة جالد 

م�ضتقل  غري  حمام  اجلزائر:  يف  املحاماة  بتنظيم  قانون 
وعاجز عن طرح ق�ضايا عامة

جو رومانوس

لتقدميها  حمامية  ت�ضرف  االأردن  يف  املحامني  نقابة 
م�ضاعدات قانونية، امل�ضاعدة القانونية=مناف�ضة غري م�ضروعة

عالء مروة

هكذا تعطلت املحكمة الد�ضتورية يف م�ضر، هكذا تعطل 
املجل�ص الد�ضتوري يف لبنان

نزار صاغية 

الد�ضتورية:  باحلريات  الت�ضحية  يوا�ضل  الدولة  �ضورى 
ق�ضية »بريوت يف الليل« منوذجا

غيدة فرنجية 

حما�ضبة الق�ضاة: خطوات من دون غد
نزار صاغية 

جتربة اأوىل للم�ضاءلة ال�ضعبية للق�ضاة )مقتطفات من بيان 
نا�ضطي ن�ضوية، 2013/7/16(

»اال�ضتثنائية«  عن  اجلماعي:  والعقاب  اللبنانيون 
املفرت�ضة الإجراءات البلديات جتاه ال�ضكان االأجانب.

رائد شرف

اأول  عن  متعاط  �ضاب  �ضهادة  عالفا�ضي:  برتوح  اأيام 
جتارب جلنة االإدمان. 

حني تفر عامالت املنازل من جور اأ�ضحاب العمل: اأين اجلرم؟
سارة ونسا 

اجللوة الع�ضائرية يف االأردن: عقوبة جماعية حتيا بقوة التقاليد
أيمن هلسا 

املراأة يف الق�ضاء امل�ضري: خطوات حمدودة ال ت�ضنع ربيعاً
منة عمر

دعوى الإعالن عدم د�ضتورية تويل املراأة الق�ضاء يف ليبيا: 
تطهري الق�ضاء من ن�ضائه

منة عمر 

يف 11-6-2013، وفيما كان اللبنانيون يت�ضاءلون عما �ضيكون عليه موقف 
النيابي،  املجل�ص  والية  متديد  قانون  يف  الطعن  ب�ضاأن  الد�ضتوري  املجل�ص 
برزت مفاجاأة من العيار الثقيل: فقد تغيب ثالثة من اأ�ضل ع�ضرة اأع�ضاء 
ال  الذي  الن�ضاب  تعطيل  اىل  اأدى  ما  جل�ضاته،  ح�ضور  عن  املجل�ص  يف 
يتوافر اإال باجتماع ثمانية اأع�ضاء. وقد ف�ضرت �ضحيفة ال�ضفري يف افتتاحيتها 
ال�ضادرة يف اليوم نف�ضه حتت عنوان: »الد�ضتوري يطعن نف�ضه: االإمرة مللوك 
الذين  االأع�ضاء  على  يقت�ضر  ال�ضيا�ضيني مل  تاأثري  باأن  م�ضيفة  الطوائف!« 
تغيبوا منعا التخاذ قرار بل اأي�ضا على االأع�ضاء الذين ح�ضروا بنية اتخاذ 
يف  الكّرة  املتغيبون  االأع�ضاء  اأعاد  وقد  مرجعياتهم.  ملطالب  موافق  قرار 
اجلل�ضات التالية حتى انتهاء املهلة القانونية للنظر يف الطعن، فاأ�ضبح قانون 
التمديد املطعون فيه �ضحيحا غري قابل الأي طعن. وقد علق نبيه بري على 
اأ�ضهم بحماية البلد وانه ينطلق من احلر�ص والتزام  اإنه  هذا التغيب بقوله 

القانون والد�ضتور درءا لوقوع الفتنة. 

تغّول  ملدى  بليغة  كاريكاتورية جد  �ضورة  ت�ضكل  احلادثة  هذه  اأن  والواقع 
عند  لبنان، وخ�ضو�ضا  الد�ضتوري( يف  املجل�ص  )اأقله  الق�ضاء  ال�ضيا�ضة يف 
العليا  الد�ضتورية  املحكمة  لتعطيل  م�ضر  امل�ضتخدمة يف  باالآليات  مقارنتها 
مدى  النظر يف  من  املحكمة  هذه  اقرتاب  فمع  قليلة.  اأ�ضهر  منذ  احلا�ضل 
التاأ�ضي�ضية ل�ضوغ الد�ضتور، بدا احلاكم اجلديد  د�ضتورية ت�ضكيل اجلمعية 
وكاأنه يبحث عن و�ضفة لتعطيلها اىل ما بعد اإجراء اال�ضتفتاء على الد�ضتور، 
على نحو يجعل قرارها من دون جدوى. ولهذه الغاية، مل يجد اأف�ضل من 
الولوج  اأع�ضائها من  ملنع  املحكمة  له اىل حما�ضرة مداخل  دفع منا�ضرين 
اليها. وبالطبع، واإن بدت هذه الو�ضفة غري مثالية ملا يرتتب عليها من اآثار 
�ضلبية، فاإنها كانت اخليار الوحيد لتفادي االأ�ضواأ بالن�ضبة اليه، وقد �ضعى اىل 
التخفيف من كلفة هذا التدخل من خالل بذل جهود ا�ضتثنائية للتعجيل 

يف اإجناز م�ضروع الد�ضتور وعر�ضه على اال�ضتفتاء. ورغم هذه املحاذير، بدا 
تدخله على هذا الوجه وكاأنه فتح اأمامه اأبواب اجلحيم. ف�ضرعان ما تكتل 
امل�ضاركة  رف�ضهم  معلنني  هذه،  التدخل  �ضيا�ضة  جلبه  نواديهم  يف  الق�ضاة 
يف االإ�ضراف على اال�ضتفتاء بل اأي�ضا تعطيل املحاكم. وقد اأدى ذلك اىل 
القانون  مع  �ضراع  اأنه يف  على  وتظهريه  اجلديد  احلاكم  م�ضروعية  اإ�ضعاف 
والعدالة، اأو على اأنه يف طور التحول اىل ديكتاتور جديد مع ما ي�ضتتبع ذلك 
من تراجع يف م�ضروعيته و�ضوال اىل تربير عزله كما ح�ضل عقب مترد 30 
يونيو. اأما يف لبنان، واإذ �ضاءت ال�ضدف اأن ت�ضت�ضعر جهات قوية يف احلكم 
احلاجة نف�ضها ملنع املجل�ص الد�ضتوري من اأداء مهامه، فهي مل ت�ضطر على 
ما يظهر اىل دفع اأتباعها ملحا�ضرة املحاكمة، بل ا�ضتخدمت و�ضفة جديدة 
من نوع التدخل الناعم soft: فقد كان كافيا اأن تت�ضل هذه القوى )ورمبا 
هاتفيا( بثالثة ق�ضاة حم�ضوبني عليها طائفيا و�ضيا�ضيا ملطالبتهم بالتغيب عن 
جل�ضات املجل�ص تعطيال له. وهكذا، وبهدوء، ومن دون اأي عنف اأو جلبة، 
بات املجل�ص عاجزا عن القيام مبهامه. اأما املواطنون الذين تداعوا لالحت�ضاد 
اأمامه )وكانوا قلة قليلة( فقد اأتوا لي�ص ملنعه عن العمل اإمنا على العك�ص متاما 
لالحتجاج �ضد امتناعه عن ذلك. وبذلك، بدت و�ضفة القوى ال�ضيا�ضية 
وال  بال�ضغط  اأو  بالقوة  هنا  يتم  ال  العدالة  فتعطيل  فعالية:  اأكرث  اللبنانية 
اإمنا  الق�ضاء  ا�ضتقاللية  على  العتدائهم  ال�ضيا�ضيني  �ضد  نقمة  اأي  ي�ضتتبع 
يتم باإحجام القا�ضي عن القيام مبهامه اإذعانا منه وان�ضجاما مع االعتبارات 
املواطنني  ثقة  يف  التقهقر  من  مزيد  اىل  يوؤدي  نحو  وعلى  ال�ضيا�ضية، 
هنا  تبدو  املجل�ص  تعطيل  نتيجة  فاإن  اأخرى،  وبكلمة  وبدوره.  با�ضتقالليته 
بالن�ضبة للقوى احلاكمة لي�ضت غري مكلفة وح�ضب اإمنا اأي�ضا جمزية، فمن 

الطبيعي اأن تزداد م�ضروعيته قوة بقدر ما ترتاجع م�ضروعية الق�ضاء. 

*محام وباحث في القانون

هكذا تعطلت المحكمة الدستورية في مصر، 
هكذا تعطل المجلس الدستوري في لبنان

نزار صاغية

اأن ي�شتمر جمل�س �شورى الدولة يف اجتهاداته املناوئة للحريات العامة، يعني 

حلمايتها.  اأ�شال  انوجد  الذي  املرجع  قبل  من  احلريات  قمع  تر�شيخ  عمليا 

�شدرت  عدة  قرارات  على  التا�شع  عددها  يف  اأ�شاءت  قد  املفكرة  وكانت 

موؤخرا عنه واآلت اىل الت�شحية بحرية املعتقد على مذبح النظام. وقبل ن�شر 

العدد التا�شع، كان املجل�س نف�شه ي�شحي بحرية د�شتورية اأخرى اإر�شاء ملق�س 

الرقيب يف ق�شية �شهرية هي ق�شية »بريوت يف الليل«. املفكرة القانونية تنبه 

جمددا اىل خطورة هذا التوجه االجتهادي الذي من �شاأنه اأن ي�شكل منزلقا 

خطريا على �شعيد احلريات العامة )املحرر(.  

غيدة فرنجية

يتابع جمل�ص �ضورى الدولة ملحمة الت�ضحية باحلريات الد�ضتورية يف لبنان. فبعد 
تقييده حلرية املعتقد وحرية ممار�ضة ال�ضعائر الدينية وحرية التجمع الديني خالفا 
للمبادئ القانونية بهدف حماية »نظام عام ديني« ياأ�ضر املواطن داخل حدود 
الطوائف1، قام جمددا بالت�ضحية بحرية اأ�ضا�ضية اأخرى على مذبح النظام هي 
حرية التعبري، فيما يت�ضل بالرقابة التي متار�ص على انتاج االأفالم ال�ضينمائية 
وعر�ضها.2 وقد كانت هذه الدعوى الق�ضائية قد بداأت حني ا�ضرتطت اللجنة 
العام،  العامة لالأمن  املديرية  ال�ضينمائية، على غرار  االأفالم  مبراقبة  املخت�ضة 
للموافقة على عر�ص فيلم »بريوت يف الليل« Hotel Beirut، التقّيد بحرفية 
ال�ضيناريو احلا�ضل على اجازة ت�ضوير واقتطاع امل�ضاهد املخالفة له. ومن اأبرز 
نتائج ذلك هو ا�ضتبدال عبارة »جرمية اغتيال احلريري« بعبارة »اغتيال احدى 
ال�ضخ�ضيات«. واإذ عد خمرجو ومنتجو الفيلم هذه ال�ضروط مبثابة رف�ص لعر�ص 
الفيلم، تقدموا يف اإثر رف�ص جمل�ص الوزراء الرجوع عن قرار اللجنة، بدعوى اأمام 
جمل�ص �ضورى الدولة )هي الدعوى االأوىل من نوعها �ضد نظام الرقابة منذ فرتة 
ما بعد احلرب( طالبني منه ابطال القرار ال�ضادر عن جمل�ص الوزراء وال�ضماح 
بعر�ص الفيلم. ومن اأهم احلجج التي اأثارها امل�ضتدعون: اأن اللجنة بنت موقفها 
ح�ضرا على وجوب االلتزام بال�ضيناريو الذي وافق عليه االأمن العام، فيما اأن 
الرقابة التي ميار�ضها االأمن العام على ال�ضيناريو هي اأ�ضال دون �ضند قانوين 
وت�ضكل بحد ذاتها انتهاكا حلرية التعبري التي ال يجوز تقييدها بغياب ن�ص قانوين 
�ضريح. وتاليا، �ضعى امل�ضتدعون لي�ص فقط اىل نق�ص ما عدوه تع�ضفا يف ممار�ضة 
الرقابة على عر�ص االأفالم )وهي الرقابة املنظمة بقانون 1947(،3 امنا اأي�ضا اىل 

نق�ص هذه املمار�ضة غري القانونية التي ينتهجها االأمن العام مبراقبة انتاج االأفالم 
وت�ضويرها )وهي الرقابة التي متار�ص من دون وجود اأي ن�ص(.  

الدعوى وقد  برد هذه  الدولة  ويف 23-5-2013، �ضدر قرار جمل�ص �ضورى 
اعتمدت فيه هيئة املجل�ص مواقف نف�ضلها اأدناه تهدف بو�ضوح اىل دعم االإدارة 
العامة يف قمع احلريات الد�ضتورية عرب تو�ضيع هام�ص الرقيب.4 وحت�ضبا لالنتقادات 
التي قد توجه اليه على �ضعيد انتهاكه للحريات العامة، برر املجل�ص موقفه هذا باأنه 
»واإن كانت احلريات اال�ضا�ضية تدخل يف �ضلب مهام هذا املجل�ص، اإال انه يبقى 
قا�ضراً عن النظر مبدى تقييد بع�ص القوانني لتلك احلريات«. وكاأنه بذلك يترباأ 

من تبعات قراره ليلقي بامل�ضوؤولية على القانون الذي يفر�ص عليه مواقفه. 
وما �ضنحاول اثباته اأدناه هو اأنه على العك�ص من ذلك، فان جمل�ص �ضورى 
الدولة اعتمد يف هذا املجال مواقف تهدف بو�ضوح اىل دعم االإدارة يف قمع 

حريات املواطنني الد�ضتورية. 

شورى الدولة يحّد من رقابته ويوسع الرقابة 
على عرض األفالم السينمائية

»اإن القرارات التي تتخذها االدارة يف معر�ص رقابتها على االأفالم ال�ضينمائية 
الدولة  �ضورى  وبذلك، حدد جمل�ص  اال�ضتن�ضابية«.  �ضلطتها  تدخل �ضمن 
قرارات  )اأي  االأفالم  عر�ص  على  الرقيب  قرارات  على  الرقابية  �ضالحيته 
االقتطاع اأو املنع ال�ضادرة عن االأمن العام اأو اللجنة املخت�ضة اأو وزير الداخلية( 
بحدها االأدنى على نحو يتناق�ص متاما مع قرارات �ضابقة له اعترب فيها اأن رقابته 
هي مطلقة و�ضاملة للحريات الد�ضتورية »�ضواء اأكانت هذه احلريات مقيدة اأو 
طليقة من كل قيد« و»�ضواء اأكانت الت�ضريعات املتعلقة بها �ضامنة اأو مقيدة له«،5 
كما يتناق�ص مع اإجماع الفقه واالجتهاد االداريني الفرن�ضي واللبناين يف هذا 
املجال حيث ال جمال ل�ضلطة ا�ضتن�ضابية لالإدارة فيما يتعلق باحلريات العامة. 
فاأال ي�ضكل هذا املوقف دليال على ا�ضرار جمل�ص ال�ضورى منح الرقيب اأو�ضع 
هام�ص لتقييد حرية التعبري �ضينمائيا مع جتريد املواطن من اأي حماية ق�ضائية 

بوجه تع�ّضف االدارة يف هذا املجال؟  
فاأن يقول املجل�ص اأن �ضلطة الرقيب »ا�ضتن�ضابية« امنا يعني اأن وظيفته تنح�ضر 
يف التاأكد اأنه مل يتبني وجود اأي خطاأ �ضاطع يف تقدير االدارة على �ضوء وقائع 
الفيلم وحتديدا اأن الفيلم يحتوي فعال على امل�ضاهد التي اأثارت انزعاج االدارة 
واأن هذه امل�ضاهد تتعار�ص مع املبادئ التي ن�ص عليها قانون الرقابة على العرو�ص 
ال�ضينمائية. وبالطبع، كان االأمر يكون خمتلفا متاما فيما لو امتثلت هيئة املجل�ص 
التدقيق  هذا  جتاوز  احلالة  عليها يف هذه  يتعني  كان  بحيث  اأ�ضالفها  مبواقف 
ال�ضكلي للتثبت من وجود �ضرورة فعلية ملنع عر�ص الفيلم كاإمكانية ح�ضول 
خطر مادي وفعلي على امل�ضلحة العامة يف حال عر�ضه، وفيما اإذا كان منع الفيلم 
هو الو�ضيلة املالئمة واملنا�ضبة حلماية امل�ضلحة العامة. وكلها اأمور توؤدي بالطبع اىل 
الت�ضدد يف ال�ضروط التي ي�ضمح بها لالإدارة منع عر�ص فيلم �ضينمائي وحتد من 

امكانيات االدارة يف تقييد حرية التعبري. 

شورى الدولة يتوسع في تفسير المفاهيم 
المقيدة للحرية

ذهبت  املجل�ص  هيئة  اأن  بل  احلد،  هذا  عند  امل�ضاألة  تتوقف  مل  ولالأ�ضف، 
اأبعد من ذلك وا�ضتبدلت حجج الرقيب )التي اقت�ضرت على فر�ص التقّيد 
بال�ضيناريو املجاز( بناء على طلب الدولة باأ�ضباب اأخرى: وهكذا تكمن امل�ضكلة 
يف االإ�ضارة �ضراحة اىل جرمية اغتيال احلريري بدل االإ�ضارة اىل جرمية اغتيال 
�ضخ�ضية �ضيا�ضية، لي�ص لتعار�ضها مع ال�ضيناريو املجاز وح�ضب، امنا يف كونها »تثري 
النعرات العن�ضرية الدينية« )نفهم: بني ال�ضنة وال�ضيعة(، وال �ضيما من خالل 
»االيحاءات« التي وردت يف الفيلم عن »ت�ضوية جرائم قتل وعدم التحقيق فيها 

ولفلفتها« و »دور جهات داخلية وخارجية« يف هذه الق�ضية. ال بل اأن اأخطر 
ما يف توجه املجل�ص هو اأنه راأى اأن امل�ضاألة ال تقت�ضر على اثارة النعرات، بل 
ت�ضكل اأي�ضا مبا ت�ضمنته من ايحاءات اىل لفلفة امللف م�ضا ب»هيبة ال�ضلطات 
العامة« )وهو �ضبب اآخر للرقابة وفق قانون 1947(، االأمر الذي يفتح الباب 
للتاأويل بحيث يعد اأي حديث عن لفلفة ملفات اأو ف�ضاد يف التحقيق اأو عن 
اأخطاء مرتكبة من االإدارات العامة م�ضا بهيبتها مما يربر منع اأي عمل نقدي 
لهذه االدارات. بهذا املعنى، يكون املجل�ص قد ذهب اأبعد من الرقيب الذي 
ق�ضية  اىل  االإ�ضارة  �ضرط حذف  والت�ضوية  اللفلفة  باحلديث عن  �ضمح  كان 
احلريري. وعليه، يظهر جليا اأن املجل�ص مل يرتدد بتو�ضيع هام�ص الرقيب عرب 
مقدمتها  ويف   1947 قانون  الواردة يف  املطاطة  العبارات  التو�ضع يف تف�ضري 
باإمكان  فكما  العامة«.  ال�ضلطات  هيبة  على  و»املحافظة  النعرات«  »ايقاظ 
املجل�ص التّو�ضع يف تف�ضري هذه املفاهيم ان اراد تقييد حرية التعبري، فباإمكانه 
ويجدر  احلرية.  هذه  على  القيود  تخفيف  اراد  اإن  فيها  التو�ضع  عدم  اأي�ضا 
ت�ضتند  التي  العبارات  املطاطة هي حتديدا  العبارات  هذه  باأن  التذكري  هنا 
راج  والتي  العامة  احلريات  لتقييد  والديكتاتورية  امل�ضتبدة  االأنظمة  اليها 

ا�ضتخدامها �ضيا�ضيا وق�ضائيا يف لبنان يف مرحلة الت�ضعينات.  

منح األمن العام صالحية الرقابة المسبقة 
على التصوير من دون نص صريح

كما �ضبق بيانه، كانت الدعوى قد هدفت اأ�ضا�ضا اىل وقف ممار�ضة غري قانونية 
اعتمدها االأمن العام منذ عقود ملراقبة �ضيناريو الفيلم قبل ت�ضويره، وذلك على 
خلفية اأن هذه الرقابة ت�ضكل قيدا على حرية التعبري من دون اأن يكون هنالك 
اأي ن�ص قانوين ناظم لها. فالن�ص الوحيد الذي ين�ص على رقابة على الت�ضوير 
)ولي�ص على ال�ضيناريو( هو قرار للمفو�ص ال�ضامي �ضادر يف عام 6،1934 ويعد 
هذا الن�ص ملغيا نتيجة الغاء من�ضب املفو�ص ال�ضامي وعدم نقل �ضالحياته اىل 
مرجع اآخر يف ن�ص �ضريح.7 لكن املجل�ص مل يرتدد مبد الرقيب بال�ضند الذي 
كان يفتقد اليه واعترب اأن �ضالحية املفو�ص ال�ضامي انتقلت اىل املديرية العامة 
لالأمن العام مبوجب القانون ال�ضادر يف العام 1947 رغم اأن هذا القانون ال 
يتطرق بتاتا اىل مو�ضوع ت�ضوير االأفالم امنا ينح�ضر يف تنظيم الرقابة على عر�ضها. 
وبذلك، وبعدما اأر�ضى املجل�ص اأن لالإدارة �ضلطة ا�ضتن�ضابية يف تقييد احلريات 
االإبداعية، ها هو ير�ضي قاعدة تتجاوزها �ضوءا مفادها اأن القيود القانونية على هذه 
احلريات )ومعها جممل احلريات الد�ضتورية( ت�ضتنتج ا�ضتنتاجا خالفا للمبادئ 

القانونية. مع اجتهادات كهذه، باإمكان كل م�ضتبد اأن يبت�ضم.
  

*محامية متدرجة وباحثة في القانون
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�شيعمل  اأنه  العدل  وزارة  ا�شتالمه  منذ  قرطباوي  �شكيب  العدل  وزير  اأعلن 

مع  بالتعاون  املجال  هذا  يف  حقق  وقد  الق�شاء.  داخل  املحا�شبة  تفعيل  على 

حمدودة  بقيت  وان  اأ�شالفه،  مع  باملقارنة  هامة  جناحات  الق�شاة  من  عدد 

النجاحات  اأن هذه  ون�شبية، ومل توؤد اىل ا�شالح بنيوي يف هذا املجال. اال 

لتاأديب  العليا  الهيئة  �شببتها  اأوىل  خيبة  كربيني:  بخيبتني  اليوم  ت�شطدم 

الق�شاة  اأحد  ب�شرف  االبتدائي  التاأديبي  القرار  ف�شخت  والتي  الق�شاة 

دعوة  مع  نف�شه  الوزير  فيها  اأ�شهم  ثانية  وخيبة  بالف�شاد،  تورطه  ثبوت  رغم 

االإعالميني اىل االمتناع عن التعر�س الأي قا�س واللجوء اىل االأطر الر�شمية 

اأبرز  اأنه حقق  اأن وزير العدل قال ذلك رغم  ملحا�شبته ح�شرا. واملخيب هنا 

الف�شائح  الق�شاة على وقع  ازاء حما�شبة  التقليدية  املمانعة  جناحاته يف جتاوز 

و�شعها  يف  الر�شمية  املحا�شبة  اأطر  مبحدودية  االأعلم  هو  واأنه  االعالمية، 

اأطر املحا�شبة الر�شمية  اإزاء  الراهن. بذلك، بدا الوزير وكاأنه يداوي خيبته 

بالتي كانت هي الداء )املحرر(.   

عن  قرطباوي  �ضكيب  العدل  وزير  مكتب  اأعلن   ،2013 حزيران   3 يف 
اإحالة قا�ضيني اىل املجل�ص التاأديبي مع وقف اأحدهما عن العمل بقرار منه 
بناء على اقرتاح هيئة التفتي�ص الق�ضائي. وقد بداأت ف�ضول هذه الق�ضية 
لل�ضحايف  مقاال  االأخبار(  )جريدة  اليومية  ال�ضحف  اإحدى  ن�ضرت  حني 
حتت  وذلك  للمخدرات  بالرتويج  مت�ضلة  ف�ضاد  ق�ضية  حول  نزال  حممد 
يفلت من  »النافذ«  ابن  »ق�ضاة و�ضباط يحمون �ضبكة خمدرات:  عنوان: 
العقاب« )اخلمي�ص 2013/6/30(. وقد اأبرزت ال�ضحيفة املو�ضوع على 
غالفها اخلارجي حتت عنوان عري�ص: »�ضباط الكيف وق�ضاته«. وت�ضمن 
على  باال�ضم،  ذكرهم  وق�ضاة  �ضباط  تورط  حول  خطرية  اتهامات  املقال 
اإخالء  اإجراءات املداهمة، ف�ضال عن �ضدور قرارات  تاأخري  اأدى اىل  نحو 
�ضبيل لعدد من كبار امل�ضتبه بهم يف االجتار باملخدرات، اأحدهم ابن رجل 
متمول ونافذ. وبالطبع، و�ضفت ال�ضحيفة نف�ضها اإحالة القا�ضيني على اأنه 
اأيام  نتائج التحقيقات خالل  باإعالن  اإجناز لوزير العدل الذي وفى بوعده 
يف  يح�ضل  اإمنا  االإجناز  هذا  اأن  ذكرت  بعدما  الف�ضيحة،  املقال/  ن�ضر  من 
الف�ضيحة  وبالطبع،  اللبنانية.  تبعا ال�ضتقالة احلكومة  اأعمال  ت�ضريف  فرتة 
جديدة  اأ�ض�ص  اإر�ضاء  يف  يكمن  اجلديد  جديدا،  اأمرا  تعد  مل  الق�ضائية 
للتعامل مع الف�ضائح املذكورة املثارة اإعالميا، وفق نهج كان قرطباوي عرّب 
عنه يف حمطات عدة منذ ا�ضتالمه الوزارة يف منت�ضف 2011. وقد متثل هذا 

النهج اجلديد يف اأمرين اثنني:

االعالم شريك شرعي في محاسبة القضاء
االأول، اأن تداول االإعالم مع االأخطاء اأو املخالفات الق�ضائية مل يعد اأمرا 
الوزارة  داأبت  ذلك،  من  العك�ص  على  بل  املطلق،  يف  مكروها  اأو  حمرما 
على التعامل مع االتهامات االإعالمية على اأنها اإخبار ي�ضتوجب التحقيق 
لها  م�ضاعد  عن�ضر  اأنها  على  وتاليا  �ضحته،  ثبوت  حال  يف  واملحا�ضبة 
وللتفتي�ص الق�ضائي يف هذا املجال. وعليه، وبعدما كان اأي اتهام اإعالمي 
الق�ضاء،  بهيبة  امل�ص  على  جتراأ  الأنه  �ضاحبه  �ضد  اتهاما  يرتد  الق�ضاء  �ضد 
اأو مدى �ضحتها، عادت االأمور  مبعزل عن خطورة االأفعال املعزوة للق�ضاة 
حرية  جماالت  يف  الدميقراطي  النظام  م�ضتلزمات  مع  ات�ضاقا  اأكرث  لت�ضبح 
الق�ضاء ومعها امل�ضاءلة واملحا�ضبة. وكان وزير العدل قد  التعبري يف �ضوؤون 
اتخذ موقفا مماثال غداة ن�ضر ال�ضحايف نف�ضه مقاال يف ق�ضية اأخرى )ق�ضية 
غ�ضان رباح( كانت اأكرث خطورة يف �ضوء املنا�ضب التي كان ي�ضغلها رباح 
التمييز(، وقد  اأعلى ورئي�ص غرفة يف حمكمة  اآنذاك )ع�ضو جمل�ص ق�ضاء 
انتهت التحقيقات فيها اىل ف�ضل القا�ضي عن اخلدمة بحكم اأبرمته الهيئة 

اىل  الق�ضاة عدة  �ضارك  احلازمة  املواقف  �ضل�ضلة من  بعد  للتاأديب،  العليا 
جانب املجتمع املدين. 

وللوقوف على اأهمية هذا التوجه اجلديد، يهم مقارنة ما حدث يف هاتني 
هذا  ويف  االإعالمية.  االنتقادات  اإزاء  ال�ضابقة  املواقف  مع  الق�ضيتني 

اأ�ضا�ضية:  املجال، نذّكر خا�ضة بثالثة م�ضتندات 
االأول، هو م�ضروع القانون الذي كان قد و�ضعه وزير العدل اآنذاك بهيج 
هيبة  اأن  اأعلن  والذي  الق�ضاء،  بهيبة  امل�ّص  عنوان  1998 حتت  طبارة يف 
حتتمل  وال  اجلي�ص،  لهيبة  اأهميتها  حيث  من  مماثلة  بذاتها  قيمة  الق�ضاء 
الذين  الق�ضاة  قبل  من  املرتكبة  االأخطاء  طبيعة  كانت  مهما  بها  امل�ص 
مت  وقد  الق�ضائية.  املوؤ�ض�ضات  خالل  من  فقط  اإمنا  اإعالميا  يحا�ضبون  ال 

الرتاجع عنه بعد تغري احلكم اآنذاك.
الق�ضاء  جمل�ص  عن  تباعا  ال�ضادران  البيانان  هما  االآخران  وامل�ضتندان 
االأعلى وعن اجلمعية العمومية للق�ضاة يف 14 و17 متوز 2008، تبعا حللقة 
تلفزيونية لربنامج »الف�ضاد« تناولت عددا من الق�ضاة ولت�ضريحات النائب 
ُكّلفت  اأوىل،  جهة  فمن  وا�ضح.  عقابي  بنف�ص  متيزا  واللذين  نقوال  نبيل 
كل  بحق  الفورية  واملالحقات  االإجراءات  اتخاذ  التمييزية  العامة  النيابة 
من تناول ويتناول الق�ضاء ك�ضلطة اأو القا�ضي ب�ضخ�ضه يف ملفات ودعاوى 
التي  اأو احل�ضانة  �ضاأنه ومهما تكون وظيفته  فيها، مهما عال  ينظر  اأو  ف�ضل 
اأو اىل  يتمتع بها )و�ضمنا مهما بلغت خطورة الفعل املن�ضوب اىل الق�ضاء 
احل�ضانات  تفنيد  اإىل  املجل�ص  �ضعى  ثانية،  جهة  ومن  ب�ضخ�ضه(.  القا�ضي 
باأخرى،  اأو  بدرجة  واالإعالميون  واملحامون  النواب  منها  ي�ضتفيد  التي 
للق�ضاء.  التعر�ص  حاالت  يف  جتاوزها  يوجب  نحو  على  مربراتها  �ضارحاً 
بتعديل  العدل  وزير  البيانان  اأوجه حني طالب  العقابي  النف�ص  بلغ  بل  ال 
قانون املطبوعات، وال �ضيما ما يت�ضل بحظر التوقيف االحتياطي يف جرائم 
املطبوعات! وقد بدا الق�ضاة بذلك وكاأنهم يحبذون اتخاذ اإجراءات رادعة 
فورية دون انتظار انتهاء املحاكمة، واأنهم تاليا على اأمت اال�ضتعداد للت�ضحية 
دون تردد مبا يعّد اأحد اأهم مكا�ضب احلريات العامة يف لبنان على مذبح هيبة 
الق�ضاء التي »قرروا اأال يفّرطوا بها«. ومل تكتِف اجلمعية العمومية للق�ضاة 
ليوم  اإ�ضرابا  والت�ضميم،  اجلدية  اإظهار  باب  من  اأعلنت،  بل  القدر  بهذا 
واحد بهدف التحذير من اتخاذ اإجراءات جذرية اأكرث حدة يف حال عدم 
التجاوب مع مطالبهم. والالفت يف بيان جمل�ص الق�ضاء االأعلى هو تربير 
املالحقات يف هذا املجال مبوجب التحفظ الذي يخ�ضع له القا�ضي. فكيف 
وتاليا  الرد،  عن  عاجز  هو  فيما  اإليه،  التهم  توجيه  يف  حرا  االإعالم  يكون 
اأن املجل�ص مل يجد حرجا  اأكرث  عن ممار�ضة الدفاع عن النف�ص؟ والالفت 
والفقهية  القانونية  للتوجهات  وخالفا  املوجب،  هذا  تاأويل  يف  التو�ضع  يف 
الرد  من  القا�ضي  منع  ي�ضمل  نحو  على  االإطار،  هذا  والوطنية يف  الدولية 
على االتهامات املوجهة اإليه، اأيا كانت ومهما بلغت خطورتها، وذلك دعماً 
مل�ضروعية مطلبه. وقد بدا يف ذلك وكاأنه يوؤثر التخلي عن حرية الق�ضاة يف 
التعبري على اقتبال النقا�ص العام ب�ضاأن اأعمال الق�ضاء. ومن هذه الزاوية، 
بدا البيان اأ�ضبه بدعوة احتفالية اإىل تعميم التحفظ وال�ضمت عماًل ب�ضعار 
بقمع  الت�ضليم  مبداأه  قانوين جديد  نظام  بناء  اإىل  وتالياً  »لنتحّفظ جميعاً« 
حرية القا�ضي يف التعبري دون مناق�ضة ومنتهاه الت�ضليم بقمع احلرية ككل! 
وبالفعل، مت اإعداد م�ضروع قانون من وحي م�ضروع قانون 1998 للت�ضدد يف 
معاقبة امل�ص بهيبة الق�ضاء وكاد ي�ضلك طريقه للت�ضريع لوال قرار وزير العدل 
ابراهيم جنار با�ضرتداده ملا فيه من م�ص بحرية التعبري. وجمرد ا�ضتعادة هذا 
اخلطاب يظهر عمق التطور احلا�ضل على هذا ال�ضعيد يف زمن وزير العدل 

قرطباوي وحتديدا يف �ضنتي 2012 و2013.

تفعيل آليات تأديب القضاء: أرقام قياسية 
في قرارات صرف القضاة

اأما القاعدة الثانية التي مت اإر�ضاوؤها، فمفادها تفعيل اآليات تاأديب الق�ضاء. 
يف  اأ�ضدر  قد  االبتدائي  التاأديبي  املجل�ص  اأن  هو  ذلك  على  دليل  واأبرز 
2012 وحدها اأي يف �ضنة واحدة قرارات بال�ضرف من اخلدمة بحق ثالثة 

الثالث يف  ف�ضخت  فيما  منهما  اثنني  للتاأديب  العليا  الهيئة  اأبرمت  ق�ضاة، 
2013 وهذا ما نعود اليه الحقا1. كما مت تفعيل اآلية وقف ق�ضاة عن العمل، 

فقد �ضرح وزير العدل اأنه حتى االآن قد اأوقف عن العمل خم�ضة ق�ضاة. 
وللمقارنة فقط، ن�ضجل اأنه طوال العقد االأخري )2000-2010( مل ي�ضدر 
املجل�ص التاأديبي اإال قرارا واحدا ب�ضرف قا�ص واحد من اخلدمة. وبالطبع، 
�ضهري  من  موؤلف  )وهو   2012 يف  املعني  الق�ضاة  تاأديب  جمل�ص  يبقى 
الق�ضاء  جمل�ص  رئي�ص  )نائب(  من  عويدات(  واأمين  عبود  و�ضهيل  حركة 
اأع�ضائه  االأعلى بدفع من وزير العدل �ضريكا له يف هذا االإجناز، النخراط 
يف املحا�ضبة واإن بقيت االأحكام ال�ضادرة معتدلة ن�ضبيا كما بيّنا يف مكان 
من  اأ�ضا�ضيا  بات جزءا  ثان  اأمر  اىل  االإ�ضارة  املجال، جتدر  هذا  ويف  اآخر2. 
تقوم، يف  التي كانت  ال�ضابقة  املمار�ضة  رف�ص  وقوامه  التاأديب  اآلية  تفعيل 
حال الف�ضائح الكربى التي ال ميكن �ضرتها، على اإغالق ملفات الق�ضاة 
املتورطني بها يف حال ا�ضتقالتهم من الق�ضاء، وقد جتلى ذلك يف رف�ص وزير 
حماكمته  وجوب  على  م�ضراً  رباح،  غ�ضان  من  املقدمة  اال�ضتقالة  العدل 
تاأديبيا. كما ن�ضجل يف ال�ضياق نف�ضه التطور احلا�ضل على �ضعيد ال�ضفافية 
من خالل البيانات التو�ضيحية التي اأ�ضدرتها وزارة العدل لتبيان ما اآلت 
اليه التحقيقات يف ق�ضايا ف�ضاد ق�ضائي والتي توؤدي اأحيانا اىل االإعالن ولو 
ن�ضت�ضف  التاأديب كما  اىل  اإحالتهم  تتم  الذين  الق�ضاة  اأ�ضماء  �ضمنا عن 

من البيان ال�ضادر يف 3 حزيران 2013. 

غياب اإلصالح البنيوي وتغليب اعتبارات 
المحاسبة على اعتبارات االستقاللية

اال اأن هذه االأمور على اأهميتها بقيت اىل حد كبري مرتبطة ب�ضخ�ص وزير 
العدل، الذي اأبدى يف منا�ضبات عدة حر�ضه على مالحقة ق�ضايا الف�ضاد. 
باملقابل، وما عدا عددا قليال من الق�ضاة املعنيني مبا�ضرة كق�ضاة املجل�ص 
التاأديبي اأو الذين اأعلنوا بطريقة اأو باأخرى تاأييدهم للمحا�ضبة، بقي اجل�ضم 
هذا  وبالطبع،  اأع�ضائه.  م�ضاءلة  تفعيل  اإزاء  وحذره  �ضمته  على  الق�ضائي 
الواقع مقلق بع�ص ال�ضيء، اإذ اإنه يبقي اأعمال املحا�ضبة مت�ضلة ببقاء الوزير 
وباإرادته، من دون اأن ترتافق مع اأي اإ�ضالح بنيوي داخل اجل�ضم الق�ضائي، 
على نحو ي�ضمن ا�ضتمراريتها. فيبقى الق�ضاء متلقيا لالإ�ضالح ومفعوال به 
من دون اأن يكون �ضريكا فاعال فيه. وما يعزز هذه املخاوف هو اأن حما�ضبة 
الق�ضاة املتهمني بالف�ضاد مل ترتافق مع اأي اإجراء لتعزيز ا�ضتقاللية الق�ضاة 
اأو ملالحقة االأ�ضخا�ص املتورطني يف اإف�ضادهم اأو يف ر�ضوتهم اأو يف التدخل 
الكربى.  والرثوات  النفوذ  اأ�ضحاب  من  االأرجح  على  وهم  اأعمالهم،  يف 
وكاأمنا يرتك لهم املجال مفتوحا لتكرار حماوالتهم واأ�ضاليبهم من دون اأي 
رادع، وعلى نحو ي�ضمح با�ضتمرار ثقافة التدخل يف اأعمال الق�ضاء مع اإبقاء 
الن�ضو�ص التي جتّرم هذا التدخل نائمة. واأمام هذا الواقع، بدا من الطبيعي 
اأن تبقى االإجنازات املحققة ه�ضة ومعر�ضة لالهتزاز. ولي�ص اأدل على ذلك 
بداأت ترتاكم منذ منت�ضف حزيران  والتي  الوراء  اخليبات واخلطوات اىل 

املا�ضي، وملا يرتك الوزير من�ضبه بعد. 

هيئة التأديب العليا: بإمكان من ثبت تورطه 
في الفساد أن يبقى قاضيا

وبالفعل، ومع منت�ضف حزيران 2013، اتخذت الهيئة العليا للتاأديب التي 
االآيل  القرار  بف�ضخ  قرار  فهد  جان  االأعلى  الق�ضاء  جمل�ص  رئي�ص  يراأ�ضها 
اأحكام(  )بيع  الف�ضاد  تورطه يف  خلفية  على  اخلدمة  من  قا�ص  �ضرف  اىل 
واالكتفاء بتخفي�ص اأربع درجات3. واملحبط هنا اأن هذه الهيئة التي يعود لها 
الكلمة االأخرية يف العقوبات التاأديبية بدت وكاأنها ال جتد حرجا يف تن�ضيب 
قا�ص مماثل على رقاب املتقا�ضني وحرياتهم واأموالهم، رغم ما يولده ذلك 

محاسبة القضاة: 
خطوات من دون غد 

نزار صاغية
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ا�ضالحا، وللق�ضاة واملحامني واملواطنني اأن يعرفوا ذاك، املوقع االلكرتوين للمفكرة القانونية.

نا�شطي  من  �شخ�شا  وخم�شني  مئة  حوايل  اعت�شم   ،2013-7-1 يف 

العالقة  هذه  بفك  مطالبني  العدل  ق�شر  اأمام  ومنا�شريهم  ن�شوية  جمموعة 

امل�شهد جديدا متاما: فثمة  الق�شاة وال�شيا�شيني. كان  امل�شبوهة بني عدد من 

ال�شيا�شيني  الق�شاة وتاأثريات  اأال ي�شكتوا على مظامل بع�س  مواطنون قرروا 

فيها  ويرون  مماثلة  م�شاهد  يحبون  ال  الق�شاء  هيبة  منظرو  بالطبع،  عليهم. 

وعي  لتعزيز  هاما  بابا  �شكل  مماثال  اعت�شاما  اأن  يبقى  لكن  للق�شاء،  تعر�شا 

املجتمعي  العمل  والأهمية  الق�شاء  ا�شتقاللية  عن  الدفاع  الأهمية  املواطنني 

يف  يوؤثر  قد  اإنه  يقال  اأن  اأما  وا�شتقاللية.  وكفاءة  عدال  اأكرث  ق�شاء  ل�شمان 

عمل الق�شاء، فهو قول فيه كثري من التذاكي ملن يعلم طرق التاأثري الباطنية 

الكوالي�س  يف  دوما  تتم  والتي  اللبناين  الق�شاء  عمل  يف  فاعلية  واالأكرث 

يحيله  ما  اال  »�شغوط«  من  القا�شي  على  يرتب  ال  وهو  املغلقة،  والغرف 

اأي �شمريه. من  ال�شليم،  والتعاي�س  للعدالة  النا�س  امل�شرتك بني  املنطق  اليه 

يكون  اأن  اإال  النهار  و�شح  يف  احلا�شل  التحرك  لهذا  ميكن  ال  املنظار،  هذا 

اإيجابيا. وهنا، نن�شر مقتطفا من البيان الثاين لنا�شطي ن�شوية والذي يف�شل 

االأ�شباب التي دعتهم اىل حترك مماثل )املحرر(.   

اإن االعتداء )اعتداء مرافقي ندمي اجلميل على نا�ضطي ن�ضوية( �ضكل منذ 
حلظة ح�ضوله اأحد اأب�ضع وجوه النظام ال�ضائد، القائم على مبداأ الزعامات. 
فمرافقو النائب املمددة واليته بفعل تخلف املجل�ص الد�ضتوري عن اإحقاق 
احلق.. ت�ضرفوا وكاأمنا من حقوقهم الطبيعية اإعطاء املواطنني اأوامر باأن يفعلوا 
كذا اأو ميتنعوا عن فعل كذا، كاأمنا من حقهم الطبيعي �ضهر اأ�ضلحتهم يف وجه 
مواطنني عزل اإذا مل يتم اإطاعة اأوامرهم اأو ده�ضهم ب�ضياراتهم، كاأمنا اأي رف�ص 
لالن�ضياع لهم هو اعتداء على النائب نف�ضه، االأمر الذي يخّوله لعب دور 
ال�ضحية وتلقي التهنئة بال�ضالمة. وبهذا املعنى التوتاليتاري واال�ضتبدادي، 
اأنها عملية ع�ضيان فو�ضوية �ضد حكم له  تعامل املعتدون مع احلادثة على 
�ضعى  بل  واأعوانه  النائب  الروؤية على  تقت�ضر هذه  تاريخية. ومل  امتدادات 
اجلهازان الق�ضائي واالأمني اىل دعمها واإ�ضفاء امل�ضروعية عليها ب�ضكل �ضافر، 
فانتهت التحقيقات لي�ص اىل توقيف املعتدين )منهم من حاول ده�ص نا�ضطة 
يف ال�ضيارة يف حماولة قتل وا�ضحة( اإمنا اىل توقيف املعتدى عليهم يف موقف 
يعك�ص ويوؤكد تواطوؤ عدد من االأ�ضخا�ص العاملني يف هذين اجلهازين مع 
الطبقة ال�ضيا�ضية للمحافظة على هذا النظام التوتاليتاري واال�ضتبدادي. وقد 

كانت الر�ضالة وا�ضحة وقد �ضمعها ع�ضرات النا�ضطني: »الق�ضاء لي�ص حاميا 
للمواطنني يف مواجهة الطبقة الطاغية )وهذا هو دوره( كما قد تفرت�ضون، بل 
هو جمرد اأداة لتكري�ص �ضطوة هوؤالء وا�ضتبدادهم«. وكان من املهم جدا من 
منطلق مواطني اأن نقاوم هذا التوجه: فاإما اأن نر�ضخ ونقبل تو�ضيف االأفعال 
فتنتهي  كرهائن  املوقوفني  عليهم  املعتدى  لتحرير  اال�ضتجداء  اىل  ونلجاأ 
الق�ضية اىل تكري�ص قوة النظام، واإما اأن نت�ضدى لهذه العالقة امل�ضبوهة بني 
وباأولوية  الدولة  باأ�ض�ص  مذكرين  وال�ضيا�ضيني  والق�ضائي  االأمني  اجلهازين 
حقوق املواطن على اأي اعتبار اآخر، فت�ضبح الق�ضية منوذجا ملقاومة املواطن 
حكم  ويرف�ص  متييز،  دون  من  املواطنني  بني  بامل�ضاواة  يوؤمن  مواطن(  )اأي 
الزعامات. وهذا ما فعلناه يف 29 حزيران فحققنا االإجناز االأول من خالل 
ف�ضح النظام وروابط التواطوؤ حوله ف�ضقط قناع مرافقي اجلميل حني حاول 
اأ�ضر�ضهم ده�ص النا�ضطة ن�ضال اأيوب اأمام الكامريات املحت�ضدة، ما ا�ضطر 
يف  املوقوفني  ال�ضبان  وترك  قراره  عن  الرتاجع  اىل  املعاون  احلكومة  مفو�ص 
بالنا�ضطني:  االأمل  اإعادة  اىل  اأدى  وهو  االأول  االنت�ضار  كان  هذا  النظارة. 

فبالقوة والت�ضامن، باإمكاننا اأن نعيد ال�ضيادة للمواطن وللعدالة.

من »ارتياب م�ضروع« لدى هوؤالء الذين من واجبهم اليوم اأن يطلبوا كلما 
مثلوا اأمام هذا القا�ضي بنقل دعواهم على هذا االأ�ضا�ص. والالفت يف هذا 
القرار هو ح�ضوله بعد اأيام من اإحالة قا�ضيني اآخرين اىل املجل�ص التاأديبي 
بدفع من وزير العدل، وكاأمنا الهيئة ت�ضعى اىل احباط م�ضاعيه وجتريدها من 
موؤ�ضراتها االإيجابية، ويف مطلق االأحوال اىل ثنيه عن امل�ضي قدما يف هذه 
الطريقة الوعرة التي قد تطال ع�ضرات الق�ضاة. وبالطبع، ياأتي هذا الت�ضرف 
غري امل�ضوؤول بعدما كان وزير العدل اأعلن جزعه اإزاء موقف جمل�ص الق�ضاء 
االأعلى يف ادخال معايري اإ�ضالحية يف م�ضروع الت�ضكيالت الق�ضائية4.     

قرطباوي يتراجع: ال يجوز لإلعالم أن يجرح 
بالقضاة 

اخليبة االأكرب جاءت يف املوؤمتر ال�ضحايف الذي عقده يف 2 متوز 2013 وزيرا 
العدل واالإعالم بح�ضور كبار الق�ضاة، ومنهم رئي�ص الهيئة العليا للتاأديب 
ورئي�ص جمل�ص �ضورى الدولة، حيث بدا قرطباوي الذي حقق اأبرز جناحاته 

اأن يحث  لنف�ضه. فبدل  نقي�ضا  بف�ضل االعالم  الق�ضاة  يف جمال حما�ضبة 
ردا على  الق�ضاء  اأعمال  التدقيق يف  مزيد من  االعالميني على  قرطباوي 
قرار هيئة التاأديب العليا امل�ضار اليه اأعاله، متاما كما فعل بعد ف�ضله يف اجناز 
على  وكاأنه  بدا  املو�ضوعية،  معايريه  وفق  الق�ضائية  الت�ضكيالت  م�ضروع 
التقليدية حول هيبة  املواقف  لي�ضتعيد  الوراء  اىل  يعود  العك�ص من ذلك 
الق�ضاء ووجوب ح�ضر حما�ضبة الق�ضاة يف االأطر الر�ضمية )هيئة التفتي�ص 
من  يتح�ضل  ما  وهذا  االعالم.  عن  بعيدا  التاأديب(  وجمال�ص  الق�ضائي 
�ضتار ك�ضف بع�ص  لبع�ص االإعالم وحتت  ت�ضريحه حرفيا ب»اأنه ال يجوز 
و�ضلبياً،  ال�ضخ�ضي  وبالتجريح  باالأ�ضماء  الق�ضاة  تناول عدد من  ال�ضوائب 
لي�ص  الق�ضاة  بع�ص  وكاأن  توحي  باأو�ضاف  واأحيانا..  باالأم�ص،  اآخرها  كان 
اإال م�ضتزملا لهذا ال�ضيا�ضي اأو لالآخر )كيف ع�ضانا ن�ضف ا�ضتنكاف ق�ضاة 
املجل�ص الد�ضتوري عن احقاق احلق؟ وكيف ن�ضف قرار مفو�ص احلكومة 
الع�ضكري املعاون بتوقيف املعتدى عليهم وترك املعتدين من مرافقي ندمي 
ككل  الق�ضاء  يطال  وم�ضر  ظامل  تعميم  من  ذلك  يتبع  وما  اجلميل؟(، 

الق�ضاء  بكرامة  قا�ص مرتكب  ربط كرامة  هنا حماولة خطابية يف  )ن�ضجل 
احلا�ضل  الظلم  وتغييب  الق�ضاة  �ضد  احلا�ضل  الظلم  ت�ضخيم  مع  عموما 
اأ�ضعافا م�ضاعفة(«. ومل يكتف وزير العدل  يبلغ  من قبل بع�ضهم والذي 
اإيجابية مبا  اأي وظيفة  اأردف �ضائال على نحو يجرد االعالم من  امنا  بذلك 
ي�ضبه االتهام امل�ضبق: »بكل �ضراحة: اأيهما اأهم؟ ال�ضبق ال�ضحايف واالإثارة 
ال�ضبق  بهدف  فقط  يتم  الق�ضائية  االرتكابات  ف�ضح  )وكاأمنا  الق�ضاء  اأم 
ال�ضحفي(؟ وهل من املفيد اإدخال الق�ضاء يف ال�ضيا�ضة ويف لعبة املذاهب 
امنا  املذاهب  ولعبة  ال�ضيا�ضة  يف  الق�ضاة  توغل  يف  لي�ضت  امل�ضكلة  )وكاأمنا 
يف ف�ضح ذلك(«. وتابع قرطباوي توبيخ اأي جهد اعالمي ب�ضاأن خمالفات 
اأن  معني  قا�ص  عن  معلومات  لديه  اأو  �ضكوى  له  من  كل  داعيا  الق�ضاء، 
اأو ن�ضر  اأو للتفتي�ص الق�ضائي بداًل من كتابة مقاالت  يقدمها لوزير العدل 
تقارير تلفزيونية قد تت�ضمن ظلماً لقا�ص اأو ت�ضهريا به. من خالل هذا املوؤمتر، 
باأن  بنف�ضه  يقر  كاأنه  اأو  �ضابقا،  به  قام  ما  بع�ص  ينق�ص  وكاأنه  قرطباوي  بدا 

�ضيا�ضاته يف جمال املحا�ضبة هي حقيقة من دون غد.

تجربة أولى للمساءلة الشعبية للقضاة
)مقتطفات من بيان ناشطي نسوية، 2013/7/16(
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وا�ضتالم بطاقات تعريف خا�ضة.
منطق  تتخطى  وهي  اأحدا،  تفاجئ  لن  هذه  والقمع  التمييز  مناذج 
»الف�ضيحة« يف اخلطاب املهيمن، اإذ لطاملا اجتمع اأقطاب النفوذ وال�ضلطان 
العقاب  اأ�ضد  اإنزال  على  ودينية،  واأمنية  حزبية  موؤ�ض�ضات  من  لبنان،  يف 
على الفئات االأ�ضعف يف املجتمع، اأكانت من الفل�ضطينيني، اأو ال�ضوريني، 
اأو من اجلن�ضيات االآ�ضيوية واالأفريقية من العمال الفقراء. على امل�ضتوى 
املواطنني  تطال  اأن  من  البعد  كل  بعيدة  االإجراءات  هذه  تبدو  احلياتي، 
هذه  هل  كذلك؟  فعاًل  هو  هل  لكن...  ببلده«،  »فاللبناين  اللبنانيني، 
اللبناين مبجتمٍع ثابت املعامل  حاالت ا�ضتثنائية، حم�ضورة، وهل املجتمع 

واملوؤ�ض�ضاتية؟ االجتماعية 
التي  والتقلبات  االأخرية،  االأهلية  احلرب  حلقات  اإىل  العودة  عن  بعيداً 
فر�ضتها على املجتمع من ق�ضمٍة، وترحيل، وتدمري، بينما اأ�ضبحت ذكرى 
فظاعتها »فزاعة« �ضيا�ضية يتخفى وراءها كل ما حلقها من جتاوزات ومظامل 
»العن�ضرية  هذه  اإرجاع  يجوز  قد  ق�ضاوة.  تقل  ال  وهي  »ال�ضلم«  اأيام  يف 

املناطقية« التي يقع �ضحيتها اليوم العمال والالجئون ال�ضوريون، ب�ضيغتها 
الطبقة  ُعدة  تبلور  اإىل مرحلة  البلديات،  اإىل  بـ»الوكالة«  احلالية  ال�ضيا�ضية 
التي  ال�ضنوات  وهي  اأال  امل�ضتجدة،  اأحزابها  وهيكلة  احلالية  ال�ضيا�ضية 
1559 والتعبئة اجلماهريية التي فر�ضت  تبعت تبني االأمم املتحدة للقرار 
نف�ضها على ح�ضابات االأفرقاء ال�ضيا�ضيني. فتظاهرات �ضهري �ضباط واآذار 
اإىل  و�ضواًل  اجل�ضدي  للتعدي  �ضعبية  نزعة  تف�ضي  بداية  �ضهدت   2005

االأحياء  �ضباب  معاملها  وعزل،  اأبرياء  ال�ضورية  التابعية  من  لعماٍل  القتل 
واحلارات وجمموعات حزبية. ولو كانت هذه االعتداءات غري متبناة من 
اأمكن   ،2006 �ضباط   5 منذ  اإمنا،  مدانة.  بل  االأحزاب، ال  قيادات  قبل 
»بغزوة  �ُضمي  ما  يف  املناطقية«  »عن�ضريته  يف  فج  �ضيا�ضي  خطاب  تلم�ص 
االأحزاب  مزايدات  مع  الدامناركية(،  ال�ضفارة  على  )الهجوم  االأ�ضرفية« 
الطائفية امل�ضيحية يف ما بينها على اتهام كل منها حللفاء االآخر بـ»تخطي 
حدوده«. لكن عامًة، كان اخلطاب ال�ضيا�ضي املهيمن، من اأفواه القيادات 
خطاً  ويرتك  املناطقية  العن�ضرية  بلغة  االإف�ضاح  يتجنب  اأقله،  ال�ضيا�ضية 

مفتوحاً للتعاون اأو التالقي مع خ�ضومه موؤ�ض�ضاتياً. فكانت »طاولة احلوار«، 
وكانت حكومة فوؤاد ال�ضنيورة االأوىل التي جمعت 8 و»14 اآذار«، وكانت 
اآنذاك  التفاهم« بني »التيار الوطني احلر« و»حزب اهلل« التي بقيت  »ورقة 

مفتوحة على االأفرقاء االآخرين.
الطبقة  دخول  اأ�ض�ص  وت�ضع  املعادلة،  هذه  لتقلب   ٢٠٠٦ حرب  جاءت 
ال�ضيا�ضية اللبنانية يف ثنائية �ضدامية م�ضتدامة، مع ما لهذه الدينامية من 
االإ�ضرائيلي  الق�ضف  خّلف  واالجتماعي.  ال�ضعبي  امل�ضتوى  على  نتائج 
مماثلة  الجئني  اأزمة  اجلنوبية  بريوت  و�ضاحية  والبقاع  اجلنوب  ملناطق 
لالأزمة احلالية. ومع اأن الالجئني كانوا من اللبنانيني، كان ُينقل يف بع�ص 
حمدودة،  اأماكن  ويف  املدار�ص  يف  ال�ضكن  اإلزامهم  عن  اأخبار  االأحيان 
اأعالم حزبية، هذا عدا رفع االأ�ضعار من  اأو من رفع  التجول  ومنعهم من 
قبل بع�ص جتار انتهازيني. وذلك طبعاً يف مقابل وجود »ال�ضورة« املقابلة، 
التي �ضدد عليها االإعالم، عن احت�ضان حزبي و�ضعبي للنازحني من مثل 
اإىل  اهلل«  »حزب  عمد  ذلك،  من  اأكرث  بل  وغريه.  احلر»  الوطني  »التيار 
االأزمة  النا�ص ومعاجلة  املف�ضوح يف احت�ضان  الدولة  التعوي�ص عن غياب 
عرب تاأمينه اأمنهم وتن�ضيقه مع اجلهات واالأحزاب املحلية ت�ضهيل عي�ضهم، 
عرب تاأمني الدواء والغذاء اإلخ. ما اأ�ضبغ على م�ضاألة م�ضاعدة الالجئني لوناً 
والدروز  وامل�ضيحيني  و»ال�ضنة  ماأزق،  »ال�ضيعة« يف  وكاأن  اجتماعياً طائفياً، 
حكومة  كانت  اأن  وبعد  اخلدمة«.  يف  اأر�ضهم  وو�ضعوا  للم�ضاندة  جاوؤوا 
اإدانتها  يف  بالتقاع�ص  خ�ضومها  من  متهمة  احلرب  اأيام  اأول  يف  ال�ضنيورة 
لالجئني  غا�ضبة  ولتظاهرة  احلرب  المتداد  ونتيجًة  االإ�ضرائيلي،  للعدوان 
الوزراء  رئي�ص  اجتمع  الثانية،  قانا  جمزرة  على  رداً  االإ�ضكوا  مبنى  اأمام 

برئي�ص املجل�ص النيابي واأعلنا توحيد ال�ضف اأمام العدوان. 
كان  االأر�ص  اأهل  اإن  حيث  بامتياز،  »لبنانياً«  امل�ضهد  يبدو  االآن،  حتى 
والتوحد.  اللحمة  اإىل  عادوا  اأن  لبثوا  ما  لكنهم  وم�ضاكل  فروقات  بينهم 
ال�ضيا�ضية  الثنائية  حيث  من  واقعه  يف  يطاق  ال  كان  هذا  امل�ضهد  لكن 
االأفرقاء  من  فريقا  اأعطى  اأنه  اإذ  ال�ضدامية،  مبوجباتها  تتبلور،  كانت  التي 
ال�ضيا�ضيني، وهو »حزب اهلل« وحلفاوؤه، اأحقية منطقية و�ضردية يف اخلطاب 
ماأزق  اأبلغ من عرب عن  وليد جنبالط  ال�ضيا�ضي يف وجه خ�ضومه. وكان 
اآذار« مع تطور احلرب وختامها، عندما �ضرح  الكالم الذي كان فيه »14 
يف مقابلة تلفزيونية عبارته »نعم ولكن، اإىل اأين؟« اأكرث من ع�ضر مرات وفقا 

ملا اأح�ضته »ال�ضفري« اآنذاك )عدد 29 متوز 2006(. 

حملة »أنا أحب الحياة« كفاتحة لشرعنة العقاب 
الجماعي 

بها  قامت  التي  الوا�ضعة  االإعالنية  احلملة  م�ضتقباًل  �ضيتذكرون  كثريون 
مبزاٍح   ،2006 عام  خريف  يف  احلياة«  اأحب  »اأنا  عنوان  حتت  اآذار«   14«
 14« اأخ�ضام  نظمها  التي  امل�ضادة  احلمالت  قيا�ص  على  ا�ضتهتار،  اأو 
الو�ضط  يف  الباب  لها  فتحت  التي  الكثرية  »امل�ضلية«  والتحريفات  اآذار« 
ال�ضعبي هذه اجلملة الب�ضيطة، لكن امل�ضتفزة، التي �ضاغتها جمموعة من 
هذه  اأن  ويعون  �ضيتذكرون  قليلني  لكّن  االإعالنات.  حقل  يف  العاملني 
كالمي  ماأزٍق  يف  اآذار«   14« فيه  كانت  واقٍع  على  كرٍد  اأوجدت  احلملة 
وا�ضعاً  تاأييداً  تعر�ص  احلرب  نهاية  اإح�ضاءات  كانت  اإذ  �ضعبي،  ورمبا 
هذه  اأن  �ضيتذكرون  واأقلهم  اللبنانيني.  عند  اهلل«  لـ»حزب  م�ضبوق  وغري 
واقع  فر�ص  اأن  بعد  الالجئني،  واأزمة   2006 حرب  بعد  جاءت  احلملة 
�ضعبي ماأزوم نف�ضه على اخلطاب واحلجة وال�ضردية ال�ضيا�ضية. فاأتى �ضعار 
ولي�ص  بالتحديد  ال�ضعبي  بالواقع  والتحقري  الت�ضكيك  لي�ضع  فجا  احلملة 
باحلزب ال�ضيا�ضي اخل�ضم فقط. كان يجب اإ�ضقاط »اأزمة الالجئني«، ومل 
ال�ضعار  فحمل  االأخرى،  ال�ضيا�ضية  بال�ضرورات  اإ�ضكاتها  باالإمكان  يكن 
اأن  اأ�ضا�ص  على  م�ضبوق،  غري  احلدة  من  م�ضتوى  اإىل  العن�ضري  اخلطاب 
احلياة  يحبون  االآخرين  واأن  املوت،  يحب  الأنه  م�ضريه،  اختار  الالجئ 
ندخل  اأن  دون  هذا  بذلك.  االإ�ضهار  من  وَيردعهم  االآخر  ُيخجلهم  ولن 
كـ»طائفة  »لل�ضيعة«،  النمطية  ال�ضور  على  ال�ضعار  انطباق  تفا�ضيل  يف 

اخلطاب  جتاهلها يف  يتم  التي  املرتابطة  البديهيات  من  لبنان جمموعة  يف 
داللة  تقع  وهنا  الفكرية«،  »الرفاهية  من  لي�ضت  البديهيات  هذه  العام. 
فقرياً  راأوا  ما  اإذا  اأنا�ضاً،  لبنان  يف  باأن  تخت�ضر  العام،  اخلطاب  يف  غيابها 
اأو �ضحكوا عليه وتلذذوا  اأو حمتاجاً مي�ضي اىل جنبهم، �ضربوه  اأو �ضعيفاً 

باأذيته.
هي اأفكاٌر الت�ضويب عليها ب�ضيط، اإذا ما حددت. وان بقيت االإ�ضارة اإليها 
وهنا  املهيمن.  اخلطاب  م�ضاحة  عن  كلي  �ضبه  ب�ضكٍل  غائبة  اأمثلتها  واإىل 
تكمن البديهية االأخرى التي يت�ضم بها لبنان: اأن فيه اأنا�ضا، رمبا يكونون 
غالبية �ضعبه، ورمبا ال، يتم اإذالل ال�ضعيف والفقري واملحتاج يف جوارهم، 

فال يبالون، وال ي�ضدر عنهم التفاتة. يف لبنان �ضكوٌت عن القهر.

العقاب الجماعي والمسؤولون عنه
�ضيغة وجود من يتلذذ يف اإحلاق االأذية بال�ضعفاء، و�ضيغة ال�ضكوت العام 
وبع�ص  ال�ضحافية  ال�ضاحة  تلهو  وبينما  جديدتني.  لي�ضتا  وجودهم،  عن 
املثقفني  ومن  الغربي  املدر�ضي  اخلطاب  اال�ضتعارة من  الفنية يف  ال�ضاحة 
اإنزال  عرب  والنازية،  الفا�ضية  عن  االأ�ضبوعيات،  كتبة  من  الغربيني  الرثني 
كنيتها منهجياً على من يختلفون مع مظهرهم على ال�ضاحة اللبنانية )درج 
»العبو�ص« يف و�ضف  مثاًل عن  بالنازية، وكالٌم  املناوئة  التظاهرات  ت�ضبيه 
اأبرز  اأن املحرقة، كما حللها اأحد  تظاهرات حزب اهلل(، جتدر االإ�ضارة اإىل 
بريوقراطية  قلة  اإال  تنفذها  مل  كري�ضاو،  اإيان  للنازية  املعا�ضرين  املوؤرخني 
متطرفة، ومل يكن جلمهور التجمعات اجلماهريية امل�ضرحية واملن�ضبطة يف 
نورمربغ من �ضلٍة مبا�ضرة بها �ضوى اأن اجلمهور كان �ضاكتاً. لكن اجلمهور 
مل ي�ضكت عنها حتديداً، وهو مل ُيعلم بها ر�ضمياً، مع اأنه ا�ضتبه بحدوثها، 
اأن  اأي  اليومية.  حياته  �ضياق  يف  االأولية  اهتماماته  �ضمن  تدخل  مل  اإمنا 
�ضيغة »م�ضوؤولية« هذا اجلمهور تنح�ضر يف المباالته مب�ضري من هم »لي�ضوا 

منه«. 
احل�ضية  الغاية  عن  رهبًة  يقل  ال  كري�ضاو  به  يقوم  الذي  التو�ضيف  هذا 
يبقى  اإمنا  بالنازية.  اجلاهزة  للتهم  ا�ضتعارتهم  االأدباء يف  اإليها  ي�ضعى  التي 
هو  م�ضوؤولياتهم.  وحتديد  النا�ص  ت�ضنيف  حيث  من  حمدوداً،  ا�ضتعماله 
يعني اأن اأي قول باأن »و�ضع اليهود« اأو »و�ضع ال�ضريالنكيني« لي�ص اأولوية 
املعنية  باملجموعة  جماعي  عقاٍب  الإنزال  منا�ضبا  مدخال  ي�ضكل  االآن، 
مع  هذا  املت�ضددة.  القليلة  القلة  قبل  من  »ال�ضريالنكيني«(  اأو  )»اليهود« 
العلم اأن النا�ص نادراً ما ُت�ضاأل عن راأيها يف هذه الق�ضايا، ويعود االأمر كله 

اإىل ت�ضليمهم العادي ب�ضري املاكينة البريوقراطية.
�ضديد  يكون  اأن  عليه  لي�ص  املحرقة،  مو�ضوع  يف  الوا�ضع،  اجلمهور 
�ضديد  يكون  اأن  عليه  وال  موجودة.  كانت  العن�ضرية  اأن  مع  العن�ضرية، 
»التوتر النف�ضي«، اأو اأن يكون معنيا مبا�ضرة بالتعاطي مع »اليهود«. غياب 
املمنهج على م�ضتوى دوٍل  املحرقة والظلم  ال�ضفات ال مينع حدوث  هذه 

عدة واأجهزة بريوقراطية متنوعة كانت تعمل حتت مظلة الرايخ الثالث.
االأدباء  يريدهم  كما  غبية،  قطعاناً  لي�ضوا  النا�ص  اإن  يقول  اأعاله  النموذج 
تتحمل  ال  النا�ص  املمتاز،  الطبقي  الوعي  ذوو  واملنا�ضلون  البالطيون 
ال  عاٍر  بلغة  عنها  ت�ضاأل  لكي  ماآ�ٍص  من  يحدث  ما  يف  مبا�ضرة  م�ضوؤولية 
ميكن اأن يتلم�ضه من ال يتعاطى مبا�ضرًة مع املجني عليه. لكن احلكم هذا 
والنتيجة  الظلم،  حدوث  يف  معينة  �ضببية  من  الوا�ضع  اجلمهور  يجرد  ال 
اأن  كما  ما.  م�ضوؤولية  وحتمل  نف�ضه  اإىل  النظر  الوا�ضع  اجلمهور  على  حتتم 
يح�ضل  قد  ظلم  من  معينة  ملجموعٍة  حدث  ما  باأن  يقول  هذا  النموذج 
اللتان  البديهيتان  حالتنا  يف  وهي  اأال  املقومات،  اجتمعت  ما  اإذا  لغريها 

اأعاله. عر�ضناهما 

ال�ضيا�ضية يعترب  الوافرة يف االإعالم ويف االأحزاب  رب حذٍق من الكرثة 
الكلمات اأعاله جمرد »تنظري«، وقد يت�ضاءل البع�ص يف لبنان: »اأين اأنا من 
الأتوج�ص  ال�ضوري  من  اأنا  »اأين  اللوطي؟«،  من  اأنا  »اأين  ال�ضريالنكي؟»، 
اىل  ا�ضتماعه  على  اعتدنا  كما  يطلق  اأو  بلدي؟«،  يف  نف�ضه  امل�ضري  من 
مَطمئنة،  ت�ضاريح  من  ال�ضرعي  اخلطاب  �ضاحات  ويف  التلفزيون  �ضا�ضات 
يعانني  فهن  ينتحرن،  اللواتي  ال�ضريالنكيات«  على  دائماً  »احلق  مثل 
»هيبة اجلي�ص فوق  اأن  اأو  اللبناين«،  »الكفيل  نف�ضية يف وجه  اأمرا�ص  من 
اأبدى  »اأن ا�ضتغالل االأطفال  اأو، يف احلاالت االأكرث تفهماً،  كل اعتبار«، 

باالهتمام من مو�ضوع العنف �ضد املثليني«.
الوا�ضع  اجلمهور  وعي  يف  ظلم  وقوع  احتمال  طم�ص  وو�ضائل  حجج 
تاأخذ  بل  املق�ضود،  التحريف  ثياب  دائماً  تلب�ص  وهي ال  ومتنوعة،  كثرية 
�ضكل احلجج واملفاهيم التي تر�ضم منطق احلياة اليومية بهمومها اخلا�ضة 
العلوم  على  اأ�ضاًل  ي�ضعب  اليومي«  »االختبار  من  اخلروج  واملختلفة. 
االجتماعية حتديد اأطره، فكيف مبن مل يتخ�ض�ص مهنياً بهذا التمرين اأن 

يبحر فيه من دون جمهود ا�ضتثنائي واأن يَتلم�ص مدى قرب الظلم منه؟
 

عنف العصابات
ت�ضخي�ص الظلم �ضد الفئات املهم�ضة وفق هذا النموذج، على اأنه ي�ضكل 
اأنه  كما  بال�ضهل،  لي�ص  اأخرى،  اجتماعية  فئٍة  على  الحقاً  لتطبيقه  بذرة 
)الت�ضنيف  املنهجي  الت�ضنيف  فملهاة  اللبنانية.  احلال  يف  ينح�ضر  ال 
اأمر  االجتماعية  الظواهر  معاجلة  يف  بالت�ضنيف  واالكتفاء  للت�ضنيف( 
عند  اجتماعية  بق�ضايا  ملتزمني  خرباء  قبل  من  حتى  مقاومته،  ت�ضعب 
اأو  ومظلوم،  ظامل  اإىل  ت�ضري  التي  »العن�ضرية«،  مثل  موا�ضيع  مقاربتهم 
املهنية على عقيدة  ارتكاز م�ضاحاتهم  بالرغم من  الفنانني واملثقفني،  عند 
خ�ضو�ضيٍة مفاهيمية ومو�ضوعاتية، ياأخذون منها �ضرعيتهم وتربير وجودهم 
ومعاجلتهم للم�ضائل التي يريدونها خمتلفة. هكذا، يف االإعالم املهيمن يف 
ال�ضائدة يف مو�ضوع  النظرة  تتغذى  املثال،  �ضبيل  املتحدة على  الواليات 
االأمريكيني ذوي االأ�ضول االأفريقية يف اأح�ضن االأحوال من �ضورة التمييز 
يطبع  الذي  املبا�ضر  غري  التمييز  فيه  مبا  �ضدهم،  ميار�ص  الذي  العن�ضري 
�ضد  التاريخيني  القوم«  »كبار  ملعركة  املفرت�ص  االنتهاء  بعد  اليوم  واقعهم 
ومتايزهم  االإثنية،  »خ�ضائ�ضهم«  ت�ضوير  من  غالباً  تتغذى  كما  التمييز. 
ترتاوح  الت�ضوير  هذا  ونتائج  و»االإ�ضبانيني«،  »البي�ص«  خ�ضائ�ص  عن 
و�ضفات  الن�ضاء(،  كره  )الع�ضابات،  عليهم  التجرمي  �ضفات  اإنزال  بني 
اأو حكمًة يف احلياة )الرق�ص،  التي حُتتذى ذوقاً )مو�ضيقى اجلاز(  الطبائع 
اجلن�ص، اإلخ(. لكن قلياًل ما نرى معاجلات ملو�ضوع هذه الفئة االجتماعية 
من  يتبع  ما  البحث  ب�ضاط  على  تطرح  معها  االأخرى  الفئات  وتعاطي 
»بال�ضود«،  حتتك  التي  »البي�ص«  فئات  عند  »اإثنية«  وخ�ضائ�ص  »طبائع« 
املخرجني  بع�ص  م�ضاحة  تكون  قد  وهنا  »البي�ص«.  من  بغريهم  مقارنًة 
الهوليوودية، مثل مارتن �ضكور�ضيزي  ال�ضينما  ذوي االأ�ضل االإيطايل يف 
من  »ق�ضة  فيلمه  يف  نريو  دو  روبرت  اأو  نيويورك«،  »ع�ضابات  فيلمه  يف 
يف  اجلماهريي  والفن  االإعالم  جمال  يف  اال�ضتثناءات  من  الربونك�ص«، 
املُعرفة  للفئة  مت�ضعبة  ل�ضورة  ال�ضينما،  بلغة  و»مدر�ضيا«،  منهجياً  طرحها 
النمطي  الت�ضنيف  يحمل  بتفكرٍي  »البي�ص«  مع  تعاطيها  »باالإيطاليني« يف 
)االإيطايل( ليتخطاه. وبالتايل لي�ضت �ضدفًة اأن تعالج هذه االأفالم امل�ضاألة 
هام�ضية  تبدو  قد  مب�ضاهد  تعج  واأن  العنف  واأعمال  الع�ضابات  من خالل 
يف وقتها َتعر�ص باأق�ضى ِحالته عنف اأبطال الفيلم التابعني »الإثنية« معينة 
�ضد جماعات هام�ضية يف الفيلم. هي حال م�ضاهد العنف العن�ضري �ضد 
عن  َتخرج  التي  نيويورك«  »ع�ضابات  فيلم  االأغنياء يف  و»خدم«  »ال�ضود« 

�ضرديته االأولية عن �ضراٍع اإثني بني »االأ�ضليني« واملغرتبني »االيرلنديني«، 
�ضردية  �ضمن  وبال�ضرورة  فقط  يربز  ال  ظلماً  االأكرث  العنف  اإن  لنا  فتقول 
والقم�ضان  البنية  القم�ضان  بني  »القبيلتني«،  بني  واالأزيل  الكبري  ال�ضراع 
اإنه قد يخرج عن االإطار الذي يربره  »ال�ضنة وال�ضيعة«، بل  احلمراء، بني 
االإعالم واخلطاب ال�ضيا�ضي اليومي ليطال فئات غري متوقعة �ضدف اأنها 
نيويورك« عندما  فيلم »ع�ضابات  »ال�ضود« يف  العنف �ضد  جتاوره. وم�ضهد 
التجنيد االإجباري يف جي�ص لنكولن قد  اأهل املدينة �ضد  ينتف�ص بع�ص 
يكون االأكرث ق�ضاوًة، اإذ اأن العنف يف هذا امل�ضهد ال مربر »بطوليا« له وال 
هتاف وال راية وال �ضردية تذِوب من وح�ضيته، كما اأنه يطال اأنا�ضا ال ذنب 
عنٌف  هو  العادية.  اأيامها  يف  املدينة  يف  احلا�ضل  ال�ضراع  يف  اإطالقاً  لهم 
�ضاٍف، »حيواين«، غري �ضيا�ضي، لكنه مفهوم وال يخرج عن حيز االإدراك، 
بروز  �ضوى  ينق�ضه  »طباعهم«. مل  ومل�ضنا  املعتدين  على  الفيلم  عرفنا  وقد 
باعتماد  عادًة  موجودة  بالكاد  دولة  كونغر�ص  يقوم  اأن  ال�ضياقي،  ال�ضبب 

قراٍر للتجنيد االإجباري.
اجتماعية  فئة  على  الظلم  ملمار�ضة  ظروفاً  يعر�ص  الذكر  االآنف  املثال 
ال�ضوابط  عن  املمار�ضة(  )هذه  تخرج  �ضيا�ضي  عزل  اأو  �ضعف  حالة  يف 
واالأطر التي ي�ضورها االإعالم واخلطاب املهيمن عامًة للعنف، على اأ�ضا�ص 
اأو  ال�ضيا�ضيون«،  »الزعماء  مبفا�ضلها  مي�ضك  املعامل،  حمدودة  »جماعاٍت« 
ال�ضينما  يف  »االإيطالية«  واالأفالم  االجتماعية.  للحياة  اليومي  الرتتيب 
يف  الظلم  اأوجه  اأحد  املديني،  العنف  تفنيد  يف  عادًة  تتميز  الهوليودية 
العنف،  مبمار�ضة  املعنية  للفئات  فذلكًة  اأكرث  �ضورة  بعر�ضها  املجتمع، 
املافيوي  )ال�ضفاح  »عيي�ضة«  طيبة،  »اإن�ضانية«،  تارًة  الفئات  هذه  فتبدو 
عن  وخارجة  غريبة،  عنيفة،  اأخرى  وتارًة  لزمالئه(،  البا�ضتا  طبخ  يف  ملٌم 
»العقد االجتماعي« )مثل خروج مايكل كورليوين عن عقده مع زوجته 
التخ�ض�ص  جماعات  هي  هكذا  »العراب«(.  فيلم  يف  امل�ضاملة  »البي�ضاء« 
ح�ضب  عدة  احتماالت  على  مفتوحة  املبا�ضر،  الظلم  ومبمار�ضة  بالعنف 
ال  اللبنانية  واحلال  متيزها،  التي  الكفاءة  تقدير  ميكن  حيث  الظروف، 
واحٍد  عند  التوقف  املفيد  من  يكون  وقد  النوع،  هذا  من  اأفالم  ينق�ضها 
منها يحمل اأكرث من داللة حول بع�ص املناحي والرتكيبات املوجودة يف 

املجتمع الوطني عامة وب�ضكٍل رمبا قابل ملزيد من التعميم.

الظلم في النظام السياسي وبعض أصوله 
من الماضي القريب 

ومواقع  االإعالم  يف  عدة  ق�ضايا  برزت  االأخرية،  القليلة  ال�ضنوات  يف 
قافية  على  »بلدياتي«،  عنوانها  كان  لبنان،  يف  االجتماعي  التوا�ضل 
بلديتي(  بلدتي،  )بلدي،  املن�ضرم  القرن  ت�ضعينيات  يف  ال�ضهري  االإعالن 
البلدية االأوىل التي جرت بعد احلرب  الداعي للم�ضاركة يف االنتخابات 
رنة  عن  ميلودياً خمتلفاً  منحى  اأخذت  االأخرية  االأحداث  لكن  االأهلية. 
تطبيق  وظيفة  عاتقها  على  البلديات  بع�ص  اأخذ  عنوانها  فكان  االإعالن، 
�ضيا�ضات متييز وعقاب عن�ضرية، كان اآخر ف�ضولها املتكرر واالأكرث انت�ضارا 
قيام بلديات خمتلفة بن�ضر بيانات على الطرقات متنع الالجئني ال�ضوريني 
»املالحقة  اأو  القانونية«،  بـ»االإجراءات  وتتوعدهم  لياًل  التجول  من 
املن�ضورية،  )بحمدون،  واملحا�ضبة«  للم�ضوؤولية  »التعر�ص  اأو  القانونية«، 
البلديات  بع�ص  حذرت  كما  وغريها(.  القليلة،  ال�ضويفات،  الكحالة، 
»لكثافة  املحتملة  العواقب  من  �ضالحياتها  �ضمن  الواقعة  املناطق  اأهايل 
و�ضاغت  )احلازمية(.  ال�ضوريني«  لالجئني  الكثيف  و»للنزوح  االأغراب« 
للحفاظ  اأنه  على  مثاًل  تعميمها  املن�ضورية-املكل�ص-الدي�ضونية  بلدية 
»على �ضالمة« النازحني ال�ضوريني، وطلبت من املعنيني ت�ضجيل اأ�ضمائهم 

اللبنانيون والعقاب الجماعي:
عن "االستثنائية" المفترضة إلجراءات البلديات تجاه السكان األجانب

رائد شرف 

تـتـمـة

ر�ضم رائد �ضرف



9 العدد 10، تّموز/يوليو 2013العدد 10، تّموز/يوليو 82013

كربالئية« وكـ»طبقة اجتماعية«.
ما دخل فيه لبنان يومها من باب االإعالنات العري�ص هو �َضرعنة العن�ضرية 
العدائية وتعميمها من بابها االأكرث ق�ضاوًة، اأال وهو اال�ضتهتار بواقع عقاٍب 
جماعي ُفر�ص على فئة كبرية من املواطنني. يف لبنان �ضكوٌت عن القهر، 

بل فيه احتفال به.
ليوؤكد  اللبناين  اجلي�ص  يد  وتدمريه على  البارد«  »نهر  ف�ضل  �ضيتبع  طبعاً، 
والالفت  اللبناين.  ال�ضيا�ضي  النظام  يف  الالزمة  هذه  ا�ضتمرارية  على 
اهلل  ن�ضر  ح�ضن  اهلل«  لـ»حزب  العام  االأمني  جتراأ  عندما  اأنه  املو�ضوع  يف 
اإن »بيوت النا�ص واملخيم خٌط اأحمر«، جاءه رد من رئي�ص حزب  بالقول 
وكتلة »امل�ضتقبل« �ضعد احلريري على وزن حملة »اأنا اأحب احلياة«، بَعَدم 
اإن »بريوت خٌط اأحمر«.  احل�ضا�ضية وبالعن�ضرية املناطقية ذاتها، يقول فيه 
هذا  واملنت.  بريوت  يف  فرعية  نيابية  انتخابات  على  م�ضرفا  البلد  وكان 
الت�ضريح حل�ضن ن�ضر اهلل، ما زال »حزب اهلل« اإىل اليوم، مب�ضوؤوليه واملقربني 
منه يف االإعالم، وبعد مرور �ِضت �ضنوات، يخجل من ت�ضويب اإطاره اإذا ما 
اأعيد تذكريه به من قبل منتقٍد تلفزيوين )مثاًل يف حلقة »كالم النا�ص« مع 
رمزي كنج، نوفل �ضو، حممد �ضالم و�ضامل زهران يف 6 حزيران 2013(. 
ما زال حتى االآن مينع النظر اإىل الق�ضية االإن�ضانية التي رافقت معركة نهر 
اأكرث  منازل  تدمري  �ضهدت  والتي  املهيمن،  ال�ضيا�ضي  اخلطاب  البارد، يف 

من اأربعني األف اإن�ضان منع غالبهم حتى االآن من ترميمها. 

تحقيق الظلم بالوكالة وخطف اإلرادة 
الشعبية عن طريق المسرحة

التي  ال�ضيا�ضية  الظرفية  مبنظار  املو�ضوع  �ضرد  اأن  اإىل  التنبيه  يجب  وهنا 
بَعر�ضه بكل ت�ضعباته االجتماعية املمكنة،  بال�ضيغة هذه ال يفي  اأوَجَدته 
اجلماعي«  و»العقاب  املناطقية«  »العن�ضرية  وتعميم  �َضرعنة  عواقب  اإن  اإذ 
اأو  والدبابات،  الطريان  بق�ضف  وال�ضيا�ضية،  املُعلنة  باحلاالت  ُتخت�ضر  ال 
يف  يكون  اأن  ممكن  اجلماعي  والعقاب  التحري�ضي.  التلفزيوين  بالكالم 
عرب  احلرب،  كانت يف  التي  بالنا�ص  االإحاطة  ل�ضيا�ضة  تكملًة  ال�ِضلم  اأيام 
يجب  االإطار  هذا  �ضمن  الو�ضائل.  ب�ضتى  احلياتية  بخياراتهم  الت�ضييق 
البلديات على  بع�ص  اأخذتها  التي  املناطقية«  »العن�ضرية  ال�ضيا�ضات  فهم 
املبنية  االأمالك  بيع  انتقال  معامالت  تعرقل  التي  تلك  واأبرزها  عاتقها، 
فرديا،  يح�ضل  تطبيقها  الأن  حمدود  كهذه  ف�ضيحة  ودوي  واالأرا�ضي. 
معظم  بينما  االإدارية،  معامالته  يف  عالقاً  نف�ضه  وجد  من  اإال  يتلم�ضها  ال 
ويف  اجلغرافية،  يف  احلياة،  يف  مكانهم  لزوم  على  تعودوا  االآخرين  النا�ص 
على  ح�ضلت  اأن  �ضبق  هذه  وال�ضيا�ضات  املعرو�ضة.  املعي�ضية  اخليارات 
املهيمنة، لكن  ال�ضيا�ضي  نزعة اخلطاب  مع  بتناغٍم  اأتت  اأو  �ضيا�ضية،  بركٍة 
بتبني دوٍر »م�ضتقل« عن ظرفيات  اإطارها  البلديات قامت يف  اأن  الالفت 
احلقل ال�ضيا�ضي اليومية، وهو ما بدا وا�ضحاً يف حال بلدية احلدث التي 
اأرجاء  يف  علقت  �ضخمة  بياناٍت  يف  �ضيا�ضاتها  اإعالن  من  مانعاً  تر  مل 
مناطقها، تقول اإن البلدية لن توقع املعامالت التي جتيز بيع عقاٍر الأحد من 
ب م�ضروع قانونه حل�ضر  خارج املنطقة، بينما كان النائب بطر�ص حرب ي�ضُ
زمالئه.  انتقادات  اأمام  الواحدة،  الطائفة  اأبناء  بني  وتنقلها  العقارات  بيع 
واملو�ضوع ياأخذ بعداً اأكرث حدًة عندما نعي اأن االعرتا�ص عند امل�ضوؤولني 
اأبناء  التلفزيون، يق�ضد  البلدية، كما جرى عر�ضه مراراً على �ضا�ضات  يف 
احلارات املجاورة للحدث املُكِملة المتدادات ال�ضاحية اجلنوبية لبريوت، 
للرف�ص  املعلنة  الكبرية  الالفتات  واأن  ال�ضيت،  »ال�ضيعي«  ال�ضكن  ذات 

اأنظار  من  مرمى  على  فقط  ولي�ضت  اأنظارهم  من  مرمى  على  م�ضهورة 
اأ�ضخا�ص  من  موؤلف  بلدٍي  فريٍق  معامل  بالتايل  فتربز  احلدث.  مواطني 
فات �ضدامية، م�ضتعدين اأو جاهزين الأخذ االأمور باأياديهم حيث  ذوي �ضِ
ال�ضلطات  ولهم من  الدينية،  واملوؤ�ض�ضات  ال�ضيا�ضيون  اأو يخجل  »يف�ضل« 
الد�ضتور  خلرق  الالزمان  والغطاء  احلماية  الداخلية،  بوزير  بدًءا  االأعلى، 
املناطقية« جندها  للعن�ضرية  بالوكالة  »ال�ضلطة  هذه  االأمر.  لزم  اإذا  وامليثاق 
منهجياً  املفرو�ضة  �ضيا�ضاتها  خالل  من  البلديات،  من  عدد  لدى  اليوم 
على العمال والالجئني ال�ضوريني. بحيث ميكن تربير اأعمالها يف اخلطاب 
يحرم  بينما  حمايته  و�ضرورات  واأعرافه«  املجتمع  بـ»اإرادة  ال�ضيا�ضي 
النا�ص من اإبداء اآرائهم مع اإلغاء االنتخابات النيابية. �ضمن هذه ال�ضيغة 

الالجئني  على  املعتدية  احلزبية  واملجموعات  البلديات  موقع  فهم  يجب 
اإىل  بناوؤه  يعود  موقع  وهو  معهم.  احلزبي  والتعاطي  وحقوقهم،  ال�ضوريني 
عملية خطف لل�ضوت ال�ضعبي، ولتجليات االإرادة ال�ضعبية بتنوعها، عرب 
ادعاء تنفيذها كاملًة يف تف�ضيٍل ال كمال فيه �ضوى اأنه م�ضرحي. هل من 
الفتيات  اإحدى  اأهل  عزاء  يف  النواب  لبع�ص   املبتذلة  امل�ضاركة  يتذكر 
الذي  وللهيجان  والقتل،  لالغت�ضاب  تعر�ضت  التي  علما  �ضاحل  يف 
عملوا مع حميط العائلة الطائ�ص على تعزيزه حول هوية املغت�ضب-القاتل 
اأن  املتعاونة،  التلفزيونات  نقلتها  التي  الرئي�ضة  الفكرة  كانت  »ال�ضورية«؟ 
مزايدًة:  الباكيات  الن�ضاء  اإحدى  واأردفت  �ضوري«،  واحد  »اغت�ضبها 

»و�ضوري؟؟!!«. 

خاتمة
الظلم موجوٌد يف لبنان، ي�ضعر به اللبنانيون كجو �ضائد ويتلم�ضونه يف ق�ضايا 
بع�ضهم  اخلوف  يغلب  ال�ضيا�ضية.  الثنائية  جدار  متخطني  متنوعة،  يومية 
وم�ضاهد   )2013 متوز  العبد،  بئر  )كقنبلة  املوقوتة  القنابل  امتحانات  عند 
بع�ضهم  ويالحظ  �ضورية،  يف  املدنيون  له  يتعر�ص  الذي  الهائل  العنف 
اأو  العنف  مب�ضاهد  املحتفل  االآخر  بع�ضهم  االإح�ضا�ص عند  باملنا�ضبة عدم 

الربامج  تكف  ال  ما  هو  فالظلم  املهيمن،  اخلطاب  يف  اأما  بها.  املبايل  غري 
النمطي  بت�ضويرها  اإليه،  التلميح  من  التلفزيون  �ضا�ضات  على  الفكاهية 
ملواطٍن كاريكاتوري »معرت« ومغلوب على اأمره، وهذا ما ينطلق منه خطاب 
بع�ص االأحزاب اجلماهريية مثل »حزب اهلل«، فيظهر الظلم ك�ضيء ع�ضي 
مدعاة  وهو  اليومية،  اخلالفات  ملحاججات  ومرتوك  الت�ضخي�ص،  عن 
للتاأفف نف�ضه عند م�ضكالت ال�ضري وم�ضكالت املعي�ضة وعند م�ضكالٍت 
ال لغة لها، مثل لزوم النا�ص مكانهم يف ال�ضلم االجتماعي مدى حياتهم.
»حفظ  على  العمل  �ضعارات  ترفع  بلديات  اليومي،  اللبنانيني  جوار  يف 
لبنانيني  على  قيوداً  وت�ضع  القانون  فتخرق  املواطنني«،  وم�ضلحة  االأمن 
اآخرين، ومتار�ص �ضنفاً جديداً من املهارات على ح�ضاب جمموعة ب�ضرية 
والبلديات  ال�ضيا�ضيني.  مع  االأدوار  لتوزيع  جديدة  �ضيغة  �ضمن  كبرية، 
يف  غارقون  فاللبنانيون  ال�ضيغة.  هذه  �ضمن  يدخل  من  وحدها  لي�ضت 
الثنائية الطائفية ويرتقبون اأن يتذابح »ال�ضنة وال�ضيعة« بالفوؤو�ص، وال يرون 
من  كثريون  لعب  التي  الثنائية  هذه  خارج  بهم  الظلم  اإحلاق  اإمكانيات 
اإذا مل يكن مرتكب  خرباء الكالم على بنائها ب�ضكٍل مفذلك ومف�ضل. 
الظلم من »جحافل ال�ضلفيني« على وقع التكبري اأو من »جحافل ال�ضيعة« 
اللطميات، فهو يكاد يكون يف اخلطاب املهيمن يف لبنان منزاًل  على وقع 
من ال�ضماء، ولي�ص ملرتكبه من هوية اأو من جن�ص حمدد، وكاأنه مالٌك يف 
ت�ضرف ال�ضماء، جاء وذهب، وال توابع تخ�ضه، وال وجود له بيننا، ولي�ص 

لوجوده بيننا من منطق ودالالت على �ضعيد الرتكيبة االجتماعية. 
متر بديهيات مرور الكرام اأمام اأعني اللبنانيني وال من يلتفت اإىل حمتواها 
يف االإعالم وال�ضيا�ضة. ال اأحد يت�ضاءل ماذا كان يق�ضد رئي�ص بلدية الدكوانة، 
هذا املحامي الذي خرق القانون اإحدى ع�ضرة مرًة، هو وع�ضابة من رجال 
اأنا�ص  اإهانة  وتفننوا يف  وعذبوا  و�ضربوا  اعتقلوا  عندما  يراأ�ضها،  التي  البلدية 
ُعزل يف كنف مقر ال�ضرطة البلدية؟ )اأنظر مقال كرمي منور يف العدد التا�ضع 
على  تعليقاً  قال  2013(. ماذا كان يق�ضد عندما  اأيار  القانونية،  املفكرة  من 
منتقديه: »نحن حاربنا، دافعنا عن اأر�ضنا وعن �ضرفنا م�ص تا يجوا اأ�ضخا�ص... 
ميار�ضوا هل اأمور عندي بالدكوانة«؟ من حارب هذا العبقري من قبل؟ هل 
حارب اإ�ضرائيل؟ اأم هم الفل�ضطينيون و»املتاولة« الذين قطنوا يف جوار بلديته 
يف ال�ضابق ومت تهجريهم وتكدي�ضهم يف �ضاطئ االأوزاعي؟ وملاذا ياأتي على 
ذكر هذا املا�ضي يف حادثة اأوجدته يف مقابل هذه الفئة الفائقة التهديد لالأمن 
القومي، ممن اتهمهم باملثلية والتحول اجلن�ضي؟ حقاً، ال خطر على �ضعب لبنان 

مع وجود هذا ال�ضنف من الرجال على اأهبة اال�ضتنفار. البلدية �ضاهرة.

*رسام وباحث في علم اإلجتماع

 من فريق المفكرة القانونية

تعر�س »املفكرة القانونية« �شهادة �شاب لبناين كان من اأوائل الذين خربوا 

مع  خمدرة  ملادة  حليازته  توقيفه  اإثر  على  املخدرات،  مكافحة  جلنة  معاملة 

رفيقني له. واأهمية ال�شهادة اأنها تربز على طولها اأوجها عديدة للباطن غري 

املنتظرة  التاأهيل  عملية  بتنفيذ  للموجلني  ال�شخ�شي  اأو  العريف  اأو  الر�شمي 

عني.  15 �شنة، باطٍن قد يحجب الغاية املرجوة من قبل امل�شرِّ منذ اأكرث من 

بها  تت�شم  التي  »الهمروجة«  نتيجة  تكون  قد  ما  ت�شور  اأمام  القارئ  فيحري 

احدى  اأن  اإذ  املو�شوعي  وباملعنى  »همروجة«  حقًا  وهي  التنفيذ،  ماكينة 

بها.  خا�س  لربنامج  مادًة  التوقيف  عملية  اعتمدت  التلفزيونية  القنوات 

طول  »وا�شطة«،  اعتباطية،  ر�شوة،  تعذيب،  االأ�شول،  عن  خارج  توقيف 

انتظام طفيلي  اأنه  يبدو  ما  ذلك  اإىل  وي�شاف  القانون،  يجيزه  مبا ال  احتجاز 

اأن  امل�شهد  هذا  يف  يرى  اأن  القارئ  يطرف  قد  الدولة.  ظهر  على  جديد 

اإدراك  قدرة  يظهر  للعناية  باملحتاجني  الدولة  �شنفتهم  ال�شهادة ممن  �شاحب 

مبعاجلة  املعنيني  وعي  يفوق  اأنه  �شك  ال  وعي  من  تنبع  حوله  من  يجري  ملا 

�شمري  اإال  هو  لي�س  الوعي  هذا  اأن  حقيقة  باملقابل  يقرفه  قد  االإدمان.  ملف 

اأمام م�شائبهم، واأن هذه امل�شائب لن ترتاجع عما  األفه وغريه من اللبنانيني 

قريب، اإن مل تنبعث من حيث وجب اأن تنتهي )املحرر(.

SHOW أمني
كنت اأمت�ضى يف اجلميزة ليال مع �ضديقني ذَوي مظهر غري اعتيادي )�ضوي 
جيب�ضي(، حني انق�ص علينا 5 اأ�ضخا�ص بثياب مدنية، وكانت معهم كامريا 
الـ ملحطة  تابعة  اأنها  الحقاً  علمنا  التلفزيون،  بكامريات  �ضبيهة  ت�ضجيل 
قالوا  ال�ضرطة.  عمل  ب�ضاأن  برنامج  ت�ضجيل  �ضدد  كانت يف  التي   MTV

ا�ضتعرا�ص  يف  وكاأنهم  يت�ضرفون  وكانوا  اال�ضتق�ضاء  دورية  من  اإنهم 
اىل  عمدوا  حني  البلد.  اإنقاذ  على  يعملون  اأبطال  وكاأنهم   ،SHOW

راأيتها بحياتي.  اأين  اأذكر  اأخرجوا من جيوبنا قطعة ح�ضي�ص ال  تفتي�ضنا، 
يريد  اأحد  اأنها مل تكن معي، لكن ال  اأمام املحققني  وقد �ضرحت مرارا 
له  �ضّبب  ما  غا�ضبا،  �ضديقي  كان  فيما  لهم  م�ضت�ضلما  كنت  ي�ضمع.  اأن 
اأيدينا يف طريقة جد  الكثري من العنف، وذلك بعد و�ضع »كلب�ضات« يف 
كثريا.  »اخلبيط«  زاد  وهنالك،  املخفر.  اىل  ثم  من  واقتادونا  ا�ضتعرا�ضية. 
يعني يف ال�ضارع، كان يف تدفي�ص وعنف لغوي، اأما يف املخفر، فقد ا�ضتد 
ال�ضرب، ما اأدى اىل اإدماء وجهه. وكان يقع ثم يقف وي�ضرخ فيعاد �ضربه 
ال�ضرب  ا�ضتمر  وقد  مرة.   15 من  اأكرث  وقف  ثم  وقع  ورمبا  جمددا.  فيقع 

ال�ضاعة، كل ذلك على م�ضمعنا، اإذ كنا مكلب�ضني  اأعتقد حوايل  على ما 
وكان �ضراخه ميالأ املكان. بعد ذلك، احُتجزنا يف خمفر اجلميزة لليلتني ثم 

ُنقلنا اىل حبي�ص حيث مكثنا ثالث ليال. 
حمود  برج  من  قا�ضر،  اأحدهم  �ضباب،  ثالثة  قابلنا  االحتجاز،  خالل 

اأخربوين الق�ضة نف�ضها اأي اأنهم كانوا ي�ضورون واقعة القب�ص عليهم. 

التحقيق
مكتب  من  جاوؤوا  اأ�ضخا�ص  اجلميزة  يف  اأذكر  ما  على  معنا  حّقق  قد 
اإجراء  فور  للح�ضي�ضة  تعاطّي  ثبت  وقد  متاأكدا.  ل�ضت  لكني  املخدرات، 
اأن  يريدون  فهم  مهينا.  معنا  التحقيق  كان  ذلك،  ورغم  للبول.  فح�ص 
باملادة. يطرحون االأ�ضئلة نف�ضها مرارا  اأتعاطى ومن زودين  يعرفوا مع من 
لدي  مبا  الأديل  �ضدي  بت�ضريحات  اأدلوا  قد  اأ�ضدقائي  باأن  يل  ويوحون 
جبان.  اأو  خائن  وكاأين  اأ�ضدقائي  اإيّل  ينظر  احلني،  ذلك  ومنذ  �ضدهم. 
ن�ضية موجهة اىل  ر�ضالة  وقد وجدوا  هاتفي.  االأرقام على  يبحثون يف  ثم 
حبي�ص،  ويف  باملروج.  االت�ضال  ت�ضهيل  فيها  منه  اأطلب  اأ�ضدقائي  اأحد 
فح�ص  خالل  من  يتعاطى  اأنه  ثبت  بعدما  الينا  فان�ضم  �ضديقي  جلبوا 
البول. باملقابل، مل يتم القب�ص على املروج واأظن اأنه من االأ�ضخا�ص الذين 

يتمتعون بح�ضانة معينة. 

الخروج من حبيش
تريدون  كنتم  اإذا  لنا:  وقالوا  املح�ضر،  فتح  اأعادوا  خروجنا،  من  يوم  قبل 
اخلروج، فعليكم اخل�ضوع لعالج يف �ضهر البا�ضق، فوافقنا. اإال اأنهم عادوا 
اأنها  هاتفي،  رقمه على  الذي وجدوا  واأخربنا �ضديقي  الزنزانة،  اىل  وردونا 
قربت. وعرفنا منه اأن والده قد دفع مبلغ 2500 دوالر اأمريكي الإخراجنا. 
فهنالك  العدل.  ق�ضر  اىل  الأخذنا  اإمنا  امللف  الإغالق  لي�ص  �ضدد  واملبلغ 

ع�ضرات املحتجزين وهم ال ينقلون اإال عددا قليال منهم يوميا. 

لجنة مكافحة اإلدمان: إجراءات جديدة
وهكذا، بعد خم�ضة اأيام احتجاز، اأقلتنا حافلة والقيود يف اأيدينا اىل وزارة 
دركي  معها  وكان  �ضيدة  هنالك  ا�ضتقبلتنا  اخلام�ص(1.  )الطابق  العدل 
التفا�ضيل  كل  وعليها  ورقة  على  وقعت  �ضفته.  اأعرف  ال  اآخر  و�ضخ�ص 
عن ا�ضمي ومتى ولدت ومنذ متى بداأت التدخني، وكم مرة كنت اأدخن 

مع  نعم،  فقلت  لعالج.  اأخ�ضع  باأن  اأرغب  كنت  اإذا  �ضاألت  ثم  اأ�ضبوعيا؟ 
علمي الكامل باأنه »ما بدها هالأد«.. فاأنا ل�ضت بحاجة اىل عالج، وقد وقعت 
ويداي يف القيود. وكنت فهمت اأثناء �ضوقنا من اأقارب اأ�ضحابنا اأن هناك 
اإجراءات جديدة. بعد ذلك، اأطلقوا �ضراحنا واأعلمونا اأن علينا التوجه فورا 
اىل �ضهر البا�ضق. كنا هنالك عند ال�ضاعة الثانية بعد الظهر، اإال اأنه تعني 
و�ضول  حني  ليال  والن�ضف  الثامنة  ال�ضاعة  حتى  هنالك  االنتظار  علينا 
بينهم  ومن  �ضخ�ضا   12 حوايل  كنا  اللجنة(.  )طبيب  املخت�ص  الطبيب 
حوايل 5 �ضباب حتت 18 �ضنة من تالميذ اللي�ضه )GLFL(. وكنا ندخل 
مت  الذين  اأواخر  من  وكنت  االآخر،  تلو  الواحد  الطبيب  ملعاينة  للخ�ضوع 
املعاينة ت�ضتغرق ما بني خم�ص وع�ضر دقائق. ومعي،  ا�ضتقبالهم. وكانت 
مل ت�ضتغرق الزيارة اأكرث من 5 دقائق. و�ضاألني االأ�ضئلة نف�ضها )منذ متى 
تعاطيت  مرة  اآخر  كانت  ومتى  اأتعاطاه؟  الذي  املخدر  هو  وما  اأتعاطى؟ 
كل  �ضدد  وقد  فح�ص.  الإجراء  البول  من  عينة  اأخذ  كما  املخدرات؟( 
جرى  ذلك،  بعد  للمعاينة.  بدال  اأمريكيا،  دوالرا   80 مبلغ  منا  واحد 
تقرير  �ضوء  على  اتخذت  التي  اللجنة  قبل  من  جمددا  ايّل  اال�ضتماع 
االرتهان  من  اىل عالج  اأحتاج  ال  باأين  قرارا خطيا  البا�ضق  �ضهر  طبيب 
اجل�ضدي، اإمنا فقط لعالج من االرتهان النف�ضي، طالبني مني الرتدد مرة 
كل اأ�ضبوعني اىل طبيب نف�ضي اجتماعي، على اأن يكون اخليار حم�ضورا 
وقد  اآخر.  وطبيب  نف�ضه  البا�ضق  �ضهر  يف  عاينني  الذي  الطبيب  بني 
وبعد  عدة.  مرات  عليه  فرتددت  االآخر،  الطبيب  لدى  الذهاب  اخرتت 
دوالر   100 مبلغ  له  اأ�ضدد  اأن  مني  طلب  االأخري،  هذا  لدى  زيارة  اأول 
اأمريكي بالرغم من اأنني اأبرزت له ورقة من اللجنة تفيد باأنني حمال اليه 
منها، ومن ثم �ضددت له مبلغ 50 دوالرا اأمريكيا عن كل زيارة اإ�ضافية، 
الحقا،  االجتماعي  ال�ضمان  يل  يعو�ضه  لديه  اأدفعه  ما  اإن  يل  قال  وقد 

وبالطبع هذا االأمر غري �ضحيح. 
انتظرنا  مرة،  اأول  يف  التحقيق.  قا�ضي  اأمام  للمثول  ا�ضتدعائي  مت  كما 
9 حتى ال�ضاعة الواحدة بعد الظهر. ثم كان هناك  اأمام بابه من ال�ضاعة 
نف�ضها تقريبا. مل يتم �ضوؤالنا خاللها  انتظرنا فيهما املدة  اأخريان  جل�ضتان 
بتاتا عن العالج الذي كنا نخ�ضع له. ول�ضت متاأكدا مما اإذا كان قد اأ�ضدر 

القا�ضي قراراً بوقف التعقبات اأم ال. اأيام تذهب عالفا�ضي.

بيسان طي

معلومات: نحو 30 مدمنا لبنانيا ا�ضتفادوا من عمل جلنة مكافحة املخدرات 
التي ت�ضمن لهم العالج كبديل من املالحقة وفق ما كان قرره قانون املخدرات 
منذ 1998، وقد تراكم هذا العدد منذ االنطالقة الفعلية لن�ضاطها مع بدايات 
العام احلايل، بعد 15 عاما من االنتظار. معظم امل�ضتفيدين من اجليل ال�ضباب 
ومن متعاطي مادة احل�ضي�ضة، وقد تابع عدد منهم بالفعل فرتة عالج، وقد مت 
حتى االآن حترير اإفادات ب�ضفاء حوايل خم�ضة منهم، االأمر الذي يوجب مبدئيا 
بع�ص  الفرتة االأخرية، مت مل�ص جتاوب  بالكامل. ويف  وقف املالحقة �ضدهم 
الق�ضاة مع قرار تفعيل اللجنة فاأحالوا اإليها عددا من املدمنني املوقوفني اأمامهم، 
وفيما كان املحالون يف ال�ضهرين االأولني من بريوت ومنطقة جبل لبنان فقط، 

متت اإحالة حاالت من املناطق االأخرى، منها مثاًل مدمن اأوقف يف بعلبك.
تعزو م�ضادر من اللجنة قلة عدد املحالني اإىل اللجنة اىل قلة االإمكانات التي 

ملعاجلة  خم�ض�ص  واحد  م�ضت�ضفى  فثمة  اللبنانية،  ال�ضلطات  توفرها 
من  الكبري  العدد  اإىل  وبالنظر  البا�ضق،  �ضهر  م�ضت�ضفى  وهو  املحالني 
املوقوفني بتهم تعاطي املخدرات يف لبنان، فاإنه ي�ضعب على م�ضفى واحد 

اأن يوؤمن املعاجلات املطلوبة.
من جهة ثانية، �ضكا بع�ص املتابعني للعالج اأنهم ي�ضطرون اإىل دفع تكاليف 
ملتابعته، وذلك خالفاً ملا ن�ص عليه القانون، ويف �ضهادات لبع�ص املوقوفني اأنهم 
دفعوا لالأطباء املعاجلني لهم من االرتهان اجل�ضدي والنف�ضي مبالغ ترتاوح بني 
50 و100 دوالر عن كل معاينة، وهي مبالغ مل ين�ص عليها القانون الذي �ضدد 

على جمانية املعاجلة. هذه املبالغ قد ال تتوافر لدى عدد من املوقوفني الفقراء 
الذين قد يعجزون عن اإكمال العالج يف حال ُفر�ص عليهم دفعها با�ضتمرار 
)اأنظر ال�ضهادة املن�ضورة اأدناه(. وقالت م�ضادر متابعة لـ»املفكرة القانونية« اإن 
ر�ضائل وجهت من وزارة العدل اإىل وزارة ال�ضحة تلفت اإىل �ضرورة �ضمان 

مراكز عالج جماين واىل �ضرورة اعتماد مراكز اإ�ضافية للعالج. 

أيام بتروح عالفاضي:
شهادة شاب متعاط عن أول تجارب لجنة اإلدمان

إحالة 30 مدمنا فقط والعالج ليس مجانيا 
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يعالج مقال اأمين هل�شا مو�شوع »اجللوة«، وهو اأحد اأ�شكال العقوبات اجلماعية 

اأبناء ع�شرية اأخرى.  املفرو�شة على ع�شرية متهٍم بالقتل، طالت جرميته اأحد 

بني  تعاونا  بل  ال  املجتمع،  ويف  الدولة  اإدارات  يف  عاما  متاهيا  املقال  ويف�شح 

فئات الو�شطني ال�شعبي والر�شمي، لال�شتمرار يف تطبيق هذا القانون العريف 

اإلغاء القوانني الع�شائرية كافة. وبالطبع، يتعار�س توجه الدولة االأردنية  رغم 

الدولية ومنها  املعاهدات  للت�شديق على  الدائمة  املجال مع حما�شتها  يف هذا 

املعاهدات املعنية بحقوق االإن�شان. وبينما تطرح الق�شية برمتها اإ�شكالية اإنزال 

ذي  جمتمٍع  على  »ليربالية«  عقيدة  ذات  موؤ�ش�شات  يف  طبخها  مت  ت�شريعات 

معتقدات و�شوابط خمتلفة تاريخيا، ي�شكك الكاتب يف التناق�س الذي حتمله 

اإجراءات  يف  املن�شود  البدوي  املجتمع  اختفاء  اإىل  التنبيه  عرب  ال�شردية  هذه 

كهذه، حيث اإن اأبناء البدو اأ�شبحوا مبعظمهم �شكانا للمدن. فت�شبح االإ�شكالية 

حم�شورة بكيفية اإنزال عقاب جماعي تع�شفي يف جمموعة من النا�س، ال ذنب 

لهم اإال اأنهم ولدوا يف منطقة جغرافية معينة. ومن الالفت اأي�شا اأن النقا�س يف 

هذا املو�شوع يبقى جد حمدود رغم خطورته واملظامل التي تن�شاأ عنه )املحرر(. 

اأ�ضدر مركز احلياة لتنمية املجتمع املدين، اإعالنا حول اجللوة الع�ضائرية مبينا 
خطورة هذه الظاهرة واأثرها على املجتمع االأردين. وحت�ضل اجللوة عندما يكون 
اأفراد  اأحد  فريتكب  نف�ضها،  املنطقة  اأو  املحافظة  يف  تقطنان  ع�ضريتان  هناك 
اإحداهما جرمية قتل اأو هتك عر�ص بحق فرد من اأفراد االأخرى، فيجرب اإذ ذاك 
اأقارب اجلاين، حتى اجلد اخلام�ص يف بع�ص االأحيان، على مغادرة املحافظة 
اأو املنطقة اجلغرافية التي يقطنون فيها حتى يتم ال�ضلح بني الطرفني، وذلك 
جتنبا للثاأر والأفعال انتقامية تو�ضف يف االأردن »بفورة الدم«، وقد متتد اجللوة 
اإىل �ضنوات اإذا مل يقم ال�ضلح بني الطرفني. ويف العادة يتو�ضط وجهاء الع�ضائر 
لل�ضلح بني الع�ضريتني، اإال اأن جهودهم قد ت�ضل اإىل طريق م�ضدود ب�ضبب 
�ضخامة املبلغ املايل املطلوب من اأهل اجلاين كدّية والتي قد ت�ضل اإىل مئة 
األف دوالر اأمريكي يف جرمية القتل العمد. وقد جرت العادة اأن يوؤجل الق�ضاء 
البت يف اجلرمية الأن ال�ضلح بني الفريقني يعني اإ�ضقاط احلق ال�ضخ�ضي، االأمر 
الذي يرتك اأثره على العقوبة، ويو�ضح اأحد �ضيوخ الع�ضائر اأن بطء اإجراءات 
التقا�ضي يوّلد �ضعورا لدى اأهل ال�ضحية باأن اجلاين ما زال حرا واأن القانون 

مل ياأخذ لهم حقهم منه، لذلك يتم�ضكون باجللوة.

أول بيان من نوعه ضد الجلوة
ويعد االإعالن ال�ضادر عن مركز احلياة لتنمية املجتمع املدين االأول من نوعه، 
وهو يتكون من مقدمة واأحد ع�ضر بندا اأكد املركز من خاللها التزام ال�ضلطة 
التنفيذية مبوجب القانون باحرتام حقوق املواطن وحمايتها والوفاء بها. ونادى 
برف�ص جميع االأفعال االنتقامية القائمة على الثاأر وتدمري املمتلكات العامة 
واخلا�ضة. ودعا اإىل تعزيز منظومة القيم املجتمعية احلميدة لنبذ العنف بجميع 
الربامج  تبني  على  والعمل  املجتمعي  ال�ضلم  اإحالل  خالل  من  اأ�ضكاله 
واخلطط لهذه الغاية. واأبدى املركز قلقه من فر�ص اجللوة يف بع�ص االأحيان، 
ل�ضنة  قانون منع اجلرائم رقم )7(  اإىل  باال�ضتناد  االإداريني  من قبل احلكام 
1954. وطلب من وزير الداخلية االإيعاز اإىل احلكام االإداريني بوقف فر�ص 

اجللوة الع�ضائرية ب�ضكلها احلايل على اأهايل اجلاين تفعيال ملبداأ �ضيادة حكم 
القانون واحرتاما لن�ص املادة )2/7( من الد�ضتور التي تن�ص على اأن »كل 
اعتداء على احلقوق واحلريات العامة اأو حرمة احلياة اخلا�ضة لالأردنيني جرمية 
واأعمالها  قراراتها  م�ضوؤولية  تتحمل  الدولة  اأن  واأكد  عليهاالقانون«.  يعاقب 
االإدارية املخالفة للقانون والتعوي�ص عن جميع اأ�ضكال ال�ضرر الناجتة منها يف 
حالة اخلطاأ واالنتهاك اجل�ضيم حلقوق املواطنني. واأخريا دعا املركز املوؤ�ض�ضات 
الر�ضمية وغري الر�ضمية اإىل االإ�ضهام يف تعزيز وتر�ضيخ مبداأ �ضيادة القانون من 

اأجل حتقيق العدالة وامل�ضاواة بني املواطنني على �ضعيدي الفكر واملمار�ضة 
ومناه�ضة جميع اأ�ضكال االنتقام الفردي اأو اجلماعي باعتباره تعدياً على هيبة 

الدولة وموؤ�ض�ضاتها قبل اأن ُي�ضكل تعدياً على حقوق املواطنني وحرياتهم.
وقد تنبه املركز خلطورة هذه املمار�ضة اأثناء ر�ضده لعملية االنتخابات الربملانية 
عندما تبني له عدم قدرة بع�ص املواطنني على ممار�ضة حقهم االنتخابي ب�ضبب 
اأحد  الأن  فيها  ي�ضكنون  التي  املحافظة  مغادرة  على  اإجبارهم  اأو  مغادرتهم 
اأقاربهم ارتكب جرمية القتل. ومن خالل عملية تق�ص قام بها املركز، تبني 
اأن تطبيق اجللوة يجرب االأفراد على ترك اأماكن �ضكنهم وعملهم ومدار�ضهم 
ومن  جديد.  منزل  ا�ضتئجار  اأعباء  وحتمل  اأخرى  حمافظة  اإىل  واالنتقال 
الطبيعي اأن يكون هناك انقطاع ملورد رزقهم ب�ضبب التغيب امل�ضتمر عن مكان 
العمل اأو زراعة االأرا�ضي التي ميلكونها. ويف ما يتعلق بطلبة اجلامعات، فاإنه 
يتعذر عليهم اال�ضتمرار يف دار�ضتهم اإذا كانوا يدر�ضون يف اجلامعة القريبة من 
املنطقة التي ي�ضكنونها. اإ�ضافة اإىل �ضعوبات اأخرى ترافق انتهاك حرية التنقل 

واختيار مكان االإقامة، ف�ضاًل عن ت�ضتيت االأ�ضرة وانتهاك وحدتها. 
من  جمموعة  على  ُتفر�ص  جماعية  عقوبة  اإذاً  ُت�ضكل  الع�ضائرية  اجللوة 

املواطنني، ال ذنب لهم �ضوى اأنهم اأقارب اجلاين الذي يكون موقوفا على ذمة 
التحقيق، اأي اأننا اأمام انتهاك ملبداأ �ضخ�ضية العقوبة التي ال يجوز اإيقاعها اإال 
على اجلاين، ناهيك عن اأن هذه العقوبة ال تقررها ال�ضلطة الق�ضائية. وي�ضجل 
اأنه بح�ضب اأرقام وزارة الداخلية، فقد �ضهد االأردن 16 جلوة ع�ضائرية يف العام 
2011، كان بينها حالة �ضملت اإجالء اأكرث من مئة اأ�ضرة عن لواء الها�ضمية 

يف الزرقاء اإثر جرمية قتل. باملقابل هناك حاالت عديدة يقوم فيها اأهل املجني 
عليه بال�ضفح عن اأهل اجلاين وال يطالبون بتطبيق اجللوة.

السند التقليدي للجلوة: التشريعات 
العشائرية الملغاة

تطبيق اجللوة يعود اإىل جمموعة من القوانني املتعلقة بالع�ضائر والبدو �ضدر 
الرقم )34(  القانون  1976 �ضدر  العام  اأنه يف  اإال   ،1936 العام  اأغلبها يف 
الذي األغى كل القوانني الع�ضائرية، ومع ذلك هناك ا�ضتمرار بتطبيق اجللوة 
لغاية االآن، ومل ي�ضبق الأحد اأن �ضكك ب�ضرعيتها، با�ضتثناء بع�ص االأحكام 
النادرة ملحكمة العدل العليا، املحكمة االإدارية، التي ق�ضت بعدم �ضرعية اأية 
اإجراءات ت�ضتند اإىل القوانني الع�ضائرية كما هي احلال يف القرار الرقم )144( 
ل�ضنة 1984 الذي جاء فيه »ال ي�ضتند اىل اأ�ضا�ص قانوين القول اإن للمحافظ 
�ضالحية اتخاذ اإجراءات ع�ضائرية؛ اإذ اإن القانون الرقم )34( ل�ضنة 1976 
 )45( الرقم  القرار  ويف  البدو«.  على  واالإ�ضراف  الع�ضائر  األغى حماكم  قد 

األغى  قد   1976 ل�ضنة   34 الرقم  القانون  »اإن  فيه  الذي جاء   1985 ل�ضنة 
قانون الع�ضائر وحمكمة ا�ضتئناف الع�ضائر وقانون االإ�ضراف على البدو، وهي 
القوانني التي كانت جتيز اتباع العادات الع�ضائرية ب�ضاأن النزاع النا�ضئ عن 
بع�ص اجلرائم، وعليه فال يجوز اال�ضتناد اىل العرف االإداري لتربير التوقيف 
التي  الد�ضتور  من  الثامنة  للمادة  �ضريحة  خمالفة  ذلك  يف  الأن  االإداري 
ن�ضت على اأنه »ال يجوز اأن يقب�ص على اأحد اأو يوقف اأو يحب�ص اأو تقيد 

حريته اإال وفق اأحكام القانون«.
ملغاة،  اأنها  يفرت�ص  التي  الع�ضائرية  للعادات  الناظمة  للقوانني  و�ضندا 
اجللوة الع�ضائرية تطبق فقط على ع�ضائر بدوية حمددة على �ضبيل احل�ضر 
لت�ضمل جميع  امتدت  املمار�ضة  هذه  اأن  اإال  االأردنيني،  من  غريهم  دون 
واملخيمات  واالأرياف  املدن  يف  املقيمني  االأردنية  والعائالت  الع�ضائر 
الع�ضائر  بحق  اجللوة  تطبيق  اأن  كما  احلياة.  مركز  ر�ضده  ما  بح�ضب 
املباين  واأن�ضاأوا  املدن  يف  ا�ضتقروا  الأنهم  منطقي  غري  اأمراً  اأ�ضبح  البدوية 

الدائمة، وبالتايل �ضفة الرتحال مل تعد تالزمهم. 

السند الحديث للجلوة: قراءة للقانون بلغة 
التقليد 

الأحكام  �ضنداً  االإداري  احلاكُم  الع�ضائرية  اجللوة  يفر�ص  احلايل،  الوقت  يف 
قانون منع اجلرائم الرقم )7( ل�ضنة 1954، الذي ت�ضوبه �ضبهة عدم د�ضتورية 
ي�ضمح  الأنه  االإن�ضان  بحقوق  املعنية  الوطنية  التقارير  من  العديد  بح�ضب 
القانون  يف  ال�ضليمة  التقا�ضي  اإجراءات  مع  ي�ضتقيم  ال  ب�ضكل  باالعتقال 
االأردين واملعايري الدولية املتعلقة بهذا اخل�ضو�ص. كما اأن �ضهرته امتدت اإىل 
ال�ضعيد الدويل؛ اإذ تردد ا�ضم هذا القانون وما يرتتب عليه من نتائج يف اأروقة 
االأمم املتحدة وتقارير اللجان االتفاقية، فعلى �ضبيل املثال �ضبق للجنة املعنية 
بحقوق االإن�ضان يف مالحظاتها اخلتامية على التقرير الدوري املقدم من قبل 
االأردن يف العام 2010 اأن عرّبت عن قلقها العميق الأن هذا القانون يخّول 
احلكام االإداريني �ضالحيات متكنهم من توقيف اأي �ضخ�ص يعترب اأنه ميثل 
خطراً على املجتمع، وذلك دون قرار اتهام ودون توفري ال�ضمانات القانونية 

ودون �ضدور اأي اأمر ق�ضائي يف املو�ضوع. 
ومن اأجل تطبيق اجللوة، يتوجه احلاكم االإداري املعني اإىل اأهل اجلاين الأخذ 
ما ي�ضمى بالعطوة االأمنية، وهي فرتة مدتها ثالثة اأيام وثلث، ي�ضمح الأهل 
اجلاين واأقاربه مبغادرة مكان اإقامتهم دون اأن يتعر�ص اإليهم اأهل املجني عليه، 
ويوقع على �ضك العطوة ممثلون عن اأهل املجني عليه وممثلون عن االأمن العام 

ووزارة الداخلية. عملية االإجالء تتم مبعرفة احلاكم االإداري واإ�ضرافه.
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الجلوة العشائرية في األردن: عقوبة جماعية تحيا بقوة التقاليد
اجلرائم  منع  قانون  مبوجب  االإداري  للحاكم  املمنوحة  ال�ضالحيات  تندرج 
حتت مفهوم ال�ضبط االإداري، بح�ضب ما ا�ضتقر اجتهاد حمكمة العدل العليا، 
املتمثلة بقيود و�ضوابط ترد على ن�ضاط االأفراد وحرياتهم بهدف حماية النظام 
العام، لكن تقت�ضي متطلبات ال�ضبط االإداري املوازنة واملواءمة بني حقوق 

االأفراد وحرياتهم، وبني تقييد هذه احلريات.
واملقلق بهذا املو�ضوع اأن قانون منع اجلرائم مل ين�ص على ا�ضتخدامه يف حالة 
ولي�ص من  �ضبيل احل�ضر  التي يطبق بحقها على  الفئات  اإذ ح�ضر  اجللوة؛ 
�ضمنها عائلة اجلاين واأقاربه، وذلك �ضندا الأحكام املادة )3( من هذا القانون، 
باأنه  اأو خا�ص يف ظروف تقنع املت�ضرف  وهي: كل من وجد يف مكان عام 
كان على و�ضك ارتكاب اأي جرم اأو امل�ضاعدة على ارتكابه، كل من اعتاد 
الل�ضو�ضية اأو ال�ضرقة اأو حيازة االأموال امل�ضروقة اأو اعتاد حماية الل�ضو�ص اأو 
اإيواءهم اأو امل�ضاعدة على اإخفاء االأموال امل�ضروقة اأو الت�ضرف فيها وكل من 

كان يف حالة جتعل وجوده طليقاً بال كفالة خطرا على النا�ص.
ويف ما يتعلق بال�ضالحيات املمنوحة للحاكم االإداري مبوجب اأحكام هذا 
وال�ضلوك  ال�ضرية  ح�ضن  بتعهد  املعنيني  االأ�ضخا�ص  مطالبة  فهي:  القانون 
خالل املدة التي ي�ضت�ضوب املت�ضرف حتديدها على اأن ال تتجاوز �ضنة واحدة 
واالإقامة اجلربية بو�ضعه حتت رقابة ال�ضرطة اأو الدرك مدة ال تزيد على �ضنة 
واحدة... وبح�ضب اجتهاد حمكمة العدل العليا فاإن �ضالحية احلاكم االإداري 
تقديرية بهذا اخل�ضو�ص1. ويف هذه احلالة، لل�ضخ�ص الذي ُتفر�ص عليه االإقامة 
اجلربية اأن يقيم �ضمن حدود اأي ق�ضاء اأو مدينة اأو قرية معمورة يف اململكة 
واأن ال ينقل مكان اإقامته اىل اأي ق�ضاء اأو مدينة اأو قرية اأو معمورة اأخرى بدون 
تفوي�ص خطي من قائد املنطقة، واأن ميتنع عن مغادرة الق�ضاء اأو املدينة اأو القرية 
التي يقيم فيها بدون تفوي�ص خطي من قائد املنطقة، واأن يعلم قائد املنطقة 
التي يقيم فيها عن تغيري منزله اأو م�ضكنه واأن يح�ضر اىل اأقرب مركز لل�ضرطة 
كلما كلفه بذلك ماأمور ال�ضرطة امل�ضوؤول عن الق�ضاء اأو املدينة التي يقيم فيها، 
واأن يبقى داخل م�ضكنه من بعد غروب ال�ضم�ص ب�ضاعة واحدة لغاية �ضروقها، 

ويجوز لل�ضرطة اأو الدرك اأن تزوره يف اأي وقت للتاأكد من ذلك. 
كما يكون للحاكم االإداري اللجوء اإىل التوقيف االإداري اإذا تخلف ال�ضخ�ص 

الذي �ضدر قرار بتكليفه اأن يعطي تعهداً عن تقدمي التعهد.
احلاكم  قرارات  م�ضروعية  بعدم  اجلزم  ميكن  ال�ضالحيات،  هذه  �ضوء  ويف 
االإداري القا�ضية بفر�ص اجللوة الع�ضائرية الفتقارها الأي �ضند قانوين؛ اإذ ان 
االأ�ضخا�ص الذين يطبق بحقهم هذا القانون اأو احلاالت التي ت�ضتدعي تطبيقها 
لي�ص لها عالقة باجللوة الع�ضائرية. وبالتايل منيل اإىل االعتقاد باأنها قابلة لالإلغاء 
�ضرعيتها. كما ميكن الأهل اجلاين  ب�ضبب عدم  العليا  العدل  اأمام حمكمة 
املطالبة بالتعوي�ص عن االأ�ضرار التي تعر�ضوا لها من جراء هذه القرارات، 
فبح�ضب ن�ص املادة 9/ب من قانون حمكمة العدل العليا فاإنها تخت�ص يف 
طلبات التعوي�ص عن القرارات واالإجراءات املن�ضو�ص عليها يف الفقرة، �ضواء 
رفعت اليها ب�ضفة اأ�ضلية اأو تبعية2. اأي اأن القانون اأفرد لدعوى التعوي�ص ن�ضا 
خا�ضا متييزا لها عن دعوى االإلغاء؛ حيث اإن الهدف من دعوى االإلغاء طلب 
اإلغاء قرار اإداري لعدم �ضرعيته، فيما تن�ضّب دعوى التعوي�ص على الطلب من 
االإدارة العامة باأن توؤدي تعوي�ضا ب�ضبب االأ�ضرار املادية واملعنوية التي تعر�ص 

لها ال�ضخ�ص جّراء القرار غري امل�ضروع.
والالفت للنظر اأن التوجه العام عند غالبية االأردنيني هو عدم الت�ضكيك 
ينادي  من  هناك  باأهميتها،  يوؤمنون  اإنهم  بل  الع�ضائرية  اجللوة  ب�ضرعية 
باحلد من اآثارها مثل اأن يقت�ضر تطبيقها على االأقارب من الدرجة االأوىل 

اأو الثانية لكن دون اإلغائها.

 *محام وأستاذ القانون المشارك

 بجامعة اإلسراء، األردن

أيمن هلسا

قرار عدل عليا 1994/426.. 1

بقرارات . 2 متعلقة  كانت  بالتعوي�ص  العليا  العدل  تطبيقات حمكمة  اأوائل  ام  االإ�ضارة  جتدر 

احلاكم االإداري �ضادرة باال�ضتناد اإىل قانون منع اجلرائم، عدل عليا قرار رقم 1992/155 و بنف�ص 

املعنى اأنظر عدل عليا قرار رقم 1995/91

wordpress تركت ع�ضريٌة بيوتها يف لواء الها�ضمية لينتقلوا اإىل قرية العالوك خوفاً من الثاأر - موقع 

القانونية  املفكرة  من   )2013 )اآذار   8 عدد  وّزع   2013-4-2 بتاريخ 
العام  االأمن  من  مر�ضال  ردا  و17،   16 ال�ضفحتني  على  ن�ضرت  التي 
االأمن  ميار�ضه  ما  دوليا:  مدان  »لبنان  بعنوان:  ون�ضا  ل�ضارة  مقال  على 
الرد عددا من  ن�ضرها  العام ي�ضمى احتجازا تع�ضفيا«، وقد خالفت يف 

اأحكام قانون املطبوعات وبوجه خا�ص املاد 4 من قانون املطبوعات:
املقال مو�ضوع الرد كان من�ضورا يف ال�ضفحتني 8 و9، يف حني  -

اأن الرد مت ن�ضره يف ال�ضفحتني 16 و17، اي لي�ص يف املكان نف�ضه، 
-  8 ال�ضفحة  اأعلى  يف  جاءت  الرد  مو�ضوع  املقال  مقدمة  اأن 

من  اال�ضفل  الن�ضف  يف  مقدمته  و�ضع  مت  الرد  اأن  حني  يف 
ال�ضفحة 16، ثم اأ�ضيف اإىل املقال اعالن لكتاب ال عالقة له 

العام،  بتو�ضيح االأمن 
اأن اأحرف عنوان املقال الذي تناول االأمن العام اأكرب حجماً  -

من اأحرف عنوان الرد. 
اأما اأبرز املغالطات القانونية التي يت�ضمنها رد املفكرة، فهي اأنها و�ضعت 
)نقطتني  العام«:  االأمن  على  يرد  »الق�ضاء  التايل:  العنوان  حتت  ردها 

وتابعت ما قاله الق�ضاء يف رده املختلق(. 
وبالتايل فاإن هذا العنوان يوحي ويوؤكد باأن الق�ضاء اأ�ضدر ردا ما على 
االأمن العام، خالفا للواقع. وتاليا، تكون النتيجة القانونية لهذا العنوان 
اإطار  واإما �ضمن  كاذبة،  اأخبار  اإطار اختالق  اإما �ضمن  يندرج  اأنه  هي 
نرتك  ونحن  العقوبات  قانون  من   385 املادة  عرفته  الذي  الذم  جرمية 

للق�ضاء ان يقدر الو�ضف القانوين ال�ضحيح وان يحدد امل�ضوؤوليات.
اأي  اأن  اعتربت،  القانونية  املفكرة  اأن  افرت�ضنا  فلو  ثانية،  جهة  من  اأما 
حكم ق�ضائي هو مبثابة رد ي�ضدر عن الق�ضاء اللبناين جتاه جهة معينة، 
الكثريين  يجعل  الق�ضاء  ونزاهة  ا�ضتقاللية  مي�ص  الذي  املنطق  فهذا 
لبنان  اىل  خل�ضة  والدخول  والتزوير  ال�ضرقة  احكام  اأن  هل  ي�ضاألون: 
واالخراج من لبنان ال�ضادرة على املدعو اجلبوري تعترب مبثابة ردود من 

الق�ضاء على اجلهة التي حتت�ضن ق�ضية مرتكب تلك اجلرائم؟
ثم اإن املقال مو�ضوع الرد كان موقعا من قبل الكاتبة �ضارة ون�ضا بينما 
الرد جاء يعتمد �ضياغة التعبري عن راأي املفكرة القانونية، وهذا يعني 
ال�ضجال  هذا  يف  طرفا  نف�ضها  اعتربت  القانونية  املفكرة  جمعية  اأن 
االإعالمي يف الوقت الذي يوجب على القيمني عليها اعتماد »احلياد«. 
املفكرة  وجمعية  التحرير  اإدارة  على  يتمنى  العام  االأمن  فان  وختاما   
�ضجال  وكاأنه  عنه  ي�ضدر  مل  امرا  الق�ضاء  اىل  تن�ضب  ال  ان  القانونية، 
فيه  ملا  قانون املطبوعات،  اأحكام  واأن حترتم  العام والق�ضاء،  بني االأمن 

م�ضلحة املجتمع وال�ضحافة والقانون ب�ضكل عام، وم�ضلحة وم�ضداقية 
اجلمعية يف عامل ال�ضحافة والقانون ب�ضكل خا�ص.

ورد المفكرة على الرد: 
يهم اأ�ضرة التحرير اإي�ضاح االأمور االآتية: 

بو�ضوح  - هي  العام  االأمن  على  الق�ضاء  رد  اىل  االإ�ضارة  اأن 
�ضراحة  اأدانته  كانت  التي  الق�ضائية  االأحكام  اىل  اإ�ضارة 
عدة،  عراقيني  الجئني  �ضد  التع�ضفي  االحتجاز  بانتهاج 
عليه  واأكد  عاد  ما  وهذا  و2010.   2009 عامي  يف  وذلك 
لالأمم  التابع  التع�ضفي  باالحتجاز  املعني  العامل  الفريق 
العام اىل  االأمن  متاما �ضعي  املتحدة. وهذه االأحكام تدح�ص 
التربوؤ من اتهامه بارتكاب هذه املمار�ضة التي ت�ضكل جناية. 

بخ�ضو�ص دعوة املفكرة اىل احليادية، يهمنا اإي�ضاح اأن االلتزام  -
واالنتهاكات  همومها  وتظهري  املهم�ضة  الفئات  عن  بالدفاع 
يح�ضل  حني  احليادية  مع  اأبدا  يتعار�ص  ال  �ضدها  املرتكبة 
بع�ص  الإعادة  �ضروريا  �ضرطا  يبقى  اأنه  بل  مو�ضوعي،  ب�ضكل 
املديرية  ومنها  النفوذ  قوى  مواجهة  يف  الفئات  لهذه  التوازن 

لالأمن.  العامة 
اأن ردود االأمن العام ال تتما�ضى مع �ضروط قانون املطبوعات  -

املقال  مبو�ضوع  مت�ضلة  الردود  هذه  تكون  اأن  يفر�ص  الذي 
عن  العامة  املوؤ�ض�ضات  يت�ضل  فيما  ت�ضدر  واأن  الرد  مو�ضوع 
باأي  وال  باملطبوعة  وذما ال  قدحا  تت�ضمن  واأال  االعالم  وزارة 
و�ضحا  ذما  ت�ضكل  التي  ردوده  حال  هي  )كما  اآخر  �ضخ�ص 
نن�ضر  اأن  لنا  وتاليا،  التع�ضفي(.  التوقيف  �ضحايا  اأحد  بحق 
هذه الردود اأو اأال نن�ضرها، ونحن نفعل ذلك تعبريا عن �ضعة 

�ضدرنا وتقبلنا للراأي االآخر لي�ص اال. 
مع  - يتعامل  اأن  و�ضاعدا،  االآن  منذ  العام  االأمن  على  نتمنى 

مقاالتنا لي�ص على اأنها انتقا�ص من دوره اأو مقامه، بل على اأنها 
ردوده  تاليا  يركز  واأن  عمله،  م�ضار  لت�ضويب  اليه  �ضادقة  دعوة 
على مو�ضوع املقاالت التي تتناول عمله بدل ال�ضعي اىل نقل 
اخلطاب  بتطوير  اأمال  وذلك  اأخرى،  �ضكلية  م�ضائل  اىل  احلوار 
احلقوقي ورفع م�ضتواه. فاملهم هو ان�ضاف املواطنني والنا�ص، اأما 
للموؤ�ض�ضات،  واالجالل  التمجيد  فرو�ص  تقدمي  يف  اال�ضراف 

مهما اأخطاأت، فهو اأمر يوؤذي وال ا�ضالح يرجتى منه. 

التمييز  حمكمة  من  ال�ضاد�ضة  الغرفة  يف  عون  غادة  �ضطرت  موؤخرا، 
راأيني خمالفني اإ�ضافيني يف دعويني هامتني. وجمرد وجود هذه االآراء 
املخالفة ي�ضكل دليال اإيجابيا على ممار�ضة ق�ضاة الأدوارهم املفرت�ضة يف 
املداوالت وفق قناعاتهم من دون االنكفاء على جماملة اأكرثية اأع�ضاء 
ق�ضايا  اىل  االنتباه  املخالفة  اآرائهم  خالل  من  يلفتون  وهم  املحكمة؛ 
كان ي�ضعب على الراأي العام التنبه اليها من دونها. ويهم املفكرة هنا 

االإ�ضاءة على هاتني املخالفتني: 
االأوىل تت�ضل بجرمية قتل ارتكبها رجل �ضد حبيبته ال�ضابقة، كردة فعل 
اإذا  فيما  هو  االختالف  وحمل  اآخر.  �ضخ�ص  من  بالزواج  قرارها  �ضد 
ح�ضلت هذه اجلرمية عمدا )اأي ب�ضابق ت�ضور وت�ضميم( اأم اأنها ح�ضلت 
ق�ضدا بدافع من االنفعال والغ�ضب. ففيما بررت االأكرثية موؤيدة بذلك 
وجوب  مفادها  خمالفة  عون  �ضجلت  الثاين،  التوجه  اجلنايات  حمكمة 
اعتبار اأن القتل ح�ضل عمدا. وقد اأ�ضندت خمالفتها على الوقائع االآتية: 

اأن املحكوم عليه كان اأخرب �ضاهدا اأن جرمية قتل �ضتح�ضل قبل اأ�ضبوع 
اأح�ضر �ضكينا مطواة يف جيبه لدى ح�ضوره اىل  اأنه  من وقوع اجلرمية، 
منزل ال�ضحية، واأنه اأقدم على احت�ضاء اخلمرة مبا�ضرة لت�ضديد عزميته 
اقراره يف  وفق  كلي  بهدوء  معه  تتكلم  كانت  واأنها  عليها،  االجهاز  يف 
)تاريخ:  اآخر،  ب�ضخ�ص  االرتباط  اختارت  اأنها  الإفهامه  منها  �ضعي 

،)2013/5/9

الثانية، تت�ضل بجرمية خمدرات تتمثل يف حتديد م�ضوؤولية اأحد االأ�ضخا�ص 
الذي �ضبطت معه كمية من الكوكايني، وحتديدا فيما اإذا كان يتعاطاها 
فقط كما راأت اأكرثية املحكمة اأم اأنه يعمل على ترويجها اأو االجتار بها 
كما جاء يف املخالفة. وقد �ضجلت هنا عون اأن زنة الكمية امل�ضبوطة بلغت 
275 غراما وكانت متت تخبئتها يف قعر حقيبة جلدية وتو�ضيبها على نحو 

اأمور  وهي  عدة،  مطارات  من  التفتي�ص  على حواجز  ك�ضفها  دون  حال 
ي�ضتدل منها على النية يف ترويجها اأو االجتار بها )تاريخ 2013/5/30(. 

األمن العام يرد على األخطاء القانونية للمفكرة

غادة عون: أخالف رأي األكثرية لألسباب اآلتية
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املفكرة  اأطلقته  الذي  الق�شاء  اأمام  املنازل  عامالت  ق�شايا  مر�شد  اإطار  يف 

القانونية بالتعاون مع منظمة العمل الدولية وبدعم مايل من االحتاد االأوروبي 

وتبعا لبحثها االأول املن�شور يف العدد ال�شابق حول ق�شايا هذه العامالت اأمام 

جمال�س العمل التحكيمية، تن�شر املفكرة يف هذا العدد مقاال عن كيفية مقاربة 

الق�شاء لواقعة ترك العمل من قبلهن والتي غالبا ما ت�شمى »بالفرار«، مبا يعك�س 

روا�شب العبودية. وين�شر هذا املقال على وقع اأنباء مبقتل عاملة منزل يف منطقة 

بعبدا فيما كانت حتاول »الفرار« من املنزل الذي كانت تعمل فيه )املحرر(. 

سارة ونسا

عّينة األحكام موضوع المقال 
ح�ضيلة االأحكام اجلزائية التي جمعناها منذ بدء عمل املر�ضد هي 210 اأحكام 
جزائية �ضادرة بني �ضهري كانون الثاين وحزيران من العام 2013، وهي تنق�ضم 
على ال�ضكل االآتي: 84 حكما �ضادرا يف حمافظة بريوت يف ق�ضايا مرفوعة من 
قبل احلق العام دون ادعاء �ضخ�ضي، و37 حكما �ضادرا يف بعبدا )حق عام 
و�ضخ�ضي(، و89 حكما �ضادرا يف جديدة املنت )حق عام و�ضخ�ضي(. وبالطبع، 
اأن ن�ضطفي منها االأحكام التي  حلاجات هذا املقال، تعني علينا منذ البدء 
تت�ضل بحاالت الرتك مبا�ضرة، اأي باحلاالت التي متت فيها مالحقة عامالت 
املنزل على خلفية ترك عملهن يف منزل �ضاحب العمل. وفيما %94 من 
هذه االأحكام )198 حكما( تناولت مالحقات مت�ضلة ب�ضروط اإقامة االأجانب 
يف لبنان واأن 186 حكما منها تناولت ح�ضرا هذا النوع من املالحقات، فاإن 
عدد االأحكام التي تناولت مبا�ضرة »ترك منزل �ضاحب العمل« يف حيثياتها 
ينخف�ص عند التدقيق فيها اىل 62 حكما وهي االأحكام التي �ضنح�ضر درا�ضتنا 
اأدناه فيها. اأما �ضائر االأحكام ال�ضادرة يف جرائم خمالفة اأحكام االإقامة والتي مل 
تذكر �ضراحة الرتك، فريجح اأن تكون �ضدرت يف حاالت تقاع�ص فيها اأ�ضحاب 
العمل اأنف�ضهم عن جتديد اأوراقها اأو يف حاالت كانت فيها العاملة قد تركت 
العمل، فباتت منذ �ضنوات كثرية يف و�ضع غري م�ضروع اأو رمبا اأي�ضا يف حاالت 

ترك مل ت�ضر اليها االأحكام �ضراحة.

الفرار والهروب، مرادفات قضائية من رواسب 
العبودية 

ومن اأبرز ما يلفت يف العينة امل�ضار اليها اأعاله، هو اأن 7 من اأ�ضل 11 قا�ضيا ممن 
ُدر�ضت اأحكامهم، ا�ضتخدموا عبارة »الفرار« اأو مرادفها »الهروب« للداللة على 
ترك العاملة يف اخلدمة املنزلية مكان عملها، وقد مت ا�ضتخدامها لي�ص فقط يف 
�ضرد الوقائع، اإمنا اأي�ضا يف باب القانون، رغم اأننا ال جند لهذه العبارة اأي حمل 
يف الن�ضو�ص القانونية التي ت�ضكل اإ�ضنادا لالدعاء اأو للحكم كما �ضنبني اأدناه. 
وهكذا، وردت عبارة الفرار )اأو الهروب( كما �ضبق ذكره يف 62 حكما، وقد 
وردت يف بابي الوقائع والقانون يف 47 حكما، فيما وردت فقط �ضمن الوقائع 
يف 12 حكما. والواقع اأن »الفرار« عبارة ت�ضتخدم يف القانون للداللة على من فر 
من ال�ضجن اأو من فر من وجه العدالة، وذلك يف اأطر تتعلق باحلرمان من احلرية 
احلا�ضل وفق القانون، اأما اأن يتم ا�ضتخدامها للداللة على مغادرة عامل ملكان 
ال�ضورة  ب�ضيوع  املتمثلة  امل�ضبقة  االأفكار  قوة  مدى  على  يدل  فهذا  عمله، 
اأ�ضياء  ُيعدْدن مبثابة  اللواتي  املنزلية،  النمطية الدونية للعامالت يف اخلدمة 
له  لديه  رهائن  مبثابة  اأو  العقد  مدة  طوال  العمل  ل�ضاحب  ملكيتها  تعود 
ا�ضتقدامهن.  نفقات  يف  املتمثل  ا�ضتثماره  ا�ضتهالك  حتى  ي�ضتبقيهن  اأن 
وبالطبع، يوؤ�ضر هذا املوقف اىل ربط �ضمني بني و�ضع عامالت املنازل وو�ضع 
الرقيق الذين كانوا يعاقبون على خلفية فرارهم من منازل مالكيهم، وتاليا 

ميكن اعتبار هذا الو�ضع كاأحد روا�ضب زمن العبودية.  

ولالأمانة، ن�ضجل من خالل االطالع على عدد من االأحكام من خارج هذه 
العينة اأن عددا من الق�ضاة يرف�ضون ا�ضتخدام هذه العبارة مبا حتمله من معان1. 

األسناد القانونية لمعاقبة ترك المنزل )الفرار(
ومن بني املواد التي ت�ضتند اليها االأحكام ملعاقبة ترك العمل اأ�ضا�ضاً املواد 15 و21 
من املر�ضوم 19642/17561 وبع�ضها مقرتنة مع مواد اأخرى كاملادة 7 من القرار 
136 اأو املادة 36 من قانون العام 1962 اأو املادة 636 عقوبات وهي ت�ضكل 

15 و21 من املر�ضوم املذكور تفر�ص على كل اأجنبي  واملادتان  ن�ضبة 35%. 
حائز اإجازة عمل اأو موافقة م�ضبقة، اأن يح�ضل على موافقة وزارة العمل امل�ضبقة 
اإذا اأراد اأن يغري نوع عمله اأو املوؤ�ض�ضة التي يعمل فيها. وبناء على هذه املواد، 
خل�ص عدد من االأحكام اىل القول باأن اإقامة العاملة التي تركت عملها من دون 
مراعاتها ت�ضبح تلقائيا يف و�ضع غري �ضرعي. وبالطبع، جند هنا اأحد اأهم انعكا�ضات 
نظام الكفالة املتمثلة يف ربط �ضرعية االإقامة بعقد العمل، بحيث تنتهي �ضالحية 
االإقامة فور انتهاء العقد، مهما كانت اأ�ضبابه. وما يعزز نظام الكفالة ويو�ضع مداه، 
هو العرف املتبع لدى وزارة العمل بعدم اإعطاء املوافقة امل�ضبقة بتغيري �ضاحب 
العمل اإال بعد احل�ضول على موافقة الكفيل الذي تركت »خدمته«. وبالتايل 
ي�ضبح وجود العاملة غري �ضرعي يف البالد وتتعر�ص للمعاقبة بعدم جتديد االإقامة 
)املادة 36 من قانون تنظيم الدخول اىل لبنان واالإقامة فيه واخلروج منه( اإ�ضافة 

اىل اإمكان معاقبتها بـ»الفرار« من العمل. 
والالفت يف هذا املجال اأنه مت تطبيق هذه املادة يف حاالت مل يثبت فيها اأي 
دليل على قيام العاملة باأي عمل جديد، اأي يف حاالت تركت فيها العاملة 
عمال  با�ضرت  اأنها  االأحوال  من  بحال  يثبت  اأن  دون  من  ال�ضابق  عملها 
جديدا. وهذا ما نقراأه بو�ضوح كلي يف احلكم ال�ضادر عن القا�ضي املنفرد 
من  عاملة  »هرب«  ق�ضية  2013/3/26، يف  يف  املنت  اجلزائي يف جديدة 
مكان عملها والتجائها اىل منزل تعمل فيه اإحدى قريباتها، حيث عمد رب 
وبتو�ضيلها  اال�ضتقدام  مكتب  ب�ضاحب  االت�ضال  اىل  االأخرية  هذه  عمل 
وعمدت  لديه،  بوجودها  العمل  �ضاحبة  االأخري  هذا  اأعلم  اأن  وبعد  اليه. 
دورية من االأمن الداخلي اىل »ا�ضتالمها« منه، اأدينت على اأ�ضا�ص املادة 15 
اإدانتها  من املر�ضوم 1964/17561 امل�ضار اليها اأعاله، وقد علل القا�ضي 
وبعد  عليها  املدعى  اأن  واالأدلة  الوقائع  من  يتبني  »حيث  االآتي  بال�ضكل 
منزل  من  الهرب  على  اأقدمت  �ضرعية  ب�ضورة  اللبنانية  االأرا�ضي  دخولها 
خمدومتها من دون اإبالغ املراجع الر�ضمية املخت�ضة، وحيث اإن فعل املدعى 
املر�ضوم  من  و21   15 املادة  يف  عنها  املن�ضو�ص  اجلنحة  ي�ضكل  هذا  عليها 

64/17651 ويقت�ضي اإدانتها باأحكامها«.  

واىل ذلك، انتهج عدد من الق�ضاة منحى خمتلفا بحيث رف�ضوا تطبيق املادة 
15 امل�ضار اليها اأعاله على الرتك يف الق�ضايا املعرو�ضة عليهم )حوايل 28%(، 
وبع�ضهم كما �ضرح لنا يف م�ضعى لالبتعاد عن نظام الكفالة. فالرتك ال ي�ضكل 
الرتك  يوؤدي  امنا  ال�ضخ�ص يف ترك عمله،  بحد ذاته جرما، عمال مببداأ حرية 
اأحكام املادة 7 من القرار  اإذا خالفت العاملة  اىل عقوبة وفق هوؤالء الق�ضاة 
والذي  لبنان،  يف  االأجانب  وجود  اإثبات  م�ضاألة  ينظم  الذي   ،1969/136

يفر�ص على كل اأجنبي يحمل بطاقة اإقامة �ضنوية ويقيم يف لبنان ملدة تفوق ثالثة 
اأ�ضابيع اأن يتقدم خالل االأ�ضبوع الذي يلي انق�ضاء هذه املدة اىل مديرية االأمن 
العام التابع له حمل اإقامته بغية احل�ضول على بطاقة اإثبات وجود له. وبذلك، 
وبخالف ما يفر�ضه التوجه الق�ضائي االأكرث �ضيوعا باال�ضتناد اىل املادة 15 وامل�ضار 
اليه اأعاله، يكون للعاملة الراغبة برتك عملها اأن تتحرر وفق هذا التوجه االأخري 
من املالحقة اجلزائية من خالل تبليغ املديرية العامة لالأمن العام مقامها اجلديد 
فقط، من دون احلاجة اىل احل�ضول على موافقة م�ضبقة من وزارة العمل اأو من 
�ضاحب العمل، االأمر الذي ي�ضمح مبدئيا بفك الرابط بني عقد العمل و�ضرعية 

االإقامة. ومن االأمثلة على هذا التوجه، نذكر احلكم ال�ضادر عن القا�ضي املنفرد 
اجلزائي يف بريوت، بتاريخ 2012/1/31، حيث اعترب اأن العاملة املدعى عليها 
قد تركت العمل خل�ضة، ومل تبّلغ »القوى االأمنية عن حمل اإقامتها اجلديد..«.

اأن  يبقى  املبدئي،  ال�ضعيد  على  الهام  االختالف  هذا  من  بالرغم  اأنه  اإال   
املقاربتني توؤديان عمليا اىل نتائج مت�ضابهة تتمثل يف معاقبة العاملة على عدم 
اإعالم ال�ضلطات بتغيري مكان اإقامتها ما دام يندر جدا اأن تقوم عاملة باإبالغ 
ال�ضلطات مبكان اإقامتها )وهو اأمر ال يحدث اإال يف حال جلوئها اىل ال�ضفارة( 
وذلك اإما جلهلها الكامل لهذا املوجب اأو خلوفها ال�ضديد من توقيفها وحماكمتها 
بجرم الفرار وفق ما بات �ضائعا ومعلوما. كما يلحظ اأن بع�ص الق�ضاة الذين 
اعتمدوا هذا التوجه مل يجدوا اأي حرج يف ا�ضتخدام عبارة »فرار« فوردت يف 
19 حكما )اأي %28( �ضادرا ا�ضتنادا اىل هذا التوجه، ما يعك�ص ا�ضرتاكهم 
يف النظرة الدونية الأ�ضخا�ص العامالت. كما يلحظ اأن العقوبة املفرو�ضة مبوجب 
هذا التوجه كانت عموما معادلة من حيث ق�ضوتها لالأحكام املبنية على املادة 
15 اأعاله وفق ما نعر�ضه يف مقال منف�ضل. ويكفي يف هذا املجال اأن ن�ضري اىل 
اأن عقوبة احلب�ص املحكوم بها يف هذه احلاالت تراوحت ما بني 15 يوماً و�ضهرين، 
فيما تراوحت الغرامة املحكوم بها بني 50.000 و600،000 لرية لبنانية، 
علما اأنه يتعني حب�ص العاملة يوما واحدا عن كل ع�ضرة اآالف يف حال عدم 

الدفع وذلك �ضندا للمادة 54 عقوبات. 

سرقة وفرار 
اأبرز ما يظهر يف االأحكام ال�ضادرة يف الق�ضايا التي مت حتريكها بادعاء �ضخ�ضي، 
هو الربط بني االدعاء بالفرار واالدعاء بال�ضرقة الذي يظهر وكاأنه بات مالزما 
�ضكوى  على  بناء  حتريكها  مت  ق�ضية   11 جند  االأحكام،  عينة  و�ضمن  لالأول. 
مبا�ضرة، 10 منها ا�ضتملت على جرمي ال�ضرقة و»الفرار«. واإذ يعك�ص هذا التالزم 
اإرادة �ضاحب العمل يف ت�ضخيم خ�ضارته الناجمة عن فرار العاملة من منزله، 
فاإن له اأي�ضا اأ�ضبابا اإجرائية وفق ما اأ�ضار اليه عدد من الق�ضاة وعنا�ضر من قوى 
االأمن الداخلي الذين اأ�ضاروا اىل اأن املخافر ال تقوم بفتح حم�ضر اإذا تركت 
عاملة اخلدمة املنزلية مكان عملها اإال يف حال ال�ضرقة، فيما يطلبون من الكفيل 

خارج هذه احلالة التوجه اىل النيابة العامة لتقدمي �ضكوى. 
ون�ضجل اأن 3 من هذه االأحكام انتهت اىل تربئة العاملة من جرم ال�ضرقة، فيما 
من بني الـ7 املتبقية والتي انتهت اىل اأحكام باإدانتها بهذا اجلرم، �ضدرت 5 
اأمام اعرتا�ص العامالت يف حال القب�ص  منها بال�ضورة الغيابية فاحتة الباب 
االأحكام  اأحد هذه  اىل حيثية  املجال  هذا  االإ�ضارة خا�ضة يف  عليهن. جتدر 
املعربة ومفادها: »حيث اإن فعل املدعى عليها جلهة اإقدامها على الفرار من منزل 
خمدومها اىل جهة جمهولة دون اإعالم ال�ضلطات املخت�ضة �ضمن مهلة اأ�ضبوع 
يوؤلف جنحة املادة 7 من القرار 136 واملادة 636 عقوبات«. هكذا، من دون اأي 
اإثبات على ح�ضول ال�ضرقة، وعلى نحو يوؤ�ضر اىل تالزم ما بينها وبني الفرار لي�ص 

فقط لدى اأ�ضحاب العمل اإمنا يف ذهن بع�ص الق�ضاة اأي�ضا. 
اإال اأنه باملقابل، مت ر�ضد عدد من االأحكام من خارج هذه العينة اأظهرت �ضعي 
بع�ص الق�ضاة اىل كبح هذه املمار�ضة بربط امل�ضاألتني. ومن هذه االأحكام مثال، 
احلكم ال�ضادر عن القا�ضية املنفردة اجلزائية يف طرابل�ص، يف 2012/11/29، 
تبعا الدعاء قدمته �ضاحبة عمل �ضد عاملة لديها بجرم ال�ضرقة بعدما كانت 
تركت منزلها. وبعدما بني احلكم اأن املدعية اأقرت اأنها تقدمت بدعواها �ضد 
العاملة لي�ص ب�ضبب ال�ضرقة، اإمنا الأنها تركت املنزل ب�ضبب كرثة العمل، واأنها 
اأ�ضقطت الدعوى عنها بعدما عادت العاملة للعمل يف منزلها، مل يكتف بتربئة 
العاملة من جرم ال�ضرقة لعدم كفاية الدليل اإمنا اأحال الق�ضية اأمام »النيابة العامة 
اال�ضتئنافية يف ال�ضمال من اأجل اتخاذ املوقف الذي تراه منا�ضبا ب�ضاأن االدعاء 
بحق املدعية امل�ضقطة بجرم االفرتاء«. وقد ذهبت القا�ضية نف�ضها اأبعد من ذلك 
يف ق�ضية اأخرى: فبعدما تثبت اأن العاملة غادرت املنزل ب�ضبب تعر�ضها لل�ضرب 
واإ�ضاءة املعاملة من قبل �ضاحبة العمل، اأعلن براءتها من جرم ال�ضرقة حميال 
»االأوراق جلانب النيابة العامة اال�ضتئنافية يف ال�ضمال من اأجل اتخاذ املوقف 

الذي تراه منا�ضبا ب�ضاأن االدعاء بحق املدعية )...( بجرم ال�ضرب واالإيذاء«.
ورغم �ضدور عدد هام من االأحكام املماثلة عن جهات ق�ضائية عدة بالرباءة، 
واأحيانا باعرتاف �ضاحب العمل نف�ضه، فاإننا مل نلق باملقابل اأي دعوى افرتاء 
�ضد اأ�ضحاب العمل، علما اأن اللجوء اىل هذه الدعاوى بات �ضرورة لوقف 

هذه املمار�ضة الب�ضعة يف اتهام هذه الفئة امل�ضت�ضعفة بال�ضرقة. وقد عزا عدد 
من الق�ضاة ذلك اىل تقاع�ص النيابة العامة عن التحرك رغم اإحالة امللفات 
اليها. ويف هذا االإطار، كانت املفكرة قد ن�ضرت يف عددها الرابع تعليقا على 
حكم �ضادر عن القا�ضي املنفرد اجلزائي يف البرتون يف العام 2010. بتغرمي 
�ضاحب العمل لتع�ضفه يف ا�ضتعمال حق االدعاء بعدما ثبت له التناق�ص 

»الوا�ضح والفادح والفا�ضح« يف اأقواله3. 
   

تهميش أسباب الترك وروابط التعسف 
واالستغالل

يف هذا اخل�ضو�ص، جتدر االإ�ضارة اىل اأن 191 حكما من اأ�ضل 210 حكما مو�ضوع 
الدرا�ضة جاءت على �ضكل �ضفحة واحدة تتاألف من منوذج حكم مطبوع م�ضبقا 
يتم ملء املعلومات ال�ضخ�ضية عليه )كاال�ضم واجلن�ضية( ونوع العقوبة ومقدارها، 
من دون اأي تف�ضيل حليثيات الق�ضية اأو تعليل قانوين لالأ�ضباب املوجبة التي 

ارتكز عليها القا�ضي يف اإ�ضدار حكمه. 
فور  العامالت  اإدانة  اىل  تنتهي  االأحكام  هذه  اأن  نرى  ذلك،  من  وانطالقا 
التثبت من واقعة الفرار اأو الرتك واالمتناع عن اإبالغ ال�ضلطات العامة بذلك، 
من دون البحث يف االأ�ضباب التي دفعت املدعية اىل ذلك، وحتديدا فيما اإذا 
كانت اأقدمت على فعل »الفرار« اأو الهرب ب�ضبب خطر معني اأو ردا على تعد 
اأو اإيذاء ج�ضدي ونف�ضي اأو ا�ضتغالل اأو اإخالل �ضاحب العمل باأي من �ضروطه 
والتزاماته وعلى راأ�ضها موجب عدم ت�ضديد البدالت. والتطرق الأ�ضباب الرتك 
ال يفيد فقط يف معرفة ما اإذا كان نتيجة اأ�ضباب قاهرة اأو بدافع ال�ضرورة بل 
اأي�ضا يف معرفة ما اإذا كانت عاملة املنزل قد تعر�ضت الأفعال جتعلها �ضحية 
اجتار، ما ي�ضمح لها بالتربر من املالحقة �ضندا للمادة -586)8( اجلديدة 
فعل  يكون  وبذلك،  بالب�ضر.  االجتار  لقانون جترمي  تبعا  العقوبات  قانون  من 

الرتك جمرما مبعزل عن اأ�ضبابه.   
والتجاهل نف�ضه نلمحه ب�ضاأن �ضروط عقد العمل املوحد. فرغم اأن هذا العقد يلزم 
للعاملة،  القانوين  الو�ضع  اأو مفعوله على  الف�ضخ  اإجراءات  ب�ضاأن  ال�ضمت 
ف�ضخ  حق  فيها  للعاملة  يكون  التي  احلاالت  بو�ضوح  يحدد  باملقابل  فاإنه 
العقد على م�ضوؤولية الكفيل، ويجدر التذكري هنا مبطالعة مفو�ص احلكومة 
يف اإحدى الق�ضايا املقدمة من قبل عاملة يف اخلدمة املنزلية تطالب باأجورها 
جمل�ص  اأمام  اأ�ضهر،  ثالثة  طوال  دفعها  عن  الكفيل  متنع  التي  امل�ضتحقة 
العمل التحكيمي يف بريوت بحيث ورد يف هذه املطالعة باأن م�ضوؤولية ف�ضخ 

العقد تقع على العاملة ب�ضبب »...فرارها« من املنزل4. 
التع�ضف  اأفعال  ومعها  الرتك،  اأ�ضباب  تهمي�ص  من  للتيقن  يكفي  ولعله 
واال�ضتغالل، اأن نتبني اأن العا مالت يف اخلدمة املنزلية كن يف الـ210 حكما 

مو�ضوع العينة، هن الطرف املدعى عليه »باجلرم«.

القضاء مرآة المجتمع وتهميشه لحقوق 
عامالت المنازل

كنا  املنازل،  بعامالت  تتعلق  م�ضائل  الق�ضاء يف  اأعمال  لبع�ص  ر�ضدنا  يف 
اإزاء االآراء  اإذا كان جنح الق�ضاء يف اتخاذ مواقف نقدية  ن�ضعى ملعرفة فيما 
االجتماعية امل�ضبقة التي يعانني منها، بحيث ياأخذ بعني االعتبار خمتلف 
العنا�ضر التي توؤدي اىل هذه النزاعات �ضامنا لهن احلماية اإزاء التع�ضف، 

ف�ضال عن املحاكمة النزيهة والعادلة.  
اأن الق�ضاء يف مثل هذه الق�ضايا هو مراآة للمجتمع  ونتيجة هذا الر�ضد، بدا 
املنزلية  اخلدمة  يف  االأجنبيات  العامالت  �ضد  التمييزية  امل�ضبقة  ولالأحكام 
ال�ضائدة فيه اأكرث مما هو م�ضاحة الإعادة النظر بها والتدقيق بها على �ضوء مبادئ 
العدالة والقانون. واإذ ن�ضجل �ضعي بع�ص الق�ضاة اىل التمل�ص من نظام الكفالة 
املفرو�ص عرفا اأو اأي�ضا اىل احلد من االدعاء التع�ضفي بال�ضرقة، فاإن هذه امل�ضاعي 
تبقى جد حمدودة وذات مفاعيل عملية تكاد تكون معدومة. فعبارة فرار ال 
تزال رائجة، ومعاقبة ترك العمل اأي�ضا ولو مب�ضميات خمتلفة، وفيما ي�ضح اأن 
ق�ضما كبريا من االدعاءات بال�ضرقة املرافقة لالدعاء بالفرار تنتهي بالرباءة، فاإن 
اأيا منها مل يتحول اىل تهمة �ضد �ضاحب العمل باالفرتاء. اأما روابط اال�ضتغالل 
والتع�ضف فهي تبقى مغيبة متاما يف حماكمة الرتك/الفرار. وبذلك، تظهر تلك 
العامالت الفارات دوما، لي�ص على اأنهن �ضحايا ممار�ضات وانتهاكات يتعر�ضن 

لها ويجربهن على ترك اأعمالهن ب�ضببها كما هي احلال يف حاالت كثرية، بل 
على اأنهن »جمرمات« يقرتفن برتكهن لعملهن فعال ي�ضح يف جممل احلاالت 
جترميه ومعاقبته. وبذلك تتحول خمالفة عقد العمل – لو افرت�ضنا اأن العاملة 
تركت عملها تع�ضفا – لي�ص اىل نزاع عمل اأمام جمل�ص العمل التحكيمي اأو 
دعوى مدنية على اأ�ضا�ص امل�ضوؤولية التعاقدية، بل اىل فعل ذي طبيعة جرمية 
يعاقب باحلرمان من احلرية، غالبا الأ�ضهر عدة. وهذا اأمر، اىل جانب عدم قانونيته 
الوا�ضحة، يبنّي بذاته التمييز �ضد هذه الفئة من العمال، حيث مل تطرح هذه 
امل�ضاألة يوما ومل يجرم اأي عامل اآخر على تركه لعمله. فالعمل عالقة تعاقدية 

وال ميكن اأن يعاقب �ضخ�ص جزائيا لعدم رغبته باال�ضتمرار يف العقد، بل اأق�ضى 
ما ميكن اأن يفر�ص عليه هو ف�ضخ العقد والتعوي�ص اإذا ت�ضبب ذلك ب�ضرر للطرف 

االآخر، لكن هذه لي�ضت حال العاملة يف اخلدمة املنزلية.  
وما ناأمله هو اأن يوؤدي حتليل هذه االأحكام وحتويلها اىل مادة دائمة للدرا�ضة اىل 
تغيري ال�ضور النمطية والدونية: فبذلك، وفقط بذلك، يوؤدي الق�ضاء وظيفته 

االأ�ضا�ضية يف تغليب العقل على اخلرافات والغرائز.

*باحثة في القانون، من فريق المفكرة القانونية

حين تفر عامالت المنازل من 
جور أصحاب العمل: أين الجرم؟

كمثال عن ذلك، احلكم ال�ضادر عن القا�ضي املنفرد اجلزائي يف بريوت، يحي غبورة بتاريخ . 1

بتاريخ  نازك اخلطيب،  القا�ضية املنفردة اجلزائية يف طرابل�ص،  2012/1/31، واحلكم ال�ضادر عن 

.2012/11/29

او . 2 1964/17561 على »يحظر على من يحمل موافقة م�ضبقة  الر�ضوم  15 من  املادة  تن�ص 

اجازة عمل، االنتقال اىل موؤ�ض�ضة اخرى او تغيري نوع العمل ما مل توافق على ذلك م�ضبقا وزارة 

العمل وال�ضوؤون االجتماعية« اما املادة 21 من املر�ضوم عينه فتن�ص على : »- كل خمالفة الأحكام 

املوافقة امل�ضبقة يعاقب مرتكبها بالعقوبات املن�ضو�ص عليها يف املادة 32 من قانون 10 متوز �ضنة 

ال�ضابقة، يعاقب مرتكبها  الفقرة  املبينة يف  با�ضتثناء  املر�ضوم،  1962، وكل خمالفة الأحكام هذا 

بالعقوبات املن�ضو�ص عليها يف املادة الثانية من قانون 17 ايلول �ضنة 1962 املتعلقة باإلغاء وا�ضتبدال 

ن�ص املادتني 107 و108 من قانون العمل اللبناين.

املفكرة . 3 البيوت«،  خادمات  �ضد  الكاذبة  »االدعاءات  ممار�ضة  الإدانة  اوىل  ق�ضائية  خطوة 

القانونية، العدد الرابع.

مراجعة، »املفكرة تد�ضن مر�ضدا لق�ضايا عامالت املنازل اأمام الق�ضاء: العامالت اأمام جمال�ص . 4

العمل التحكيمية يف بريوت وبعبدا«، �ضارة ون�ضا، ن�ضر يف العدد التا�ضع من جملة املفكرة القانونية. 

القانونية«   »المفكرة  قبل  من  مبادرة  اثر  دورّيًا  المقال  هذا  يصدر 

للدول  االقليمي  الدولية/المكتب  العمل  »منظمة  مع  بالتعاون 

العربية« في إطار مشروع »تعزيز حقوق عامالت المنازل المهاجرات 

في لبنان« الذي يتم تنفيذه بدعم مالي من اإلتحاد األوروبي.

المساهمات  أو  المقال  هذا  في  عنها  المعبر  اآلراء  ومسؤولية 

األخرى التي تحمل توقيعًا هي مسؤولية مؤلفيها وحدهم، وال 

االتحاد  أو  الدولية  العمل  منظمة  جانب  من  مصادقة  النشر  يمثل 

األوروبي  على اآلراء الواردة بها.

مشروع ممول من اإلتحاد األوروبي

ر�ضم رائد �ضرف
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غالبا ما تظهر مهنة املحاماة عرب الت�ضورات االجتماعية النمطية كمهنة قريبة 
املالية،   - واالقت�ضادية  واملعار�ضة(  )احلاكمة  ال�ضيا�ضية  ال�ضلطة  مراكز  من 
املحاماة، يف  �ضكلت  فلطاملا  العوامل.  من  تعززها جمموعة  ت�ضورات  وهي 
ال�ضيا�ضية  للنخب  خزانا  االأقل،  على  الليربالية  �ضبه  اأو  الليربالية  االأنظمة 
املالية  بامل�ضائل  املحامني  تخ�ض�ص  اأن  كما  تنوعها.  على  واالقت�ضادية 
التي  املهنة،  داخل  كبريا  ازدهارا  االأخرية  العقود  يف  عرف  قد  والتجارية 
اخلرباء  من  دولية  �ضبكات  ت�ضكيل  باجتاه  م�ضبوق  غري  تطورا  �ضهدت 
القانونيني املتخ�ض�ضني يف �ضوؤون العوملة القانونية واالقت�ضادية، فيما ن�ضهد 
�ضرخا متزايدا بني هذه النخب املهنية اجلديدة واملحامني االآخرين الغارقني 
كهذه،  اأحوال  ويف  املحلية.  البوؤ�ص  لعالقات  اليومية  القانونية  االإدارة  يف 

للحراكات  فعاال  ي�ضكلوا حمركا  املحامون غري مهيئني الأن  ما يكون  غالبا 
املي�ضورة  الطبقات  من  جزء  هم  فاإما  املطلبية:  اأو  التغيريية  االجتماعية 
امل�ضتفيدة  اأو  امل�ضاكل واالأزمات االجتماعية  نوعا ما عن واق ع  املنف�ضلة 

منه، واإما هم جزء من هذا الواقع يعجزون عن اإحلاق اأي تغيري به.
من  العديد  ويف  عقود  منذ  برزت  املتحول،  املهني  العامل  هذا  قلب  يف 
املجتمعات فئة �ضغرية من املحامني الراف�ضني اخل�ضوع لهذه الثنائية، وهي 
فئة تفهم ومتار�ص املهنة ب�ضكل غالبا ما يخرج عن اأدبياتها التقليدية املتعارف 
يف  االنخراط  اختاروا  املحامون  هوؤالء  اأحيانا.  معها  يت�ضادم  بل  ال  عليها، 
الدفاع عن ق�ضايا اجتماعية - �ضيا�ضية وا�ضعني خرباتهم القانونية واملهنية 
والتنظيمية يف خدمة اأهداف عامة تتخطى امللف الواحد اأو املوكل الواحد. 

يرف�ضون ح�ضر عملهم يف عالقة  للق�ضايا االجتماعية  املنا�ضرون  املحامون 
قناعات  ح�ضب  ملفاتهم  معظم  يختارون  فهم  التقليدية،  والوكيل  املوكل 
تطوير  وعلى  االجتهاد  تغيري  على  يعملون  كما  حمددة،  �ضيا�ضية   - فكرية 
تتخطى  هجومية  اأ�ضاليب  ا�ضتخدام  اىل  و�ضوال  للن�ضو�ص  الق�ضائي  الفهم 
اأو  كاالإعالم  خمتلفة  و�ضائل  اإىل  يلجاأون  وهم  االعتيادي.  الدفاعي  الدور 
املقا�ضاة اال�ضرتاتيجية اأو التحالفات العابرة للمهن لتحويل الق�ضايا الفردية 
التي ي�ضتلمونها اإىل ق�ضايا عامة حتتل حيزا من النقا�ص العام وت�ضاهم يف تغيري 
جمتمعاتهم. فمن ق�ضايا حرية التعبري اإىل ق�ضايا التعذيب، ومن ملفات احلقوق 
العمالية والنقابية اإىل امللفات البيئية، و�ضوال اإىل احلقوق االجتماعية املختلفة 
)�ضكن، تغطية �ضحية، ق�ضايا تهمي�ص اإلخ...( وغريها من امل�ضائل، نرى هوؤالء 
املحامني يحتلون ال�ضفوف االأمامية للحراكات االجتماعية، اإذ يحّولون املادة 
القانونية من تقنية معقدة يحتكرها اخت�ضا�ضيون اإىل وقود حتركات تغيريية 
وا�ضعة يت�ضارك يف �ضنعها املحامي والقا�ضي مع النا�ضط وال�ضحايف، كما مع 

اأ�ضحاب الق�ضايا و�ضواهم من الفاعلني.
وال �ضك باأن لظاهرة املحامي املنا�ضر للق�ضايا االجتماعية خ�ضائ�ص معينة 
يف املنطقة العربية، وذلك الأ�ضباب عدة. فباالإ�ضافة اإىل كون املهن القانونية 
عامة، واملحاماة املنا�ضرة خا�ضة، ما زالت تعاين من نق�ص يف التوثيق والدرا�ضة 
العلمية يف بع�ص الدول العربية، فاإن املراحل االنتقالية احلالية التي متر بها 
اأدوارا جديدة مف�ضلية وغري م�ضبوقة  العربية تعطي  املجتمعات  العديد من 
للقانونيني املنفتحني على الق�ضايا االجتماعية. فما هي ظروف عمل املحامني 
املنا�ضرين للق�ضايا االجتماعية وال�ضيا�ضية يف ظل االأنظمة ال�ضابقة واحلالية؟ 
وما هي الق�ضايا التي لعب ويلعب املحامون دورا يف اإبرازها والدفاع عنها يف 
خمتلف الدول العربية، وهل تتميز التجارب العربية يف هذا املجال عن جتارب 
االإجنازات  اأهم  هي  وما  اجلنوبية؟  اأمريكا  اأو  اأفريقيا  اأو  اآ�ضيا  يف  اأخرى  دول 
احلقوقية التي حققها هوؤالء املحامون كل يف بلده، وما هي الو�ضائل القانونية 
وغري القانونية التي مت اعتمادها يف هذه احلاالت وما مدى فعاليتها يف خمتلف 
الظروف ال�ضيا�ضية واالجتماعية العربية؟ وما هو اأثر انخراط بع�ص املحامني 
يف التحركات على اخلطاب املطلبي عامة، واحلقوقي خا�ضة؟ وما هي القيمة 
امل�ضافة التي يقدمها مهنيو القانون بالن�ضبة للفاعلني التقليديني يف جمال حقوق 
االإن�ضان يف دول العامل العربي؟ وما هو دور الق�ضاة واجلامعات يف م�ضاندة 
وتطوير مناذج املحاماة املنا�ضرة للق�ضايا العامة، وما عالقة املحامني املنا�ضرين 
بزمالئهم وبنقاباتهم اليوم؟ ماذا تعلمنا جتارب الدول االأخرى يف هذا املجال؟  
وكيف ت�ضمح لنا جتارب هوؤالء املحامني املنخرطني يف ال�ضراعات االجتماعية 

بفهم حتوالت اال�ضرتاتيجيات املطلبية وو�ضائل التحرك يف العامل العربي؟
تطرق اإىل هذه االأ�ضئلة وغريها من االإ�ضكاليات عدد من املحامني املنا�ضرين 
للق�ضايا االجتماعية والقانونيني والباحثني من دول عربية وغري عربية جمعتهم 
العام«  القانونية لل�ضالح  بالتعاون مع »املنظمة  القانونية« يف بريوت،  »املفكرة 
 2013 متوز/يوليو  من  وال�ضاد�ص  واخلام�ص  الرابع  اأيام  خالل   ،)PILnet(
يف لقاء يف بريوت. ومتهيدا لهذا املوؤمتر، مت تكليف ثالثة باحثني بو�ضع تقارير 
عن جتارب املحامني املنا�ضرين للق�ضايا االجتماعية يف كل من لبنان وم�ضر 
وتون�ص، نن�ضر منها يف هذا العدد خال�ضات على اأن تن�ضر كاملة اىل جانب 
هذا  يف  نن�ضر  كما  العنوان.  بهذا  كتاب  يف  فل�ضطني  عن  اإ�ضايف  بحث 
العديدة يف  مداخالته  علي يف  اليها خالد  التي خل�ص  العرب  اأهم  امللف 
دون  من  ي�ضح  والتي  املجال  هذا  الرائدة يف  لتجاربه  تبعا  املذكور  املوؤمتر 

اأي مبالغة و�ضفها بالدرو�ص.    

املجتمع  موؤ�ش�شة  من  مايل  وبدعم   ،PILnet مع  بالتعاون  املوؤمتر  انعقد 
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خالد علي هو اأحد اأ�شهر املحامني امل�شريني يف الدفاع عن الق�شايا االجتماعية 

يف م�شر من خالل املحاكم. بعد عمله ل�شنوات يف مركز ه�شام مبارك، اأ�ش�س 

بدعاوى  ا�شتهر علي  وقد  االقت�شادية واالجتماعية.  للحقوق  امل�شري  املركز 

عدة، اأكرثها �شهرة دعواه االآيلة اىل اإلزام احلكومة امل�شرية يف 2009 باإن�شاء 

اللجنة املخت�شة مبراجعة احلد االأدنى لالأجور. فاز بجائزة »املحارب امل�شري 

�شد الف�شاد« لعام 2011. وتقدم كمر�شح م�شتقل النتخابات رئا�شة اجلمهورية 

يف م�شر. ا�شتهل علي موؤمتر »املحامي املنا�شر للق�شايا االجتماعية« باحلديث 

عن عدد من جتاربه يف هذا املجال، وقد تخلل كلماته كم من العرب والن�شائح 

التي راأينا من املفيد ا�شتخراجها على حدة ون�شرها يف هذا امللف )املحرر(. 

فع الدعوى من خاللهم: 1. ح�شن اختيار االأ�شخا�س الذين �شرترُ

عند رفعنا ق�ضية ما، من املهم دائما اختيار احلالة االأن�ضب. فبخ�ضو�ص ق�ضية 
اإلزام الدولة بو�ضع حد اأدنى لالأجور، اخرتنا عامال عنده خم�ضة اأبناء، مرتبه ال 
يتجاوز 800 جنيه م�ضري، واأبرزنا عقد اإيجار �ضقته واإي�ضال الكهرباء واإي�ضال 
التف�ضري  ويجب  الدرا�ضية.  مراحلهم  الإظهار  اأوالده  ميالد  و�ضهادات  املياه 
للمدعي الذي اختري لرفع الدعوى ما هي عواقب الق�ضية ليكون على بينة 
من اأمره. باالإ�ضافة اىل وجوب اأخذ راأيه فيما اإذا كان قادرا على حتمل نتائج 
الدعوى لكيال يرتاجع عنها بعد ذلك. وهذا ما قمت به يف ق�ضية احلد االأدنى 
لالأجور حيث �ضرحت للعامل املختار اأنه من املحتمل اأن ُيف�ضل من عمله 

واأخذت موافقة �ضريحة منه على حتمله ذلك.
لذلك عندما اأ�ضمم الق�ضية اأو الفكرة يجب اأن اأختار النموذج الذي ينفع 
اأن تنطبق عليه احلالة... وعندما اأختار احلالة يجب اأن اأختار تلك القادرة على 
ال�ضمود اأو اأختار اأكرث من ا�ضم الأنه يف بع�ص االأحيان من املمكن اأن يتعر�ص 
بع�ص املدعني اىل �ضغوط. ولقد تعر�ضنا لذلك يف ق�ضية طنطا للكتان، حيث 
�ضغطت ال�ضركة على املتقا�ضي االأ�ضا�ضي يف الق�ضية فاألغى التوكيل املعطى 
لنا، وما اأنقذنا اأننا مل نكن نعتمد على مدع واحد يف الق�ضية. لذلك يجب اأن 
يتم اختيار �ضخ�ص له �ضفة وم�ضلحة واأن يكون قادرا على التحدي الأن اأغلب 

الق�ضايا التي نرفعها هي حتد للنظام القائم.
2. ح�شن اختيار املحكمة التي �شتقدم اأمامها الدعوى:

يجب اأن ندر�ص اأمام اأي حمكمة �ضرتفع الق�ضية، فنحن نعلم �ضلفا اأن توّجه 
بع�ص الق�ضاة يف مبادئ معينة هو يف اجتاه حمدد وقدرتنا على التاأثري فيهم 
منعدمة متاما. بينما هناك ق�ضاة اآخرون منفتحون ينظرون اىل املواثيق الدولية. 
وال اأخفي اأننا يف بع�ص االأحيان ن�ضتهدف دوائر معينة ومنتنع ق�ضداً عن اأخرى 
الأننا نكون على يقني باأننا لن ن�ضتح�ضل على حكم مل�ضلحتنا لدى االأخرية. 
اإنني اأن�ضح الزمالء باأن ي�ضتخرجوا كل االأحكام ال�ضادرة عن الدوائر التي 
ي�ضتهدفونها ملعرفة ما اإذا كان القا�ضي ي�ضتند اىل مبادئ من املدر�ضة التقليدية 

التي ال جتدد اأم اأنه منفتح وينظر اىل املواثيق الدولية يف عمله.
3. ال للتقا�شي الذي ي�شفي م�شروعية على املحاكم اال�شتثنائية:

لقد ندمت على رفعي ق�ضية اأمام الق�ضاء الع�ضكري الأنني اقتنعت الحقا 
بن�ضيحة كان قد اأ�ضداها يل املحامي املنا�ضل اأحمد �ضيف باأن املثول اأمام هذا 
الق�ضاء يعطيه �ضرعية يجب اأال مُتنح له. فالقا�ضي يتعامل على اأنه رتبة ع�ضكرية 
واملحامون يعاملون كع�ضاكر، ما اأدى اىل �ضدامات كبرية، وخ�ضو�ضا مع زمالء 

حمامني متخ�ض�ضني يف الق�ضاء الع�ضكري واأدى اىل حتقيقات معهم. 
4. وجوب اإ�شراك املتقا�شني يف الدعوى: الكي�س االأ�شود

من االأهمية اأال نتعامل مع الق�ضايا باعتبارنا مكتباً للمحاماة، فال نقول للمدعي 
اأن يالزم منزله وال يتعاطى يف تفا�ضيلها واأننا �ضوف نهتم بالق�ضية بدال منه. 
بل يجب اأن ندعوه اىل اجلل�ضات، واىل كل اجلل�ضات، هو وكل �ضاحب حق 
الأن وجوده يف اجلل�ضة �ضوف يجعله على بينة مما يدور يف الق�ضية، ما �ضيوؤثر به 

ويدفعه اىل قول معلومات جديدة تفيدنا يف الق�ضية. اإنني تعلمت من الق�ضايا 
العمالية اأن هناك ما ي�ضمى بـ»الكي�ص االأ�ضود« لكل ق�ضية وهو موجود مع 
الق�ضية  وقائع  من  متمكن  �ضخ�ص  اأكرث  فاالأخري  نف�ضه.  الق�ضية  �ضاحب 
وتواريخها وتفا�ضيلها. ف�ضال عن اأن االأفكار لدعم الق�ضية ممكن اأن تخرج عنه 
هو، فلذلك يجب على املحامي اأن ي�ضتمع ل�ضاحب الق�ضية جيدا، ما �ضيولد 
تعاطفا اإن�ضانيا يحفز املحامي نف�ضه على اإيجاد حلول واأفكار جديدة. باالإ�ضافة 
اىل درا�ضة اأي م�ضتند يقدمه �ضاحب الق�ضية واإن كنا مقتنعني باأن ال قيمة 

اإ�ضافية له يف الدعوى.
5. التعامل مع القا�شي وكاأنه طفل:

من املهم اأن نتعامل كمحامني مع القا�ضي على اأنه ال يعرف �ضيئا عن مو�ضوع 
النزاع الأنه لو تعاملت معه على اأنه ملم بالق�ضية اأكرث منك واأن ما بحوزتك 
ر يف تقدمي م�ضتندات  من م�ضتندات لن يجدي نفعا، فاإن ذلك �ضيجعلك تق�ضّ
ممكن اأن يتبني لك الحقا اأنها كانت مفيدة. فيجب اأن نتعامل مع القا�ضي 
على اأنه طفل توجهه نحو املو�ضوع وال تبخل يف تقدمي اأي م�ضتند واأن تديل 
الق�ضاة ال يكونون  اإن الكثري من  باأي تف�ضيل الأن ذلك غاية يف االأهمية. 
ي�ضغون جيداً اىل ما يقوله املحامي اىل اأن تطرح اأمامهم هذه التفا�ضيل التي 
تثري اهتمامهم. واإنني ال اأق�ضد بقويل هذا التقليل من �ضاأن الق�ضاة بل اأق�ضد 

اأن على املحامي اأن يبذل اأق�ضى جمهود ممكن لالنت�ضار لق�ضيته. 
6. حتويل الق�شية اىل ق�شية عامة: اهتمام االإعالم، واإ�شراك القا�شي يف 

كتابة اأحكام تاريخية: 

املحامي الذي يريد اأن يعمل يف ق�ضايا الراأي العام ال يجديه نفعا اأن يتعامل معها 
على اأنها ق�ضية اأمام املحكمة فقط، بل عليه اأن يبني فريقا اإعالميا للحمالت. 
فلكي ت�ضتقطب هذه الق�ضايا الراأي العام ال بد اأن ي�ضدر املحامي بيانا قبل 
اجلل�ضة ي�ضرح فيه اأنه مت رفع دعوى مع ذكر مو�ضوعها واأهميتها واأهدافها وما 
اىل ذلك من تفا�ضيل، ما �ضينتج منه تلقف ال�ضحف للبيان ومتابعة الق�ضية 
قبل اجلل�ضة وبعدها فتتحول اىل حملة اإعالمية. اإن ذلك �ضي�ضلط ال�ضوء على 
الق�ضية ويحث القا�ضي على التفكري مليا باأن هذه الق�ضية �ضترتك اأثرا يف 
تاريخ مهنته، الأن الق�ضاة اأي�ضا يتباهون باالأحكام التاريخية التي ت�ضدر عنهم. 
فعندما ي�ضعر اأن الق�ضية م�ضدر اهتمام ُيعطي لها اأولوية يف عملية البحث 

ويكون اأكرث حذرا يف كل خطوة يتخذها يف هذه امل�ضاألة.
7. اإحاطة الق�شية بدعم �شعبي من �شاأنه اأن يوازن قدرة القوى املناوئة 

لها يف التاأثري على القا�شي:

كان همنا عندما تنطلق الدعوى اأن تتحول اىل حملة، فلم نكن نذهب اىل 
اجلل�ضات مبفردنا، وخ�ضو�ضا يف دعاوى )الطعن يف قرارات( اخل�ضخ�ضة، فكنا 
ناأخذ معنا كل عمال امل�ضنع فيقفون اأمام باب املحكمة قبل اجلل�ضة رافعني 
الفتات ويقومون بالهتاف. وعند بدء اجلل�ضة، ي�ضيطرون على قاعة املحكمة 
باأنهم مف�ضولون ومظلومون، ما يخلق  ويخاطبون القا�ضي �ضارحني و�ضعهم 
تاأثريا اإن�ضانيا وقانونيا يف غاية االأهمية. وحتى بعد انتهاء الق�ضية، يقف العمال 
اإذا مل يعجبهم قرارها بينما يهتفون  خارج املحكمة فيهتفون �ضد املحكمة 
تاأييدا للمحكمة اإذا اأعجبهم احلكم. باالإ�ضافة اىل ذلك، اإن املحكمة حينئذ 
تق�ضر الفرتات بني اجلل�ضات الأنها ال ت�ضتطيع اأن توؤجل لفرتات طويلة يف ظل 

وجود هذا احل�ضد الكبري من النا�ص املدافعني عن ق�ضيتهم.
اإن القا�ضي ب�ضر والق�ضايا اال�ضرتاتيجية �ضعبة حيث يكون اخل�ضم اإما الدولة 
طوال  ويتهمونني  و�ضحف،  ف�ضائية  قنوات  لديهم  الذين  امل�ضتثمرون  واإما 
االنقالب  على  العمال  اأحث  واأنني  االإنتاج  عجلة  اأعطل  باأنني  الوقت 
�ضدهم واأهّرب امل�ضتثمرين من البالد. فمثال، يف ق�ضايا اخل�ضخ�ضة تكون 
باأنني �ضوف  ويتهمونني  تواجهني �ضخمة جدا  التي  االإعالمية  احلمالت 
اأكّبد م�ضر خ�ضائر يف ق�ضايا التحكيم الدويل، لذلك يجب اأن اأخلق توازنا 

يف التاأثري على القا�ضي. 
لكي  واأ�ضخا�ص  لعمال  اأموال  بدفع  يقومون  اخل�ضوم  امل�ضتثمرين  اإن 
الدخول  من  مينعوننا  اأنهم  حتى  املحاكم،  يف  بوجهنا  تظاهرات  ينظموا 
اأجابه  واأنا  للتاأثري  بحمالت  اأقوم  وال  اليدين  مكتوف  �ضاأقف  فهل  اليها، 
هذه التحركات؟! اإن جل ما اأقوم به هو تاأثري اإن�ضاين، فاإن من املبادئ يف 
يجب  بل  املتقا�ضني  من  بديال  املحامي  يكون  اأال  اال�ضرتاتيجي  العمل 
الأنه  م�ضاكلهم  للقا�ضي  ي�ضرحوا  واأن  اجلل�ضات  يح�ضروا  اأن  هوؤالء  على 

امل�ضائل  بع�ص  االإجابة عن  اأنا كمحام  لدي  يكون  احلاالت ال  بع�ص  يف 
اأما  اأحتدث عنه.  التاأثري الذي  اأنف�ضهم. وهذا هو  بل تكون لدى املدعني 
العام،  الراأي  اىل  ق�ضيتي  اأ�ضّدر  لكي  فهو  اخلارج  يف  والهتاف  الوقوف 
راأت  اإذا  اإال  بالق�ضية  واالهتمام  اجلل�ضة  لتغطية  تاأتي  لن  ال�ضحف  الأن 
اىل  الق�ضية  فتتحول  ال�ضارع  يف  يتظاهرون  املحكمة،  يف  الب�ضر  من  ا  كمًّ
اأن  اأحاول  بل  القا�ضي  )حيادية(  على  اأوؤثر  اأكون  ال  عملياً  فاأنا  حملة. 
اأن�ضئ توازن قوى بوجه دولة ووزراء يتهمونني، ورجال اأعمال ي�ضتمونني 
التاأثري  لي�ص  هو  به  اأقوم  فما  �ضدي.  حمالت  لتنظيم  االأموال  ويدفعون 
بتفا�ضيل  املعرفة  ب�ضالح  عليه  التاأثري  بل  توجيهه  مبعنى  القا�ضي  على 
الق�ضية والتجمع لن�ضر الق�ضية التي هي طوق النجاة االأخري للمدعني.

اأن  فقط  فالفكرة  القا�ضي،  توؤثر على حيادية  اأن احلمالت ال  اأوؤكد  اإنني 
اأتعامل  اأال  فيجب  يتاأثر  وتوجهه  تتاأثر،  االأ�ضباب  كتابة  وفل�ضفته يف  روؤيته 
اأن  للق�ضية.  كما  املجتمع  تهيئة  اأبذل جمهودا يف  اأن  با�ضتخفاف ويجب 
احلملة ال تهدف فقط اىل خماطبة القا�ضي بل اأي�ضا اىل خماطبة املجتمع 

الق�ضية.  واإطالعه على 
8. الدعم ال�شعبي ك�شرورة لتنفيذ االأحكام: 

االأدنى  احلد  ق�ضية  يف  )ال�ضادر  احلكم  تلقفت  العمالية  احلركة  اإن 
جداً  كبري  اجتماعي  مطلب  اىل  احلكم  بتنفيذ  املطلب  وحتول  لالأجور( 
وانفتح  له  كبرية  �ضفحات  واأفردت  باحلكم  ال�ضحف  اهتمت كل  حيث 
جمل�ص  اأمام  بتظاهرتني  قاموا  والعمال  البلد.  يف  االأجور  هيكلة  ملف 

الوزراء لتنفيذ احلكم وما زالت احلركة م�ضتمرة اىل هذه اللحظة.
الق�ضائية  احلرا�ضة  لرفع  امل�ضري  املركز  تاريخ  يف  حكم  اأول  نفذنا  »لقد 
ت�ضكلت  بعدما  اال�ضتح�ضال عليه  �ضنة من   15 بعد  املهند�ضني  نقابة  عن 
حيث  ال�ضيا�ضية،  االأطياف  كل  من  احلرا�ضة«  �ضد  »مهند�ضني  حركة 
تنفيذ  على  احلكومة  اأجرب  ما  مهند�ص،  األف   15 ح�ضره  موؤمترا  نظموا 
احلكم. فيما كنا قد ا�ضتح�ضلنا يف مركز ه�ضام مبارك للقانون على حكم 
�ضخ�ضا  كان  الق�ضية  �ضاحب  اأن  اإال  الزراعيني،  نقابة  عن  احلرا�ضة  برفع 
ما  وهذا  احلكم،  تنفيذ  ن�ضتطع  فلم  تدعمه  هناك حركة  يكن  منفردا ومل 
بديال  تكون  اأال  يجب  احلركة  اإمنا  حركة.  الق�ضية  تخلق  اأن  اأهمية  يوؤكد 
»�ضرعية  فكرة  من  احلركة  متّكن  الق�ضية  الأن  ق�ضائية  دعوى  رفع  عن 
على  القانوين  الن�ضال  عن  يرتفعوا  اأال  املحامني  اأدعو  لذلك  مطالبها«، 
ح�ضاب الن�ضال يف ال�ضارع، الأن الن�ضال القانوين هو اأحد اأجنحة املقاومة 

واأجنحة الهجوم اأي�ضا«.

*اعداد نرمين السباعي،محامية،

من فريق المفكرة القانونية

لماذا مؤتمر: »المحامي المناصر للقضايا 
االجتماعية في المنطقة العربية«؟

نصائح خالد علي: 
كيف أناصر القضايا 

االجتماعية؟

مل�شق موؤمتر املحامي املنا�شر للق�شايا االإجتماعية - ت�شميم رائد �شرف 

خالد علي خالل موؤمتر املفكرة القانونية - ت�ضوير حممد �ضلمان
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تندرج اأهمية درا�ضة املحامني املنا�ضرين يف لبنان �ضمن اإطار درا�ضة املهن 
ممار�ضاته،  عرب  نف�ضه  القانون  لفهم  متهيدا  واإ�ضكالياتها،  بديناميتها  القانونية 
فهي تفتح نافذة على »الوجه االآخر« للمحامي، مع مقارنته بوجهه التقليدي. 
املطلبية  االجتماعية  الن�ضاالت  عن  التقليدية  املحاماة  مهنة  ابتعاد  فمع 
ك�ضرت  -ال�ضيا�ضي،  املايل   – االقت�ضادي  العامل  من  اأكرث  لتقرتب 
عن  احلديث  فربز  عامة.  ال�ضائد  املهني  النمط  املحامني  من  الفئة  هذه 
القانون ك�ضالح ال�ضعفاء وعن تفعيل و�ضائل ا�ضتخدامه مل�ضلحة الفئات 
املنا�ضرين  للمحامني  البحث من م�ضح  انطلق هذا  هنا،  املهم�ضة... ومن 
واأبرز  النقابة،  ومع  االأخرى  املهن  مع  وعالقاتهم  وهويتهم  لبنان  يف 

عملهم. وخطط  ا�ضرتاتيجياتهم 
اأما يف ما يتعلق باملنهجية املعتمدة الإجراء هذه الدرا�ضة، فتمت اال�ضتعانة 
ال�ضحف  اإىل  اإ�ضافة  اأنف�ضهم،  املحامني  عن  ال�ضادرة  باملن�ضورات  اأوال 
والبيانات، كما اأجريت مقابالت مرّكزة مع عينة من املحامني املنا�ضرين. 
وقد مت اعتماد معيارين الختيار هوؤالء: اأوال، اأن يكون املحامي ملتزما علنا 
من خالل ممار�ضته ملهنته بق�ضايا ال�ضاأن العام االجتماعية، وثانيا، اأن يكون 
قد اأو�ضل ق�ضية اأو اأكرث من ق�ضاياه اىل املحاكم. ونظرا لقلة عديد هذه الفئة 

يف لبنان، مت اختيار عّينة من 15 حمامياً)ة(.

من هم هؤالء؟ صورة أولية عن عالم مهني 
هامشي

متيزت عالقات املحامني املنا�ضرين للق�ضايا غري التقليدية ببع�ص التوتر مع 
حمامي التيار التقليدي للمهنة1. فمعظم املحامني املنا�ضرين الذين قابلناهم 
يرون اأن املحامني »االآخرين« ينظرون اإليهم بنوع من اال�ضتهزاء، ويعود ذلك 
انتقادا للطابع املجاين لعمل  اأن هناك  اأوال، من الوا�ضح  اىل عوامل عدة. 
االإن�ضان  حقوق  ق�ضايا  جتاه  خمتلفة  نظرة  هناك  كما  املنا�ضرين،  املحامني 
اأن  اإىل ذلك  اأ�ضف  القانونية االأخرى،  للق�ضايا  بالن�ضبة  واعتبارها هام�ضية 
املحامني املنا�ضرين يعملون مع فئات مهم�ضة، وبالتايل يتم انتقادهم لطبيعة 
الق�ضايا التي يدافعون عنها )ت�ضخيف بع�ص الق�ضايا خا�ضة ق�ضايا عامالت 

املنازل مثال( وبعبارات اأخرى املوكل املهم�ص، يهم�ص حماميه.
واإزاء هذه النظرة الدونية التي ينظر بها اإىل هوؤالء املحامني، فقد عرب هوؤالء 
عن روؤية خمتلفة للمحاماة عامة، فاأغلبيتهم يقلل من اأهمية الق�ضايا التجارية 
لبنان(، كما عرّب  النجاح للمحامني عادة يف  واملدنية )والتي ت�ضكل معيار 
لعدم  عامة  احلقوقي  واجل�ضم  زمالئهم  اإزاء  »�ضدمة«  من  نوع  عن  بع�ضهم 

اهتمامهم كفاية بالق�ضايا االجتماعية واالإن�ضانية. 

المناصرة ال توحد: فئة متشرذمة
ال ميكن فعال احلديث عن »فئة« اأو »جمموعة« اأو »فريق« من املحامني املنا�ضرين 
للق�ضايا االجتماعية يف لبنان. فهذه الفئة تبقى هام�ضية وغري مت�ضامنة وال 

ميكن فعال جمعها حتت اإطار موّحد. 
يعمل املحامون يف جماالت املنا�ضرة الأ�ضباب خمتلفة ولرمبا متباعدة، فمنها 
كخيار  حتى  اأو  واجتماعية  �ضيا�ضية  اأيديولوجية  دينية،  باأ�ضباب  يتعلق  ما 

ا�ضرتاتيجي ملبا�ضرة مهنتهم.
اأوال، تبني اأال اأثر للتعليم اجلامعي على توجه املحامي نحو ق�ضايا املنا�ضرة، 
مت  ثانيا،  الدرا�ضة.  �ضملتهم  الذين  املحامني  جميع  ذلك  على  اأجمع  وقد 
التطرق اإىل فر�ضية تاأثري االإيديولوجيا ال�ضيا�ضية على املحامي، وذلك انطالقا 
من الكثري من التجارب يف اأوروبا واأمريكا يف ال�ضتينيات والثمانينيات التي 
ارتبطت فيها املنا�ضرة باالإيديولوجيات اأو التوجهات التقدمية. فبالرغم من 
التاأثر الوا�ضح لعدد من املحامني بهذه االإيديولوجيات والتوجهات، اإال اأنه 
من الوا�ضح اأن اخللفيات ال�ضيا�ضية للمحامني الذين متت مقابلتهم يف هذه 
الدرا�ضة غري متجان�ضة ال بل اأحيانا متعار�ضة، اإذ ميكن اأن ينطلق املحامي 
املنا�ضر من خلفيات ميينية حم�ص... فر�ضية ثالثة اأردنا التحقق منها، وهي 
اإذا كانت املنا�ضرة »ا�ضرتاتيجية« مهنية ملبا�ضرة املحاماة، كاأن يتم ا�ضتخدام 

هذه الق�ضايا االجتماعية من اأجل اإنتاج �ضورة مهنية مقبولة اأو ك�ضب خربة 
»التطور  متابعة  اأظهرت  وقد  التناف�ص؟  خارج  ما  حد  اىل  تبقى  ق�ضايا  يف 
منا�ضرة  يف  الأعمالهم  منهم  عدد  لدى  تراجعا  املحامني  لهوؤالء  املهني« 
الق�ضايا االجتماعية مع تطور اأعمالهم املوازية يف الق�ضايا التجارية واملدنية 
االأخرى. فقد ذهب عدد منهم نحو الق�ضايا العادية للمحاماة »ليكون لديهم 
اأن تكون ذات  اأكرث ممكن  �ضبه تفّرغ للق�ضايا املهنية ولفر�ص �ضورة مهنية 
مردود مهني«، علما اأن هذا التحول قد يكون ناجتا اأي�ضا من اإحباط مهني 

جتاه ق�ضايا املنا�ضرة يف لبنان.
بفئة معينة من  على �ضعيد مواز، الحظنا تخ�ض�ص معظم هوؤالء املحامني 
املهم�ضني اأو بق�ضية واحدة يف ن�ضاطهم باإطار حقوق االإن�ضان، دون االهتمام 
املوازي بق�ضايا اأخرى، كما بّينت املقابالت وجود نوع من التناف�ص املهني 
بني املحامني العاملني يف ال�ضاأن العام م�ضابه للتناف�ص املوجود بني املحامني 
عامة، ما يوؤ�ضر اإىل اأن البعد االإن�ضاين للق�ضايا ال يبدل من واقع التعامل بني 
املحامني. فالحظنا مثال اأنه عند �ضوؤال كّل من املحامني عن اأ�ضماء حمامني 
اآخرين يعملون يف هذا جمال املنا�ضرة، قّلة منهم ذكروا زمالء لهم، وغالبية 

الذين فعلوا اكتفوا بذكر حمامي اجلمعية التي يعملون فيها. 

المحامون الملتزمون ونقابة المحامين: 
عالقات غير مستقرة

الق�ضايا  منا�ضرة  يف  ودورها  نقابتهم  اإىل  املنا�ضرون  املحامون  ينظر  كيف 
االجتماعية، وما كان دور النقابة موؤخرا يف ت�ضجيع املنا�ضرة؟ 

بني »حامية للحريات« و»متقاع�ضة يف لعب دورها«، بدا دور النقابة وعالقتها 
للدور  املدح  التعليقات بني  تراوحت  اإذ  املنا�ضرين غري وا�ضحني،  باملحامني 

النقابي  واالنتقاد  ل�ضيا�ضاتها. 
تبني من خالل حتليل املقابالت اأن هذه العالقة تتحدد انطالقا من متغريين: 
اأوال، نوعية الق�ضية التي يدافع عنها املحامي، وثانيا، الو�ضائل املعتمدة من قبله.

فمن الناحية االأوىل، بالنظر لتاريخ نقابة بريوت يف ال�ضنوات الع�ضرين االأخرية، 
يتبني اأنها كانت داعمة لق�ضايا مهمة مثل ق�ضايا االعتقاالت يف الت�ضعينيات، 
حيث اتخذت اإجراءات عام 1997 وبرزت كداعم اأ�ضا�ضي للمحامني الذين 
يدافعون عن ال�ضبان املعتقلني خالل التظاهرات املعار�ضة2. كما اأن النقابة ما 
زالت داعمة – بع�ص ال�ضيء - لق�ضايا حقوق االإن�ضان املقبولة لدى الراأي 
العام، كق�ضايا حقوق املراأة واالأحداث... اإال اأنه من الوا�ضح اأن النقابة لي�ضت 
نا�ضطة بالقدر نف�ضه حيال ق�ضايا اأخرى اأقل »�ضعبية«، كق�ضايا الالجئني واملثليني 
مثال، التي – بح�ضب اأحد املحامني -  »تطرح اأ�ضئلة على ال�ضلطات واملجتمع 
وقد توؤدي اإىل �ضدام بني النقابة وال�ضلطات العامة«، وقد ف�ّضر اأحد املحامني 
ذلك اإذ اعترب اأن »ا�ضطدام املحامني املنا�ضرين للق�ضايا االجتماعية التغيريية 
بالنقابة يبدو نتاجا طبيعيا لت�ضادم تيارين م�ضادين، فاالأّول تغيريي والثاين 

يعمل على احلفاظ على االأدوار واملبادئ التقليدية للمهنة.« 
من الناحية الثانية، فاإن الو�ضائل التي ي�ضتخدمها املحامي توؤثر هي اأي�ضا بعالقته 
يتعلق بظهور املحامني  التحفظ يف كل ما  فالنقابة تبقى �ضديدة  النقابة.  مع 
اإعالميا، ومن هنا كانت قد اأ�ضدرت تعاميم عدة متنع املحامني من الظهور يف 

االإعالم للحديث عن ق�ضاياهم من دون اإذن م�ضبق من النقيب3. 
وقد برزت يف هذا االإطار ق�ضية �ضاغية/داوود4 حيث ا�ضتدعت النقابة املحامَيني 
على خلفية ن�ضر مقال5 انتقد النقابة وم�ضروع تعديل قانون اآداب املهنة ليدخل 

موانع اأمام املحامني باللجوء اىل االإعالم.  

المحامون الملتزمون يصنعون قضاء على 
صورتهم؟

يعترب الق�ضاء »مركز عمل« املحامني املنا�ضرين للق�ضايا االجتماعية بحيث يلعب 
الدور االأبرز يف عملهم، وترتكز ن�ضبة كبرية من ا�ضرتاتيجيات عملهم يف اللجوء 
اإليه، خا�ضة بعد تنامي احلديث عن »الق�ضاء كم�ضرح«. فما هي اإذاً العالقة بني 

هوؤالء املحامني والق�ضاء اللبناين؟ 
نحو �شبكات مهنية جديدة

االحرتام  اأحيانا  او  اجلفاء  من  بنوع  بالق�ضاة  املحامني  عالقة  تت�ضم  ما  غالبا 
املتباعد، اإال اأن املحامني املنا�ضرين يعتمدون على عالقة من نوع اآخر مع ال�ضاحة 
الق�ضائية. فقد ظهر من خالل املقابالت طموح لتكوين »حتالفات« بني املحامني 
املنا�ضرين والق�ضاة حول ق�ضايا اجتماعية معينة. وقد تبينت هذه ال�ضراكة اأوال 
من خالل اعتبار املحامني املنا�ضرين اأن الق�ضاة باتوا اأكرث تفهما متى عرفوا اأنهم 
من جمعية مثال، بحيث لفتت اإحدى املحاميات: »لدي تقدير من الق�ضاة. 
حتى لو لدي دعوى عادية جتارية اأو مدنية يقدرون ذلك وي�ضّهلون االأمر. العالقة 
مع الق�ضاة جيدة جدا«، كما باتت هذه ال�ضراكة تتعدى حدود املحكمة، فبات 
بع�ص الق�ضاة موجودا مع املحامي يف املحا�ضرات والطاوالت امل�ضتديرة التي 

تناق�ص ق�ضايا اجتماعية وحقوقية.  
ومن الالفت اأن هذه ال�ضراكة اأخذت بعدا اأو�ضع، بحيث انخرط بع�ص املحامني 
يف ور�ص اإ�ضالح الق�ضاء على نحو جعلها حا�ضرة يف خطاباتهم وخطط عملهم. 

الق�شاء العديل بوجه غياب الق�شاء الع�شكري واالإداري

الالفت يف تعاطي املحامني املنا�ضرين مع الق�ضاء هو االعتماد على ا�ضرتاتيجية 
»اختيار القا�ضي«. فمن خالل الق�ضايا التي تطرقت اإليها هذه الدرا�ضة، تبني 
اأن خيار املحكمة غري اعتباطي، بل يدخل اأي�ضا �ضمن ا�ضرتاتيجية التقا�ضي، 
فنالحظ توجه املحامني نحو الق�ضاء العديل �ضمن حدود قواعد االإخت�ضا�ص 
بوجه غياب �ضبه تام للق�ضاء االإداري والع�ضكري. فمعظم الق�ضايا التي ي�ضملها 
هذا البحث قد انح�ضرت اأمام الق�ضاء العديل، فيما انح�ضرت الدعاوى التي 

الرقابة  وق�ضية  اجلمعيات  بقانون  الطعن  بق�ضية  ال�ضورى  فيها جمل�ص  بت 
على فيلم »اأوتيل بريوت«. وقد يدل ذلك على نوع من »حذر« من مقا�ضاة 

ال�ضلطة مبا�ضرة، اأو على الدور الغائب ملجل�ص ال�ضورى يف هذا املجال.
بني  اخليار  يف  تنح�ضر  ال  القا�ضي«  »اختيار  ا�ضرتاتيجية  اعتماد  اأن  كما 
اأكرث  ال�ضباب  الق�ضاة  اإىل  توجها  هناك  اإن  بل  والعديل،  االإداري  الق�ضاء 
االإن�ضان،  حقوق  لق�ضايا  وح�ضا�ضية  تلقيا  اأكرث  اأنهم  هوؤالء  اأثبت  بحيث 

وخ�ضو�ضا تلك التي تعاين من مواقف اجتماعية م�ضبقة. 
جتدر االإ�ضارة اإ�ضافة اإىل ذلك اىل بروز حليف جديد لطاملا اعترب بعيدا كل 
البعد عن املهن القانونية: املجتمع املدين اأو »الال-قانونيني«. وقد برز هذا 
احلليف من خالل اجلمعيات التي باتت تعنى اأكرث واأكرث بق�ضايا حقوق 

االإن�ضان من املنظور القانوين -االجتماعي. 

استراتيجيات وكوادر عمل مختلفة
يعملون  اإطار  اأي  ويف  لبنان؟  يف  املنا�ضرين  املحامني  عمل  و�ضائل  هي  ما 

و�ضد من؟
لبنان،  يف  االجتماعية  للق�ضايا  املنا�ضرين  املحامني  لعمل  موّحداً  اإطار  ال 
من   9( اجلمعيات  �ضمن  يعملون  قابلناهم  الذين  املحامني  اأغلبية  اأن  اإال 
15 حماميا ت�ضملهم الدرا�ضة(، فيما منوذج املحامي امل�ضتقل يبقى منح�ضرا 
بعدد قليل من املحامني، وتبقى جتارب تعاون املحامني مع بع�ضهم البع�ص 
فنقطة  النقابة،  لدور  بالن�ضبة  اأما  وبيناكل(.  )عدل  بتجربتني  حم�ضورة 
التما�ص بينها وبني بع�ص الفئات ال�ضعيفة متر عرب موؤ�ض�ضتني اأ�ضا�ضيتني فيها 

وهي املعونة الق�ضائية ومعهد حقوق االإن�ضان. 
ومتعددة  خمتلفة  املنا�ضرين  املحامني  عمل  ا�ضرتاتيجيات  باأن  �ضك  وال 

بح�ضب الق�ضايا. 
حماية  يف  القا�ضي  دور  وعن  »كم�ضرح«  الق�ضاء  عن  احلديث  ازدياد  فمع 
املهم�ضني، ازداد اللجوء اإىل التقا�ضي اال�ضرتاتيجي ولكنه بقي حم�ضورا بعدد 
قليل من املحامني والق�ضايا. ولعل هذا الدور تعاظم اأكرث فاأكرث مع �ضدور اأحكام 
ريادية يف جمال حقوق االإن�ضان، بنّي فيها الق�ضاء نف�ضه كموؤ�ض�ضة ليربالية، باعثا 

االآمال لدى بع�ص الفئات املهم�ضة وحماميها. 
التقا�ضي يف كون الو�ضول للق�ضاء »�ضبه« متاح للجميع من  اأهمية  وتندرج 
غياب  اإليه يف ظل  اللجوء  »م�ضرح« ميكن  فهو  فقط.  الدعاوى  تقدمي  خالل 
امل�ضّرع و�ضمته، ويكون بذلك القا�ضي م�ضطرا الأن يجيب واأن يح�ضم االأمر، 
على خالف ال�ضيا�ضات واخلطابات الرمادية املعتمدة عامة. فيتم اإذاً االنتقال من 

احلالة اخلا�ضة اأمام القا�ضي اإىل الق�ضية الكربى.
وقد تنوعت اأهداف التقا�ضي يف لبنان مع تنّوع الق�ضايا، ففيما برز التقا�ضي 
بهدف حماية فئة مهم�ضة ومنع التعدي على حقوقها، اأخذ التقا�ضي مع الوقت 
بعدا اأو�ضع بحيث مل يكتف البع�ص باتخاذ موقف دفاعي، ال بل ذهب اىل 

اعتماد االأ�ضلوب الهجومي كاأن يطلب تعوي�ضات مل�ضلحة الفئات املهم�ضة6. 
الق�ضايا. فمن  ت�ضّعب  مع  تنوعت  ا�ضرتاتيجية عدة  اأهداف  للتقا�ضي  وكان 
الناحية االأوىل، يتم اللجوء اإىل الق�ضاء ل�ضد الثغرات القانونية القائمة، اأي يف 
حالة غياب القانون الوا�ضح وال�ضريح، فيطلب اإذاً من القا�ضي اإ�ضدار حكم 
ح�ضب املبادئ العامة للقانون واملعاهدات الدولية. هذا ما ح�ضل مثال يف ق�ضية 
اأي قانون يتعلق  الفئة، وال  اأي قانون يعنى بهذه  املفقودين بحيث ال يوجد 
بالعدالة االنتقالية ومفقودي احلرب واملقابر اجلماعية. فتمت مطالبة الق�ضاء 
بتكري�ص حق املعرفة من خالل دعاوى طالبت باتخاذ تدابري حرا�ضة للمقابر 

اجلماعية مثال حفظا لهذا احلق.
من ناحية اأخرى، يعمد التقا�ضي اإىل اإعادة تف�ضري ن�ص اأو مادة قانونية، واأبرز 
مثال على ذلك هو التقا�ضي االآيل اىل اإعادة تف�ضري املادة 534 من قانون 
غري  يجعلها  نحو  على  الطبيعة«  »بخالف  املجامعة  تعاقب  التي  العقوبات 
قابلة للتطبيق على العالقات املثلية، وذلك من خالل اعتماد مقاربة قانونية 

واجتماعية على حد �ضواء. 
باالإ�ضافة اإىل ذلك، عمد املحامون اإىل املطالبة بتطبيق املعاهدات الدولية وفر�ص 
اأولويتها على القانون اللبناين، خا�ضة يف ق�ضايا حقوق املراأة وق�ضايا الالجئني.  

كاإعداد  التقا�ضي،  من  ت�ضادمية  اأقل  اأخرى  و�ضائل  على  املحامون  ويعتمد 
م�ضاريع القوانني، واللوبيينغ مع اأ�ضحاب القرار، وقد اأكد العديد منهم اعتمادهم 
على ا�ضرتاتيجيات كهذه فيعتربونها اأف�ضل من راديكالية بع�ص املحامني التي 
ت�ضر بنظرهم بالق�ضايا املدافع عنها. وبالرغم من تطور التقا�ضي اال�ضرتاتيجي 
يف ال�ضنوات االأخرية تطورا خجوال، تبقى هذه اال�ضرتاتيجيات الالت�ضادمية 
االأكرث انت�ضارا بني املحامني اللبنانيني الذين يعتربون اأنف�ضهم معنيني بال�ضاأن 
االجتماعي، ما ي�ضري اإىل تعويل عدد منهم على دور الربملان اأو احلكومة اأكرث من 

دور الق�ضاء اأو على االأقل بالقدر نف�ضه.

محامون ضد... أي سلطة؟
بغ�ص النظر عن عدد قليل من الدعاوى التي مت تقدميها �ضد اأ�ضخا�ص طبيعيني 
املوازين  لنق�ص  خاللهم  من  اأو  املنازل...(،  عامالت  املراأة،  )ق�ضايا  مبا�ضرة 
التي  االأرا�ضي  مالكي  �ضد  املقدمة  املفقودين  كدعاوى  العامة  وال�ضيا�ضات 
ي�ضتبه وجود مقابر جماعية فيها، ين�ضط املحامون املنا�ضرون عموما يف ق�ضايا مت�ّص 
بالدولة اأو باحلق العام. فتكون غالبا الدولة اأو النيابة العامة هي اخل�ضم كما 
هي احلال يف ق�ضايا الالجئني واملثليني واحلريات العامة )اإلخ...(. وذلك يطرح 
اإ�ضكاليات واأ�ضئلة عديدة: ملاذا الدولة ولي�ص ال�ضركات الكربى اأو الدولية؟ 
فهل من االأ�ضهل تقدمي دعوى �ضد الدولة التي ال ميكن التنفيذ �ضدها، من 

اأن تقدم دعوى �ضد �ضركة متلك ما متلكه من �ضلطة و�ضغط على الراأي العام؟
ولعل اال�ضتثناءين الوحيدين يف هذا االإطار هما ق�ضية �ضبين�ص التي برزت 

اأواخر 2012 وكان قد قدمها عّمال ال�ضركة وحتّولت يف ما بعد اإىل نزاع بني 
العّمال وطبقة �ضر�ضة ومتنوعة من املنتفعني7، والق�ضايا التي قدمت �ضد �ضركة 

�ضوليدير8 )و�ضط بريوت(.
جتدر االإ�ضارة اإىل اأن بع�ص االإدارات العامة اأ�ضدرت تدابري عقابية �ضد بع�ص 
املحامني املنا�ضرين للق�ضايا االجتماعية، وال �ضيما املحامني الذين انخرطوا يف 
الدفاع عن حقوق االأجانب، كما نتلمح من ق�ضية مذكرات االإخ�ضاع التي 

اأ�ضاءت عليها املفكرة �ضابقا.9

عندما يصبح اإلعالم دائرة تنفيذ 
يعترب االإعالم احلليف االأول للمحامني املنا�ضرين، فهو بنظرهم فاعل اأ�ضا�ضي 
داخل املحاكم وحولها. وبرز احلديث مثال لدى اأحد املحامني عن »االإعالم 
كدائرة تنفيذ«، حيث يعجز املحامي عن التنفيذ �ضد الدولة في�ضطر اىل اللجوء 
اىل االإعالم لتكوين راأي عام �ضاغط حول الق�ضية. ويعود هذا الدور املتزايد 
لالإعالم اإىل جزء من املحامني املنا�ضرين اأنف�ضهم الذين خرجوا عن النمط 
التقليدي الراف�ص للعالقة ال�ضابقة وجعلوا االإعالم ومن خالله الراأي العام 
�ضريكا لهم، كما جلاأ عدد من املحامني اىل االإعالم دفاعا عن اأنف�ضهم اأو لوقف 

مقرتحات تنظيمية عّدوها معيقة لعملهم يف منا�ضرة الق�ضايا االجتماعية. 
الذين  املحامني  اأغلبية  اأمام  عائقا  املهنة  واآداب  النقابة  تعاميم  تكن  مل 
قابلناهم، بحيث عرّب معظمهم عن اأهمية الظهور يف االإعالم والتوا�ضل معه 
يف الق�ضايا االجتماعية حتى دون ذكر �ضالحيات النقابة وقوانينها يف هذا 
تفا�ضيل  الرتكيز على  اإىل االإعالم مع  فيها  ال�ضاأن، بل ذكروا ق�ضايا جلاأوا 
بحيث  منهم  �ضئيل  عدد  لدى  ظهرت  االإ�ضكالية  هذه  اأن  اإال  ظهورهم. 

�ضكلت مو�ضوع اإ�ضكال مع النقابة10.   

*حائزة على شهادة في القانون العام

 والعلوم اإلجتماعية، من فريق المفكرة القانونية

*أشرف على البحث: سامر غمرون،

 باحث من فريق المفكرة القانونية 
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لمى كرامة

1 . Usages militants du droit dans l’arène judiciaire : le cause

»lawyering»– Liora ISRAEL Droit et Société 49-2001 p. 795

اأ�ضربت النقابة لثالثة اأيام »ا�ضتنكارا للجو ال�ضاغط الذي تعي�ضه البالد على �ضعيد حرية . 2

االإعالم واإبداء الراأي )راجع النهار يف17-12-1997(

النقيب . 3 �ضّرح  النقيب،  تغرّي  ومع   .3-3-2010 يف  حداد  اأمل  النقيبة  عن  تعميم  �ضدر 

اأيام من انتخابه اأن »اأّول قرار اتخذه هو ال�ضماح للمحامني باإبداء  اجلديد نهاد جرب بعد ع�ضرة 

الراأي يف و�ضائل االعالم حتت �ضقف التم�ضك بالقانون النقابي«، اإال اأنه �ضرعان ما اأ�ضدر تعميما 

يف 2013-4-2 اأعاد التذكري بالتعاميم االأخرى املت�ضلة باملو�ضوع.

 ا�ضتدعاء »املفكرة« للتحقيق يف نقابة املحامني يف بريوت: نقابة للحريات اأم ذراع لل�ضلطة؟ . 4

http://www.legal-agenda.com/newsarticle.php?id=36&folder=

legaalnews&lang=ar 

 مالحقة املفكرة القانونية امام نقابة املحامني يف بريوت: ما هي ابعادها االجتماعية؟

http://www.legal-agenda.com/article.php?id=41&folder=artic

les&lang=ar

اإقرتاح بتنظيم عالقة املحامي مع و�ضائل االإعالم: اأين املحامي املنا�ضر للق�ضايا االإجتماعية؟ . 5

http://www.legal-agenda.com/article.php?id=6&lang=ar

مثال ق�ضايا احلجز التع�ضفي لالجئني. 6

راجع موقع املفكرة القانونية. 7

توكل عن هذه الق�ضية االأ�ضتاذ حممد املغربي. 8

راجع ندوة املفكرة القانونية يف 26 اأيلول 2012 – »ا�ضتقاللية املحامي يف الدفاع عن حقوق . 9

االأجانب لدى االأمن العام: قيود غري قانونية ت�ضل اىل حد »االخ�ضاع« 

 اإ�ضتدعاء »املفكرة« للتحقيق يف نقابة املحامني يف بريوت: نقابة للحريات اأم ذراع لل�ضلطة؟ . 10

http://www.legal-agenda.com/newsarticle.php?id=36&folder=

legalnews&lang=ar 

 مالحقة املفكرة القانونية امام نقابة املحامني يف بريوت: ما هي ابعادها االجتماعية؟

http://www.legal-agenda.com/article.php?id=41&folder=artic

les&lang=ar

 اإعت�ضام جلمعية ن�ضوية اأمام ق�ضر العدل - ت�ضوير حممد �ضلمان

 اإعت�ضام جلمعية ن�ضوية  اأمام ق�ضر العدل - ت�ضوير حممد �ضلمان 



19 العدد 10، تّموز/يوليو 2013العدد 10، تّموز/يوليو 182013

تون�س،  عرفتها  التي  الأحداث  اأثناء  العامل  طافت  التي  ال�صور  اإن 
اأحداث  اأو  املنجمي(1  احلو�س  حماكمات  )اأثناء   2008 يف  �صواء 
وارتبطت  النظام  ب�صقوط  انتهت  والتي   2011/1/14-2010/12/17

الهام والفعال  اأكد دوره  مب�صاهد كان فيها املحامي)ة( حا�صرا على نحو 
ناحية  من  العادلة  الق�صايا  ون�صرة  ناحية  من  الديكتاتورية  مناه�صة  يف 
اأخرى. هذه ال�صورة اأّكدت اأي�صا اأنه طيلة تاريخه يف تون�س، لعب قطاع 
الدور  هذا  اأن  اإل  الإن�صان.  حقوق  ق�صايا  ن�صرة  يف  هاما  دورا  املحاماة 
من  والتي  التالية،  الأّولية  املالحظات  منا  ي�صرتعي  القطاع  لعبه  الذي 

ومنهجها:  واأهدافها  اأبعادها  وتبّي  الدرا�صة  توؤطر  اأن  �صاأنها 
اأن دور املحامي يف ق�صايا حقوق الإن�صان مل يكن بارزا ومعروفا  -

يف  الأكادميية  اأو  الق�صائية  منها  �صواء  ال�صيقة،  الأطر  يف  اإل 
اأو  الق�صاء  لعمل  تعر�صت  التي  الدرا�صات  ببع�س  يتعلق  ما 
الدور  هذا  يحظ  ومل  عنه.  ال�صادرة  القرارات  على  التعليق 
يكن  مل  اأنه  خا�صة  ملحتواه،  وا�صع  بن�صر  للمحاماة  »الن�صايل« 
طيلة  الوطنية  واملن�صورات  ال�صحف  اأغلب  يف  ذلك  ن�صر  ممكنا 
يكن  ومل  املن�صورات،  هذه  على  امل�صّددة  للرقابة  نظرا  عقود 
على  الن�صر  اإل  الأقل(  على  الأخرية  ال�صنوات  )يف  املتاح  من 

املن�صورات الأجنبية. اأو يف بع�س  النرتنت 
اأي�صا  - ارتبط  الإن�صان  حقوق  ق�صايا  ن�صرة  يف  املحامي  دور  اأن 

بالأحزاب  املتعلقة  )الق�صايا  الكربى  ال�صيا�صية  بالق�صايا 
حقوق  مبنا�صلي  ارتبطت  التي  اأو  النقابية  وباحلرية  وباجلمعيات 
والق�صائية  القانونية  الكمائن  لهم  تن�صب  الذين  الإن�صان 
باأن  النطباع  اأعطى  ما  وهو  وحماكمتهم(.  لإيقافهم  والأمنية 
ال�صيا�صية  الق�صايا  هذه  عند  يتوقف  للمحامي  الن�صايل  الّدور 

لي�صمل  ذلك  التون�صي  املحامي  دور  يتعّدى  بينما  الكربى، 
اأ�صا�صا  تتعلق  »يومية«  اأو  »عادية«  اإن�صان  حقوق  ق�صايا  منا�صرة 

وثقافية. واقت�صادية  واجتماعية  فردية  وحريات  بحقوق 
فاإننا  »اليومية«،  اأو  الكربى  ال�صيا�صية  الق�صايا  يف  الدور  كان  و�صواء 
املحامي يف  والتي جتعل من دور  نف�صها  املقّومات  ا�صرتاكهما يف  نالحظ 
باأنه  واع  املحامي  اأن  جند  الإن�صان حيث  املنا�صر حلقوق  دور  منهما  كل 
اأتعاب ويكون  اأي  ينا�صر ق�صية حقوقية، لذا ينخرط فيها عادة من دون 
اأي�صا عن مبداأ  الدفاع عن �صخ�س منوبه بل  لي�س فقط  بالأ�صا�س  هدفه 

اأو ن�ّس قانوين اأو حق حمّدد.
الذين  واملحاميات  املحامي  قبل  من  املقدمة  التجارب  اإىل  وبالعودة 
بينها  م�صرتكة عديدة  قوا�صم  هناك  اأن  العمل2، نالحظ  هذا  اأ�صهموا يف 
اأن هذه  اإل  الدفاع عن حقوق الإن�صان،  تقنيات  اأو  باآليات  يتعّلق  يف ما 
القوا�صم امل�صرتكة مل متنع بع�س الفوارق يف التعامل مع الق�صايا باعتبار 
املرافعة،  فيها  وقعت  التي  الزمنية  الفرتة  باعتبار  وكذلك  الق�صية  نوع 

2011/1/14 اأو بعد هذا التاريخ. �صواء كانت قبل 

اآلليات القضائية لمناصرة قضايا حقوق 
القضائية: اإلنسان 

فيه،  الإجرائي  اجلانب  وخا�صة  تفا�صيله،  بكل  امللّف  من  التمكن  يكون 
الإن�صان.  حقوق  ق�صايا  مرافعات  كل  فيها  تلتقي  التي  الأ�صا�صية  النقطة 
واملالحظ يف هذا الإطار تاأكيد جممل املحامي املنا�صرين حلقوق الإن�صان 
الدولية  الدويل وخا�صة التفاقيات  القانون  املتوا�صل اىل  ا�صتنادهم  على 

التي �صادقت عليها تون�س والتي تغطي مو�صوع املرافعة.

إعالم النيابة أو الضغط العددي )الكّمي( في 
السياسية: القضايا 

ا�صرتاتيجية   2011/1/14 قبل  وخا�صة  الإن�صان  حقوق  ق�صايا  تعرف 
بع�س  نيابة ع�صرات ويف  اإعالم  ال�صغط من خالل  يتم  »العدد«، حيث 
يوم  يف  واحل�صور  واحدة  ق�صية  يف  للرتافع  املحامي  مئات  احلالت 
اجلل�صة وطلب الع�صرات منهم حق الدفاع واملرافعة، وهو ما مت مثال يف 

املنجمي.  احلو�س  وق�صية  عبو  حممد  ال�صتاذ  ق�صية 
الثاين/يناير(،  )كانون  جانفي   14 قبل  �صائدة  كانت  التي  الآلية  هذه 
اأخرى تهم احلقوق واحلريات  التاريخ يف ق�صايا  بعد هذا  تتوا�صل  نراها 
بالن�صبة  التعبري  حرية  وق�صايا  الرياحي3  األفة  املدونة  ق�صية  مثل 

خا�صة(.4  )نواة  الرقمية  ال�صحافة  وخا�صة  لل�صحافي 
�صواء  وتنظيما،  تطّورا  عرف  الكم  اأو  العدد  اعتمد  الذي  العمل  هذا 
التن�صيق  بلغ  جانفي،   14 قبل  ملا  فبالن�صبة  بعده:  اأو  جانفي   14 قبل 
ان�صاء  مت  حيث  املنجمي  احلو�س  ق�صية  يف  مظاهره  اأبرز  املتداخلي  بي 
العميد  ر�صميا  عليها  ي�صرف  املحامي  بي  للتن�صيق  ر�صمية  غري  هيئة 
لق�صايا  املنا�صرين  املحامي  اأحد  الفعلي  التن�صيق  مبهمة  وي�صطلع 
واإعداد  الأموال  بجمع  التن�صيق  هيئة  وا�صطلعت  الإن�صان5،  حقوق 
داخل  الرتافع  وتن�صيق  املحاكم  على  املحامي  وتوزيع  النقل  و�صائل 

ال�صجون... لزيارة  والتن�صيق  اجلل�صة  قاعة 
جمموعة  اإطار  يف  املحامي  من  عدد  انتظم  فقد  جانفي،   14 بعد  اأما 
الف�صاد  ق�صايا  يف  تخ�ص�صت  الـ25«  »جمموعة  نف�صها  على  اأطلقت 
املجموعة  هذه  ومثلت  ومنظما  من�صقا  عملها  وكان  وال�صيا�صي  املايل 
طريقة  ج�ّصدت  جمموعات  يف  املحامي  انتظام  اأ�صكال  من  �صكل  اأّول 
)اإثارة  الدفاعي  اجلانب  نف�صه:  الوقت  يف  ت�صّمنت  جديدة  عمل 

يتعّلق  ما  يف  املحاكم  اأمام  النيابات  واإعالم  املحاكم  اأمام  الدعاوي 
)اإ�ضدار  االإعالمي  البعد  اإىل جانب  »الثورة«(  و�ضهداء  بق�ضايا جرحى 
)تقدمي  االقرتاحي  اجلانب  ثم  ال�ضحافية(  الندوات  وتنظيم  البيانات 
الق�ضائي  كالقطب  الف�ضاد  بق�ضايا  تتعهد  اأجهزة  الإحداث  االقرتاحات 

وحتويرها(. القانونية  الن�ضو�ص  وتعديل  املتخ�ض�ص 
عر�ضة  واالأكرث  املهم�ضة  بالفئات  املتعلقة  الق�ضايا  تعرف  ال  باملقابل، 
هذه  خل�ضو�ضية  اإّما  وذلك  العدد،  كثرية  نيابية  اإعالمات  لالنتهاكات 
اأي�ضا  اأو  لل�ضخ�ص(  اخلا�ضة  )احلياة  حميمية  مب�ضائل  وتعلقها  الق�ضايا 
لتعّلق  نظرا  واأحيانا  واحد.  مبحام  واكتفائهم  ذلك  املت�ضّررين  لرف�ص 
التي  هي  االأخرية  هذه  فاإن  اجلمعيات،  اإحدى  باخت�ضا�ص  االنتهاك 

فردية. ب�ضفة  عندها  التعهد  ويكون  بالق�ضية  بتعهده  املحامي  تعلم 

الطابع الحقوقي الخالص للمرافعة-او- 
المرافعة عندما يكون الحكم جاهزًا

مرافعات  اأن  الدرا�ضة  هذه  بغر�ص  امل�ضتجوبني  املحامني  جممل  يوؤكد 
املحكمة  اأن  اأ�ضا�ص  على  كانت مبنية  جانفي   14 قبل  االإن�ضان  حقوق 
يتاأكد  ما  )وهو  جاهز  احلكم  باأن  يعلم  املحامي  كان  النزاع:  يف  طرف 
 6 ملّدة  فيها  الرتافع  يتم  ق�ضية  يف  احلكم  القا�ضي  ي�ضدر  عندما  اأحيانا 
�ضيا�ضية  الق�ضية  واأن  احلكم(  يف  التداول  يتم  اأن  بدون  �ضاعات   7 اأو 
)اأو  املحامي  لها  وي�ضتعد  املرافعة  تتم  انه  اإال  بريء  املتهم  واأن  بامتياز 
املعهودة  غري  حتى  واالإثباتات  الو�ضائل  وبكل  جّدية  بكل  املحامون( 
باأن املحكمة طرف يف النزاع  منها6. فكان املحامي يرافع ليقدم حججه 
واأنها اأداة اإدانة فقط. وكان للمحامي اأهداف اأخرى من املرافعة اأهمها:
اأنه  يعلم  حتى  املتهم  ال�ضخ�ص  اأجل  من  باالأ�ضا�ص  تكون  املرافعة  اأوال 
ولكنه  ال�ضجن  من  تخرجه  لن  املرافعة  اأن  اأي�ضا  يعلم  فاملتهم  بريء، 

بريء.  باأنه  وعائلته  اأهله  يعلم  اأن  اأي�ضا  يريد 
يجوز  وال  م�ضتور«  ماهو  »لك�ضف  منا�ضبة  املرافعات  تكون  ثانيا: 
املحاكمة  يح�ضر  كان  اإذا  خا�ضة  املرافعات،  قاعات  خارج  فيه  احلديث 

�ضيا�ضيون.  اأو  حقوقيون  ونا�ضطون  اإعالم  اأجهزة 
ي�ضمت. املحاكمات يف خلق جيل ال  ت�ضاهم  ان  وثالثا 

له  املتاحة  وبالو�ضائل  بطريقته  االإ�ضهام  املحامي  من  حماولة  واأخريا 
باإحراج  وذلك  التنفيذية،  ال�ضلطة  قب�ضة  من  الق�ضاء«  دوائر  »حترير  يف 
املحكمة اأمام كل احل�ضور واإقامة احلجة بكل الو�ضائل على براءة املتهم 
حتديا  املواقف  اأبرز  ولعل  جزائية.  ال  �ضيا�ضية  الق�ضية  واأن  املتهمني  اأو 
مرافعاته  اإحدى  يف  همامي  عيا�ص  اأورده  ما  هو  املجال  هذا  يف  للق�ضاء 

الذبح«. حتللون  واأنتم  يذبحونهم  »اإنهم  بقوله  منوبة  طلبة  ق�ضية  يف 
حقوق  بق�ضايا  واملتعلقة  االجتماعي  الطابع  ذات  للق�ضايا  بالن�ضبة  اأّما 
بغري  تون�ضية  زواج  وت�ضجيل  التمييز  ب�ضبب  العمل  من  )الطرد  االإن�ضان 
كان  امللف  اأو  املرافعة  فاإن   ،)HIV ال�ضيدا  مع  املتعاي�ضني  وحقوق  م�ضلم 
يتم با�ضتخدام كل املعطيات القانونية مع الرتكيز خا�ضة على املعاهدات 
الق�ضايا  اأف�ضل من جتاوبها يف  املحكمة  ويكون جتاوب  الدولية،  واملواثيق 
ال�ضيا�ضية. اإال اأن ذلك ال مينع وجود بع�ص الرف�ص غري املرّبر يف م�ضائل 

ت�ضجيل الزواج وق�ضايا املخّدرات واجلن�ص التجاري واملثلّية.
»حمكمة  اأ�ضا�ضا  بو�ضفها  االإدارية  املحكمة  اأمام  بالق�ضايا  يتعلق  ما  ويف 
اإلغاء القرارات االإدارية«، فاإن ثقة املحامني كانت فيها اأكرب بكثري، وهو 
والتاأديب  واالإعفاء  الطرد  قرارات  )اأحكام  اأحكامها  عديد  يف  تاأّكد  ما 
األغتها  1985 والتي  التي تعر�ص لها ق�ضاة جمعية الق�ضاة ال�ضبان �ضنة 
بت�ضنيف  الداخلية  قرار وزير  اإلغاء  وقرار   ،1991 �ضنة  االإدارية  املحكمة 
اإيقاف  قرار   ،1996 �ضنة  االإن�ضان  حقوق  عن  للدفاع  التون�ضية  الرابطة 
فرز  جلنة  اأعمال  اإلغاء  قرار   ،2012 التاأ�ضي�ضي  املجل�ص  اأع�ضاء  رواتب 
اأن ما يعيق عمل املحكمة االإدارية هو عدم  2013...( اإال  الرت�ضحات 
بها  تعباأ  ال  ال�ضادرة  االأحكام  يجعل  ما  اأحكامها،  لتنفيذ  اآلية  وجود 
اللجوء  على  ي�ضّرون  املحامون  كان  ذلك  ومع  متاما.  التنفيذية  ال�ضلطة 
اإليها يف اإطار ا�ضتنفاد كل و�ضائل الطعن )االنت�ضاف( واإحراج ال�ضلطة 

القانون. عن  اخلارج  مو�ضع  واإبرازها يف  التنفيذية 
اأكرث ومرونة  بانفتاح  14 جانفي: متّيز الو�ضع العام  يف حماكمات ما بعد 
الق�ضاة،  من  كبري  جلزء  وا�ضحة  وا�ضتقاللية  الق�ضاء  مع  التعامل  يف 
بحق  متثل  التي  والق�ضايا  احلاالت  بع�ص  وجود  مينع  مل  ذلك  اأن  اإال 
بنف�ص  املحاكم معها  تعامل  اإن�ضان ومع ذلك تكون كيفية  ق�ضايا حقوق 
قناة  �ضاحب  ق�ضية  تكون  وقد  جانفي،  لـ14  ال�ضابقة  التعامل  اأ�ضاليب 
ال  حيث  ذلك.  على  مثال  اأبرز  الفهري(  )�ضامي  خا�ضة  تلفزيونية 
حمكمة  عن  ي�ضدر  ما  وتطبيق  القانون  تطبيق  يف  يتعنت  الق�ضاء  يزال 
طرق  كل  اتباع  املحامي)ة(  يوا�ضل  ذلك  ومع  قرارات.  من  التعقيب 

الق�ضاء. الإحراج  الطعن 

اآلليات غير القضائية لمناصرة قضايا حقوق 
اإلنسان: 

غري  و�ضائل  اإىل  االإن�ضان  حقوق  حمامي  يلجاأ  احلاالت،  بع�ص  يف 
االنتهاك  وجود  اإىل  النظر  ولفت  ناحية  من  موقفه  عن  للتعبري  ق�ضائية 
وحماولة اإيجاد حلفاء من خارج املهنة، وذلك بالتوجه اإىل الراأي العام 
احلقوقية  واللجان  املنظمات  اإىل  واللجوء  والدولية  املحلية  وال�ضحافة 
واعت�ضامات  باإ�ضرابات  القيام  اإىل  االأمر  به  ي�ضل  وقد  الدولية. 

اإن�ضان. حقوق  ق�ضية  منا�ضرة  اإىل  باالأ�ضا�ص  تهدف  وتظاهرات 
بع�ص  يف  املحاماة  قطاع  عرف  اأ�ضنافه،  بكل  لالحتجاج  فبالن�ضبة   -
اأبرزها  كان  معهودة  غري  احتجاج  طرق  احلقوق  باأحد  املتعلقة  الق�ضايا 
عن  باالإفراج  للمطالبة  املحامي  دار  يف  يوما   52 دام  الذي  االعت�ضام 
العمل  عودة  االعت�ضام  هذا  نتائج  من  وكان  عبو«،  »حممد  اال�ضتاذ 
وي�ضاريني  اإ�ضالميني  )من  التون�ضية  ال�ضيا�ضية  االأطياف  خمتلف  بني 
2005 قد جتاوز اأهداف  وقوميني(. وكان هذا االعت�ضام الذي مت �ضنة 
نظام  �ضّد  اعت�ضاما  لي�ضبح  ظلما  حمكوم  حمام  ق�ضيته  عن  الّدفاع 
والذي   2005 اأكتوبر  اإ�ضراب  مع  الحقا  ليتوا�ضل  باأكمله،  �ضيا�ضي 
لتنظيم  ت�ضتعد  وهي  تون�ص  يف  احلريات  و�ضع  اإىل  العامل  نظر  للفت  مت 

املعلومات.  II من جمتمع  اجلزء 
للحقوق  اأكتوبر   18 بجبهة  ت�ضميته  على  اتفق  مبا  االإ�ضراب  وانتهى 

خمتلف  بني  امل�ضرتك  للعمل  اأر�ضية  اأّول  مثلت  والتي  واحلريات 
تون�ص. يف  واحلقوقي  ال�ضيا�ضي  امل�ضهد  مكّونات 

يعمل حمامي حقوق  ببيانات  يتم  فكان  العام  الراأي  اإىل  التوجه  اأما   -
ما  وهو  عموما،  العام  والراأي  القراء  اإىل  واإي�ضالها  ن�ضرها  على  االإن�ضان 
التعامل يختلف  اأن هذا  اإال  تعامال مبا�ضرا مع و�ضائل االإعالم،  يتطلب 

14 جانفي وما بعدها:  بني فرتة ما قبل 
كبرية  االإعالم  و�ضائل  على  امل�ضلطة  ال�ضغوط  كانت  جانفي   14 فقبل 
على  وت�ضيطر  واملرئية  امل�ضموعة  االإعالم  و�ضائل  اأغلب  ال�ضلطة  وحتتكر 
االإن�ضان  حقوق  ملحامي  املمكن  من  يكن  مل  لذا  املكتوبة،  ال�ضحافة 
اآنذاك  املوجودة  اجلرائد  من  القلة  يف  اإال  مواقفهم  اأو  بالغاتهم  ن�ضر 
االنرتنت  اأو  واملوقف  اجلديد  كالطريق  املعار�ضة  على  واملح�ضوبة 
لعدم  وكان  االألفينيات.  اأوا�ضط  مع  االجتماعي  التوا�ضل  و�ضبكات 
الراأي  اإىل  املعلومة  و�ضول  عدم  يف  �ضلبي  تاأثري  االإعالم  اإىل  الو�ضول 
من  �ضيق  اإطار  يف  منح�ضرة  االإن�ضان  حقوق  ق�ضايا  وتبقى  العام، 
النا�ضطني احلقوقيني  دوائر �ضيقة جّدا من  اأو يف  العام  بال�ضاأن  املهتمني 
من  انطالقا  وحتديدا  االأخرية،  ال�ضنوات  يف  انه  اإال  وال�ضيا�ضيني. 
الّدور  املدّونني  وبع�ص  االجتماعي  التوا�ضل  �ضبكات  لعبت   ،2008

وخا�ضة  العام،  الراأي  اإىل  االإن�ضان  حقوق  ق�ضايا  اإي�ضال  يف  الرئي�ضي 
منه. ال�ضبابي 

من  كبري  حّيز  اأي�ضا  االإعالم  لو�ضائل  اأ�ضبح  جانفي،   14 وبعد 
اخلا�ضة،  اأو  العمومية  االإعالم  لو�ضائل  بالن�ضبة  �ضواء  اال�ضتقاللية، 
واأ�ضبحت هي بدورها ت�ضعى اإىل تغطية املحاكمات وت�ضت�ضيف حمامي 
املالحقات  من  مواقفهم  عن  و�ضراحة  مبا�ضرة  للتعبري  االإن�ضان  حقوق 
املعلومات  من  �ضحيحة  فرتة  من  ال�ضورة  وانعك�ضت  واملحاكمات، 
باإمكان  يعد  مل  ب�ضفة  املعلومات  فيها  كرثت  فرتة  اإىل  منعدمة  واأحيانا 
الو�ضول  اأن هذا  اإال  ويكتب.  ويبث  يعر�ص  ما  متابعة كل  العام  الراأي 
ومل  نف�ضها،  بالطريقة  االإن�ضان  حقوق  حمامو  معه  يتعامل  مل  ال�ضهل 
الراأي  من  وموقعها  الق�ضية  تعقيدات  وفق  نف�ضه  املنهج  اجلميع  ي�ضلك 
التي  االإعالم  و�ضائل  اإىل  املحامني  اأغلب  يتوجه  ناحية،  فمن  العام. 
ذلك  ويتعلق  ومواقفهم،  اأفكارهم  وتن�ضر  ومقاالتهم  بياناتهم  ت�ضدر 
ال�ضحافيني  ق�ضايا  وكذلك  جانفي   14 اأحداث  �ضحايا  بق�ضايا  اأ�ضا�ضا 
مع  املفرط  التعامل  جتنب  اآخرون  حمامون  يف�ضل  بينما  واملبدعني. 
النظام  من  املوقوفني  عن  املدافعون  اإّما  خا�ضة  وهم  االإعالم،  و�ضائل 

الفردية. احلريات  ق�ضايا  اأو  ال�ضابق 

التونسية،  بالجامعة  أستاذ قانون  الفرشيشي،  *وحيد 

الفردية  الحريات  التونسية للدفاع عن  الجمعية  رئيس 

بلقاسم، طالبة دكتوراه *مروة 

السماري، محامية وطالبة دكتوراه *آمنة 

المحامي)ة( المناصر)ة( للقضايا االجتماعية في تونس قبل الثورة 
وبعدها: ولوج اللعبة اإلعالمية والقاضي لم يعد خصما

د. وحيد الفرشيشي،
 بمساهمة مروة بلقاسم وآمنة السماري  

1 . 2008 املنجمي«. عرفت والية قف�ضة يف  » ق�ضية احلو�ص  بـ  املعروفة   2896 الق�ضية عدد 

احتجاجات اأ�ضفرت عن مواجهات بني بع�ص املحتجني من مت�ضاكني املنطقة وبع�ص رجال االأمن 

اثر اإعالن نتائج انتداب اأعوان وكوادر �ضركة ف�ضفات قف�ضة التي متيزت باملح�ضوبية. عرفت اأكرب 

معتمديات قف�ضة احتجاجات كربى: اأم العرائ�ص، املظيلة، الرديف...جتمعات حا�ضدة مبدينة اأم 

العرائ�ص منعت حركة املرور واأغلقت الطريق اإىل �ضركة الف�ضفات ورفعت �ضعارات واجب حق 

تت�ضمن  ام�ضاء حما�ضر  على  اجبارهم  اىل جانب  وتعنيفهم  املحتجني  تعذيب  مت  الت�ضغيل.وقد 

احلو�ص  ق�ضية  احكامها يف  بقف�ضة  اجلنائية  املحكمة  اأ�ضدرت  ل�ضانهم.  على  ترد  ت�ضريحات مل 

املنجمي من10 �ضنوات و�ضهر �ضجنا اإىل �ضنتني )2( مع تاأجيل التنفيذ.

الهمامي، . 2 العيا�ضي  االأ�ضتاذ  حميدة،  باحلاج  ب�ضرى  واالأ�ضتاذة  الطريفي،  خمتار  االأ�ضتاذ 

االأ�ضتاذة �ضعيدة العكرمي، االأ�ضتاذ اأنور البا�ضي، االأ�ضتاذة ندى الرياحي، االأ�ضتاذ ر�ضيد بو�ضداخ 

واالأ�ضتاذة اميان البجاوي.

بهما اال�ضتاذان . 3 تقدم  اللتني  ال�ضكايتني  اإثر  انطلقت على  التي  الرياحي  األفة  املدونة  ق�ضية 

فتحي العيوين وه�ضام الزوبلي يف حق وزير اخلارجية رفيق عبد ال�ضالم �ضد املدونة وذلك بعد ان 

ن�ضرت يوم 26 دي�ضمرب 2012 تقريرا ا�ضتق�ضائيا عرب موقعها االلكرتوين ت�ضّمن ُتهما باإهدار للمال 

العام من قبل وزير اخلارجية مدعمة تقريرها بفواتري ا�ضتهالك قالت انها تابعة لنزل »�ضرياتون«.

وكانت النيابة العمومية قد وجهت اىل املدونة األفة الرياحي تهم ن�ضر النميمة واالإ�ضاءة اىل . 4

الغري عرب ال�ضبكة العمومية لالت�ضاالت واإذاعة م�ضامني مكاتيب هي لغريها دون ترخي�ص من 

معطيات  واإحالة  ذلك  يفيد  مبا  االإدالء  دون  ملوظف  حقيقية  غري  اأمور  ون�ضبة  االأ�ضلي  �ضاحبها 

�ضخ�ضية بغاية اال�ضرار باملعني باالأمر وحتقيق فائدة اأو منفعة لنف�ضها اأو لغريها ون�ضر اأخبار زائفة من 

�ضاأنها تعكري �ضفو النظام العام.

ق�ضية موقع نواة االلكرتوين الذي ن�ضب له خرق �ضرية االبحاث وامل�ص من �ضالمة �ضريها . 5

بخ�ضو�ص الق�ضية التحقيقية املن�ضورة �ضّد رجل االعمال فتحي دّمق حيث عر�ص ما مفاده ظهور 

»اأطراف« جديدة يف ق�ضية رجل االأعمال فتحي دمق، املتعلقة بحجز ت�ضجيالت حتمل تخطيطا 

تعّر�ص  حول  معطيات  لديه  اأن  »نواة«  موقع  واأفاد  اأعمال  ورجال  و�ضيا�ضيني  اعالميني  الغتيال 

الت�ضجيالت املذكورة اىل »احلذف« جلوانب مهّمة منها، وكذلك ظهور �ضخ�ضني اآخرين حم�ضوبني 

على حركة النه�ضة ح�ضب املوقع، لهما عالقة بالق�ضية املن�ضورة �ضد فتحي دّمق.

اال�ضتاذ العيا�ضي الهمامي.. 6

يف اآخر ق�ضّية من ق�ضايا احلو�ص املنجمي اّلتي اأحيلت فيها القيادة )عدنان احلاجي...( فاجاأ . 7

االأ�ضتاذ العيا�ضي الهمامي املحكمة باأن اأخذ معه جرائد املوقف – الطريق اجلديد – املواطنون 

من �ضنة 2008 – 2010 وو�ضعهم اأمام القا�ضي على اعتبار اأن هذه اجلرائد اتهمتهم بتكوين 

ال�ضيا�ضّية.  التهمة وطبيعتها  ،ليبنّي عبثّية هذه  والعاّمة  ة  االأمالك اخلا�ضّ ع�ضابة واالعتداء على 

الواقع،  اأنه يف  تبتعد عنها وتهرب منها يف حني  الّنا�ص  اأن يجعل  املفرو�ص  فتكوين ع�ضابة من 

با�ضتثناء احلزب احلاكم، بقّية املجتمع املدين وال�ضيا�ضي ملتفون حولهم وي�ضاندونهم ويفتخرون 

املواقع  عديد  اأظهر   Google االلكرتوين  املحرك  على  البحث  خالل  من  كتب  ثّم  بذلك 

واملقاالت و3/4 هذه الروابط هي اإعالم باأحداث وقعت اأو م�ضاندة لهذه املجموعة باالإ�ضافة اإىل 

بيانات اجلمعيات العاملّية امل�ضاندة .

املحامي)ة( املنا�ضر)ة( للق�ضايا االجتماعية يف تون�ص
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القانون  ا�ستخدام  املحامني يف  اأجرت زينة جالد م�سحا وتقييما ملمار�سات 

الأدوات  العامة يف م�سر وفل�سطني، وف�سلت  امل�سلحة  وت�سخريه يف خدمة 

والو�سائل املتاحة والأ�ساليب الرائج اتباعها يف جمال خدمة امل�سلحة العامة 

امل�ستخدمة  القانونية  البلدين، مبا يف ذلك ال�سرتاتيجيات والنهج  يف هذين 

)احلقوق  الإن�سان  حقوق  وتعزيز  الجتماعية  العدالة  لتحقيق  قبلهم  من 

نن�سر  العدد،  هذا  يف  والجتماعية(.  والقت�سادية  وال�سيا�سية  املدنية 

ملخ�سا عن هذه الدرا�سة )املحرر(.

زينة جالد

منهجية البحث:
اعتمدت الدرا�سة التي تعترب الأوىل من نوعها، على جملة من الأ�ساليب البحثية 
والتي من �سمنها البحث امليداين، حيث ُعقد ما يزيد على الع�سرين لقاء مع 
حمامني وحقوقيني يف م�سر وخم�سة وع�سرين لقاء مع حمامني وحقوقيني يف 
فل�سطني، بالإ�سافة اإىل مراجعات لأدبيات واأبحاث ودرا�سات قانونية يف جمال 
تعزيز حقوق الإن�سان وتقدمي امل�ساعدة القانونية وامل�سوؤولية املهنية والجتماعية 
للمحامني، ودرا�سة جمموعة من التقارير والدرا�سات ال�سادرة عن موؤ�س�سات 
حملية واإقليمية ودولية تعنى ب�سيادة القانون وتعزيز حقوق الإن�سان وحمايتها 

يف العامل العربي. 

نتائج البحث:
بينت الدرا�سة اأن هنالك منطني متعلقني باأ�ساليب ا�ستخدام القانون يف خدمة 
امل�سلحة العامة ي�سودان يف البلدين املذكورين. النمط الأول وهو التمثيل القانوين 
املبا�سر Direct Legal Representation وهو اأ�سلوب يقوده اأ�سا�ساً 
املحامون Lawyers’ Lead Approach، ويعترب من اأبرز اأوجه التمثيل 
 Strategic Litigation القانوين املبا�سر كل من: التقا�سي ال�سرتاتيجي
ودعاوى للم�سلحة العامة Public Interest Litigation والتقا�سي يف 
 .Cause Lawyering سبيل املنا�سرة والدفاع عن ق�سايا ذات طابع عام�
اأما النمط الثاين فهو الحتجاج اجلماهريي Mass Protesting، حيث 
النا�سطني واملدافعني عن احلقوق واحلريات  يتعاون املحامون مع غريهم من 
بهدف حتقيق امل�ساواة والتغيري الجتماعي. وت�سمل تكتيكات الحتجاجات 
وتنظيم  الإعالمي،  واحل�سد  واملنا�سرة  ال�سغط  و�سائل  ا�ستخدام  اجلماهريية 

احلمالت، وا�ستخدام اأ�ساليب الحتجاج والتظاهر.

هذا واأو�سحت الدرا�سة اأن هنالك عددا من العوامل املرتابطة واملتداخلة والتي 
توؤثر على طبيعة ممار�سات املحامني يف جمال الدفاع عن امل�سلحة العامة. وبينت 
تاأثري كل من العوامل ال�سيا�سية والقت�سادية والثقافية والجتماعية على الدور 
الذي ي�سطلع به املحامون وكذلك على منط الق�سايا التي يتم تبنيها وتناولها. 
وبينت اأن املوروث الثقايف الجتماعي العربي يحمل قيما تعزز من ثقافة القانوين 
يف خدمة امل�سلحة العامة، وعلى الأخ�ص ثقافة غوث املحتاج ومنا�سرة ال�سعيف 

واإجابة ال�سوؤال والتي ت�سهم يف �سقل جتربة املحامني يف املنطقة العربية.

مصر: 
املهم�سني  من  معينة  لفئات  القانونية  امل�ساعدة  تقدمي  اأطر  اىل  الإ�سارة  بعد 
وامل�ست�سعفني يف ظل غياب قانون خا�ص اأو نظام مف�سل لتوفريها، مت اإلقاء ال�سوء 
على منطني �سائدين يف جمال ا�ستغالل القانون يف خدمة امل�سلحة العامة، الأول 
املبا�سر والثاين الحتجاج واحل�سد اجلماهريي. ومت بحث  القانوين  التمثيل 
الو�سائل التي ي�سخرها املحامون للدفاع عن ق�سايا امل�سلحة العامة، وعر�ست 
املحكمة  نطاق  املحامون داخل  ا�ستخدمها هوؤلء  ا�سرتاتيجيات وتكتيكات 

وخارجها بهدف تعزيز العدالة الجتماعية. 
يف املرحلة الأوىل املمتدة من 2000 - 2010، تولت جمموعة من املحامني 
دعم  بهدف  العام  الطابع  ذات  الق�سايا  من  جمموعة  عن  الدفاع  امل�سريني 
فئات مهم�سة وم�ست�سعفة ومنا�سرتها، مثال ذلك الدفاع عن الأطفال والن�ساء 
وتناولوا  والفقراء والعمال واملهاجرين والالجئني، هذا  والأحداث اجلانحني 
كذلك ق�سايا تتعلق بحقوق العامل وبيئة العمل واأهمها ق�سية عمال الن�سيج 
وال�ستغالل  املراأة  �سد  والعنف  والت�سرد  بالب�سر  والجتار  املحلة،  منطقة  يف 
والنتهاكات اجل�سدية واجلن�سية الواقعة عليها، والتمييز �سواء العن�سري اأو على 
اأ�سا�ص اجلن�ص، والدفاع عن حقوق الأقليات الدينية اأو العرقية، ف�سال عن ق�سايا 

اأخرى تتعلق بال�سجناء ال�سيا�سيني وبالتعذيب.
ومن اأهم اخلال�سات على �سعيد ا�ستخدام القنوات القانونية املبا�سرة عن طريق 

اللجوء للمحاكم واجلهاز الق�سائي الر�سمي، الآتية:
الفرد  - للدفاع عن حقوق  لي�ص فقط  للمحاكم  املحامني  اأول: جلوء 

حمل النتهاك بل �سعيا كذلك لإحداث تغيري يف الواقع القانوين 
  Impact Litigation واملجتمعي، مثال ذلك رفع ق�سايا فردية
بهدف اإلقاء ال�سوء على ق�سايا ذات تاأثري على ال�ساأن العام، كق�سايا 
الدفاع عن ال�سجناء ال�سيا�سيني. وقد قادت املنظمة امل�سرية حلقوق 
التوقيفات  ممار�سات احلكومة بخ�سو�ص  الإن�سان دعاوى عدة �سد 

اجلماعية واحتجاز النا�سطني من الطلبة الإ�سالميني اأو الأقباط. 
املحامون  - يرفع  Class Action حيث  ق�سية جماعية  رفع  ثانيا: 

ق�سية واحدة جماعية نيابة عن جمموعة من املوكلني املت�سررين من 
انتهاك حلقوقهم وحرياتهم، وبالتايل يكون هدف التقا�سي الدفاع عن 
حقوق املوكلني من جهة واإلقاء ال�سوء على ق�سايا ذات تاأثري على 
�سريحة وا�سعة من �سرائح املجتمع، ويف هذا ال�سياق مت التطرق لق�سايا 

الدفاع عن �سحايا التعذيب.
واحدة.  - زمنية  امل�سابهة يف فرتة  الق�سايا  رفع عدد �سخم من  ثالثا: 

ويهدف هذا الأ�سلوب اىل اإ�سغال املحاكم يف الوقت عينه بعدد من 
الق�سايا ذات الطابع القانوين نف�سه، وبالتايل يوؤثر توافد هذا الزخم من 
الق�سايا يف اإثارة الراأي العام وت�سليط ال�سوء على انتهاكات وممار�سات 
غري قانونية، وكان اأبرز مثال على ذلك رفع 137 ق�سية لتعوي�ص �سحايا 
التعذيب يف م�سر اأمام املحاكم املدنية. وقد �سعى املحامون اىل انتزاع 

اأحكام برفع قيمة التعوي�سات املطالب باإلزام الدولة بت�سديدها.
كما ي�سجل اأن املحامني ا�ستخدموا ا�سرتاتيجيات اأخرى من التقا�سي لأجل 
القرارات  للطعن يف  كاأداة  الإداري  القانون  ا�ستخدام  ومنها  العامة  امل�سلحة 
ال�سادرة عن ال�سلطة التنفيذية، حيث يتم الطعن بعدم د�ستورية القرار الإداري 
وطلب الإلغاء اأو يتم طلب تاأكيده. كما تناولت التقا�سي ال�سرتاتيجي وهو 
و�سيلة لتحريك الراأي العام جتاه ق�سايا معينة وو�سيلة �سغط على اجلهات �سانعة 
ال�سيا�سات والقرارات. ومن اأهم الأمثلة على ذلك هي ق�سية ختان الإناث 
والتي دفعت وزير ال�سحة اىل اتخاذ قرار بحظر اخلتان يف 2007 كما اأدت 
اىل ت�سمني قانون العقوبات جترميا للختان. كما ن�سجل الق�سية التي قادها املركز 
العربي ل�ستقالل الق�ساء بهدف اإلزام احلكومة يف تعزيز اأطر الرقابة على العملية 

النتخابية، من خالل و�سع كامريات يف مراكز فرز الأ�سوات1.  
اأما النمط الثاين فهو احل�سد اجلماهريي، حيث من ال�ستحالة مبكان احلديث 
عن اإحداث تغيري وحتقيق عدالة اجتماعية فقط عن طريق ا�ستخدام اللجوء 
يعتمد  الناجع  القانوين  فالتغيري  ق�سائية،  قرارات  على  واحل�سول  للمحاكم 
على اإدماج و�سائل اأخرى من تعبئة ومنا�سرة. هذا وي�سعى احل�سد اجلماهريي 
اتباع و�سائل خارج نطاق قاعة املحكمة  العامة عن طريق  لتحقيق امل�سلحة 
والتي من املمكن التعبري عنها بتكتيكات التعبئة واملنا�سرة، وتنظيم احلمالت 
و�سائل  وا�ستغالل  العامة  التوعية  ون�سر  والحتجاج  والتظاهرات  وامل�سريات 

الإعالم من اأجل ك�سب التاأييد لإحداث التغيري للم�سلحة العامة.
اأما يف فرتة ما بعد الثورة، فقد قامت منظمات حقوق الإن�سان بدعم م�سابي 
الثورة وعائالت ال�سهداء. ويف هذا الإطار، مت تقدمي حوايل 550 دعوى �سد 
احلكومة للح�سول على تعوي�سات مدنية لهوؤلء. كما ي�سجل خا�سة انخراط 
هذه املنظمات يف الدفاع عن الن�ساء، �سحايا التحر�ص اجلن�سي والغت�ساب 
احلا�سلني خالل م�ساركتهن يف تظاهرات ميدان التحرير. ويف �سباط/فرباير 
2013، دعا عدد من هذه املنظمات، ويف مقدمتها مركز الندمي، اىل تظاهرة 

للتعبري عن م�ساعر ال�سخط من جراء ا�ستمرار هذه املمار�سات وملطالبة احلكومة 
باتخاذ اإجراءات عاجلة لوقفها. كما قدم املركز املذكور م�ساعدات �ستى لهذه 
ال�سحايا، من عالج نف�سي اىل دعم قانوين لال�ستح�سال على تقارير طبية مثبتة 
لالنتهاكات اأو اأي�سا لتقدمي �سكاوى يف اأق�سام ال�سرطة اأو يف املحاكم. كما مت 
اإطالق مبادرة اأخرى يف نوفمرب 2012 بهدف تاأمني احلرا�سة للن�ساء امل�ساركات 
يف التظاهرات العامة وتدريبهن على احلماية الذاتية. كما متثل العمل احلقوقي 
التقليدي يف حالت مماثلة  اإقناع ال�سحايا بوجوب اخلروج عن ال�سمت  يف 
وم�ساركة ال�سحايا الأخريات يف املطالبة بالعدالة. وقد اأوىل املحامون يف دعوى 
املنظم،  لتوثيق الغت�ساب اجلماعي  اأهمية خا�سة  الدولة  اأحمد �سد  ندين 
وذلك بهدف اإثبات اإهمال الدولة يف حماية املتظاهرات. كما ا�ستخدم حمامو 
مركز ه�سام مبارك للقانون لهذه الغاية طريق املحاكم الإدارية، وذلك للح�سول 
الإعالن  مع  تعار�سها  اأ�سا�ص  على  العذرية  فحو�ص  اإجراء  مبنع  اأحكام  على 

الد�ستوري ومع املواثيق الدولية التي اأقرتها م�سر.  

فلسطين:
تعترب التجربة الفل�سطينية يف جمال ا�ستغالل القانون خلدمة امل�سلحة العامة 
جتربة فريدة من نوعها يف العامل العربي، حيث ت�سكلت بطريقة مغايرة لتجارب 

المحامي المناصر للقضايا االجتماعية في 
مصر وفلسطين: حاالت معبرة 

الدول العربية االأخرى ب�ضبب الواقع ال�ضيا�ضي املعي�ص واملتمثل باالحتالل 
االإ�ضرائيلي امل�ضتمر الأكرث من �ضتة عقود. وقد تناولت الدرا�ضة البحثية ممار�ضات 
وا�ضرتاتيجيات طّورها املحامون خالل معاركهم للبحث عن العدالة االجتماعية 

والتغيري املجتمعي. 
ومن اأبرز جتارب املحامني الفل�ضطينيني داخل نطاق املحاكم الفل�ضطينية يف هذا 

املجال، االآتية: 
دعوى اجلمعيات اخلريية �ضد وزارة الداخلية. وقد تطوع فيها حماميان  -

عن هذه اجلمعيات للطعن يف قرار وزير الداخلية ال�ضادر يف 2007 
باإغالق 103 جمعيات خريية وحلها من دون اأي مراجعة ق�ضائية بل 
من دون اأي اإنذار م�ضبق. وقد بررت الوزارة قرارها بوجوب حماية 
االأمن على خلفية ارتباط هذه اجلمعيات بحركة حما�ص. وعر�ص 
املحاميان اأن من �ضاأن القرار ال�ضادر على هذا الوجه اأن يولد �ضابقة من 
�ضاأنها امل�ص بحريات اأ�ضا�ضية للمواطنني، وخا�ضة حرياتهم يف التجمع 
واإن�ضاء اجلمعيات، وقد اأ�ضندوا دعواهم على املواثيق الدولية حلقوق 
االإن�ضان. وقد تكللت هذه الدعوى بقرار �ضدر عن حمكمة العدل 

العليا يف 2007/8/27 باإبطال القرار املطعون فيه. 
القرارات  - �ضد  االإن�ضان  امل�ضتقلة حلقوق  الهيئة  بها  تقدمت  دعوى 

االإدارية االآيلة اىل �ضرف موظفني فل�ضطينيني )اأ�ضاتذة( على خلفية 
انتماءاتهم ال�ضيا�ضية. وقد بّينت الهيئة اأن هذه القرارات غري قانونية 
واأنها تنتهك احلريات ال�ضيا�ضية للمواطنني والتي يقت�ضي اأن تبقى 
خطا اأحمر لي�ص باإمكان اأي �ضلطة اأن تتجاوزه. وقد اأ�ضدرت حمكمة 
العدل العليا يف 2010/3/27 قرارا باإبطال هذه القرارات مع اإلزام 

االإدارة العامة باإعادة االأ�ضاتذة امل�ضروفني اىل اأعمالهم. 
دعوى ثالثة كان لها وقع هام يف فل�ضطني، تقدم بها حمام فل�ضطيني  -

هدف  وقد  اهلل.  رام  يف  ال�ضرعية  املحكمة  اأمام  �ضقريات(  )علي 
اأكرث  بنفقة  املطالبة  املراأة من  �ضقريات من خالل دعواه اىل متكني 
تنا�ضبا مع غالء املعي�ضة مما كانت املحاكم ال�ضرعية تقرره �ضابقا. وقد 
جنح بالفعل يف انتزاع حكم بنفقة 700 دينار اأردين )اأي ما يعادل 
1000 د.اأ(. وهذه ال�ضابقة فتحت وفق �ضكريات الباب اأمام زمالء 

اآخرين لرفع قيمة مطالبهم، ما يوؤدي طبعا اىل حت�ضني اأو�ضاع الن�ضاء.     
ف�ضال عن ذلك، امتازت التجربة الفل�ضطينية با�ضتخدام منط التمثيل القانوين 
املواطن  حقوق  عن  للدفاع  االإ�ضرائيلية،  املحاكم  اأمام  كافة  باأ�ضاليبه  املبا�ضر 
الفل�ضطيني يف مواجهة االنتهاكات االإ�ضرائيلية. ومن �ضمن هذه االنتهاكات 
م�ضادرة االأرا�ضي، و�ضحب حق االإقامة يف القد�ص من الفل�ضطينيني املقد�ضيني، 
املواطنني  واعتقاالت  الزراعية،  اأرا�ضيهم  ا�ضتغالل  من  املزارعني  ومنع 
ن�ضاء، واخلطف والتعذيب و�ضوء معاملة  اأو  اأطفاال  اأكانوا  الفل�ضطينيني �ضواء 
االأ�ضرى وحرمانهم من احلقوق االأ�ضا�ضية كالتعليم واحل�ضول على اخلدمات 
اجلماهريي  احل�ضد  الفل�ضطينية يف  التجربة  اأي�ضا  الورقة  وعر�ضت  ال�ضحية. 
واملنا�ضرة، حيث مت تقدمي عدد من االأمثلة حلمالت �ضغط ومنا�ضرة لق�ضايا ذات 

تاأثري على امل�ضلحة العامة.
كما ي�ضجل جلوء احلقوقيني الفل�ضطينيني اىل قنوات التقا�ضي الدويل كو�ضائل 
رب مثال التوجه لالأمم املتحدة لطلب ح�ضولها  لقانون امل�ضلحة العامة، حيث �ضُ
على راأي ا�ضت�ضاري من حمكمة العدل الدولية يف الهاي، يتعلق مبدى قانونية 
بناء جدار ف�ضل عن�ضري اأحادي اجلانب على اأرا�ص فل�ضطينية ب�ضكل خمالف 
للقانون الدويل. وبالرغم من تيقن القيادة الفل�ضطينية باأن الراأي اال�ضت�ضاري 
اأن الهدف من وراء ذلك هو  اإال  ملحكمة العدل الدولية هو راأي غري ملزم، 
التاأكيد على حقوق اأ�ضا�ضية لل�ضعب الفل�ضطيني ككل واحل�ضول على ورقة 

�ضغط ت�ضتخدمها ال�ضلطة الفل�ضطينية يف معركتها الإنهاء االحتالل.

* أستاذ زائر في كلية الحقوق

 في جامعة كولومبيا - نيويورك 

قبل اأيام من انعقاد موؤمتر املحامي املنا�ضر للق�ضايا االجتماعية يف املنطقة 
العربية، وحتديدا يف 2 متوز 2013، اأقر املجل�ص ال�ضعبي الوطني اجلزائري 
نظاما جديدا للمحامني، من �ضاأنه اإعاقة ن�ضوء اأي منوذج ملحام مماثل. وقد 
اأنه مي�ص با�ضتقاللية املحامي من خالل  �ضجل عدد كبري من املحامني 
ف�ضال عن  العدل،  ولوزير  للق�ضاة  اإ�ضافية  و�ضلطات  اإعطاء �ضالحيات 

كونه يحد من اإمكانية املحامي يف حتويل ق�ضاياه اىل ق�ضايا راأي عام. 
اإبالغ الغري  13 من القانون اجلديد املحامي من  وبالفعل، منعت املادة 
الراأي  اإعالم  اإليه، وتاليا من  اأ�ضندت  اأو وثائق تتعلق بق�ضية  مبعلومات 
العام مبا قد �ضاب ق�ضيته من انتهاكات اأو �ضغوط اأو تدخالت. بل اإن 
املادة املذكورة ذهبت اأبعد من ذلك من خالل منع املحامي من الدخول 
يف جدالpolemique  يخ�ص هذه الق�ضية، وهي بذلك منعته منعا 
منها،  االنتهاء  بعد  حتى  املحاكم،  اإطار  خارج  ق�ضيته  مناق�ضة  من  باتا 
وعمليا من حتويلها من ق�ضايا خا�ضة اىل ق�ضايا عامة، وهي و�ضائل تكاد 
ذلك،  من  واأخطر  االجتماعية.  الق�ضايا  ملنا�ضرة  اأ�ضا�ضيا  �ضرطا  ت�ضبح 
يفتح النظام اجلديد املجال للنقيب بتعطيل عمل املحامني يف حاالت 
عدة مع فتح الباب اأمام تدخل وزير العدل يف عمل املحامني ونقاباتهم. 
ومن االأمثلة على ذلك، ال�ضماح للنقيب تلقائيا اأو بطلب من وزير العدل 
بتوقيف املحامي حاال عن مهامه اإذا كان حمل متابعة جزائية بجنحة اأو 
بجناية اأو عند ارتكابه خطاأ مهنيا ج�ضيما. كما اأن املادة 116 تعطي وزير 

العدل �ضالحية الطلب من النقيب اأو من رئي�ص احتاد النقابات باإحالة 
132 حق الطعن بقرارات  املادة  التاأديبي وتعطيه  املحامي اىل املجل�ص 

اللجنة الوطنية اأمام جمل�ص �ضورى الدولة. 
م�ضروع  على  �ضّوت  الوطني  ال�ضعبي  املجل�ص  اأن  اىل  االإ�ضارة  جتدر 
العدل  ووزير  املحامني  بني  احلا�ضلة  امل�ضاورات  اأدت  بعدما  القانون 
جنح  فقد  اأكرب.  كوارث  جتنب  اإىل  اأدى  ما  اأحكامه،  بع�ص  تعديل  اإىل 
املحامون يف اإزالة مواد ال تقل خطورة من م�ضروع القانون اأبرزها املادة 
املحامي  اأن  اعتقدت  اإذا  الق�ضائية،  لل�ضلطات  ت�ضمح  كانت  التي   24

اأخل بواجباته املهنية، اأن تطلب من النقيب اتخاذ االإجراءات امل�ضلكية 
املالئمة بحقه مع اإعطاء وزير العدل حق الطعن اإذا مل يتخذ النقيب اأي 
اإجراء بهذا اخل�ضو�ص، مع منع املحامي من املرافعة من تاريخ ح�ضول 

امل�ضكلة لتاريخ البت بها. 
لكن من الوا�ضح اأن التعديالت ال تكفي لل�ضماح للمحامني املنا�ضرين 
للق�ضايا االجتماعية بتاأدية عملهم بال�ضكل املنا�ضب حيث اإن النظام اجلديد 
ما زال يفر�ص عليهم احرتام بع�ص ال�ضروط التي ال تتما�ضى مع متطلبات 

منا�ضرة الق�ضايا االجتماعية، ال بل اأي�ضا مع متطلبات مهنة املحاماة.

*طالب في الحقوق،

من فريق المفكرة القانونية

)م.ق(: مب يعنى مركز العون القانوين الذي تراأ�شينه؟

)حمارب(: تبعا الأزمة اللجوء العراقي، اأن�ضاأت املركز كموؤ�ض�ضة متخ�ض�ضة 
بق�ضايا اللجوء والعمالة الوافدة، ومن ثم اأ�ضيف ملف الالجئني ال�ضودانيني 
القانونية  احلماية  توؤمن  التي  الوحيدة  املوؤ�ض�ضة  ونحن  وال�ضوماليني، 
لالجئني ال�ضوريني يف االأردن. كما اأن�ضاأنا وحدة اإقليمية للنوع االإجتماعي 
وو�ضول املراأة اإىل العدالة مع الرتكيز على فكرة التمكني القانوين اأكرث من 
امل�ضاعدة القانونية. التمكني القانوين هو خلق البنية االجتماعية والثقافية 
احلق  ميلك  اأنه  ال�ضخ�ص  و�ضعور  واملنهجية  والرتبية  املدار�ص  من حيث 

باللجوء للم�ضاعدة القانونية.
 

بف�شلك  قرارا  اتخذت  االأردن  املحامني يف  نقابة  اأن  املعروف  من  )م.ق(: 

عنها يف 2009. ما هي ظروف هذا الف�شل ومدى ارتباطها مب�شاريع امل�شاعدة 

القانونية؟  

)حمارب(: حني �ضمعت النقابة بتاأ�ضي�ص املركز، مت ا�ضتدعائي. اأ�ضباب 
قرار الف�ضل كانت: اأن تقدمي امل�ضاعدة القانونية يعترب مناف�ضة غري م�ضروعة 
با�ضتقالل  م�ضا  يعترب  اأجنبي  متويل  على  احل�ضول  اأن  املحامني؛  لباقي 
املحامي وخرقا لقانون النقابة الذي مينع عملية التطبيع. وبالتايل مت ت�ضيي�ص 
املو�ضوع، علما اأن ال �ضلة بعملي بالتطبيع من قريب اأو بعيد. بالواقع، مت 

توجيه االأ�ضئلة االآتية يل اأثناء التحقيق:

االأمم  مع  بعالقتي  فخورة  واأنا  بنعم  اأجبت  اأجنبيا؟  متويال  تاأخذين  هل 
املتحدة وكل اإجراءاتي قانونية؛

هل تقدمني امل�ضاعدة جمانا؟ قلت نعم؛
فقالوا مبا اأنها اأقرت، فال حاجة التباع االإجراءات القانونية لناحية اإجراءات 

التاأديب اأي ال�ضماع واملرافعة، فاأخذوا قرار الف�ضل من دون حماكمة.
ولكن، علينا اأن ن�ضجل اأن النقابة خطت خطوات هامة منذ ذلك احلني 
وباتت اليوم تقبل فكرة تقدمي امل�ضاعدة القانونية من قبل مراكز حقوقية. 

وهذه من اأهم اإجنازات مثابرتنا وت�ضبثنا يف هذا املجال. 

)م.ق(: ما هو �شكل امل�شاعدة القانونية الذي يقدمه املركز؟ 

)حمارب(: عملنا منذ البداية على مبداأ التمثيل القانوين اأمام املحاكم وهو 
اجلزء االأ�ضا�ضي. هناك �ضعوبة يف التقا�ضي يف بع�ص االأحيان لعدم وجود 
اأوراق ثبوتية، خا�ضة بالن�ضبة لالجئني ال�ضوريني فنعتمد على الو�ضاطة 
بينهم وبني الدولة وبينهم وبني االأمم املتحدة. يف بع�ص احلاالت لي�ص 
باأن  لك  ت�ضمح  قانونية  اأداة  من  هناك  ولي�ص  �ضاعة   24 �ضوى  اأمامك 
اأمام  اأو يحاكم  اأو يتم ترحيله  اأمام املحاكم. لي�ص هناك وقت  تت�ضرف 

اأمن الدولة. 
*حائز على شهادة في القانون العام،

 من فريق المفكرة القانونية

قانون بتنظيم المحاماة في الجزائر:

محام غير مستقل وعاجز عن طرح قضايا عامة

جو رومانوس

نقابة المحامين في األردن تصرف محامية  لتقديمها مساعدة 

قانونية: المساعدة القانونية = منافسة غير مشروعة

مقابلة مع سمر محارب، أجرى المقابلة عالء مروة

كما ن�ضجل ق�ضايا هامة اأخرى من التقا�ضي اال�ضرتاتيجي مثل ق�ضية اإلزام احلكومة باإن�ضاء . 1

جلنة لو�ضع احلد االأدنى لالأجور، ف�ضال عن الدعاوى االآيلة اىل ابطال قرارات التخ�ضي�ص ومن 

اأبرزها التخ�ضي�ص يف جمال ال�ضحة )يراجع ن�ضائح خالد علي املن�ضورة يف هذا العدد(، املحرر.

غرافيتي �ضد التحر�ص يف م�ضر - مدونة اأجني عبدالقادر



23 العدد 10، تّموز/يوليو 2013العدد 10، تّموز/يوليو 222013

يف ظل املواقف الق�ضائية التي ما فتئت تظهر مدى مت�ضك الق�ضاة امل�ضريني 
با�ضتقالليتهم1، لزم علينا ت�ضليط ال�ضوء على ق�ضية مهمة باتت تطرح اأ�ضئلة 
حقوق  وعلى  االجتماعي  التطور  على  هوؤالء  انفتاح  مدى  حول  جدية 
االإن�ضان، وهي ق�ضية اإق�ضاء املراأة عن هذا الق�ضاء. وقبل امل�ضي قدماً، يهمنا 
اإي�ضاح اأن هذا االإق�ضاء ناجم عن التقاليد الق�ضائية وعن بع�ص التف�ضريات 
�ضريح.  قانوين  اأو  د�ضتوري  حكم  اأي  عن  ولي�ص  االإ�ضالمية  لل�ضريعة 
فالد�ضتور امل�ضري لعام 2012 يكفل امل�ضاواة وتكافل الفر�ص يف الديباجة 
اخلا�ضة به، ويف املادة 33 »املواطنون لدى القانون �ضواء وهم مت�ضاوون يف 
بينهم يف ذلك«، وكذلك كانت عليه  متييز  العامة، ال  والواجبات  احلقوق 
احلال يف د�ضتور 1971. ويف االجتاه نف�ضه، تذهب القوانني الناظمة للهيئات 
اأو ع�ضو  القا�ضي  اأن يكون  اأي منها  املختلفة، بحيث ال ي�ضرتط  الق�ضائية 

جمل�ص الدولة ذكراً.

إقصاء المرأة عن المناصب القضائية: عرف أم 
قاعدة شرعية غير قابلة للتغيير؟

عائ�ضة  الدكتورة  تقدمت  عندما   1951 عام  مرة  اأول  امل�ضاألة  طرحت  وقد 
العام  الدويل  القانون  واأ�ضتاذة  ال�ضابقة  االجتماعية  ال�ضوؤون  وزيرة  راتب، 
بكلية احلقوق بجامعة القاهرة و�ضفرية م�ضر ال�ضابقة، بطلب تعيني يف جمل�ص 
الدولة ولكن رف�ضت االإدارة طلبها، فتقدمت اىل حمكمة الق�ضاء االإداري 
 2 بتاريخ  االإداري  الق�ضاء  الرف�ص2. ويف جل�ضة حمكمة  للطعن على هذا 
املحكمة  ق�ضت  ال�ضنهوري،  الرازق  عبد  امل�ضت�ضار  برئا�ضة   31952 فرباير 
�ضلطتها  مبوجب  االإدارة  اأن  اىل  ذلك  يف  م�ضتندة  الطاعنة،  اأحقية  بعدم 
وظروف  ومالب�ضاتها  الوظيفة  »اأحوال  اعتبارات  مبراعاة  قامت  التقديرية 
وظائف  ق�ضر  اأن  املحكمة  اأكدت  كما  والتقاليد«،  العرف  واأو�ضاع  البيئة 
جمل�ص الدولة والق�ضاء على الرجال دون الن�ضاء وفقا لالعتبارات ال�ضابقة 
م�ضتواها  من  ينق�ص  وال  كرامتها،  من  ينال  وال  املراأة  قيمة  من  »يحط  ال 
االأدبي والثقايف وال يحط من نبوغها وتفوقها وال يجحف بها«، كما اأ�ضافت 
اأن »لي�ص يف ذلك اإخالل مببداأ امل�ضاواة قانونا«4. وعليه، تكون املحكمة قد 
ا�ضتندت اىل اأحكام العرف والتقاليد لرف�ص تويل املراأة املنا�ضب الق�ضائية، 

وهي اأحكام قابلة للتغيري مع تطور الزمن.

وللمرة الثانية، اأثريت ق�ضية تعيني املراأة يف جمل�ص الدولة عام 51978، عندما 
تقدمت ال�ضيدة هامن حممد ح�ضن املوظفة االإدارية مبجل�ص الدولة بطعن على 
االإداري يف  الق�ضاء  ق�ضت حمكمة  وقد  »مندوب«.  بوظيفة  تعيينها  رف�ص 
املادة  اأحقيتها م�ضتندة اىل  بعدم  اأي�ضا  هنا   1979 يونيو/حزيران   2 جل�ضة 
)2( من الد�ضتور امل�ضري 1971 »مبادئ ال�ضريعة االإ�ضالمية امل�ضدر الرئي�ضي 
للت�ضريع«، واملادة )11( منه »تكفل الدولة م�ضاواة املراأة بالرجل يف ميادين 
باأحكام  اإخالل  دون  واالقت�ضادية  والثقافية  واالجتماعية  ال�ضيا�ضية  احلياة 
باأنه ال وجه للتعقيب على قرار جهة االإدارة  ال�ضريعة اال�ضالمية«، وق�ضت 
مبجل�ص الدولة التي رف�ضت طلب الطاعنة ا�ضتناداً اىل راأي الفقه الذي ال 

يجيز تقليد املراأة من�ضب الق�ضاء6. 
وجتدر االإ�ضارة اىل اأن املحكمة قد ا�ضتندت يف هذا احلكم اىل اأحكام ال�ضريعة 
االإ�ضالمية بعدما مت اإدخالها الأول مرة كم�ضدر للت�ضريع يف د�ضتور 1971. 
ورغم ذلك، فقد اأيدت احلكم ال�ضادر يف 1952 يف ما يخ�ص »رف�ص الت�ضليم 
بوجود قاعدة مطلقة تق�ضي بعدم �ضالحية املراأة امل�ضرية يف كل زمان ومكان 
لتويل من�ضب الق�ضاء«، واأقرت بـ»اأن قواعد العرف يف املجتمع امل�ضري قد 
مبا ال  واملنا�ضب  العامة  الوظائف  بتقلد  للمراأة  تطورت يف جمال االعرتاف 
ي�ضّوغ معه بعد ذلك اال�ضتناد اإىل العرف والتقاليد وظروف البيئة واأحوال 
الوظائف حلرمان املراأة من تقلد من�ضب«. وا�ضتندت املحكمة يف هذا املنع 
اىل مذاهب الفقه االإ�ضالمي التي ال جتيز تقليد املراأة للق�ضاء )وهي مذاهب 
احلنابلة ومعظم املالكية وال�ضافعية(7، مع اعرتافها بوجود مذاهب اأخرى جتيز 
اأكرث مالءمة  تراه  »مبا  الراأيني  باأي من  االإدارية االأخذ  للجهة  ذلك، جميزة 
لظروف احلال يف الزمن الذي اأ�ضدرت فيه قرارها«. وي�ضتدل من ذلك اأنه اإذا 
تغري زمن اإ�ضدار القرار، فمن املمكن اأن تاأخذ االإدارة بالراأب االآخر الذي 
التاريخ،  ذلك  ومنذ  اأكرث مالءمة.  راأته  اإذا  الق�ضاء  من�ضة  املراأة  تقلد  يجيز 
والعرف م�ضتقر على عدم جواز تعيني املراأة قا�ضية يف النيابة العامة وجمل�ص 

الدولة واملحاكم االبتدائية و�ضائر املحاكم. 
باملقابل، ال ينطبق هذا املنع على النيابة االإدارية التي قامت بتعيني املراأة فيها 
منذ اإن�ضائها عام 81954 وهيئة ق�ضايا الدولة9. ورغم اأن الد�ضتور عد هاتني 
الهيئتني �ضمن الهيئات الق�ضائية، فاإن ما مييزهما عنها هو اأن اأع�ضاءهما ال 

ي�ضدرون اأحكاماً اإمنا تتمحور اأعمالهم حول مهام التحقيق واالدعاء. 

خطوة الى األمام، وخطوتان الى الوراء
تعيني  مت  الق�ضائية،  املنا�ضب  لتقلد  للمراأة  الباب  لفتح  يعد حماولة  وفيما 
امل�ضت�ضارة تهاين اجلبايل يف املحكمة الد�ضتورية العليا عام 2003 مبوجب 

قرار رئا�ضي10.
ولعل البع�ص ذهب اىل اأن من �ضاأن هذا التعيني اأن يفتح الباب للمراأة اأن 

تكون ع�ضوة يف الهيئات الق�ضائية االأخرى. 
وبعد 4 �ضنوات، اأي يف عام 2007، مت اختيار 31 ع�ضوة من اأع�ضاء النيابة 
يف  كقا�ضيات  رئا�ضي  قرار  مبوجب  للتعيني  الدولة  ق�ضايا  وهيئة  االإدارية 
وما  االقت�ضادية11.  واملحاكم  االأ�ضرة  مثل حماكم  االبتدائية  املحاكم  بع�ص 
عدا هذه اال�ضتثناءات، ظل العرف ال�ضاري يف جمال الق�ضاء العديل هو 
عدم جواز تعيني املراأة قا�ضية. ويجدر الذكر اأن القا�ضيات ال�ضالف ذكرهن 
قد وا�ضلن تقدمهن املهني يف ال�ضلك الق�ضائي حتى اعتلت على �ضبيل 
املثال امل�ضت�ضارة �ضايل ال�ضعيدي من�ضة الق�ضاء اجلنائي عام 2009 كع�ضو 

يف هيئة حمكمة جنح اأحداث القاهرة12.
املراأة  تعيني  برف�ص  متم�ضكة  العامة  النيابة  ظلت  اخلطوات،  هذه  ورغم 
تعيني دفعة جديدة  132010 عن  العامة يف  النيابة  اأعلنت  وقد  بع�ضويتها. 
من اأع�ضاء النيابة العامة، مع و�ضع جملة »ال للفتيات«14 يف اإجراء متييزي 

وا�ضح وعا�ضف ملبداأ امل�ضاواة وتكافوؤ الفر�ص.
جمل�ص  �ضعيد  على  �ضنتني  حوايل  بعد  ح�ضل  قد  االأبرز  التطور  اأن  اإال 
الدولة15. ففي 2009/8/24، وافق املجل�ص اخلا�ص ملجل�ص الدولة )وهو 
»بالنظر  الدولة  قانون جمل�ص  68 مكرر من  للمادة  املجل�ص املخت�ص طبقاً 
وع�ضوية  املجل�ص  رئي�ص  من  ويتكون  الدولة«،  جمل�ص  اأع�ضاء  تعيني  يف 
قبول  عن  االإعالن  على  باالإجماع  املجل�ص(  رئي�ص  نواب  من  �ضتة  اأقدم 
كلية  ومتخّرجات  الدولة من متخرجي  م�ضاعدين مبجل�ص  مندوبني  تعيني 
احلقوق من دفعتي 2008-2009. وبناء على ذلك، مت االإعالن عن فتح 
كما  واملتخّرجات.  املتخّرجني  من  كبري  عدد  وتقدم  الطلبات،  تقدمي  باب 
باب  غلق  بعد   ،2009/11/16 يف  الثانية  للمرة  اخلا�ص  املجل�ص  اجتمع 
تقدمي الطلبات، ووافق باالإجماع على اإجراء املقابالت الالزمة للتعيني يف 
باالأغلبية  اخلا�ص  املجل�ص  وافق   ،2010/1/18 ويف  عنها.  املعلن  الوظيفة 

على ا�ضتكمال ال�ضري يف اإجراءات تعيني من تقرر �ضالحيتهم للوظيفة. 
يف  الدولة،  ملجل�ص  العمومية  اجلمعية  انعقدت  مفاجئ،  حتول  يف  ولكن 
عمل  �ضد  منهم   334 و�ضّوت  م�ضت�ضارا،   380 بح�ضور   ،2010/2/15

عن  م�ضت�ضارين   4 وامتنع  عملها،  قبلوا  م�ضت�ضارا  و42  قا�ضية،  املراأة 
الت�ضويت فيما ان�ضحب رئي�ص املجل�ص قبل بدء الت�ضويت. كما قررت اأنها 
هي املخت�ضة بكل ما يتعلق بتكوين املجل�ص وت�ضكيله وتنظيمه16. وبنتيجة 
 2010/2/22 بتاريخ  اجتماع  يف  اخلا�ص  املجل�ص  اأغلبية  انقلبت  ذلك، 

�ضد تعيني املراأة قا�ضية، وقرروا وقف اإجراءات التعيني. 
قراراً  احل�ضيني  حممد  امل�ضت�ضار  املجل�ص  رئي�ص  اأ�ضدر  نف�ضه،  اليوم  ويف 
بعد  وذلك  �ضالحيتهم،  تقررت  ملن  التعيني  اإجراءات  با�ضتكمال  منفرداً 
لعر�ضهم  متهيداً  الطبي  الك�ضف  واجتياز  الالزمة  التحريات  ا�ضتيفائهم 
بهذا  اجلمهورية  رئي�ص  قرار  ال�ضت�ضدار  اأخرى  مرة  اخلا�ص  املجل�ص  على 
الثانية  الطارئة  العمومية  انعقدت اجلمعية  القرار،  وبناء على هذا  التعيني. 
ملجل�ص الدولة بتاريخ 2010/3/1 بح�ضور 319 م�ضت�ضاراً لي�ص من بينهم 
اأي ع�ضو من اأع�ضاء املجل�ص اخلا�ص، وانتهت مبوافقة 317 م�ضت�ضاراً على 
انعقاد  واعتبار اجلمعية يف حالة  الدولة،  قا�ضية مبجل�ص  املراأة  تعيني  اإرجاء 

دائم ملتابعة تنفيذ قرارتها. 
وهنا نالحظ كيف اأن »اجلمعية العمومية« التي غالبا ما تطرح كاإحدى اأبرز 
�ضمانات ا�ضتقاللية الق�ضاء لعبت هي نف�ضها دوراً لي�ص فقط حمافظاً مقارنة 
بالقرارات املتخذة من رئي�ص املجل�ص واملجل�ص اخلا�ص ملجل�ص الدولة، اإمنا 

كابحا ومبطال لهذه القرارات. 

الد�ضتورية  املحكمة  اىل  العدل  وزير  تقدم  املت�ضددة،  املواقف  لهذه  وتبعا 
الوزراء،  جمل�ص  رئي�ص  من  طلب  على  بناء   ،2010/2/18 بتاريخ  العليا 
بطلب تف�ضري ن�ص البند )1( من املادة 73 من قانون جمل�ص الدولة »ي�ضرتط 
باالأهلية  متمتعا  م�ضريا  يكون  اأن   -1 الدولة:  مبجل�ص  ع�ضواً  يعني  فيمن 
املدنية الكاملة«، والفقرة الثالثة من املادة )83( من قانون جمل�ص الدولة 
»ويعني باقي االأع�ضاء واملندوبني امل�ضاعدين بقرار من رئي�ص اجلمهورية بعد 

موافقة املجل�ص اخلا�ص لل�ضوؤون االإدارية«. 
الذي  حكمها  العليا  الد�ضتورية  املحكمة  اأ�ضدرت   ،2010/3/14 ويف 
الدولة،  قانون جمل�ص  من   73 املادة  من   )1( البند  تف�ضري  مبوجبه  رف�ضت 
اأحد يف  ينازع  »اإذ مل  تف�ضري مدلوله،  الراأي حول  وذلك الأنه مل يختلف 
املحكمة  ق�ضت  وبذلك  امل�ضرية«،  اجلن�ضية  يحمل  من  كل  على  انطباقه 
اأن كلمة م�ضري يف املادة املذكورة ت�ضمل كل من يحمل اجلن�ضية  �ضمنا 
امل�ضرية. اأما يف ما يخ�ص تف�ضري الفقرة الثالثة من املادة )83(، فقد قبلت 
املحكمة تف�ضريه »وذلك ملا وقع يف �ضاأنه من خالف يف التطبيق بني املجل�ص 
املحكمة  للمجل�ص«، وق�ضت  العمومية  االإدارية واجلمعية  لل�ضوؤون  اخلا�ص 
امل�ضاعدين  املندوبني  تعيني  على  باملوافقة  »االخت�ضا�ص  اأن  حكمها  يف 
اجلمعية  دون  االإدارية  لل�ضوؤون  اخلا�ص  للمجل�ص  معقود  الدولة  مبجل�ص 

العمومية للمجل�ص«. 
ورغم �ضدور هذا احلكم، مل يتغري املوقف، ومت جتميد التعيينات. فقد اعترب 
العديد من ق�ضاة جمل�ص الدولة حكم املحكمة الد�ضتورية تدخال يف �ضوؤونه 
ومت�ضكوا بكون اجلمعية العمومية هي ال�ضلطة العليا التي تتوىل اأمره الداخلية، 
وذلك بخالف الرواية الق�ضائية املعهودة اأن الق�ضاة يحرتمون كل االأحكام 

الق�ضائية، وخ�ضو�ضا تلك ال�ضادرة عن املحكمة الد�ضتورية العليا.
اأنه كان �ضيعاد  وعليه، قرر اأع�ضاء املجل�ص اخلا�ص تهدئة الو�ضع، خ�ضو�ضا 
ت�ضكيله مرة اأخرى خلروج بع�ص اأع�ضائه على املعا�ص. ومت ت�ضكيل جلنة ثالثية 
برئا�ضة امل�ضت�ضار عادل فرغلي لبحث عمل املراأة يف الق�ضاء وتكليفها باإعداد 

تقرير يعر�ص على املجل�ص اخلا�ص ملناق�ضته واتخاذ قراره بناء على نتائجه. 
ويف �ضهر يونيه/حزيران 2010، اأحيل امل�ضت�ضار حممد احل�ضيني للتقاعد 
ويف  اخلا�ص.  املجل�ص  ت�ضكيل  اإعادة  ومتت  القانونية  ال�ضن  بلوغه  ب�ضبب 
ال�ضادرة  التو�ضيات  قبوله  عن  اخلا�ص  املجل�ص  اأعلن   ،2010 يونيه   12
عن اللجنة الثالثية، واالآيلة اىل اإرجاء تعيني املراأة قا�ضية مبجل�ص الدولة 
املراأة،  وو�ضع  يتنا�ضب  مبا  باملحاكم  العامة  املرافق  اكتمال  حلني  امل�ضري 

وحلني اإن�ضاء دور ح�ضانة الأبنائهن. 
مندوبني  وظيفة  يف  التعيني  اىل  الدعوة  ذلك  بنتيجة  ح�ضر  وقد 
اإ�ضقاط  مع   ،2009-2008 متخرجي  من  الدولة  مبجل�ص  م�ضاعدين 
القرارات  نف�ضه كل  الوقت  م�ضقطا يف  االإعالن؛  »متخّرجات« من  كلمة 
انطبقت  لفتيات  مقابالت  من  عنه  ترتب  ما  وكل  ال�ضابقة،  واالإجراءات 

عليهن �ضروط االإعالن ال�ضابق. 

آراء القضاة في تولية المرأة مناصب قضائية: 
من قبل تعيني امل�ضت�ضارة تهاين اجلبايل يف املحكمة الد�ضتورية العليا، �ضكل 
تعيني املراأة يف الق�ضاء مادة للنقا�ص. فقد عرّب عدد من الق�ضاة عن اآرائهم 
هنا  ونذكر  لذلك.  املعار�ضة  اأو  املوؤيدة  تبيان حججهم  مع  امل�ضاألة  هذه  يف 
خا�ضة ملحق الق�ضاة »املراأة والق�ضاء« ال�ضادر عن نادي الق�ضاة عدد يونيه 
- دي�ضمرب 2002 والذي ت�ضمن جمموعة من مقاالت يف هذا املجال. وهنا 
النق�ص  رئي�ص حمكمة  نائب  التي �ضاغها  العدد  االإ�ضارة اىل مقدمة  جتدر 
املراأة  تويل  ق�ضية  اأن  اىل  ت�ضري  والتي  الطويلة؛  اإبراهيم  امل�ضت�ضار  حينها 
املنا�ضب الق�ضائية قد اأثريت يف حينه من املجتمع املدين خ�ضو�ضا بتوجيه 
التهم اىل الق�ضاة بتحيزهم اىل موقف بعينه، وهو ما دفع نادي الق�ضاة اىل 
وجه  وقد  اآرائهم.  عن  للتعبري  بالق�ضية  واملهتمني  للق�ضاة  م�ضاحة  اإف�ضاح 
النادي يف نهاية العدد دعوة للق�ضاة حل�ضور ندوة حول املو�ضوع، ما يعك�ص 

انفتاحه على مناق�ضة الق�ضية، ولي�ص حتيزه ومت�ضكه مبوقف بعينه.
لكن عند قراءة حمتوى العدد، قد يفاجاأ البع�ص باأن غالبية الق�ضاة يرف�ضون 
عمل املراأة يف الق�ضاء، ويربرون ذلك باأن ال�ضريعة االإ�ضالمية ال جتيز للمراأة 
العمل يف الق�ضاء، رغم الفتوى ال�ضادرة عن �ضيخ االأزهر ال�ضابق »حممد 

�ضيد طنطاوي«، مفتي اجلمهورية ال�ضابق »اأحمد الطيب«، ووزير االأوقاف 
»حممود حمدي زقزوق« يف عام 2002 باأنه »ال يوجد ن�ص �ضريح قاطع من 
القراآن الكرمي اأو من ال�ضنة النبوية املطهرة مينع املراأة من تويل وظيفة الق�ضاء« 

)اأنظر احلجج املبينة يف اجلدول(. 
وي�ضند بع�ص الق�ضاة رف�ضهم اىل عدم مالءمة عمل املراأة يف النيابة العامة، 
وهي الوظيفة االأوىل التي يتعني ولوجها وفق تنظيم الق�ضاء امل�ضري قبل 
اجللو�ص على من�ضة الق�ضاء، الإمكانية انتداب وكالء النيابة يف اأماكن بعيدة 
ال تتنا�ضب مع ظروف معي�ضة املراأة، باالإ�ضافة اىل عدم حتمل املراأة العمل 
ال�ضاق وعدم قدرتها على ترك بيتها يف �ضاعات متاأخرة للتحقيق يف ق�ضية. 
وقد رد القا�ضي اإيهاب ماهر ال�ضنباطي على هذا الراأي مبقاله الذي ن�ضر يف 
ملحق نادي الق�ضاة نف�ضه مذكرا باأن املراأة الطبيبة تعاين اجلثث وت�ضّرحها 
منذ اأمد بعيد، واأن املراأة تعنّي �ضفرية تقيم خارج البالد ملدة غري ق�ضرية. 
اأما بالن�ضبة اىل ال�ضعوبات من ترتيبات اإقامة وانتقال وغريها، فقد راأى اأنه 
االإمكانيات ويجب  وتوافرت  النيات  ما خل�ضت  اإذا  عليها  التغلب  »ميكن 

اأبدا اأال حتول بني املراأة وحقها الد�ضتوري«. 
كما تناول بع�ص الق�ضاة املو�ضوع بطريقة ذكورية، فبع�ضهم راأى اأن املراأة ال 
ت�ضلح للق�ضاء الأن املداوالت ال�ضرية بني الق�ضاة تعد خلوة حمرمة، اإ�ضافة 
مثل  جرائم  يف  التحقيق  ت�ضتطيع  ال  اأنها  اأو  والوالدة،  احلمل  ظروف  اىل 

االغت�ضاب ب�ضبب احلياء وغريها من االأ�ضباب. 

خالصة
لقد كان جمل�ص الدولة طوال عهد النظام ال�ضابق، هو احلامي ملبداأ املواطنة 
التي  ال�ضعبة  الفرتات  يف  وخ�ضو�ضا  وامل�ضاواة،  العامة  واحلريات  الكاملة 
اأعقبت الثورة17، ولكنه يف ق�ضية عمل املراأة قا�ضية، تبدى حمافظا وع�ضف 
باملبادئ التي دافع عنها واأ�ضبح هو اجلهة التي تقوم بالتمييز بني املواطنني، 
مبا  وخ�ضو�ضا  املحافظة،  والقيم  التقاليد  �ضقف  يعلنها  التي  للمبادئ  كاأمنا 
للمجل�ص  العمومية  اجلمعية  اإن  بل  ال  للمراأة.  االجتماعي  بالدور  يت�ضل 
قد  الق�ضاء،  ال�ضتقاللية  اأ�ضا�ضية  �ضمانة  اأنها  على  �ضّورت  ما  غالبا  والتي 
برزت على اأنها تر�ص للقوى املحافظة يف مواجهة قرار مكتبه باإدخال املراأة 
املرافق  تهيئة  اىل حني  امل�ضاألة  هذه  اإرجاء  الدولة  قرر جمل�ص  وفيما  اليه. 
ذريعة  كان  القرار  وكاأمنا  بذلك،  يذكر  اأحد  فال  اال�ضتحقاق،  لهذا  العامة 
وعليه،  لتنفيذه.  املوؤاتية  الفر�ص  لتهيئة  االإ�ضالح ال  للتمل�ص من مطالب 
تويل  م�ضاألة  تبقى  با�ضتقالليتهم،  مت�ضكا  للق�ضاة  القوية  املواقف  ورغم كل 

املراأة منا�ضب ق�ضائية بعد الثورة م�ضاألة مغيبة متاما، وكاأنها ال تهم اأحدا.

*حائزة على ماجيستير في القانون الدولي االنساني 

وتطبيقات حقوق االنسان، 

من فريق المفكرة القانونية

المرأة في القضاء المصري: خطوات محدودة ال تصنع ربيعًا
منة عمر

أهم الحجج المعارضة لتولي المرأة المناصب القضائية أهم الحجج المؤيدة لتولي المرأة المناصب القضائية

مل يول النبي اأو اأحد اخللفاء الرا�ضدين املراأة والية الق�ضاء روى عن عمر انه وىل الن�ضاء احل�ضبة وهي والية عامة، وكل من توفرت 
فيه اأهلية احل�ضبة، هو اأهل للق�ضاء.

قاعدة القوامة »الرجال قوامون على الن�ضاء« بقوامة  فقط  تتعلق  الن�ضاء  على  الرجال  قوامة  بقاعدة  اخلا�ضة  االآية 
الرجل يف اأ�ضرته ولي�ص ب�ضورة مطلقة.

حديث الر�ضول)�ص( »لن يفلح قوم ولوا اأمرهم امراأة«. احلديث ال�ضريف ينطبق فقط على الوالية الكربى اأي الرئا�ضة العامة 
الواحدة    للدولة اال�ضالمية 

اإحداهما  فتذكر  اإحداهما  ت�ضل  »اإن  االآية  وفق  وت�ضل  ت�ضهو  املراأة 
االأخرى«

رعيته،  عن  م�ضوؤول  وكلكم  راع  كلكم  »اأال  الر�ضول)�ص(:  حديث 
واملراأة راعية على مال زوجها وهي م�ضوؤولة عن رعيتها«

املداوالت  كذلك  الرجال،  من  اخل�ضوم  يح�ضره  الق�ضاء  جمل�ص 
تكون بني الق�ضاة واأغلبهم رجال، وتعد املداوالت خلوة غري �ضرعية.

يجوز  وبالتايل  الفقهية،  االأمور  كل  يف  مفتية  تكون  اأن  للمراأة  يجوز 
الق�ضاء. توليها 

�ضهيدين  رجل»ا�ضت�ضهدوا  معها  يكن  مل  اذا  �ضهادتها  تقبل  ال  املراأة 
من رجالكم فاإن مل يكونا رجلني فرجل و امراأتان«

بني  حكمتم  واإذا  اأهلها  اىل  االأمانات  توؤدوا  اأن  ياأمركم  اهلل  »اإن  االآية 
النا�ص اأن حتكموا بالعدل«: اخلطاب موجه للرجل واملراأة.
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يف  االنتقالية  املرحلة  عنوان  هو  الق�ضائية  ال�ضلطة  من  االإق�ضاء  اأن  يظهر 
اىل   70 من  م�ضر  التقاعد يف  �ضن  تخفي�ص  اقرتاح  فمن  العربية.  البالد 
60 اأو 65 �ضنة ك�ضبيل الإق�ضاء كبار الق�ضاة1 اىل دعوى ق�ضائية يف ليبيا 

الليبية قد تقلدت  املراأة  الق�ضاء. وكانت  الإق�ضاء االإناث من على من�ضة 
1989 مبوجب املادة االأوىل من القانون الرقم  املنا�ضب الق�ضائية يف عام 
الق�ضاء  وظائف  تويل  للمراأة  »يحق  اأنه  على  تن�ص  التي   1989 ل�ضنة   8
للرجل«.  بالن�ضبة  ذاتها  املقررة  بال�ضروط  الق�ضايا،  واإدارة  العامة  والنيابة 
وبعدما يقرب من 25 عاما، جتد من يطعن يف د�ضتورية هذه املادة، بهدف 

اإق�ضاء املراأة الليبية من على من�ضة الق�ضاء. 

أسباب الطعن: ضالل المرأة من خالل أحكامها
وقد  الطالق،  لطلب  زوجها  �ضد  دعوى  لرفع  الق�ضاء  اىل  امراأة  جلاأت 
االنتقامية  الفعل  ردة  من  وكنوع  قا�ضية.  امراأة  دائرة  يف  دعواها  وقعت 
القا�ضية  ا�ضتماع  جواز  بعدم  عليه  املدعى  اأدىل  جميعا،  الن�ضاء  �ضد 
عام  يف  ال�ضادر  الد�ضتوري  االإعالن  من  االأوىل  باملادة  عمال  لدعواه 
الرئي�ضي  امل�ضدر  هي  االإ�ضالمية  ال�ضريعة  اأن  على  تن�ص  والتي   2011

يف  للنظر  رجل  قا�ص  تكليف  ومت  القا�ضية،  تنحت  وعليه،  للت�ضريع.  
د�ضتورية  بعدم  دعوى  برفع  وقام  بذلك،  الزوج  يكتف  فلم  الق�ضية. 
وقد  مبا�ضرة2،  العليا  الد�ضتورية  املحكمة  اأمام  اأعاله  اليها  امل�ضار  املادة 
لتويل  املعار�ضة  االآراء  جممل  املحامي  فيه  عر�ص  كتاب  مبثابة  جاءت 
املراأة الق�ضاء، كما طرح كل االآراء املوؤيدة مع تفنيدها، كل ذلك بالطبع 

االإ�ضالمية.   ال�ضريعة  مرجعية  وفق 
عدم  الطاعن  قا�ص  فقد  طالق3،  دعوى  كانت  االأ�ضلية  الدعوى  اأن  ومبا 
جواز تويل املراأة الق�ضاء على عدم قدرتها مبا�ضرة عقد النكاح اأو اإنهائه، 
الزواج عن طريق دعوى اخللع  اأن تنهي عقد  اأة ت�ضتطيع  املر  اأن  متنا�ضيا 

اأو عن طريق تطليق نف�ضها. 
ا�ضتخدم  فقد  وا�ضحة؛  متييزية  لغة  عن  الدعوى  �ضحيفة  وتك�ضف 
الكرمية  واالآية  الن�ضاء«،  على  قوامون  »الرجال  القوامة،  قاعدة  الطاعن 
املراأة  واأن  درجة«  عليهن  وللرجال  باملعروف  عليهن  الذي  مثل  »ولهن 
رجل،  معهما  ي�ضهد  اأن  بد  ال  امراأتني  فكل  مبفردها،  لل�ضهادة  ت�ضلح  ال 
كما  عقلها«،  لـ»نق�ضان  الق�ضاء  تويل  ي�ضتطعن  ال  الن�ضاء  اأن  ليربهن 
يف  الأن  الن�ضاء  عليهن  حتكم  اأن  بالرجال  يليق  ال  ادعائه،  بح�ضب  اأنه، 
املراأة،  يف  حتكمه  يف  تكمن  الرجل  نخوة  وكاأن  لنخوتهم.  ك�ضراً  ذلك 
يعود  كما  من�ضبا.  منها  اأعلى  يكون  واأن  بفوقية  للمراأة  ينظر  اأن  و�ضرورة 
اىل النغمة نف�ضها يف مكان اآخر: فبعد اأن يذكر باأن املراأة »تف�ضد الكالم 
وتخلط املعاين«، يعود ليوؤكد اأنه ال يليق للرجال اأن حتكم عليهم الن�ضاء 
الظهور  لها  يجوز  ال  املراأة  اأن  وي�ضتدل  واأديانهن«.  عقولهن  لـ»نق�ضان 
»فتنة«  يكون  رمبا  »كالمها«  اأن  كما  الرجال  تخالط  اأن  اأو  املجال�ص  يف 

فتنة.  اأي�ضا قد تكون  و»�ضورتها« 
د�ضتوريا  طعنا   2013 حزيران   9 بتاريخ  ثان  حمام  قدم  بارز،  تطور  ويف 
اأربع  بوكالته عن  1989، وذلك  قانون  نف�ضها من  املادة االأوىل  ثانيا على 
حماميات ن�ضاء4! وكاأنه يريد اأن يثبت اأن اإق�ضاء املراأة عن من�ضة الق�ضاء 
جراء  من  وتت�ضرر  تعاين  التي  املحامية  للمراأة  طلب  �ضيء  كل  قبل  هو 
اىل  ا�ضتند  وفيما  ال�ضالل.  اىل  الطبيعي  وميلهن  جن�ضهن،  بنات  اأخطاء 
فاإن  اأعاله،  اليها  امل�ضار  الطعن  التي جاءت يف �ضحيفة  نف�ضها  االأ�ضباب 
طعنه متيز ب�ضعيه اىل اإثبات �ضالل الن�ضاء القا�ضيات من خالل حكمني 
�ضدرا عن قا�ضيتني، منوها اىل اأن �ضالل املراأة هو م�ضاألة مفرت�ضة بفعل 
عن  ف�ضال  احتمال.  جمرد  الرجل  خطاأ  بينما  تاأثرها  و�ضرعة  عاطفيتها 

ذلك، اأورد حججا اإ�ضافية من قبيل اأنه ال يجوز للمراأة اخلروج ليال بدون 
ت�ضكل  الثانية  الدعوى  وهذه  للنيابة.  كوكيل  اجلرمية  موقع  ملعاينة  حمرم 
وجود  احتمال  اىل  اأو  املدعيني  بني  م�ضبق  تن�ضيق  وجود  اىل  اإما  موؤ�ضرا 

عدوى يف هذا املجال.

الدعوى  في  تتدخل  للقضاة  الليبية  لمنظمة 
دفاعا عن حق المرأة القاضية

ردا على الطعن االأول، تقدم كل من رئي�ص املوؤمتر الوطني العام ورئي�ص 
هو  البارز  ولكن  العدل.  لوزير  مذكرة  تبعتها  مبذكرة،  الوزراء  جمل�ص 
انت�ضنب  اللواتي  القا�ضيات  للق�ضاة« مع عدد من  الليبية  »املنظمة  تدخل 
اليها يف الدعوى، على اعتبار اأن احلكم ال�ضادر من املحكمة العليا �ضيوؤثر 
القانونية لهن. ون�ضجل هنا حما�ضة املنظمة للدفاع عن حق  املراكز  على 

املراأة يف تويل الق�ضاء يف مقابل رف�ص نادي ق�ضاة م�ضر لهذا احلق. 
املراجع  عن  ال�ضادرة  باملذكرة  املنظمة  عن  ال�ضادرة  املذكرة  مقارنة  ومن 
احلكومية، نتبني اأن هذه االأخرية �ضعت اىل ح�ضر دفاعها بالدفوع ال�ضكلية 
زوجته،  النظر يف دعوى  القا�ضية عن  تنحي  اثر  املدعي يف  �ضفة  )انتفاء 
اأمام املحكمة الد�ضتورية( والدفوع امل�ضتمدة  عدم جواز االدعاء مبا�ضرة 
من االأحكام التقنية )اأن اإلزام امل�ضرع باتخاذ ال�ضريعة االإ�ضالمية امل�ضدر 
الرئي�ضي للت�ضريع ينطبق فقط على الت�ضريعات التي ت�ضدر بعد االإعالن 
باأن  الدولية  االإن�ضان  بحقوق  املعنية  اللجنة  اأمام  ليبيا  تعهد  الد�ضتوري، 
»االتفاقيات والت�ضريعات الدولية التي تكون ليبيا طرفا فيها ت�ضبح جزءا 
بذلك  وكاأنها  ال�ضريعة  م�ضائل  يف  اخلو�ص  دون  الوطني«(  الت�ضريع  من 

تتحا�ضى اتخاذ اأي موقف اإزاء هذا املذهب اأو ذاك. 
يف  بّينا  الوزراء  جمل�ص  ورئي�ص  العام  الوطني  املوؤمتر  رئي�ص  فاإن  باملقابل، 
املذكرة املقدمة منهما اأن يف ال�ضريعة مذاهب جتيز عمل املراأة ومذاهب ال 
اأن  التقديرية،  الت�ضريعية، مبوجب �ضلطتها  »فاإنه يجوز لل�ضلطة  جتيز، وعليه 
تاأخذ باأي من الراأيني مبا تراه اأكرث مالءمة لظروف احلال يف الزمن الذي 
التحليل  هو  التحليل  هذا  اأن  اىل  االإ�ضارة  جتدر  قانونها«5.  فيه  اأ�ضدرت 
نف�ضه الذي جلاأت اليه املحكمة االإدارية العليا يف م�ضر عام 1979 لتربر 
لتويل  رف�ضها  تربر  اأن  لها  اأن  راأت  حني  وذلك  لالإدارة6،  معاك�ضا  موقفا 
ومن  ذلك.  تعار�ص  التي  املذاهب  اىل  باال�ضتناد  ق�ضائية  منا�ضب  املراأة 
امل�ضري  باالجتهاد  ت�ضتعني  وكاأنها  الليبية  املذكرة  تظهر  املنطلق،  هذا 

لفر�ص قراءة لل�ضريعة االإ�ضالمية اأكرث ان�ضجاما مع حقوق الن�ضاء. 

الخالصة: 
ختاما، ال ي�ضعنا اإال اأن ناأمل اأن ترد املحكمة الد�ضتورية الدعوى انت�ضارا 
حلق الن�ضاء يف تويل املنا�ضب الق�ضائية، بحيث يوؤدي حكمها اىل ت�ضريع 
تقبل  اأن  احتمال  اأما  اأخرى.  عربية  املنا�ضب يف دول  الن�ضاء هذه  تولية 
الدعوى على نحو يوؤدي اىل تطهري الق�ضاء من ن�ضائه، فهو اأمر من املرعب 

التفكري يف اأبعاده.
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مايل  بدعم  املطبوعة  هذه  اإنتاج  مت 
مكتب   – بل  هيرن�ص  موؤ�ض�ضة  من 
هنا  الواردة  االآراء  االأو�ضط.  ال�ضرق 
ال  وبالتايل  املوؤلفني  اآراء  عن  تعرب 
تعك�ص بال�ضرورة وجهة نظر املوؤ�ض�ضة.

يوزع هذا العدد مع جريدة ال�ضفري
مبوجب اإتفاقية تعاون بهذا ال�ضاأن

ت�ضميم: �ضتوديو �ضفر �ص.م.ل 

دعوى إلعالن عدم دستورية تولي المرأة 
القضاء في ليبيا: تطهير القضاء من نسائه

 منة عمر

ن�ضر اخلرب يف جريدة امل�ضري يوم بتاريخ 22 اأبريل/ني�ضان 2013.. 1

راجع الطعن الد�ضتوري رقم60/10ق مقدم من النعمان الطاهر �ضالح بن حميد.. 2

دعوى اأحوال �ضخ�ضية رقم371 ل�ضنة -2012حمكمة باب غ�ضري اجلزئية.. 3

راجع طعن د�ضتوري رقم60/14ق بتاريخ 2013/6/9.. 4

ورئي�ص . 5 العام،  الوطني  املوؤمتر  رئي�ص  60/10ق مقدمة من كل من  رقم  الرد  راجع مذكرة 

جمل�ص الوزراء.

راجع املحكمة االدارية العليا امل�ضرية جل�ضة 2يوينو/حزيران 1979.. 6

قضاة المحكمة االدارية في تونس 
ينتفضون ضد الهرمية 

محمد العفيف الجعيدي
تاريخ 18 جوان 2013، وجه احتاد الق�ضاة االداريني التون�ضيني – الهيكل 
لرئي�ضة  الذي ي�ضم جانبا من ق�ضاة املحكمة االدارية -مرا�ضلة  املهني 
املحكمة االدارية �ضخ�ضت ما يعده م�ضاكل اأ�ضحت املحكمة تتخبط 
فيها وباتت تهدد ا�ضتقالليتها. لفتت املرا�ضلة النظر الإ�ضكالية الهرمية 
التي جتعل رئا�ضة املحكمة تتحكم يف تعيني الق�ضايا بالدوائر احلكمية 
ويف الدور اال�ضت�ضاري للمحكمة. فذكرت اأن االحتاد عاين انتقائية يف 
تعيني الق�ضايا بالدوائر احلكمية اأدى اىل تعطيل ن�ضر عدد من الق�ضايا 
تختم التحقيق فيها مندوبو الدولة منذ مدة طويلة، االأمر الذي ينذر بعودة 
»اخلزانة ال�ضوداء« )اأي تنومي امللفات( كما اأ�ضارت املرا�ضلة اىل بروز ظاهرة 
قيام الدور اال�ضت�ضاري خارج اأطره القانونية من خالل توافقات مع ال�ضلطة 
وعر�ضت مثاال على ذلك ما ذكره رئي�ص املجل�ص الوطني التاأ�ضي�ضي من 
ح�ضول اتفاق مع املحكمة االدارية لتجاوز التعطيل الذي طراأ يف عمل 

جلنة فرز تر�ضحات الهيئة امل�ضتقلة لالنتخابات.
املحكمة  منها  تعاين  التي  الهرمية  على حدة  ال�ضوء  املرا�ضلة  �ضلطت 
االدارية والتي تعطي لرئا�ضة املحكمة �ضالحية توزيع العمل على الدوائر 
احلكمية ومبا�ضرة الدور اال�ضت�ضاري. وبينت املرا�ضلة اخلطر الذي اأ�ضحى 
يحدق با�ضتقاللية املحكمة جراء تاأخر اال�ضالح فبينت اأن التعيينات 
بالهيئات واللجان التي يكون فيها ق�ضاة املحكمة االدارية اأع�ضاء مبوجب 
الرت�ضحات  باب  فتح  ودون  ال�ضفافية  قواعد  احرتام  دون  تتم  �ضفاتهم 

وذكرت اأن املواالة لرئا�ضة املحكمة هي املعيار املعتمد.
*قاض تونسي


