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من يلهم المشرع؟

قراءة نقدية لجدول أعمال البرلمان (ص)7-2 .

ر�سم رائد �شرف

القاضي النموذجي في ضوء إصالحات (( )2013-2012ص)8 .
الزنزانة ترسم حدود الحرية
(ص:)9 .

الفقر عندما ال يكون «قضية»
(ص:)11-10 .

كيف نعالج المرض النفسي في لبنان؟
(ص:)17-16 .

«ال يوجد م�ساحة كافية يف زنزانة ق�صر العدل» .هذه احلجة التي
ت�ستند اليها �أجهزة املالحقة اجلزائية من �أجل �إبقاء امل�شتبه به حمتجزا
لفرتات تتجاوز املدة القانونية (�أربعة �أيام كحد �أق�صى) قبل مثوله �أمام
الق�ضاء .اخلط الأحمر الذي يحدد �أمد االحتجاز لي�س القانون بل
م�ساحة الزنازين.

تبدو ق�ضية الفقر ق�ضية عامة ،يتفق عليها اخلطاب الديني واملدر�سي
والتلفزيوين .و�إذا ما �س�ألت عن الفقراء� ،أتى اجلواب متعاطفا يف �أغلب
الأحيان .لكن الواقع اليومي لي�س كذلك� ،إذ �أن نادرا ما ي�س�أل �أحد عن
الفقراء يف دائرة عي�شه ،فيبقى التعامل معهم حمكوما بقواعد خمتلفة
تر�سمها خ�صائ�ص ح�س ّية للفقر ،ت�ضعهم يف موقف دوين �أمام امل�شرعني
والأمنيني والفئات االجتماعية التي حتتك بهم مبا�شرة.

يتم �إذن عالج «ل»؟ خالل فرتات االنتكا�س ،يتم �إدخاله �إىل
كيف ّ
امل�ست�شفى ،وبني العملية و�أخرى ،لي�س له �أي متابعة خارجية لإعادة
�إدماجه يف املجتمع .تتكرر انتكا�ساته وتتقارب عمليات ا�ست�شفائه اىل �أن
يقرر الطبيب النف�سي �أن حالته قد تدهورت و�أنه ينزع �إىل العنف .فيقرر،
باالتفاق مع العائلة� ،إدخاله ب�شكل نهائي �إىل م�ست�شفى للأمرا�ض النف�سية.
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قراءة نقدية في جدول
أعمال البرلمان :حقوق قليلة
وسط كم من االمتيازات
عالء مروة

القانونية اليها بالن�سبة اىل الأعمال الت�شريعية يف .62012
وتنق�سم هذه املقرتحات اىل نوعني :فمنها ما ي�ؤدي اىل �إعفاء عام �أو حم�صور
بفئات معينة من مفاعيل القوانني ما�ضياً .ومن �أبرز هذه البنود ،اقرتاحا
القانونني الآيالن اىل تخفي�ض الغرامات على مت�أخرات ر�سوم ال�صندوق
الوطني لل�ضمان االجتماعي بالن�سبة اىل الأول واىل الإعفاء من زيادات
الت�أخري واملخالفات و�إجازة تق�سيط الديون املتوجبة مل�صلحة ال�صندوق
الوطني لل�ضمان االجتماعي بالن�سبة اىل الثاين ،واقرتاح القانون الآيل
اىل متديد مهل املراجعات الق�ضائية املن�صو�ص عليها يف املادة  69من
نظام جمل�س �شورى الدولة بالن�سبة اىل الع�سكريني الذين �أجربوا على
تقدمي ا�ستقاالتهم ب�ضغط من الو�صاية ال�سورية يف �أوائل الت�سعينيات،
وفق ما جاء يف الأ�سباب املوجبة .وت�ضاف اليها �أي�ضاً االقرتاحات الآيلة
اىل ت�سوية املخالفات ،كاقرتاح القانون الرامي اىل ت�سوية �إعادة �إعمار
الأبنية املتهدمة بفعل العدوان الإ�سرائيلي على لبنان عام 2006
واقرتاح القانون املعجل املكرر الرامي اىل �إعفاء ورثة �شهداء اجلي�ش
والقوى امل�سلحة من ر�سوم االنتقال.
�أما النوع الثاين فهو يت�صل بالبنود الآيلة اىل تعليق العمل بقانون معني
عامة �أو بالن�سبة اىل فئة معينة �أو اىل �إلغائه م�ستقب ًال .ومن �أبرزها البنود
املت�صلة ب�إعفاء الأوقاف من ال�ضرائب وبا�ستثناء �إن�شاء الفنادق من بع�ض
�أحكام القانون رقم  646تاريخ ( 2004/12/11قانون البناء) واملر�سوم
التطبيقي العائد له  15874تاريخ  2005/12/5و�أي�ضاً ب�إعفاء �أرباح
ال�صادرات ال�صناعية اللبنانية املن�ش�أ من  50%من ال�ضريبة املتوجبة
عليها .وقد ورد يف الأ�سباب املوجبة للبندين الأخريين �أنهما يهدفان اىل
حتفيز القطاعات ال�سياحية واالقت�صادية.

للمرة اخلام�سة على التوايل ،مت يف � 23أيلول  2013ت�أجيل انعقاد جل�سة
ت�شريعية عامة لعدم اكتمال الن�صاب وبجدول الأعمال ذاته تقريباً ،بعدما
�أ�ضيف اليه م�شروع قانون حماية املر�أة من العنف الأ�سري بعد �إقراره من
اللجان امل�شرتكة يف  ،2013/7/22ما رفع عدد بنوده اىل .46
وبا�ستثناء اجلل�سات املرتبطة باالنتخابات النيابية ،1ف�إنّ �آخر جل�سة ت�شريعية
انعقدت بتاريخ  ،2012-7-2وانفرط عقدها لعدم اكتمال ن�صابها بعد
اخلالف احلا�صل ب�ش�أن قانون تثبيت املياومني يف �شركة الكهرباء .2ومبعزل
عن الأ�سباب ال�سيا�سية التي �أدت اىل �إرجاء عقد الهيئة العامة مراراً،
�سي�سعى هذا املقال اىل حتليل ما ت�ضمنه جدول �أعمال اجلل�سة التي دعا
رئي�س املجل�س اليها يف  1و 2و 3متوز  ،2013علماً �أنها تنق�سم بني م�شاريع
قوانني (عدد )8:واقرتاحات قوانني (عدد )38:معظمها اقرتاحات قوانني
معجلة مكررة (عدد 3)21:بهدف ر�صد �أبرز اهتمامات الأ�شخا�ص والهيئات
املبادرة اىل الت�شريع .وما يزيد من �أهمية هذا العمل هو و�صف نبيه بري
جممل البنود املدرجة يف جدول الأعمال على �أنها ملحة و�ضرورية ،وذلك
بهدف قطع الطريق على الأ�صوات التي ارتفعت حول عدم جواز افتتاح
دورة ت�شريعية يف ظل حكومة م�ستقيلة �إال يف حال ال�ضرورة.4
وقبل امل�ضي يف عر�ض هذه البنود ،ن�سارع اىل القول �إن اعتبارات «النظام
ال�سيا�سي» بدت غالبة بل مهيمنة على اعتبارات الدولة .واملق�صود باعتبارات
النظام ،االعتبارات الآيلة اىل تعزيز �أ�س�س التنظيمات الهرمية والطبقية
والطائفية ،فيما املق�صود باعتبارات الدولة هو تغليب امل�صالح العامة �ضمن
مبادئ امل�ساواة واملواطنة .ولي�س م�ستبعداً بالطبع �أن تكون خلفية بع�ض م�شاريع
واقرتاحات القوانني اعتبارات الدولة و�أن تدعمها قوى �سيا�سية معينة لأ�سباب
خا�صة بها .وهذا ما �سنب ّينه على طول هذا املقال بعد عر�ض �سريع للإنتاجية
الكمية لهذه املقرتحات على ال�صعيد التنظيمي.
املقرتحات ذات الأثر الإيجابي على �صعيد نفاذ الت�شريع ومداه (عدد)19 :
و�أهمها ،املقرتحات املت�صلة بتعديل �إجازة الأمومة وبتكري�س احلق يف
الو�صول اىل املعلومات وبحماية الن�ساء من العنف الأ�سري وبالتعليم العايل
كمي لمقترحات تنظيمية جديدة؟
أي إنتاج ّ
يف هذا املجال ،املقرتحات ال ت�ؤدي كلها يف حال قبولها اىل تعزيز وبالإيجارات القدمية ،ف�ض ًال عن البند املت�صل ب�إ�صدار البطاقة ال�شبابية.
التنظيمات القانونية من الناحية الكمية .ففيما بع�ضها لي�س له �أي �أثر وعليه ،ي�سجل �أن  19مقرتحاً فقط من �أ�صل  46قد هدف اىل �إنتاج
�إيجابي كما هي حال املقرتحات باعتماد �أحكام ذات طابع �إداري ،من �أحكام تنظيمية .و�إذا ح�سمنا منها االقرتاحات املكررة املعجلة التي
�ش�أن مقرتحات �أخرى �أن ت�ؤول اىل �آثار �سلبية يف هذا املجال كما هي حال تنح�صر بطبيعتها مبادة واحدة ،ف�إن عددها ي�صبح م�ساوياً متاماً لعدد
القوانني الآيلة اىل تعليق العمل بقوانني �أو �إلغائها .وقبل امل�ضي يف عر�ض املقرتحات الآيلة اىل تعطيل �أحكام تنظيمية �أو تعليق العمل بها
الئحة املقرتحات ،يقت�ضي �أن ن�ستبعد �أو ًال البند املت�صل بالإجازة للحكومة (  ،)11ما ي�ؤ�شر اىل �أن الأعمال املقرتحة ت�شكل من الناحية التنظيمية
بتعديل االتفاقية الدولية املت�صلة ب�إن�شاء �شبكات �صرف �صحي يف البقاع الكمية ،ما ي�شبه خطوة اىل الأمام وخطوة اىل الوراء .و�أكرث ما نخ�شاه
الغربي ،على �أ�سا�س �أن اتفاقيات مماثلة ال ت�ستدعي بطبيعتها �أي جهد من �أن تفوق عدد اخلطوات اىل الوراء اخلطوات اىل الأمام يف مرحلة اتخاذ
قبل امل�ش ّرع اللبناين .5كما ن�ستبعد من البحث اقرتاح قانون بت�صحيح خط�أ القرار يف الهيئة العامة .بقي �أن ندر�س هذه املقرتحات من ناحية
وظائفها االجتماعية.
مادي ورد يف قانون ال�سري الذي �أُق ّر يف .2012
املقرتحات اخلالية من �أي �أثر على التنظيمات الت�شريعية (عدد)15:

اعتبارات النظام السياسي في مشاريع
واقتراحات القوانين:

وهي ت�ضم املقرتحات الآيلة عملياً اىل �ضمان الإدارة العادية ل�ش�ؤون
الدولة :وهي ت�شمل املقرتحات الآيلة خا�صة اىل تنظيم �ش�ؤون موظفيها
(� ،)9أو اىل متويل الإدارات العامة ( )2ف�ض ًال عن م�سائل �إدارية ال جدوى ثمة بنود عدة حتتل جزءاً �أ�سا�سياً من جدول الأعمال مو�ضوع هذا املقال،
والتي ال ميكن فهمها �إال من خالل اعتبارات النظام ال�سيا�سي القائم،
من ذكرها يف هذا املكان.
املقرتحات ذات املفعول ال�سلبي على نفاذ التنظيمات القائمة (عدد )11:ومنها التوجهات نحو تعزيز �أ�س�س التنظيمات الهرمية والطبقية والطائفية
يبلغ جمموع هذه املقرتحات  11مما يتوافق مع النتائج التي تو�صلت املفكرة ال�سائدة ،مبا يتعار�ض عموماً مع فكرتي امل�ساواة واملواطنة.

اعتبارات مت�صلة باملحا�ص�صة يف تويل الوظائف العامة

�أول ما نلحظه هنا ،هو �أن معظم املقرتحات يف هذا املجال ّقدمت على �شكل
اقرتاحات قانون.
ومنها ما �آل اىل تثبيت �أ�شخا�ص يف وظائف عامة من دون مباراة كما هي
حال اقرتاح القانون الآيل اىل تثبيت كتاب عدل .وقد ن�ص هذا امل�شروع
على تثبيت املكلفني من قبل وزراء العدل املتعاقبني بالعمل كك ّتاب عدل
لفرتات ال تقل عن ثالث �سنوات منقطعة �أو متوا�صلة ،كك ّتاب عدل
�أ�صيلني ،وذلك من دون �أي مباراة .واجلامع بني ه�ؤالء املكلفني طبعاً �أنهم
حظوا بامتياز من قبل �أحد وزراء العدل املتعاقبني ،ما ي�ؤ�شر عموماً اىل قربهم
من فريق �سيا�سي معني .واخلطورة يف هذا االقرتاح تت�أتى لي�س فقط من
جتاوز مبد�أ املباراة بل �أي�ضاً من تثبيت �أ�شخا�ص ر�سب عدد كبري منهم يف
املباريات التي كانت قد نظمت لتعيني ك ّتاب عدل �أ�صيلني .وبذلك ،يكون
�أ�صحاب االقرتاح قد ارت�ضوا تعيني �أ�شخا�ص ثبت �أنهم غري �صاحلني للقيام
بالوظيفة التي يراد تثبيتهم فيها عم ًال باعتبارات املحا�ص�صة واملح�سوبية.
ومن �أ�سو�أ ما ورد يف الأ�سباب املوجبة لهذا امل�شروع تربير التعيني ب�أنه ي�ؤ ّمن
وفراً للخزينة على �صعيد امل�صاريف التي تتكبدها يف حال �إجراء مباراة
جديدة ،ما ي�ؤ�شر عملياً اىل تف�ضيل التثبيت على التعيني دائماً.7
�أما الفئة الثانية ،فقد متثلت يف و�ضع ا�ستثناءات ل�شروط دخول الوظيفة
العامة مبباراة مفتوحة على نحو ي�شكل م�ساً مببد�أ امل�ساواة .وقد بلغ عدد هذه
املقرتحات ثالثة� ،أبرزها يت�صل باملياومني يف �شركة الكهرباء ،والذي تقدم
به النواب �إبراهيم كنعان وعلي عمار وعلي بزي بتاريخ  26حزيران ،2013
وذلك يف �سعي اىل جتاوز اخلالف احلا�صل عقب اجلل�سة الت�شريعية املنعقدة
يف  .82012/7/2ومن املقرتحات الأخرى ،مقرتح يت�صل بتعيني �أ�ساتذة
للتدري�س يف معاهد التعليم املهني والتقني الر�سمية ،و�آخر يت�صل بالإجازة
للجامعة اللبنانية �إجراء مباراة على �أ�سا�س الألقاب حم�صورة باملتعاقدين
ال�شهريني والأجراء العاملني لديها.
امتيازات الع�سكر:

امتياز يتعار�ض متاما مع امل�صلحة العامة و�أي�ضا مع م�صلحة الأ�شخا�ص املراد
التعوي�ض عن �أ�ضرارهم .فالتعوي�ض الواجب لذوي ال�شهداء ال بد �أن يحدد
بطريقة مو�ضوعية� :أما �أن مينح اعفاء عن ت�سديد ر�سم االنتقال ،فهو �أمر
يت�صل لي�س بال�ضرر احلا�صل من جراء ال�شهادة ،امنا بقيمة الإرث الذي
يختلف من حالة اىل �أخرى ،ويكاد يتال�شى متاما يف حال فراغ الرتكة من
الأموال .وتاليا ،يظهر هنا �أي�ضا تدخل امل�شرع وك�أنه ي�سعى اىل افادة عدد
من ذوي ال�شهداء الأكرث ثراء ولو على ح�ساب امل�ساواة مع الآخرين الذين
تخلو تركاتهم من الأموال.
ويف االجتاه نف�سه ،ذهب اقرتاح القانون املعجل املكرر (الذي تقدم به النائب

رداً على املقال الذي ن�شرته املفكرة يف العدد رقم ( 10متوز  ،)2013حتت
عنوان «�شورى الدولة يوا�صل الت�ضحية باحلريات الد�ستورية :ق�ضية بريوت
يف الليل منوذجاً» ،وردنا الرد الآتي من املديرية العامة للأمن العام حتت
عنوان «الأمن يطبق �أحكام القوانني املرعية الإجراء ،وحكم الق�ضاء ين�صفه»
و« :لقد ا�ستعر�ضت الكاتبة غيدة فرجنية العديد من الوقائع املادية والقانونية
التي تتعلق بالرقابة التي ميار�سها الأمن العام على الأفالم ال�سينمائية من
جهة ،والتي تتعلق بحكم ق�ضائي �صدر بتاريخ  2013/5/23عن جمل�س
�شورى الدولة يف الدعوى رقم  2012/17901املقدمة من �شركة �أرجوان
�ضد الدولة اللبنانية ،وهي تتمحور حول فيلم «بريوت يف الليل» ،بحيث

العامة) .ويهدف التعديل الآيل وفق �أ�سبابه املوجبة اىل امل�ساواة
يف االعفاء بني الأ�شخا�ص املعنويني املنتمني للطوائف حكما قبل
�صدور القانون والأ�شخا�ص املنتمني له من بعده والذين مل يكونوا
ي�ستفيدون من االعفاء يف قانون  2000مما ي�ؤدي اىل تو�سيع دائرة
العفو عما كانت عليه من قبل .وقد مت تربير ذلك ب�إرادة حتقيق
امل�ساواة بني خمتلف الطوائف ،بحيث �أن �أوقاف و�إدارة ممتلكات
الطوائف الإ�سالمية تدخل �ضمن امل�ؤ�س�سات العامة التي ت�ستفيد
من الر�سوم وال�ضرائب فور ان�شائها وذلك بخالف ممتلكات و�أوقاف
الطوائف امل�سيحية التي كانت ت�ستفيد من االعفاء فقط يف حال

اجلل�سة النيابية-موقع جنوبية

ويف هذا الإطار ،وكما هي احلال يف كل �سنة ،ر�صدنا ن�سبة معينة من
اقرتاحات القوانني ،التي يرجح �أن يكون لها حظوظ كربى يف الإقرار
والتي ت�سعى اىل اعطاء مكا�سب معينة لعنا�صر من امل�ؤ�س�سات الأمنية �أو
الع�سكرية ،وخ�صو�صا ملن هم الأعلى رتبة.
و�أبرز هذه البنود ،اقرتاح القانون املعجل املكرر الرامي اىل تعديل ال�سن
القانونية لت�سريح ال�ضباط الذين يتولون قيادة �أو رئا�سة الأركان يف اجلي�ش،
و�إدارة امل�ؤ�س�سات الأمنية يف قوى الأمن الداخلي والأمن العام و�أمن
الدولة ،وهو االقرتاح الآيل اىل ابقاء عدد من ال�ضباط يف منا�صبهم على
قمة هرم امل�ؤ�س�سات الع�سكرية� ،ضمن منطق املحا�ص�صة .والأمر املذكور ال امتيازات واعتبارات مت�صلة بامل�صالح والهواج�س الطائفية:
ي�ؤول اىل متديد والية قيادات ما تزال تعمل (العماد جان قهوجي) وح�سب يف هذا املجال ،ن�سجل ثالثة اقرتاحات قوانني:
امنا �أي�ضا اىل �إعادة احياء قيادات مت ت�سريحها لبلوغها �سن التقاعد كما هي
 -الأول يتمثل يف م�شروع القانون الآيل اىل تعديل املادة الأوىل منحال اللواء �أ�شرف ريفي.
القانون رقم  210تاريخ �( 2000/5/26إعفاء كل طائفة معرتف
ويف االجتاه نف�سه ،ن�سجل اقرتاح القانون املعجل املكرر الرامي اىل �إعفاء
بها يف لبنان والأ�شخا�ص املعنويني التابعني لها من ال�ضرائب
ورثة �شهداء اجلي�ش والقوى امل�سلحة من ر�سوم االنتقال :وهو بالطبع
املبا�شرة وغري املبا�شرة والر�سوم التي تعفى منها امل�ؤ�س�سات

رد من األمن العام
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مي�شال عون) الرامي اىل متديد مهل املراجعات الق�ضائية املن�صو�ص عليها
يف املادة  69من القانون نظام جمل�س �شورى الدولة وهو ي�شمل ال�ضباط
الذين �صدرت بحقهم مرا�سيم بت�سريحهم من اخلدمة الفعلية يف اجلي�ش
على �أ�سا�س كتب ا�ستقاالت «باطلة» متت ح�سب االقرتاح حتت وط�أة
�ضغوط خمتلفة .ويندرج بالطبع هذا القانون يف �إطار م�سايرة الع�سكريني
الذين دفعوا ثمن والئهم ملقدم االقرتاح نف�سه.
كما جتدر الإ�شارة اىل اقرتاح القانون الرامي اىل احت�ساب املعا�ش التقاعدي
وتعوي�ض ال�صرف للع�سكريني املنتهية خدماتهم خالل عام .1994

�أوحت تلك الوقائع املجتز�أة واملخالفة للواقع وللقانون ب�أن الأمن العام ومن
خلفه الق�ضاء اللبناين ميار�سان قمعاً للحريات الد�ستورية ويخالفان �أحكام
الد�ستور والقوانني و ...الخ ،يهمنا تو�ضيح التايل:
�أو ًال :نو�ضح �أنه وعلى �أثر تقدم �أ�صحاب العالقة من الدائرة املخت�صة يف
الأمن العام بطلب �إجازة ت�صوير لفيلم «بريوت يف الليل»  ،تقرر �إجراء
تعديل على ا�سم اجلرمية مو�ضوع الفيلم كون اجلرمية يتم التحقيق فيها على
امل�ستوى الدويل ومل تنته بعد التحقيقات واملحاكمات  ...وبالفعل وافقت
منتجة الفيلم يف حينه  ،لكن يف ما بعد مل يلتزم �أ�صحاب ال�ش�أن مبا اتفق
عليه ،وح�صل جدال قانوين حول املو�ضوع و�صل اىل ما و�صلت اليه الأمور
و�صدر قرار جمل�س �شورى الدولة،
ثانياً  :ورد يف املقال �أن اجلهة امل�ستدعية �سعت من وراء تلك الدعوى حرفياً
اىل« :نق�ض هذه املمار�سة غري القانونية التي ينتهجها الأمن العام مبراقبة

كانت من�ش�أة قبل قانون  .2000وهكذا ،مت التحجج مب�س�ألة تقنية
مفادها �أن الأوقاف الإ�سالمية معفاة لكونها م�ؤ�س�سات عامة،
لتعميم االعفاء وتاليا االمتياز على جميع الطوائف ،فيما كان من
الأن�سب يف ظل الواقع املايل الراهن وازدياد املطالب االجتماعية
حتقيق امل�ساواة بطريقة معاك�سة عن طريق اخ�ضاع الأوقاف
الإ�سالمية كما امل�سيحية لل�ضرائب والر�سوم� ،أقله فيما يت�صل
بن�شاطاتها غري اخلريية �أو الدينية.
 -الثاين ،يت�صل بالهاج�س الطائفي �إزاء تغيري الواقع الدميغرايفوالديني واجلغرايف وال�سيا�سي لبع�ض املناطق �أو كله من جراء
نقل قيود عدد من املواطنني من منطقة اىل �أخرى .وتبعا لذلك،
ت�ضمن اقرتاح القانون املعجل املكرر الرامي اىل تعديل املادة 40
من القانون املعدل يف تاريخ  1964/3/11تقييدا للحق بتبديل

تـتـمـة
انتاج الأفالم وت�صويرها _ وا�ستطردت الكاتبة بالقول _ «وهي الرقابة التي
متار�س من دون وجود �أي ن�ص» ،وازاء ذلك يهم الأمن العام �أن يو�ضح ب�أن
ك ًال من القانون ال�صادر بتاريخ �( 1947/11/27إخ�ضاع جميع الأ�شرطة
ال�سينمائية للمراقبة بوا�سطة املديرية العامة للأمن العام) والقرار الت�شريعي
رقم /243ل.ر .ال�صادر بتاريخ ( 1934/10/18منع �أخذ م�شاهد الأفالم
ال�سينمائية وت�صدير الأفالم دون ترخي�ص من الأمن العام) هي ن�صو�ص
قانونية نافذة وملزمة للأمن العام و�إن املرجع الق�ضائي املخت�ص � ،أي جمل�س
�شورى الدولة قد ح�سم هذه امل�س�ألة.
*تعليقا على الرد ،تحيل المفكرة القانونية قراءها الى
المقال المنشور في عددها السابق والمشار اليه أعاله
وهي تقدر لألمن العام تعليقاته واستعداده للحوار بشأن
اإلنتقادات الموجهة اليه.
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حمل الإقامة ،بحيث يحظر نقل قيد ال�شخ�ص �ضمن املحافظة
الواحدة �أو من حمافظة اىل حمافظة متاخمة بحدودها له اال �إذا
�أثبت �أنه ينتقل بق�صد االقامة الدائمة ب�شروط حمددة ك�أن يكون
م�ستخدما �أو رب عمل �أو مالكا.
 -الثالث ،يت�صل بهاج�س �شراء العقارات من قبل �أ�شخا�ص �أجانبعلى خلفية انتماءاتهم الدينية .وقد متثل يف اقرتاح القانون املعجل
املكرر املتعلق بوقف العمل بالقانون الناظم ل�شروط اكت�ساب غري
اللبنانيني للحقوق العينية حلني �صدور قانون جديد .وقد ورد
يف املذكرة املرفقة باالقرتاح �أن الأخري ي�أتي يف �سياق «النتائج
العك�سية التي �أدى اليها تطبيق القانون احلايل من خالل زيادة
امل�ساحة املبنية يف لبنان وزيادة اال�ستثمارات وتاليا زيادة �أ�سعار
العقارات وال�شقق ال�سكنية وتعذر املواطنني ايجاد م�ساكن
جديدة» و»عدم مراقبة تهريب الأمالك اىل غري اللبنانيني ».وي�شار
اىل �أن اقرتاح القانون هذا تزامن مع بيع «تلة ال�صليب» يف منطقة
حري�صا لرئي�س املخابرات ال�سعودية ما �أثار ا�ستياء امل�سيحيني
ب�شكل خا�ص واعتربوه حماولة لفتح الباب �أمام تغيري «دميغرافية
املنطقة» ما ي�شري اىل امكانية ادراج هذا االقرتاح يف �إطار «تكري�س
النظام الطائفي».9
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من دون �إجراء معامالت االنتقال وت�سديد ر�سومها� ،أعادت جلنة الإدارة هذا االقرتاح االغتياالت ال�سيا�سية بالن�سبة اىل �سواها من اجلرائم،
والعدل التي ير�أ�سها �صاحب االقرتاح نف�سه (روبري غامن) �صوغه على نحو ومعها �أولوية القادة والزعماء بالن�سبة اىل �سائر املواطنني.
ي�سمح بتحقيق الغاية نف�سها حتت غطاء قاعدة عامة .وهذا ما جاء يف تقرير
جلنة الإدارة والعدل امل�ؤرخ يف  2012/9/24بو�ضوح كلي من خالل اعتبارات الدولة :أي اقتراحات لتعزيز
الإ�شارة اىل ح�صول اتفاق على «�ضرورة �إعطاء االقرتاح ال�صفة العامة ،لأن التنظيمات االجتماعية وحقوق المواطن
القانون يجب �أن ينطبق على اجلميع بالت�ساوي يف حال توافر �شروطه» .وال وحرياته؟
ب�أ�س لتحقيق الغاية �إذاً من �إدخال تعديل جذري على طريقة اكت�ساب يف هذا املجال� ،سنتناول عدداً �آخر من م�شاريع واقرتاحات القوانني
التي انطلقت من اعتبارات مواطنية ،للتدقيق يف م�ضمونها و�أبعادها.
امللكية من خالل �إ�ضافة حالة «احليازة الهادئة».
�أما اقرتاح القانون الثاين و�صاحبه يا�سني جابر ،فقد �آل اىل �إعطاء الإدارة ويف هذا املجال� ،سندقق يف ما �إذا كان العمل الت�شريعي قد �أ�سهم
املخت�صة حق منح ت�سامح �أق�صى قدره �ستة �أمتار فوق م�ستوى حدود حقوق يف تعزيز احلقوق واحلريات �أو يف بناء امل�ؤ�س�سات� ،أو �أي�ضاً يف تعزيز
االرتفاق املحددة وفقاً خلرائط مر�سوم ارتفاقات �سالمة املالحة اجلوية .دور الدولة يف حماية الأطراف الأ�ضعف اجتماعياً وتعزيز الت�ضامن
وبذلك ،بدا االقرتاح وك�أنه يرخّ �ص للإدارة املخت�صة ب�إعمال ما تريده من االجتماعي واحلكم بني امل�صالح املتباينة .واىل جانب م�شروع القانون
ا�ستن�ساب ومتييز مل�صلحة من؟ بالطبع ،مل�صلحة �شخ�ص يرغب بتعلية �سطح حلماية املر�أة من العنف الأ�سري والذي يدر�س على حدة� ،أمكن
عر�ض �أهم البنود على الوجه الآتي:
مبناه �ستة �أمتار بالن�سبة اىل الآخرين.

�أهمية هذه اخلطوة ،فهي تبقى حتى اللحظة جمردة من �أي مفعول مبا�شر
بانتظار �إن�شاء الهيئة وقيامها بتحديد �سلة اخلدمات.
كما ن�سجل �أي�ضاً اقرتاح القانون الرامي اىل �إجراء الفحو�صات الدورية
املجانية للك�شف املبكر عن �سرطان الثدي والربو�ستات الذي ين�ص على
�إجراء فحو�صات �شعاعية جمانية �سنوياً ،ابتدا ًء من �سن الأربعني وعندما
تدعو احلاجة الطبية اليه.

احلقوق ال�سيا�سية� :ضمان احلق يف الو�صول اىل املعلومات

احلق املواطني الأبرز يف هذا املجال ،يتمثل يف اقرتاح القانون الآيل اىل
�ضمان احلق يف الو�صول اىل املعلومات .ويهدف هذا االقرتاح وفقاً لأ�سبابه
املوجبة اىل «تعزيز ال�شفافية يف الإدارة ومكافحة الف�ساد وتعزيز امل�ساءلة
واملحا�سبة ورفع م�ستوى م�شاركة املواطنني يف �صنع القرار من خالل متكني
الأ�شخا�ص من ممار�سة احلق يف الو�صول اىل املعلومات وامل�ستندات املوجودة
لدى الإدارة ،و�إلزام الإدارة مبوجب الن�شر احلكمي ال�سنوي لبع�ض التقارير
وامل�ستندات الإدارية ،و�إلزام الإدارة مبوجب تعليل قراراتها وتنظيم �أ�صول
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الثاين  2001والآيل عملياً اىل و�ضع خطة زمنية لتحرير عقود الإيجارات
القدمية .ومبوجبه ،تقرتح اللجنة متديد تلك العقود ملدة � 9سنوات (ولي�س
 6كما كان جاء يف م�شروع القانون) من تاريخ نفاذ القانون يرتفع خاللها
بدل الإيجار تدريجياً حتى يبلغ بد ًال ُ�س ّمي «البدل املثل» يحدد ر�ضائياً
�أو ق�ضائياً .بنهاية ال�سنة التمديدية التا�سعة ،ي�صبح الإيجار «حراً» فيخ�ضع
حلرية التعاقد بني الفرقاء .ويخطئ هذا امل�شروع يف و�ضع امل�ست�أجرين يف �سلة
واحدة ،من دون �أن ي�أخذ بعني االعتبار احلاجات واالنتظارات امل�شروعة
التي قد تكون قد تولدت لدى بع�ضهم ،وال �سيما امل�سنني منهم ،11مبعنى
�أن الدولة تعاملت مع هذا امللف ال�شائك على �أنها توازن بني قوتني
(املالكون القدامى وامل�ست�أجرين القدامى) من دون �أن ت�ستنبط مبد�أً
عاماً يكون عماداً لت�شريعها املقرتح.

ن�ص اىل البند ( )2من املادة  55من قانون ال�ضريبة على القيمة امل�ضافة
املتعلق ب�آلية توزيع ح�ص�ص البلديات من الر�سم البلدي على االت�صاالت
اجلارية بوا�سطة الهاتف اخللوي .ويهدف هذا االقرتاح اىل �سد ثغرة قانونية،
كانت قد �أدت اىل تنازع �سيا�سي �سابقاً ب�ش�أن حقوق اخلزينة العامة وحقوق
البلديات ،ما �أدى اىل �إعاقة توزيع املبالغ املح�صلة.
ويف هذا املجال ،جتدر الإ�شارة خا�صة اىل اقرتاح القانون املقدم من النائب
حممد قباين بخ�صو�ص الهيئات الناظمة يف قانون تنظيم قطاعات االت�صاالت
والكهرباء والطريان املدين والبرتول و�سائر الهيئات امل�شابهة .وقد انح�صر
االقرتاح يف بند واحد وهو وجوب تعيني �أع�ضائها «بعدد مفرد»« ،يراعى يف
اختيارهم مبد�أ اجلدارة والكفاءة دون �سواه» .وقد برر قباين اقرتاحه ،الذي
يتعار�ض مع عرف ب�إن�شاء هيئات بعدد مزدوج عم ًال باملنا�صفة ،ب�أن جتاوز هذا
العرف بات �ضرورياً لتجنب تعطيل القرار داخل الهيئة ولئال يتحول لبنان الدولة كعماد للت�ضامن االجتماعي
هنا ،ن�سجل ب�شكل خا�ص اقرتاح القانون الرامي اىل ت�سوية �إعادة �إعمار
اىل «كونفدرالية مذاهب على �صعيد كل هيئة وم�ؤ�س�سة».
الأبنية املتهدمة بفعل العدوان الإ�سرائيلي على لبنان عام  .2006وهو
وظيفة الدولة كحام للطرف الأ�ضعف

امتيازات طبقية

�أول املقرتحات يف هذا املجال ،اقرتاح القانون املعجل املكرر الرامي
اىل تعديل املادة  154من قانون ال�سري اجلديد املتعلقة بتنظيم لوحات
الت�سجيل .وقد �سنحت مناق�شة قانون ال�سري يف جل�سة 2012-7-2
ب�إظهار نزعة بع�ض النواب الفائقة على الدفاع عن م�صالح املقتدرين مادياً
(النخب الكربى والعائالت ال�سيا�سية) من خالل الإ�صرار على وجوب
�صون ما ك�سبه ه�ؤالء من لوحات مميزة حتى ولو مت ذلك بطرق غري قانونية
�أو �شكلت جرائم ر�شوة .فـ»هناك �أ�شخا�ص دفعوا مئات �آالف الدوالرات
ثمن �أرقامهم بغ�ض النظر عن كيفية �إمتام ذلك مبوجب �أي قانون و�أي
عرف و�أي �أخالق .لقد اعتربوه حقاً مكت�سباً .ماذا نقول لهم ،وهم ميثلون
قطاعات نخبوية كربى وعائالت �سيا�سية؟» ح�سبما نقر�أ بو�ضوح كلي يف
املناق�شات النيابية .و�إذ تقرر �آنذاك يف ظل حم�أة النقا�شات ترك م�س�ألة
اللوحات عالقة ،قدم النائب حممد قباين اقرتاح قانون يعلن فيه حفظ
جميع اللوحات لأ�صحابها .كما يلحظ �أن االقرتاح �أبقى اللون الأزرق
للوحات �سيارات النواب ،فيما منع �أي متييز للهيئات الدينية �أو الق�ضائية.
ويف اجتاه الدفاع عن امل�صالح نف�سها ،ن�سجل اقرتاحي القانونني الآيلني
اىل �إعفاء �أ�صحاب العمل من �أعباء الت�أخر يف ت�سديد الديون املتوجبة
لل�ضمان االجتماعي ،على نحو يتما�شى مع الإعفاءات الت�شريعية ال�سابقة،
حيث كان امل�ش ّرع قد منح ه�ؤالء يف عام  2001ح�سومات جمانية على
معدالت اال�شرتاكات ،كما قام يف  2006ب�إ�صدار القانون رقم 753
ب�إعفائهم من الغرامات ور�سوم الت�أخري وتق�سيط الديون .وبالطبع ،قد يرتك
هذا الأمر انعكا�سات خطرية م�ستقب ًال بحيث يو ّلد لدى �أ�صحاب العمل
اعتقاداً ب�إمكانية �صدور قوانني �إعفاء من الغرامات دورياً كما يح�صل عموماً
ب�ش�أن ال�ضرائب الأخرى ،ما ي�شجعهم على ت�أخري ت�سجيل �أجرائهم لدى
�صندوق ال�ضمان االجتماعي �أو يف ت�سديد اال�شرتاكات عنهم.
كما ن�سجل �إعفاء �أرباح ال�صادرات ال�صناعية اللبنانية املن�ش�أ من  50%من
ال�ضريبة املتوجبة عليها .والالفت �أن امل�ش ّرع قد اختار هنا �أن مينح مكاف�أة
لل�صناعات الرابحة من دون �أي التفاتة لل�صناعات املتعرثة �أي ال�صناعات
التي حتتاج اىل دعم حقيقي ،ما دام الإعفاء قد طاول الربح ال الكلفة.
وهذا الأمر �إمنا ي�شكل امتيازاً �أكرث مما ي�شكل دعماً �أو حتفيزاً للقطاعات
الإنتاجية.

يف هذا ال�سياق ،ن�سجل ب�شكل خا�ص اقرتاح القانون الرامي اىل �إن�شاء
حمكمة خا�صة للجرائم املالية والذي ي�ؤول بالواقع اىل �إن�شاء حمكمة
ا�ستثنائية وبديلة ترتبط باملجل�س النيابي ،بحجة �أن الق�ضاء العادي ف�شل
يف مكافحة الف�ساد .وقد وردت يف الأ�سباب املوجبة لالقرتاح حيثيات
بالغة الداللة يف هذا املجال ،مفادها �أن الق�ضاء «ا�ستنكف عن �إحقاق
احلق بالرغم من �إخبارات ر�سمية قدمت اليه ،ومل تعد الغرامات التي
يحكم بها ديوان املحا�سبة على املوظفني املخالفني بعد طول انتظار يدوم
�سنوات تتنا�سب مع حجم املخالفة املرتكبة ،بالإ�ضافة اىل كون قرارات
الديوان غري نهائية لعلة قابليتها للطعن �أمام جمل�س �شورى الدولة».
وهكذا ،وبدل �أن يعمد �صاحب االقرتاح اىل ال�سعي اىل �إ�صالح
امل�ؤ�س�سات الق�ضائية ،جاء احلل ال�سهل وال�شعبوي باقرتاح �إن�شاء
حمكمة بديلة على غرار املحكمة الع�سكرية (الإ�شارة اىل ذلك وردت يف
الأ�سباب املوجبة) ،حمكمة ترتبط بال�سلطة الت�شريعية وينتخب �أع�ضاءها
جمل�س النواب ،وهي تعتمد الأ�صول املوجزة يف التقا�ضي ،كمبد�أ
ُ
نهائية قرار املحكمة وتطبق نظامها والعقوبات اخلا�صة بها .وقد ّقدم هذا
االقرتاح النائب مي�شال عون ب�صيغة املعجل املكرر (!!) وبالتزامن مع
ن�شر كتاب الإبراء امل�ستحيل الذي تناول �أ�سا�ساً اختال�سات وهدر املال
العام خالل فرتة «احلريرية ال�سيا�سية».

ف�ض ًال عن كل ما تقدم من امتيازات ،نلحظ اقرتاحي قانونني:
�أولهما هو االقرتاح املعجل املكرر املتعلق بت�سوية ملكية بع�ض العقارات
يف بلدة عانا ،البقاع الغربي ،وله دالالت كبرية على ال�سيا�سة الت�شريعية
املتبعة .فبعدما اعرت�ض عدد كبري من النواب على االقرتاح املقدم لإعطاء
امتيازات وا�ضحة لفئة من املواطنني مبا يت�صل باكت�ساب امللكية باحليازة

يف هذا املجال ،ن�سجل اقرتاح القانون املعجل املكرر وهو ين�ص على
معاملة املدنيني الذين �سقطوا يف االغتياالت التي طالت ر�ؤ�ساء ووزراء
ونواباً و�ضباطاً منذ ( 1989/10/12يوم اغتيال الرئي�س رينه معو�ض)
�أ�سوة بامل�س�ؤولني الر�سميني واعتبارهم �شهداء يف اجلي�ش اللبناين و�إعطاء
ذويهم تعوي�ضات ومعا�شات تقاعد «�أ�سوة بغريهم و�إحقاقاً للحق» .ويربز

قوانني ذات خلفيات فئوية وا�ضحة

�إبراهيم كنعان  -نق ًال عن الوكالة الوطنية للإعالم

«ثورة البندورة» �أمام املجل�س الد�ستوري  -ت�صوير حممد �سلمان

عودة الق�ضاء اال�ستثنائي

امتيازات مرتبطة مب�صالح رمزية لأعيان النظام

احلقوق االجتماعية� :إجازة الأمومة و�إ�صالح هيئات التعليم العايل

�أهم البنود يف هذا املجال ،اقرتاحا القانونني الآيالن اىل متديد �إجازة الأمومة
من �سبعة �أ�سابيع يف القطاع اخلا�ص (وفق قانون العمل) و 60يوماً يف القطاع
العام (وفق نظام املوظفني) اىل ع�شرة �أ�سابيع .وقد ارتكزت الأ�سباب
املوجبة للتعديل على الفقرة «ج» من مقدمة الد�ستور اللبناين التي تن�ص
على امل�ساواة يف احلقوق والواجبات بني جميع املواطنني دون متييز وعلى
اتفاقية الق�ضاء على جميع �أ�شكال التمييز �ضد املر�أة التي ان�ضم اليها لبنان
عام  1996والتي متنع التمييز �ضد املر�أة ب�سبب الزواج �أو الأمومة وتك ّر�س
لها �إجازة الأمومة وت�ضمن لها حقوقها العملية باحل�صول على �إجازة مدفوعة
الأجر وعلى خدمات جمانية لها عند االقت�ضاء.
ومبا ال يقل �أهمية ،جتدر الإ�شارة اىل م�شروع القانون املتعلق بالتعليم
العايل .وقد جاء يف �أ�سبابه املوجبة �أنه يهدف اىل تنظيم �أهداف التعليم
العايل و�آليات التدقيق وتقييم امل�ؤ�س�سات واالعرتاف بال�شهادات واملناهج
والربامج وحقوق الأ�ساتذة والطلبة واىل �إزالة االلتبا�سات املتعلقة مبوقع
خمتلف م�ؤ�س�سات التعليم العايل و�شروط و�آليات الرتخي�ص مل�ؤ�س�سات
التعليم العايل وامل�ؤهالت الأكادميية املطلوب توافرها يف ر�ؤ�ساء م�ؤ�س�سات
التعليم العايل والهيئة التعليمية .وهذا امل�شروع �إمنا ي�أتي كجواب م�ؤ�س�ساتي
يف مواجهة انت�شار تراخي�ص اجلامعات كالفطر.
كما ي�سجل مبادرة �إيجابية �أخرى جتاه ال�شباب .فقد مت اقرتاح قانون يرمي
اىل �إن�شاء امل�ؤ�س�سة الوطنية لإدارة البطاقة ال�شبابية تطبيقاً للوثيقة ال�شبابية
التي �أقرتها احلكومة بتاريخ  3ني�سان  .2012وقد ن�ص االقرتاح على �إن�شاء
هيئة م�ستقلة حتت و�صاية وزارة ال�شباب والريا�ضة لإ�صدار و�إدارة البطاقة
ال�شبابية التي تعطى لقاء بدل مايل مل يحدد يف االقرتاح للبنانيني الذين
بلغوا �سن � 15سنة ومل يتعدوا التا�سعة والع�شرين .ومتنح البطاقة حاملها
القدرة على اال�ستفادة من �سلة خدمات حتددها الهيئة .وبكلمة �أخرى ،ومع

نق ًال عن موقع املركز اللبناين لتعزيز املواطنية

و�إجراءات طلب املعلومات.
ويف هذا املجال ،جتدر الإ�شارة اىل ت�ضمني القانون الئحة طويلة من امل�ستندات
غري القابلة لالطالع والتي وردت الإ�شارة اليها بعبارات مطاطة ،ومنها مث ًال
�أ�سرار الدفاع الوطني والأمن القومي والأمن العام وما ينال من امل�صالح
املالية واالقت�صادية للدولة و�سالمة العملة الوطنية �أو �أي�ضاً الأ�سرار التي
يحميها القانون كال�سر التجاري (!!) .ويخ�شى يف حال التو�سع يف تف�سري
هذه العبارات �أن ت�ؤدي عملياً اىل حتوير م�سار القانون بر ّمته بحيث يتحول
عند �إقراره اىل قانون ملنع احل�صول على معلومات بدل �ضمان الو�صول
اليها ،ح�سبما �أ�شار اليه بع�ض احلقوقيني بخ�صو�ص التجربة الأردنية يف هذا
املجال .10ويلحظ �أن جلنة الإدارة والعدل �أ�ضافت اىل هذه الالئحة «تقارير
و�آراء جمل�س �شورى الدولة» ،ما يعك�س حذر الطبقة ال�سيا�سية �إزاء اطالع
الدولة كحكم عادل بني م�صالح خمتلفة
املواطنني على ا�ست�شارات هذا املجل�س التي قد تكون خمالفة لتوجهاته.
يف هذا املجال ،ميكن قراءة م�شروع قانون الإيجارات ،وهو امل�شروع الذي
على �صعيد امل�ؤ�س�سات العامة
اىل جانب �إن�شاء نقابة للقابالت القانونيات ،مت تقدمي م�شروع قانون ب�إ�ضافة كانت حكومة رفيق احلريري قد �أحالته اىل املجل�س النيابي يف  3كانون
يف هذا املجال ،وبا�ستثناء متديد فرتة �إجازة الأمومة ،اقت�صر جدول الأعمال
على بندين يت�صالن بحماية امل�ستهلك.
الأول ،اقرتاح القانون الرامي اىل تعديل بع�ض �أحكام قانون حماية امل�ستهلك
بهدف جعل العقوبات تتنا�سب مع اجلرم املقرتف .ومن املخيب طبعاً �أن ترد
ال�سلطات العامة باقرتاحات قوانني على ف�ضائح الغ�ش من دون �أن يرتافق
ذلك مع تدابري فعلية �ضد اجلهات التي جتني �أرباحاً طائلة من جراء امتهان
الغ�ش على ح�ساب املواطنني.
ويف االجتاه نف�سه ،ورد اقرتاح قانون ال يقل �أهمية بح�صر �صالحية منح
تراخي�ص ل�صنع �أي م�ستح�ضر �صيدالين يف لبنان �أو ا�سترياده من اخلارج يف
اللجنة الفنية ،وذلك بعد �أن كان يجري ا�سترياد �أدوية مغ�شو�شة �أو جمهولة
امل�صدر عرب املرافق ال�شرعية دون �إخ�ضاعها لأية حتاليل.

ي�شمل الأبنية املهدمة يف عدوان  2006ويجيز لها التعديل يف الت�صميم
والواجهات و�إ�ضافة طوابق �سفلية ،كما ي�شمل �أي�ضاً الأبنية غري القانونية
املهدمة لي�صار اىل ت�سوية �أو�ضاعها .ويتما�شى هذا االقرتاح مع التوجه
الذي انتهجته الدولة بعد احلرب الأهلية يف بع�ض املناطق ،حيث قررت
ت�سوية �أو�ضاع الأبنية املخالفة املهدمة حفاظاً على ال�سلم الأهلي وعدم
تكبيد املواطنني خ�سائر �إ�ضافية.
وي�سجل هنا �أن الت�ضامن يتخذ طابع ت�سامح �إزاء تطبيق القوانني �أو حت�صيل
الر�سوم امل�ستحقة للدولة (ومنها قانون البناء)� ،أكرث مما يتخذ طابع �إعادة
توزيع الرثوات من خالل ت�سديد تعوي�ضات .وهذا ما نقر�ؤه بو�ضوح من
خالل تنقيح اقرتاح القانون املذكور يف اجتاه �شطب �أي �إ�شارة اىل تعوي�ضات
ت�سدد للذين تهدمت بيوتهم التي كانت قائمة على �أمالك عامة �أو هي
ملك الغري .ويف هذا الأمر ما ي�ستدعي بحثاً �آخر.
*مجاز في الحقوق ،من فريق المفكرة القانونية

 1 .1م�شروع القانون الرامي اىل تعليق املهل يف قانون االنتخابات النيابية والقانون الرامي اىل

من�شورة يف جريدة النهار بتاريخ  29حزيران .2013

املياومني الت�شريع ّية ..وكيف ت�صالح امل�سيح ّيون ».راجع مقال من�شور يف جريدة ال�سفري بتاريخ

متديد والية جمل�س النواب.

5 .5قلة االتفاقيات الدولية يف هذا املجال تعك�س بالواقع تراجع الدعم الدويل للدولة اللبنانية

 25متوز  2012بعنوان «هل جتوز �إعادة الت�صويت على اقرتاح قانون تثبيت املياومني؟»

2 .2جل�سة ت�شريعية بتاريخ .2012/7/2

يف ظل احلكومة اللبنانية احلالية ،وهي النتيجة التي تو�صلت اليها مراجعة القوانني التي مت �إقرارها

 9 .9راجع مقال من�شور يف �صحيفة الراي بتاريخ  2012-6-6حتت عنوان «بعد ك�شف �شراء

 3 .3م�شروع القانون هو مبادرة ت�شريعية من قبل احلكومة يحال اىل املجل�س النيابي مبوجب

يف  .2012يراجع ،ملا كرامة ،ماذا �أجنز املجل�س النيابي يف 2012؟ الع�سكر واملباراة املح�صورة

الأمري مقرن بن عبد العزيز «تلة ال�صليب» يف ك�سروان� ،سامي اجلميل قدم اقرتاحا للربملان لوقف

مر�سوم ،واقرتاح القانون هو مبادرة ت�شريعية من قبل نائب �أو �أكرث� .أما اقرتاح القانون املعجل

وق�ضاء من دون ا�ستقالل ،ملحق العدد ال�سابع للمفكرة القانونية.

العمل بقانون متلك الأجانب».

املكرر فيتقدم بها نائب �أو �أكرث مع املطالبة مبذكرة معللة مناق�شة االقرتاح ب�صورة اال�ستعجال

6 .6املرجع نف�سه.

1010راجع مقال للأ�ستاذ �أمين هل�سا ،من�شور على موقع املفكرة بتاريخ � 10أيلول  2013بعنوان

املكرر �شرط �أن يكون م�ؤلفاً من مادة وحيدة .ي�ص ّوت املجل�س يف الهيئة العامة على �صفة

 7 .7راجع مقال من�شور للمحامي نزار �صاغية على موقع املفكرة القانونية بتاريخ  2ني�سان

تقرير حول قانون حق احل�صول على املعلومات يف الأردن.

اال�ستعجال ف�إذا �أق ّرها وجبت مبا�شرة مناق�شة املو�ضوع والت�صويت عليه� ،أما �إذا ُرف�ضت �أحيل

 ,2012حتت عنوان اقرتاح قانون الجناح را�سبني يف مباراة كتاب العدل ,وه�ؤالء يعار�ضون

1111راجع مقال من�شور يف العدد ال�سابع من املفكرة القانونية حل�سني خليفة بعنوان «م�شروع قانون

االقرتاح على اللجنة املخت�صة.

جماعيا الأمر الواقع.

االيجارات القدمية �أو الهروب من �أزمة ال�سكن عرب بوابة امل�ست�أجر».

4 .4االحتدام ال�س ّني  -ال�شيعي يطيرّ جل�سة االثنني عون يل ّوح لـ«حزب اهلل» بال�سعودية ،مقالة

8 .8راجع مقال من�شور يف جريدة الديار بتاريخ  4متوز  ,2012بعنوان «الق�صة الكاملة جلل�سة
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مشروع قانون حماية األسرة يعيد تعريف
العنف :فرض التقاليد عنوة ليس عنفا ،العنف
في الخروج عنها
نزار صاغية
يف ال�سنوات الأخرية� ،شكل م�شروع قانون حماية الن�ساء (و�سائر �أفراد
الأ�سرة كما جاء يف �صيغته الأخرية) من العنف من دون ريب �أحد العناوين
الأ�سا�سية للمواجهة بني احلراك الن�سوي العلماين والتيار الديني املحافظ،
وخ�صو�صاً �ضمن الطوائف الإ�سالمية التي ر�أت فيه تهديداً �أ�سا�سياً للأ�سرة
وخروجاً عن �أحكام ال�شريعة ،ف�ض ًال عن كونه تهديداً جديداً ل�صالحيات
املحاكم ال�شرعية ،م�شابهاً ملا نتج من تدابري حماية الأحداث .1و�إذ لقي
امل�شروع الذي بادرت جمعية كفى اىل اقرتاحه بهدف حماية الن�ساء من
العنف تعديالت عدة �ضمن م�صفيات م�ؤ�س�سات الدولة يف اجتاه مراعاة
هواج�س الأطراف املعار�ضة والتخفيف من حدة معار�ضتها ،ف�إن �أبرز هذه
التعديالت ح�صل داخل اللجنة املنبثقة عن اللجان امل�شرتكة برئا�سة
النائب �سمري اجل�سر .وقد ح�صل ذلك بعدما بادر عدد من اجلمعيات

الإ�سالمية اىل تو�سيع رقعة االعرتا�ض عليه .فتحت غطاء مبد�أ امل�ساواة
الذي يفر�ض حماية جميع �أفراد الأ�سرة ولي�س فقط الن�ساء من �أعمال
العنف ،انزلق امل�شروع ب�إرادة وا�ضعيه يف اجتاه �إعادة تعريف هذه الأعمال
�ضمناً .وعليه ،وبعدما �أخرج وا�ضعو امل�شروع منه الأحكام الآيلة اىل معاقبة
الأفعال الأكرث تعبرياً عن ال�سلطوية التقليدية للرجال كاالغت�صاب الزوجي
�أو �إكراه الن�ساء على الزواج ،عادوا و�شملوا فيه �أفعا ًال ال �صلة لها من حيث
املبد�أ بالعنف كالزنا وممار�سة الدعارة ،مع الت�أكيد �صراحة وللمرة الأوىل يف
قانون مدين على حق الزوج باجلماع و�ضمناً بواجب الزوجة يف �أدائه ،وهم
بذلك ح ّولوا وجهة القانون ب�شكل كبري من �إدانة ال�سلوكيات ال�سلطوية
التقليدية يف الغالب للرجال اىل �إدانة �سلوكيات الن�ساء امل�ستخدمة غالباً
من ه�ؤالء لتربير تعنيفهن ،ويف مقدمها الن�شوز.
و�إزاء ذلك ،كان من الطبيعي �أال ي�ستتبع �إقرار م�شروع القانون يف اللجان
امل�شرتكة �أي ردود فعل نارية من قبل معار�ضيه الأ�سا�سيني على نحو ي�ؤ�شر

اىل �أن امل�شروع يف ح ّلته اجلديدة مل يعد يزعجهم .كما من الطبيعي �أن
يلزم وا�ضعوه وم�ؤيدوه يف انطالقاته باملقابل لغة التحفظ واحلذر بدرجات
خمتلفة وفق مواقعهم ،م�سجلني �أن احل�سنة الكربى تكمن يف نقل املواجهة
اىل مراحلها الأخرية �أي الهيئة العامة للمجل�س النيابي ،بعد �سنوات
من املناق�شات املحتدمة يف حلبات خمتلفة .وبالطبع ،يلقي هذا امل�شروع
بتحوالته والنقا�شات الدائرة حوله ومبنا�سبته� ،إ�ضاءات هامة لي�س فقط على
كيفية مقاربة امل�ؤ�س�سات العاملة يف الت�شريع حلقوق الن�ساء ،بل ب�شكل �أعم
على خ�صائ�ص املواجهة املمكنة بني التيارين العلماين الن�سوي واملحافظ
يف املرحلة احلا�ضرة ،مع ما يتخلل ذلك من خطوط حمراء ي�شهرها التيار
املحافظ الذي يبقى �شديد الت�أثري يف مواقع القرارات العامة ومن خروقات
(�إ�صالحات) يحققها التيار العلماين وي�شكل القبول بها من قبل التيار
املحافظ �ضرراً �أقل بالن�سبة اليه من رف�ضها.
وهذا ما �سنحاول �سربه على طول هذا املقال.

جل�أت اللجنة اليها ب�شكل مكثف بحيث ورد ذكرها �أكرث من مرة �ضمن
�أ�سبابها املوجبة .وهي بذلك �سعت وك�أنها ترغب ب�إلبا�س تعديالتها لبا�ساً
تقنياً حم�ضاً جمرداً من �أي طابع �أيديولوجي �أو انحياز لهذا الطرف �أو
ذاك ،مع الت�أكيد �أن هذه التعديالت �ضرورية حلماية القانون الذي يكون
مع ّر�ضاً للإبطال يف حال �إبقائه على حاله .وك�أنها بذلك حتاول حتقيق
مطالب اجلهات املحافظة مب�ضمون تعديالتها ،مع �سعيها اىل �إقناع اجلهات
الن�سوية العلمانية ب�أن هذه التعديالت �ضرورية لتح�صني القانون الذي
تريده هي �إزاء �أي طعن .وقد �سعت اللجنة اىل تقوية م�شروعية هذه
التعديالت من خالل الإ�شارة اىل �أنها تتجاوب مع طلبات الكثريين
من ممثلي املجتمع املدين .ال بل ذهبت اىل ذكر ا�سم �إحدى النا�شطات
الن�سائيات وا�سم �أحد املطارنة (اليا�س عودة) من �ضمن ممثلي املجتمع
املدين الداعمني لهذه التعديالت.
وعدا �أن اال�ستناد اىل مبد�أ امل�ساواة ال�شكلية ملنع �أي متييز مل�صلحة الن�ساء

من امل�شاركات يف االعت�صام  -ت�صوير جنلة حمود

خالل الت�ضامن مع ق�ضية روىل يعقوب (جنلة حمود)

المساواة الشكلية كمدخل لالنقالب على
تعريف العنف

�أول �أوجه املواجهة ن�شهدها يف مطلع القانون� ،أي ت�سميته والتي �أ�صبحت
«م�شروع قانون حلماية الن�ساء و�سائر �أفراد الأ�سرة من العنف الأ�سري»
بعدما كانت يف امل�شروع املحال من قبل جمل�س الوزراء «م�شروع قانون
حلماية الن�ساء من العنف الأ�سري» .وقد بررت اللجنة الفرعية هذا التعديل
ب�أن امل�شروع احلكومي ال ي�ساوي بني �أفراد الأ�سرة ،ف�ض ًال عن �أنه يغفل كون
العنف يطاول الذكور �أي�ضاً ،فيميز مل�صلحة الأنثى ،ما ي�شكل م�ساً باملادة 7
من الد�ستور التي تقر امل�ساواة بني املواطنني يف احلقوق واملوجبات ويع ّر�ضه
تالياً للطعن بد�ستوريته وللإبطال .وبذلك ،رف�ضت اللجنة �أي متييز للن�ساء
متجاهلة متاماً املوروث الثقايف وقروناً من الغنب وال�سطو ،وب�شكل �أعم �أي
اعتبار لالختالفات الكبرية يف الأو�ضاع القانونية وب�شكل �أعم للظروف
االجتماعية امل�ؤثرة يف هذه الأو�ضاع .وهذه احلجة مل ترد عر�ضاً �أو ملاماً ،بل

يتعار�ض مع اتفاقية �إلغاء جميع �أ�شكال التمييز �ضد الن�ساء والتي ن�صت
�صراحة على �إمكانية التمييز �إيجاباً مل�صلحة الن�ساء ،والتي �أقرها لبنان وباتت
جزءاً �أ�سا�سياً من منظومته القانونية (مادة  ،)4ف�إن الإمعان يف التعديالت
املقرتحة �إمنا يظهر �أن التقنية امل�ستخدمة �شكلت جمرد قناع ا�ستخدمته
اللجنة ال�سرت�ضاء التيار املحافظ وفر�ض هيمنته وخطوطه احلمراء ب�شكل
ال يلقى ممانعة قوية وال ي�ستنفر القوى العلمانية.
وقد تبدى ذلك وا�ضحاً من خالل �أمرين متالزمني :ف�إىل جانب رف�ض
املواد املت�صلة بتجرمي �أفعال ال�ضغط �أو العنف التي غالباً ما ت�شكل
ت�ضمن امل�شروع موا ّد جديدة
�أدوات ذكورية ل�ضبط حرية الن�ساء وقمعهاّ ،
عدة ت�شكل يف عمقها و�أبعادها �أ�س�ساً للتنظيمات التقليدية الآيلة اىل
التمييز �ضد املر�أة كما نبينّ �أدناه .فك�أمنا احلجة امل�ستخدمة لنق�ض �أي متييز
مل�صلحة الن�ساء تتما�شى متاماً مع �إدخال مواد هي مبثابة �صروح للتمييز
�ضدهن واالنق�ضا�ض على حرياتهن.

رفض معاقبة التسلط الذكوري بحد ذاته

هنا ،نلمح لدى اللجنة ممانعة حقيقية �إزاء تو�سيع نطاق القانون على نحو
من �ش�أنه �أن ي�ؤدي اىل �ضبط الت�سلط الذكوري �أو قمعه.
فال ي�شكل عنفاً ما ال ي�شكل جرماً ن�ص عليه �صراحة هذا القانون،
�أو بعبارة �أخرى «ال عنف من دون ن�ص» .ففي حني ع ّرف امل�شروع
احلكومي العنف الأ�سري ب�أنه «�أي فعل عنيف ..قد يرتتب عليه �أذى
�أو معاناة »..من دون �أن يكون بال�ضرورة معاقباً �أو من�صو�صاً عليه يف
�أي ن�ص حمدد ،ح�صرت اللجنة تعريف العنف بالعنف الذي ي�شكل
�إحدى اجلرائم التي ن�ص عليها القانون املذكور على نحو ي�ؤدي اىل
ح�صر نطاق تطبيقه يف �شقيه اجلزائي واحلمائي ،بهذه اجلرائم .وبذلك،
و�ضعت اللجنة حداً �أمام �أي تو�سع يف االجتهاد من قبل املحاكم على
نحو ي�سمح للن�ساء باملطالبة ب�إجراءات حماية كلما �شعرن بتعد على
حرياتهن وحتى ولو مل ت�شكل الأفعال امل�شكو منها بال�ضرورة جرائم
جزائية .وبذلك ،بدت اللجنة وك�أنها تريد القطع مع تو�سع ق�ضاة الأحداث
يف تطبيق مفهوم الطفل املع ّر�ض للخطر لي�شتمل احلاالت التي تبدو فيها
�صحة الطفل النف�سية مع ّر�ضة للخطر على نحو ر�أت فيه املحاكم ال�شرعية
م�سا�ساً ب�صالحياتها.2
ويف االجتاه نف�سه ،ومبا ال يقل داللة وخطورة ،رف�ض امل�ش ّرع �إخ�ضاع بع�ض
�أخطر الأفعال امل�ستخدمة للهيمنة على الن�ساء يف العالقات الأ�سرية
لعقوبات جزائية.
ويف مقدمة ما قامت به اللجنة على هذا ال�صعيد هو حذف جترمي
االغت�صاب الزوجي .وقد بررت اللجنة التعديل ب�أن الن�ص (احلكومي)
يتكلم عن اغت�صاب الزوجة بالعنف والتهديد ،فيما االغت�صاب
لغة هو �أخذ ال�شيء ظلماً ودون وجه حق .وبذلك يكون امل�شروع قد
�أخط�أ وفق اللجنة حني �ساوى بني «ما يقوم بني الأزواج الذين تربطهم
عالقة زوجية تر ّتب حقوقاً يف املعا�شرة اجلن�سية لكل من الزوجني» و»ما
يقوم على الفعل من رجل مع غري زوجته دون �أن يكون له حق يف
معا�شرتها» .وهكذا ،مبنطق اللجنة ،الزواج يعطي حق االغت�صاب ما دام
مبثابة ا�ستيفاء حلق م�شروع هو املعا�شرة الزوجية ،فال يكون عنفاً �إال �إذا
ترافق مع ارتكاب جرم من جرائم �إيذاء الزوجة املن�صو�ص عليها يف
قانون العقوبات .والالفت �أن اللجنة مل تكتف بتربير موقفها الراف�ض
لفكرة معاقبة االغت�صاب الزوجي بحق اجلماع املك ّر�س ح�سب ر�أيها
يف الت�شريعات الدينية و»القوانني املدنية» (وردت العبارة كما هي يف
�أ�سباب التعديل) ،بل ذهبت �أبعد من ذلك يف اجتاه تكري�س «احلق
الزوجي يف اجلماع» للمرة الأوىل يف ن�ص �صريح يف م�شروع قانون مدين
(البند �7-أ من املادة  3من امل�شروع كما عدلته) .وبذلك ،ويف حال �إقرار
هذا امل�شروع ،يكون امل�ش ّرع اللبناين «املدين» قد ك ّر�س حق اجلماع
(االغت�صاب) ك�أحد احلقوق الزوجية قبل �أن يقوم بت�شريع الزواج
املدين حتى ،وك�أنه بذلك يطمئن املطالبني بزواج مدين ب�أن املمر اىل
�أي ت�شريع لزواج مدين يح�صل بعد االعرتاف بهذا احلق ،على غرار
ما تن�ص عليه ال�شرائع ال�سماوية التي هي طبعاً ت�سمح باالغت�صاب
الزوجي وفق اللجنة .ونلحظ هنا �إ�صرار اللجنة على اال�ستناد مبا�شرة
اىل ال�شرائع ال�سماوية من دون املرور بالو�سائط الطائفية مع حتميل هذه
ال�شرائع الأفكار الذكورية املحافظة بالكامل لأع�ضائها .ولعل �أ�سو�أ
ما يف تكري�س هذا احلق هو �أنه مت جماناً من دون �أي فائدة على �صعيد
حماية املر�أة ،بحيث �إن ربط املالحقة بح�صول �إيذاء وفق قانون العقوبات
يجعل هذه املادة من قبيل لزوم ما ال يلزم .وم�ؤدى هذا التعديل هو قلب
عد االغت�صاب الزوجي عنفاً ،ف�إنه قد
الأدوار بالكامل :فعدا �أنه يرف�ض ّ
عد �أي �إيذاء من طرف الزوجة يف حال مقاومة �سعي زوجها
ي�ؤدي اىل ّ
اىل اغت�صابها عنفاً ،ما يفتح الباب �أمام خيبات �أمل كبرية ،ك�أن يكون
الزوج املغت�صب مث ًال �سباقاً اىل الت�شكي �ضد زوجته على �أ�سا�س قانون
ُو�ضع �أ�ص ًال حلمايتها �ضده.
ويف االجتاه نف�سه ،حذفت اللجنة جترمي تهديد الن�ساء يف ق�صد ال�سيطرة عليهن
�أو حجز حريتهن �أو �إكراهن على الزواج ،مكتفية مبعاقبة تهديد الزوجة من قبل
الزوج «بق�صد ا�ستيفاء احلقوق الزوجية يف اجلماع �أو ب�سببه».

خروج المرأة عن السلوكيات التقليدية يشكل
ً
عنفا بحق الرجل

هنا� ،سنتناول جانباً �آخر يكاد يكمل ال�صورة .فبعدما رف�ضت اللجنة رف�ضاً
قاطعاً جترمي �أب�شع الت�صرفات الآيلة اىل هيمنة الرجل ،ذهبت يف موقف
الفت اىل ت�ضمني الئحتها جرائم تتمثل بالدرجة الأوىل يف خروج املر�أة
عن �سلوكياتها التقليدية كامر�أة وعلى ر�أ�سها موجب احل�شمة.
و�أبرز ال�شواهد على هذا التوجه متثل يف مبادرة اللجنة اىل �إدخال املواد
املت�صلة بالزنى والواردة �ضمن قانون العقوبات �ضمن الئحة اجلرائم التي
ت�شكل عنفاً زوجياً والتي ت�سمح �إذاً باملطالبة بتدابري حمائية من قبل الزوج
املت�ضرر منه .ومل تو�ضح اللجنة الأ�سباب التي دفعتها اىل ذلك� ،إمنا اكتفت
يف �أ�سبابها املوجبة بالإ�شارة اىل تكري�س امل�ساواة يف جرم الزنى بني الذكور
والإناث ،بحيث �ساوى امل�شروع بني الزنى املرتكب من الرجل بالزنى
املرتكب من املر�أة ،من حيث عنا�صر اجلرم ومن حيث العقوبة التي بات
حدها الأق�صى �سنتني يف جميع احلاالت ،بعدما كانت �سنة فقط بالن�سبة
اىل زنى الرجل .كما �أدخلت اللجنة �ضمن الئحة جرائم العنف اتخاذ �أي
من الزوجني خلي ًال جهاراً .وبالطبع ،امل�ساواة هنا �أي�ضاً �شكلية حم�ض بحيث
�إن الزنى يبقى بالدرجة الأوىل واقعياً جرماً معزواً للمر�أة :ف�أن يكون للرجل
حق التطليق �أو تعدد الزوجات يف �أي حني وفق ما تتيحه قوانني �أحوال
�شخ�صية عدة ،و�أن يكون له غلبة اقت�صادية ،يجعل مالحقته بجرم الزنى
�أمراً نظرياً بحتاً .ومن هذه الزاوية ،بدت اللجنة مرة �أخرى وك�أنها ت�ستغل
مبد�أ امل�ساواة على �أ�سا�س اجلن�س لفر�ض حلول م�ضرة مب�صالح املر�أة .وتالياً،
يظهر بو�ضوح ق�صور امل�ساواة كقاعدة تقنية ومدى قابليتها لال�ستغالل،
�سواء يف ا�ستعمالها يف �صوغ مواد احلماية �أو مواد املعاقبة.
وب�إدخال هذه املواد ،يت�سع عملياً كما �سبق بيانه تعريف العنف لي�شمل
لي�س فقط ال�سلوكيات العنيفة التي يتهم بها الرجل عموماً� ،إمنا �أي�ضاً
ال�سلوكيات التي تخرج عن الآداب العامة التقليدية كالزنى �أو اخلروج
عن موجبي الطاعة واحل�شمة اللتني تتهم بهما املر�أة �إجما ًال ،بحيث يظهر
مفهوم العنف حمكوماً باملنظومة الأخالقية ال�سائدة .ومهما كان ال�سبب
يف �إدخال هذا العامل ،ف�إن من �ش�أنه �أن ي�ستح�ضر احلجج ال�شرعية
والتقليدية التي غالباً ما تربر عنف الرجل بت�أديب املر�أة يف حال ن�شوزها
�أو خروجها عن موجب احل�شمة ،وتالياً يف فتح �أبواب وا�سعة �أمام تربير
العنف (عمل م�شروع ال�ستيفاء احلق) ومتييع امل�س�ؤولية يف �ش�أنه (ردة
فعل م�شروعة �أو على الأقل ميكن تفهمها يف مواجهة عنف ت�سببت به
املر�أة من خالل خروجها عن موجب احل�شمة) .وهذا ما نقر�أه بو�ضوح
كلي يف النظام ال�سعودي للحماية من الإيذاء (والذي و�صف ب�أنه قانون
حلماية املر�أة التي مل تذكر قط من العنف) والذي ع ّرف الإيذاء ب�أنه
ي�شمل �إ�ساءة املعاملة التي تتمثل يف امتناع �شخ�ص عن الوفاء بواجباته
يف توفري احلاجات الأ�سا�سية ل�شخ�ص �آخر.3
وبذلك� ،أمكن القول ب�أن امل�شروع املعدل مل يعمد فقط اىل �إلغاء امل�ساواة
الإيجابية مل�صلحة الن�ساء بحيث ي�شمل كل من يتعر�ض للعنف من دون
متييز ،بل ذهب �أبعد من ذلك لي�صل اىل حد حتوير مفهوم العنف كما �سبق
بيانه يف املقدمة .فهو خفف كثرياً الأ�ضواء على العنف املرتكب عموماً من
الرجال اىل حد �إطفائها يف حاالت عدة مع توجيه هذه الأ�ضواء باملقابل
يف اجتاه العنف املرتكب عموماً من قبل الن�ساء �ضد ه�ؤالء والذي غالباً
ما ي�شكل مربراً لردود �أفعالهم .بل �أخطر من ذلك ،ف�إن غاية امل�شروع
ت�صبح لي�س فقط حماربة �سلوكيات العنف الذكوري الذي ال يقيم اعتباراً
ل�شخ�صية الن�ساء وحريتهن وكرامتهن وح�سب� ،إمنا �أي�ضاً ويف الوقت نف�سه
فر�ض ال�سلوكيات النمطية ومفادها �إلزام الن�ساء يف اخل�ضوع ملوجبي الطاعة
واحل�شمة مع ما ي�ستتبع ذلك من تخل طوعي عن احلرية وكثري من الكرامة.
�أمر �آخر يدل على �إخ�ضاع مفهوم العنف لل�سلوكيات النمطية ،ا�ستعادة
جترمي الدعارة .فبعد عد حتري�ض الآخرين �أو �إكراههم على ممار�سة الدعارة
عنفاً ،يعود امل�شرع وي�ؤكد معاقبة �ضحية العنف بالعقوبة نف�سها وك�أنه
ي�ساوي مرتكب العنف ب�ضحيته.
وبهذا املعنى ،يعك�س تعديل ت�سمية القانون ،لي�س فقط نية يف جتريده من
رمز ّيته� ،إمنا �أي�ضاً ،وقبل كل �شيء ،حتويراً يف �سبب وجوده وغاياته.
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هل تمنح تدابير الحماية المنصوص عليها
ً
خيارا آخر للنساء؟

يف هذا ال�صدد� ،سنبحث فيما �إذا كان من �ش�أن تدابري احلماية املن�صو�ص
عليها يف القانون �أن متنح الن�ساء واقعياً خيارات �أخرى ت�سمح لهن
باخلروج عن قوانني ال�صمت واخلنوع والطاعة ،يف اجتاه ا�ست�شراف
�شروط حياتية �أف�ضل ،علماً �أنه كما �سبق بيانه ،مل يت�ضمن القانون �أي
جرم جديد مل ين�ص عليه قانون العقوبات� ،إمنا اكتفى بت�شديد العقوبات
بخ�صو�ص بع�ضها من دون �أن ي�ؤدي ذلك اىل جعلها �أكرث ردعاً.
�إال �أنه على الرغم من ذلك ،فقد ت�ضمن امل�شروع جديداً يف حملني اثنني:
الأول ،فتح الباب �أمام تدابري حماية خمتلفة مع ت�سهيل احل�صول
عليها من خالل �إعطاء القا�ضي املخت�ص وقا�ضي الأمور امل�ستعجلة
حق تقريرها �ضمن �أ�صول م�ستعجلة ،ف�ض ًال عن �إعطاء النيابة العامة
حق اتخاذ قرارات معينة بانتظار �صدور �أمر احلماية عن املرجع
املخت�ص .كما مت ت�سهيل هذه التدابري من خالل �إن�شاء �صندوق من
�ش�أنه اال�سهام يف م�ساعدة �ضحايا العنف.
والإ�شكالية الكربى يف هذا املجال �إمنا تت�أتى عن اخليار الذي اعتمدته
اللجنة يف �ش�أن ا�شتمال تدبري احلماية للأطفال �أي�ضاً ،بحيث يكون
للزوج �ضحية العنف �أن يخرجهم معه .فقد عرفت اللجنة الأطفال
امل�شمولني حكماً ب�أمر احلماية ب�أولئك الذين هم يف �سن احل�ضانة وفق
�أحكام قوانني الأحوال ال�شخ�صية و�سائر القوانني املعمول بها ،وذلك
�صوناً الخت�صا�ص املحاكم الدينية� .أما «باقي الفروع و�سائر املقيمني
معها ،في�ستفيدون من �أمر احلماية �إذا كانوا مع ّر�ضني للخطر» (مادة
 .)12وبالطبع ،من �ش�أن هذا التحديد �أن يثني الن�ساء �ضحايا العنف
عن تفعيل هذا القانون �أو املطالبة باحلماية كلما كان من بني فروعهن �أطفال
تعدوا �سن احل�ضانة ،وال �سيما �إذا كان ي�صعب �إثبات تع ّر�ضهم للخطر.
الثاين ،اعتماد بع�ض الأفكار على �صعيد امل�ؤ�س�سات املكلفة بتطبيق
القانون .ومن �أبرز هذه الأفكار ،اعتماد التخ�ص�صية ك�ضمانة حل�سن
تطبيق القانون .فقد ن�ص امل�شروع على �أن يكلف النائب العام حمامياً
عاماً �أو �أكرث يف املحافظة بتلقي ال�شكاوى املتعلقة بحوادث العنف
الأ�سري ومتابعتها (مادة  .)4كما ن�ص على �أن تن�ش�أ لدى املديرية العامة
لقوى الأمن الداخلي قطعة متخ�ص�صة بجرائم العنف الأ�سري تتوىل
مهام ال�ضابطة العدلية يف ال�شكاوى املقدمة واملحالة اليها وفق �أحكام
القانون وتغطي �أعمالها الأرا�ضي اللبنانية كافة .ويراعى يف ت�شكيلها �أن
ت�ضم عنا�صر من الإناث و�أن يكون عنا�صرها مدربني التدريب الكايف
على حل النزاعات والتوجيه االجتماعي .كما ن�ص امل�شروع تيمناً
بالتحقيقات اجلارية مع الأحداث على ح�ضور مندوبني اجتماعيني
عارفني بال�ش�ؤون الأ�سرية وبحل النزاعات (مادة  .)5ومع الت�أكيد على
�أهمية التخ�ص�ص �أو التدريب� ،إال �أن التجربة اللبنانية غالباً من تظهر �أن
من �ش�أن تخ�صي�ص بع�ض القطع �أو النيابات العامة �أو املحاكم بالتحقيق
يف �ش�أن معني وتالياً يف ح�صر التعاطي بهذا ال�ش�أن يف مرجعية �أو جهاز
واحد� ،أن ي�ؤدي اىل نتائج معاك�سة :فبدل �أن يخدم هذا اجلهاز م�صالح
الفئة امل�ست�ضعفة �أو املع ّر�ضة للغنب بف�ضل اخت�صا�صه ،ت�سخر ال�سلطة
انح�صار االخت�صا�ص يف مرجع واحد لفر�ض اجتهادها و�سيا�ستها من
خالل التحكم به.
*محام ،مدير تحرير المفكرة القانونية

1 .1نزار �صاغية ،الطفل يف حال اخلطر ،الق�ضاء يكر�س نظاما ملزما للطوائف ،الأخبار،
� 13آب .2009
 2 .2مرجع مذكور �أعاله.
3 .3نرمني ال�سباعي ،نظام احلماية من االيذاء يف ال�سعودية :نظام من دون �آليات تنفيذية،
وحمال لل�شيء ونقي�ضه ،موقع املفكرة القانونية االلكرتوين .علما �أن النظام املذكور قد خال هو
ّ
الآخر من �أي �إ�شارة اىل االغت�صاب الزوجي �أو االكراه على املجامعة �أو �أي من �أفعال العنف
ال�شائعة واملرتكبة من الزوج.
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إصالح القضاء من خالل زيادة عدد األحكام:
القاضي النموذجي في ضوء إصالحات 2013-2012
نزار صاغية
امل�شهد الفت جداً :وزير العدل �شكيب قرطباوي حماطاً بكبار الق�ضاة من
�أقرب املقربني من �أعيان ال�سلطة ،يعلن يف  2013/9/5وعلى طاولة رئي�س
اجلمهورية مي�شال �سليمان ،حت�سني �إنتاجية بع�ض املحاكم يف بريوت ،لي�س
بفعل �إرادة الق�ضاة وحما�ستهم يف �أداء وظائفهم ،لي�س بفعل ا�ستقطاب
عنا�صر جديدة يف الق�ضاء ،لي�س بفعل تفعيل امل�ؤ�س�سات الق�ضائية� ،إمنا
بفعل الإجناز الذي جنحت وزارة العدل يف حتقيقه «لأول مرة يف تاريخ
الق�ضاء» (العبارة وردت يف البيان املن�شور يف الوكالة) :وهو تقييم �إنتاج
الق�ضاة .فقد ا�ستعانت الوزارة ب�أحد الق�ضاة ال�شبان لإجراء �إح�صاءات يف
حماكم لبنان يف  2012و�أعادت الك ّرة يف  ،2013فظهر لها تقدم ملحوظ
يف عمل حماكم بريوت ،بحيث زادت الأحكام النهائية ال�صادرة عن
حماكم ا�ستئناف العا�صمة من  200اىل � 400أي بزيادة  ،100%كما
زادت �إنتاجية حماكم �أخرى ولو بن�سب �أقل .1الإعالن املذكور مل يكن
الأول من نوعه ،فقد كان قرطباوي �أعلن �سابقاً لدى افتتاح حمكمة دوما
يف  2013/8/12النتيجة نف�سها .وبذلك ،بدا الوزير وك�أنه يجري تقييماً
مزدوجاً :تقييماً للق�ضاة لل�سنة الثانية على التوايل ،وتقييماً لنظام التقييم
من خالل مقارنة عدد الأحكام على مدار �سنتني متتاليتني.
ً
وقفا على إرادة وزير
إصالح القضاء

وقد خل�ص الوزير على �ضوء هذه النتائج اىل القول ب�أن «الإنتاج يف
�أي م�ؤ�س�سة يتح�سن ويت�ضاعف عندما تكون هنالك �إرادة وحما�سبة».
وبالطبع ،الإرادة التي توافرت هنا هي �إرادة الوزير واملحا�سبة التي ح�صلت
هنا هي املحا�سبة التي جنح هو يف �إر�سائها من خالل التقييم املذكور بتعاون
جد حمدود من امل�ؤ�س�سات الق�ضائية التي ح�ضر ر�ؤ�سا�ؤها معه يف الق�صر
اجلمهوري من دون �أن ّيدعي �أي منهم �أي دور �أو مفخرة له يف هذا العمل.
فالق�ضاة ،ويف مقدمهم كبارهم ،هم حمل الإ�صالح ولي�س م�صدره وال
حتى حموره ،فيتم تفعيلهم وت�أهيلهم وتقييمهم وت�أديبهم وتوجيههم
وحتديثهم ،دائماً على وزن «تفعيل» من دون �أن يكون لهم �أي دور فاعل
فيه.
وتالياً ،بدت �سيا�سة التقييم ،على �أهميتها ،وك�أنها تر�سم احلدود بني ال�سلطة
التنفيذية والق�ضاء ،بحيث تقود الأوىل ممثلة مبا�شرة بالوزير ،مبا�شرة ومن
دون �أي مواربة ،عجلة الإ�صالح ،فتكون �أي زيادة يف �إنتاجية الق�ضاة
حا�صلة طبعاً بدفع منها .وبذلك ،نكون قد انتقلنا من نظام يتوخى حفظ
الق�ضاة مبن�أى عن �أي �ضغط من ال�سلطة اىل نظام ال يجد فيه الق�ضاة �إال
ب�ضغط من هذه ال�سلطة التي ت�سارع اىل املفاخرة بذلك .ومن هذه الزاوية،
جدته
ومبعزل عن النيات الإ�صالحية احل�سنة للوزير ،يكون «التقييم» رغم ّ
و�ضرورته ،ا�ستمراراً لنهج متوا�صل قوامه �أن الإ�صالح الق�ضائي ي�أتي دوماً
من وزراء العدل وب�شكل �أعم من ال�سلطة التنفيذية ،فيما يبقى الق�ضاة
(�أقله الذين ال يرتبعون على ر�أ�س الهرم) �أ�سرى الدور املرتوك لهم ،مع ما
ي�ستتبع ذلك من خطورة على ا�ستقالليتهم.
وما يزيد الأمر مدعاة لالنتقاد هو ح�صول هذا التقييم ،من خارج الأطر
امل�ؤ�س�ساتية املن�صو�ص عليها يف قانون تنظيم الق�ضاء العديل ،وحتديداً
من خارج هيئة التفتي�ش الق�ضائي التي يعود لها من حيث املبد�أ مهمة
�إجراء التقييم واملحا�سبة .وهذا الأمر ي�شكل �سابقة يف ا�ستيالد الوزير
لآليات موازية �أو بديلة من امل�ؤ�س�سات الق�ضائية القائمة ،م�ؤداه يف �أح�سن
الأحوال حتقيق �إجنازات يرجح �أن تزول مفاعيلها ،مهما برقت ،فور انتهاء
واليته ،فيما ترتك امل�ؤ�س�سات الباقية يف ترهلها من دون �إ�صالح� .أما يف
�أ�سو�أ الأحوال ،فقد متنح هذه ال�سابقة وزراء العدل الالحقني ،والذين قد

يكونون �أكرث ت�س ّي�ساً و�أقل اهتماماً بالإ�صالح ،فر�صة يف ا�ستيالد الآليات
التي يريدونها للتحكم بالق�ضاة.
و�أكرث من ذلك ،وفيما جرى تقييم  2012بالتن�سيق الكامل مع املجل�س
بهدف متكينه من �إجراء املناقالت الق�ضائية على �أ�سا�س معايري مو�ضوعية
وفق ما �أكده وزير العدل يف عدد من ت�صريحاته ،2ف�إن تقييم  2013يجري
منف�ص ًال متاماً عن م�شروع املناقالت الق�ضائية ،وك�أنه بات هدفاً بحد ذاته
يراد منه حت�سي�س الق�ضاة بوجود رقيب على �أعمالهم ،ومن دون �أن ي�ستتبع
ذلك بال�ضرورة �أي �سعي اىل و�ضع ال�شخ�ص املنا�سب يف املكان املنا�سب.
وهذا التحول �إمنا يرجع لي�س فقط اىل ا�ستقالة احلكومة مع �إبقائها يف مهمة
ت�صريف الأعمال ،بل �أي�ضاً اىل اخلالف الكبري حول م�شروع املناقالت
بني الوزير وجمل�س الق�ضاء الأعلى والذي و�ضعه قرطباوي بر�سم الر�أي
العام ،مطالباً بتغليب املعايري املو�ضوعية املبنية على تقييم الأداء الق�ضائي
على االعتبارات الأخرى .3ومن النافل القول �إن الوزير ال يتحمل وحده
امل�س�ؤولية عن تفرده يف الإ�صالح :ف�إذا كان الوزير مقداماً يف �أمور قد يكون
فيها الإقدام يف غري حمله ،ف�إن يف انكفاء الق�ضاة عن التحرك دفاعاً عن
ا�ستقالليتهم ما ي�صعب فهمه.
وختاماً ،جتدر الإ�شارة اىل خلو نظام التقييم من �أي دور �أو �ضمانات جدية
للق�ضاة �إزاء التع�سف ،وجتري الإح�صاءات غالباً خالل العطلة الق�ضائية
من دون علمهم �أو ا�ستئذانهم .فال�ضمانة الوحيدة وردت يف كتاب رئي�س
جمل�س الق�ضاء امل�ؤرخ يف  2013/7/18اىل ر�ؤ�ساء املحاكم اال�ستئنافية:
فبعدما طلب منهم الرتخي�ص للقا�ضي املكلف باالطالع على �سجالت
�أقالم املحاكم وملفات الدعاوى املوجودة فيها وبتعميم هذا الرتخي�ص
على جميع ال�سادة الق�ضاة الر�ؤ�ساء الإداريني للمحاكم وعلى جميع
ر�ؤ�ساء الأقالم لت�سهيل املهمة الإح�صائية ،طلب منهم لفت نظر الق�ضاة
اىل �إمكانية قيامهم بطلب نتيجة عمل حمكمتهم قبل ن�شرها يف التقرير
العام عرب الربيد الإلكرتوين ال�شخ�صي للقا�ضي املكلف بالتقييم.
وبالطبع ،لي�س لهذه ال�ضمانة �أي قيمة تذكر ما دام لي�س هنالك �أي مرجع
حمايد ميكن اللجوء اليه للتدقيق يف التقييم املذكور.

العدد  ،11أيلول/سبتمبر 2013

الق�ضائيني �سطحيني اىل درجة كبرية ،و�أن تزداد ال�شكوى من ظلم الق�ضاة
�أو جهلهم �إن ق ّلت ال�شكوى من بطء الف�صل يف ق�ضاياهم .كما يربز بنتيجة
ذلك وجه الق�ضاء كمرفق عام للقيام بخدمة معينة «�سريعة» ،مع جتريده
من جممل وظائفه املفرت�ضة يف حماية حقوق املواطنني وحرياتهم� ،أو �أي�ضاً
يف تطوير القوانني و�أقلمتها مع احلاجات االجتماعية امل�ستجدة .فك�أمنا
املواطن يلج�أ اىل الق�ضاء فقط لتعجيل ح�صوله على حقه ،ولي�س �أم ًال
بعدالة �سلطة م�ستقلة ،ب�إمكانها �أن تن�صفه يف مواجهة �أ�صحاب النفوذ.
فماذا يفيدنا جمل�س �شورى دولة «منتج» �إذا �آلت �أحكامه اىل ترداد كالم
ال�سلطة مبا فيها من قمع و�إحباط لقطاعات �إنتاجية وا�سعة ،كما ح�صل
مث ًال مع تكري�س نظام الأمن العام يف الرقابة امل�سبقة من خارج �أي ن�ص؟
و�أخطر من ذلك هو جعل تعزيز �إنتاجية الق�ضاة وحما�سبتهم العنوان
الأ�سا�سي بل الوحيد لإ�صالح الق�ضاء .وهذا �أي�ضاً ما نقر�أه مث ًال من

غيدة فرنجية
«ال يوجد م�ساحة كافية يف زنزانة ق�صر العدل» .هذه احلجة التي ت�ستند اليها
�أجهزة املالحقة اجلزائية من �أجل ا�ستباحة �إحدى �أهم احلريات الأ�سا�سية
وهي احلرية ال�شخ�صية عرب ا�ستمرار احتجاز م�شتبه بهم لفرتات تتجاوز املدة
القانونية (�أربعة �أيام كحد �أق�صى) قبل مثولهم �أمام الق�ضاء .فاخلط الأحمر
الذي يتعني على اجلميع التقيد به والتكيف معه لي�س القانون مبا يوفره من
�ضمانات للحريات ال�شخ�صية ،امنا م�ساحة الزنازين هنا وهنالك والتي باتت
ت�شكل العن�صر الأكرث ت�أثريا يف حتديد مدة االحتجاز مبعزل عن حاجات
التحقيق .وكانت الأ�سابيع الأخرية من العطلة الق�ضائية قد �شهدت ارتفاعا
ملحوظا يف �أعداد امل�شتبه بهم الذين ا�ستمر احتجازهم يف خمافر ال�ضابطة
العدلية ،بحجة �أنه ال يوجد م�ساحة كافية الحتجازهم يف نظارات ق�صور
العدل بانتظار مثولهم �أمام القا�ضي املخت�ص .وقد برزت هذه امل�شكلة
ب�شكل خا�ص بالن�سبة للم�شتبه بهم املحتجزين يف ق�ضايا خمدرات ،يف
زنزانة مكتب مكافحة املخدارت ل�صالح النيابات العامة �أو خمافر �أخرى
ل�صالح املكتب نف�سه.1
االحتجاز لدى الضابطة العدلية يقاس بالدقائق

من �أر�شيف املفكرة القانونية  -ت�صوير ح�سام م�شيم�ش

المطلوب زيادة عدد األحكام :أي قاض نريد؟

ولكن �أخطر من ذلك ،هو الهدف من تقييم الق�ضاة ،والذي بات ينح�صر
الكمي .وبذلك،
على خالف ال�سيا�سة املعلنة يف  ،2012يف التقييم ّ
يقا�س جناح القا�ضي بعدد الأحكام التي ي�صدرها (وهو طبعاً عن�صر هام يف
تقييمه) ،من دون �أن يكون جلودة �أحكامه �أو ال�ستقالليته �أو لكفاءته �أو
قدرته على تطوير االجتهاد �أي قيمة م�ضافة يف تقييمه (وهذا هو اخلط�أ).
و�أوىل نتائج هذا الأمر ت�ؤول عملياً اىل حث الق�ضاة على ت�سريع وترية
املحاكمات وجتنب �أي �إجراء �أو حتقيق �أو متحي�ص من �ش�أنه �أن يطيل
�أمدها .ومن الطبيعي يف قبالة ذلك� ،أن ي�شعر القا�ضي «املجتهد» �أن اجلهد
الذي يبذله ال�ستخراج اجتهادات جديدة �أو لتطوير تف�سري القانون �أو
لفهم ظواهر اجتماعية ال يدخل قط يف احت�ساب �إنتاجيته ،بل رمبا يح�سب
كعامل �سلبي يف تطوره املهني ما دام من �ش�أنه �أن ي�ؤدي اىل تطويل �أمد
املحاكمة �أو اىل ت�أخري �إ�صدار احلكم .وهكذا ،يك ّرم القا�ضي الذي ينتج
كثرياً مبعزل عن جودة �إنتاجه ،فيما يعاقب بدرجة �أو ب�أخرى القا�ضي
الذي يرتيث يف �إ�صدار �أحكامه من دون النظر يف ما �إذا كان الرتيث
ناجماً عن حر�ص منه على لفظ العدل.
وانطالقاً من ذلك ،تربز من خالل �سيا�سة التقييم ،مالمح القا�ضي
النموذجي املطلوب تعميمها ،والذي يتميز بندرة اجتهاده وقلة مراجعه
وا�ضمحالل ثقافته .ومن �ش�أن ذلك بالطبع �أن مي�س بحقوق الدفاع و�أن يعزز
الآراء امل�سبقة والأحكام اجلاهزة (النماذج) و�أن يجعل التعليل واملنطق

مساحة الزنزانة
ترسم حدود الحرية

خالل م�شروع قانون تق�صري العطلة الق�ضائية من �شهرين اىل �شهر واحد،
من دون �أن يرتافق مع �أي �إ�صالح �آخر يف اجتاه تعزيز �ضمانات ا�ستقاللية
الق�ضاء �أو حتى يف و�ضع تنظيمات من �ش�أنها تعزيز الإنتاجية .وبالطبع،
امل�س�ألة تبلغ حد الكوميديا التي ال ت�ضحك �أحداً حني ن�سمع نواباً
يتحدثون عن �ضرورة زيادة �إنتاجية الق�ضاة فيما واحدهم بالكاد ينتج مادة
ون�صف تنظيمية �سنوياً وي�شكلون هم �أغلى العاطلني من العمل.4
يف ظل �أهداف كهذه ،ي�شرئب �شبح املحكمة الع�سكرية .حمكمة جتيب
عن �أ�سئلة �صعبة بنعم �أو ال ومن دون �أي تعليل ،فت�صدر يومياً عدداً هائ ًال
من الأحكام ،ون�صفق لها من �أجل ذلك.

1 .1ويف حماكم البداية بن�سبة �أربعة و�أربعني يف املئة ،كما زادت قرارات الق�ضاة املنفردين
بن�سبة ثالثني يف املئة.
2 .2نزار �صاغية ،النوايا احل�سنة يف ا�صالح الق�ضاء :ا�صالح الزواريب كبديل من ا�صالح
امل�ؤ�س�سات ،املفكرة القانونية ،العدد ال�ساد�س ،ت�شرين الأول�/أكتوبر .2012
3 .3نزار �صاغية« ،يف �سابقة مميزة :وزير العدل ينتقد ب�شده جمل�س الق�ضاء الأعلى:
ما تفعلونه لي�س ا�صالحا .وللق�ضاة واملحامني واملواطنني �أن يعرفوا ذلك» ،على املوقع
االلكرتوين للمفكرة القانونية.
�4 .4سعدى علوه« ،نوابنا �أغلى العاطلني من العمل» ،ال�سفري.2012-2-27 ،
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�أي ا�شراف طبي �أو نف�سي ،هذا عدا عن �أن قانون املخدرات ين�ص على وجوب
وقف املالحقة بحق املدمن – وتاليا االفراج عنه– فور تعهده بالعالج.

الحركة القضائية في

تراشق المسؤوليات وتمييعها...

تونس :التطبيق األول لمبدأ

ويبدو �أن �أيا من اجلهات املعنية بهذه االنتهاكات مل تبادر اىل تقدمي حلول
لو�ضع حد لها بل بالعك�س اكتفى كال منها ب�إلقاء امل�س�ؤولية على الآخر.
فاالدعاء العام ين�صح مبراجعة قا�ضي التحقيق الذي ين�صح مبراجعة مكتب
مكافحة املخدرات الذي ين�صح مبراجعة املديرية العامة للأمن الداخلي التي
تن�صح مبراجعة قا�ضي التحقيق الذي ين�صح مبراجعة االدعاء العام وهلم جرا
يف دوامة ال تنتهي .ويف احدى احلاالت املوثقة ،و�إذ تقدم �أحد امل�شتبه بهم
بوا�سطة حماميه بطلب برتكه �أو احالته اىل الق�ضاء النق�ضاء مدة االحتجاز
القانونية ،تلك�أت النيابة العامة عن اتخاذ �أي قرار ،مكتفية ب�إحالة الطلب
بوا�سطة الربيد لل�ضابطة العدلية لالطالع والإفادة ،مع ما ي�ستتبع ذلك من
�إطالة غري مربرة لأمد االحتجاز .ورغم طلب امل�شتبه به املذكور من النيابة
العامة التدخل لو�ضع حد المتناع ال�ضابطة العدلية عن تنفيذ الأوامر الق�ضائية
ب�سوقه ،اعتربت نف�سها غري م�س�ؤولة على اعتبار �أنها �أحالت الأوراق اىل قا�ضي
التحقيق .وقد اعترب هذا الأخري نف�سه غري م�س�ؤول �أي�ضا رغم احالة ملف
امل�شتبه به �إليه طاملا �أنه مل ي�صدر بعد �أي مذكرة توقيف و�أنه لي�س با�ستطاعته
اتخاذ �أي قرار قبل مثول امل�شتبه به (املدعى عليه) �أمامه ،مكتفيا بتجديد
طلبات ال�سوق دون �أخذ �أي تدبري �إزاء امتناع ال�ضابطة العدلية عن ذلك� ،أو
على الأقل �أي تدبري ل�ضمان حق امل�شتبه به باملثول �أمامه كاالنتقال اىل مكان
احتجازه من �أجل ا�ستجوابه وفقا للمادة  75من �أ�صول املحاكمات اجلزائية.
وبذلك ،تكون اجلهات الق�ضائية قد تخلت عن دورها يف حماية امل�شتبه بهم
وعن ا�ستخدام �أي من ال�صالحيات التي منحها اياهم القانون ملنع االنتهاكات
املرتكبة بحقه ،على نحو يظهرها ك�سلطة عاجزة عن حماية احلريات ال�شخ�صية.
ال بل ذهب بع�ض املدعني العامني اىل حد ا�شرتاط ال�سوق للمثول �أمام
القا�ضي املخت�ص با�ستعداد هذا الأخري لرتكه فورا بعد اال�ستماع �إليه وذلك
لعدم �إمكانية ابقائه يف نظارة ق�صر العدل ّ
املكتظة .وبذلك� ،أ�صبح احلق
الأ�سا�سي باملثول �أمام الق�ضاء مرهونا مب�آل التحقيقات التي مل حت�صل بعد
معه ،مبا ي�شبه �أحجية الدجاجة والبي�ضة :فال القا�ضي ي�ستطيع تقرير الرتك
قبل ا�ستجواب امل�شتبه به ،وال ي�ساق امل�شتبه به لال�ستجواب اال يف حال �أعلن
القا�ضي نيته امل�سبقة برتكه.

والواقع �إن احتجاز امل�شتبه به على هذا الوجه ي�شكل انتهاكا حلقوق وحريات
�أ�سا�سية مكر�سة يف املادة  8من الد�ستور التي متنع توقيف �أي �شخ�ص �إال
وفقا لأحكام القانون .فاالحتجاز لدى ال�ضابطة العدلية يبقى من حيث �أنه
م�س باحلرية ال�شخ�صية تدبريا م�ؤقتا وا�ستثنائيا تربره م�ستلزمات التحقيق،
ويخ�ضع بالتايل ل�شروط قانونية �ضيقة ويف مقدمها تقييده مبدة ق�صوى .وحق
امل�شتبه به باملثول �سريعا �أمام الق�ضاء املك ّر�س �أي�ضا يف املواثيق الدولية مربر
ب�أنه ي�شكل �أول توا�صل له مع هيئة تتوفر فيها من حيث املبد�أ �ضمانات
اال�ستقاللية و�أول منا�سبة يتم ا�ستجوابه فيها بح�ضور حمام على نحو يتيح
له بالإدالء ب�إفادته من دون �أي ت�أثري �أو �ضغط خارجي .وللداللة على
�أهمية الت�شدد يف فر�ض هذه القاعدة ،ي�سجل �أن املحكمة االوروبية حلقوق
االن�سان قد �أدانت الدولة الربيطانية على خلفية احتجاز �شخ�ص مل يتجاوز الموقوف رهينة وسوقه الى القضاء خدمة
�أربعة �أيام و�ست �ساعات ملا ي�شكل ذلك من م�س باحلرية ال�شخ�صية واحلق خاصة
2
والأخطر من ذلك� ،أن بع�ض ق�ضاة التحقيق واملدعني العامني مل يكتفوا
باملثول �سريعا �أمام الق�ضاء.
بالتن�صل من م�س�ؤولياتهم ،بل ذهبوا اىل حد مطالبة وكالء امل�شتبه بهم
وذويهم �صراحة بت�أمني �سوقهم �إليهم ،وعمليا اىل حتميلهم م�س�ؤولية اقناع
ال سوق وال ترك
ويف التفا�صيل ،امتنع مكتب مكافحة املخدرات يف الآونة الأخرية عن ال�ضابطة العدلية بطريقة �أو ب�أخرى بوجوب ذلك .وبالطبع ،و�سائل االقناع
�سوق عدد كبري من امل�شتبه بهم من مكتبه يف ثكنة حبي�ش اىل ق�صور العدل تلك ال تتمثل مطلقا بتالوة حقوق امل�شتبه به القانونية على ال�ضابطة العدلية
ملبا�شرة التحقيق اال�ستنطاقي معهم بحجة عدم امكانية نظارات ق�صور العدل من باب التوعية �أو التعليم ،بل هي تتمثل قبل كل �شيء بالر�شاوى املالية
ا�ستالمهم نظرا الكتظاظها ،ولكونه غري قادر على ارجاعهم اىل زنزانته بعد مبا فيها من ف�ساد �أو بالو�سائط ال�سيا�سية واال�ستعطاف مبا فيها من اذالل.
اال�ستماع �إليهم يف حال قرر القا�ضي املخت�ص ابقاءهم موقوفني على �أ�سا�س �أنه فك�أمنا ال�سوق اىل املحكمة بات خدمة خا�صة تقدم مقابل بدل �أو ك�أمنا،
«لي�س مكتب �سوق» ح�سبما جاء يف جريدة الأخبار .وعليه مت ابقاء امل�شتبه بهم وهذا هو الت�شبيه الأ�صح ،منا �أن�أ�صبح امل�شتبه به رهينة ال ي�ساق اىل الق�ضاء
حمتجزين يف نظارات ال�ضابطة العدلية ملدة �أيام  -و�صلت يف بع�ض احلاالت اال بعد ت�سديده ر�شاوي مالية .ومن هذه الزاوية ،ت�أخذ احلجة املتمثلة
اىل �أ�سابيع  -بعد انق�ضاء مدة الأربعة �أيام املن�صو�ص عنها يف القانون ،دون �أن بحكم اكتظاظ الزنازين كامل �أبعادها كحجة مناق�ضة متاما حلكم القانون مبا
يتم ا�صدار �أي مذكرة توقيف بحقهم ،على نحو ي�شكل جرمية حجز احلرية وفق فيه من قواعد عامة يت�ساوى مبوجبها اجلميع.
املادة  368من قانون العقوبات والتي تعاقب املوظف الذي ي�ستبقي �شخ�صا هذه هي باخت�صار بع�ض جوانب ق�ضية «م�ساحة الزنزانة» التي ر�سمت
حمتجزا اىل �أبعد من الأجل املحدد .وهكذا �أ�صبح اخلط الأحمر ملدة التوقيف حدود احلرية ال�شخ�صية والتي يبلغ النظام اجلزائي اللبناين معها ومع مهزلة
يحدد لي�س وفقا للقانون امنا وفقا مل�ساحة الزنزانة وملزاجية امل�س�ؤول عن ال�سوق عدم �سوق املوقوفني اىل الق�ضاء م�ستوى �أعلى من التمييز بني املواطنني
كما �أ�شرنا اليه �أعاله .ف�ضال عن ذلك ،يقع فعل ال�ضابطة العدلية يف حاالت وقهرهم� .أما حماية حقوقهم الأ�سا�سية ،فعذرا ،زنازيننا �صغرية ولي�س
عدة حتت طائلة املادة  369من قانون العقوبات التي تعاقب �أي موظف عام مب�ستطاعنا �أبدا تغيري ذلك.
3
يرف�ض �أو ي�ؤخر اح�ضار موقوف �أمام قا�ض.
*محامية متدرجة وباحثة في القانون،
وتتفاقم خطورة هذه الأفعال بالطبع يف ق�ضايا تعاطي خمدرات .فال�ستمرار
عضو في جمعية المفكرة القانونية
توقيف املدمن تداعيات خطرية عليه يف حال انقطاعه عن املادة املخدرة دون

عدم نقل القاضي اال برضاه
محمد العفيف الجعيدي
�أعلن ر�سميا يوم  2013/9/13عن �أول حركة ق�ضائية �أجرتها الهيئة
امل�ؤقتة للإ�شراف على الق�ضاء العديل� ،شملت ما يقارب ن�صف
الق�ضاة وحتديدا ( 781قا�ضيا عدليا) .وتتميز هذه احلركة ب�أمرين:
�أنها �أول هيئة م�شرفة ينتخب الق�ضاة ن�صف �أع�ضائها ب�شكل
دميوقراطي و�شفاف ،وثانيا� ،أنها جتري للمرة الأوىل يف تون�س يف ظل
مبد�أ عدم نقل القا�ضي اال بر�ضاه والذي ي�شكل �ضمانة �أ�سا�سية
ل�صون ا�ستقاللية الق�ضاء وفق املعايري الدولية.
وقد �أ�صدرت الهيئة ،يف م�سعى الفت اىل تعزيز ال�شفافية يف هذا
ال�ش�أن ،بالغا يف � 20سبتمرب  2013ت�ضمن حو�صلة لأهم املعايري
املو�ضوعية التي �سعت لاللتزام بها ،مع ابراز العوائق التي حدت من
جهود الهيئة لتحقيق ما �سعت اليه من اجناز حلركة ق�ضائية نوعية.
وقد بني البالغ التزام الهيئة يف حتقيق الرتقية الآلية مبعيار االقدمية
يف �سعي لتحقيق عدالة بني جملة الق�ضاة ورفع املظامل ال�سابقة ويف
�سياق ي�ضمن انهاء ا�ستعمال احلركة الق�ضائية كو�سيلة لعقوبات مقنعة
�أو �أداة ل�شراء الذمم .وبخ�صو�ص بدء تطبيق مبد�أ عدم نقل القا�ضي
اال بر�ضاه� ،سجلت الهيئة عائقني :الأول ،عزوف من الق�ضاة عن تقلد
املنا�صب الق�ضائية احل�سا�سة خ�صو�صا منها يف التحقيق واالدعاء العام
اعتبارا لل�ضغوط الهائلة التي ت�سلط على �شاغلي هذه املنا�صب كما
�سجلت عزوف الق�ضاة عن االلتحاق مبحاكم داخل اجلمهورية مبا
�أف�ضى اىل �صعوبات عملية يف تطبيق املبد�أ املذكور .وفيما و�ضعت
الهيئة ت�صورا للحد من عدم رغبة الق�ضاة يف االلتحاق مبراكز
العمل بداخل اجلمهورية مفاده تدخل ال�سلطات العامة لإر�ساء
حوافز مالية للعاملني باملناطق املذكورة ،ف�إنها اكتفت مبعاينة م�س�ألة
عزوف الق�ضاة عن تقلد املنا�صب الق�ضائية بالنيابة العمومية
ومكاتب التحقيق من دون ابداء �أي ت�صور حللها.
وي�سجل للهيئة �سعيها للم�ساواة بني الق�ضاة وحماولة التوفيق بني
حاجيات العمل ورغباتهم .غري �أن قراءة احلركة الق�ضائية تربز
�أن الهيئة التي �أعدتها اعتدت ب�شكل مبالغ فيه على الأقدمية
كعن�صر �أ�سا�سي للمفا�ضلة بني الق�ضاة .كما ان احلركة الق�ضائية
ورغم �أهمية عدد الق�ضاة الذين �شملتهم مل ت�ؤ ّد اىل تغيريات كربى
يف املنا�صب الق�ضائية الكربى وحافظت على �أغلب التعيينات
ال�سابقة ،فكانت حركة حاولت ار�ضاء الق�ضاة واقناعهم بنزاهة
هيئتهم و�شفافية معايري عملها دون �أن تكون حركة ت�سهم يف ادخال
تعديالت جذرية على امل�شهد الق�ضائي.
*قاض تونسي

1 .1علي املو�سوي ،احلرمان من احلرية :مكتب املخدّ رات يرتكب جرمية مو�صوفة ،ن�شر يف
جريدة االخبار ،العدد  ،2013-9-9 ،2900متوفر على العنوان التايلhttp://www. :
al-akhbar.com/node/190795
Case of Brogan and others v. The United Kingdom,2 .2
Council ,85/11386;84/11266 ;84/11234 ,84/Applications No. 11209
.of Europe: European Court of Human Rights

3 .3راجع مثال :نزار �صاغية ،مهزلة عدم �سوق املوقوفني اىل املحاكمة يف حكم ق�ضائي:
اىل متى ي�ستمر ازدراء الق�ضاء واحلرية ال�شخ�صية؟ ن�شر يف العدد اخلام�س من املفكرة
القانونية ،متوز .2012
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الفقر عندما ال يكون «قضية»:
يومية
حسية تجعله في مواجهة
ّ
خصائص ّ
السلطات والمجتمع
مع ُ
رائد شرف

عندما يكون الكالم عن الفقر ،ت�أتي على البال م�شاهد � ٍ
م�شردين
أنا�س ّ
املت�سولني� ،أو وجه � ٍ
ملون بالفحم �أو الوحل،
إن�سان ّ
وب�ؤ�ساء� ،أو م�شاهد ّ
كما ت�أتي على العقل �أفكار القدرة ال�شرائية والعوز ونق�ص املوارد املادية.
م�صمم غرافيك
امل�شاهد هذه مثرية ،ال �شك ،وهي ما ي�ستند �إليه عفوياً �أي ّ
لدرا�سة �أعدتها «الأمم املتحدة» �أو �إحدى املنظمات املعنية بالفقر ومبحاربته،
معد �أو خمرج لإعالن تلفزيوين ي�أتي على ذكر الفقر ل�سبب �أو
�أو �أي ٍّ
لآخر .هكذا ُيقدم الفقر على �ضوء ٍ
م�شهد ال يختلف على تقييمه اثنان،
وال �شك ب�أنه امل�شهد امليهمن يف املجتمع ،والذي يتكرر �صوغه مع بع�ض
الفوارق يف خطاب املدار�س وامل�ؤ�س�سات الدينية والإعالم.
الفقر بصفته «قضية»

يف امل�شهد هذا ،قد تبدو حميرّ ة مع�ضالت ا�ستمرار الفقر يف املجتمع رغم
الإجماع املوجود على تعريفه ووجوب الق�ضاء عليه ،وهي تطرح على ب�ساط
لكن
والنياتّ .
البحث وجوب التفكري يف الفقر خارج تقييم املعتقدات ّ
للمو�ضوع �أبعاداً �أخرى� ،إذ �إن �صور الفقر هذه التي تقدم الفقري وك�أنه جاء
من اخلالء �أو الطبيعة بهذا املظهر غالباً ما ت�سرت الوجه الآخر لـ«طبيعة»
الفقري ،وهي �أن �سلوكه بادية عليه عالمات االنهزام لأنه ،قبل كل �شيء،
�ضحية �أخيه الإن�سان� .إن من خالل اال�ستغالل� ،أو �سوء املعاملة� ،أو النبذ،
�أو حتى القمع .فالفقراء من �ضحايا املجاعة يف بع�ض دول �أفريقيا الو�سطى
والت�صحر املحيط بهم يف ال�صور ،بل
مل ي�صلوا �إىل بالئهم ب�سب الرمال
ّ
ٍ
ميلي�شيات ونظام توزيع للغذاء والرثوات مفرو�ض عليهم كما فُر�ض
ب�سبب
على غريهم من البي�ض الإيرلنديني يف ال�سابق مثالً.
والتو�سع
الفقر كما نعرفه لي�س كالفقر يف القرون ال�سابقة للثورة ال�صناعية ّ
اال�ستعماري الذي جعل من الدنيا �أ�سواقاً وموا َّد �أولية ويداً عاملة بل
«جي�ش احتياط» من العمال .والفقري عر�ضة لعملية حجب من املرئية
االجتماعية حتت عناوين عدة .وال وجود «لق�ضية الفقر» امل�شار �إليها
�أعاله �إال من خالل �ساحات من املجتمع حماطة بخ�صو�صية م�ؤ�س�ساتية
وعقائدية حت�صر اختبارات الت�أثر بالفقر ومتنع تف�شي هذه االختبارات �إىل
�ساحات �أخرى .تخيلوا �أن ي�صل املرء �إىل �سهر ٍة خمملية وي�شارك اجلمع
احلا�ضر بحزنه مل�شاهدته �شخ�صاً فقرياً يف ال�شارع .كيف �سيكون ا�ستقباله
من الآخرين؟ يف هذه احلال ،تكون �آليات احل�صر يف قواعد املائدة �أو
ال�سهر� ،شبه املكتوبة ،والتي تق�ضي بوجوب الت�سلّي وبقلّة �أخالق و«بثقل
ميت �إىل «ا ِجلد» ب�صلة (مع �أن احلديث
دم» من ي�أتي على ذكر ال�سيا�سة وما ّ
يف «البزن�س» دائماً مرحب به).
ومن �أبرز الآليات التي ت�سرت «ق�ضية الفقر» مبا�شر ًة تلك التي تنزع عن
في�شرع
الفقر تفا�صيل خ�صائ�صه
ّ
احل�سية ،لتبقي منها ما ي�سهل رف�ضه ّ
قمعه .وهذه الآليات هي بالواقع �أبرز ما يفعله الإعالم مثالً ،الذي ينزل
ٍ
�صفات على الأ�شياء وي�صبغها بخ�صائ�ص ح�سية على وقع نقا�شات حقله
(«� 8أو � 14آذار» ،مع �أو �ضد «الثورة ال�سورية»� ،إلخ ).و�ضمن �أطر معرفة
�أع�ضائه املحدودة واملكبلة ب�ضرورات ال�سرعة املهنية.
ح�سية غريباً� ،إذ ُت ّعودنا امل�ؤ�س�سات
قد يبدو احلديث عن خ�صائ�ص ّ
املهيمنة يف املجتمع املعنية باخلطاب (املكتوب �أو املحكي) على ت�سجيل
االحتكاكات بني النا�س� ،أو حتى على حتليل العالقات بينهم ،على
�أ�سا�س التحاور �أو التوا�صل �أو التخابر« :عقد اجتماعي» �أو «مواطنة»

م�شرتكة و«تربية مدنية» تربطنا بالآخرين .لكن الواقع اليومي والعملي
يحكي غري ذلك� ،إذ �إن املرء ال ّ
يحتك بغريه على �أ�سا�س طلب منه �أ�شياء
�أو على �أ�سا�س نقا�ش ،و�أغلب احتكاكاتنا بالنا�س تتبع �أ�س�ساً خمتلفة ال
تعريف لها .يعرف ذلك� ،إذا تفكر يف الأمر ،من يالقي رفاقاً له يومياً دومنا
احلاجة لإخبارهم بجديد ،فقط لتم�ضية الوقت ب�صحبتهم� ،أو من يختار
رفيقة جميلة تتم ّثل مبحمود دروي�ش على الفاي�سبوك ملرافقته يف م�شاهدة
فيلم �أو ٍ
عر�ض فني� ،إلخ.
هذا للقول بطغيان هذه القواعد على �سلوك الإن�سان وب�أرجحيتها يف
كث ٍري من الأحيان يف حتديد �سلوكه ،مبا فيها قراراته يف �ساحات النقا�ش
والتوا�صل املد َّون ،والتي تتبع طقو�ساً معرتفاً بها .والطغيان هذا مرده �إىل
�أن هذه القواعد تبقى جمهولة وخافية عن الإدراك ،وعن عادات العقل
ٍ
حاالت خا�صة� ،أبرزها عندما ّمير العقل
تلم�سها يف
اليومية ،لكنه ميكن ّ
مطولة ،عندما تذهب الأمور بغري ما ت�شتهيه النفو�س ،دون
اليومي ب�أزمة َّ
�أن ّ
يتمكن العقل من تعريفها كما هي ،كخ�صائ�ص ح�سية كانت دائماً
يقرر الإن�سان �أن يلتم�سها �إال عندما �أ�صيب ب�أزمة.
موجودة ومل ّ
ميكن م�شاهدة هذه النزعة يف املقاهي املن�صوبة على �أر�صفة املدن عندما
مت�سول لأن
يجد زبونٌ نف�سه يف موقف االنزعاج حتى الغ�ضب من ّ
الأخري �أطال وجوده يف حميطه ،ثم ي�شعر باحلرج من ت�صرفه مع املت�سول
يف الدقيقة التي تتبع .احلاالت هذه كال�سيكية فيما تخربنا عن عالقة
الفرد مبحيطه املادي من حيث متا�سكه العقلي واحل�سي� ،إذ �إن االحتكاك
هذا مينع الفرد من متابعة حديث مع رفيقه مثالً ،ما يجر �صاحب املطعم
املت�سول بحزم ،وهو الذي تفر�ض عليه �أ�صول مهنته
�أو املقهى �إىل طرد ِّ
حت�س�س مزاج الزبون.
ّ
مالحظة تمهيدية في علم اجتماع الدولة

كما يف واقع الإعالم واملطاعم املذكورين �أعاله ،تلعب «املهنة» يف واقع
الأمن العام وال�شرطة والق�ضاء واملحاماة دوراً يف عملية طم�س الفقر،
قد يكون الأكرث ق�ساو ًة بني فئات املجتمع املهنية لتقريره م�صائر الفقراء
ب�شكلٍ �شبه كلي وملواكبته وتكميله ملا يفعله الغري حيث كان من املفرت�ض
على الفقري �أن ي�سرتد ح ّقه و�إن�سانيته.
احل�سية،
ومراقبة انحيازيات م�ؤ�س�سات الدولة ،من حيث اخل�صو�صيات ّ
�أ�سهل من مراقبتها يف غريها من ال�ساحات� ،إذ �إن للدولة وثائق ت�سجيل
وتدوين لأعمال موظ ّفيها و�إجراءاتهم ،كما �سرنى �أدناه .ينبغي �إذاً
التحديد عند ّ
التفكر يف مو�ضوع «الدولة» ويف عالقتها مع الفقر �أو مع
�أي ق�ضية اجتماعية� ،أنه يجب اعتماد درجة متطورة من الت�أين ،حيث
�إن طرح املو�ضوع ب�صيغته املعتادة يف جماالت النقا�ش العديدة حتمل يف
طياتها فخاخاً معرفية كثرية كفيلة برتك الو�ضع املعريف وفعاليته العملية
بحدودها الراهنة .فالدولة التي كرثت الكتب املنا�شدة بعودتها (الدولة
يف وجه امليلي�شيات) �أو القائلة مبقامها كملج�أ �أو ،يف اجلهة املقابلة من
ال�ساحة الثقافية ،ك�أداة قمع �أو كعدو� ،أو يف «غيابها» (ما فيه دولة) ،هذه
الدولة ال ميكن ملن اطلع ب�إملام متوا�ضع على خمتلف مكاتب �إداراتها
�أن يعاجلها على �أنها كائن بيولوجي واحد ،له حم�ض نووي واحد يف
كل �أجهزته ،وال على �أنها عبارة عن «�أجهزة» (�أو جهاز واحد للبع�ض)
مرتا�صة وموجلة بخدمة جمموعة �أو طبقة يف وجه طبقة �أخرى .لي�س من

مكانة اجلهة املعنية يف وجه ٍ
جهات ب�شرية �أخرى وبالتمايز عنها .ثم يتابع
بالتحدث عن اجتماع املتملّكني املختلفني يف
طوم�سون �سرده يف الن�ص
ّ
بريطانيا يف املرحلة تلك يف وجه الطبقات الفقرية املتحولة �آنذاك �إىل طبقة
عاملة ،لتت�شكل نتيجة احتكاكات اجلهتني على مدى التاريخ الذي يتبع
�أ�س�س النظام ال�سيا�سي واالقت�صادي الربيطاين.
باالنتقال اىل �إطا ٍر �آخر ،يف عددها ال�سابع ال�صادر يف كانون الثاين ،2013
عر�ضت «املفكرة القانونية» يف مقال ل�سارة ون�سا حالة الجئ عراقي كان
معتق ًال اعتقا ًال تع�سفياً يف نظارات الأمن العام ملدة �أربع �سنوات دون �أي
�سند قانوين العتقاله .تبع املقال ر ٌد من الأمن العام اللبناين (املفكرة
املوجهة �إليه .وقد اقت�صرت حماججته على
عدد  ،)8يدح�ض فيه التهم ّ

على �أمن املواطنني .و«ال�صالبة» هنا ت�أتي مزدوجة� ،إن يف م�ضمون
املعرو�ض �أو يف �شكله� ،إذ �إن اجلواب �سي�أتي دائماً نف�سه مهما جادل
حمرر «املفكرة القانونية» ومهما كانت �إ�شكالية الرد على رد� :أن الأمن
�ساهر .وذلك على الأرجح بتحري ٍر من حمام ملحق بامل�ؤ�س�سة وي�شارك
احل�سية
عنا�صرها معتقداتهم «ال�صلبة»« .ال�صالبة» هنا هي اخل�صو�صية ّ
التي مت�سك بالعالقات االجتماعية وتديرها بغري وجهة ما ّيدعيه اخلطاب
ال�شرعي.
الر�سمي �أو اخلطاب املُعرتف �أو املُ�شرتك �أو
ّ
أبعد ،قد يجوز �أي�ضاً
�إذا �أردنا �أخذ املقارنة مع مثال طوم�سون الت�أريخي � َ
اعتبار رد الأمن العام مبثابة «�أ�سلوب» ،فهو ،مثل بنية الأ�سلوبٍ ،
مكتف
بذاته وال يحتاج لإطا ٍر �سببي ،وكان ميكن ن�شره كما هو على عمود

معنى كلي واحد ،مق�صود �أو غري مق�صود ،لأهداف كل �إدارات الدولة
التي ولدت كل واحدة منها يف �إطا ٍر خمتلف عن الأخرى .والهدف من
العودة �إىل هذه املالحظات هو الإ�شارة والتذكري ب�أن الهدف املرجو من
�أكرث اخلطابات املنا�شدة بالتغيري االجتماعي تت�سم بتخلّ فا�ضح و�شبه
مطلق عن هدف الت�أثري (وال نقول ال�سيطرة) على عمل الدولة فيما
من يت�سبب بالأمل وامل�شاكل التي تنتقدها اخلطابات هذه يقيم �سيا�سته
و«عن�صريته» �أ�سا�ساً من خالل الدولة �أو مبوازاة �أطر عمل الدولة ،وذلك
لي�س بال�ضرورة عرب ال�سيطرة املبا�شرة على طاقمها� ،إمنا مبماحكة منطق
�سلوكياتهم االجتماعية.
هذا ال يعني �أنه لي�س بالإمكان ا�ستخراج ٍ
نزعات عابرة للإدارات جتد
لها منازل يف �أفرا ٍد خمتلفي التخ�ص�ص وحتى «الطباع» .فموظفو الدولة،
بلوغ تربوي موحد على
مثل غريهم من املواطنني ،هم �أنف�سهم حم�صلة ٍ
م�ستوى الوطن� ،ضمن �أط ٍر ر�سمتها الدولة ب�شكلٍ كبري (هو تف�صيل
يتنا�ساه خطاب املديح باجلي�ش مث ًال الذي يفرت�ض �أن اجلي�ش لي�س فيه
«طائفية») ور�سمتها غريها من و�سائل التعميم اخلطابي و�أبرزها الإعالم.
هي هذه النزعات التي تهمنا ههنا يف خ�صو�ص الفقر ومو�ضوع تنظيمه
من قبل بع�ض م�ؤ�س�سات الدولة.
العامالت األجنبيات في المنازل

يف ن�ص مناق�ش ٍة منه لأفكار كاتبني بريطانيني يف البنية االجتماعية وتاريخ
بريطانيا (عنوانه «غرائب الإنكليزي») ،يلقي امل�ؤرخ �إدوارد باملر طوم�سون
ت�صور طبقة زراعية (غري
ال�ضوء على عدم ّمتكن الكاتبني يف كتاباتهما من ّ
مدينية) تكون «بورجوازية» بتمام املعنى وتكون بذلك على ان�سجام مع
ّ
غريها من البورجوازيات .وعزا انح�صار الر�ؤية هذا عند الكاتبني �إىل
التطور ال�صناعي والر�أ�سمايل
حملهما نظرة تب�سيطية «فرن�ساوية» �إىل ّ
للمجتمعات الأوروبية ،ال تعرتف ببورجوازية يف بداية القرن التا�سع ع�شر
و�صناعية .في�سرد طوم�سون بني ما ي�سرده من براهني
مدينية
ّ
�إال �إذا كانت ّ
لإجحاف هذه النظرة بحق الطبقات الزراعية املتم ِّلكة ،مثال التجمعات
ال�سكنية يف كو�ستوالد يف اجلنوب الغربي للجزيرة ،الوليدة من جتارة
ال�صوف ،والتي ،يختم طوم�سون حا�سماً« ،تركت �إىل اليوم دالئل
�أ�سلوب� ،صالبة( ،و) انت�شار لرخاء».
طوم�سون ،املارك�سي الهوى ،مل ي�شر يف خ�ضم حديثه عن موقع طبق ٍة
متملّكة ،ملوقعها من «و�سائل الإنتاج» .وكان جممل تقييمه ملدى ان�سجام
الطبقة هذه مع البورجوازيات الربيطانية ال�صناعية من خالل حتديد
جمموعة خ�صائ�ص اجتماعية لتلك الطبقة ،تكفي بر�أيه ملد اجل�سور
والرتا�ص مع غري جمموعات بالرغم من االختالف« .الأ�سلوب» ،يف
ؤ�شر �إىل منهجية ف ّنية ت�شكل دليل اجتماع النا�س املو ّزعني على
حتديده ،م� ٌ
معينة وواحدة .و«انت�شار الرخاء»
القرى املختلفة �ضمن �صيغة
جماعتية ّ
ّ
املكونات الرمزية
دليل مكان ٍة يف ال�سلم االقت�صادي ،كما يعيدنا �إىل �أحد ّ
جمتمع ُت ِ
ك�سب الرثوة فيه �صاحبها �سلط ًة �سيا�سية :ف�صرف
لل�سلطان يف
ٍ
الرثوة على �أمو ٍر دون قيمة مادية معي�شية دليل امتالك الرثوة ودليل مقام
املتفوق ،الذي ينظُ ر �إىل الأمور بعيداً عن االنحيازات
�صاحبها (ور�أيها) ّ
احل�سية
التي تمُ ليها احلاجة ّ
(تهور العامة)� .أما «ال�صالبة» ،فهي اخل�صو�صية ّ
الدائمة احل�ضور ،والأكرث عدوانية بني ال�صفات الثالث� ،إذ �إنها حتدد

ر�سم رائد �شرف

عر�ض التهم القانونية التي �أ�صدرها الق�ضاء اللبناين بحق الالجئ املعني
و�سوابق ا�ستند اليها الأمن العام لرتحيله من لبنان ،على �أن ي�ستنتج
القارئ �أو القارئة من ال�سجل املعرو�ض �أن الالجئ ي�شكل خطراً على
ال�سالمة العامة .هكذا ت�ضمن ال�سجل تهمة «الدخول خل�س ًة �إىل لبنان»
مرتني يف العام  2004نف�سه ،كان قد مت ترحيله مر ًة بينهما ،ثم كانت
�إدانة من حمكمة �صيدا جلرم «ال�سرقة» ،ثم �أخرياً �إدانة من حمكمة
النبطية جلرم «الدخول خل�سة» مرة ثالثة يف العام  2007وتزوير جواز
�سفره ،وكان قد ا�ستخدم هذه الوثيقة املزورة لتقدمي طلب جلوء اىل
املفو�ضية العليا ل�ش�ؤون الالجئني يف بريوت على ما اكت�شف الأمن العام
يف حتقيقاته مع املتهم.
خالل مدة احتجاز املواطن تع�سفاً� ،صدر عن الق�ضاء اللبناين قراران
بوجوب �إخالء �سبيله فوراً ،وق�ضى القرار الثاين بالتعوي�ض له مببلغ 250
�ألف لرية لبنانية عن كل يوم احتجزته فيه الدولة بعد �إمتامه مدة عقابه
القانونية (ثالثة �أ�شهر) .عليه ،ذكّ رت املفكرة قراءها (العدد  )8مبا �سبق
عر�ضه يف مقال �سارة ون�سا من قرارات قانونية �أدانت ت�صرف الأمن العام
يف هذه ال�سنوات الأربع ومل ت�ستجب لها امل�ؤ�س�سة املذكورة .فجاء يف
املفكرة من الأمن العام رد ٍ
ثان (املفكرة عدد  )10يعاتبها على طريقة
ن�شر رده الأول ،على �ضوء «حق الرد» الذي يحفظه قانون املطبوعات،
وكان عنوان الرد «الأخطاء القانونية للمفكرة القانونية»� ،أعاد فيه التذكري
ب�سجل املواطن العراقي املعني :دخول خل�سة� ،سرقة ،تزوير.
بالنظر �إىل الق�ضية من الناحية القانونية ،ال يوجد تربير لتعاطي الأمن
أ�سباب �شتى
العام مع هذا الالجئ ،ومع غريه من الذين يحتجزهم ل ٍ
دون �سند .يف ظلّ هذا الغياب للحجة املنطقية ،تلج�أ امل�ؤ�س�سة �إىل عر�ض
احل�سية ،تلك التي تقول �إن الأمن العام �ساهر
خ�صو�صية «ال�صالبة» ّ

تزيينية� ،إذ ر�أى حمرره فائد ًة
يف �ساحة بلدة ريفية ،كما �أن له نكه ًة ّ
يف �أن يعطي عنوانه قافيةً .كذلك الأمر ،هو ت�صريح يق�صد ّ
التهكم
بدل الرد املنطقي حيث قد ُيحرج غريه ،ما ي�شي ب�أن املهنة الأمنية،
ب�صالبتها هذه ،ميكنها اال�ستمرار والتما�شي بن�سب ٍة كبرية مع عي�ش مرح
و«طبيعي» ،مع املجتمع العام و�ساحاته املتنوعة .مل ن�صل بعد �إىل منوذج
الأمن املعزول واخلفي وذي املبادئ املتناق�ضة مع املجتمع ،والتي� ،إن
�أوجدت رجل الأمن يف موقف احتكاك مع غريه من النا�س ،نتج من
حرج و�صدمة ال حول وال قوة للفرد بغ�ض النظر عنها ،وهو
االحتكاك ٌ
مو�ضوع فيلم «الربيء» مث ًال (للمخرج عاطف الطيب) الذي ي�سلط
ال�ضوء على فعل «اخليانة» ال�صريح الذي ي�شكله منوذج ٍ
�ضابط (بطولة
حممود عبد العزيز) يعي�ش حيا ًة مزدوجة املعايري ،بني دور الأب احلنون
وملك العيد عند الأطفال ،ودور امل�س�ؤول عن معتقل للمعار�ضني
ال�سيا�سيني يف ال�صحراء.
احل�سية يف
هذا املجتمع «الطبيعي» ،ميكن تلقف معامله وخ�صو�صياته ّ
قراءة حما�ضر املخافر املرتبطة مبلفات دعاوى حمكمة العمل (عاجلت
بع�ض جوانبها القانونية «املفكرة» يف العدد  ،)9حيث العامالت يف
البيوت الأجانب �أقمن دعاوى بحق �أ�صحاب العمل على خلفيات
ا�ستغالل وانتقا�ص حقوق .بح�ضور رجل الأمن ،وعند تدوين �شهادات
وعليهن ،ت�أتي تربيرات الن�ساء والرجال املتهمني
املدعى عليهم
ّ
ّ
خالي ًة من الرباهني القانونية ،ويجد نف�سه القارئ عو�ضاً �أمام عر�ض
م�ستفي�ض جلماليات و�أ�سرار العائلة اللبنانية الفا�ضلة :ف�شبهة الظلم
والتغيب عن ح�ضور
تدح�ضه «الثقة بالأوالد» (ت�سليمها احل�ضانة)،
ّ
بال�سن .يف بع�ض احلاالت ،حيث يغلب
احلجة ّ
اال�ستجواب يربره كرب ّ
امل�ستجوبنيّ ،يدعي �أحدهم �أن العاملة «قتلت الوالدة!»
احلرج على
َ
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هكذا ،دون �سابق �إنذار .وطبعاً ،ت�أتي تهمة «�سرقة املجوهرات» مبثابة رد
على الدعوى املقامة لتكون �أداة دعوى مقابلة ،تعيد التوازن ال�سابق
�إىل العالقة بني املعنيني�« .صالبة» من جديد� ،شيء قائم فوق القانون
وحججه املهنية ويحكم على اجلميع باالحرتام �أو ينادي به يف وجه
احل�سية تلك ،لت�صبغه
جردته امل�ؤ�س�سات املهيمنة من اخل�صو�صيات ّ
من ّ
بخ�صو�صيات ح�سية نقي�ضة.
احل�سية املعطاة للفقري ،ويف حالنا هذه للعامالت يف البيوت،
اخل�صو�صية ّ
ال تعمل باملنطق القانوين بال�ضرورة .تهمة ال�سرقة قد تكون الأكرث
تف�شياً لأنها الأكرث قابلية لال�ستثمار يف دعوى ق�ضائية ،بن�صيح ٍة من
جمرب .لكن مراقبة �ساحات اجتماعية �أقل تقييداً من الناحية
ٍ
حمام ّ
الإجرائية ،مثل الإعالن يف ال�صحيفة �أو الرد يف «املفكرة» �أو املقابلة
ٍ
ح�سي �أكرث جتريداً ،هو
املفتوحة يف املخفر ،هذه احلاالت ت�شي
مب�ضمون ّ
خ�صو�صية «اخل ّفة» .فالفقري يف جميع هذه احلاالت ،عند تدوين ا�سمه �أو
الإتيان بذكره ،لي�س الجئاً ،وال هو عامل ،وال هو «خادمة» ،وال هو فقري،
ولي�س له ا�سم ،وال ٍ
ما�ض ،وال ق�صة �شخ�صية .وال يبقى منه يف اخلطاب
ويف بنية اجلملة �إال �أفعال� ،أنه «�سرق ،وز ّور ،ودخل خل�سةً» .حتى يف بنية
اجلملة ،يكون وجوده خفيفاً وعابراً.
احلجة»)
هذا ّ
التفح�ص خل ّفة الفقري حتى حدود الهو�س (�إذ �إنها «قتلت ّ
يتلم�سه بالتف�صيل يف امللف اخلا�ص الذي تعر�ضه �سارة
ميكن للقارئ �أن ّ
ون�سا يف العدد  11من «املفكرة»� .إذ جند على �سبيل املثال يف حم�ضر
التحقيق نف�س كلمة «خل�سة» ت�سلّط على ر�أ�س العاملة املنزلية ،امل ّتهمة
من قبل �صاحبة العمل بال�سرقة والهروب .ومما تناوله حتقيق املخفر مع
العاملة ،جاء �أنها خرجت مرة خل�س ًة من غرفتها لتقابل �شخ�صاً ،قبل
املدعية
�أن مينعها �صاحب العمل من ذلك .ومما �أبرزته �صاحبة العمل ّ
على العاملة� ،أنها وجدت بني �أغرا�ضها هاتفاً خلوياً مل ت�أخذ �إذناً منها
المتالكه .هكذا تنجلي على امتداد الت�صاريح عالقة بع�ض املعنيني من
تتوحد
املتملّكني والأمنيني والقانونيني بالفقراء .على �ضوء هذه «اخلفة»ّ ،
لتكون ما ميكن ت�سميته
متنوعة يف وجه الفقريّ ،
وجتتمع فئات اجتماعية ّ
بنظام متنيٍ من القهر.
ٍ
ال �شك ب�أن خ�صو�صية «اخلفة» احل�سية ت�ضع الفقري دائماً �أمام اجلهات
املوجلة بتنفيذ القانون ،كما هو يف العديد من ق�ضايا الدولة والفقر .بينما
يت�سم خطاب اجلهات الر�سمية �أو اخلطاب املنادي بدورها بحد ٍة ال تخ ّففه
الأحداث ال�سيا�سية امل�أزومة ،وال املناحي املث ّقفة �أو العقائدية الطاغية
يف الإعالم (منطق «�أين الدولة؟» بدل «�أين احلكومة؟» �أو «�أين الفريق
احلاكم؟») ،حدة تتبنى خ�صو�صيات «ال�صالبة».
خاتمة

بديهيات وجود الفقري ووجوب م�ساعدته الأكرث انت�شاراً هي بديهيات
الفنية
مركّ بة ،لها م�ساحاتها ال�شرعية ِّ
واملرحبة ،مثل ال�سينما �أو املعار�ض ّ
التربعات ،وهي غالباً ما يكون دخولها ممنوعاً على الفقري،
�أو حفالت جمع ّ
فقري لأنه �أي�ضاً حمرو ٌم من ع�ضويتها .ولي�س الفقر يف هذه الأماكن
وهو ٌ
�إال �صور ًة ميكن للإن�سان البكاء �أمامها تكفرياً عن ذنوبه .فحياة الفقري يف
�أغلب �ساحتها و�أماكنها حياة مواجهة مع �آخرين غري مبالني وغري معرتفني
توحد الآخرين يف مواجهة الفقري يف
بفقره .والنظام هذا ال يرتكز دون ّ
بع�ض املفا�صل املحورية ،ومنها القانون وامل�ؤ�س�سات املوجلة بتطبيقه.
�أما حاالت العامالت يف املنازل ،فال ميكن ح�صرها مبو�ضوع العن�صرية
وحده ،واال�ستثنائية� ،إذ �إن منطقها الذي ير�سمه التحليل قابلٌ للتطبيق
على حاالت الفقر اللبناين اجلن�سية كما �سيلتم�سه �أكرث من قارئ وقارئة،
ح�سية تقول
والتحليل مل ي�ستعن ب�أي «حج ٍة» �أو �صور ٍة �أو خ�صو�صية ّ
ب�أجنبية �ضحايا الفقر ه�ؤالء �أمام النظام العقابي اللبناين .فاحلاالت هذه قد
تطال لبنانيني وعرباً و�آ�سيويني و�أفارقة ،وهي تطالهم بالفعل وباخل�صو�صيات
احل�سية نف�سها كما طالت جمتمعات �أخرى يف ال�سابق باملعاين نف�سها.
ّ
*رسام وباحث في علم اإلجتماع.
من فريق «المفكرة القانونية»
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عامالت المنازل تحت رحمة
«الكفالة» ،والقضاء ال يجدي
ً
نفعا مهما عدل
سارة ونسا

بتاريخ � ،2013/3/27صدر عن القا�ضي املنفرد اجلزائي يف بعبدا حكم متم ّيز،
ق�ضى ب�إعالن براءة عاملة فيليبينية يف اخلدمة املنزلية من جرم ال�سرقة لعدم
كفاية الدليل .وقد �صدر هذا احلكم غيابياً بعدما مت ترحيل هذه العاملة على
خلفية ما نُ�سب زوراً اليها .وكانت الدعوى قد بد�أت ف�صولها يف  ،2011حني
تقدمت �سيدة لبنانية بادعاء �شخ�صي �أمام النيابة العامة اال�ستئنافية يف بعبدا،
بوجه العاملة يف منزلها ،متهمة �إياها ب�سرقة جموهرات بقيمة خم�سة ع�شر �ألف
دوالر �أمريكي .قراءة امللف الق�ضائي لهذه احلالة ،والذي ي�شكل منوذجاً لق�ضايا
مماثلة ،تبني خل ًال كبرياً فادحاً يف املنظومة التي تخ�ضع لها العامالت الأجنبيات
يف اخلدمة املنزلية ،تلك املنظومة التي تبيح توقيف عاملة لأ�شهر عدة ومن ثم
ترحيلها بقرار من الأمن العام من دون علم الق�ضاء ،تبعاً الدعاء �صاحب(ة)
العمل ،مهما كان واهياً .وف�ض ًال عن التنظيم اجلائر لعالقات العمل املذكورة،
نتبني يف نواح عدة من امللف ويف خمتلف مراحله �سواد النظرة النمطية للعاملة
والأحكام امل�سبقة عليها ،اىل درجة ي�صبح معها �أي خروج عن التنظيم املذكور
�أو �أي م�ساحة خا�صة للعاملة مو�ضع �شبهة على ارتكاب اجلرم .وقد ان�سحبت
هذه النظرة على جممل �أجهزة التحقيق ،بدءاً بال�ضابطة العدلية واالدعاء العام
وانتها ًء بالقا�ضي ،بحيث ا�ستغرقوا اجلزء الأكرب من التحقيقات يف التدقيق يف
كيفية متتعها بالعطل (يوم عطلة لكل �شهر) وحريتها باخلروج والدخول (وفيما
�إذا كان باب �صاحب العمل يقفل عند خروجه) والعالقات اخلا�صة التي
تقيمها وو�سائل توا�صلها مع العامل اخلارجي .كما تبدت النمطية وا�ضحة يف
ا�ستباحتها من �آمر ال�سجن الذي له �أال ي�سوقها جلل�سات عدة من دون رادع،
يرحلها من دون �إعالم املحامي وال القا�ضي
ومن الأمن العام الذي له �أن ّ
بالأمر .بل �إنها طالت بدرجة معينة حمامي العاملة نف�سه الذي بالكاد يتوا�صل
مع موكلته وال يعلم �شيئاً عن مكان توقيفها �أو عن ترحيلها .و�إليكم التفا�صيل.
التحقيقات لدى الضابطة العدلية
عالقة عمل أم عالقة تسلط؟

تظهر الق�ضية منذ ف�صولها الأوىل جوانب هامة من روابط اال�ستغالل بني
العاملة يف اخلدمة املنزلية و�صاحب(ة) العمل ،والتي ت�صل اىل حد ا�ستباحة
خ�صو�صيتها اىل درجة مي�سي معها �أي توا�صل مع العامل اخلارجي بل �أي ت�صرف
يف حدود احليز اخلا�ص مو�ضع �شبهة بارتكابها اجلرم املدعى به (ال�سرقة).
فتبعاً لل�شكوى التي تقدمت بها �صاحبة العمل اللبنانية بتاريخ 2011/9/22
�ضد عاملتها بتهمة �سرقة ذهب بقيمة  15,000دوالر �أمريكي ،م�ؤكدة �أنها
كانت تعلم مبكان املجوهرات التي �سرقت ،مت اال�ستماع اىل العاملة بح�ضور
مرتجم بنا ًء على طلب املدعي العام وليد املعلم .وقد �أنكرت العاملة ما ورد يف
االدعاء م�ستغربة �إياه «كانت يل عالقة جيدة مع معلمتي طيلة هذه ال�سنوات
و�أ�ستغرب هذا االدعاء �ضدي من معلمتي ،وكانت كلما تعر�ضت لأي
م�شكلة تهددين بف�سخ عقد العمل وبرتحيلي اىل بالدي ،وبعد ذلك تعود اىل
طبيعتها وتعتذر لأنها كانت تعاين من م�شكلة ما» .ونلحظ هنا ا�ستخدام عبارة
«معلمتي» ،علماً �أنه من غري الوا�ضح على ل�سان من وردت :العاملة �أم املرتجم
�أم كاتب املح�ضر ،و�إن بقيت دالة على �سواد ذهنية معينة .كما نلحظ �إ�شارة
العاملة اىل التهديدات بف�سخ العقد وترحيلها اىل بلدها كلما مرت �صاحبة
العمل ب�أية م�شكلة خا�صة ،ما يربز عالقة القوة وال�سيطرة اىل حد الت�سلط.
كما �أنكرت العاملة علمها بوجود امل�صاغ ،جميبة �أنها مل تكن تفتح خزانة الثياب
بل ت�ضع الغ�سيل يف �سلة الكي لتقوم �صاحبة العمل بتو�ضيبه يف اخلزانة.

حياة العاملة الشخصية ،محور التحقيق األولي؟

يف املخفر�ُ ،سئلت العاملة �إن كانت متلك هاتفاً خلوياً و�إن كانت على عالقة
مع �أي �شخ�ص ،ال �سيما مع «اخلادمة التي تعمل لدى والد زوج املدعية»
والتي «تبني» �أنها كانت تت�شارك معها مكان النوم منذ �أربع �سنوات ،علماً
�أن �صاحبة العمل مل ت�شر اىل ذلك.
وبنا ًء على �إ�شارة املحامي العام ،مت اال�ستماع اىل �إفادة هذه الأخرية من دون
ح�ضور مرتجم� ،إذ �صرحت �أنها جتيد اللغة العربية .و�أ�شارت اىل �أنها على «عالقة
�صداقة مع اخلادمة املدعى عليها ( )...منذ حوايل �أربع �سنوات منذ بداية عملها
لدى ( )...وهي على �آداب ح�سنة ولي�س لديها عالقات مع �أ�شخا�ص �آخرين».
وهذا اجلواب يوحي بوجود �س�ؤال حول عالقة العاملة املدعى عليها مع
�أ�شخا�ص من خارج دائرة املنزل و�صاحبة العمل ،رابطاً ذلك بالآداب
احل�سنة ،وك�أن تكوين العاملة عالقات مع العامل اخلارجي ي�ؤدي حكماً اىل
ال�شك بح�سن �آدابها �أو مبدى التزامها بالقوانني.
العاملة :المشتبه به الوحيد

بنا ًء على املعلومات الواردة يف الإفادات امل�شار اليها� ،أ�شار املحامي العام
بتوقيف املدعى عليها وبرتك العاملة لدى والد زوج املدعية مبوجب �سند �إقامة.
ويجوز الت�سا�ؤل ملاذا تقرر الإبقاء على العاملة املدعى عليها وترك �صديقتها؟
علماً �أن �أقوالهما مت�شابهة ،ومكان �إقامتهما هو نف�سه وكلتاهما نفتا ح�صول
ال�سرقة .وهذا الأمر بذاته يعك�س عالقة التملك بني �صاحبة العمل والعاملة
بحيث ي�شكل ادعا�ؤها عليها مبثابة طعن يف �أخالقياتها وم�شروعية �إقامتها بحرية
يف لبنان ،الأمر الذي ال ينطبق على العامالت املنزليات لدى �أ�شخا�ص
�آخرين .كما يجوز الت�سا�ؤل عن �سبب عدم اال�ستماع اىل الزوج وا�ستبعاد �أي
احتمال �أن يكون �ضالعاً يف �سرقة جموهرات زوجته ،علماً �أن �سبب ال�شك
بالعاملة ح�سبما ورد يف �إفادة �صاحبة العمل احلا�صلة عند التو�سع بالتحقيق «�أنه
ال يوجد �أحد يف املنزل �سوى �أنا وزوجي واخلادمة وال يوجد �أي �آثار للك�سر �أو
اخللع» .كما مرد ال�شك هو �أنه «لو كان �شخ�صاً غريباً لكان �أخذ كل �شيء ومل
يرتك �أ�شياء قليلة ،وكوين �أعتقد �أن ال�سرقة ح�صلت على عدة مراحل كوين مل
�أالحظ �أنه ُفقدت �أغرا�ض منذ فرتة».
و�إذ �أمر املحامي العام اال�ستئنايف ب�إحالة امللف اىل املباحث اجلنائية االقليمية
للتو�سع يف التحقيق لعدم توافر دليل غري �أقوال �صاحبة العمل املدعية ،اقت�صر
التو�سع هنا �أي�ضاً على اال�ستماع جمدداً اىل �أقوال �صاحبة العمل والعاملة
ومزيد من الأ�سئلة حول حياة الأخرية اخلا�صة وعالقاتها ،من دون ا�ستدعاء
الزوج �أو �أي �شخ�ص �آخر .كما من الالفت �أن امللف بقي خالياً من �أي �إ�شارة
حول رفع الب�صمات عن علبة املجوهرات.
الحق بالخصوصية ،دليل اتهام!

وي�أتي الفتاً ت�صريح �صاحبة العمل خالل التحقيق �أنها وجدت بني �أغرا�ض
العاملة هاتفاً خلوياً بداخله �شريحة فيليبينية تتلقى عليها الر�سائل من الفيليبني
وال ميكنها ا�ستعماله يف لبنان «علماً �أنها مل ت�صرح يل عنه �سابقا» .وهنا ،نلحظ
بداية ا�ستهجان �صاحبة العمل من وجود هذا اخللوي واعتقادها ب�أن من واجب
العاملة لديها ا�ستئذانها �إذا �أرادت اقتناء �أ�شياء مماثلة .وما يزيد من ا�ستباحة
�صاحبة العمل خل�صو�صية العاملة فداحة ،هو �أن �صاحبة العمل مل جتد �أ�ص ًال
حرجاً يف الإدالء ب�أنها �أباحت لنف�سها التفتي�ش يف �أغرا�ض العاملة ال�شخ�صية
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والتدقيق ببيانات هاتفها اخللوي و�أ�سماء املت�صلني والر�سائل املر�سلة منها واليها
بغياب هذه العاملة ومن دون علمها ودون �إ�شراف القوى الأمنية .ال بل �أ�سو�أ
من ذلك هو تدوين هذه الواقعة وك�أن من �ش�أنها �أن ت�شكل خيطاً لك�شف
ال�سارق ،علماً �أن اخللوي هو لالت�صال ب�أ�شخا�ص بالفيليبني وال ميكن من خالله
االت�صال ب�أ�شخا�ص يف لبنان .وعليه ،بدا �أن التو�سع يف التحقيق مير من خالل
التو�سع يف التق�صي يف جمال احليز اخلا�ص للعاملة.
ف�إذ �سئلت العاملة املدعى عليها -بح�ضور مرتجم «وبعد تالوة احلقوق
املن�صو�ص عليها يف املادة  47من قانون �أ�صول املحاكمات اجلزائية» – عن
العطل التي ت�ستفيد منها� ،أفادت ب�أنها متنح «يوم عطلة كل �شهر تقريباً منذ ثالثة
�أ�شهر �أي خرجت ثالث مرات بعلم خمدومتي» .علماً �أن من حقها �أن ت�ستمتع
بيوم عطلة يف الأ�سبوع على الأقل� ،أي �أنها ح�صلت على  48يوم عطلة (يوم
عن كل �شهر) يف فرتة � 4سنوات �أي من �أ�صل  1460يوماً! كما ُ�سئلت عن
«�إم�ساك رب املنزل بها �أي زوج املدعية تخرجني من الغرفة خل�سة» ،ف�أجابت
�أنها كانت ذاهبة ملواعدة �شخ�ص تعرفت عليه �إال �أنها عدلت عن ذلك
ومل تلتق به بعدها .وا�ستخدام كلمة «خل�سة» يظهر بذاته عالقة الت�سلط
و�إ�شراف �صاحبة العمل على كل ما تقوم به العاملة حتى وجوب ا�ستئذانها
للخروج خارج دوام عملها (!) كما �أن كل عالقة ب�أ�شخا�ص �آخرين وت�سللها
من املنزل ملواعدة �أ�شخا�ص ،ميكن �أن ي�شكل دلي ًال �ضدها وم�صدر �شك
حول �إمكانية تورطها ب�شبكة �إجرامية .وبكلمة �أخرى ،ال يجوز لها �أن يكون
لها حياة خا�صة خارجة عن �سيطرةربة العمل ومراقبتها.
وباملقابل ،و�إذ ُ�سئلت �صاحبة العمل عما �إذا كانت تهددها بف�سخ العمل كلما
ارتكبت خط�أ� ،أجابت �أنه «من الطبيعي �أنه عندما كانت ترتكب �أي خط�أ كنت
�أقول لها �إنني �سوف �أعيدها اىل املكتب الذي �أح�ضرتها منه» .وهي عبارة
ي�ستدل منها هنا �أي�ضاً مدى ه�شا�شة و�ضع العاملة التي ميكن ف�سخ عقد عملها
يف �أي حني ،ولأي خط�أ قد ترتكبه ،و�إعادتها اىل «املكتب» الذي جاءت منه،
رغم انق�ضاء �أربع �سنوات على عالقة العمل.
المسار القضائي

بداية املحاكمة :ت�أ جيل خارج عن �إرادة العاملة
بتاريخ  ،2011/9/27ادعى النائب العام اال�ستئنايف يف جبل لبنان ،القا�ضي

كلود كرم ،على العاملة بجرم ال�سرقة �أمام القا�ضي املنفرد اجلزائي يف بعبدا ،بعد
�أن �سطر مذكرة توقيف بحقها .وتقرر تعيني موعد اجلل�سة يف � .2011/10/5إال
�أنه مت ت�أجيل اجلل�سة حتى تاريخ  ،2011/10/10ب�سبب عدم ح�ضور املدعية
رغم تبليغها موعد اجلل�سة عرب االت�صال بها ،وب�سبب عدم �سوق العاملة املوقوفة.
وهكذا بد�أ م�سل�سل ت�أجيل اجلل�سات و�إطالة مدة توقيف العاملة خلم�سة �أيام
�إ�ضافية لأ�سباب خارجة عن �إرادتها .وبالتاريخ املحدد للجل�سة ،ا�ستمهلت
املدعية لتوكيل حمام ،مبا ي�ؤ�شر اىل عدم اكرتاثها بالوقت الذي مت�ضيه العاملة
خلف ق�ضبان ال�سجن بحيث مل ترتئ ،هي امل�شتكية ،تعيني حمام �إال بعد
جل�ستني من بدء املحاكمة .وبنا ًء على طلب العاملة التي ال جتيد العربية،
قررت املحكمة ت�سطري كتاب لل�سفارة الفيليبينية لتقوم ب�إيفاد من يقوم ب�أعمال
الرتجمة و�أرجئت اجلل�سة اىل .2011/10/17
ويف املوعد املحدد ،مت ت�أجيل املحاكمة جمدداً �أ�سبوعاً �إ�ضافياً ،بالرغم من
ح�ضور طريف الدعوى واملرتجم ،وهذه املرة بطلب من حمامي العاملة الذي
و�صله امللف م�ؤخراً عرب �إحدى اجلمعيات اخلريية وذلك لإبراز وكالته .ويف ما
بعد ،مت ت�أجيل جل�سات املحاكمة �ست مرات ب�سبب عدم �سوق العاملة ،اىل �أن
مت �إح�ضارها للمثول �أمام املحكمة بتاريخ � 2011/12/7أي بعد مرور  42يوماً
من تاريخ مثولها للمرة الأوىل �أمام املحكمة وبعد مرور  75يوماً على توقيفها.
اال�ستجواب �أمام الق�ضاء

نحا اال�ستجواب �أمام املحكمة عموماً منحى اال�ستجواب �أمام القوى الأمنية.
فبدورها ،وكما �سنلفت له �أدناه ،متحورت الأ�سئلة حول �أيام عطل العاملة واجلهة
التي تتوجه اليها لتم�ضية هذه الأيام وعالقتها مع اخلارج .وا�ستهلت اجلل�سة
با�ستجواب املدعية من قبل املحكمة ومتحورت الأ�سئلة حول عدد القاطنني يف
املنزل ،وتاريخ تفقدها للمجوهرات مو�ضوع الدعوى وتاريخ تقدميها ال�شكوى،
وما �إذا كانت العاملة تقوم بامل�س بالأغرا�ض داخل اخلزانة وتبني �أنها ال تقوم
بذلك .كما مت التطرق جمدداً اىل حياة العاملة ال�شخ�صية حيث ُ�سئلت املدعية

من مهرجان العمال االجنب  -موقع حركة مناه�ضة العن�صرية

�إن كانت املدعى عليها تخرج من املنزل ف�أفادت ب�أنها كانت تخرج مرة يف
و�سئلت كذلك عن تاريخ �آخر مرة خرجت بها العاملة من املنزل.
ال�شهرُ ،
وبعد ذلك ،انتقلت املحكمة اىل ا�ستجواب العاملة املدعى عليها التي كررت
�إفادتها الأولية و�أ�ضافت �أنها مل ت�شاهدمكامنجوهرات املدعية ،م�ؤكدة جمدداً
�أنها ال تقوم برتتيب �أو مل�س الأغرا�ض املوجودة داخل اخلزانة .كما ُ�سئلت عن
حياتها اخلا�صة و�إن كان لديها �أي �صديق وعن اجلهة التي كانت تق�صدها عند
مغادرتها املنزل ،وجمدداً يظهر �أن �أي عالقة خا�صة للمدعى عليها هي مو�ضع
�شبهة وت�سا�ؤل .كما طرحت عليها �أ�سئلة من قبل وكيل املدعية الذي �س�أل �إن
كانت ت�سمح للب�ستاين بالدخول اىل املنزل ،و�إن كانت املدعية تقفل الباب
عليها عند مغادرتها املنزل (و�أجابت العاملة ب�أنها مل تكن تقفل عليها الباب)،
كما �س�ألها �إن كانت متلك خط هاتف خلوياً لبنانياً.
وتقرر ت�أجيل اجلل�سة اىل تاريخ  2011/12/14لورود كتاب جواب �شركتي
 western unionو money gramب�ش�أن احلواالت التي متت
حل�ساب �شخ�صني معينني يف الفيليبني؛ وكان قد تقرر ا�ستف�سارهما ب�ش�أن ذلك
بنا ًء على طلب وكيل املدعية  .وفيما ورد جواب �شركة  money gramبعد
�ستة �أيام من حترير كتاب املحكمة ب�أنه مل يتبني �أي عمليات حتويل من لبنان اىل
الفيليبني با�سم �أي من ال�شخ�صني املذكورين ،ورد جواب �شركة western
 unionبعد �أكرث من �شهر على حترير كتاب املحكمة ( ،)2012/1/26وقد
جاء فيه �أن املدعية �صاحبة العمل قامت بتحويل  200د�.أ مرتني لأحد هذين
ال�شخ�صني .وبذلك ،وبدل �أن تثبت املدعية قيام املدعى عليها بتحويل مبالغ
م�شبوهة اىل الفيليبني ،توفر �إثبات معاك�س على عدم ح�صول ذلك.
موقوفة «خملى �سبيلها»  -موقوفة ل�صالح الأمن العام
بتاريخ  ،2012/1/16قرر القا�ضي الناظر يف الدعوى تخلية �سبيل املدعى

عليها دون كفالة و�إطالق �سراحها فوراً ما مل تكن موقوفة بجرم �آخر ،وذلك نظراً
«ملاهية اجلرم ومدة التوقيف» ،ما دامت مدة التوقيف قد و�صلت لثالثة �أ�شهر
و 24يوماً وهو ما يناهز احلد الأق�صى للتوقيف امل�سموح به وفق قانون �أ�صول
املحاكمات اجلزائية (� 4أ�شهر حمددة) .وقد مت ذلك رغم اعرتا�ض املدعية،
وبعدما تركت النيابة العامة للقا�ضي الأمر لتقديره.
ورغم هذا القرار ،نقر�أ يف حم�ضر جل�ستي الأول والثالث ع�شر من �شهر �شباط/
فرباير  2012العبارات التالية« :ح�ضر اال�ستاذ ( )...عن املدعى عليها املخلى
�سبيلها والتي تعذر �إح�ضارها كونها موقوفة ل�صالح االمن العام» .ونلحظ هنا
اجتماع الأ�ضداد يف هذه العبارة ،بحيث ورد فيها �أنها موقوفة رغم قرار القا�ضي
ب�إخالء �سبيلها ،على نحو ي�شكل م�ساً خطرياً يف القرارات الق�ضائية .ورغم
ذلك ،مل يبادر القا�ضي اىل �إحالة م�س�ألة االحتجاز التع�سفي اىل النيابة العامة،
ال بل تقرر �إرجاء اجلل�سة جمدداً اىل � 2012/3/12أي لـ 29يوماً .ونلحظ
هنا كيف �أ�صبح القا�ضي ي�ؤجل مواعيد اجلل�سات لتواريخ متباعدة (�شهر
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قبل املديرية العامة للأمن العام من دون �إعالم �أي من املحامي ممثلها �أو
املحكمة الناظرة يف الق�ضية واللذين بقيا وك�أنهما �آخر من يعلم .وعليه ،يظهر
بو�ضوح �أن العاملة ت�صبح عند االدعاء عليها من قبل �صاحب(ة) العمل ب�أي
�أمر (مهما كان واهيا) معر�ضة للتوقيف االحتياطي لأ�شهر طوال وملحاكمة
قلما ت�ساق اليها .ف�إذا توافر لها من يطلب �إخالء �سبيلها �أقله عند انتهاء احلد
الأق�صى للتوقيف االحتياطي ،ف�إن �إخالء ال�سبيل ال ي�ؤدي قط اىل حت�سني
و�ضعها� :إمنا يخرجها من ال�سوق انطالقا من ذلك ،تربز �إ�شكالية يف الكثري
من الق�ضايا يف االعوام املن�صرمة ،وهي عالقة االمن العام والق�ضاء الذي
متنع وال يزال يتمنع ،مثل ما تثبته وقائع هذه الق�ضية ،عن تنفيذ �أحكام
�صادرة عن ال�سلطة الق�ضائية ،معترباً �أن «�سلطته هو يلي بدها مت�شي» .1وما
قام به االمن العام برتحيل العاملة االجنبية قبل �صدور احلكم الق�ضائي،
ال ي�شكل فقط �إعرا�ضاً عن تنفيذ قرارات ق�ضائية ،امنا �أي�ضا ا�ستخفافاً تاماً
بالق�ضاء وباملحاكمة التي مل تبلغ خواتيمها بعد.
وتبعاً لرتحيل العاملة� ،أ�صدر القا�ضي قراراً يف  2013/3/27برباءة العاملة
لعدم كفاية الدليل .وقد �أتى احلكم بعد ان دامت الق�ضية �أكرث من �سنة
ون�صف وبعد �أن �أبقيت العاملة حمتجزة ملا يقرب من �أربعة �أ�شهر احتياطيا
وهو احلد الأق�صى للتوقيف يف اجلنح وملا يقرب من ثالثة �أ�شهر تع�سفاً
(�شهرين ب�سبب الت�أخر يف ابالغ ال�سجن قرار �إخالء ال�سبيل � +شهراً ب�سبب

تقريبا) على عك�س بداية املحاكمة حيث كان يتم االلتزام بالت�أجيل �ضمن
أولى
العامة
العاملة
شكوى
مواعيد ق�صرية (بني �أ�سبوع و�أ�سبوعني كحد �أق�صى) ،ومرد ذلك يعود على
الأرجح لو�ضعية املدعى عليها التي قامت املحكمة ب�إخالء �سبيلها بحيث مل
10/5
9/27
9/22
2011/9/22
يعد لإطالة �أمد املحاكمة وفق ر�أي املحكمة �أي ت�أثري �سلبي على حريتها ،ما
دام التوقيف الذي ح�صل بعد ذلك امنا يت�صل بتعليمات الأمن العام ولي�س
الحكم
ترحيل
اشعار بإخالء
اخالء
بالق�ضاء .وبالطبع ،تقدير املحكمة على هذا الوجه لي�س يف حمله ما دام توقيفها
بالبراءة
العاملة
السبيل
سبيل
من قبل الأمن العام ح�صل مبنا�سبة االدعاء عليها وحماكمتها ،وهو ي�شكل
قانوناً احتجازاً تع�سفياً �سافراً وجرماً مبفهوم �أحكام املادة  8من الد�ستور اللبناين
2013/3/27
4/21
3/12
2012/1/16
معطوفة على املادة  367من قانون العقوبات.
والالفت �أن املحكمة ظلت بعد ذلك تر�سل برقيات ل�سوق املوقوفة حل�ضور
�إجراءات الأمن العام) �أي ما جمموعه �سبعة �أ�شهر قبلما ي�صار اىل ترحيلها.
جل�سات املحاكمة ،من دون �أن يتم �سوق املدعى عليها اليها.
وتاليا� ،أمام معطيات مماثلة ،من امل�شروع الت�سا�ؤل عن القيمة الفعلية حلكم
ترحيل العاملة دون �إعالم الق�ضاء وقبل �صدور احلكم
عالمة �أخرى جندها يف امللف وتعك�س م�سار التعامل مع العامالت يف اخلدمة براءة العاملة بعدما مت توقيفها وترحيلها من دون تعوي�ض؟ فقد حكم عليها
املنزلية ،ومفادها ترحيل العاملة املدعى عليها خالل املحاكمة ،وقبل �صدور باالحتجاز والرتحيل مبجرد ادعاء �صاحب/ة العمل عليها رغم خلو ادعائه
احلكم ،ومن دون �إعالم �أي من القا�ضي الناظر يف النزاع �أو املحامي الذي من �أي دليل ،فيما بقي احلكم القا�ضي بالرباءة جمردا عن �أي �أثر فعلي
بالن�سبة اىل العاملة التي مل تعرف �أ�صال على الأرجح ب�صدوره .وبذلك،
ميثلها.
فبعد تغيب العاملة عن عدد من اجلل�سات ،وجه كاتب املحكمة بتاريخ تتبدى عالقة اال�ستغالل يف �أب�شع �صورها جلهة ا�ستباحة حرية العاملة مع
 2012/3/9ر�سالة اىل املديرية العامة للأمن العام ملعرفة �إن كانت املدعى جتريدها من �أي �ضمانة ق�ضائية :جتل �آخر لنظام الكفالة الذي �آن �أن ن�ضع
عليها ال تزال موقوفة ،فجاء اجلواب ب�أنها «غري موجودة يف �سجالتهم» .ويف حدا له وللظلم الناجت منه.
جل�سة  2012/3/12ح�ضر وكيل العاملة املدعى عليها «املخلى �سبيلها»
*باحثة في القانون ،من فريق «المفكرة القانونية»
و�صرح �أن العاملة «ال تزال موقوفة يف �سجن طرابل�س بانتظار �إحالتها اىل
املديرية العامة للأمن العام» ،كما تبني �أن مذكرة تخلية ال�سبيل مل تر�سل
دوري ًا اثر مبادرة من قبل «المفكرة القانونية»
يصدر هذا المقال
اىل ال�سجن ،علماً �أنه مر �شهر و 26يوماً على �إ�صدارها .ف�أر�سل �إ�شعار بهذا
ّ
بالتعاون مع «منظمة العمل الدولية/المكتب االقليمي للدول
املعنى اىل ال�سجن مع ت�سليمه باليد ملحامي العاملة مع �إرجاء اجلل�سة اىل
العربية» في إطار مشروع «تعزيز حقوق عامالت المنازل المهاجرات
�( 2012/6/25أي بعد ثالثة �أ�شهر و 13يوماً) .ويف جل�سة 2012/6/25
في لبنان» الذي يتم تنفيذه بدعم مالي من اإلتحاد األوروبي.
و�إذ �صرح وكيل املدعية �أنه مت ترحيل العاملة ،ف�إن وكيل العاملة �صرح باملقابل
ومسؤولية اآلراء المعبر عنها في هذا المقال أو المساهمات
�أنه لي�س على علم بهذا الأمر!! وتبعا لذلك� ،سطرت املحكمة كتاباً اىل
ً
توقيعا هي مسؤولية مؤلفيها وحدهم ،وال
األخرى التي تحمل
املديرية العامة للأمن العام ملعرفة ما �إذا ما كانت العاملة ال تزال موجودة على
يمثل النشر مصادقة من جانب منظمة العمل الدولية أو االتحاد
الأرا�ضي اللبنانية ،ف�أتى جواب الأمن العام يف  2012/9/26ب�أن العاملة
األوروبي على اآلراء الواردة بها.
غادرت الأرا�ضي اللبنانية اىل الإمارات العربية املتحدة يف .2012/4/21
وي�سجل هنا �أن قرار �إخالء ال�سبيل الذي ت�أخر لأ�شهر �إبالغه من ال�سجن،
�أدى عمليا لي�س اىل الإفراج عن املدعى عليها و�إتاحة الفر�صة لها للدفاع
عن نف�سها �إثباتاً لرباءتها يف الدعوى املرفوعة �ضدها ،بل اىل ترحيلها من
تقديم

بدء احتجاز

1 .1يراجع مقال �سارة ون�سا ،الق�ضاء يدون اقواال من�سوبة للأمن العام�« :سلطتنا نحن يلي بدها
مت�شي ولي�س �سلطة الق�ضاة» ويطلب امل�ساءلة ،ن�شر يف العدد االول من املفكرة القانونية ،متوز .2011

مشروع ممول من اإلتحاد األوروبي

ادعاء النيابة

جلسة
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قانون اإلتجار باألشخاص في أولى حاالته
التطبيقية :سالح ضد الفئات الضعيفة أم
لمصلحتهم؟
سارة ونسا
يف عام � ،2011صدر قانون مبعاقبة جرمية الإجتار بالأ�شخا�ص ،وقد مت مبوجبه �إ�ضافة
مواد جديدة اىل قانون العقوبات ،اعتمد فيه للمرة الأوىل مبد�أ معاقبة ا�ستغالل
الغري .وقد ح�صلت املفكرة القانونية على ملفي دعويني ال تزاالن عالقتني �أمام
حمكمة اجلنايات يف بريوت بتهمة الإجتار بالب�شر .وفيما الأفعال التي حتركت
الدعويان على �أ�سا�سها هي دفع �أ�صول (�أمهات و�آباء) لأوالدهم القا�صرين اىل
الت�سول ،ف�إن املراجع الق�ضائية الناظرة فيهما (النيابة العامة اال�ستئنافية يف بريوت
وقا�ضي التحقيق والهيئة االتهامية) قد �أجمعت على و�صفها ب�أنها �إجتار بالب�شر،
ما يجعلها جناية وفق املادة  586التي مت �إدخالها يف قانون العقوبات مبوجب
القانون امل�شار اليه �أعاله .وتعاقب املادة هذا الفعل باالعتقال مدة � 10سنوات
وبغرامة بحال كان اجلاين «�أحد �أ�صول املجني عليه» .والالفت يف هذا التوجه
�أنه يح�صل رغم احلذر الق�ضائي �إزاء تطبيق املواد املت�صلة بالإجتار بالب�شر ،ويف
حني �أنه كان من املمكن االدعاء على هذه الأفعال مبخالفة مادة �أخرى يف قانون
العقوبات ،وهي حتديداً املادة  618عقوبات التي تعاقب من دفع قا�صراً على
الت�سول باحلب�س ملدة �أق�صاها �سنتان .1وبالتايل ،من الالفت �أن عدداً من الق�ضاة
�أجمعوا على عد دفع القا�صرين اىل الت�سول يف هذه احلالة �إجتاراً بالب�شر على غري
عادة ورمبا للمرة الأوىل من دون �أن يتطرقوا حتى اىل احتمال �أن ت�شكل هذه
الأفعال جنحة وفق املادة  ،618علماً �أن ثمة فارقاً �شا�سعاً يف النتائج والعقوبات
املرتتبة على ذلك .ومن هذا املنطلق ،من �ش�أن التدقيق يف هذين امللفني �أن
يعلمنا كثرياً عن كيفية مقاربة الق�ضاة جلرائم الإجتار بالب�شر.

العودة اىل ج�سر ال�شغور ،فاعتربت الهيئة االتهامية �أنها «حماولة للإيحاء ب�أنهم
ا�ضطروا لرتك بلدهم ب�سبب الو�ضع الأمني يف حني �أنها مقيمة يف لبنان منذ
قبل العام  2006بدليل وجود حكم �صادر بحقها يف تلك ال�سنة (مالحظة:
مل يذكر امللف يف �أي حلظة ما هو اجلرم مو�ضوع احلكم امل�شار اليه ،كما مل
يلفت امللف اىل ختم دخول الأمن العام على بطاقة عودة املدعى عليها وامل�ؤرخ
يف  .)2012/6/16وبعد �أن ع ّينت املحكمة حمامياً للمدعى عليها بنا ًء على
طلبها� ،أدلت خالل ا�ستجوابها �أمام حمكمة اجلانيات ب�أنها مل تكن على علم
ب�أن �أوالدها يبيعون العلكة بال�شارع� ،إمنا كانت تعتقد �أنهما ذهبا للعب االنرتنت.
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الإجتار بالأ�شخا�ص� ،أي اىل تكييف الأفعال املعرو�ضة عليها بال�شكل الذي
فعدتها جناية الإجتار بالب�شر ولي�س
ي�سمح بتطبيق �أق�سى العقوبات عليهاّ ،
جنحة الدفع للت�سول امل�شار اليها �أعاله .وكما تقدم ،من الالفت �أن يت�صل �أول
تطبيقات قانون جترمي الإجتار بالب�شر على �أمهات �سوريات دفعن �أوالدهن اىل
الت�سول وهم يف حال عوز كما هي حال معظم الالجئني .ففي حاالت كهذه،
يكون الدافع اىل الت�سول عموماً لي�س الإثراء �أو الإجتار بالآخر� ،إمنا �أود ه�ؤالء
جميعاً ،ما يجعل الأ�صول كالأطفال �ضحايا الفقر واحلاجة ورمبا القوة القاهرة،
ويجعل الت�شدد العقابي هنا يف غري حمله .وما يجعل الأمر �أكرث غرابة هو خلو
امللفني من �أي ا�ستجواب للقا�صرين ومن نظرتهم ملا كانوا يتعر�ضون له .كما ال
توجد �أي �إ�شارة �أو حتى تلميح اىل احتمال �أن يكون �أهل القا�صرين يعملون
�ضمن ع�صابة �أم ال� ،إ�ضافة اىل عدم البحث عن طبيعة اال�ستغالل احلا�صل �أو
مدى حاجة �أو فقر تلك العائالت وفيما �إذا كان لديها م�صدر رزق �آخر �أو ممكن.
ومن هذه الزاوية ،ي�صبح الت�سا�ؤل م�شروعاً يف ما �إذا كان ت�شدد الق�ضاة هنا
جدية للق�ضاء يف الت�صدي جلميع �أ�شكال اال�ستغالل �أم �أنه
يت�صل ب�إرادة ّ
يندرج �ضمن خانة ردود الفعل �ضد تكاثر �أعداد الالجئني ال�سوريني ،2متاماً
كما هي حال احلمالت التي تقوم بها بلديات عدة ملنع جتمع وجتول ه�ؤالء �أو
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وقائع الملف األول

وقائع الملف الثاني

ويف وقائع امللف الأول� ،ألقت مفرزة ا�ستق�صاء بريوت ،يف نهاية �شهر ت�شرين
الثاين من العام  ،2012حوايل ال�ساعة الثامنة م�سا ًء ،القب�ض على قا�صرين من
اجلن�سية ال�سورية ،وهما يقومان ببيع العلكة والت�سول يف �شوارع بريوت .وتبعاً
لذلك ،ا�ستدعت القوى الأمنية الوالدة للتحقيق معها «ملعرفة �سبب �إر�سالهما
اىل الطريق» .وخالل التحقيق معها �أفادت ب�أنها �أم لأربعة �أوالد و�أنها م�صابة
مبر�ض مزمن ومت�شي على العكاز وهي مت�أهلة من رجل �سوري لديه «دي�سك»
ال يعمل ،و�أنه ب�سبب «و�ضعنا املادي يف هذه الأيام الأخرية واجلوع الذي
ولدي اىل ال�شارع لبيع العلكة لكي ن�شرتي اخلبز» .وعلى �إثر
مررنا فيه � ُ
أر�سلت ّ
هذه الإفادة ،قرر املحامي العام اال�ستئنايف يف بريوت توقيف الوالدة وت�سليم
القا�صرين اىل م�ؤ�س�سة للرعاية االجتماعية و�إحالة امللف �أمام القا�ضي املنفرد
الناظر يف ق�ضايا جنح الأحداث يف بريوت لإجراء ما يراه منا�سباً بالن�سبة
للقا�صرين «على �ضوء �أحكام املادة  26من قانون الأحداث» .ولدى ا�ستجواب
الوالدة من قبل قا�ضي التحقيق يف بريوت ب�ش�أن حمل ولديها على الت�سول،
�أجابت �أنها وزوجها يعانيان من �أمرا�ض ال ت�سمح لهما بالعمل و�أنه «نظراً ل�ضيق
احلال وعدم متكننا من دفع �إيجار الغرفة التي نقيم فيها ،ذهب الولدان للت�سول
لت�سديد الأجرة ،وو�ضعنا املادي �سيئ جداً وال ن�ستطيع العودة اىل بلدنا ج�سر
ال�شغور يف �سوريا ب�سبب الأو�ضاع الأمنية» .وقد انتهى اىل اتهام املدعى عليها
من قبل الهيئة االتهامية وفق القرار الظني لقا�ضي التحقيق ،بجناية الإجتار
بالب�شر و�إ�صدار مذكرة �إلقاء قب�ض بحقها و�إحالتها اىل حمكمة اجلنايات يف
بريوت لتحاكم �أمامها» .وقد بنت الهيئة قرارها ،على ما مت �إبرازه من وقائع،
معتربة �أن املدعى عليها ،و«بحكم �سلطتها كوالدة للقا�صرين ،دفعتهما للت�سول
يف ال�شوارع حتت �ستار بيع العلكة ،حتى �أوقات الليل وا�ستغاللهما جلني املال
وهما بعمر يحتاجان فيه للرعاية»� .أما بالن�سبة ملا �صرحت به الوالدة عن و�ضعها
وو�ضع زوجها ال�صحي ،فقد اعتربت الهيئة االتهامية �أن هذا الأمر «لي�س من
�ش�أنه رفع التبعية اجلزائية عنها»� ،أما بالن�سبة اىل ما �أدلت به عن عدم متكنها من

�أما بالن�سبة لوقائع امللف الثاين ،فقد قامت مفرزة ا�ستق�صاء بريوت بتاريخ
 2013/1/17بتوقيف �أربعة قا�صرين وهم يقومون ببيع العلكة والت�سول يف
بريوت ،علماً �أن والدة �أحدهم كانت برفقتهم .وتبعاً لذلك ،مت التحقيق مع والدة
اثنني منهم ،كانت موجودة معهما على الطريق وقد �أفادت ب�أن �سبب وجودها
مبعيتهما يف حال ت�سول على الطريق العام هو حالتهم االقت�صادية ال�صعبة و�أن
زوجها متوفى .كذلك مت التحقيق مع �أ�صول القا�صرين الآخرين (وبع�ضهم
�أقارب) و�أفادوا ب�أنهم هربوا من �سوريا منذ حوايل �شهر ب�سبب الأو�ضاع الأمنية
هناك ،و�أفادت والدة �أحدهم ب�أن زوجها متوفى ،و�أنها تعمل يف جمال تنظيف
البيوت و�أن ابنها ال يت�سول بل يبيع العلكة ب�سبب و�ضعهم املادي ال�صعب
ومن �أجل احل�صول على «قوت يومنا»� .أما �شقيق �أحد القا�صرين فقد �أفاد ب�أن
�شقيقه يقدم على بيع العلكة من تلقاء نف�سه و�أنه يذهب مع �أبناء اجلريان ومل
يطلب منه هذا ،علماً �أنه «كان يتابع درو�سه يف �سوريا» .وقد قرر املحامي العام
اال�ستئنايف يف بريوت �إحالة امللف �أمام القا�ضي املنفرد الناظر يف ق�ضايا جنح
الأحداث يف بريوت لإجراء ما يراه منا�سباً بالن�سبة للقا�صرين ،الذين مت
ت�سليمهم اىل مركز رعاية اجتماعية؛ كما قرر توقيف �أ�صول ثالثة منهم (مل
يتم توقيف �شقيق القا�صر الرابع كما مل يتم توقيف والدته �أو والده ب�سبب
وجودهما يف �سوريا) ،و�إحالتهم �أمام قا�ضي التحقيق حيث تبنوا جميعاً ما
�أدلوا به خالل التحقيقات الأولية .وقد �أ�ضاف �أحدهم �أنه مل يكن على
علم ب�أن القا�صر يعمل خارج املنزل .كما نفوا التهمة املن�سوبة لهم وهي
الإجتار ب�أوالدهم .وقد اعتربت الهيئة االتهامية على غرار قا�ضي التحقيق
�أن فعل املدعى عليهم الثالثة هو �إجتار بالب�شر م�ؤكدة وجوب حماكمتهم
�أمام حمكمة اجلنايات .واعتربت �أن ك ًال من املدعى عليهم الثالثة «�أقدم
على الإجتار بابنه القا�صر ،م�ستغ ًال �سلطته الوالدية عليه لال�شرتاك معه لي ًال،
يف الت�سول وا�ستجداء الإح�سان ،عن طريق التحجج ببيع العلكة».
وبذلك ،تبدو الهيئات الق�ضائية املذكورة وك�أنها مالت ب�سرعة اىل تطبيق قانون

�أي�ضاً قيام اجلي�ش اللبناين ب�ضرب عمال �سوريني يف الأ�شرفية يف نهاية العام
الفائت� 3أو �أي�ضاً املمار�سات التي قام بها عنا�صر بلدية الدكوانة بتغطية كاملة
من رئي�سها ،من تعرية وحتر�ش و�ضرب و�إيذاء �ضد بع�ض املواطنني ال�سوريني
مث ًال .وما يزيد هذا الت�سا�ؤل �إحلاحاً هو �أن ت�شدد الق�ضاة يف هاتني الق�ضيتني قد
طال عملياً �إحدى الفئات الأ�ضعف اجتماعياً ،فيما «ع�صابات الإجتار معروفة
لدى الأجهزة الأمنية وكان ب�إمكانهم مالحقتها عندما �أ�صبح القانون نافذاً .ومن
الأمثلة الدالة على ذلك هو قرار �صادر عن قا�ضي التحقيق (املن�شور يف هذا
العدد) مبنع حماكمة والد قا�صرة ذات � 9سنوات ،ثبت �أنها كانت تراق�ص زبائن
�أحد املطاعم الليلية يف بريوت بجرم الإجتار بالب�شر ،نظراً «للرباءة» يف وجهها.
كان من ال�ضروري و�ضع �إطار قانوين حلماية �ضحايا الإجتار بالب�شر ،وال
�سيما الأطفال منهم� ،إال �أن و�ضع ن�صو�ص من�سلخة عن الواقع االجتماعي
واالقت�صادي ،ومن دون �أي نقا�ش عام 4حول الفئات التي يهدف هذا
القانون اىل حمايتها ،قد يكون �أدى اىل ا�ستخدامه على نحو خمالف
لأهدافه الأ�سا�سية ،فانقلب القانون من �أداة حلماية الفئات الأكرث �ضعفاً
وعر�ضة لال�ستغالل اىل �أداة �إ�ضافية ملعاقبة ه�ؤالء واالقت�صا�ص من فقرهم،
�ضدهم.
يف ج ٍّو عام ي ّت�سم بالعن�صرية ّ
1 .1املادة  618من قانون العقوبات« :من دفع قا�صرا دون الثامنة ع�شرة من عمره اىل الت�سول
جرا ملنفعة �شخ�صية عوقب باحلب�س من �ستة �أ�شهر اىل �سنتني وبالغرامة من ع�شرين �ألف اىل
مئتي �ألف لرية لبنانية»
2 .2وزير لبناين يدعو �إىل «و�ضع حد» لتدفق الالجئني ال�سوريني �إىل بالده ،الو�ضع االمني
مهدد من قبل الالجئني ال�سورينيhttp://alhayat.com/Details/487803 ،

3 .3على لبنان التحقيق يف اعتداء اجلي�ش على الوافدين ومعاقبة امل�س�ؤولني  ،هيومن رايت�س
وات�ش 0-10/10/http://www.hrw.org/ar/news/2012 ،2012-10-10 ،

4 .4يراجع مقال غيدة فرجنية« ،قانون االجتار بالب�شر� :أي ح�سا�سية ازاء �ضحاياه؟» ،املفكرة
القانونية ،العدد الثاين

النيابة العامة تستأنف قرارا لقاضي التحقيق:

هذا الفعل يسمى إتجارا بطفل
سعدى علوه
بتاريخ  ،2012-12-7ا�ست�أنفت النيابة العامة اال�ستئنافية يف بريوت
ب�شخ�ص املدعي العام �سامر يون�س القرار الظني ال�صادر عن قا�ضي التحقيق
يف بريوت بتاريخ  ،2012-12-6بخ�صو�ص ق�ضية ا�ستغالل طفلة ،والذي
انتهى �إىل منع املحاكمة عن املدعى عليهم الثالثة (ومنهم والدها وم�ستثمر
املطعم/امللهى ومديره) .وكان االدعاء قد ح�صل بداية على �أ�سا�س املادة
 586من قانون العقوبات (جرم الإجتار بالب�شر) �ضد ه�ؤالء �إثر عر�ض �أحد
الربامج التلفزيونية �شريط فيديو (برنامج للن�شر على تلفزيون اجلديد) ،تظهر
فيه الطفلة ال�ضحية ذات الت�سع �سنوات وهي «تراق�ص يف وقت مت�أخر جداً
الزبائن الرا�شدين يف ملهى ليلي معروف ب�سوء �سمعته ،وتتنقل بغواية بني
طاوالتهم ،بني ال�ساعة الواحدة واخلام�سة فجراً».
...و�إذ برر قا�ضي التحقيق رف�ضه الظن بجرم الإجتار بالب�شر ب�أنه «مل يثبت
من خالل التحقيقات وكل �أوراق امللف توفر �أي من العنا�صر اجلرمية
املن�صو�ص عنها يف املادة  586من قانون الإجتار بالأ�شخا�ص ،ال �سيما �أن
الفتاة القا�صر كانت برفقة والديها يف املطعم ولي�ست وحدها� ،إن لناحية
احل�ضور �أو الرق�ص ،مثلهم مثل بقية الزبائن ،ومن دون ح�صول �أي عملية
قب�ض لأي مبلغ من املال� ،سواء من الوالدين �أو منها مبا�شرة وال من �أي
�شخ�ص كان» ،بنى يون�س ا�ستئنافه على قيام قا�ضي التحقيق مبا �أ�سماه
«ت�شويه الوقائع الثابتة والناطقة».
ويظهر بو�ضوح من اال�ستئناف �أن �أكرث ما ا�ستفز املدعي العام هو اعتبار
قا�ضي التحقيق �أن قناعته قد تر�سخت مع ح�ضور الفتاة القا�صر برفقة
والدتها �إىل مكتبه حيث تبني له �أنها «طفلة عادية جداً ،ال �سيما لناحية

االدعاء العام األردني

يوجه تهمة باالستناد
إلى اتفاقية دولية
أيمن هلسا
يف �سابقة هي الأوىل من نوعها ،قام مدعي عام جنوب عمان ،القا�ضي �أحمد
الرواحنة ،يف بدء �أيار  ،2013ب�إ�سناد تهمة الإجتار بالب�شر وفقاً لأحكام قانون
منع الإجتار بالب�شر رقم  9ل�سنة  2009وبروتوكول منع وقمع الإجتار بالب�شر ملدير
�شركة خدماتية متخ�ص�صة بالعمالة الوافدة .وبح�سب ما جاء يف و�سائل الإعالم،
ف�إن ال�شركة و�ضعت  60عام ًال من اجلن�سيتني امل�صرية والهندية يف م�ساكن غري
�صاحلة و�أو�ضاع �صحية �سيئة ،حيث كانت امل�ساكن يف غرف �صغرية مكتظة
ب�أعداد كبرية ،ال يتوافر فيها املاء والكهرباء وال�صرف ال�صحي ،وحماطة ب�سياج
مينع دخول �أي من العمال �أو خروجه ،كما �أن القائمني على ال�شركة تذرعوا
ب�أو�ضاعهم غري القانونية لتخويفهم وفر�ض بقائهم داخل تلك امل�ساكن من �أجل
�سالمتهم وعدم �إلقاء القب�ض عليهم خالل احلمالت الأمنية املنظمة للعمالة.
القرار الذي يعطي جمموعة من الدالئل الإيجابية ،يطرح بع�ض عالمات
اال�ستفهام ب�ش�أن قانون منع الإجتار بالب�شر الأردين :ففيما ر�أى البع�ض �أن
القانون املذكور ال يغطي الأفعال اجلرمية التي ن�ص عليها الربوتوكول كافة،
الأمر الذي �أجرب القا�ضي الرواحنة على اللجوء اىل بروتوكول منع الإجتار
بالب�شر ل�سد النق�ص ،ر�أى البع�ض الآخر �أن اللجوء �إىل الربوتوكول ح�صل
من باب الت�أكيد ولي�س ب�سبب الق�صور يف القانون.
وجتدر الإ�شارة �إىل �أن تطبيقات قانون منع الإجتار بالب�شر الأردين حمدودة

�شكلها وبراءة وجهها» .وقد بينّ يون�س يف ا�ستئنافه على نقي�ض ذلك �أن
ال�شريط امل�ص ّور «وما رافقه من �شهادات تظهر فيها نور تراق�ص الزبائن
الرا�شدين وتتنقل بغواية بني طاوالتهم بني الواحدة واخلام�سة فجراً ،يدل
على براءة ُ�سرقت وطفولة ُ�سحقت من والد «حري�ص» ا�صطحب طفلته
«للرق�ص مثلها مثل بقية الزبائن يف املطعم» .و�شدد يون�س على �أن ذلك
ح�صل «يف وقت يجب �أن تكون فيه الطفلة نائمة يف �سريرها حتلم �أحالم
الأطفال وتلب�س لبا�سهم وتلعب �ألعابهم ،ال �أن تكون يف مكان م�شبوه
وموبوء يعج بالفتيات املرتديات مالب�س مثرية واجلال�سات وحدهن على
الطاوالت بانتظار زبون» .وعليه ،اعترب يون�س �أنه مع هذه الوقائع «ي�ستحيل
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و�صف(ها) بالطفلة العادية جداً ،ال �سيما لناحية �شكلها وبراءة وجهها»،
م�ؤكداً �أن «اجلزم ،خالفاً لكل ما �صار بيانه ،ب�أن(ها) «طفلة عادية جداً»،
ال يتم ا�ستناداً �إىل �شكلها وبراءة وجهها� ،إمنا يتحقق بنتيجة معاينة ومعاجلة
ومتابعة يجب �أن يتوالها اخت�صا�صيون» .فوحدهم االخت�صا�صيون «ينظرون
�إىل ما هو �أبعد من ال�شكل وبراءة الوجه ،في�سربون �أغوار نف�س م�ش ّوهة وروح
حمطمة لدى طفلة ي�ستغلها و»يتاجر» بها والدها «احلري�ص جداً» .وتوقف
يون�س عند املكان الذي ح�صلت فيه الواقعة لي�صفه بـ»امللهى املت�سرت
خلف ت�سمية مطعم ،يف حني �أنه لي�س �سوى غطاء وواجهة ملمار�سة الدعارة
واحل�ض على الفجور وت�سهيلهما من �صاحب املطعم املدعى عليه ومديره
(املدعى عليهما اىل جانب الوالد) ما يوجب اتهام ه�ؤالء بجناية املادة 586
امل�ضافة �إىل قانون العقوبات مبوجب املادة الأوىل من القانون ال�صادر حتت
الرقم  ،2011/164وتدريكهم ر�سوم الدعوى ونفقاتها» .وبذلك ،يتبدى
�إ�صرار املدعي العام يون�س على تطبيق جرم الإجتار بالب�شر مبا يعك�سه من
روابط ا�ستغالل ،كنقي�ض لتحفظ ق�ضاة التحقيق �إزاء ذلك.
*صحافية

االجتار بالب�شر  -مدونة بلوغ �سبوت

ن�سبياً وهي تنح�صر عموماً يف جمال بيع الأع�ضاء الب�شرية .ومرد ذلك هو �أن
امل�ش ّرع الأردين ا�ستعاد العبارات نف�سها الواردة يف الربوتوكول ،والتي لها معان
ومدلوالت حمددة ومعينة يف القانون الدويل العام ولكن لي�س يف القوانني
الأردنية الداخلية .فعلى �سبيل املثال ،العمل بال�سخرة التي وردت يف القانون
والربوتوكول جند لها تعريفاً باملادة ( )2من اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم
 29ل�سنة  ،1930وكذلك عبارة ا�سرتقاق جند لها تعريفاً يف اتفاقية الرق ل�سنة
 ،1926فيما ال جند لها تعريفاً وا�ضحاً يف القانون الأردين الداخلي .لذلك
�أ�صبح تعريف اجلرمية يف القانون الوطني يت�صف بالعمومية والغمو�ض ويفتقر �إىل
الدقة .كما �أن هناك عبارات �أغفلها امل�ش ّرع الأردين مثل «التجنيد» و»التنقيل»
وكذلك الأمر بالن�سبة لعبارة «املمار�سات ال�شبيهة بالرق» التي جند تعريفاً لها يف
االتفاقية التكميلية لإبطال الرق وجتارة الرقيق والأعراف واملمار�سات ال�شبيهة
بالرق ل�سنة  .1956و�أخريا ت�شكل بع�ض الأفعال الواردة يف التعريف جرائم
م�ستقلة مبوجب قانون العقوبات من مثل اخلطف واالحتيال و�إجبار املر�أة على
ممار�سة البغاء ،وهي جرائم تخ�ضع لعقوبات �أقل ق�سوة من عقوبة الإجتار بالب�شر.
ويف هذه احلاالت ،غالباً ما مييل الق�ضاء اىل تكييف �أفعال الإجتار �ضمن الأو�صاف
القانونية لقانون العقوبات ،على خلفية �أنها �أكرث و�ضوحاً مثل الإيذاء وهتك
العر�ض واحلرمان من احلرية� ،أو غريها من اجلرائم� ،أو رمبا �أي�ضاً على خلفية �أنها
�أقل ق�سوة .يذكر �أنه �أمام فعل واحد متعدد الأو�صاف اجلرمية ،تن�ص الفقرة 1
من املادة  57من قانون العقوبات الأردين على �أنه «�إذا كان للفعل عدة �أو�صاف
ذكرت جميعها يف احلكم ،فعلى املحكمة �أن حتكم بالعقوبة الأ�شد» ،فيما تن�ص
الفقرة  2من املادة ذاتها على �أنه «�إذا انطبق على الفعل و�صف عام وو�صف
خا�ص �أخذ بالو�صف اخلا�ص» .لذلك قد يكون اعتماد املدعي العام لربوتوكول
منع الإجتار بالب�شر هو من باب الت�أكيد وحماولة لتقليل احتمالية قيام املحكمة
بتكييف الأفعال اجلرمية حتت بند جرمية �أخرى.
ومل يتناول الد�ستور �صراحة الرتبة القانونية لالتفاقيات الدولية امل�صادق عليها،
�إال �أن اجتهاد حمكمة التمييز� ،أعلى حمكمة نظامية يف الأردن ،ا�ستقر على

الإجتار بالب�شر-موقع جريدة بدر

�إعطاء االتفاقيات الدولية امل�صادق عليها ح�سب الأ�صول رتب ًة �أعلى من القوانني
العادية ،و�إن اقت�صر تطبيق هذه القاعدة على االتفاقيات املت�صلة بالعالقات
التجارية �أو االقت�صادية بني الأردن وغريها من الدول� ،إ�ضافة �إىل كونها اتفاقيات
تلقائية التنفيذ ،مبعنى �أن تطبيقها يف النظام القانوين الأردين كان متاحاً
دون احلاجة التخاذ �أي تدابري وطنية بهذا اخل�صو�ص ،كما هي احلال عند
�إلغاء ر�سوم جمركية على ب�ضائع م�ستوردة �أو حتديد طريقة احت�ساب التعوي�ض
عن الأ�ضرار التي تنجم عن حوادث الطريان الدويل .ومن هذا املنطلق ،يبقى
تطبيق بروتوكول منع الإجتار بالب�شر مبا�شرة يف ق�ضية جزائية مو�ضع ت�سا�ؤل:
فهو لي�س من االتفاقيات التلقائية التنفيذ بل هو يقت�صر على �إلزام الدولة
املوقعة له بتعديل ت�شريعها الوطني ليتالءم مع �أحكامه ،ومبد�أ ال�شرعية الذي
ين�ص على �أنه ال جرمية وال عقوبة �إال بن�ص يلزم القا�ضي الوطني باجلرائم
والعقوبات التي حددها القانون الوطني.
*محام و أستاذ القانون المشارك
بجامعة اإلسراء ،عمان – األردن
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كيف نعالج المرض النفسي في لبنان؟
إشكاليات وتناقضات
هال كرباج
تع ّرف منظمة ال�صحة العاملية العوامل املحددة االجتماعية لل�صحة ب�أنها
«الظروف النا�شئة عن البيئة االجتماعية وال�سيا�سية واالقت�صادية التي ينمو
فيها الفرد والتي ت�ؤثر مبا�شرة على �صحته اجل�سدية و النف�سية» .1و ُيعترب نظام
الرعاية ال�صحية واحداً من العوامل املحددة االجتماعية الأكرث ت�أثرياً يف �أي
جمتمع .فهو قد يوفر �إمكانية الو�صول �إىل الرعاية الفعالة لدى �سائر الأفراد
من دون متييز� ،أو على العك�س ،الإبقاء على ال�شرخ القائم بني الطبقات
االجتماعية .ويف هذه احلالة ،يكون للعجز عن الو�صول �إىل خدمات الرعاية
ال�صحية املالئمة ت�أثري �سلبي على الإنتاجية والقدرة على التكيف ،ما ي�ؤدي
بالتايل �إىل ا�ستدامة دورة الفقر واال�ستبعاد.
و�إذا نظرنا عن كثب �إىل نظام الرعاية ال�صحية النف�سية يف لبنان ،يبدو من
الوا�ضح �أنه يحافظ على هذا االنق�سام بني الطبقات االجتماعية� ،أ�سا�ساً
ب�سبب عدم وجود �سيا�سة وطنية لل�صحة النف�سية.
القطاع العام :خيار اإليداع في مؤسسات
ً
ممكنا
الرعاية ال يزال

«ل» �شاب يف الثالثني من عمره ،يتحدر من عائلة تعي�ش حتت خط الفقر
يف البقاع .يعاين «ل» من الف�صام ،وهو مر�ض نف�سي مزمن قد يتجلى
يف الهلو�سة/الأفكار الهذيانية ،ومي ّر عرب انتكا�سات ،مع واقع م�ؤمل ومقلق
يعي�شه املري�ض .ال ي�ستطيع «ل» تلقي الرعاية ال�صحية �إال من خالل وزارة
ال�صحة� ،إذ �إنه ال ميتلك �أي ت�أمني �صحي.
�إن املوازنة املخ�ص�صة من قبل وزارة ال�صحة للرعاية النف�سية (التي متثّل
 5%من موازنة ال�صحة العامة� )2إمنا هي خم�ص�صة لال�ست�شفاء ،مع العلم
تتم �إال يف ثالثة م�ست�شفيات للأمرا�ض
�أن تغطية عمليات اال�ست�شفاء ال ّ
النف�سية ،2ولتوفري الأدوية ،التي غالباً ما تكون قد نفدت� .أما اخلدمات
اخلارجية� ،سواء للوقاية من الأمرا�ض �أو املتابعة املتعددة التخ�ص�صات �أو
امل�ساعدة على �إعادة االندماج االجتماعي واملهني ،فهي غري موجودة.
غري �أن املر�سوم اال�شرتاعي  1983/72ين�ص على وجوب �إن�شاء مراكز
خلدمات الرعاية ال�صحية النف�سية يف �سائر �أنحاء البالد.3
يتم �إذاً عالج «ل»؟ خالل فرتات االنتكا�س ،يتم �إدخاله �إىل
كيف ّ
امل�ست�شفى من �أجل تعديل العالج وتكييفه ،وبني كل عملية ا�ست�شفاء
و�أخرى ،ال يتوافر له �أي جمال لعالج خارجي ي�شارك فيه اخت�صا�صيون
يف ميادين خمتلفة (اخت�صا�صي يف علم النف�س ،طبيب نف�سي ،مر�شدة
اجتماعية ،اخت�صا�صي يف العالج االن�شغايل )...ومن �ش�أنه �أن يعيد
�إدماجه يف املجتمع .لذا ،يق�ضي «ل» �أيامه يف خمول تام داخل املنزل
وحالته تتدهور تدريجياً .تتكرر انتكا�سات «ل» وتتقارب عمليات ا�ست�شفائه
يف انتظار �أن يقرر الطبيب النف�سي �أن حالته قد تدهورت و�أنه ال يتجاوب
مع العالج وينزع �إىل العنف .فيقرر ،باالتفاق مع العائلة� ،إدخاله نهائياً �إىل
م�ست�شفى للأمرا�ض النف�سية.
ي�صبح «ل» بذلك من النزالء الدائمني يف امل�ست�شفى يف الثالثني من
العمر؛ مي�ضي �أحياناً العطل مع عائلته ،بعد احل�صول على الإذن من
الطبيب النف�سي� ،إال �أنه ينعزل تدريجياً وي�صبح منطوياً على ذاته؛
يفقد �أي حافز للت�أقلم مع احلياة خارج امل�ؤ�س�سة بل ي�شعر دوماً بالعجز
عن القيام بذلك .يعمل طوال اليوم يف مطبخ امل�ست�شفى ،من دون �أي
مقابل ،وذلك يف �سياق عالجه االن�شغايل عن طريق العمل ،على النحو
الذي يحدده الفريق الطبي.
تعك�س هذه ال�صورة ت�شابهاً الفتاً مع العالج النف�سي الذي كان �سائداً

يف القرن التا�سع ع�شر والذي كان يقوم على �إيداع املر�ضى النف�سيني يف
م�ؤ�س�سات للرعاية وي�ستلهم �أ�س�سه من «العالج الأخالقي �أو املعنوي» الذي
ط ّوره بينيل pinel:والذي يقوم على وجوب عزل املر�ضى النف�سيني عن
املجتمع وعدم �إمكانية �شفائهم �إال من خالل العمل والعي�ش يف م�ؤ�س�سات
الرعاية� .4،5إن الو�صف الالحق لـ»املتالزمة امل�ؤ�س�سية» (syndrome
 ،)institutionnelوهي الفقدان التدريجي لل�شعور بالهوية لدى
ال�شخ�ص وخ�ضوعه بالكامل للم�ؤ�س�سة وتدين الدافعية واال�ستقاللية لديه،
قد �ساهم يف �إعادة النظر يف هذا النموذج والتطور التدريجي حلركة العالج
خارج امل�ؤ�س�سات وامل�ست�شفيات للمر�ضى النف�سيني يف القرن الع�شرين.
بالإ�ضافة �إىل ذلك ،يتم هذا ك ّله يف ّ
ظل غياب للت�شريعات اخلا�صة
بال�صحة النف�سية ،مبا يف ذلك عدم وجود �أي قانون لإدارة عملية تقرير
اخلطة العالجية و�شروط اال�ست�شفاء الق�سري ومدته .فال تخ�ضع امللفات
الطبية اخلا�صة باملر�ضى املزمنني ،املحكوم عليهم بالبقاء مدى احلياة يف
م�ؤ�س�سات الرعاية ،للمراقبة من قبل �أي هيئة ق�ضائية م�ستقلة من �ش�أنها
النظر يف مدى توافر املربرات ال�ستمرار العالج يف امل�ست�شفى� .أما ظروف
اال�ست�شفاء (احرتام حقوق املر�ضى ،عمل املر�ضى) وطرق العالج
الق�سرية (الإفراط الدوائي واملعاجلة بال�صدمات الكهربائية والتقييد
اجل�سدي) ،فال تخ�ضع لأي رقابة �أو مراجعة.3
لقد اخرتنا �إيراد مثال متطرف و�إمنا حقيقي ،وهو يج�سد ،بدرجات متفاوتة،
واقع العديد من املر�ضى الذين يعانون من الف�صام وينتمون �إىل بيئات
اجتماعية واقت�صادية حمرومة .غري �أنه ال بد من الإ�شارة �إىل �أن بع�ض املر�ضى
ي�ستفيدون من هذا النظام؛ �إذ ال يتم �إيداعهم جميعاً يف امل�ست�شفيات؛
فبع�ضهم ال يقيمون يف امل�ست�شفى �إال لفرتات ق�صرية ويتمتعون بدعم �أ�سري
واجتماعي يع ّو�ض عن النق�ص يف املتابعة اخلارجية .بالإ�ضافة �إىل ذلك،
ّ
ت�شكل م�ؤ�س�سات الرعاية امللج�أ الوحيد لبع�ض املر�ضى الذين هم بال
م�أوى ومهملون من قبل �أ�سرهم .كما �أن العاملني يف امل�ؤ�س�سات ي�سعون
جاهدين لتنفيذ �أن�شطة فنية وحرفية وريا�ضية ومنع غو�ص املر�ضى يف
«املتالزمة امل�ؤ�س�سية»� .إال �أن الغاية من هذه املبادرات ال تتعدى كونها
ت�شغيلية وترفيهية ،وال تخدم الهدف الرئي�سي القا�ضي ب�إحلاق املري�ض
مب�شروع �إعادة ت�أهيل اجتماعية على املدى الطويل.
ميكن �أي�ضاً للمر�ضى الذين يتمتعون بتغطية �صحية عرب ال�ضمان
االجتماعي �أو اجلي�ش دخول هذه امل�ست�شفيات/امل�ؤ�س�سات نف�سها
واحل�صول على بع�ض الأدوية� .إال �أن الإيداع الدائم �أقل �شيوعاً وفرتات
اال�ست�شفاء �أق�صر عموماً لدى ه�ؤالء املر�ضى .كما �أن انعدام مراكز
الرعاية اخلارجية وغياب املتابعة و�إعادة الت�أهيل تنعك�س بدورها على
تطور حاالت ه�ؤالء املر�ضى.
وبغ�ض النظر عن درجات تعقيد حالة كل مري�ض وتعدد �أنواع هذه
احلاالت ،ومع العلم �أن العاملني ومقدمي الرعاية ي�ؤدون مهامهم تبعاً
للموارد املتاحة ،يبقى �أن نظام الرعاية ال�صحية النف�سية يف امل�ؤ�س�سات
العامة �إمنا يرتكز على منطق الإيداع وت�صوير املر�ض النف�سي على �أنه
مر�ض ع�ضال وغري قابل للتكيف مع احلياة يف املجتمع .وغالباً ما يتم
تربير الإيداع يف م�ؤ�س�سات الرعاية ببلوغ مرحلة متقدمة من املر�ض وعدم
التجاوب مع العالج ،يف حني �أنه ينتج يف بع�ض الأحيان من ال�شوائب القائمة
يف نظام الرعاية ال�صحية ولي�س من حقيقة طبية مو�ضوعية .ومن �ش�أن ذلك
�أن يولد بالطبع �أر�ضية خ�صبة لإ�ساءة ا�ستعمال ال�سلطة مع املري�ض ،مع ر ّد
ذلك يف معظم الأحيان �إىل م�صلحته وم�صلحة املجتمع� ،سواء من مقدمي
الرعاية �أو عائلة املري�ض .كما ال ي�سمح هذا النظام بالو�صول �إىل الأ�شخا�ص
الذين يعانون من حاالت نف�سية ال ت�ستدعي اال�ست�شفاء� ،إال �أنها حتتاج �إىل
العون والرعاية اخلارجيني (القلق واال�ضطرابات الغذائية ،الخ.).

القطاع الخاص :المفهوم النيوليبرالي
للرعاية الصحية

�إذا ما ت�أملنا يف قطاع الرعاية ال�صحية النف�سية يف القطاع اخلا�ص باملقارنة مع
القطاع العام ،نلحظ �أن الفارق الأول يتمثل بالطبع يف الكلفة العالية لذاك
القطاع .فاملعاينات اخلارجية يف جمال كل من الطب �أو العالج النف�سي
ال تخ�ضع لأي تغطية ت�أمني �صحي .ومبا �أنها غالباً ما تنطوي على متابعة
طويلة الأمد ،فهي مكلفة وتفوق �إمكانيات جزء كبري من ال�سكان .غري �أن
احلاالت النف�سية/العقلية التي ال ت�ستلزم بال�ضرورة دخول امل�ست�شفى هي
حتديداً الأكرث �شيوعاً بني عامة ال�سكان ،ولكنها الأقل ا�ستهدافاً من قبل
القطاع العام.
واال�ست�شفاء يف م�ؤ�س�سات القطاع اخلا�ص عادة ما يكون ملدة ق�صرية ويتم
يف جناح الأمرا�ض النف�سية داخل م�ست�شفى ال يخت�ص بالأمرا�ض النف�سية
يحد كثرياً من و�صمة العار التي تل�صق بالأ�شخا�ص «املجانني».
وحدها ،ما ّ
�أما تكاليفها ،فتقع بالكامل على عاتق املري�ض� ،إذ ترف�ض �شركات الت�أمني
ال�صحي تغطية �أي عمليات ا�ست�شفاء نف�سية.
ويت�ضمن القطاع اخلا�ص عموماً جمموعة �أو�سع من خدمات الرعاية ،مع
ّ
عدد �أكرب من املتخ�ص�صني يف الطب امل�ساعد وتوجه عام نحو العالج
النف�سي خارج �إطار اال�ست�شفاء �ضمن املجتمع .وعلى الرغم من ذلك،
وبغ�ض النظر عن الطابع احلديث واملتفوق باملقارنة مع م�ست�شفيات القطاع
العام� ،إال �أن غياب الإطار الت�شريعي يطرح املع�ضالت ال�سريرية نف�سها
يف حاالت الطوارئ واخلطر الكامن نف�سه املتمثل يف �إ�ساءة ا�ستعمال
ال�سلطة جتاه املر�ضى.
وي�ستلهم النظام املتبع يف القطاع اخلا�ص من منوذج الطب النف�سي الغربي
احلديث .وعلى الرغم من �أن هذا الطب ّيدعي ا�ستناده �إىل النموذج
البيولوجي النف�سي واالجتماعي� ،إال �أن النموذج الرئي�سي والأ�سا�سي
هو يف الواقع النموذج البيولوجي الطبي للمر�ض النف�سي .لذا ،ي�ص ّر
هذا النظام خا�صة على اجلانب البيولوجي من املر�ض النف�سي ،على
ح�ساب العوامل النف�سية واالجتماعية .6وينعك�س ذلك من خالل
�إن�شاء فئات ت�شخي�صية جديدة من �أجل تقدمي ّ
حل دوائي/عالجي
نف�سي دقيق مل�شكلة يتم ت�صويرها على �أنها طبية ح�صراً ،يف حني �أنها
قد تنتج �أي�ضاً من معاناة وجودية �أو م�شاكل تتعلق بانعدام اال�ستقرار
االجتماعي �أو حدث حياتي مفجع مثل احلداد .بالإ�ضافة �إىل ذلك،
ف�إن نقل هذه الفئات الت�شخي�صية ،التي مت �إقرارها يف الأ�صل انطالقاً
من �شريحة �سكانية م�ؤلفة من �أ�شخا�ص ينتمون �إىل العرق القوقازي
من �أمريكا ال�شمالية و�أوروبا ،لتطبيقها على �سياقات اجتماعية وثقافية
خمتلفة ،مثل لبنان ،قد تطرح م�شكلة .وبالفعل ،فذلك ال ي�سمح بدرا�سة
اخل�صائ�ص والتباينات الثقافية يف مظاهر ا�ضطرابات معينة ،مبا يف ذلك
فثمة خطر بالت�سرع يف اعتماد ت�شخي�صات وعالجات
القلق واالكتئابّ .
معتمدة يف الغرب ولكن غري مالئمة بال�ضرورة ملجتمعنا.
غري �أنه ال بد من الإ�شارة �إىل �أن النموذج البيولوجي الطبي قد �ساهم من
دون �شك يف تقدم الطب النف�سي وتط ّور البحوث وا�ستقرار حاالت العديد
من املر�ضى ،خا�صة �أولئك الذين ت�ستلزم حالتهم عالجاً دوائياً يف املقام
املوجه لهذا النظام يتعلق بالتايل باحتمال انحرافه ،مبا يف
الأول .فاالنتقاد ّ
ذلك منح الأولوية للعالج الدوائي على ح�ساب التدخالت االجتماعية
والبيئية .وعلى �سبيل املثال ،قد ي�ستفيد الطفل الذي يكون قد تع ّر�ض
لعنف متكرر و�شهد نزاعات زوجية م�ستمرة ويعاين من م�شاكل �سلوكية،
مبا يف ذلك الن�شاط املفرط والنزوية ،من امل�ساعدة االجتماعية وتوجيه
الوالدين ب�ش�أن اعتماد و�سائل تربوية مكيفة �أكرث مما ي�ستفيد من �أي عالج
بيولوجي ،حتى لو كان هذا العالج منا�سباً ومو�صوفاً.
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العوامل التي تؤثر على وضع سياسة وطنية
للصحة النفسية:

يت�أرجح نظام الرعاية ال�صحية النف�سية يف لبنان �إذاً بني هذين
النقي�ضني املتمثلني يف القطاع اخلا�ص (الطب النف�سي الذي ي�ستلهم
من النيوليربالية) والعام (الطب النف�سي القائم على منطق الإيداع
يف امل�ؤ�س�سات) يف ظل غياب �أي �سيا�سة وطنية لل�صحة النف�سية.
وللتعوي�ض عن النق�ص يف هياكل العالج اخلارجي يف املرافق العامة
من جهة �أوىل وعدم �إمكانية اال�ستفادة من اخلدمات اخلا�صة من جهة
�أخرى ،تتح ّرك العديد من املنظمات غري احلكومية .وهي حتاول خا�صة
ا�ستهداف الفئات ال�سكانية املعر�ضة كثرياً خلطر الإ�صابة با�ضطرابات
نف�سية (كمخيمات الالجئني ونزالء ال�سجون واملدمنني على املخدرات
والعمال الأجانب) .كما تعمل بع�ض الأحزاب ال�سيا�سية على �إن�شاء
مراكز وهياكل لت�أمني الرعاية املجانية لأع�ضائها� .إال �أن فر�ص �أي �سيا�سة
وطنية لل�صحة النف�سية يف �أن تكون فعالة تفوق �إىل حد كبري املبادرات
الفردية اخلا�صة التي تعزز ال�شرخ بني خمتلف فئات املجتمع.
وينبغي لل�سيا�سة الوطنية لل�صحة النف�سية �أن ت�ستهدف يف املقام الأول
املواطنني عموماً من خالل التثقيف والتوعية على امل�شاكل النف�سية؛
فمن �ش�أن ذلك �إزالة و�صمة العار التي ترافق عادة اال�ضطرابات
النف�سية وت�شجيع ه�ؤالء على طلب امل�ساعدة املهنية يف حال �شعورهم
باحلاجة �إىل ذلك .بالإ�ضافة �إىل ذلك ،ت�سمح الربامج التثقيفية التي
تت�ضمن دورات يف «املنا�صرة الذاتية» بالتخفيف من اعتماد املر�ضى
ّ
على الفريق الطبي وم�شاركتهم بن�شاط يف خطة الرعاية اخلا�صة بهم،
والأهم من ذلك ،معرفة حقوقهم والتمكن من حتديد ورف�ض �أي
انحرافات حمتملة يف نظام الرعاية ال�صحية.
ومن العوامل التي �سيكون لها ،يف ر�أينا ،الأثر الأكرب على و�ضع �سيا�سة
وطنية لل�صحة النف�سية وم�ضامينها ،جمموعة النماذج التي تقوم عليها
ممار�سة الطب النف�سي يف لبنان .فلم يتم �إجراء �أي درا�سة حتى هذا
التاريخ للمعايري االجتماعية املطبقة يف �أداء الأطباء النف�سيني ،مبا يف
ذلك املعتقدات التي ت�ؤثر على قراراتهم العالجية ب�ش�أن املر�ضى.
فعلى �سبيل املثال ،هل هم جميعاً متفقون على معايري اال�ست�شفاء غري
الق�سري واخلايل من ال�ضغوط وعلى �شروطه وقرار �إدامته �أو وقفه؟
وهل ت�سرت�شد هذه القرارات فقط مبعايري طبية دقيقة ومو�ضوعية �أم
�أن هنالك �أي�ضاً اعتبارات اجتماعية ،ويف هذه احلالة ما هي هذه
االعتبارات؟ قد ت�ساعد درا�سة هذه املمار�سات على حتديد مالمح
�أي �سيا�سة وطنية لل�صحة النف�سية يف لبنان� ،إذ هي �ستعك�س حتماً
معتقدات اجلهات الفاعلة الرئي�سية ومواقفها من املر�ض النف�سي،
للم ال�شمل والدمج
ما ي�سمح (�أو ال ي�سمح) بو�ضع �سيا�سة م�ؤاتية ّ
واال�ستقالل الذاتي واحرتام حقوق املر�ضى النف�سيني.
يف اخلتام ،ن�شري �إىل �أن ممار�سة الطب النف�سي يف لبنان متتد من الإيداع
الدائم يف امل�ؤ�س�سات �إىل خدمات خا�صة متخ�ص�صة يتعذر الو�صول �إليها
من قبل اجلميع .ويبدو من الوا�ضح �أن الرعاية ال�صحية النف�سية على
�صعيد البلد ككل تفتقر �إىل التنظيم و�إىل �إطار ت�شريعي وخدمات رعاية
خارجية عامة ملتابعة املر�ضى و�إعادة �إدماجهم ،كما تعاين من النق�ص
يف اال�ستثمار عامة يف عملية �إدماج املر�ضى يف املجتمع .ومن �ش�أن
�سد هذه الفجوة من خالل الربامج
ال�سيا�سة الوطنية لل�صحة النف�سية ّ
التثقيفية و�إن�شاء مراكز �صحية جمتمعية .ومن العوامل الأخرى التي قد
تثري اهتمام الباحثني وت�ستدعي الدرا�سة واال�ستك�شاف جمموعة مناذج
الطب النف�سي يف لبنان ،ف�ض ًال عن ت�صورات ومواقف االخت�صا�صيني
والعاملني �أنف�سهم حيال املر�ض النف�سي.
*طبيبة متخصصة في األمراض العقلية
واالضطرابات النفسية
* ترجمت النص عن اللغة الفرنسية غادة حيدر

ر�سم رائد �شرف

1 .1منظمة ال�صحة العامليةWhat are Social Determinants of Health? .2013 ،

املوقع الإلكرتوين:

_http://www.who.int/social_determinants/sdh

4 .4جوفمان �إ.

Asylums: Essays on the Social Situation of Mental

 .Patients and Other Inmatesاململكة املتحدة.Penguin Books، 1991 ،

 .definition/en/index.htmlتاريخ الدخول ( 12متوز.)2013 ،

 5 .5فوكو م .Naissance de l’asile .يف:

�2 .2شاهني ل .م� ،شمايل زMental health care in Lebanon: policy, plans .

 .classiqueباري�س.632-Editions Gallimard، 1972: 576 ،

 .and programsاملجلة ال�صحية ل�شرق املتو�سط2009 .؛ .1612-1596 :)6(15

Double DB. Critical psychiatry: challenging the biomedical 6 .6

�3 .3صاغية ن� ،.صاغية ر .ال�صحة النف�سية يف النظام القانوين اللبناين :درا�سة يف الت�شريعات

 .dominance of psychiatryيف:

وال�سيا�سات و�آثارها على الأطفال وال�شباب ( .2009مقال بالعربية) .ور�شة املوارد العربية.

 .madnessاململكة املتحدة.18-Palgrave Macmillan، 2006: 3 ،

املوقع الإلكرتوين .www.mawared.org :تاريخ الدخول ( 4حزيران.)2013 ،

Histoire de la folie à l’age

Critical Psychiatry, the limits of

18

العدد  ،11أيلول/سبتمبر 2013

العدد  ،11أيلول/سبتمبر 2013

شهادة محام ِ
بشأن
إعاقة حقه بدخول
السجن

«:»No Human Being is Illegal

كيف استخدم علم النفس إللغاء تجريم
المثلية في الواليات المتحدة األميركية؟
لمى كرامة
�أ�صدرت كل من اﻠﺟﻣﻌﻳﺔ ﺍﻟﻠﺑﻧﺎﻧﻳﺔ ﻟﻠﻁﺏ ﺍﻟﻧﻔ�ﺳﻲ ( )LPAواﻠﺟﻣﻌﻳﺔ ﺍﻟﻠﺑﻧﺎﻧﻳﺔ ﻟﻌﻠﻡ
1
لل�صحة اجلن�س ّية م�ؤخراً بيانات ثالثة
ﺍﻟﻧﻔ�ﺱ ( )LPSواجلمع ّية الطب ّية ّاللبنان ّية ّ
اتفقت فيها على �أن املثلية لي�ست مر�ضاً وبالتايل ال ت�ستدعي �أي عالج� ،إذ
ميكن لعلم ﺍﻟﻧﻔ�ﺱ التدخل ﻣﻊ ﺍﻟﻣﺛﻠﻳﻳﻥ «ﻟﻣ�ﺳﺎﻋﺩﺗﻬﻡ لتخطي ﺍﻟ�ﺿﻐﻭﻁﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﺋﻠﻳﺔ
وﺍﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ� ،أو الكت�شاف ميولهم احلقيقية �إذا كان ﺍﻟﻣﺭﻳ�ﺽ ﻳﻌﺎﻲﻧ ﻣﻥ ﺍ�ﺿﻁﺭﺍﺏ
ﺑﺎﻟﻬﻭﻳﺔ ﺍﻟﺟﻧ�ﺳﻳﺔ» ،و�إن �أي عالج يزعم بع�ض الأطباء القيام به لتغيري ميول
ال�شخ�ص ي�ؤثر �سلباً على املثلي .وذكّ ر امل�ؤمتر ال�صحايف الذي عقدته جمعيتا حلم
لل�صحة اجلن�س ّية يف � 28آب  2013ب�ضرورة تعديل
واجلمع ّية الطب ّية ّاللبنان ّية ّ
القوانني الآيلة �إىل جترمي املثلية اجلن�سية يف لبنان ،على �أ�سا�س �أنها تعزز رهاب
املثلية �أو الـ.Homophobia
وعلى الرغم من �أن هذه البيانات ال حتمل �أي جديد على ال�صعيد العلمي ،ما
دامت منظمة ال�صحة العاملية �أزالت املثلية من الئحة الأمرا�ض النف�سية منذ عام
تعد خطوة الفتة لأ�سباب عدة:
 ،21990ف�إنها ّ
فهي �أو ًال ت�شكل مدخ ًال للتعاطي مع الإ�شكاليات القانونية من منظور متعدد
االخت�صا�صات� ،أي بالنظر �إىل علم النف�س واالجتماع ،ما يوفّر مقاربة �أكرث
�إن�سانية للقوانني خا�صة تلك التي ُتعنى بفئات مهم�شة من املجتمع .كما لهذه
البيانات �أهمية ميكن البناء عليها على �صعيد �إعادة النظر بتجرمي العالقات
املثلية ،وحتديداً باملادة  534من قانون العقوبات التي تق�ضي بتجرمي العالقات
«املخالفة للطبيعة» ،والتي جرت العادة يف املحاكم على تطبيقها على العالقات
املثلية .وللإ�ضاءة على هذه املواقف� ،سيتناول هذا املقال بع�ض املحطات التي
�أ�سهم فيها علم النف�س �أو مت ا�ستخدامه فيها يف تطوير الو�ضع القانوين للمثليني،
يف الواليات املتحدة الأمريكية.
تحول أميركية في مقاربة علم النفس
محطات ّ
للمثلية

وكان قد ازداد اهتمام علم النف�س باملثلية اجلن�سية يف الواليات املتحدة الأمريكية
وب�شكل �أعم يف الغرب مع انت�شار الأفكار الليربالية فيه وجتر�ؤ عدد من املثليني
على الإعالن عن ميولهم اجلن�سية علناً وتكوينهم جمعيات ومنظمات دفاع
عن حقوقهم .وقد �صدرت يف هذا الإطار العديد من الدرا�سات التي �أبرزت
الطابع الطبيعي للمثلية ،خا�صة يف فرتة اخلم�سينيات وال�ستينيات .وكان �ألفرد
كين�سي  Alfred Kinseyمن �أوائل الذين قاربوا هذا املو�ضوع وذلك من
خالل درا�ستيه «»Sexual behavior in the human male
و« »Sexual behavior in the human femaleال�صادرتني
بني  1948و 1956واللتني �أر�ستا �أ�س�ساً علمية لتح ّول ثقايف يف مقاربة املثلية
اجلن�سية ،مفاده �أنها لي�ست مر�ضاً نف�سياً �إمنا متغري طبيعي من الن�شاط اجلن�سي
الب�شري .ويف الفرتة نف�سها� ،صدر عام  1951درا�سة لكل من كليالن فورد
 Clellan Fordوفرانك بي�ش  Frank Beachحتت عنوان «Patterns
� »of Sexual Behaviorأو «�أمناط من ال�سلوك اجلن�سي» اعتربت �أن املثلية
اجلن�سية هي طبيعية و�شائعة وال ميكن �إدراجها �ضمن الأمرا�ض النف�سية .كما
ن�شرت درا�سة بعنوان «The adjustment of the male overt
 »homosexualيف  1957لإيفلني هوكر وهي طبيبة نف�سية� ،أخذت �أبعاداً
مهمة يف علم النف�س حينذاك� ،إذ �شكلت حتدياً لعر�ض االرتباط اخلاطئ للمثلية
اجلن�سية بالأمرا�ض النف�سية ،فعمدت �إىل مقارنة نتائج اختبار �إ�سقاطي بني رجال
مثليني وغري مثليني ووجدت �أنه ال ميكن التمييز بني املجموعتني.
وانطالقاً من هذه الدرا�سات 3و�ضغط الن�شطاء واجلمعيات املدافعة عن حقوق
املثليني ،تركزت اجلهود حول تغيري مواقف اجلمعيات التي تعنى بالطب

زياد عاشور

النف�سي حيال املثلية اجلن�سية ،وذلك كنتيجة طبيعية لتغري مواقف عدد متزايد
من الأطباء املنتمني اليها .وبالفعل� ،أدى ا�ستعرا�ض البحوث التي �أجريت
مبجل�س �أمناء اجلمعية الأمريكية للأطباء النف�سيني(� )APAإىل �إلغاء املثلية
اجلن�سية من ﺩﻟﻴﻠﻪ ﺍﻟﺘ�ﺸﺨﻴ�ﺼﻲ الر�سمي DSM Diagnostic and
� Statistical Manual of Mental Disordersسنة  ،1973تبعاً
لإجراءات طويلة ومعقدة .وقد ترافق قرار اجلمعية مبوقف داعم ل�ضمان احلقوق
املدنية ملثليي اجلن�س ،ف�أعلنت �أن التمييز �ضد املثليني يف العمل والتوظيف غري
عقالين.
أثر الدراسات النفسية على القانون

من امل�ؤكد �أن قرار حذف املثلية من الئحة الأمرا�ض النف�سية كان له �أثر هام يف
املحاكم والقوانني الأمريكية .فعلى وقع هذا القرار ،قامت حوايل ثالثني والية
بتعديل قوانينها يف اجتاه �إلغاء جترمي املثلية يف فرتة  ،-1984 1973علماً �أن
واليتني فقط كانتا قد �أخذتا توجهات مماثلة قبل .1973
وعلى �صعيد املحاكم ،ا�ستخدم عدد من املحامني تقرير اجلمعية الأمريكية
للطب النف�سي يف مرافعاتهم �ضد جترمي املثلية اجلن�سية ،وقد جنحوا يف �إي�صال
دعاوى «اختبار» �أو � ،test casesإىل املحكمة العليا للمطالبة ب�إبطال القوانني
التي جت ّرم املثلية ،على �أ�سا�س املظامل التي تنتج منها .كما طلب بع�ض ه�ؤالء
ا�ستدعاء اخت�صا�صيني نف�سيني �إىل املحكمة لال�ستماع اىل �آرائهم العلمية ،4وقد
�سجلت �إحدى االخت�صا�صيات (وهي جود مارمور) يف �إحدى هذه الدعاوى
�شهادة هامة مفادها ب�أن «القوانني التي جت ّرم املثلية ،ت�ؤدي �إىل تكوين «ال�شعور
بالعار» والقلق النف�سي لدى املثلي ،حتى ولو مل تكن مطبقة ب�شدة» ،وب�أنه «لي�س
هنالك �أي م�صلحة م�شروعة للدولة يف �إبقاء القوانني التي جترم املثلية» .وعلى
هذا الأ�سا�س ،حكم القا�ضي يف الق�ضية املذكورة (باكر �ضد واد) بعدم د�ستورية
القانون الذي يجرم املثلية� ،إال �أنه �سرعان ما مت نق�ض قراره يف املحكمة العليا.
وبالرغم من خ�سارة عدد من الق�ضايا �أمام املحاكم� ،إال �أن املرافعات التي قام
بها املحامون املنا�صرون لق�ضايا املثلية �أثّرت بعدد من الق�ضاة يف املحكمة العليا
 ،Supreme courtما دفعهم اىل �إبداء �آراء خمالفة لقرارات املحكمة
والدفاع عن �إلغاء جترمي املثلية .ويلحظ �أن عدداً من هذه الآراء ا�ستند مبا�شرة
اىل اخلال�صات التي تو�صل اليها الطب النف�سي:5
«على الرغم من وجهات النظر التاريخية جتاه املثلية ،مل يعد ينظر �إليها من قبل
العاملني يف جمال ال�صحة العقلية ب�أنها «مر�ض» �أو ا�ضطراب .وهي ،من الوا�ضح،
لي�ست جمرد م�س�ألة خيار �شخ�صي متعمد .التوجه املثلي ميكن �أن ي�شكل جز ًءا
من «الألياف» اخلا�صة ب�شخ�صية الفرد .ونتيجة لذلك ،ميكن القول ب�أن املادة
مانعا د�ستور ًيا �أمام �إر�سال الفرد �إىل ال�سجن ب�سبب
الثامنة من الد�ستور ت�شكل ً
ميوله اجلن�سية بغ�ض النظر عن الظروف .حرية الفرد يف اتخاذ قرارات متعلقة
بعالقاته اجلن�سية تكون معدومة �إذا مل يكن له خيار حقيقي يف هذا اخل�صو�ص
وفر�ضت عليه حياة دون �أي حميمية ج�سدية».6
حتى �أن جمعية الأطباء النف�سيني باتت ت�شارك يف احلركة املطلبية القانونية،
ال �سيما من خالل تزويد املحاكم الناظرة يف ق�ضايا املثلية مبا ي�سمى amici
 curiaeوهو عبارة عن ر�أي �أو بيان توجهه جهات متخ�ص�صة تدعى
«�أ�صدقاء املحكمة» للمحاكم ،بهدف تزويدها مبعلومات وب�آراء قد ت�ساعد يف
البت يف امل�س�ألة املعرو�ضة �أمامها .ويف هذا الإطار� ،أر�سلت اجلمعية الأمريكية
للأطباء النف�سيني( )APAثمانية بيانات يف ثماين ق�ضايا متعلقة ب�إلغاء جترمي
املثلية� ،7أبرزها ق�ضية ( )Lawrence v. Texas 2003التي انتهت
فيها املحكمة العليا اىل �إبطال جميع القوانني التي جترم املثلية اجلن�سية يف
الواليات املتحدة .وقد جاء يف هذا البيان �أن العالقات املثلية هي جزء
طبيعي من العالقات احلميمة و�أن ال�سلوك اجلن�سي احلميم هو جزء هام من
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العالقات احلميمة الطويلة الأمد ،و�أن املثلية اجلن�سية �أمر �شائع وال ميكن
تغيريها عموما ،وال ميكن اعتبارها ا�ضطرابا نف�سيا وهي ال ت�ؤثر على قدرة
املرء على امل�ساهمة يف املجتمع بل �إن جترمي هذه العالقات ي�ؤدي اىل
حرمان املرء من فر�صة امل�شاركة باجلوانب الأ�سا�سية من التجربة الإن�سانية
وي�ؤدي �إىل تر�سيخ التمييز والأفكار امل�سبقة والعنف �ضد املثليني .»8وقد
ا�ستندت املحكمة اىل هذا البيان التخاذ قرار يق�ضي ب�إلغاء جميع القوانني
التي جترم املثلية يف الواليات املتحدة ،معتربة �أن «الدولة ال ميكن �أن
تنتق�ص من وجود املثليني �أو �أن تتحكم بقدرهم من خالل جترمي �سلوكهم
9
اجلن�سي اخلا�ص».
*مجازة في الحقوق والعلوم اإلجتماعية،
من فريق المفكرة القانونية
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يف �سجن رومية ،الكثري من احلركة والقليل من الربكة ،الي�سري من
ال�ضجيج وما ندر من الإنتاجية ...
حتى يف لغة الأمن التي ال يدرك الأمنيون غريها ،للأ�سف ،ما كانوا يوماً
موفَّقني �سوى بالعرو�ض واملواكب والتجاوزات ،و ....
حا�ص ًال على ترخي�ص �صادر عن وزارتي العدل والداخلية ،ومذ َّي ًال
بتوقيع مزدوج من قبل ح�ضرة املدعي العام لدى حمكمة التمييز واملدير
ٍ
العام لقوى الأمن الداخلي ،تتز ّود ببطاقة تفيد ذلك بو�ضوح و�صاحلة
لغاية  ،2013/12/31كذلك بو�ضوح ،دون حم ٍو �أو ٍ
حك �أو ح�شو ،وهي
�صاحلة لزيارة ال�سجون.
مت�سلحاً بهذا الرتخي�ص ،ت�ضع نف�سك يف خدمة امل�صلحة العامة و َتنذر
العمل متطوعاً يف رحاب املجتمع املدين ،واخلدمات املتوا�ضعة التي يتم
تقدميها لل�سجناء الذين يعانون ما يعانون من الإهمال والقهر واحلرمان يف
املح�صنة بح�صونٍ مل متنع من ت�سلل الف�ساد واملح�سوبيات اليها،
�سجوننا ّ
يبق لهم �سوى �أن ينتظروا
والتي �أفرزت طبقة من الأكرث تهمي�شاً ،ا ّلذين مل َ
ما ي�أملونه من نا�شطني ومتطوعني يف �إطار فعاليات املجتمع املدين ،الذي
يجهد قدر الإمكان من �أجل تلبية احلاجات والطلبات املادية واملعنوية،
القانونية منها واالجتماعية وال�صحية وغريها.
«مفعماً» مبا هو واقع من حرمان وقهر وظلم ،تقرر �أن ت�ضع نف�سك
و�إمكاناتك وطاقاتك وا�ستثمار جهدك ووقتك يف �سبيل العمل على
حماولة رفع نز ٍر ي�س ٍري من هذا احلرمان والظلم الذي تعبق به �سجوننا
والذي يقبع ثقي ًال على �أكتاف ه�ؤالء ال�سجناء و�صدورهم ،والذي يجثم
كريهاً على ميزان عدالة هذا الوطن.
�إذاً بوجود النية واالندفاع ،وتوفر الإذن من ال�سلطات ،تنطلق متوجهاً اىل
�سجن رومية ،متجاوزاً امل�سافة ،وتظن �أن الطريق �أمامك �سالك لتقوم مبا
حمام
ا�ست�سغته لنف�سك واخرتته من مهمة �إن�سانية تطوعية مت�سلحاً ب�صفة ٍ
طبيب �أو معالج �أو عامل اجتماعي� ،أو �إعالمي �أو باحث �أكادميي ،و»بطاقة
�أو ٍ
�شرف» للدخول اىل ال�سجن كما هي مو�صوفة �أعاله .ال يغيرّ يف الأمر �إن
كنت مك ّلفاً من النيابة العامة �أو غريها من املراجع الق�ضائية للك�شف على
�سجني �أو على �أمر معني ينظر اليه بعني الريبة� ،إذ ت�صل اىل مدخل ال�سجن
بتفتي�ش دقيق لل�سيارة والت�أكد من كل الأوراق
اخلارجي وتبد�أ اجللجلة،
ٍ
الثبوتية ل�شخ�صك و�سيارتك ،وانتظا ٍر قد يطول �أو يق�صر بح�سب املزاج �أو
ح�سب التعليمات �أو ح�سب الظروف الأمنية الراهنة ،داخلياً وخارجياً� ،أو
ومهمات قد تربك
ح�سب العدة والعديد املتوفر ،وما اىل ذلك من ظروف ّ
تقدرنا على ت�سليك �أمورنا يف ظلها.
املحيط من حولها وال ّ
مع العلم �أنه ميكن �أن ي�صل الأمر اىل املنع من الدخول عند املدخل
داع لذلك
اخلارجي� ،أو عند غريها من املراحل واملمرات� ،إذا كان من ٍ
حم�صنة
يتمثل بزيارة م�س�ؤولٍ رفيع� ،أو هروب �سجنيٍ � ،أو مترد جمموع ٍة ّ
وحمظية� ،أو «انتحار» �سجنيٍ رغماً عنه� ،أو �أحياناً �ضرورة اتخاذ �إجراءات
ورف�ض من بع�ض ال�ضعفاء امل�سحولني لواقعهم املرير.
قمعية �ضد ع�صيانٍ ٍ
بعد ذلك ،تتقدم متجاوزاً املرحلة الأوىل لرتكن �سيارتك بعيداً جداً عن
مباين ال�سجن وتكمل �سرياً على الأقدام ،وهو �إجنا ٌز �إ�ضا ّيف لعملية تنظيم
ال�سجن واتخاذ االحتياطات الأمنية امل�شددة ،لت�صل اىل نقطة تفتي�ش
�أو حاجز ثانٍ  ،ومن ثم ثالث ومن ثم رابع ،كلها مزودة ب�سجالت يدون
عليها الأ�سماء ويتحقق من ال�صفات والوثائق وغري ذلك ،وال تعرف ما
الفرق بني ٍّ
كل منها والآخر ،اىل �أن ت�صل اىل حيث ُي�سمح لك بالدخول
عرب بوابة �ضخمة ت�صل بك اىل �ساحة املبنى ،حيث تتوجه حتت مراقبة

م�شددة من كامريات وغريها اىل ما يعرف بـ»ال�سكانر» ،وهنا ال ي�شفع لك
كونك حمامياً �أو طبيباً �شرعياً �أو غريها من ال�صفات بعدم خلع حذائك،
ج�سدي دقيق ،وتفتي�ش ملفاتك و�أوراقك ،حيث يجيبك امل�س�ؤول
وتفتي�ش
ٍ
ٍّ
عندما ت�صرح عن �صفتك« :ت�شرفنا و�إن يكن!» .فيخيل لك للحظة �أن
ال�سجن خالٍ من املخدرات واحلبوب واملمنوعات على �أنواعها ،و�أن كل
هذه الإجراءات هي للحفاظ على هذا الإجناز العظيم وحتى ال يتحول
ال�سجن اىل مكان للف�ساد وحتى ال تت�أثر بذلك وترية برامج الت�أهيل التي
ي�ضج فيها ال�سجن ومتلأ يوميات ال�سجناء ،يدوم ذلك حلظات قبل �أن تعاود
�إدراكك للواقع املعلوم من اجلميع.
ومتكنت من �ضبط �أع�صابك
قت بتجاوز كل هذه املراحل
َ
بعد ذلك ،و�إن ُو ِّف َ
كنت حمظوظاً «بتطني�ش» من ي�سمعون ويدركون بع�ض انفعاالتك
�أو َ
ور ّدات فعلك ،ف ُي�شار اليك بالتوجه اىل باب مدخل املبنى املق�صود،
متطوعاً لتقدمي ما لديك ل�سجنا ٍء ي َرونَ فيك �أم ًال با�ست�شارة �أو خدم ٍة �أو
عالج �أو دواء �أو حتى �إجابة عن �س�ؤالٍ ب�سيطٍ �أو بالأحرى قد تراه ب�سيطاً،
�أو �أحياناً و�سيل ٍة للهروب من واقعهم عرب احلديث �أحياناً عن موا�ضيع تتعلق
مبا يعتقدونه «عامل احلرية» ،و�إذ ّ
يطل عليك �أحد الع�سكريني من عرينه عند
هذا املدخل عرب طاق ٍة �صغري ٍة لي�ستلم منك ما لديك من بطاقة �أو �إذن
ويتثبت من �صفتك وغاية زيارتك ،فيتمعن يف كل ذلك ،ويفكر قلي ًال قبل
�أن ينادي �أحد زمالئه ليعطيه �إذن الدخول املوقّع من �أعلى مرجعية ق�ضائية
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يفرغ امل�س�ؤول من م�س�ؤولياته ،و»ال ميكننا �أن َند َعك تدخل» بالرغم من
حيازتك �إذناً بالدخول من �أرفع املرجعيات.
هنا ت�س�أل :ما قيمة �أن ي�أذن لك كل من ح�ضرة مدعي عام التمييز
وح�ضرة مدير عام قوى الأمن الداخلي ،بالدخول اىل ال�سجن ،ما دام
املو�ضوع مرتبطاً مبا يرتئيه هذا ال�ضابط �أو ذلك العن�صر ،وهو مبدئياً ملز ٌم
بتطبيق القانون وتنفيذ الأوامر ال�شرعية.
وعندها فقط ميكننا افرتا�ض ّياً �أن ن�ستنتج �أن تق�صرياً ح�صل� ،أو عدم
�إ�صابة يف التقدير وقع ،من قبل ح�ضرة املدير العام عندما �أذن بالدخول
اىل ال�سجن ،حيث مل يتم التنبه اىل فر�ضية �أن ال�ضابط امل�س�ؤول ميكن
�أال يكون لديه الوقت لينفّذ ما متت الإ�شارة اليه �أو املوافقة عليه.
وما قيمة �أن ي�شري املرجع املخت�ص ،وي�ضع توقيعه ويدمغ بختمه ،ما دام
امل�شار اليه واملخا َطب «غري املخت�ص» ال يعرف �صالحياته ،وقد �أعطى
لنف�سه �شرعية و�سلطة مراقبة وم�صادقة الأذونات ال�صادرة عن �أرقى
و�أرفع املرجعيات الأمنية والق�ضائية.
وهنا جتدر الإ�شارة اىل �أن ما ح�صل ميكن �أن ي�صدر عن �أي ع�سكري
�أو رتيب �أو �ضابط بنا ًء على تعليمات داخلية �أو حتى على اجتهادات
�شخ�صية �أو «ح�س �أمني مرهف» يف غري مكانه حكماً .هذه «ال�شرعية
البديلة» ،منحها ال�ضابط لنف�سه لكي ي�ضع ،على باب مبنى ال�سجن،
�شخ�صاً متطوعاً للدخول اىل ال�سجن ومتكبداً الكثري من امل�شاق وتاركاً
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و�أرفع �سلطة �أمنية ،وذلك ثابت حتى ادعاء تزويره ،ويطلب منه �أن يعر�ضه
على ال�ضابط امل�س�ؤول عن �أمن املبنى و�أمن عنا�صره فقط ،وهو يقبع يف
مكتبه ويتنعم مبا توفر من تكييف وتربيد ،يرمي الطرف من وقت لآخر ملا
تي�سر من كامريات املراقبة.
حت�سه طوي ًال �أو بالأحرى ثقي ًال ملا يت�صف من
مير الوقت ،وقت انتظار قد ّ
عدم اللزوم وعدم ال�ضرورة وغياب املربر لإهداره ،لوال امل�شهد الذي
ت�صادفه يف جوارك بوجود �شاحنة �سوق ال�سجناء املقيتة مركونة منذ مدة
ال ب�أ�س بها �أمام مدخل املبنى ويف داخلها �سجينان �أحدهما واقف بجانب
زميل له� ،أظنه يف العقد اخلام�س من العمر ،ممتلئ اجل�سد ،غري قادر على
احلركة وال الوقوف ليتبني لك �أنه ن�صف م�شلول ومبتور اليد الي�سرى
يجل�س على بطانية على حافة ال�شاحنة حيث يتدىل ن�صفه امل�شلول ،ومن
حوله ب�ضعة ع�ساكر ،حائرون ،ورمبا ينتظرون الأمر �أو الإ�شارة من �أعلى،
كيف ينقلون هذا ال�سجني اىل داخل ال�سجن ،ليواجه م�صريه وعذاباته،
ذلك �أنك عندما ترى هذا امل�شهد املهني وترى كيف تتم «عملية حترير
�شاحنة �سوق ال�سجناء هذه من ج�سد هذا ال�سجني املع ّوق وامل�صاب»،
ي�صعب عليك ت�صور كيف �ستتم م�ساعدة هذا اجل�سد يف التغلب على
�إعاقته و�صعوباته وم�شاكله داخل �أ�سوار ال�سجن وجدرانه ،وي�سهل عليك
تخ ّيل املعاناة التي �ستكون بانتظاره هناك.
ي�ساعدك ت�أمل هذا امل�شهد الأليم على جتاوز الوقت وحتمل ثقل االنتظار،
دون �أن يزرع يف داخلك �أثراً معيناً ،قبل �أن يعود اليك الع�سكري معلناً «�أن
ال�ضابط م�ش فا�ضي لهيدا ،عنده حتقيق» .وبالتايل يجب االنتظار حتى

ِن َعم املك ِّيفات وامللذات ال�شخ�صية ،وذلك حتقيقاً لغاية ال تبغي الربح
«للجميع» ،وال تبحث عن ال�شهرة وال تتح�صن بالنجوم وال بال�سالح وال
متح�صناً
بالزي املرقط �أو الو�ساطات �أو العالقات ال�ضبابية �أو غري ذلكِّ ،
إح�سا�س بالرحمة والعدل،
بالقانون والكلمة واحلق ومبا اختزنه من � ٍ
ومت�ش ِّبثاً ،ل�سذاجته رمبا ،ب�إذنٍ �أُعطِ َي له من قبل املرجعيات املعنية وفقاً
للأ�صول القانونية والإدارية.
حداً لهذه
ت�سجل موقفاً راف�ضاً لهذا الواقع ،وتختار �أن ت�ضع ّ
هنا تقرر �أن ّ
ِ
ل�شخ�صك
واحرتام
املهزلة ،حماو ًال �أن حتافظ على ما تبقّى من كرام ٍة
ٍ
وموقعِك و�صفتِك املهنية.
كما
أدب ٍ
«ترببر ب� ٍ
قليل» قلي ًال ،معبرّاً عن غ�ضبك ،وتختار املغادرة لتواجه ًّ
جمدداً يف كل مرة
�أكرب من احلواجز ونقاط التفتي�ش «الطيارة» حيث ُت�س�أل ّ
ٍ
�سجالت متعدد ٍة ومتكرر ٍة ومت�شابه ٍة دون معنى،
عن هويتك لتد َّونَ على
وهو �إذ ذاك هد ٌر للوقت واجلهود والإمكانيات ،ي�ضاف اىل ر�صيد الطاقات
املهدورة والوقت املبعرث هنا وهناك ،واملاليني ال�ضائعة �آخذة يف دربها طاقات
الوطن وكرامات الب�شر وحقوقهم من �سجناء وزائرين وعائالت وغريهم من
عاملني ومتخ�ص�صني ومتطوعني وما اىل ذلك ممِ َّن ميكنه �أن ي�ساهم يف تليني
ق�سوة هذا الواقع ويف �إنارة ظلماته.
*محام ،جمعية عدل ورحمة
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عيد «مجلة األحوال الشخصية» في 13

أوت/أغسطس ،من قانون لألسرة إلى
عنوان للهوية التونسية
محمد العفيف الجعيدي
حتولت جملة الأحوال ال�شخ�صية التون�سية يف خ�ضم احلراك االجتماعي
وال�سيا�سي الذي �أعقب الثورة التون�سية �إىل عنوان للخ�صو�صية احل�ضارية
واىل خط متقدم للدفاع عن الوحدة الوطنية ومكت�سبات جمتمع احلداثة
يف مقابل خطر الردة الثقافية .هذه الردة التي يتهم �أن�صارها هذه املجلة
بكونها �سببت تفكك الأ�سرة و�أدت ملا يعتربونه انحال ًال �أخالقياً ب�سبب
خروجها عن نهج ال�سلف ال�صالح .وهذا الأمر يفيد ب�أن قانون الأ�سرة
التون�سي مل يبق جمرد نظام قانوين ينظم العائلة و�إمنا �أ�ضحى م�شرتكاً
اجتماعياً تتعا�ضد القوى االجتماعية التي ت�ؤمن بالدولة احلديثة يف الدفاع
عنه وت�ست�شعر مبكراً الأخطار التي تهدده ،خ�صو�صاً منها تلك التي قد
يت�سبب يف حدوثها تنامي نفوذ التيارات ال�سيا�سية واجلمعيات املدنية التي
ت�سعى اىل تغيري النمط املجتمعي وفق ر�ؤيتها الأ�صولية املغرقة يف ال�سلفية.
كانت جملة الأحوال ال�شخ�صية التون�سية باعتبار تاريخ �إ�صدارها املوافق
لـ� 13أوت�/آب  1956من �أول القوانني التي �سنتها دولة اال�ستقالل ،وهي
مدونة �صغرية يف حجمها �إذ تتكون فقط من  169ف�ص ًال �إال �أن املبادئ
التي �أر�ستها كانت كبرية يف �أثرها مبا يف�سر عمق ال�صراع الذي يدور حولها.
�أعاد وا�ضعو ن�ص قانون الأ�سرة ترتيب �أمور العائلة التون�سية� ،إذ منعوا �إكراه
الويل ملنظورته على الزواج وحددوا �سن الزواج ب�أن جعل �أدناه للفتاة �سبعة
ع�شر عاما كاملة وللذكر ع�شرين عاما ،كما منعوا الزواج العريف �أي ذلك
الذي يقوم على جمرد الإيجاب والقبول والإ�شهار دون كتابة .وفر�ضوا مقابل
ذلك ال�صيغة الر�سمية للزواج وجعلوا خمالفة ال�صيغ الر�سمية للزواج جنحة
جزائية ،وانتهوا ب�أن �أقروا امل�ساواة الكاملة بني الزوجني يف كل ما يتعلق ب�أ�سباب
الطالق و�إجراءاته و�آثاره ،وحجروا تعدد الزوجات وج ّرموا خمالفة ذلك
فعاجلوا ما كان يف الأ�سرة من حيف ظاهر قبل �سنها ومن م�س بالطفولة واملر�أة.
�أنهى دخول جملة الأحوال ال�شخ�صية حيز التنفيذ عهدا كانت فيه الأ�سرة
جزءا من جمال حتكم رجال الدين ،ف�أ�ضحت م�س�ألة مدنية بامتياز .كما
�شكلت جملة الأحوال ال�شخ�صية بابا لتوحيد النظام الق�ضائي التون�سي
مبوجب قانون � 25سبتمرب  1956الذي �أنهى العمل باملحاكم ال�شرعية.
لقد كانت املجلة يف منطلقها فعل �سلطة ت�صدى ملوروث اجتماعي و�أمناط
تعامل �أ�سري التقى فيه حكم املقد�س بالعادات والتقاليد .وا�ستدعى
فر�ض التزام الأفراد بها احلر�ص على ت�أ�صيل �أحكامها ببيان عدم تعار�ض
منعها لتعدد الزوجات ومنع التطليق ال�شفوي مع �أحكام ال�شريعة
الإ�سالمية .وقد لعب �شيوخ جامع الزيتونة دوراً بارزاً يف حتقيق ذلك.
�أعاد النظر يف جملة الأحوال ال�شخ�صية فتح باب االجتهاد �أمام فقهاء
ال�شريعة يف تون�س ،وكان الر�أي الغالب بينهم �أن تعدد الزوجات مل يجزه
ال�شارع الإ�سالمي �إال بالنظر ملتطلبات ن�شر الدعوة يف بدايتها ولي�س من
ثوابت العقيدة ،وانتهوا �إىل �أن ا�شرتاط العدل للتعدد مع �صريح اجلزم
بعدم �إمكانه يجيز منع تعدد الزوجات .كما مت�سك جمهورهم بكون
التطليق الق�ضائي يحقق مقا�صد ال�شريعة يف احلفاظ على الأ�سرة� ،إذ
بينوا �أن الطالق يقت�ضي �إيقاعه �ضمن ظروف عائلية م�ستقرة �أي ال يكون
حتت ت�أثري النزوة وال�شهوة والغ�ضب ،والطالق احلكمي ي�ضمن ذلك.
وكانت �صرامة الأحكام اجلزائية التي ت�ضمنتها املجلة والقوانني املكملة لها يف
غري �صور الإقناع عامل ردع �ساهم يف حتولها �إىل ممار�سة عامة .فقد حر�ص امل�ش ّرع
على ت�سليط عقوبة جزائية �سالبة للحرية على كل من يتزوج خالفاً لل�صيغ
الر�سمية لعقود الزواج ،كما �سلط العقوبة ذاتها والتي تبلغ عاماً واحداً على من
يتزوج بثانية ومن تقبل بالزواج ممن كان متزوجاً ،ومنع تطبيق ظروف التخفيف.
وعلى اعتبار �أن روح امل�ساواة التي ك ّر�سها امل�ش ّرع التون�سي بني الرجل

واملر�أة يف �ش�ؤون �إدارة الأ�سرة واحلقوق الزوجية تناغمت يف حينها مع
�أ�سلوب احلياة الع�صرية التي �سمحت بالتمدر�س للمر�أة وفر�ضت وجوب
الت�شارك بينها وبني الرجل للقيام بالأعباء املالية للأ�سرة ،فقد �ساعد ذلك
على ح�سن تقبلها اجتماعياً و�أف�ضت دينامية التطور االجتماعي اىل جتاوز
روح امل�ساواة بني اجلن�سني يف املعامالت ملا ت�ضمنه الن�ص الأ�صلي ملجلة
الأحوال ال�شخ�صية .وهو ما حتم التدخل الت�شريعي خالل �سنة 1993
الذي �أعطى قانون الأ�سرة بعداً �أكرث تقدمية بعد �أن قطع ب�شكل كبري مع
مفهوم قوامة الرجل على املر�أة ليتم الإقرار بوجوب �إنفاق املر�أة على �أ�سرتها

الأحوال ال�شخ�صية  -موقع البوابة

�إن كان لها مال ،كما مت مبنا�سبة ذات التدخل الت�شريعي الرتفيع يف ال�سن
الأدنى لزواج الفتاة �إىل ثمانية ع�شر عاما وتوحيدها مع ال�سن الأدنى للذكر
على اعتبار �أنها �سن الر�شد املدين ،مبا يعني �إنهاء عهد تزويج القا�صرات.
وبعد مرور ما يزيد عن ن�صف قرن على �إر�ساء جملة الأحوال ال�شخ�صية،
وبعد �أن تدعمت �أحكامها بقوانني خا�صة �سايرت وجهتها التقدمية
قانون  8مار�س  1958الذي نظم الوالية على الق�صر و�أجاز التبني،
وبعد �أن تواىل التدخل الت�شريعي �صلبها يف اجتاه تدعيم مبد�أ امل�ساواة
بني الزوجني يف �ش�ؤون الأ�سرة� ،أ�سقطت ثورة  14جانفي  2011النظام
ال�سيا�سي الذي مت�سك يف خطابه الر�سمي بكونه احلامي الوحيد ملكت�سبات
املر�أة التون�سية ،فكان ال�س�ؤال عن �إمكانية ح�صول ردة تنهي ما حتقق.
بادرت غداة الثورة حركة النه�ضة� ،أهم حزب �إ�سالمي تون�سي� ،إىل �إعالن
مت�سكها ب�أحكام املجلة وجددت اعتبارها �إياها اجتهاداً حمموداً .وك�شف هذا
املوقف عن جناح قانون الأ�سرة التون�سي يف التحول اىل ثابت ثقايف على اعتبار
�أن احلركة الإ�سالمية واجهت �ضغطاً من قواعدها يف اجتاه احلفاظ على قانون
الأ�سرة والإعالن ال�صريح عن ذلك ،وهو ما كان تطوراً الفتاً يف ثقافة احلركة
الإ�سالميةالتون�سية.
وكان يتوقع الحقاً �أن تكون امل�س�ألة مو�ضوعاً حم�سوماً يف اجتاه حتول احلراك
نحو الدفع �إىل حتقيق تدعيم حقوق املر�أة ،غري �أن مداوالت نواب املجل�س
الوطني الت�أ�سي�سي وت�صريحات ممثلي الكتل النيابية ب ّينت �أن حماية
مكت�سبات الأ�سرة التون�سية واحلفاظ على النموذج التون�سي الذي متيز

بتحقيق توازن بني الأ�صالة واالنفتاح �أمر ي�ستوجب موا�صلة اليقظة.
فبعدما جنحت الأغلبية النيابية ذات املرجعية الإ�سالمية يف مترير اقرتاحها
ب�ش�أن الف�صل  28من م�شروع الد�ستور التون�سي املخ�ص�ص لد�سرتة حقوق
املر�أة �أن «حماية حقوق املر�أة ودعم مكا�سبها باعتبارها �شريكاً حقيقياً للرجل
يف بناء الوطن ويتكامل دورها داخل الأ�سرة» ،داخل جلنة احلقوق واحلريات
�صلب املجل�س الوطني الت�أ�سي�سي ،اعترب التيار الذي ي�ساند حماية حقوق املر�أة
ذو النف�س احلداثي �أن مقولة التكامل املقرتحة هي تراجع عن مبد أ� امل�ساواة،
وجنح يف حتقيق حترك �شعبي هام يوم � 13أوت  2012ليفر�ض على الأغلبية
الرتاجع عن موقفها و�إعالن قبولها بالتن�صي�ص ال�صريح على امل�ساواة بني
املر�أة والرجل يف الد�ستور املرتقب.
ويف مواجهة االتهامات املتكررة لها بال�سعي لالنقالب على مكت�سبات
املر�أة� ،سريت الأغلبية النيابية احلاكمة يف  13اوت  2013م�سرية ن�سوية
حتتفي بذكرى �إعالن جملة الأحوال ال�شخ�صية ب�شارع احلبيب بورقيبة و�سط
العا�صمة التون�سية .وكان التحرك ر�سالة من قبلها مفادها �أن احلديث عن
الرتاجع يف جملة الأحوال ال�شخ�صية مل يعد مقبوال.
يك�شف التجاذب ال�سيا�سي ذو العمق ال�سو�سيولوجي الذي تدور فعاليته
يف تون�س �أن حقوق املر�أة �أ�ضحت جزءاً من الوعي اجلمعي� ،إذ �أنها بعد �أن
كانت جزءاً من م�شروع تغيري املجتمع فر�ضته ال�سلطة ال�سيا�سية ،حت ّولت �إىل
مكت�سب اجتماعي تدافع عنه فعاليات املجتمع يف خوف على ا�ستمراره من
توجهات ال�سلطة ال�سيا�سية والثقافية .فبعد �أن كان يوم � 13أوت عيداً ر�سمياً
تعزف قوى املجتمع املدين عن امل�شاركة فيه وتتم�سك ب�إحياء عيد املر�أة
بتاريخ عيدها العاملي �أي يوم  8مار�س ،بات � 13أوت عيداً �شعبياً اكتفت
ال�سلطة �سنة  2012مبتابعة فعاليته لرتاجع �سريعاً مواقفها على �ضوئها بحثاً
عن �إنهاء العزلة التي فر�ضت عليها ب�سبب موقفها ،وتقرر �أن حتتفل بها يف
�شارع يحمل ا�سم رئي�س اجلمهورية الذي �سنها وكانت احلركة الإ�سالمية
تتهمه بتغريب املجتمع التون�سي ب�سببها يف �إطار حترك ذي داللة عميقة.
جنح �أن�صار الدفاع عن جملة الأحوال ال�شخ�صية يف منع حتولها
�إىل م�س�ألة تقبل الرتاجع عنها ،وكان ذلك جزءاً من معركتهم من
�أجل حتقيق حرية املر�أة التون�سية� .إال �أن حتقيق ما وعد به م�شروع
الد�ستور من تدعيم تلك احلقوق يحتم امل�ضي قدماً يف اجتاهني:
�أولهما ،حتقيق امل�ساواة بني اجلن�سني يف املمار�سة االجتماعية .فقد ك�شف
م�سح �أجراه الوطني للأ�سرة والعمران الب�شري �شمل عينة بـ 2000امر�أة �أن
 47،6باملئة من الن�ساء يف تون�س يتعر�ضن للعنف� ،سواء اجل�سدي �أو اجلن�سي
�أو االقت�صادي �أو النف�سي ،ومل تتقدم ب�شكاوى �إىل الق�ضاء �سوى  17،8باملئة
منهن .كما بينت احلقائق االجتماعية التي ك�شف عنها حترر الإعالم بعد
الثورة توا�صل التمييز بني اجلن�سني يف ال�شغل .وي�ستدعي الت�صدي لهذه
الظواهر االجتماعية ال�سلبية تنمية الوعي لدى املر�أة بحقوقها القانونية.
وثانيهما ،يتمثل يف موا�صلة الن�ضال من �أجل مراجعة جميع القوانني التي
تتعار�ض مع مبد�أ امل�ساواة ،ويبدو هذا الأمر �صعباً يف املرحلة الراهنة على اعتبار
مت�سك الأغلبية احلاكمة بطلب مراجعة قانون التبني بدعوى تعار�ضه ال�صريح مع
ال�شريعةالإ�سالميةورف�ضهااجلازمملراجعةقواننياملواريثذاتالأ�صولالفقهية.
ب ّينت جتربة املرحلة االنتقالية �أن الردة على حقوق املر�أة التون�سية والعودة بها
اىل حظرية الطرف الذي يخ�ضع ل�سلطة الرجل امل�ستبد� ،أمر ي�صعب توقع
حدوثه رغم وجود �أطراف داخل املجتمع ت�ص ّرح بعدائها لها والتي تتمثل
�أ�سا�ساً يف التيارات املت�شددة دينياً .ويعود الف�ضل يف حتقق ثبات منظومة
احلرية لأهمية تطور وعي املر�أة التون�سية مبكت�سباتها .كما يعود كذلك لتم�سك
املجتمع التون�سي بنمطه االجتماعي رغماً عن ت�أثريات موجات املد اليميني
املحافظ الذي تنامى حجمه يف الفرتة الأخرية .ويف مقابل ذلك ،ك�شفت
التجربة ذاتها عن �صعوبة موا�صلة تطوير الو�ضعية الت�شريعية حلقوق املر�أة ما مل
يتحول تكاتف القوى االجتماعية التحررية ل�سلطة م�ضادة تقدر على الدفع
بحقوق املر�أة نحو التدعيم لت�صبح م�ساواة تامة ال يعرتيها �أي متييز مبا يفيد
االنتقال من الدفاع عن املكت�سبات �إىل مرحلة حتقيق الإجنازات ،وهذا هو
احل�صن احلقيقي الذي يحفظ للمر�أة حقوقها.
*قاض تونسي

في اليمن تنام
الصغيرات مع الموت
على سرير واحد
ماجد المذحجي
خلقت واقعة وفاة الطفلة روان ذات الأعوام الثمانية م�ؤخراً ،بعد يوم
واحد من زواجها من رجل �أربعيني و�إثر �إ�صابتها بنزيف حاد بعد ليلة
الدخلة� ،صدمة وا�سعة يف اليمن والعامل ،وذلك بعد �أن مت تناقل الأخبار
تناق ًال وا�سعاً عن هذه الفاجعة احلزينة يف خمتلف و�سائل الإعالم
الإقليمية والدولية ،وهو �أمر �أعاد ا�ستدعاء جدل قدمي ومتكرر يف اليمن
حول ق�ضية زواج الطفالت وعدم حتديد �سن الزواج يف القانون ،عالوة

دولية خميفة عن معدل وفيات مرتفع للغاية يف اليمن متعلق بهذا
ال�ش�أن ،متوت فيه « 365امر�أة و 41طف ً
ال ر�ضيعاً من بني كل 100.000
والدة حية .والأمهات ال�صغريات الالتي تقل �أعمارهن عن � 15سنة
هن الأكرث عر�ضة للوفاة مبقدار خم�سة �أ�ضعاف من الن�ساء الالتي هن
يف الع�شرينيات من العمر ،وذلك ب�سبب م�ضاعفات الوالدة» وفق
اليوني�سيف ،وهو ما ي�ضع اليمن �ضمن املعدل الأعلى يف العامل.
يمُ كن القول �أي�ضاً �إن الن�ساء يف اليمن ُعر�ضة ب�شكل وا�سع للعنف،
ويتوفرن على حماية �ضعيفة عادة ب�سبب �أ�شكال خمتلفة من التمييز
يف املجتمع والقوانني ،وهو الأمر الذي يتفاقم يف حال الطفالت
يكن �أكرث ه�شا�شة يف و�ضع كهذا ،فال يوفر القانون لهن
اللواتي ّ
�أي حماية �إزاء وقائع الزواج املُبكر .وهنا يمُ كن الإ�شارة �إىل �أن قانون
الأحوال ال�شخ�صية ال يت�ضمن �أي حتديد ل�سن للزواج ،مبا يجعل من
�أي واقعة زواج لطفلة غري جُمرمة بالقانون ،مهما كان اال�ستنكار العام
ملا قد يحدث للطفلة نتيجة العنف اجلن�سي الذي تتعر�ض له يف ليلة
الدخلة والذي ي�ؤدي يف بع�ض الأحيان �إىل الوفاة كما حدث يف حالة

21

يف جمل�س النواب مبا ي�ضمن له احل�صول على مكا�سب �سيا�سية ،وهو
الأمر الذي مت يف هذا ال�سياق ليتم رف�ض مقرتح التعديل حينها بعدما
و�صل اال�ستقطاب اىل ذروته يف ال�شارع بتظاهرات متبادلة بني املناوئني
وامل�ؤيدين للتعديل املُقرتح حينها.
�إن املوا�ضيع اخلا�صة بحقوق املر�أة ت�ستدرج الإ�سالميني اليمنيني خارج
مواقعهم املحرو�سة جيداً ،حيث ي�ضطرون للإف�صاح عن تناق�ضهم مع
اجلملة احلقوقية وانتقائيتهم جتاهها ،ما يجعلهم مك�شوفني �أمام الآخرين.
ويف هذا ال�صدد ،ف�إن التجمع اليمني للإ�صالح ،املمثل الأكرب
للإ�سالميني يف اليمن ،ي�ؤكد با�ستمرار على جالء هذا التناق�ض ،بني
التزاماته املعلنة بحقوق الإن�سان وبت�صوره لـ»مين حديث»� ،سواء يف موقفه
كتنظيم منفرد �أو يف �إطار حتالفه ال�سيا�سي مع �أحزاب اللقاء امل�شرتك،
وموقفه الفعلي من حقوق املر�أة ،التي تبدو خارج هذه االلتزامات وال
تقع يف �صلبها بالن�سبة اليه ،ولذلك ف�إن ممثليه يرت�صدون لأي �ش�أن يخ�ص
الن�ساء ،كما يتجلى يف املعارك التي خا�ضوها قبل الثورة �ضد الكوتا
وحتديد �سن الزواج� ،أو التي يخو�ضونها حالياً يف �إطار م�ؤمتر احلوار حيث

ال�صغريات  -موقع Too Young to Wed

على ا�ستجالبه هذه املرة تقريعاً دولياً وا�سعاً وغري م�سبوق لل�سلطات يف
اليمن ب�ش�أن هذه الواقعة امل�ؤملةُ ،ع رّب عنه بت�صريح قا�س لـكاثرين �أ�شتون
م�س�ؤولة ال�سيا�سة اخلارجية يف االحتاد الأوروبي قالت فيه �إنها «�شعرت
بالرعب» ،لتطالب �أي�ضاً مبعاقبة امل�س�ؤولني عن اجلرمية و�سن ت�شريعات
تحُ دد �سن الزواج وحتول دون تكرار الواقعة.
مل تكن هذه الواقعة امل�ؤملة التي ق�ضت فيها الطفلة روان� ،أول حدث من
هذا النوع يتم تناقله بهذا ال�شكل الوا�سع عن زواج الطفالت يف اليمن
وموت بع�ضهن من حني �إىل �آخر! حيث �سبقتها واقعة �شهرية مماثلة يف
العام  2010ا�سرتعت االهتمام الدويل حينها �أي�ضاً ،وتوفيت فيها الطفلة
�إلهام مهدي �شوعي التي كانت تبلغ من العمر حينها  13عاماً ،وذلك
ب�سبب متزق كامل يف الأع�ضاء التنا�سلية ونزيف مميت بعد ثالثة �أيام
من زواجها ،وهو ما �أثار يف وقتها مواجهة وا�سعة بني الإعالم ومنظمات
حقوق الإن�سان واجلماعات الن�سوية اليمنية من جهة ،ورجال الدين
املحافظني الذين ُيعار�ضون �أي حتديد ل�سن الزواج من جهة �أخرى،
وخرج حينها املئات يف تظاهرات يف العا�صمة �صنعاء ُمطالبني بتعديل
القانون لين�ص على حتديد �سن الزواج ،ل ُينظم الإ�سالميون يف مواجهتهم
تظاهرات �أخرى يف ال�شارع.
بالت�أكيد تبدو ق�ضية حتديد �سن الزواج �إحدى �أكرث الق�ضايا ا�ستقطاباً
يف اليمن ،وهي ق�ضية ُتثار با�ستمرار لكونها تتغذى بوفرة الوفيات بني
الطفالت اليمنيات اللواتي يتزوجن باكراً ،حيث تف�صح �إح�صائيات

روان الأخرية وقبلها �إلهام.
�إن اال�ستقطاب ال�شديد يف هذه الق�ضية التي ُتعترب م�صريية لرجال
الدين املُت�شددين يف اليمن جعلها با�ستمرار حمل ا�ستثمار �سيا�سي من
قبل ال�سلطات ،خ�صو�صاً ما قبل ثورة  ،2011وا�ستخدمها النظام ال�سابق
كو�سيلة للم�ساومة واحل�صول على التنازالت من قبل الإ�سالميني،
حيث مت تعديل املادة رقم ( )15من قانون الأحوال ال�شخ�صية رقم
( )20لعام  1992التي كانت تن�ص على �أنه (ال ي�صح تزويج ال�صغري
ذكراً كان �أو �أنثى دون بلوغه خم�س ع�شرة �سنة) ،ل ُيلغى �أي حتديد لل�سن
مبوجب القانون احلايل الذي عدل بعد حرب �صيف  .1994وتنتمي
ُمعظم �أ�شكال التمييز احلالية �ضد الن�ساء يف الد�ستور والقوانني اليمنية،
�إىل تلك الفرتة التي �أعقبت انت�صار الرئي�س عبد اهلل �صالح على احلزب
اال�شرتاكي اليمني يف حرب �صيف  ،1994وهي املعركة التي دخلها
�صالح ُمتحالفاً مع الإ�سالميني املمثلني يف التجمع اليمني للإ�صالح،
لي�شكل تنقيح املنظومة الت�شريعية من حقوق الن�ساء �أحد �أ�شكال
املكاف�أة التي ُمنحت لهم يف الأعوام التالية للحرب ،والحقاً �أحد عنا�صر
امل�ساومة معهم حني ت�شتد ال�ضغوط املدنية لتعديل �أحد القوانني املميزة
جتاه الن�ساء .وهذا ما حدث يف معركة العام  2010حني مت طرح م�شروع
تعديل لقانون الأحوال ال�شخ�صية يق�ضي بتحديد �سن الزواج ،حيث
كان با�ستطاعة احلزب احلاكم حينها ،امل�ؤمتر ال�شعبي العام ،ح�سم الأمر
نتيجة الأغلبية التي يحوزها� ،إال �أنه ظل ي�ساوم املعار�ضة الإ�سالمية

يرف�ض �أي ُمقرتحات تعمل على حت�سني حقوق الن�ساء ،ومنها مقرتح
حتديد �سن الزواج الذي تت�ضمنه �أجندة امل�ؤمتر ،و�إن كان و�ضعه وقدرته
احلالية �أ�ضعف على مقاومة التغيريات التي جتري قيا�ساً مبا كان ي�ستطيع
�أن يفعله �سابقاً.
�إن ق�ضية زواج الطفالت يف اليمن لي�ست حدثاً عابراً بالت�أكيد ،بل ق�ضية
ُمعقدة و ُمت�شابكة ،تتقاطع يف �أحد م�ستوياتها مع التعريف الأ�صويل
املت�شدد للق�ضايا الدينية والذي يحمي �إرثاً من العادات والتقاليد
املُحافظة ،عالوة على كونها ق�ضية ت�أخذ ُبعداً اقت�صادياً ،حيث تبدو
الكثري من وقائع الزواج املُبكر مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بالفقر و�سوء الأحوال
املعي�شية ،وحيث يمُ كن الر�ؤية بو�ضوح �أن الكثريين يقومون بتزويج بناتهم
ال�صغريات للتخل�ص من عبئهن عليهم يف بالد تعي�ش تدهوراً وا�سعاً
من الناحية االقت�صادية .كما ي�أخذ الأمر �أي�ضاً بعداً ثالثاً يتجلى يف
ق�ضايا ال�شرف ،حيث يتم تزويج الفتيات باكراً للحفاظ عليهن �أخالقياً،
وكذلك الفتيان ،وفق ما يرى قطاع كبري من اليمنيني املُحافظني .باملجمل
�إذاً تبدو هذا الأبعاد املُتداخلة يف ق�ضية زواج الطفالت تعبرياً ُمكثفاً
عن التعقيدات التي حتول دون وجود حلول وطنية منظورة للتعامل مع
هذه الق�ضية ،و�إن كانت بالت�أكيد ال تربر التق�صري والتعامل االنتهازي
الر�سمي مع هذه الق�ضية التي طاملا ا�ستثمرتها ال�سلطات �سيا�سياً.
*كاتب وناشط حقوقي يمني
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الدستورية العليا في مصر بعد عشرين
سنة من اللجوء إليها :على قانون
الطوارئ مراعاة الحقوق المك ّرسة دستورياً
د .فتوح الشاذلي
بتاريخ  2يونيو � ،2013أ�صدرت املحكمة الد�ستورية العليا يف م�صر حكماً
تاريخياً يف م�ضمونه ومداه .هذا احلكم ت�أخر �صدوره لأكرث من ع�شرين عاماً،
لكنه �صدر يف النهاية ليعلن بو�ضوح �أن «القانون املنظم حلالة الطوارئ يتعني
�أن يتقيد بال�ضوابط املقررة للعمل الت�شريعي ،و�أهمها عدم خمالفة ن�صو�ص
الد�ستور الأخرى� ،إذ �إن �صدور قانون الطوارئ بنا ًء على ن�ص يف الد�ستور ال
يعني ترخي�ص هذا القانون يف جتاوز باقي ن�صو�صه» .ونظراً لأهمية هذا احلكم،
ر�أينا من املالئم �أن نخ�ص�ص له درا�سة م�ستقلة يف ظل الظروف التي متر بها م�صر
وغريها مما بات ُيعرف بدول «الربيع العربي» .ف�إذا كان احلكم قد ف�صل يف واقعة
حمددة� ،إال �أن �أ�سبابه ت�شري �إىل �إمكان �شمول عدم الد�ستورية ن�صو�صاً �أخرى
وردت يف قانون الطوارئ متى كانت تخالف ن�صو�صاً د�ستورية �أو ترخ�ص يف
جتاوزها ،فتتحلل بذلك من ال�ضوابط املقررة للعمل الت�شريعي.
واقعات الدعوى الدستورية:

يف � 20أبريل � ،1993أودع املدعي قلم كتاب املحكمة الد�ستورية العليا
�صحيفة دعواه ،يطلب فيها احلكم بعدم د�ستورية ن�ص البند ( )1من املادة
الثالثة من قرار رئي�س اجلمهورية بالقانون رقم  162ل�سنة  1958ب�ش�أن حالة
الطوارئ.
وتتلخ�ص وقائع الدعوى يف �أن النيابة العامة �أ�سندت �إىل املدعي يف الدعوى
الد�ستورية �أنه� :أو ًال :و�ضع هو و�آخرون عمداً ناراً يف احلوانيت اململوكة
للمجني عليهم .ثانياً :و�ضع هو و�آخرون عمداً ناراً يف مبنى كني�سة ماري
جرج�س بالإ�سكندرية .ثالثاً :خ ّرب هو و�آخرون مباين معدة لإقامة �شعائر
دينية (كني�سة ماري جرج�س) .وبعد القب�ض على املتهم وتفتي�شه وتفتي�ش
م�سكنه ،مت التحقيق معه و�إحالته �إىل حمكمة جنايات �أحداث الإ�سكندرية
باجلناية رقم  350ل�سنة  ،1992نظراً لكونه حدثاً وقت ارتكابه الأفعال
امل�سندة �إليه .ويف جل�سة  ،1992/11/29دفع احلا�ضر عن املتهم (املدعي
يف الدعوى الد�ستورية) بعدم د�ستورية البند ( )1من املادة ( )3من قانون
الطوارئ ،جلهة تخويله رئي�س اجلمهورية �أو من ينيبه (وزير الداخلية) ،وهما
لي�سا من �أع�ضاء ال�سلطة الق�ضائية ،مكنة اعتقال وتفتي�ش الأ�شخا�ص والأماكن
دون التقيد ب�أحكام قانون الإجراءات اجلنائية ،وهو ما يخالف املادة ()44
من د�ستور  ،1971املقابلة للمادة  39من د�ستور  ،2012والتي قررت حرمة
امل�ساكن وحظرت دخولها �أو تفتي�شها �إال ب�أمر ق�ضائي م�سبب وفقاً للقانون.
وطلب املدعي احلكم بعدم د�ستورية الن�ص املطعون فيه.
وقد قدرت حمكمة الأحداث جدية الدفع ف�صرحت ب�إقامة الدعوى
الد�ستورية التي بقيت عالقة لدى املحكمة الد�ستورية العليا طوال ع�شرين
عاما (� ،)2013-1993إذ مت رفعها يف منت�صف والية الرئي�س الأ�سبق ح�سني
مبارك ( ،)1993ومل يف�صل فيها �إلاّ يف �أواخر عهد الرئي�س ال�سابق حممد
مر�سي (.)2013
حكم المحكمة الدستورية العليا وحيثياته:

الت�سا�ؤل الأول الذي يطرح يف هذا املجال يت�صل باملدة التي ا�ستغرقتها
املحكمة لف�صل هذه الدعوى الد�ستورية .فهل كانت هناك مالءمة �سيا�سية
دفعت املحكمة �إىل ت�أخري الف�صل فيها ،بحيث كان ميكن �أن ي�ؤدي احلكم
فيها �إىل تقييد ال�سلطات الوا�سعة لرئي�س اجلمهورية �أو من يقوم مقامه يف قانون
الطوارئ ويف ع�صور اال�ستبداد؟
لن نخو�ض يف دوافع املحكمة الد�ستورية العليا �أو الأ�سباب التي �أدت �إىل ت�أخري
�صدور هذا احلكم الهام ،فالأهم �أنه �صدر ولو بعد طول انتظار ،ف�صدوره مت�أخراً

وال تفتي�شها ،وال مراقبتها �إال يف الأحوال املبينة يف القانون ،وب�أمر ق�ضائي
م�سبب يحدد املكان والتوقيت والغر�ض» .وتطبيق هذه الن�صو�ص يتنافى مع ما
ورد يف قانون الطوارئ من ترخي�ص بالقب�ض واالعتقال والتفتي�ش للأ�شخا�ص
والأماكن دون �إذن ق�ضائي م�سبب ،فذلك يهدر حريات املواطنني ال�شخ�صية
ويعتدي على حرمة م�ساكنهم ،ما ميثل خرقاً ملبد�أ �سيادة القانون الذي يعد
�أ�سا�س احلكم يف الدولة.
وال ينال مما تقدم القول ب�أن قانون الطوارئ �إمنا يعالج �أو�ضاعاً ا�ستثنائية متعلقة
مبواجهة نذر خطرية تتهدد معها امل�صالح القومية مبا قد ينال من ا�ستقرار الدولة
�أو تعر�ض �أمنها و�سالمتها ملخاطر داهمة� ،أو �أن حالة الطوارئ بالنظر �إىل مدتها
وطبيعة املخاطر املرتبطة بها ال تالئمها �أحياناً التدابري التي تتخذها الدولة يف
الأو�ضاع املعتادة ،ذلك �أنه ال يجوز �أن يتخذ قانون الطوارئ الذي رخ�ص به
الد�ستور ذريعة لإهدار �أحكامه وخمالفتها و�إطالقه من عقالها� ،إذ �أن قانون
الطوارئ – �أياً كانت مربراته  -يظل على طبيعته كعمل ت�شريعي يتعني �أن
يلتزم ب�أحكام الد�ستور كافة ،ويف مقدمتها �صون حقوق املواطنني وحرياتهم.
منطوق الحكم وآفاق المستقبل:

املحكمة الد�ستورية وقانون الطوارىء  -موقع القب�س

خري من عدم �صدوره على الإطالق .بد�أت املحكمة حكمها برد الدفوع التي
كانت قد تقدمت بها هيئة ق�ضايا الدولة بخ�صو�ص م�صلحة املدعي ،ثم �أوردت
احليثيات التي �أدت �إىل �صدور حكمها على النحو الذي �صدر به.
ويف هذا ال�صدد ،بد�أت املحكمة بت�أكيد ما جرى عليه ق�ضا�ؤها من �أن الرقابة
على د�ستورية القوانني �إمنا تخ�ضع لأحكام الد�ستور القائم عند احلكم دون
غريه ،لأنها ت�ستهدف �صون الد�ستور القائم وحمايته من اخلروج على �أحكامه
و�إهدار ما يخالفها من الت�شريعات .وبنا ًء عليه ،فقد با�شرت املحكمة رقابتها
على الن�ص املطعون فيه من خالل �أحكام د�ستور  2012النافذ وقت �صدور
احلكم.
وب ّينت املحكمة �أن الد�ستور هو القانون الأ�سا�سي الأعلى ،فهو ير�سي القواعد
والأ�صول التي يقوم عليها نظام احلكم ،ويحدد ال�سلطات العامة ووظائفها،
وي�ؤكد �ضمانات حمايتها .لذلك كانت قواعده و�أ�صوله هي املرجع يف حتديد
ما تتواله ال�سلطات العامة من وظائف �أ�صلية �أو �أعمال ا�ستثنائية وردت على
�سبيل احل�صر والتحديد .وملا كانت الد�ساتري امل�صرية املتعاقبة قد حر�صت على
تقرير احلقوق واحلريات العامة يف �صلبها حتى تكون قيداً على امل�ش ّرع العادي
يف ما ي�س ّنه من قواعد و�أحكام ال يخالفها بتقييد حرية �أو حق ورد يف الد�ستور
مطلقاً� ،أو ب�إهدار �أو ا نتقا�ص من �أيهما حتت �ستار التنظيم اجلائز د�ستورياً ،و�إال
وقع هذا الت�شريع م�شوباً بعيب خمالفة الد�ستور.
و�أكدت املحكمة �أن قانون الطوارئ هو حم�ض نظام ا�ستثنائي ال يجوز التو�سع
يف تطبيقه ،ويتعني التزام التف�سري ال�ضيق لأحكامه ،والتقيد بالغاية املحددة منه
ومبا ال يخرج عن الو�سائل التي تتفق مع �أحكام الد�ستور ،وذلك عند اتخاذ �أي
من التدابري املن�صو�ص عليها فيه ،و�إلاّ وقع ما اتخذ يف ح ْومة خمالفة الد�ستور.
وملا كان د�ستور  2012قد ن�ص يف املادة  74منه على �أنّ �« :سيادة القانون �أ�سا�س
ون�ص يف املادة  148على �أنّ « :يعلن رئي�س اجلمهورية بعد
احلكم يف الدولة»ّ .
�أخذ ر�أي احلكومة حالة الطوارئ على النحو الذي ينظمه القانون» ،ومن ثم
ف�إن قانون الطوارئ يتعني �أن يتقيد بال�ضوابط املقررة للعمل الت�شريعي ،و�أهمها
عدم خمالفة ن�صو�ص الد�ستور الأخرى�« ،إذ �أنّ �صدور قانون الطوارئ بنا ًء على
ن�ص يف الد�ستور ال يعني ترخي�ص هذا القانون يف جتاوز باقي ن�صو�صه».
و�إذ ن�صت املادة  34من الد�ستور على �أنّ « :احلرية ال�شخ�صية حق طبيعي،
وهي م�صونة ال مت�س» ،ون�صت املادة  35على �ضرورة �صدور �أمر ق�ضائي م�س ّبب
ي�ستلزمه التحقيق لإمكان القب�ض على ال�شخ�ص �أو تفتي�شه �أو حب�سه �أو منعه
من التنقل �أو تقييد حريته ب�أي قيد يف غري �أحوال التلب�س ،ون�صت املادة 39
على �أنّ « :للمنازل حرمة ،وما عدا حاالت اخلطر واال�ستغاثة ،ال يجوز دخولها،

من حيثيات احلكم ،انتهت املحكمة �إىل �أن ما ن�ص عليه قانون الطوارئ من
الرتخي�ص بالقب�ض واالعتقال وتفتي�ش الأ�شخا�ص والأماكن دون التقيد
ب�أحكام قانون الإجراءات اجلنائية ،يخالف �أحكام املواد 81 ،39 ،35 ،34
من د�ستور  .2012وبنا ًء عليه حكمت املحكمة بعدم د�ستورية ما ت�ضمنه البند
( )1من املادة ( )3من قرار رئي�س اجلمهورية بالقانون رقم  162ل�سنة 1958
ب�ش�أن حالة الطوارئ.
ولكن ،ماذا بعد هذا احلكم؟ لقد قرر احلكم بو�ضوح �أن القانون املنظم حلالة
الطوارئ يتعني �أن يتقيد بال�ضوابط املقررة للعمل الت�شريعي ،و�أهمها عدم
خمالفة ن�صو�ص الد�ستور الأخرى .بيد �أن هناك ن�صو�صاً يف قانون الطوارئ
بها �شبهة خمالفة لن�صو�ص د�ستورية متكررة يف الد�ساتري امل�صرية املتعاقبة منذ
د�ستور �سنة  ،1923ونكتفي ببع�ض الأمثلة:
 -املادة ( )9من قانون الطوارئ جتيز لرئي�س اجلمهورية �أو ملن يقوممقامه �أن يحيل �إىل حماكم �أمن الدولة طوارئ اجلرائم التي يعاقب
عليها القانون العام .هذا الن�ص يخالف املادة  75من د�ستور 2012
املعطل ون�صها« :ال يحاكم �شخ�ص �إال �أمام قا�ضيه الطبيعي ،واملحاكم
اال�ستثنائية حمظورة» ،واملادة  15من الإعالن الد�ستوري ال�صادر يف
 8يوليو « 2013لكل مواطن حق االلتجاء لقا�ضيه الطبيعي» .ون�أمل
�أن يتبنى الد�ستور اجلديد املادة  75من د�ستور .2012
 -املادة ( )12من قانون الطوارئ حتظر الطعن ب�أي وجه من الوجوهيف الأحكام ال�صادرة من حمكمة �أمن الدولة طوارئ .هذا الن�ص
يخالف املادة  75من د�ستور  ،2012واملادة  15من الإعالن
الد�ستوري« :يحظر الن�ص يف القوانني على حت�صني �أي عمل �أو قرار
�إداري من رقابة الق�ضاء».
 -املادة ( )13من قانون الطوارئ جتيز لرئي�س اجلمهورية حفظالدعوى قبل تقدميها �إىل املحكمة والإفراج امل�ؤقت عن املتهمني
املقبو�ض عليهم .واملادة ( )14جتيز لرئي�س اجلمهورية �أن يلغي
احلكم ال�صادر بالإدانة بعد الت�صديق عليه �أو �أن يخفف العقوبة
�أو يوقف تنفيذها .فما مدى توافق هذا الن�ص مع املادة  16من
الإعالن الد�ستوري «ال يجوز لأي �سلطة التدخل يف الق�ضايا �أو
يف �ش�ؤون العدالة» .ون�أمل �أن يت�ضمن الد�ستور اجلديد ن�صاً مماث ًال
لن�ص املادة ( )16من الإعالن الد�ستوري.
�إذا مل نتعلم �شيئاً من فرتات اال�ستبداد ،ف�سوف نعود �إليه مرة �أخرى .وقد
علمتنا جتارب احلياة القانونية �أن اال�ستبداد ين�ش�أ ويقوى يف ظل الن�صو�ص
القانونية التي تقيد احلقوق واحلريات العامة للمواطنني وتعتدي على ا�ستقالل
الق�ضاء العادي وتك ّر�س املحاكم اال�ستثنائية والتحايل على حق املتهم يف
املحاكمة �أمام قا�ضيه الطبيعي� .إن ال�شعوب ال ترز�أ باملجرمني �أو امل�ستبدين،
لكنها تنتج ه�ؤالء وه�ؤالء عندما ال تتعلم من جتاربها يف فرتات اال�ستبداد.
*استاذ في جامعة االسكندرية
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اضطراب في االجتهاد أم توجه ضمني نحو تكريس الحقوق
فوق الدستورية؟
منة عمر
«الد�ساتري امل�صرية املتعاقبة قد حر�صت على تقرير احلقوق واحلريات العامة
يف �صلبها حتى تكون قيداً على امل�ش ّرع العادي يف ما ي�س ّنه من قواعد
و�أحكام ال يخالفها بتقييد حرية �أو حق ورد يف الد�ستور مطلقاً� ،أو ب�إهدار �أو
انتقا�ص من �أيهما حتت �ستار التنظيم اجلائز د�ستورياً ،و�إال وقع هذا الت�شريع
م�شوباً بعيب خمالفة الد�ستور» .هذه احليثية وردت حرفياً يف احلكم ال�صادر
عن املحكمة الد�ستورية العليا يف  2يونيو/حزيران  2013يف �إطار النظر
يف مدى د�ستورية �أحد بنود قانون الطوارئ يف ما يت�صل بتفتي�ش املنازل
اخلا�صة من دون احلاجة اىل �أمر ق�ضائي .ولكن عند قراءة احلكم ،نلحظ
�أن القيد الذي و�ضعته متثل بوجوب مراعاة بقية الن�صو�ص الد�ستورية على
نحو قد ي�ؤدي اىل جعل قانون الطوارئ بر ّمته خمالفا للد�ستور ،1فيما مل
ترد �أي �إ�شارة فيه اىل قواعد القانون الدويل حلقوق الإن�سان �أو مبادئه ويف
مقدمها مبد�أ «احلقوق التي يجب عدم امل�سا�س بها» يف حاالت الطوارئ
اال�ستثنائية .فك�أمنا املحكمة تنا�ست �أو �سها عنها �أن قانون الطوارئ ّ
يعطل
بطبيعته ممار�سة بع�ض احلقوق ،مثل حق التجمع املكفول يف الد�ساتري
امل�صرية املختلفة.
وبذلك ،بدت املحكمة العليا من خالل حيثياتها وك�أنها ت�ست�شعر احلاجة
اىل تقييد قانون الطوارئ على غرار ما ي�ؤول اليه املبد�أ املذكور ،و�إن بدت
على ا�ضطراب اجتهادها وعدم و�ضوحه� ،أكرث راديكالية منه يف تقييد هذا
القانون .وعلى هام�ش ذلك ،يربز مفهوم «احلقوق فوق الد�ستورية» الذي
نقر�أه يف تو�صيات جلنة الع�شرة لتعديل د�ستور  2012وك�أنه ي�أتي تو�ضيحاً
وتكلي ًال لهذا االجتهاد.

نحو إقرار مبادئ فوق دستورية في الدستور
المصري القادم؟

قانون الطوارئ يتعار�ض بطبيعته مع حقوق الإن�سان؛ ويف حني �أنه ال
ّبد ،ح�سب لورين فونتني� ،أن تعلو حقوق الإن�سان الأ�سا�سية فوق قانون
الطوارئ ،يقت�ضي �إذاً �أن ن�ضع هذه احلقوق يف مكانة �أعلى من قانون
الطوارئ املذكور يف الد�ستور .وهذا الأمر يتطلب �أمراً من اثنني :ف�إما �أن
تعد هذه احلقوق «فوق د�ستورية» ،و�إما �أن يتم �إقرار قانون الطوارئ بن�ص
ت�شريعي غري د�ستوري.6
وعند قراءة اقرتاحات جلنة الع�شرة لتعديل الد�ستور 7نالحظ �أنها قاربت
احلقوق واحلريات الل�صيقة ب�شخ�ص املواطن من زاويتني اثنتني:
 -فهي «ال تقبل تعطي ًال ،وال انتقا�صاً .وال يجوز لأي قانون ينظمممار�سة احلقوق واحلريات �أن يق ّيدها مبا مي�س �أ�صلها وجوهرها»
ح�سبما ن�صت املادة  68املقرتحة ،وهو ما يعني �أن امل�ش ّرع
الد�ستوري يعلن �أن هذه احلقوق حقوق «ال ميكن امل�سا�س بها»
حتت �أي ظرف ،وهي احلقوق نف�سها التي يكفلها العهد الدويل
للحقوق املدنية وال�سيا�سية كما متت الإ�شارة اليه �أعاله .وهي

خطوة �إيجابية على طريق االلتزام بقواعد القانون الدويل وحماية
حقوق املواطنني وحرياتهم ،و�إن كنا ن�أمل �أن تتبنى جلنة اخلم�سني
الئحة احلقوق التي كفلها امليثاق العربي حلقوق الإن�سان على
�أ�سا�س �أنها �أو�سع وت�شمل �ضمانات ق�ضائية كما �أو�ضحنا.
 �-أما الزاوية الثانية ،والتي ال تقل �أهمية ،فقد متثلت يف التعديلاملقرتح للمادة  189والتي ن�صت على «ويف جميع الأحوال ال
يجوز تعديل الن�صو�ص املتعلقة مببادئ احلرية وامل�ساواة املن�صو�ص
عليها يف هذا الد�ستور ما مل يكن التعديل متعلقاً باملزيد من
ال�ضمانات» .وبذلك ،تكون جلنة الع�شرة قد خ�صت هذه احلقوق
ب�ضمانة مزدوجة من خالل الن�ص بعدم جواز تعطيلها يف املادة 68
وعدم جواز تعديلها بالتقليل من �ضماناتها يف املادة .189
ون�أمل �أن تبقي جلنة اخلم�سني ،املنعقدة حالياً ملناق�شة هذه االقرتاحات،
على هذه ال�ضمانات.
*حائزة على ماجيستير في القانون الدولي االنساني
وتطبيقات حقوق االنسان

مبدأ الحقوق «التي ال يمكن المساس بها»

مبد�أ احلقوق التي ال ميكن امل�سا�س بها هو مبد�أ ن�ش�أ بالقانون الدويل
الإن�ساين للحفاظ على حقوق الإن�سان الأ�سا�سية بالنزاعات امل�سلحة
الدولية والأهلية .ويتجلى مبد�أ «احلقوق التي ال ميكن امل�سا�س بها» يف
اتفاقيات جنيف يف املادة  3املوحدة والتي تذكر الأفعال التي ال يجوز
القيام بها جتاه املدنيني ون�ستنتج منها احلقوق التي ال يجوز حتت �أي حال
من الأحوال تعطيلها ،2كذلك ن�صت املادة  75من الربوتوكول الأول
واملواد من  4اىل  6من الربوتوكول الثاين .3وقد مت تو�سيع �إطار تطبيق مبد�أ
«احلقوق التي ال ميكن امل�سا�س بها» ليطبق يف حاالت الطوارئ اال�ستثنائية.
وقد مت الن�ص على ذلك يف االتفاقيات الدولية املختلفة� ،أوالها كان العه
الدويل للحقوق ال�سيا�سية واملدنية �سنة  1966الذي ن�ص يف مادته الرابعة
على احلقوق التي ال ميكن تعطيلها يف حاالت الطوارئ اال�ستثنائية وهي:
احلق يف احلياة ،حظر التعذيب حتت �أي �صورة من ال�صور ،حظر الرق
والعبودية ،وحظر �سجن �شخ�ص لعجزه عن الوفاء بالتزام تعاقدي.4
ثم جاءت االتفاقيات الإقليمية التي �أبرمت يف وقت الحق لتو�سع قائمة
احلقوق التي ال ميكن امل�سا�س بها .فنجد �أن امليثاق العربي حلقوق الإن�سان،
املوقع عام  ،52004قد �أ�ضاف ،يف مادته الرابعة ،على قائمة احلقوق التي
ال ميكن تعطيلها يف حاالت الطوارئ لت�شمل حق كل �إن�سان يف حماكمة
عادلة� ،ضرورة احلفاظ على قانونية العقوبة ،حظر حماكمة �شخ�ص عن اجلرم
نف�سه مرتني .كما �أكد امليثاق على احلفاظ على املعايري الإن�سانية ملعاملة
الأ�شخا�ص املحرومني من حريتهم ،وعلى حق االعرتاف بال�شخ�صية
القانونية ،كما �أكد على حرية احلركة للأ�شخا�ص ،ومنع تقييد احلركة �أو
الإقامة اجلربية ،وحق كل �شخ�ص يف التمتع بجن�سية ،كما حظر امليثاق
امل�سا�س بحرية الفكر والعقيدة والدين.

املحكمة الد�ستورية وقانون الطوارىء  -موقع امل�صدر

1 .1فتوح ال�شاذيل ،الد�ستورية العليا يف م�صر بعد ع�شرين �سنة من اللجوء اليها :على قانون

ح�سب املوقع الر�سمي جلامعة الدول العربية.

الطوارئ مراعاة احلقوق املكر�سة د�ستوريا ،املفكرة القانونية ،عدد .11

Laureline Fontaine, «La constitutionnalisation des pouvoirs6 .6

2 .2راجع اتفاقيات جنيف لعام .1949

d’exception comme garantie des droits? L’exemple des

3 .3راجع الربوتوكوالت اال�ضافية امللحقة باتفاقيات جنيف .1949

.»democraties est-europeennes a la fin du XXeme siècle

4 .4وقعت م�صر على العهد الدويل للحقوق ال�سيا�سية واملدنية عام  1966و�صدقت عليه

7 .7ن�شر ن�ص التعديالت املقرتحة من جلنة الع�شرة يف جريدة امل�صري اليوم بتاريخ

عام .1982

�أغ�سط�س�/أب .2013

5 .5وقعت م�صر امليثاق العربي حلقوق االن�سان عام  ،2004ولكنها مل ت�صدق عليه حتى اليوم،
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قضاة تحقيق يتشبثون بمالحقة المدمن
كريم نمور
�سجلت املفكرة القانونية م�ؤخراً ت�شبث قا�ضيي حتقيق يف بعبدا وبريوت
مبالحقة مدمنني كانا قد تعهدا بالإذعان لتدابري العالج وطالبا ب�إحالتهما
اىل جلنة مكافحة الإدمان املن�ش�أة مبوجب قانون املخدرات  1998والتي
بد�أت عملها فعلياً ولو ب�صعوبة بالغة منذ بداية  .2013وي�شكل موقف
هذين القا�ضيني خمالفة وا�ضحة للمادة  194من قانون املخدرات التي
تلزم القا�ضي الوا�ضع يده على امللف ب�إجابة طلبات مماثلة كلما ثبت لديه
�أن املدمن مو�ضوع املالحقة �أذعن للعالج ،وتالياً بوقف ال�سري ب�إجراءات
التحقيق �أو املحاكمة بحقه م�ؤقتاً حتى انتهاء عالجه .ف�إذا �أمت عالجه بنجاح
ب�شهادة اللجنة ،تتوقف املالحقة بحقه نهائياً.
يف الق�ضية الأوىل ،وبعدما رف�ض قا�ضي حتقيق بعبدا �إحالة املدمن اىل اللجنة،
كلفه بالتقدم بفحو�صات خمربية �أ�سبوعية اىل قلم املحكمة تفيد عن مدى
وجود �أو عدم وجود خمدرات يف ج�سده ،متا�شياً مع االجتهاد الذي كان
قد اتبعه بع�ض الق�ضاة قبل تفعيل اللجنة يف �سعي منهم اىل ملء الفراغ
احلا�صل �آنذاك ،وهو �أمر يفقد اليوم مربره بالكامل .وقد حرم القا�ضي
مبوقفه املذكور املدمن ،لي�س فقط من منحة القانون بوقف املالحقة يف حال
التعهد بالعالج� ،إمنا �أي�ضاً ،وهو �أمر ال يقل �أهمية ،من حقه املك ّر�س يف قانون
املخدرات بتلقي عالج جماين وبالتمتع مبتابعة جدية من قبل �أطباء ومعاجلني
نف�سيني بغية تخل�صه من ارتهانه اجل�سدي والنف�سي للمادة املخدرة ،وهو �أمر
ال يتحقق �إال ب�إ�شراف اللجنة .ويذكر �أن املدمن نف�سه كان قد تقدم من قبل
بطلب تركه �أو حتويله اىل قا�ض بعدما جتاوزت مدة احتجازه لدى ال�ضابطة
العدلية � 4أيام ،لكن النيابة العامة ا�ستغرقت �أياماً عدة يف النظر يف طلبه،
فبلغت مدة احتجازه ما يقارب الأ�سبوعني.
�أما يف الق�ضية الثانية ،فقد كرر املدمن املالحق مراراً طلبه ب�إخ�ضاعه للعالج،
دون جدوى .وبعد م�ساع عدة� ،أ�صدر القا�ضي على غرار ما تقدم ،قراراً يلزم
املدمن ب�إبراز فح�ص خمربي ي�شمل كل �أنواع املخدرات يف اجلل�سة املقبلة
املخ�ص�صة ال�ستجوابه .و�إذ �أعاد املدمن تكرار طلبه بوقف املالحقة و�إحالته
اىل جلنة مكافحة الإدمان ،رد القا�ضي الطلب �شفاهية بحجة �أنه غري موقوف،
و�أن ب�إمكانه �أن يتوجه بنف�سه اىل اللجنة للمطالبة بالعالج .وبهذه الفتوى،
يكون قا�ضي التحقيق املذكور قد �أ�ضاف �شرطاً جديداً اىل قانون املخدرات
للإحالة اىل اللجنة ،مفاده �أن يكون املدمن موقوفاً .وبذلك ،وبخالف ت�صور

القانون الذي �أناط بالقا�ضي مهمة ال�ضغط على املدمن لإرغامه على العالج
يف جممل مراحل املحاكمة ،بدا املدمن م�صمماً وم�صراً على العالج ،يطالب
به املرة تلو املرة ،يف حم�ضر قا�ض ال يكرتث مطلقاً بذلك.
واىل خمالفة املادة  194امل�شار اليها �أعاله ،ي�ستوجب هذان القراران
املالحظات الآتية:
�1^-1أنهما يخالفان مبد�أ قانونية اجلرم والعقوبة (nullum crimen,
 ،)nulla pœna sine legeمن خالل االفرتا�ض �أن
الإدمان يربر املالحقة بحد ذاته ،فيما املادة  127من قانون
املخدرات ت�شرتط عن�صراً �آخر ملالحقة املدمن �أو ملعاقبته مفاده �أن
يرف�ض الإذعان لإجراءات العالج املن�صو�ص عليها يف القانون �أو
�أن ال يثابر عليها؛
�2^-2أنهما ي�ؤديان يف �أح�سن الأحوال� ،أي �إذا جنح املدمن يف �إبراز
نتائج �سلبية للفحو�صات املخربية يف �أي من احلالتني ،اىل متابعة
املالحقة والظن فيه من دون �أن يكون بو�سع القا�ضي وقف
التعقبات نهائياً عنه .فتبعاً لرف�ض القا�ضي �إحالته اىل اللجنة ،كيف
ع�ساه �أن ي�ستح�صل منها على �شهادة ب�شفائه ،وهو �شرط �ضروري
لوقف مالحقته نهائياً وفق املادة  195من قانون املخدرات؟ و�أال
ي�ؤدي ذلك اىل �إبقاء املدمن حبي�ساً يف دوامة املالحقة والو�صم
االجتماعي مع �إدراج حكم �إدانة يف �سجله العديل؟
�3^-3أخرياً ،يجدر الت�سا�ؤل عن �أ�سباب ت�شبث الق�ضاة يف
مالحقة املدمنني على هذا النحو رغم تفعيل جلنة مكافحة
الإدمان .فهل هو ناجت من تقاع�س الدولة يف تفعيل دور اللجنة
لأكرث من � 15سنة ،ما �أن�ش�أ عرف حاجة (ب�إلزام املدمن ب�إبراز
فحو�صات خمربية) ،انتهى اىل حجب اللجنة ومعها ن�صو�ص
القانون املت�صلة بها بالرغم من تفعيلها؟ �أم �أنه ناجت من
�أمركة ( )Americanizationال�سيا�سة املت�صلة مبحاربة
املخدرات ،وبتعميم منطق العقاب لي�شمل املدمن اىل جانب
املر ّوج ال�صغري كما التاجر الكبري؟ �أم �أنه بكل ب�ساطة ناجت من
التجرمي النمطي الذي وقع القا�ضي �ضحيته على نحو يقوده اىل
عد املدمن جمرماً ولو من دون ن�ص.
حكم م�سبق م�آله ّ
*مجاز في الحقوق ،عضو في جمعية المفكرة القانونية

أول طلب لمدمن بوقف تنفيذ العقوبة المبرمة
بحقه اللتزامه بالعالج

للمرة الأوىل ،تقدم �شخ�ص حمكوم عليه يف �أواخر متوز  2013بطلب لوقف
تنفيذ العقوبة املحكوم بها (حب�س �ستة �أ�شهر ف�ضال عن غرامة ثالثة ماليني
لرية لبنانية) على �أ�سا�س تعاطي مواد خمدرة .وهذا الطلب ،الذي قدم
جلانب حمكمة جنايات بريوت ،ي�ستند اىل املادة  197من قانون املخدرات
 ،1998واىل املبادئ التي انبنى عليها هذا القانون و�أولها مبد�أ العالج كبديل
عن املالحقة �أو العقوبة .و�أن يكون هذا الطلب الأول من نوعه رغم �صدور
القانون منذ ما يزيد عن � 15سنة امنا يت�أتى عن واقع مرير مفاده �أن ال�سلطة
التنفيذية تخلفت عن و�ضع الآليات التنفيذية ال�ضرورية لت�أمني العالج
للمدمن و�إمكانية مواكبته فيه .وهذا ما تغري منذ �أوائل  2013مع مبا�شرة
جلنة مكافحة الإدمان عملها بدفع من وزارة العدل .وقد �أو�ضح الطلب «�أن
معاقبة الإدمان ال تهدف اىل ادانة املدمن امنا فقط اىل ال�ضغط عليه لو�ضعه
على �سكة العالج .وتظهر هذه الفل�سفة يف عدد كبري من املواد التي فتحت
للمدمن �إمكانية التحرر من املالحقة �شرط قبوله للعالج ،لي�س فقط يف حلظة
�أو مرحلة معينة بل يف خمتلف الظروف واملراحل التي يتواجد فيها املدمن.

فللمدمن �أن يلج�أ اىل العالج ر�ضائياً دون �أن يالحق ،ولزوجه �أو �أهله �إذا كان
قا�صراً �أن يطلبوا اخ�ضاعه للعالج دون مالحقة ،وللنيابة العامة� ،إذا عرفت
ب�أمره� ،أن تطلب الأمر نف�سه قبل �أي مالحقة ،وللمدمن من ثم يف �أي مرحلة
من مراحل املالحقة �أن يبادر اىل العالج من تلقاء نف�سه �أو ب�أمر من القا�ضي
فتتوقف املالحقة ،وللمدمن �أي�ضاً �أن يبادر اىل العالج بعد �إ�صدار احلكم
فيتوقف حكماً تنفيذه �أو حت�سم فرتة العالج من فرتة العقوبة وفقاً للحاالت.
جلي ال لب�س فيه �أن امل�ش ّرع �سخر كل ما لديه من طاقات
وهذا يعني ب�شكل ّ
وو�سائل لإقناع املدمن بانتهاج �سكة العالج �أو مل�ساعدة الأهل لو�ضع املدمن
على هذه ال�سكة ( .)....و�أهم ما فعله يف هذا ال�صدد هو �إعطاء املدمن
الفر�صة تلو الأخرى لل�سري يف هذه ال�سكة (وتاليا يعطي القا�ضي الفر�صة تلو
الفر�صة لإقناع املدمن بذلك) .وبكالم �آخر ،امل�شرع يدعو؛ ين�صح؛ ي�شجع؛
يذلل العقبات؛ يحث؛ ي�ضغط؛ يغري؛ يتفهم؛ يت�سامح؛ مينح الفر�صة تلو
الفر�صة؛ يهدد با�ستعمال الع�صا و�إذا ا�ستعملت ،ف�إنه ي�ضع الإجراءات ملحو
�آثارها قدر املمكن» ..فهل تذهب حمكمة اجلنايات يف االجتاه نف�سه؟
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ادعاء اصالح قضائي تحت
سقف الهرمية
تبلغ ر�ؤ�ساء املحاكم اال�ستئنافية يف املحافظات قرارا �صادرا عن
جمل�س الق�ضاء الأعلى ب�إن�شاء هيئات ا�ست�شارية منتخبة ت�ساعد
ر�ؤ�ساء حماكم اال�ستئناف يف مهامهم .املبادرة مهمة من زاويتني:
الأوىل� ،أنها ت�شكل اختبارا للق�ضاة يف الدرجتني االبتدائية
واال�ستئنافية ،يف ممار�سة «حق انتخاب» ،مما قد ي�سهم الحقا
يف تعميم مبد�أ انتخاب امل�س�ؤولني الق�ضائيني من قبل �أقرانهم
والذي ي�شكل �أحد معايري ا�ستقاللية الق�ضاء؛ والثانية� ،أنها
ت�صلح ك�أ�سا�س حلراك ق�ضائي داخل �أطر املحاكم من خالل تعزيز
التفاعل والتوا�صل بني ق�ضاة املحكمة الواحدة ،مما قد ي�شكل
جتربة �أوىل متهد الحقا لإن�شاء نواد �أو جمعيات للق�ضاة؛ والثالثة،
�أنها ت�صلح لتو�سيع دائرة املعنيني باتخاذ القرارات داخل املحاكم
على نحو يخفف من حدة الهرمية التي تتمثل يف ح�صر جميع
ال�صالحيات الإدارية يف �أيادي ر�ؤ�ساء املحاكم حاليا ،وان بقي
دور الهيئة ا�ست�شاريا .ويلحظ �أنه على خالف فرن�سا ودول عدة
يف املنطقة كم�صر وتون�س واملغرب ،ا�ستبعد قانون تنظيم الق�ضاء
العديل اللبناين ان�شاء جمعيات عمومية للمحاكم ،يف موازاة منح
ر�ؤ�ساء املحاكم �صالحيات وا�سعة .اال �أن وا�ضعي هذا التدبري
�سرعان ما جردوه من ح�سناته من خالل اخ�ضاع نتائج انتخاب
الق�ضاة مل�صفاة رئي�س املحكمة بحيث ت�شكل الهيئة من �أع�ضاء
يعينهم هذا الأخري من بني الق�ضاة املنتخبني ،بحدود واحد من
ثالثة .يف ظل م�صفاة كهذه ،ت�ستعيد الهرمية طبعا كل قوتها.
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