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القاضي النموذجي في ضوء إصالحات )2012-2013( )ص. 8(

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

�إىل  �إدخاله  يتم  �النتكا�س،  فرت�ت  خالل  »ل«؟  عالج  �إذن  يتّم  كيف 
الإعادة  خارجية  متابعة  �أي  له  لي�س  و�أخرى،  �لعملية  وبني  �مل�شت�شفى، 
�أن  �ىل  ��شت�شفائه  وتتقارب عمليات  �نتكا�شاته  تتكرر  �ملجتمع.  �إدماجه يف 
يقرر �لطبيب �لنف�شي �أن حالته قد تدهورت و�أنه ينزع �إىل �لعنف. فيقرر، 
باالتفاق مع �لعائلة، �إدخاله ب�شكل نهائي �إىل م�شت�شفى لالأمر��س �لنف�شية.

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

و�ملدر�شي  �لديني  �خلطاب  عليها  يتفق  عامة،  ق�شية  �لفقر  ق�شية  تبدو 
�أغلب  يف  متعاطفا  �جلو�ب  �أتى  �لفقر�ء،  عن  �شاألت  ما  و�إذ�  و�لتلفزيوين. 
�الأحيان. لكن �لو�قع �ليومي لي�س كذلك، �إذ �أن نادر� ما ي�شاأل �أحد عن 
خمتلفة  بقو�عد  حمكوما  معهم  �لتعامل  فيبقى  عي�شه،  د�ئرة  يف  �لفقر�ء 
�مل�شرعني  �أمام  دوين  موقف  يف  ت�شعهم  للفقر،  ح�شّية  خ�شائ�س  تر�شمها 

و�الأمنيني و�لفئات �الجتماعية �لتي حتتك بهم مبا�شرة. 

الزنزانة ترسم حدود الحرية
)ص. 9(: 

�لتي  �حلجة  هذه  �لعدل«.  ق�شر  زنز�نة  يف  كافية  م�شاحة  يوجد  »ال 
�إبقاء �مل�شتبه به حمتجز�  �أجل  �أجهزة �ملالحقة �جلز�ئية من  �ليها  ت�شتند 
لفرت�ت تتجاوز �ملدة �لقانونية )�أربعة �أيام كحد �أق�شى( قبل مثوله �أمام 
بل  �لقانون  لي�س  �الحتجاز  �أمد  يحدد  �لذي  �الأحمر  �خلط  �لق�شاء. 

�لزنازين. م�شاحة 

من يلهم المشرع؟
قراءة نقدية لجدول أعمال البرلمان )ص. 7-2(

ر�شم ر�ئد �شرف
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فهرس 

و�شط  قليلة  �لربملان: حقوق  �أعمال  نقذية جلدول  قر�ءة 
كم من �المتياز�ت 

عالء مروة

م�شروع قانون حماية �الأ�شرة يعيد تعريف �لعنف: فر�س 
�لتقاليد عنوة لي�س عنفا، �لعنف يف �خلروج عنها

نزار صاغية 

�إ�شالح �لق�شاء من خالل زيادة عدد �الأحكام: �لقا�شي 
�لنموذجي يف �شوء �إ�شالحات 2013-2012

نزار صاغية 

م�شاحة �لزنز�نة تر�شم حدود �حلرية 
غيدة فرنجية

�لفقر عندما ال يكون »ق�شية«:خ�شائ�س ح�ّشية جتعله يف 
مو�جهة يومّية مع �ل�ُشلطات و�ملجتمع

رائد شرف

ال  و�لق�شاء  »�لكفالة«،  رحمة  حتت  �ملنازل  عامالت 
يجدي نفعاً مهما عدل

�لتطبيقية:  حاالته  �أوىل  يف  باالأ�شخا�س  �الإجتار  قانون 
�شالح �شد �لفئات �ل�شعيفة �أم مل�شلحتهم؟

سارة ونسا

هذ�  �لتحقيق:  لقا�شي  قر�ر�  ت�شتاأنف  �لعامة  �لنيابة 
�لفعل ي�شمى �جتار� بطفل 

سعدى علوه

كيف نعالج �ملر�س �لنف�شي يف لبنان؟ �إ�شكاليات وتناق�شات
هال كرباج

 »no human being is illegal«: كيف ��شتخدم علم 
�لنف�س الإلغاء جترمي �ملثلية يف �لواليات �ملتحدة �الأمريكية؟

لمى كرامة

�شهادة حمام ب�ِشاأن �إعاقة حقه بدخول �ل�شجن
زياد عاشور

ق�شاة حتقيق يت�شبثون مبالحقة �ملدمن
كريم نمور

�الدعاء �لعام �الأردين يوجه تهمة باال�شتناد �إىل �تفاقية دولية
ايمن هلسا 

عيد »جملة �الأحو�ل �ل�شخ�شية« يف 13 �أوت/�أغ�شط�س، 
من قانون لالأ�شرة �إىل عنو�ن للهوية �لتون�شية

محمد العفيف الجعيدي

يف �ليمن تنام �ل�شغري�ت مع �ملوت على �شرير و�حد
ماجد المذحجي

�للجوء  من  �شنة  ع�شرين  بعد  م�شر  �لعليا يف  �لد�شتورية 
�إليها: على قانون �لطو�رئ مر�عاة �حلقوق �ملكرّ�شة د�شتورياً 

د. فتوح الشاذلي

��شطر�ب يف �الجتهاد، �أم توجه �شمني نحو تكري�س 
 �حلقوق فوق �لد�شتورية؟

منة عمر

�نعقاد جل�شة  تاأجيل   2013 �أيلول   23 للمرة �خلام�شة على �لتو�يل، مت يف 
ت�شريعية عامة لعدم �كتمال �لن�شاب وبجدول �الأعمال ذ�ته تقريباً، بعدما 
�أ�شيف �ليه م�شروع قانون حماية �ملر�أة من �لعنف �الأ�شري بعد �إقر�ره من 

�للجان �مل�شرتكة يف 2013/7/22، ما رفع عدد بنوده �ىل 46.
وبا�شتثناء �جلل�شات �ملرتبطة باالنتخابات �لنيابية1، فاإّن �آخر جل�شة ت�شريعية 
بعد  ن�شابها  �كتمال  لعدم  عقدها  و�نفرط   ،2012-7-2 بتاريخ  �نعقدت 
�خلالف �حلا�شل ب�شاأن قانون تثبيت �ملياومني يف �شركة �لكهرباء2. ومبعزل 
مر�ر�ً،  �لعامة  �لهيئة  عقد  �إرجاء  �ىل  �أدت  �لتي  �ل�شيا�شية  �الأ�شباب  عن 
�أعمال �جلل�شة �لتي دعا  �شي�شعى هذ� �ملقال �ىل حتليل ما ت�شمنه جدول 
رئي�س �ملجل�س �ليها يف 1 و2 و3 متوز 2013، علماً �أنها تنق�شم بني م�شاريع 
قو�نني )عدد:8( و�قرت�حات قو�نني )عدد:38( معظمها �قرت�حات قو�نني 
معجلة مكررة )عدد:21(3 بهدف ر�شد �أبرز �هتمامات �الأ�شخا�س و�لهيئات 
نبيه بري  �لعمل هو و�شف  �أهمية هذ�  يزيد من  �لت�شريع. وما  �ملبادرة �ىل 
جممل �لبنود �ملدرجة يف جدول �الأعمال على �أنها ملحة و�شرورية، وذلك 
بهدف قطع �لطريق على �الأ�شو�ت �لتي �رتفعت حول عدم جو�ز �فتتاح 

دورة ت�شريعية يف ظل حكومة م�شتقيلة �إال يف حال �ل�شرورة4. 
»�لنظام  �إن �عتبار�ت  �لقول  ن�شارع �ىل  �لبنود،  وقبل �مل�شي يف عر�س هذه 
�ل�شيا�شي« بدت غالبة بل مهيمنة على �عتبار�ت �لدولة. و�ملق�شود باعتبار�ت 
و�لطبقية  �لهرمية  �لتنظيمات  �أ�ش�س  تعزيز  �ىل  �الآيلة  �العتبار�ت  �لنظام، 
و�لطائفية، فيما �ملق�شود باعتبار�ت �لدولة هو تغليب �مل�شالح �لعامة �شمن 
مبادئ �مل�شاو�ة و�ملو�طنة. ولي�س م�شتبعد�ً بالطبع �أن تكون خلفية بع�س م�شاريع 
و�قرت�حات �لقو�نني �عتبار�ت �لدولة و�أن تدعمها قوى �شيا�شية معينة الأ�شباب 
خا�شة بها. وهذ� ما �شنبّينه على طول هذ� �ملقال بعد عر�س �شريع لالإنتاجية 

�لكمية لهذه �ملقرتحات على �ل�شعيد �لتنظيمي. 

أي إنتاج كّمي لمقترحات تنظيمية جديدة؟ 
تعزيز  �ىل  قبولها  حال  يف  كلها  توؤدي  ال  �ملقرتحات  �ملجال،  هذ�  يف 
�أثر  �أي  له  لي�س  بع�شها  ففيما  �لكمية.  �لناحية  من  �لقانونية  �لتنظيمات 
من  �إد�ري،  طابع  ذ�ت  �أحكام  باعتماد  �ملقرتحات  حال  هي  كما  �إيجابي 
�شاأن مقرتحات �أخرى �أن توؤول �ىل �آثار �شلبية يف هذ� �ملجال كما هي حال 
�لقو�نني �الآيلة �ىل تعليق �لعمل بقو�نني �أو �إلغائها. وقبل �مل�شي يف عر�س 
الئحة �ملقرتحات، يقت�شي �أن ن�شتبعد �أواًل �لبند �ملت�شل باالإجازة للحكومة 
بتعديل �التفاقية �لدولية �ملت�شلة باإن�شاء �شبكات �شرف �شحي يف �لبقاع 
�لغربي، على �أ�شا�س �أن �تفاقيات مماثلة ال ت�شتدعي بطبيعتها �أي جهد من 
قبل �مل�شّرع �للبناين5. كما ن�شتبعد من �لبحث �قرت�ح قانون بت�شحيح خطاأ 

مادي ورد يف قانون �ل�شري �لذي �أُقّر يف 2012. 
املقرتحات اخلالية من اأي اأثر على التنظيمات الت�شريعية )عدد:15(

ل�شوؤون  �لعادية  �الإد�رة  �شمان  �ىل  عملياً  �الآيلة  �ملقرتحات  ت�شم  وهي 
موظفيها  �شوؤون  تنظيم  �ىل  خا�شة  �الآيلة  �ملقرتحات  ت�شمل  وهي  �لدولة: 
)9(، �أو �ىل متويل �الإد�ر�ت �لعامة )2( ف�شاًل عن م�شائل �إد�رية ال جدوى 

من ذكرها يف هذ� �ملكان. 
املقرتحات ذات املفعول ال�شلبي على نفاذ التنظيمات القائمة )عدد:11(

يبلغ جمموع هذه �ملقرتحات 11 مما يتو�فق مع �لنتائج �لتي تو�شلت �ملفكرة 

�لقانونية �ليها بالن�شبة �ىل �الأعمال �لت�شريعية يف 62012. 
وتنق�شم هذه �ملقرتحات �ىل نوعني: فمنها ما يوؤدي �ىل �إعفاء عام �أو حم�شور 
�قرت�حا  �لبنود،  هذه  �أبرز  ومن  ما�شياً.  �لقو�نني  مفاعيل  من  معينة  بفئات 
�ل�شندوق  �لغر�مات على متاأخر�ت ر�شوم  �لقانونني �الآيالن �ىل تخفي�س 
�لوطني لل�شمان �الجتماعي بالن�شبة �ىل �الأول و�ىل �الإعفاء من زياد�ت 
�ل�شندوق  مل�شلحة  �ملتوجبة  �لديون  تق�شيط  و�إجازة  و�ملخالفات  �لتاأخري 
�الآيل  �لقانون  و�قرت�ح  �لثاين،  �ىل  بالن�شبة  لل�شمان �الجتماعي  �لوطني 
من   69 �ملادة  يف  عليها  �ملن�شو�س  �لق�شائية  �ملر�جعات  مهل  متديد  �ىل 
على  �أجربو�  �لذين  �لع�شكريني  �ىل  بالن�شبة  �لدولة  �شورى  نظام جمل�س 
�لت�شعينيات،  �أو�ئل  يف  �ل�شورية  �لو�شاية  من  ب�شغط  ��شتقاالتهم  تقدمي 
وفق ما جاء يف �الأ�شباب �ملوجبة. وت�شاف �ليها �أي�شاً �القرت�حات �الآيلة 
�إعمار  �إعادة  ت�شوية  �ىل  �لر�مي  �لقانون  كاقرت�ح  �ملخالفات،  ت�شوية  �ىل 
 2006 عام  لبنان  على  �الإ�شر�ئيلي  �لعدو�ن  بفعل  �ملتهدمة  �الأبنية 
�جلي�س  �شهد�ء  ورثة  �إعفاء  �ىل  �لر�مي  �ملكرر  �ملعجل  �لقانون  و�قرت�ح 

و�لقوى �مل�شلحة من ر�شوم �النتقال.
بالبنود �الآيلة �ىل تعليق �لعمل بقانون معني  �أما �لنوع �لثاين فهو يت�شل 
�لبنود  �أبرزها  �إلغائه م�شتقباًل. ومن  �أو �ىل  بالن�شبة �ىل فئة معينة  �أو  عامة 
�ملت�شلة باإعفاء �الأوقاف من �ل�شر�ئب وبا�شتثناء �إن�شاء �لفنادق من بع�س 
�أحكام �لقانون رقم 646 تاريخ 2004/12/11 )قانون �لبناء( و�ملر�شوم 
�أرباح  باإعفاء  و�أي�شاً   2005/12/5 تاريخ   15874 له  �لعائد  �لتطبيقي 
�ملتوجبة  �ل�شريبة  من   50% من  �ملن�شاأ  �للبنانية  �ل�شناعية  �ل�شادر�ت 
عليها. وقد ورد يف �الأ�شباب �ملوجبة للبندين �الأخريين �أنهما يهدفان �ىل 

و�القت�شادية.  �ل�شياحية  �لقطاعات  حتفيز 
املقرتحات ذات الأثر الإيجابي على �شعيد نفاذ الت�شريع ومداه )عدد: 19(

يف  �حلق  وبتكري�س  �الأمومة  �إجازة  بتعديل  �ملت�شلة  �ملقرتحات  و�أهمها، 
�لو�شول �ىل �ملعلومات وبحماية �لن�شاء من �لعنف �الأ�شري وبالتعليم �لعايل 

وباالإيجار�ت �لقدمية، ف�شاًل عن �لبند �ملت�شل باإ�شد�ر �لبطاقة �ل�شبابية. 
�إنتاج  �ىل  هدف  قد   46 �أ�شل  من  فقط  مقرتحاً   19 �أن  ي�شجل  وعليه، 
�لتي  �ملعجلة  �ملكررة  �القرت�حات  منها  ح�شمنا  و�إذ�  تنظيمية.  �أحكام 
لعدد  متاماً  م�شاوياً  ي�شبح  عددها  فاإن  و�حدة،  مبادة  بطبيعتها  تنح�شر 
بها  �لعمل  تعليق  �أو  تنظيمية  �أحكام  تعطيل  �ىل  �الآيلة  �ملقرتحات 
�لتنظيمية  �لناحية  ت�شكل من  �ملقرتحة  �الأعمال  �أن  �ىل  يوؤ�شر  ما   ،)11(
نخ�شاه  ما  و�أكرث  �لور�ء.  �الأمام وخطوة �ىل  ي�شبه خطوة �ىل  ما  �لكمية، 
�أن تفوق عدد �خلطو�ت �ىل �لور�ء �خلطو�ت �ىل �الأمام يف مرحلة �تخاذ 
ناحية  من  �ملقرتحات  هذه  ندر�س  �أن  بقي  �لعامة.  �لهيئة  يف  �لقر�ر 

�الجتماعية.  وظائفها 

اعتبارات النظام السياسي في مشاريع 
واقتراحات القوانين:

ثمة بنود عدة حتتل جزء�ً �أ�شا�شياً من جدول �الأعمال مو�شوع هذ� �ملقال، 
�لقائم،  �ل�شيا�شي  �لنظام  �عتبار�ت  خالل  من  �إال  فهمها  ميكن  ال  و�لتي 
و�لطائفية  و�لطبقية  �لهرمية  �لتنظيمات  �أ�ش�س  تعزيز  نحو  �لتوجهات  ومنها 

�ل�شائدة، مبا يتعار�س عموماً مع فكرتي �مل�شاو�ة و�ملو�طنة.

قراءة نقدية في جدول 
أعمال البرلمان: حقوق قليلة 

وسط كم من االمتيازات
عالء مروة

اعتبارات مت�شلة باملحا�ش�شة يف تويل الوظائف العامة

�أول ما نلحظه هنا، هو �أن معظم �ملقرتحات يف هذ� �ملجال قّدمت على �شكل 
�قرت�حات قانون. 

ومنها ما �آل �ىل تثبيت �أ�شخا�س يف وظائف عامة من دون مبار�ة كما هي 
حال �قرت�ح �لقانون �الآيل �ىل تثبيت كتاب عدل. وقد ن�س هذ� �مل�شروع 
على تثبيت �ملكلفني من قبل وزر�ء �لعدل �ملتعاقبني بالعمل ككّتاب عدل 
عدل  ككّتاب  متو��شلة،  �أو  منقطعة  �شنو�ت  ثالث  عن  تقل  ال  لفرت�ت 
�أ�شيلني، وذلك من دون �أي مبار�ة. و�جلامع بني هوؤالء �ملكلفني طبعاً �أنهم 
حظو� بامتياز من قبل �أحد وزر�ء �لعدل �ملتعاقبني، ما يوؤ�شر عموماً �ىل قربهم 
لي�س فقط من  تتاأتى  �شيا�شي معني. و�خلطورة يف هذ� �القرت�ح  فريق  من 
جتاوز مبد�أ �ملبار�ة بل �أي�شاً من تثبيت �أ�شخا�س ر�شب عدد كبري منهم يف 
�ملباريات �لتي كانت قد نظمت لتعيني كّتاب عدل �أ�شيلني. وبذلك، يكون 
�أ�شحاب �القرت�ح قد �رت�شو� تعيني �أ�شخا�س ثبت �أنهم غري �شاحلني للقيام 
و�ملح�شوبية.  �ملحا�ش�شة  باعتبار�ت  فيها عماًل  تثبيتهم  ير�د  �لتي  بالوظيفة 
ومن �أ�شو�أ ما ورد يف �الأ�شباب �ملوجبة لهذ� �مل�شروع تربير �لتعيني باأنه يوؤّمن 
مبار�ة  �إجر�ء  حال  تتكبدها يف  �لتي  �مل�شاريف  �شعيد  على  للخزينة  وفر�ً 

جديدة، ما يوؤ�شر عملياً �ىل تف�شيل �لتثبيت على �لتعيني د�ئما7ً.
�لوظيفة  دخول  ل�شروط  ��شتثناء�ت  و�شع  متثلت يف  فقد  �لثانية،  �لفئة  �أما 
�لعامة مببار�ة مفتوحة على نحو ي�شكل م�شاً مببد�أ �مل�شاو�ة. وقد بلغ عدد هذه 
�ملقرتحات ثالثة، �أبرزها يت�شل باملياومني يف �شركة �لكهرباء، و�لذي تقدم 
به �لنو�ب �إبر�هيم كنعان وعلي عمار وعلي بزي بتاريخ 26 حزير�ن 2013، 
وذلك يف �شعي �ىل جتاوز �خلالف �حلا�شل عقب �جلل�شة �لت�شريعية �ملنعقدة 
يف 82012/7/2. ومن �ملقرتحات �الأخرى، مقرتح يت�شل بتعيني �أ�شاتذة 
للتدري�س يف معاهد �لتعليم �ملهني و�لتقني �لر�شمية، و�آخر يت�شل باالإجازة 
باملتعاقدين  �الألقاب حم�شورة  �أ�شا�س  مبار�ة على  �إجر�ء  �للبنانية  للجامعة 

�ل�شهريني و�الأجر�ء �لعاملني لديها.
امتيازات الع�شكر: 

من  معينة  ن�شبة  ر�شدنا  �شنة،  كل  يف  �حلال  هي  وكما  �الإطار،  هذ�  ويف 
�الإقر�ر  يف  كربى  حظوظ  لها  يكون  �أن  يرجح  �لتي  �لقو�نني،  �قرت�حات 
و�لتي ت�شعى �ىل �عطاء مكا�شب معينة لعنا�شر من �ملوؤ�ش�شات �الأمنية �أو 

�لع�شكرية، وخ�شو�شا ملن هم �الأعلى رتبة. 
�ل�شن  تعديل  �ىل  �لر�مي  �ملكرر  �ملعجل  �لقانون  �قرت�ح  �لبنود،  و�أبرز هذه 
�لقانونية لت�شريح �ل�شباط �لذين يتولون قيادة �أو رئا�شة �الأركان يف �جلي�س، 
و�أمن  �لعام  و�الأمن  �لد�خلي  �الأمن  قوى  يف  �الأمنية  �ملوؤ�ش�شات  و�إد�رة 
�لدولة، وهو �القرت�ح �الآيل �ىل �بقاء عدد من �ل�شباط يف منا�شبهم على 
قمة هرم �ملوؤ�ش�شات �لع�شكرية، �شمن منطق �ملحا�ش�شة. و�الأمر �ملذكور ال 
يوؤول �ىل متديد والية قياد�ت ما تز�ل تعمل )�لعماد جان قهوجي( وح�شب 
�منا �أي�شا �ىل �إعادة �حياء قياد�ت مت ت�شريحها لبلوغها �شن �لتقاعد كما هي 

حال �للو�ء �أ�شرف ريفي. 
�إعفاء  �ىل  �لر�مي  �ملكرر  �ملعجل  �لقانون  �قرت�ح  ن�شجل  نف�شه،  �الجتاه  ويف 
بالطبع  وهو  �النتقال:  ر�شوم  من  �مل�شلحة  و�لقوى  �جلي�س  �شهد�ء  ورثة 

�متياز يتعار�س متاما مع �مل�شلحة �لعامة و�أي�شا مع م�شلحة �الأ�شخا�س �ملر�د 
�لتعوي�س عن �أ�شر�رهم. فالتعوي�س �لو�جب لذوي �ل�شهد�ء ال بد �أن يحدد 
�أمر  فهو  �النتقال،  ر�شم  ت�شديد  عن  �عفاء  مينح  �أن  �أما  مو�شوعية:  بطريقة 
�لذي  �الإرث  بقيمة  �منا  �ل�شهادة،  �حلا�شل من جر�ء  بال�شرر  لي�س  يت�شل 
يختلف من حالة �ىل �أخرى، ويكاد يتال�شى متاما يف حال فر�غ �لرتكة من 
�الأمو�ل. وتاليا، يظهر هنا �أي�شا تدخل �مل�شرع وكاأنه ي�شعى �ىل �فادة عدد 
من ذوي �ل�شهد�ء �الأكرث ثر�ء ولو على ح�شاب �مل�شاو�ة مع �الآخرين �لذين 

تخلو تركاتهم من �الأمو�ل.
ويف �الجتاه نف�شه، ذهب �قرت�ح �لقانون �ملعجل �ملكرر )�لذي تقدم به �لنائب 

مي�شال عون( �لر�مي �ىل متديد مهل �ملر�جعات �لق�شائية �ملن�شو�س عليها 
يف �ملادة 69 من �لقانون نظام جمل�س �شورى �لدولة وهو ي�شمل �ل�شباط 
�جلي�س  �لفعلية يف  بت�شريحهم من �خلدمة  مر��شيم  بحقهم  �لذين �شدرت 
وطاأة  حتت  �القرت�ح  ح�شب  متت  »باطلة«  ��شتقاالت  كتب  �أ�شا�س  على 
�لع�شكريني  م�شايرة  �إطار  �لقانون يف  هذ�  بالطبع  ويندرج  �شغوط خمتلفة. 

�لذين دفعو� ثمن والئهم ملقدم �القرت�ح نف�شه. 
كما جتدر �الإ�شارة �ىل �قرت�ح �لقانون �لر�مي �ىل �حت�شاب �ملعا�س �لتقاعدي 

وتعوي�س �ل�شرف للع�شكريني �ملنتهية خدماتهم خالل عام 1994.
امتيازات واعتبارات مت�شلة بامل�شالح والهواج�س الطائفية: 

يف هذ� �ملجال، ن�شجل ثالثة �قرت�حات قو�نني: 
�الأول يتمثل يف م�شروع �لقانون �الآيل �ىل تعديل �ملادة �الأوىل من  -

�لقانون رقم 210 تاريخ 2000/5/26 )�إعفاء كل طائفة معرتف 
�ل�شر�ئب  من  لها  �لتابعني  �ملعنويني  و�الأ�شخا�س  لبنان  يف  بها 
�ملوؤ�ش�شات  منها  تعفى  �لتي  و�لر�شوم  �ملبا�شرة  وغري  �ملبا�شرة 

�لعامة(. ويهدف �لتعديل �الآيل وفق �أ�شبابه �ملوجبة �ىل �مل�شاو�ة 
يف �العفاء بني �الأ�شخا�س �ملعنويني �ملنتمني للطو�ئف حكما قبل 
�شدور �لقانون و�الأ�شخا�س �ملنتمني له من بعده و�لذين مل يكونو� 
ي�شتفيدون من �العفاء يف قانون 2000 مما يوؤدي �ىل تو�شيع د�ئرة 
باإر�دة حتقيق  ذلك  تربير  مت  وقد  قبل.  من  عليه  كانت  عما  �لعفو 
�مل�شاو�ة بني خمتلف �لطو�ئف، بحيث �أن �أوقاف و�إد�رة ممتلكات 
�لطو�ئف �الإ�شالمية تدخل �شمن �ملوؤ�ش�شات �لعامة �لتي ت�شتفيد 
من �لر�شوم و�ل�شر�ئب فور �ن�شائها وذلك بخالف ممتلكات و�أوقاف 
�لطو�ئف �مل�شيحية �لتي كانت ت�شتفيد من �العفاء فقط يف حال 

كانت من�شاأة قبل قانون 2000. وهكذ�، مت �لتحجج مب�شاألة تقنية 
عامة،  موؤ�ش�شات  لكونها  معفاة  �الإ�شالمية  �الأوقاف  �أن  مفادها 
لتعميم �العفاء وتاليا �المتياز على جميع �لطو�ئف، فيما كان من 
�الأن�شب يف ظل �لو�قع �ملايل �لر�هن و�زدياد �ملطالب �الجتماعية 
�الأوقاف  �خ�شاع  طريق  عن  معاك�شة  بطريقة  �مل�شاو�ة  حتقيق 
يت�شل  فيما  �أقله  و�لر�شوم،  لل�شر�ئب  �مل�شيحية  كما  �الإ�شالمية 

بن�شاطاتها غري �خلريية �أو �لدينية. 
�لدميغر�يف  - �لو�قع  تغيري  �إز�ء  �لطائفي  بالهاج�س  يت�شل  �لثاين، 

جر�ء  من  كله  �أو  �ملناطق  لبع�س  و�ل�شيا�شي  و�جلغر�يف  و�لديني 
نقل قيود عدد من �ملو�طنني من منطقة �ىل �أخرى. وتبعا لذلك، 
ت�شمن �قرت�ح �لقانون �ملعجل �ملكرر �لر�مي �ىل تعديل �ملادة 40 
بتبديل  للحق  تقييد�   1964/3/11 تاريخ  �ملعدل يف  �لقانون  من 
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مقاالت من لبنان: 

مقاالت من العالم العربي

�جلل�شة �لنيابية-موقع جنوبية

رد من األمن العام

رد�ً على �ملقال �لذي ن�شرته �ملفكرة يف �لعدد رقم 10 )متوز 2013(، حتت 
عنو�ن »�شورى �لدولة يو��شل �لت�شحية باحلريات �لد�شتورية: ق�شية بريوت 
�لرد �الآتي من �ملديرية �لعامة لالأمن �لعام حتت  �لليل منوذجاً«، وردنا  يف 
عنو�ن »�الأمن يطبق �أحكام �لقو�نني �ملرعية �الإجر�ء، وحكم �لق�شاء ين�شفه« 
و: »لقد ��شتعر�شت �لكاتبة غيدة فرجنية �لعديد من �لوقائع �ملادية و�لقانونية 
�لتي تتعلق بالرقابة �لتي ميار�شها �الأمن �لعام على �الأفالم �ل�شينمائية من 
جهة، و�لتي تتعلق بحكم ق�شائي �شدر بتاريخ 2013/5/23 عن جمل�س 
�شورى �لدولة يف �لدعوى رقم 2012/17901 �ملقدمة من �شركة �أرجو�ن 
�شد �لدولة �للبنانية، وهي تتمحور حول فيلم »بريوت يف �لليل«، بحيث 

�أوحت تلك �لوقائع �ملجتز�أة و�ملخالفة للو�قع وللقانون باأن �الأمن �لعام ومن 
خلفه �لق�شاء �للبناين ميار�شان قمعاً للحريات �لد�شتورية ويخالفان �أحكام 

�لد�شتور و�لقو�نني و... �لخ، يهمنا تو�شيح �لتايل:
�أواًل: نو�شح �أنه وعلى �أثر تقدم �أ�شحاب �لعالقة من �لد�ئرة �ملخت�شة يف 
�إجر�ء  تقرر   ، �لليل«  يف  »بريوت  لفيلم  ت�شوير  �إجازة  بطلب  �لعام  �الأمن 
تعديل على ��شم �جلرمية مو�شوع �لفيلم كون �جلرمية يتم �لتحقيق فيها على 
�مل�شتوى �لدويل ومل تنته بعد �لتحقيقات و�ملحاكمات ... وبالفعل و�فقت 
منتجة �لفيلم يف حينه ، لكن يف ما بعد مل يلتزم �أ�شحاب �ل�شاأن مبا �تفق 
عليه، وح�شل جد�ل قانوين حول �ملو�شوع و�شل �ىل ما و�شلت �ليه �الأمور 

و�شدر قر�ر جمل�س �شورى �لدولة، 
ثانياً : ورد يف �ملقال �أن �جلهة �مل�شتدعية �شعت من ور�ء تلك �لدعوى حرفياً 
�ىل: »نق�س هذه �ملمار�شة غري �لقانونية �لتي ينتهجها �الأمن �لعام مبر�قبة 

�نتاج �الأفالم وت�شويرها _ و��شتطردت �لكاتبة بالقول _ »وهي �لرقابة �لتي 
متار�س من دون وجود �أي ن�س«، و�ز�ء ذلك يهم �الأمن �لعام �أن يو�شح باأن 
كاًل من �لقانون �ل�شادر بتاريخ 1947/11/27 )�إخ�شاع جميع �الأ�شرطة 
�ل�شينمائية للمر�قبة بو��شطة �ملديرية �لعامة لالأمن �لعام( و�لقر�ر �لت�شريعي 
رقم 243/ل.ر. �ل�شادر بتاريخ 1934/10/18 )منع �أخذ م�شاهد �الأفالم 
�ل�شينمائية وت�شدير �الأفالم دون ترخي�س من �الأمن �لعام( هي ن�شو�س 
قانونية نافذة وملزمة لالأمن �لعام  و�إن �ملرجع �لق�شائي �ملخت�س ، �أي جمل�س 

�شورى �لدولة قد ح�شم هذه �مل�شاألة. 
الى  قراءها  القانونية  المفكرة  تحيل  الرد،  على  *تعليقا 

أعاله  اليه  والمشار  السابق  عددها  في  المنشور  المقال 

بشأن  للحوار  واستعداده  تعليقاته  العام  لألمن  تقدر  وهي 

اإلنتقادات الموجهة اليه.

تـتـمـة
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�ملحافظة  �شمن  �ل�شخ�س  قيد  نقل  يحظر  بحيث  �الإقامة،  حمل 
�إذ�  �ال  له  �أو من حمافظة �ىل حمافظة متاخمة بحدودها  �لو�حدة 
�أثبت �أنه ينتقل بق�شد �القامة �لد�ئمة ب�شروط حمددة كاأن يكون 

م�شتخدما �أو رب عمل �أو مالكا.
�لثالث، يت�شل بهاج�س �شر�ء �لعقار�ت من قبل �أ�شخا�س �أجانب  -

على خلفية �نتماء�تهم �لدينية. وقد متثل يف �قرت�ح �لقانون �ملعجل 
�ملكرر �ملتعلق بوقف �لعمل بالقانون �لناظم ل�شروط �كت�شاب غري 
ورد  وقد  جديد.  قانون  �شدور  حلني  �لعينية  للحقوق  �للبنانيني 
»�لنتائج  �شياق  يف  ياأتي  �الأخري  �أن  باالقرت�ح  �ملرفقة  �ملذكرة  يف 
زيادة  �لقانون �حلايل من خالل  تطبيق  �ليها  �أدى  �لتي  �لعك�شية 
�أ�شعار  زيادة  وتاليا  �ال�شتثمار�ت  وزيادة  لبنان  يف  �ملبنية  �مل�شاحة 
م�شاكن  �يجاد  �ملو�طنني  وتعذر  �ل�شكنية  و�ل�شقق  �لعقار�ت 
جديدة« و«عدم مر�قبة تهريب �الأمالك �ىل غري �للبنانيني.« وي�شار 
�ىل �أن �قرت�ح �لقانون هذ� تز�من مع بيع »تلة �ل�شليب« يف منطقة 
�مل�شيحيني  ��شتياء  �أثار  ما  �ل�شعودية  �ملخابر�ت  لرئي�س  حري�شا 
ب�شكل خا�س و�عتربوه حماولة لفتح �لباب �أمام تغيري »دميغر�فية 
�ملنطقة« ما ي�شري �ىل �مكانية �در�ج هذ� �القرت�ح يف �إطار »تكري�س 

�لنظام �لطائفي«9. 
امتيازات طبقية

�لر�مي  �ملكرر  �ملعجل  �لقانون  �قرت�ح  �ملجال،  هذ�  يف  �ملقرتحات  �أول 
لوحات  بتنظيم  �ملتعلقة  �جلديد  �ل�شري  قانون  من   154 �ملادة  تعديل  �ىل 
 2012-7-2 جل�شة  يف  �ل�شري  قانون  مناق�شة  �شنحت  وقد  �لت�شجيل. 
باإظهار نزعة  بع�س �لنو�ب �لفائقة على �لدفاع عن م�شالح �ملقتدرين مادياً 
)�لنخب �لكربى و�لعائالت �ل�شيا�شية( من خالل �الإ�شر�ر على وجوب 
�شون ما ك�شبه هوؤالء من لوحات مميزة حتى ولو مت ذلك بطرق غري قانونية 
�أو �شكلت جر�ئم ر�شوة. فـ«هناك �أ�شخا�س دفعو� مئات �آالف �لدوالر�ت 
و�أي  قانون  �أي  مبوجب  ذلك  �إمتام  كيفية  عن  �لنظر  بغ�س  �أرقامهم  ثمن 
عرف و�أي �أخالق. لقد �عتربوه حقاً مكت�شباً. ماذ� نقول لهم، وهم ميثلون 
نقر�أ بو�شوح كلي يف  قطاعات نخبوية كربى وعائالت �شيا�شية؟« ح�شبما 
م�شاألة  ترك  �لنقا�شات  حماأة  ظل  يف  �آنذ�ك  تقرر  و�إذ  �لنيابية.  �ملناق�شات 
حفظ  فيه  يعلن  قانون  �قرت�ح  قباين  حممد  �لنائب  قدم  عالقة،  �للوحات 
�الأزرق  �للون  �أبقى  �القرت�ح  �أن  يلحظ  كما  الأ�شحابها.  �للوحات  جميع 
للوحات �شيار�ت �لنو�ب، فيما منع �أي متييز للهيئات �لدينية �أو �لق�شائية.

�الآيلني  �لقانونني  �قرت�حي  ن�شجل  نف�شها،  �مل�شالح  عن  �لدفاع  �جتاه  ويف 
�ملتوجبة  �لديون  ت�شديد  يف  �لتاأخر  �أعباء  من  �لعمل  �أ�شحاب  �إعفاء  �ىل 
لل�شمان �الجتماعي، على نحو يتما�شى مع �الإعفاء�ت �لت�شريعية �ل�شابقة، 
على  2001 ح�شومات جمانية  عام  هوؤالء يف  منح  قد  �مل�شّرع  كان  حيث 
 753 رقم  �لقانون  باإ�شد�ر   2006 يف  قام  كما  �ال�شرت�كات،  معدالت 
باإعفائهم من �لغر�مات ور�شوم �لتاأخري وتق�شيط �لديون. وبالطبع، قد يرتك 
هذ� �الأمر �نعكا�شات خطرية م�شتقباًل بحيث يوّلد لدى �أ�شحاب �لعمل 
�عتقاد�ً باإمكانية �شدور قو�نني �إعفاء من �لغر�مات دورياً كما يح�شل عموماً 
ب�شاأن �ل�شر�ئب �الأخرى، ما ي�شجعهم على تاأخري ت�شجيل �أجر�ئهم لدى 

�شندوق �ل�شمان �الجتماعي �أو يف ت�شديد �ال�شرت�كات عنهم. 
كما ن�شجل �إعفاء �أرباح �ل�شادر�ت �ل�شناعية �للبنانية �ملن�شاأ من %50 من 
�ل�شريبة �ملتوجبة عليها. و�لالفت �أن �مل�شّرع قد �ختار هنا �أن مينح مكافاأة 
لل�شناعات �لر�بحة من دون �أي �لتفاتة لل�شناعات �ملتعرثة �أي �ل�شناعات 
�لكلفة.  ال  �لربح  طاول  قد  �الإعفاء  د�م  ما  دعم حقيقي،  �ىل  حتتاج  �لتي 
للقطاعات  حتفيز�ً  �أو  دعماً  ي�شكل  مما  �أكرث  �متياز�ً  ي�شكل  �إمنا  �الأمر  وهذ� 

�الإنتاجية. 
قوانني ذات خلفيات فئوية وا�شحة

ف�شاًل عن كل ما تقدم من �متياز�ت، نلحظ �قرت�حي قانونني:
�لعقار�ت  بع�س  ملكية  بت�شوية  �ملتعلق  �ملكرر  �ملعجل  �القرت�ح  هو  �أولهما 
�لت�شريعية  �ل�شيا�شة  �لغربي، وله دالالت كبرية على  �لبقاع  يف بلدة عانا، 
�ملتبعة. فبعدما �عرت�س عدد كبري من �لنو�ب على �القرت�ح �ملقدم الإعطاء 
باحليازة  �مللكية  باكت�شاب  يت�شل  مبا  �ملو�طنني  من  لفئة  و��شحة  �متياز�ت 

�أعادت جلنة �الإد�رة  �إجر�ء معامالت �النتقال وت�شديد ر�شومها،  من دون 
و�لعدل �لتي ير�أ�شها �شاحب �القرت�ح نف�شه )روبري غامن( �شوغه على نحو 
ي�شمح بتحقيق �لغاية نف�شها حتت غطاء قاعدة عامة. وهذ� ما جاء يف تقرير 
خالل  من  كلي  بو�شوح   2012/9/24 يف  �ملوؤرخ  و�لعدل  �الإد�رة  جلنة 
�الإ�شارة �ىل ح�شول �تفاق على »�شرورة �إعطاء �القرت�ح �ل�شفة �لعامة، الأن 
�لقانون يجب �أن ينطبق على �جلميع بالت�شاوي يف حال تو�فر �شروطه«. وال 
�كت�شاب  طريقة  على  تعديل جذري  �إدخال  من  �إذ�ً  �لغاية  لتحقيق  باأ�س 

�مللكية من خالل �إ�شافة حالة »�حليازة �لهادئة«.
�أما �قرت�ح �لقانون �لثاين و�شاحبه يا�شني جابر، فقد �آل �ىل �إعطاء �الإد�رة 
�ملخت�شة حق منح ت�شامح �أق�شى قدره �شتة �أمتار فوق م�شتوى حدود حقوق 
�جلوية.  �ملالحة  �شالمة  �رتفاقات  مر�شوم  خلر�ئط  وفقاً  �ملحددة  �الرتفاق 
وبذلك، بد� �القرت�ح وكاأنه يرّخ�س لالإد�رة �ملخت�شة باإعمال ما تريده من 
��شتن�شاب ومتييز مل�شلحة من؟ بالطبع، مل�شلحة �شخ�س يرغب بتعلية �شطح 

مبناه �شتة �أمتار بالن�شبة �ىل �الآخرين. 

ال�شتثنائي الق�شاء  عودة 

 يف هذ� �ل�شياق، ن�شجل ب�شكل خا�س �قرت�ح �لقانون �لر�مي �ىل �إن�شاء 
حمكمة  �إن�شاء  �ىل  بالو�قع  يوؤول  و�لذي  �ملالية  للجر�ئم  خا�شة  حمكمة 
��شتثنائية وبديلة ترتبط باملجل�س �لنيابي، بحجة �أن �لق�شاء �لعادي ف�شل 
حيثيات  لالقرت�ح  �ملوجبة  �الأ�شباب  وردت يف  وقد  �لف�شاد.  مكافحة  يف 
�إحقاق  عن  »��شتنكف  �لق�شاء  �أن  مفادها  �ملجال،  هذ�  يف  �لداللة  بالغة 
�لتي  �لغر�مات  تعد  �ليه، ومل  قدمت  ر�شمية  �إخبار�ت  من  بالرغم  �حلق 
يحكم بها ديو�ن �ملحا�شبة على �ملوظفني �ملخالفني بعد طول �نتظار يدوم 
قر�ر�ت  كون  �ىل  باالإ�شافة  �ملرتكبة،  �ملخالفة  مع حجم  تتنا�شب  �شنو�ت 
�لدولة«.  �شورى  جمل�س  �أمام  للطعن  قابليتها  لعلة  نهائية  غري  �لديو�ن 
�إ�شالح  �ىل  �ل�شعي  �ىل  �القرت�ح  �شاحب  يعمد  �أن  وبدل  وهكذ�، 
�إن�شاء  باقرت�ح  و�ل�شعبوي  �ل�شهل  �حلل  جاء  �لق�شائية،  �ملوؤ�ش�شات 
حمكمة بديلة على غر�ر �ملحكمة �لع�شكرية )�الإ�شارة �ىل ذلك وردت يف 
�الأ�شباب �ملوجبة(، حمكمة ترتبط بال�شلطة �لت�شريعية وينتخب �أع�شاءها 
كمبد�أ  �لتقا�شي،  يف  �ملوجزة  �الأ�شول  تعتمد  وهي  �لنو�ب،  جمل�ُس 
قّدم هذ�  بها. وقد  نظامها و�لعقوبات �خلا�شة  قر�ر �ملحكمة وتطبق  نهائية 
مع  وبالتز�من   )!!( �ملكرر  �ملعجل  ب�شيغة  عون  مي�شال  �لنائب  �القرت�ح 
�أ�شا�شاً �ختال�شات وهدر �ملال  ن�شر كتاب �الإبر�ء �مل�شتحيل �لذي تناول 

�لعام خالل فرتة »�حلريرية �ل�شيا�شية«. 
امتيازات مرتبطة مب�شالح رمزية لأعيان النظام

على  ين�س  وهو  �ملكرر  �ملعجل  �لقانون  �قرت�ح  ن�شجل  �ملجال،  هذ�  يف 
ووزر�ء  روؤ�شاء  طالت  �لتي  �الغتياالت  �شقطو� يف  �لذين  �ملدنيني  معاملة 
معو�س(  رينه  �لرئي�س  �غتيال  )يوم   1989/10/12 منذ  و�شباطاً  ونو�باً 
�أ�شوة بامل�شوؤولني �لر�شميني و�عتبارهم �شهد�ء يف �جلي�س �للبناين و�إعطاء 
ويربز  للحق«.  و�إحقاقاً  بغريهم  »�أ�شوة  تقاعد  ومعا�شات  تعوي�شات  ذويهم 

�جلر�ئم،  من  �شو�ها  �ىل  بالن�شبة  �ل�شيا�شية  �الغتياالت  �القرت�ح  هذ� 
ومعها �أولوية �لقادة و�لزعماء بالن�شبة �ىل �شائر �ملو�طنني.

اعتبارات الدولة: أي اقتراحات لتعزيز 
التنظيمات االجتماعية وحقوق المواطن 

وحرياته؟ 
�لقو�نني  و�قرت�حات  م�شاريع  من  �آخر  عدد�ً  �شنتناول  �ملجال،  هذ�  يف 
و�أبعادها.  م�شمونها  يف  للتدقيق  مو�طنية،  �عتبار�ت  من  �نطلقت  �لتي 
�أ�شهم  قد  �لت�شريعي  �لعمل  كان  �إذ�  ما  يف  �شندقق  �ملجال،  هذ�  ويف 
تعزيز  يف  �أي�شاً  �أو  �ملوؤ�ش�شات،  بناء  يف  �أو  و�حلريات  �حلقوق  تعزيز  يف 
�لت�شامن  وتعزيز  �جتماعياً  �الأ�شعف  �الأطر�ف  حماية  يف  �لدولة  دور 
�لقانون  م�شروع  جانب  و�ىل  �ملتباينة.  �مل�شالح  بني  و�حلكم  �الجتماعي 
�أمكن  حدة،  على  يدر�س  و�لذي  �الأ�شري  �لعنف  من  �ملر�أة  حلماية 

�الآتي:  �لوجه  �لبنود على  �أهم  عر�س 

احلقوق الجتماعية: اإجازة الأمومة واإ�شالح هيئات التعليم العايل

�أهم �لبنود يف هذ� �ملجال، �قرت�حا �لقانونني �الآيالن �ىل متديد �إجازة �الأمومة 
من �شبعة �أ�شابيع يف �لقطاع �خلا�س )وفق قانون �لعمل( و60 يوماً يف �لقطاع 
�الأ�شباب  �رتكزت  وقد  �أ�شابيع.  ع�شرة  �ىل  �ملوظفني(  نظام  )وفق  �لعام 
�ملوجبة للتعديل على �لفقرة »ج« من مقدمة �لد�شتور �للبناين �لتي تن�س 
على �مل�شاو�ة يف �حلقوق و�لو�جبات بني جميع �ملو�طنني دون متييز وعلى 
�تفاقية �لق�شاء على جميع �أ�شكال �لتمييز �شد �ملر�أة �لتي �ن�شم �ليها لبنان 
عام 1996 و�لتي متنع �لتمييز �شد �ملر�أة ب�شبب �لزو�ج �أو �الأمومة وتكّر�س 
لها �إجازة �الأمومة وت�شمن لها حقوقها �لعملية باحل�شول على �إجازة مدفوعة 

�الأجر وعلى خدمات جمانية لها عند �القت�شاء. 
بالتعليم  �ملتعلق  �لقانون  م�شروع  �ىل  �الإ�شارة  جتدر  �أهمية،  يقل  ال  ومبا 
�لتعليم  �أهد�ف  تنظيم  �ىل  يهدف  �أنه  �ملوجبة  �أ�شبابه  وقد جاء يف  �لعايل. 
�لعايل و�آليات �لتدقيق وتقييم �ملوؤ�ش�شات و�العرت�ف بال�شهاد�ت و�ملناهج 
مبوقع  �ملتعلقة  �اللتبا�شات  �إز�لة  و�ىل  و�لطلبة  �الأ�شاتذة  وحقوق  و�لرب�مج 
ملوؤ�ش�شات  �لرتخي�س  و�آليات  و�شروط  �لعايل  �لتعليم  موؤ�ش�شات  خمتلف 
روؤ�شاء موؤ�ش�شات  تو�فرها يف  �ملطلوب  �لعايل و�ملوؤهالت �الأكادميية  �لتعليم 
�لتعليم �لعايل و�لهيئة �لتعليمية. وهذ� �مل�شروع �إمنا ياأتي كجو�ب موؤ�ش�شاتي 

يف مو�جهة �نت�شار تر�خي�س �جلامعات كالفطر.
كما ي�شجل مبادرة �إيجابية �أخرى جتاه �ل�شباب. فقد مت �قرت�ح قانون يرمي 
�ىل �إن�شاء �ملوؤ�ش�شة �لوطنية الإد�رة �لبطاقة �ل�شبابية تطبيقاً للوثيقة �ل�شبابية 
�لتي �أقرتها �حلكومة بتاريخ 3 ني�شان 2012. وقد ن�س �القرت�ح على �إن�شاء 
هيئة م�شتقلة حتت و�شاية وز�رة �ل�شباب و�لريا�شة الإ�شد�ر و�إد�رة �لبطاقة 
�ل�شبابية �لتي تعطى لقاء بدل مايل مل يحدد يف �القرت�ح للبنانيني �لذين 
حاملها  �لبطاقة  ومتنح  و�لع�شرين.  �لتا�شعة  يتعدو�  ومل  �شنة   15 �شن  بلغو� 
�لقدرة على �ال�شتفادة من �شلة خدمات حتددها �لهيئة. وبكلمة �أخرى، ومع 

�أهمية هذه �خلطوة، فهي تبقى حتى �للحظة جمردة من �أي مفعول مبا�شر 
بانتظار �إن�شاء �لهيئة وقيامها بتحديد �شلة �خلدمات.

�لدورية  �لفحو�شات  �إجر�ء  �ىل  �لر�مي  �لقانون  �قرت�ح  �أي�شاً  ن�شجل  كما 
�ملجانية للك�شف �ملبكر عن �شرطان �لثدي و�لربو�شتات �لذي ين�س على 
�الأربعني وعندما  �بتد�ًء من �شن  �شنوياً،  �إجر�ء فحو�شات �شعاعية جمانية 

تدعو �حلاجة �لطبية �ليه. 
احلقوق ال�شيا�شية: �شمان احلق يف الو�شول اىل املعلومات

�ىل  �الآيل  �لقانون  �قرت�ح  يتمثل يف  �ملجال،  �الأبرز يف هذ�  �ملو�طني  �حلق 
�شمان �حلق يف �لو�شول �ىل �ملعلومات. ويهدف هذ� �القرت�ح وفقاً الأ�شبابه 
�مل�شاءلة  وتعزيز  �لف�شاد  ومكافحة  �الإد�رة  يف  �ل�شفافية  »تعزيز  �ىل  �ملوجبة 
و�ملحا�شبة ورفع م�شتوى م�شاركة �ملو�طنني يف �شنع �لقر�ر من خالل متكني 
�الأ�شخا�س من ممار�شة �حلق يف �لو�شول �ىل �ملعلومات و�مل�شتند�ت �ملوجودة 
لدى �الإد�رة، و�إلز�م �الإد�رة مبوجب �لن�شر �حلكمي �ل�شنوي لبع�س �لتقارير 
و�مل�شتند�ت �الإد�رية، و�إلز�م �الإد�رة مبوجب تعليل قر�ر�تها وتنظيم �أ�شول 

و�إجر�ء�ت طلب �ملعلومات. 
ويف هذ� �ملجال، جتدر �الإ�شارة �ىل ت�شمني �لقانون الئحة طويلة من �مل�شتند�ت 
غري �لقابلة لالطالع و�لتي وردت �الإ�شارة �ليها بعبار�ت مطاطة، ومنها مثاًل 
�مل�شالح  من  ينال  وما  �لعام  و�الأمن  �لقومي  و�الأمن  �لوطني  �لدفاع  �أ�شر�ر 
�لتي  �الأ�شر�ر  �أي�شاً  �أو  �لوطنية  �لعملة  و�شالمة  للدولة  و�القت�شادية  �ملالية 
يحميها �لقانون كال�شر �لتجاري )!!(. ويخ�شى يف حال �لتو�شع يف تف�شري 
هذه �لعبار�ت �أن توؤدي عملياً �ىل حتوير م�شار �لقانون برّمته بحيث يتحول 
�لو�شول  �شمان  بدل  معلومات  على  �حل�شول  ملنع  قانون  �ىل  �إقر�ره  عند 
�ليها، ح�شبما �أ�شار �ليه بع�س �حلقوقيني بخ�شو�س �لتجربة �الأردنية يف هذ� 
�ملجال10. ويلحظ �أن جلنة �الإد�رة و�لعدل �أ�شافت �ىل هذه �لالئحة »تقارير 
و�آر�ء جمل�س �شورى �لدولة«، ما يعك�س حذر �لطبقة �ل�شيا�شية �إز�ء �طالع 

�ملو�طنني على ��شت�شار�ت هذ� �ملجل�س �لتي قد تكون خمالفة لتوجهاته. 
على �شعيد املوؤ�ش�شات العامة

باإ�شافة  �إن�شاء نقابة للقابالت �لقانونيات، مت تقدمي م�شروع قانون  �ىل جانب 

�مل�شافة  �لقيمة  �ل�شريبة على  قانون  55 من  �ملادة  )2( من  �لبند  �ىل  ن�س 
�ملتعلق باآلية توزيع ح�ش�س �لبلديات من �لر�شم �لبلدي على �الت�شاالت 
�جلارية بو��شطة �لهاتف �خللوي. ويهدف هذ� �القرت�ح �ىل �شد ثغرة قانونية، 
كانت قد �أدت �ىل تنازع �شيا�شي �شابقاً ب�شاأن حقوق �خلزينة �لعامة وحقوق 

�لبلديات، ما �أدى �ىل �إعاقة توزيع �ملبالغ �ملح�شلة. 
ويف هذ� �ملجال، جتدر �الإ�شارة خا�شة �ىل �قرت�ح �لقانون �ملقدم من �لنائب 
حممد قباين بخ�شو�س �لهيئات �لناظمة يف قانون تنظيم قطاعات �الت�شاالت 
�نح�شر  وقد  �مل�شابهة.  �لهيئات  و�شائر  و�لبرتول  �ملدين  و�لطري�ن  و�لكهرباء 
�القرت�ح يف بند و�حد وهو وجوب تعيني �أع�شائها »بعدد مفرد«، »ير�عى يف 
�ختيارهم مبد�أ �جلد�رة و�لكفاءة دون �شو�ه«. وقد برر قباين �قرت�حه، �لذي 
يتعار�س مع عرف باإن�شاء هيئات بعدد مزدوج عماًل باملنا�شفة، باأن جتاوز هذ� 
�لعرف بات �شرورياً لتجنب تعطيل �لقر�ر د�خل �لهيئة ولئال يتحول لبنان 

�ىل »كونفدر�لية مذ�هب على �شعيد كل هيئة وموؤ�ش�شة«.  
وظيفة الدولة كحام للطرف الأ�شعف 

يف هذ� �ملجال، وبا�شتثناء متديد فرتة �إجازة �الأمومة، �قت�شر جدول �الأعمال 
على بندين يت�شالن بحماية �مل�شتهلك. 

�الأول، �قرت�ح �لقانون �لر�مي �ىل تعديل بع�س �أحكام قانون حماية �مل�شتهلك 
بهدف جعل �لعقوبات تتنا�شب مع �جلرم �ملقرتف. ومن �ملخيب طبعاً �أن ترد 
�ل�شلطات �لعامة باقرت�حات قو�نني على ف�شائح �لغ�س من دون �أن يرت�فق 
ذلك مع تد�بري فعلية �شد �جلهات �لتي جتني �أرباحاً طائلة من جر�ء �متهان 

�لغ�س على ح�شاب �ملو�طنني.
منح  �شالحية  بح�شر  �أهمية  يقل  ال  قانون  �قرت�ح  ورد  نف�شه،  �الجتاه  ويف 
تر�خي�س ل�شنع �أي م�شتح�شر �شيدالين يف لبنان �أو ��شتري�ده من �خلارج يف 
�للجنة �لفنية، وذلك بعد �أن كان يجري ��شتري�د �أدوية مغ�شو�شة �أو جمهولة 

�مل�شدر عرب �ملر�فق �ل�شرعية دون �إخ�شاعها الأية حتاليل. 
الدولة كحكم عادل بني م�شالح خمتلفة

�لذي  �مل�شروع  وهو  �الإيجار�ت،  قانون  م�شروع  قر�ءة  ميكن  �ملجال،  هذ�  يف 
كانون   3 يف  �لنيابي  �ملجل�س  �ىل  �أحالته  قد  �حلريري  رفيق  حكومة  كانت 

�لثاين 2001 و�الآيل عملياً �ىل و�شع خطة زمنية لتحرير عقود �الإيجار�ت 
�لقدمية. ومبوجبه، تقرتح �للجنة متديد تلك �لعقود ملدة 9 �شنو�ت )ولي�س 
6 كما كان جاء يف م�شروع �لقانون( من تاريخ نفاذ �لقانون يرتفع خاللها 
ر�شائياً  يحدد  �ملثل«  »�لبدل  �ُشّمي  بداًل  يبلغ  حتى  تدريجياً  �الإيجار  بدل 
�أو ق�شائياً. بنهاية �ل�شنة �لتمديدية �لتا�شعة، ي�شبح �الإيجار »حر�ً« فيخ�شع 
حلرية �لتعاقد بني �لفرقاء. ويخطئ هذ� �مل�شروع يف و�شع �مل�شتاأجرين يف �شلة 
�مل�شروعة  و�النتظار�ت  �حلاجات  �العتبار  بعني  ياأخذ  �أن  دون  من  و�حدة، 
�لتي قد تكون قد تولدت لدى بع�شهم، وال �شيما �مل�شنني منهم11، مبعنى 
قوتني  بني  تو�زن  �أنها  على  �ل�شائك  �مللف  هذ�  مع  تعاملت  �لدولة  �أن 
مبد�أً  ت�شتنبط  �أن  دون  من  �لقد�مى(  و�مل�شتاأجرين  �لقد�مى  )�ملالكون 

عاماً يكون عماد�ً لت�شريعها �ملقرتح. 
الدولة كعماد للت�شامن الجتماعي 

�إعمار  �إعادة  ت�شوية  �ىل  �لر�مي  �لقانون  �قرت�ح  خا�س  ب�شكل  ن�شجل  هنا، 
وهو   .2006 عام  لبنان  على  �الإ�شر�ئيلي  �لعدو�ن  بفعل  �ملتهدمة  �الأبنية 

ي�شمل �الأبنية �ملهدمة يف عدو�ن 2006 ويجيز لها �لتعديل يف �لت�شميم 
�لقانونية  غري  �الأبنية  �أي�شاً  ي�شمل  كما  �شفلية،  طو�بق  و�إ�شافة  و�لو�جهات 
�لتوجه  مع  �القرت�ح  هذ�  ويتما�شى  �أو�شاعها.  ت�شوية  �ىل  لي�شار  �ملهدمة 
�ملناطق، حيث قررت  بع�س  �الأهلية يف  بعد �حلرب  �لدولة  �نتهجته  �لذي 
وعدم  �الأهلي  �ل�شلم  على  حفاظاً  �ملهدمة  �ملخالفة  �الأبنية  �أو�شاع  ت�شوية 

تكبيد �ملو�طنني خ�شائر �إ�شافية.
وي�شجل هنا �أن �لت�شامن يتخذ طابع ت�شامح �إز�ء تطبيق �لقو�نني �أو حت�شيل 
�إعادة  طابع  يتخذ  مما  �أكرث  �لبناء(،  قانون  )ومنها  للدولة  �مل�شتحقة  �لر�شوم 
من  بو�شوح  نقروؤه  ما  وهذ�  تعوي�شات.  ت�شديد  من خالل  �لرثو�ت  توزيع 
خالل تنقيح �قرت�ح �لقانون �ملذكور يف �جتاه �شطب �أي �إ�شارة �ىل تعوي�شات 
هي  �أو  عامة  �أمالك  على  قائمة  كانت  �لتي  بيوتهم  تهدمت  للذين  ت�شدد 

ملك �لغري. ويف هذ� �الأمر ما ي�شتدعي بحثاً �آخر. 
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نزار صاغية

�أفر�د  )و�شائر  �لن�شاء  حماية  قانون  م�شروع  �شكل  �الأخرية،  �ل�شنو�ت  يف 
�الأ�شرة كما جاء يف �شيغته �الأخرية( من �لعنف من دون ريب �أحد �لعناوين 
�الأ�شا�شية للمو�جهة بني �حلر�ك �لن�شوي �لعلماين و�لتيار �لديني �ملحافظ، 
وخ�شو�شاً �شمن �لطو�ئف �الإ�شالمية �لتي ر�أت فيه تهديد�ً �أ�شا�شياً لالأ�شرة 
وخروجاً عن �أحكام �ل�شريعة، ف�شاًل عن كونه تهديد�ً جديد�ً ل�شالحيات 
لقي  و�إذ  �الأحد�ث1.  حماية  تد�بري  من  نتج  ملا  م�شابهاً  �ل�شرعية،  �ملحاكم 
�مل�شروع �لذي بادرت جمعية كفى �ىل �قرت�حه بهدف حماية �لن�شاء من 
مر�عاة  �جتاه  �لدولة يف  موؤ�ش�شات  م�شفيات  تعديالت عدة �شمن  �لعنف 
هو�ج�س �الأطر�ف �ملعار�شة و�لتخفيف من حدة معار�شتها، فاإن �أبرز هذه 
برئا�شة  �مل�شرتكة  �للجان  عن  �ملنبثقة  �للجنة  د�خل  ح�شل  �لتعديالت 
�جلمعيات  من  عدد  بادر  بعدما  ذلك  ح�شل  وقد  �جل�شر.  �شمري  �لنائب 

�مل�شاو�ة  مبد�أ  غطاء  فتحت  عليه.  �العرت��س  رقعة  تو�شيع  �ىل  �الإ�شالمية 
�أعمال  من  �لن�شاء  فقط  ولي�س  �الأ�شرة  �أفر�د  جميع  حماية  يفر�س  �لذي 
�لعنف، �نزلق �مل�شروع باإر�دة و��شعيه يف �جتاه �إعادة تعريف هذه �الأعمال 
�شمناً. وعليه، وبعدما �أخرج و��شعو �مل�شروع منه �الأحكام �الآيلة �ىل معاقبة 
�الأفعال �الأكرث تعبري�ً عن �ل�شلطوية �لتقليدية للرجال كاالغت�شاب �لزوجي 
�أو �إكر�ه �لن�شاء على �لزو�ج، عادو� و�شملو� فيه �أفعااًل ال �شلة لها من حيث 
�ملبد�أ بالعنف كالزنا وممار�شة �لدعارة، مع �لتاأكيد �شر�حة وللمرة �الأوىل يف 
قانون مدين على حق �لزوج باجلماع و�شمناً بو�جب �لزوجة يف �أد�ئه، وهم 
�ل�شلطوية  �ل�شلوكيات  �إد�نة  من  كبري  ب�شكل  �لقانون  وجهة  حّولو�  بذلك 
�مل�شتخدمة غالباً  �لن�شاء  �إد�نة �شلوكيات  للرجال �ىل  �لغالب  �لتقليدية يف 

من هوؤالء لتربير تعنيفهن، ويف مقدمها �لن�شوز. 
و�إز�ء ذلك، كان من �لطبيعي �أال ي�شتتبع �إقر�ر م�شروع �لقانون يف �للجان 
�مل�شرتكة �أي ردود فعل نارية من قبل معار�شيه �الأ�شا�شيني على نحو يوؤ�شر 

�أن  �لطبيعي  يزعجهم. كما من  يعد  �جلديدة مل  �مل�شروع يف حّلته  �أن  �ىل 
�لتحفظ و�حلذر بدرجات  لغة  باملقابل  �نطالقاته  يلزم و��شعوه وموؤيدوه يف 
خمتلفة وفق مو�قعهم، م�شجلني �أن �حل�شنة �لكربى تكمن يف نقل �ملو�جهة 
�شنو�ت  بعد  �لنيابي،  للمجل�س  �لعامة  �لهيئة  �أي  �الأخرية  مر�حلها  �ىل 
�مل�شروع  هذ�  يلقي  وبالطبع،  خمتلفة.  حلبات  يف  �ملحتدمة  �ملناق�شات  من 
بتحوالته و�لنقا�شات �لد�ئرة حوله ومبنا�شبته، �إ�شاء�ت هامة لي�س فقط على 
كيفية مقاربة �ملوؤ�ش�شات �لعاملة يف �لت�شريع حلقوق �لن�شاء، بل ب�شكل �أعم 
�لتيارين �لعلماين �لن�شوي و�ملحافظ  على خ�شائ�س �ملو�جهة �ملمكنة بني 
يف �ملرحلة �حلا�شرة، مع ما يتخلل ذلك من خطوط حمر�ء ي�شهرها �لتيار 
�ملحافظ �لذي يبقى �شديد �لتاأثري يف مو�قع �لقر�ر�ت �لعامة ومن خروقات 
�لتيار  قبل  من  بها  �لقبول  وي�شكل  �لعلماين  �لتيار  يحققها  )�إ�شالحات( 

�ملحافظ �شرر�ً �أقل بالن�شبة �ليه من رف�شها. 
وهذ� ما �شنحاول �شربه على طول هذ� �ملقال. 

المساواة الشكلية كمدخل لالنقالب على 
تعريف العنف

�أول �أوجه �ملو�جهة ن�شهدها يف مطلع �لقانون، �أي ت�شميته و�لتي �أ�شبحت 
�الأ�شري«  �لعنف  من  �الأ�شرة  �أفر�د  و�شائر  �لن�شاء  حلماية  قانون  »م�شروع 
قانون  »م�شروع  �لوزر�ء  جمل�س  قبل  من  �ملحال  �مل�شروع  يف  كانت  بعدما 
حلماية �لن�شاء من �لعنف �الأ�شري«. وقد بررت �للجنة �لفرعية هذ� �لتعديل 
باأن �مل�شروع �حلكومي ال ي�شاوي بني �أفر�د �الأ�شرة، ف�شاًل عن �أنه يغفل كون 
�لعنف يطاول �لذكور �أي�شاً، فيميز مل�شلحة �الأنثى، ما ي�شكل م�شاً باملادة 7 
من �لد�شتور �لتي تقر �مل�شاو�ة بني �ملو�طنني يف �حلقوق و�ملوجبات ويعّر�شه 
تالياً للطعن بد�شتوريته ولالإبطال. وبذلك، رف�شت �للجنة �أي متييز للن�شاء 
�أي  �أعم  و�ل�شطو، وب�شكل  �لغنب  من  �لثقايف وقروناً  �ملوروث  متاماً  متجاهلة 
للظروف  �أعم  وب�شكل  �لقانونية  �الأو�شاع  يف  �لكبرية  لالختالفات  �عتبار 
�الجتماعية �ملوؤثرة يف هذه �الأو�شاع. وهذه �حلجة مل ترد عر�شاً �أو ملاماً، بل 

�أكرث من مرة �شمن  ب�شكل مكثف بحيث ورد ذكرها  �ليها  �للجنة  جلاأت 
�أ�شبابها �ملوجبة. وهي بذلك �شعت وكاأنها ترغب باإلبا�س تعديالتها لبا�شاً 
�أو  �لطرف  لهذ�  �نحياز  �أو  �أيديولوجي  طابع  �أي  من  جمرد�ً  حم�شاً  تقنياً 
ذ�ك، مع �لتاأكيد �أن هذه �لتعديالت �شرورية حلماية �لقانون �لذي يكون 
حتقيق  حتاول  بذلك  وكاأنها  حاله.  على  �إبقائه  حال  يف  لالإبطال  معّر�شاً 
مطالب �جلهات �ملحافظة مب�شمون تعديالتها، مع �شعيها �ىل �إقناع �جلهات 
�لذي  �لقانون  لتح�شني  �شرورية  �لتعديالت  هذه  باأن  �لعلمانية  �لن�شوية 
هذه  م�شروعية  تقوية  �ىل  �للجنة  �شعت  وقد  طعن.  �أي  �إز�ء  هي  تريده 
�لكثريين  طلبات  مع  تتجاوب  �أنها  �ىل  �الإ�شارة  خالل  من  �لتعديالت 
من ممثلي �ملجتمع �ملدين. ال بل ذهبت �ىل ذكر ��شم �إحدى �لنا�شطات 
�ملجتمع  )�ليا�س عودة( من �شمن ممثلي  �ملطارنة  �أحد  و��شم  �لن�شائيات 

�لتعديالت. لهذه  �لد�عمني  �ملدين 
وعد� �أن �ال�شتناد �ىل مبد�أ �مل�شاو�ة �ل�شكلية ملنع �أي متييز مل�شلحة �لن�شاء 

�أ�شكال �لتمييز �شد �لن�شاء و�لتي ن�شت  �إلغاء جميع  يتعار�س مع �تفاقية 
�شر�حة على �إمكانية �لتمييز �إيجاباً مل�شلحة �لن�شاء، و�لتي �أقرها لبنان وباتت 
جزء�ً �أ�شا�شياً من منظومته �لقانونية )مادة 4(، فاإن �الإمعان يف �لتعديالت 
��شتخدمته  قناع  جمرد  �شكلت  �مل�شتخدمة  �لتقنية  �أن  يظهر  �إمنا  �ملقرتحة 
ب�شكل  �ملحافظ وفر�س هيمنته وخطوطه �حلمر�ء  �لتيار  �للجنة ال�شرت�شاء 

ال يلقى ممانعة قوية وال ي�شتنفر �لقوى �لعلمانية.
رف�س  فاإىل جانب  �أمرين متالزمني:  و��شحاً من خالل  تبدى ذلك  وقد 
ت�شكل  ما  غالباً  �لتي  �لعنف  �أو  �ل�شغط  �أفعال  بتجرمي  �ملت�شلة  �ملو�د 
�أدو�ت ذكورية ل�شبط حرية �لن�شاء وقمعها، ت�شّمن �مل�شروع مو�ّد جديدة 
�ىل  �الآيلة  �لتقليدية  للتنظيمات  �أ�ش�شاً  و�أبعادها  عمقها  يف  ت�شكل  عدة 
�لتمييز �شد �ملر�أة كما نبنّي �أدناه. فكاأمنا �حلجة �مل�شتخدمة لنق�س �أي متييز 
للتمييز  �شروح  مبثابة  هي  مو�د  �إدخال  مع  متاماً  تتما�شى  �لن�شاء  مل�شلحة 

�شدهن و�النق�شا�س على حرياتهن.

مشروع قانون حماية األسرة يعيد تعريف 
العنف: فرض التقاليد عنوة ليس عنفا، العنف 

في الخروج عنها

رفض معاقبة التسلط الذكوري بحد ذاته
هنا، نلمح لدى �للجنة ممانعة حقيقية �إز�ء تو�شيع نطاق �لقانون على نحو 

�أو قمعه.  �أن يوؤدي �ىل �شبط �لت�شلط �لذكوري  من �شاأنه 
�لقانون،  هذ�  �شر�حة  عليه  ن�س  جرماً  ي�شكل  ال  ما  عنفاً  ي�شكل  فال 
�مل�شروع  عّرف  حني  ففي  ن�س«.  دون  من  عنف  »ال  �أخرى  بعبارة  �أو 
�أذى  عليه  يرتتب  قد  عنيف..  فعل  »�أي  باأنه  �الأ�شري  �لعنف  �حلكومي 
يف  عليه  من�شو�شاً  �أو  معاقباً  بال�شرورة  يكون  �أن  دون  من  معاناة..«  �أو 
ي�شكل  �لذي  بالعنف  �لعنف  تعريف  �للجنة  ح�شرت  حمدد،  ن�س  �أي 
�ىل  يوؤدي  نحو  على  �ملذكور  �لقانون  عليها  ن�س  �لتي  �جلر�ئم  �إحدى 
وبذلك،  �جلر�ئم.  بهذه  �شقيه �جلز�ئي و�حلمائي،  تطبيقه يف  نطاق  ح�شر 
�ملحاكم على  تو�شع يف �الجتهاد من قبل  �أي  �أمام  �للجنة حد�ً  و�شعت 
على  بتعد  �شعرن  كلما  حماية  باإجر�ء�ت  باملطالبة  للن�شاء  ي�شمح  نحو 
جر�ئم  بال�شرورة  منها  �مل�شكو  �الأفعال  ت�شكل  مل  ولو  وحتى  حرياتهن 
جز�ئية. وبذلك، بدت �للجنة وكاأنها تريد �لقطع مع تو�شع ق�شاة �الأحد�ث 
يف تطبيق مفهوم �لطفل �ملعّر�س للخطر لي�شتمل �حلاالت �لتي تبدو فيها 
�شحة �لطفل �لنف�شية معّر�شة للخطر على نحو ر�أت فيه �ملحاكم �ل�شرعية 

م�شا�شاً ب�شالحياتها2.    
ويف �الجتاه نف�شه، ومبا ال يقل داللة وخطورة، رف�س �مل�شّرع �إخ�شاع بع�س 
�الأ�شرية  �لعالقات  يف  �لن�شاء  على  للهيمنة  �مل�شتخدمة  �الأفعال  �أخطر 

جز�ئية.  لعقوبات 
جترمي  حذف  هو  �ل�شعيد  هذ�  على  �للجنة  به  قامت  ما  مقدمة  ويف 
�لن�س )�حلكومي(  باأن  �لتعديل  �للجنة  بررت  �لزوجي. وقد  �الغت�شاب 
�الغت�شاب  فيما  و�لتهديد،  بالعنف  �لزوجة  �غت�شاب  عن  يتكلم 
قد  �مل�شروع  يكون  وبذلك  حق.  وجه  ودون  ظلماً  �ل�شيء  �أخذ  هو  لغة 
تربطهم  �لذين  �الأزو�ج  يقوم بني  »ما  �شاوى بني  �للجنة حني  وفق  �أخطاأ 
عالقة زوجية ترّتب حقوقاً يف �ملعا�شرة �جلن�شية لكل من �لزوجني« و«ما 
يف  حق  له  يكون  �أن  دون  زوجته  غري  مع  رجل  من  �لفعل  على  يقوم 
معا�شرتها«. وهكذ�، مبنطق �للجنة، �لزو�ج يعطي حق �الغت�شاب ما د�م 
�إذ�  �إال  عنفاً  يكون  فال  �لزوجية،  �ملعا�شرة  هو  م�شروع  ��شتيفاء حلق  مبثابة 
يف  عليها  �ملن�شو�س  �لزوجة  �إيذ�ء  جر�ئم  من  جرم  �رتكاب  مع  تر�فق 
�لر�ف�س  موقفها  بتربير  تكتف  مل  �للجنة  �أن  و�لالفت  �لعقوبات.  قانون 
ر�أيها  ح�شب  �ملكّر�س  �جلماع  بحق  �لزوجي  �الغت�شاب  معاقبة  لفكرة 
يف  هي  كما  �لعبارة  )وردت  �ملدنية«  و«�لقو�نني  �لدينية  �لت�شريعات  يف 
»�حلق  تكري�س  �جتاه  يف  ذلك  من  �أبعد  ذهبت  بل  �لتعديل(،  �أ�شباب 
�لزوجي يف �جلماع« للمرة �الأوىل يف ن�س �شريح يف م�شروع قانون مدين 
)�لبند -7�أ من �ملادة 3 من �مل�شروع كما عدلته(. وبذلك، ويف حال �إقر�ر 
�جلماع  حق  كّر�س  قد  »�ملدين«  �للبناين  �مل�شّرع  يكون  �مل�شروع،  هذ� 
�لزو�ج  بت�شريع  يقوم  �أن  قبل  �لزوجية  �حلقوق  كاأحد  )�الغت�شاب( 
�ىل  �ملمر  باأن  مدين  بزو�ج  �ملطالبني  يطمئن  بذلك  وكاأنه  �ملدين حتى، 
غر�ر  على  �حلق،  بهذ�  �العرت�ف  بعد  يح�شل  مدين  لزو�ج  ت�شريع  �أي 
باالغت�شاب  ت�شمح  طبعاً  هي  �لتي  �ل�شماوية  �ل�شر�ئع  عليه  تن�س  ما 
مبا�شرة  �ال�شتناد  على  �للجنة  �إ�شر�ر  هنا  ونلحظ  �للجنة.  وفق  �لزوجي 
�ىل �ل�شر�ئع �ل�شماوية من دون �ملرور بالو�شائط �لطائفية مع حتميل هذه 
�أ�شو�أ  ولعل  الأع�شائها.  بالكامل  �ملحافظة  �لذكورية  �الأفكار  �ل�شر�ئع 
فائدة على �شعيد  �أي  �أنه مت جماناً من دون  هو  تكري�س هذ� �حلق  ما يف 
حماية �ملر�أة، بحيث �إن ربط �ملالحقة بح�شول �إيذ�ء وفق قانون �لعقوبات 
يجعل هذه �ملادة من قبيل لزوم ما ال يلزم. وموؤدى هذ� �لتعديل هو قلب 
فاإنه قد  �أنه يرف�س عّد �الغت�شاب �لزوجي عنفاً،  بالكامل: فعد�  �الأدو�ر 
�لزوجة يف حال مقاومة �شعي زوجها  �إيذ�ء من طرف  �أي  يوؤدي �ىل عّد 
يكون  كاأن  كبرية،  �أمل  خيبات  �أمام  �لباب  يفتح  ما  عنفاً،  �غت�شابها  �ىل 
قانون  �أ�شا�س  �لت�شكي �شد زوجته على  �ىل  �شباقاً  مثاًل  �ملغت�شب  �لزوج 

�أ�شاًل حلمايتها �شده. ُو�شع 
ويف �الجتاه نف�شه، حذفت �للجنة جترمي تهديد �لن�شاء يف ق�شد �ل�شيطرة عليهن 
�أو حجز حريتهن �أو �إكر�هن على �لزو�ج، مكتفية مبعاقبة تهديد �لزوجة من قبل 

�لزوج »بق�شد ��شتيفاء �حلقوق �لزوجية يف �جلماع �أو ب�شببه«. 

التقليدية يشكل  المرأة عن السلوكيات  خروج 
عنفًا بحق الرجل 

هنا، �شنتناول جانباً �آخر يكاد يكمل �ل�شورة. فبعدما رف�شت �للجنة رف�شاً 
موقف  يف  ذهبت  �لرجل،  هيمنة  �ىل  �الآيلة  �لت�شرفات  �أب�شع  جترمي  قاطعاً 
�ملر�أة  �الأوىل يف خروج  بالدرجة  تتمثل  ت�شمني الئحتها جر�ئم  �ىل  الفت 

عن �شلوكياتها �لتقليدية كامر�أة وعلى ر�أ�شها موجب �حل�شمة. 
�ملو�د  �إدخال  �ىل  �للجنة  مبادرة  يف  متثل  �لتوجه  هذ�  على  �ل�شو�هد  و�أبرز 
�لتي  �لعقوبات �شمن الئحة �جلر�ئم  قانون  بالزنى و�لو�ردة �شمن  �ملت�شلة 
ت�شكل عنفاً زوجياً و�لتي ت�شمح �إذ�ً باملطالبة بتد�بري حمائية من قبل �لزوج 
�ملت�شرر منه. ومل تو�شح �للجنة �الأ�شباب �لتي دفعتها �ىل ذلك، �إمنا �كتفت 
يف �أ�شبابها �ملوجبة باالإ�شارة �ىل تكري�س �مل�شاو�ة يف جرم �لزنى بني �لذكور 
بالزنى  �لرجل  من  �ملرتكب  �لزنى  بني  �مل�شروع  �شاوى  بحيث  و�الإناث، 
�ملرتكب من �ملر�أة، من حيث عنا�شر �جلرم ومن حيث �لعقوبة �لتي بات 
حدها �الأق�شى �شنتني يف جميع �حلاالت، بعدما كانت �شنة فقط بالن�شبة 
�ىل زنى �لرجل. كما �أدخلت �للجنة �شمن الئحة جر�ئم �لعنف �تخاذ �أي 
من �لزوجني خلياًل جهار�ً. وبالطبع، �مل�شاو�ة هنا �أي�شاً �شكلية حم�س بحيث 
�إن �لزنى يبقى بالدرجة �الأوىل و�قعياً جرماً معزو�ً للمر�أة: فاأن يكون للرجل 
�أو تعدد �لزوجات يف �أي حني وفق ما تتيحه قو�نني �أحو�ل  حق �لتطليق 
�شخ�شية عدة، و�أن يكون له غلبة �قت�شادية، يجعل مالحقته بجرم �لزنى 
�أمر�ً نظرياً بحتاً. ومن هذه �لز�وية، بدت �للجنة مرة �أخرى وكاأنها ت�شتغل 
مبد�أ �مل�شاو�ة على �أ�شا�س �جلن�س لفر�س حلول م�شرة مب�شالح �ملر�أة. وتالياً، 
لال�شتغالل،  قابليتها  ومدى  تقنية  كقاعدة  �مل�شاو�ة  ق�شور  بو�شوح  يظهر 

�شو�ء يف ��شتعمالها يف �شوغ مو�د �حلماية �أو مو�د �ملعاقبة.
لي�شمل  �لعنف  تعريف  بيانه  �شبق  كما  عملياً  يت�شع  �ملو�د،  هذه  وباإدخال 
�أي�شاً  �إمنا  عموماً،  �لرجل  بها  يتهم  �لتي  �لعنيفة  �ل�شلوكيات  فقط  لي�س 
�خلروج  �أو  كالزنى  �لتقليدية  �لعامة  �الآد�ب  �لتي تخرج عن  �ل�شلوكيات 
عن موجبي �لطاعة و�حل�شمة �للتني تتهم بهما �ملر�أة �إجمااًل، بحيث يظهر 
مفهوم �لعنف حمكوماً باملنظومة �الأخالقية �ل�شائدة. ومهما كان �ل�شبب 
�ل�شرعية  �حلجج  ي�شتح�شر  �أن  �شاأنه  من  فاإن  �لعامل،  هذ�  �إدخال  يف 
و�لتقليدية �لتي غالباً ما تربر عنف �لرجل بتاأديب �ملر�أة يف حال ن�شوزها 
تربير  �أمام  و��شعة  �أبو�ب  فتح  وتالياً يف  �أو خروجها عن موجب �حل�شمة، 
)ردة  �شاأنه  يف  �مل�شوؤولية  ومتييع  �حلق(  ال�شتيفاء  م�شروع  )عمل  �لعنف 
به  ت�شببت  عنف  مو�جهة  يف  تفهمها  ميكن  �الأقل  على  �أو  م�شروعة  فعل 
بو�شوح  نقر�أه  ما  وهذ�  �حل�شمة(.  موجب  عن  خروجها  خالل  من  �ملر�أة 
كلي يف �لنظام �ل�شعودي للحماية من �الإيذ�ء )و�لذي و�شف باأنه قانون 
باأنه  �الإيذ�ء  عّرف  و�لذي  �لعنف(  من  قط  تذكر  مل  �لتي  �ملر�أة  حلماية 
�إ�شاءة �ملعاملة �لتي تتمثل يف �متناع �شخ�س عن �لوفاء بو�جباته  ي�شمل 

يف توفري �حلاجات �الأ�شا�شية ل�شخ�س �آخر3. 
وبذلك، �أمكن �لقول باأن �مل�شروع �ملعدل مل يعمد فقط �ىل �إلغاء �مل�شاو�ة 
�الإيجابية مل�شلحة �لن�شاء بحيث ي�شمل كل من يتعر�س للعنف من دون 
متييز، بل ذهب �أبعد من ذلك لي�شل �ىل حد حتوير مفهوم �لعنف كما �شبق 
بيانه يف �ملقدمة. فهو خفف كثري�ً �الأ�شو�ء على �لعنف �ملرتكب عموماً من 
باملقابل  �إطفائها يف حاالت عدة مع توجيه هذه �الأ�شو�ء  �لرجال �ىل حد 
غالباً  و�لذي  هوؤالء  �شد  �لن�شاء  قبل  من  �ملرتكب عموماً  �لعنف  �جتاه  يف 
�مل�شروع  غاية  فاإن  ذلك،  من  �أخطر  بل  �أفعالهم.  لردود  مربر�ً  ي�شكل  ما 
ت�شبح لي�س فقط حماربة �شلوكيات �لعنف �لذكوري �لذي ال يقيم �عتبار�ً 
ل�شخ�شية �لن�شاء وحريتهن وكر�متهن وح�شب، �إمنا �أي�شاً ويف �لوقت نف�شه 
فر�س �ل�شلوكيات �لنمطية ومفادها �إلز�م �لن�شاء يف �خل�شوع ملوجبي �لطاعة 
و�حل�شمة مع ما ي�شتتبع ذلك من تخل طوعي عن �حلرية وكثري من �لكر�مة.
�أمر �آخر يدل على �إخ�شاع مفهوم �لعنف لل�شلوكيات �لنمطية، ��شتعادة 
جترمي �لدعارة. فبعد عد حتري�س �الآخرين �أو �إكر�ههم على ممار�شة �لدعارة 
وكاأنه  نف�شها  بالعقوبة  �لعنف  �شحية  معاقبة  ويوؤكد  �مل�شرع  يعود  عنفاً، 

ب�شحيته.  �لعنف  ي�شاوي مرتكب 
وبهذ� �ملعنى، يعك�س تعديل ت�شمية �لقانون، لي�س فقط نية يف جتريده من 

رمزّيته، �إمنا �أي�شاً، وقبل كل �شيء، حتوير�ً يف �شبب وجوده وغاياته. 

هل تمنح تدابير الحماية المنصوص عليها 
خيارًا آخر للنساء؟ 

يف هذ� �ل�شدد، �شنبحث فيما �إذ� كان من �شاأن تد�بري �حلماية �ملن�شو�س 
لهن  ت�شمح  �أخرى  خيار�ت  و�قعياً  �لن�شاء  متنح  �أن  �لقانون  يف  عليها 
��شت�شر�ف  �جتاه  يف  و�لطاعة،  و�خلنوع  �ل�شمت  قو�نني  عن  باخلروج 
�أي  بيانه، مل يت�شمن �لقانون  �أنه كما �شبق  �أف�شل، علماً  �شروط حياتية 
جرم جديد مل ين�س عليه قانون �لعقوبات، �إمنا �كتفى بت�شديد �لعقوبات 

بخ�شو�س بع�شها من دون �أن يوؤدي ذلك �ىل جعلها �أكرث ردعاً.  
�إال �أنه على �لرغم من ذلك، فقد ت�شمن �مل�شروع جديد�ً يف حملني �ثنني: 
�حل�شول  ت�شهيل  مع  خمتلفة  حماية  تد�بري  �أمام  �لباب  فتح  �الأول، 
�مل�شتعجلة  �الأمور  وقا�شي  �ملخت�س  �لقا�شي  �إعطاء  خالل  من  عليها 
�لعامة  �لنيابة  �إعطاء  عن  ف�شاًل  م�شتعجلة،  �أ�شول  �شمن  تقريرها  حق 
�ملرجع  عن  �حلماية  �أمر  �شدور  بانتظار  معينة  قر�ر�ت  �تخاذ  حق 
من  �شندوق  �إن�شاء  خالل  من  �لتد�بري  هذه  ت�شهيل  مت  كما  �ملخت�س. 

�شاأنه �ال�شهام يف م�شاعدة �شحايا �لعنف. 
�عتمدته  �لذي  �خليار  تتاأتى عن  �إمنا  �ملجال  هذ�  �لكربى يف  و�الإ�شكالية 
يكون  بحيث  �أي�شاً،  لالأطفال  �حلماية  تدبري  ��شتمال  �شاأن  يف  �للجنة 
�الأطفال  �للجنة  عرفت  فقد  معه.  يخرجهم  �أن  �لعنف  �شحية  للزوج 
وفق  �حل�شانة  �شن  �لذين هم يف  باأولئك  �حلماية  باأمر  �مل�شمولني حكماً 
وذلك  بها،  �ملعمول  �لقو�نني  و�شائر  �ل�شخ�شية  �الأحو�ل  قو�نني  �أحكام 
�ملقيمني  و�شائر  �لفروع  »باقي  �أما  �لدينية.  �ملحاكم  الخت�شا�س  �شوناً 
)مادة  للخطر«  معّر�شني  كانو�  �إذ�  �حلماية  �أمر  من  في�شتفيدون  معها، 
�لعنف  �شحايا  �لن�شاء  يثني  �أن  �لتحديد  هذ�  �شاأن  من  وبالطبع،   .)12
عن تفعيل هذ� �لقانون �أو �ملطالبة باحلماية كلما كان من بني فروعهن �أطفال 

تعدو� �شن �حل�شانة، وال �شيما �إذ� كان ي�شعب �إثبات تعّر�شهم للخطر. 
بتطبيق  �ملكلفة  �ملوؤ�ش�شات  �شعيد  على  �الأفكار  بع�س  �عتماد  �لثاين، 
حل�شن  ك�شمانة  �لتخ�ش�شية  �عتماد  �الأفكار،  هذه  �أبرز  ومن  �لقانون. 
حمامياً  �لعام  �لنائب  يكلف  �أن  على  �مل�شروع  ن�س  فقد  �لقانون.  تطبيق 
�لعنف  بحو�دث  �ملتعلقة  �ل�شكاوى  بتلقي  �ملحافظة  يف  �أكرث  �أو  عاماً 
�الأ�شري ومتابعتها )مادة 4(. كما ن�س على �أن تن�شاأ لدى �ملديرية �لعامة 
تتوىل  �الأ�شري  �لعنف  بجر�ئم  متخ�ش�شة  قطعة  �لد�خلي  �الأمن  لقوى 
�أحكام  وفق  �ليها  و�ملحالة  �ملقدمة  �ل�شكاوى  يف  �لعدلية  �ل�شابطة  مهام 
�أن  �للبنانية كافة. وير�عى يف ت�شكيلها  �أعمالها �الأر��شي  �لقانون وتغطي 
�لكايف  �لتدريب  مدربني  عنا�شرها  يكون  و�أن  �الإناث  من  عنا�شر  ت�شم 
تيمناً  �مل�شروع  ن�س  كما  �الجتماعي.  و�لتوجيه  �لنز�عات  حل  على 
�جتماعيني  مندوبني  ح�شور  على  �الأحد�ث  مع  �جلارية  بالتحقيقات 
على  �لتاأكيد  ومع   .)5 )مادة  �لنز�عات  وبحل  �الأ�شرية  بال�شوؤون  عارفني 
�أهمية �لتخ�ش�س �أو �لتدريب، �إال �أن �لتجربة �للبنانية غالباً من تظهر �أن 
�أو �ملحاكم بالتحقيق  �أو �لنيابات �لعامة  من �شاأن تخ�شي�س بع�س �لقطع 
�أو جهاز  يف �شاأن معني وتالياً يف ح�شر �لتعاطي بهذ� �ل�شاأن يف مرجعية 
و�حد، �أن يوؤدي �ىل نتائج معاك�شة: فبدل �أن يخدم هذ� �جلهاز م�شالح 
�ل�شلطة  ت�شخر  �خت�شا�شه،  بف�شل  للغنب  �ملعّر�شة  �أو  �مل�شت�شعفة  �لفئة 
من  و�شيا�شتها  �جتهادها  لفر�س  و�حد  مرجع  يف  �الخت�شا�س  �نح�شار 

به.  �لتحكم  خالل 

*محام، مدير تحرير المفكرة القانونية

�الأخبار، . 1 للطو�ئف،  ملزما  نظاما  يكر�س  �لق�شاء  �خلطر،  حال  يف  �لطفل  �شاغية،  نز�ر 

13 �آب 2009.

 مرجع مذكور �أعاله.. 2

تنفيذية، . 3 �آليات  دون  من  نظام  �ل�شعودية:  يف  �اليذ�ء  من  �حلماية  نظام  �ل�شباعي،  نرمني 

وحّمال لل�شيء ونقي�شه، موقع �ملفكرة �لقانونية �اللكرتوين. علما �أن �لنظام �ملذكور قد خال هو 

�الآخر من �أي �إ�شارة �ىل �الغت�شاب �لزوجي �أو �الكر�ه على �ملجامعة �أو �أي من �أفعال �لعنف 

�ل�شائعة و�ملرتكبة من �لزوج. 

خالل �لت�شامن مع ق�شية روىل يعقوب )جنلة حمود( من �مل�شاركات يف �العت�شام - ت�شوير جنلة حمود
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»ال يوجد م�شاحة كافية يف زنز�نة ق�شر �لعدل«. هذه �حلجة �لتي ت�شتند �ليها 
�أجهزة �ملالحقة �جلز�ئية من �أجل ��شتباحة �إحدى �أهم �حلريات �الأ�شا�شية 
وهي �حلرية �ل�شخ�شية عرب ��شتمر�ر �حتجاز م�شتبه بهم لفرت�ت تتجاوز �ملدة 
�لقانونية )�أربعة �أيام كحد �أق�شى( قبل مثولهم �أمام �لق�شاء. فاخلط �الأحمر 
�لذي يتعني على �جلميع �لتقيد به و�لتكيف معه لي�س �لقانون مبا يوفره من 
�شمانات للحريات �ل�شخ�شية، �منا م�شاحة �لزنازين هنا وهنالك و�لتي باتت 
تاأثري� يف حتديد مدة �الحتجاز مبعزل عن حاجات  �لعن�شر �الأكرث  ت�شكل 
�لتحقيق. وكانت �الأ�شابيع �الأخرية من �لعطلة �لق�شائية قد �شهدت �رتفاعا 
ملحوظا يف �أعد�د �مل�شتبه بهم �لذين ��شتمر �حتجازهم يف خمافر �ل�شابطة 
ق�شور  نظار�ت  كافية الحتجازهم يف  م�شاحة  يوجد  �أنه ال  بحجة  �لعدلية، 
�مل�شكلة  هذه  برزت  وقد  �ملخت�س.  �لقا�شي  �أمام  مثولهم  بانتظار  �لعدل 
يف  خمدر�ت،  ق�شايا  يف  �ملحتجزين  بهم  للم�شتبه  بالن�شبة  خا�س  ب�شكل 
�أخرى  �أو خمافر  �لعامة  �لنيابات  ل�شالح  �ملخد�رت  مكافحة  مكتب  زنز�نة 

ل�شالح �ملكتب نف�شه1.

االحتجاز لدى الضابطة العدلية يقاس بالدقائق  
و�لو�قع �إن �حتجاز �مل�شتبه به على هذ� �لوجه ي�شكل �نتهاكا حلقوق وحريات 
�أ�شا�شية مكر�شة يف �ملادة 8 من �لد�شتور �لتي متنع توقيف �أي �شخ�س �إال 
وفقا الأحكام �لقانون. فاالحتجاز لدى �ل�شابطة �لعدلية يبقى من حيث �أنه 
م�س باحلرية �ل�شخ�شية تدبري� موؤقتا و��شتثنائيا تربره م�شتلزمات �لتحقيق، 
ويخ�شع بالتايل ل�شروط قانونية �شيقة ويف مقدمها تقييده مبدة ق�شوى. وحق 
�مل�شتبه به باملثول �شريعا �أمام �لق�شاء �ملكّر�س �أي�شا يف �ملو�ثيق �لدولية مربر 
�ملبد�أ �شمانات  فيها من حيث  تتوفر  هيئة  له مع  تو��شل  �أول  ي�شكل  باأنه 
�ال�شتقاللية و�أول منا�شبة يتم ��شتجو�به فيها بح�شور حمام على نحو يتيح 
على  وللداللة  خارجي.  �شغط  �أو  تاأثري  �أي  دون  من  باإفادته  باالإدالء  له 
�أهمية �لت�شدد يف فر�س هذه �لقاعدة، ي�شجل �أن �ملحكمة �الوروبية حلقوق 
�الن�شان قد �أد�نت �لدولة �لربيطانية على خلفية �حتجاز �شخ�س مل يتجاوز 
�أربعة �أيام و�شت �شاعات ملا ي�شكل ذلك من م�س باحلرية �ل�شخ�شية و�حلق 

باملثول �شريعا �أمام �لق�شاء.2 

ال سوق وال ترك
عن  �الأخرية  �الآونة  يف  �ملخدر�ت  مكافحة  مكتب  �متنع  �لتفا�شيل،  ويف 
�شوق عدد كبري من �مل�شتبه بهم من مكتبه يف ثكنة حبي�س �ىل ق�شور �لعدل 
ملبا�شرة �لتحقيق �ال�شتنطاقي معهم بحجة عدم �مكانية نظار�ت ق�شور �لعدل 
��شتالمهم نظر� الكتظاظها، ولكونه غري قادر على �رجاعهم �ىل زنز�نته بعد 
�ال�شتماع �إليهم يف حال قرر �لقا�شي �ملخت�س �بقاءهم موقوفني على �أ�شا�س �أنه 
»لي�س مكتب �شوق« ح�شبما جاء يف جريدة �الأخبار. وعليه مت �بقاء �مل�شتبه بهم 
حمتجزين يف نظار�ت �ل�شابطة �لعدلية ملدة �أيام - و�شلت يف بع�س �حلاالت 
�ىل �أ�شابيع - بعد �نق�شاء مدة �الأربعة �أيام �ملن�شو�س عنها يف �لقانون، دون �أن 
يتم ��شد�ر �أي مذكرة توقيف بحقهم، على نحو ي�شكل جرمية حجز �حلرية وفق 
�ملادة 368 من قانون �لعقوبات و�لتي تعاقب �ملوظف �لذي ي�شتبقي �شخ�شا 
حمتجز� �ىل �أبعد من �الأجل �ملحدد. وهكذ� �أ�شبح �خلط �الأحمر ملدة �لتوقيف 
يحدد لي�س وفقا للقانون �منا وفقا مل�شاحة �لزنز�نة وملز�جية �مل�شوؤول عن �ل�شوق 
كما �أ�شرنا �ليه �أعاله. ف�شال عن ذلك، يقع فعل �ل�شابطة �لعدلية يف حاالت 
عدة حتت طائلة �ملادة 369 من قانون �لعقوبات �لتي تعاقب �أي موظف عام 

يرف�س �أو يوؤخر �ح�شار موقوف �أمام قا�س.3
وتتفاقم خطورة هذه �الأفعال بالطبع يف ق�شايا تعاطي خمدر�ت. فال�شتمر�ر 
توقيف �ملدمن تد�عيات خطرية عليه يف حال �نقطاعه عن �ملادة �ملخدرة دون 

�أي ��شر�ف طبي �أو نف�شي، هذ� عد� عن �أن قانون �ملخدر�ت ين�س على وجوب 
وقف �ملالحقة بحق �ملدمن – وتاليا �الفر�ج عنه– فور تعهده بالعالج. 

تراشق المسؤوليات وتمييعها... 
ويبدو �أن �أيا من �جلهات �ملعنية بهذه �النتهاكات مل تبادر �ىل تقدمي حلول 
�الآخر.  �مل�شوؤولية على  باإلقاء  منها  �كتفى كال  بالعك�س  بل  لها  لو�شع حد 
فاالدعاء �لعام ين�شح مبر�جعة قا�شي �لتحقيق �لذي ين�شح مبر�جعة مكتب 
مكافحة �ملخدر�ت �لذي ين�شح مبر�جعة �ملديرية �لعامة لالأمن �لد�خلي �لتي 
تن�شح مبر�جعة قا�شي �لتحقيق �لذي ين�شح مبر�جعة �الدعاء �لعام وهلم جر� 
يف دو�مة ال تنتهي. ويف �حدى �حلاالت �ملوثقة، و�إذ تقدم �أحد �مل�شتبه بهم 
�أو �حالته �ىل �لق�شاء النق�شاء مدة �الحتجاز  بو��شطة حماميه بطلب برتكه 
�لطلب  باإحالة  مكتفية  قر�ر،  �أي  �تخاذ  عن  �لعامة  �لنيابة  تلكاأت  �لقانونية، 
بو��شطة �لربيد لل�شابطة �لعدلية لالطالع و�الإفادة، مع ما ي�شتتبع ذلك من 
�لنيابة  �ملذكور من  به  �مل�شتبه  �إطالة غري مربرة الأمد �الحتجاز. ورغم طلب 
�لعامة �لتدخل لو�شع حد المتناع �ل�شابطة �لعدلية عن تنفيذ �الأو�مر �لق�شائية 
ب�شوقه، �عتربت نف�شها غري م�شوؤولة على �عتبار �أنها �أحالت �الأور�ق �ىل قا�شي 
�أي�شا رغم �حالة ملف  نف�شه غري م�شوؤول  �لتحقيق. وقد �عترب هذ� �الأخري 
�مل�شتبه به �إليه طاملا �أنه مل ي�شدر بعد �أي مذكرة توقيف و�أنه لي�س با�شتطاعته 
بتجديد  �أمامه، مكتفيا  به )�ملدعى عليه(  �مل�شتبه  قر�ر قبل مثول  �أي  �تخاذ 
طلبات �ل�شوق دون �أخذ �أي تدبري �إز�ء �متناع �ل�شابطة �لعدلية عن ذلك، �أو 
على �الأقل �أي تدبري ل�شمان حق �مل�شتبه به باملثول �أمامه كاالنتقال �ىل مكان 
�حتجازه من �أجل ��شتجو�به وفقا للمادة 75 من �أ�شول �ملحاكمات �جلز�ئية. 
وبذلك، تكون �جلهات �لق�شائية قد تخلت عن دورها يف حماية �مل�شتبه بهم 
وعن ��شتخد�م �أي من �ل�شالحيات �لتي منحها �ياهم �لقانون ملنع �النتهاكات 
�ملرتكبة بحقه، على نحو يظهرها ك�شلطة عاجزة عن حماية �حلريات �ل�شخ�شية. 
�أمام  للمثول  �ل�شوق  ��شرت�ط  �ىل حد  �لعامني  �ملدعني  بع�س  ذهب  بل  ال 
�لقا�شي �ملخت�س با�شتعد�د هذ� �الأخري لرتكه فور� بعد �ال�شتماع �إليه وذلك 
�حلق  �أ�شبح  وبذلك،  �ملكتّظة.  �لعدل  ق�شر  نظارة  يف  �بقائه  �إمكانية  لعدم 
�لتحقيقات �لتي مل حت�شل بعد  �لق�شاء مرهونا مباآل  �أمام  باملثول  �الأ�شا�شي 
معه، مبا ي�شبه �أحجية �لدجاجة و�لبي�شة: فال �لقا�شي ي�شتطيع تقرير �لرتك 
قبل ��شتجو�ب �مل�شتبه به، وال ي�شاق �مل�شتبه به لال�شتجو�ب �ال يف حال �أعلن 

�لقا�شي نيته �مل�شبقة برتكه. 

الموقوف رهينة وسوقه الى القضاء خدمة 
خاصة

و�الأخطر من ذلك، �أن بع�س ق�شاة �لتحقيق و�ملدعني �لعامني مل يكتفو� 
بهم  �مل�شتبه  وكالء  مطالبة  حد  �ىل  ذهبو�  بل  م�شوؤولياتهم،  من  بالتن�شل 
�إليهم، وعمليا �ىل حتميلهم م�شوؤولية �قناع  بتاأمني �شوقهم  وذويهم �شر�حة 
�ل�شابطة �لعدلية بطريقة �أو باأخرى بوجوب ذلك. وبالطبع، و�شائل �القناع 
تلك ال تتمثل مطلقا بتالوة حقوق �مل�شتبه به �لقانونية على �ل�شابطة �لعدلية 
من باب �لتوعية �أو �لتعليم، بل هي تتمثل قبل كل �شيء بالر�شاوى �ملالية 
فيها من �ذالل.  مبا  �ل�شيا�شية و�ال�شتعطاف  بالو�شائط  �أو  فيها من ف�شاد  مبا 
كاأمنا،  �أو  بدل  مقابل  تقدم  خا�شة  بات خدمة  �ملحكمة  �ىل  �ل�شوق  فكاأمنا 
وهذ� هو �لت�شبيه �الأ�شح، منا �أناأ�شبح �مل�شتبه به رهينة ال ي�شاق �ىل �لق�شاء 
�ملتمثلة  �حلجة  تاأخذ  �لز�وية،  هذه  ومن  مالية.  ر�شاوي  ت�شديده  بعد  �ال 
بحكم �كتظاظ �لزنازين كامل �أبعادها كحجة مناق�شة متاما حلكم �لقانون مبا 

فيه من قو�عد عامة يت�شاوى مبوجبها �جلميع.  
ر�شمت  �لتي  �لزنز�نة«  »م�شاحة  ق�شية  جو�نب  بع�س  باخت�شار  هي  هذه 
حدود �حلرية �ل�شخ�شية و�لتي يبلغ �لنظام �جلز�ئي �للبناين معها ومع مهزلة 
�ملو�طنني  �لتمييز بني  �أعلى من  �لق�شاء م�شتوى  �ملوقوفني �ىل  �شوق  عدم 
ولي�س  �شغرية  زنازيننا  فعذر�،  �الأ�شا�شية،  حقوقهم  حماية  �أما  وقهرهم. 

مب�شتطاعنا �أبد� تغيري ذلك.  

*محامية متدرجة وباحثة في القانون،

 عضو في جمعية المفكرة القانونية

نزار صاغية

�مل�شهد الفت جد�ً: وزير �لعدل �شكيب قرطباوي حماطاً بكبار �لق�شاة من 
�أقرب �ملقربني من �أعيان �ل�شلطة، يعلن يف 2013/9/5 وعلى طاولة رئي�س 
�جلمهورية مي�شال �شليمان، حت�شني �إنتاجية بع�س �ملحاكم يف بريوت، لي�س 
��شتقطاب  بفعل  لي�س  وظائفهم،  �أد�ء  يف  وحما�شتهم  �لق�شاة  �إر�دة  بفعل 
�إمنا  �لق�شائية،  �ملوؤ�ش�شات  تفعيل  بفعل  لي�س  �لق�شاء،  يف  جديدة  عنا�شر 
تاريخ  يف  مرة  »الأول  حتقيقه  يف  �لعدل  وز�رة  جنحت  �لذي  �الإجناز  بفعل 
�إنتاج  تقييم  وهو  �لوكالة(:  �ملن�شور يف  �لبيان  وردت يف  )�لعبارة  �لق�شاء« 
�لق�شاة. فقد ��شتعانت �لوز�رة باأحد �لق�شاة �ل�شبان الإجر�ء �إح�شاء�ت يف 
حماكم لبنان يف 2012 و�أعادت �لكّرة يف 2013، فظهر لها تقدم ملحوظ 
عن  �ل�شادرة  �لنهائية  �الأحكام  ز�دت  بحيث  بريوت،  حماكم  عمل  يف 
كما  حماكم ��شتئناف �لعا�شمة من 200 �ىل 400 �أي بزيادة 100%، 
�ملذكور مل يكن  �أقل1. �الإعالن  بن�شب  ولو  �أخرى  �إنتاجية حماكم  ز�دت 
�الأول من نوعه، فقد كان قرطباوي �أعلن �شابقاً لدى �فتتاح حمكمة دوما 
يف 2013/8/12 �لنتيجة نف�شها. وبذلك، بد� �لوزير وكاأنه يجري تقييماً 
مزدوجاً: تقييماً للق�شاة لل�شنة �لثانية على �لتو�يل، وتقييماً لنظام �لتقييم 

من خالل مقارنة عدد �الأحكام على مد�ر �شنتني متتاليتني. 

إصالح القضاء وقفًا على إرادة وزير 
يف  »�الإنتاج  باأن  �لقول  �ىل  �لنتائج  هذه  �شوء  على  �لوزير  خل�س  وقد 
وحما�شبة«.  �إر�دة  هنالك  تكون  عندما  ويت�شاعف  يتح�شن  موؤ�ش�شة  �أي 
وبالطبع، �الإر�دة �لتي تو�فرت هنا هي �إر�دة �لوزير و�ملحا�شبة �لتي ح�شلت 
هنا هي �ملحا�شبة �لتي جنح هو يف �إر�شائها من خالل �لتقييم �ملذكور بتعاون 
جد حمدود من �ملوؤ�ش�شات �لق�شائية �لتي ح�شر روؤ�شاوؤها معه يف �لق�شر 
�جلمهوري من دون �أن يّدعي �أي منهم �أي دور �أو مفخرة له يف هذ� �لعمل. 
وال  م�شدره  ولي�س  �الإ�شالح  حمل  هم  كبارهم،  مقدمهم  ويف  فالق�شاة، 
وتوجيههم  وتاأديبهم  وتقييمهم  وتاأهيلهم  تفعيلهم  فيتم  حموره،  حتى 
وحتديثهم، د�ئماً على وزن »تفعيل« من دون �أن يكون لهم �أي دور فاعل 

فيه. 
وتالياً، بدت �شيا�شة �لتقييم، على �أهميتها، وكاأنها تر�شم �حلدود بني �ل�شلطة 
�لتنفيذية و�لق�شاء، بحيث تقود �الأوىل ممثلة مبا�شرة بالوزير، مبا�شرة ومن 
�لق�شاة  �إنتاجية  يف  زيادة  �أي  فتكون  �الإ�شالح،  عجلة  مو�ربة،  �أي  دون 
حا�شلة طبعاً بدفع منها. وبذلك، نكون قد �نتقلنا من نظام يتوخى حفظ 
�لق�شاة مبناأى عن �أي �شغط من �ل�شلطة �ىل نظام ال يجد فيه �لق�شاة �إال 
ب�شغط من هذه �ل�شلطة �لتي ت�شارع �ىل �ملفاخرة بذلك. ومن هذه �لز�وية، 
ومبعزل عن �لنيات �الإ�شالحية �حل�شنة للوزير، يكون »�لتقييم« رغم جّدته 
و�شرورته، ��شتمر�ر�ً لنهج متو��شل قو�مه �أن �الإ�شالح �لق�شائي ياأتي دوماً 
�لق�شاة  يبقى  فيما  �لتنفيذية،  �ل�شلطة  �أعم من  وب�شكل  �لعدل  وزر�ء  من 
)�أقله �لذين ال يرتبعون على ر�أ�س �لهرم( �أ�شرى �لدور �ملرتوك لهم، مع ما 

ي�شتتبع ذلك من خطورة على ��شتقالليتهم. 
�لتقييم، من خارج �الأطر  �الأمر مدعاة لالنتقاد هو ح�شول هذ�  يزيد  وما 
وحتديد�ً  �لعديل،  �لق�شاء  تنظيم  قانون  يف  عليها  �ملن�شو�س  �ملوؤ�ش�شاتية 
مهمة  �ملبد�أ  من حيث  لها  يعود  �لتي  �لق�شائي  �لتفتي�س  هيئة  من خارج 
�لوزير  ��شتيالد  يف  �شابقة  ي�شكل  �الأمر  وهذ�  و�ملحا�شبة.  �لتقييم  �إجر�ء 
الآليات مو�زية �أو بديلة من �ملوؤ�ش�شات �لق�شائية �لقائمة، موؤد�ه يف �أح�شن 
�الأحو�ل حتقيق �إجناز�ت يرجح �أن تزول مفاعيلها، مهما برقت، فور �نتهاء 
�أما يف  �إ�شالح.  دون  من  ترهلها  �لباقية يف  �ملوؤ�ش�شات  ترتك  فيما  واليته، 
�أ�شو�أ �الأحو�ل، فقد متنح هذه �ل�شابقة وزر�ء �لعدل �لالحقني، و�لذين قد 

يكونون �أكرث ت�شّي�شاً و�أقل �هتماماً باالإ�شالح، فر�شة يف ��شتيالد �الآليات 
�لتي يريدونها للتحكم بالق�شاة.    

2012 بالتن�شيق �لكامل مع �ملجل�س  و�أكرث من ذلك، وفيما جرى تقييم 
بهدف متكينه من �إجر�ء �ملناقالت �لق�شائية على �أ�شا�س معايري مو�شوعية 
وفق ما �أكده وزير �لعدل يف عدد من ت�شريحاته2، فاإن تقييم 2013 يجري 
�لق�شائية، وكاأنه بات هدفاً بحد ذ�ته  �ملناقالت  متاماً عن م�شروع  منف�شاًل 
ير�د منه حت�شي�س �لق�شاة بوجود رقيب على �أعمالهم، ومن دون �أن ي�شتتبع 
ذلك بال�شرورة �أي �شعي �ىل و�شع �ل�شخ�س �ملنا�شب يف �ملكان �ملنا�شب. 
وهذ� �لتحول �إمنا يرجع لي�س فقط �ىل ��شتقالة �حلكومة مع �إبقائها يف مهمة 
�ملناقالت  م�شروع  �لكبري حول  �ىل �خلالف  �أي�شاً  بل  �الأعمال،  ت�شريف 
�لر�أي  بر�شم  قرطباوي  و�شعه  و�لذي  �الأعلى  �لق�شاء  �لوزير وجمل�س  بني 
�لعام، مطالباً بتغليب �ملعايري �ملو�شوعية �ملبنية على تقييم �الأد�ء �لق�شائي 
على �العتبار�ت �الأخرى3. ومن �لنافل �لقول �إن �لوزير ال يتحمل وحده 
�مل�شوؤولية عن تفرده يف �الإ�شالح: فاإذ� كان �لوزير مقد�ماً يف �أمور قد يكون 
�لتحرك دفاعاً عن  �لق�شاة عن  �نكفاء  فاإن يف  فيها �الإقد�م يف غري حمله، 

��شتقالليتهم ما ي�شعب فهمه.
وختاماً، جتدر �الإ�شارة �ىل خلو نظام �لتقييم من �أي دور �أو �شمانات جدية 
�لق�شائية  �لعطلة  �الإح�شاء�ت غالباً خالل  �لتع�شف، وجتري  �إز�ء  للق�شاة 
من دون علمهم �أو ��شتئذ�نهم. فال�شمانة �لوحيدة وردت يف كتاب رئي�س 
جمل�س �لق�شاء �ملوؤرخ يف 2013/7/18 �ىل روؤ�شاء �ملحاكم �ال�شتئنافية: 
�شجالت  على  باالطالع  �ملكلف  للقا�شي  �لرتخي�س  منهم  طلب  فبعدما 
�لرتخي�س  هذ�  وبتعميم  فيها  �ملوجودة  �لدعاوى  وملفات  �ملحاكم  �أقالم 
جميع  وعلى  للمحاكم  �الإد�ريني  �لروؤ�شاء  �لق�شاة  �ل�شادة  جميع  على 
�لق�شاة  نظر  لفت  منهم  �الإح�شائية، طلب  �ملهمة  لت�شهيل  �الأقالم  روؤ�شاء 
�لتقرير  يف  ن�شرها  قبل  حمكمتهم  عمل  نتيجة  بطلب  قيامهم  �إمكانية  �ىل 
بالتقييم.  �ملكلف  للقا�شي  �ل�شخ�شي  �الإلكرتوين  �لربيد  عرب  �لعام 
وبالطبع، لي�س لهذه �ل�شمانة �أي قيمة تذكر ما د�م لي�س هنالك �أي مرجع 

حمايد ميكن �للجوء �ليه للتدقيق يف �لتقييم �ملذكور.

المطلوب زيادة عدد األحكام: أي قاض نريد؟
ولكن �أخطر من ذلك، هو �لهدف من تقييم �لق�شاة، و�لذي بات ينح�شر 
وبذلك،  �لكّمي.  �لتقييم  يف   ،2012 يف  �ملعلنة  �ل�شيا�شة  خالف  على 
يقا�س جناح �لقا�شي بعدد �الأحكام �لتي ي�شدرها )وهو طبعاً عن�شر هام يف 
�أو  �أو لكفاءته  �أو ال�شتقالليته  �أحكامه  �أن يكون جلودة  تقييمه(، من دون 
قدرته على تطوير �الجتهاد �أي قيمة م�شافة يف تقييمه )وهذ� هو �خلطاأ(. 
وترية  ت�شريع  على  �لق�شاة  حث  �ىل  عملياً  توؤول  �الأمر  هذ�  نتائج  و�أوىل 
يطيل  �أن  �شاأنه  من  متحي�س  �أو  حتقيق  �أو  �إجر�ء  �أي  وجتنب  �ملحاكمات 
�أمدها. ومن �لطبيعي يف قبالة ذلك، �أن ي�شعر �لقا�شي »�ملجتهد« �أن �جلهد 
�أو  �لقانون  تف�شري  لتطوير  �أو  جديدة  �جتهاد�ت  ال�شتخر�ج  يبذله  �لذي 
لفهم ظو�هر �جتماعية ال يدخل قط يف �حت�شاب �إنتاجيته، بل رمبا يح�شب 
�أمد  �أن يوؤدي �ىل تطويل  كعامل �شلبي يف تطوره �ملهني ما د�م من �شاأنه 
�إ�شد�ر �حلكم. وهكذ�، يكّرم �لقا�شي �لذي ينتج  تاأخري  �أو �ىل  �ملحاكمة 
�لقا�شي  باأخرى  �أو  بدرجة  يعاقب  فيما  �إنتاجه،  جودة  عن  مبعزل  كثري�ً 
�لرتيث  كان  �إذ�  ما  يف  �لنظر  دون  من  �أحكامه  �إ�شد�ر  يف  يرتيث  �لذي 

ناجماً عن حر�س منه على لفظ �لعدل. 
�لقا�شي  مالمح  �لتقييم،  �شيا�شة  خالل  من  تربز  ذلك،  من  و�نطالقاً 
مر�جعه  وقلة  �جتهاده  بندرة  يتميز  و�لذي  تعميمها،  �ملطلوب  �لنموذجي 
و��شمحالل ثقافته. ومن �شاأن ذلك بالطبع �أن مي�س بحقوق �لدفاع و�أن يعزز 
و�ملنطق  �لتعليل  و�أن يجعل  )�لنماذج(  �جلاهزة  و�الأحكام  �مل�شبقة  �الآر�ء 

�لق�شائيني �شطحيني �ىل درجة كبرية، و�أن تزد�د �ل�شكوى من ظلم �لق�شاة 
�أو جهلهم �إن قّلت �ل�شكوى من بطء �لف�شل يف ق�شاياهم. كما يربز بنتيجة 
»�شريعة«، مع جتريده  للقيام بخدمة معينة  �لق�شاء كمرفق عام  ذلك وجه 
من جممل وظائفه �ملفرت�شة يف حماية حقوق �ملو�طنني وحرياتهم، �أو �أي�شاً 
فكاأمنا  �مل�شتجدة.  �الجتماعية  �حلاجات  مع  و�أقلمتها  �لقو�نني  تطوير  يف 
�أماًل  ولي�س  حقه،  على  ح�شوله  لتعجيل  فقط  �لق�شاء  �ىل  يلجاأ  �ملو�طن 
�لنفوذ.  �أ�شحاب  مو�جهة  يف  تن�شفه  �أن  باإمكانها  م�شتقلة،  �شلطة  بعد�لة 
فماذ� يفيدنا جمل�س �شورى دولة »منتج« �إذ� �آلت �أحكامه �ىل ترد�د كالم 
ح�شل  كما  و��شعة،  �إنتاجية  لقطاعات  و�إحباط  قمع  من  فيها  مبا  �ل�شلطة 
مثاًل مع تكري�س نظام �الأمن �لعام يف �لرقابة �مل�شبقة من خارج �أي ن�س؟  
�لعنو�ن  وحما�شبتهم  �لق�شاة  �إنتاجية  تعزيز  جعل  هو  ذلك  من  و�أخطر 
من  مثاًل  نقر�أه  ما  �أي�شاً  وهذ�  �لق�شاء.  الإ�شالح  �لوحيد  بل  �الأ�شا�شي 

خالل م�شروع قانون تق�شري �لعطلة �لق�شائية من �شهرين �ىل �شهر و�حد، 
من دون �أن يرت�فق مع �أي �إ�شالح �آخر يف �جتاه تعزيز �شمانات ��شتقاللية 
وبالطبع،  �الإنتاجية.  تعزيز  �شاأنها  من  تنظيمات  و�شع  �أو حتى يف  �لق�شاء 
نو�باً  ن�شمع  حني  �أحد�ً  ت�شحك  ال  �لتي  �لكوميديا  حد  تبلغ  �مل�شاألة 
يتحدثون عن �شرورة زيادة �إنتاجية �لق�شاة فيما و�حدهم بالكاد ينتج مادة 

ون�شف تنظيمية �شنوياً وي�شكلون هم �أغلى �لعاطلني من �لعمل4. 
�لع�شكرية. حمكمة جتيب  �ملحكمة  �شبح  ي�شرئب  كهذه،  �أهد�ف  يف ظل 
عن �أ�شئلة �شعبة بنعم �أو ال ومن دون �أي تعليل، فت�شدر يومياً عدد�ً هائاًل 

من �الأحكام، ون�شفق لها من �أجل ذلك.
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�أعلن ر�شميا يوم 2013/9/13 عن �أول حركة ق�شائية �أجرتها �لهيئة 
ن�شف  يقارب  ما  �شملت  �لعديل،  �لق�شاء  على  لالإ�شر�ف  �ملوؤقتة 
باأمرين:  �حلركة  هذه  وتتميز  عدليا(.  قا�شيا   781( �لق�شاة وحتديد� 
ب�شكل  �أع�شائها  ن�شف  �لق�شاة  ينتخب  م�شرفة  هيئة  �أول  �أنها 
دميوقر�طي و�شفاف، وثانيا، �أنها جتري للمرة �الأوىل يف تون�س يف ظل 
�أ�شا�شية  �شمانة  ي�شكل  و�لذي  بر�شاه  �ال  �لقا�شي  نقل  عدم  مبد�أ 

ل�شون ��شتقاللية �لق�شاء وفق �ملعايري �لدولية. 
هذ�  يف  �ل�شفافية  تعزيز  �ىل  الفت  م�شعى  يف  �لهيئة،  �أ�شدرت  وقد 
�ملعايري  الأهم  حو�شلة  ت�شمن   2013 �شبتمرب   20 يف  بالغا  �ل�شاأن، 
�ملو�شوعية �لتي �شعت لاللتز�م بها، مع �بر�ز �لعو�ئق �لتي حدت من 
نوعية.  ق�شائية  حلركة  �جناز  من  �ليه  �شعت  ما  لتحقيق  �لهيئة  جهود 
وقد بني �لبالغ �لتز�م �لهيئة يف حتقيق �لرتقية �الآلية مبعيار �القدمية 
يف �شعي لتحقيق عد�لة بني جملة �لق�شاة ورفع �ملظامل �ل�شابقة ويف 
�شياق ي�شمن �نهاء ��شتعمال �حلركة �لق�شائية كو�شيلة لعقوبات مقنعة 
�أد�ة ل�شر�ء �لذمم. وبخ�شو�س بدء تطبيق مبد�أ عدم نقل �لقا�شي  �أو 
�ال بر�شاه، �شجلت �لهيئة عائقني: �الأول، عزوف من �لق�شاة عن تقلد 
�ملنا�شب �لق�شائية �حل�شا�شة خ�شو�شا منها يف �لتحقيق و�الدعاء �لعام 
�عتبار� لل�شغوط �لهائلة �لتي ت�شلط على �شاغلي هذه �ملنا�شب كما 
مبا  �جلمهورية  د�خل  مبحاكم  �اللتحاق  عن  �لق�شاة  عزوف  �شجلت 
�أف�شى �ىل �شعوبات عملية يف تطبيق �ملبد�أ �ملذكور. وفيما و�شعت 
مبر�كز  �اللتحاق  يف  �لق�شاة  رغبة  عدم  من  للحد  ت�شور�  �لهيئة 
الإر�شاء  �لعامة  �ل�شلطات  تدخل  مفاده  �جلمهورية  بد�خل  �لعمل 
م�شاألة  مبعاينة  �كتفت  فاإنها  �ملذكورة،  باملناطق  للعاملني  مالية  حو�فز 
�لعمومية  بالنيابة  �لق�شائية  �ملنا�شب  تقلد  عن  �لق�شاة  عزوف 

ومكاتب �لتحقيق من دون �بد�ء �أي ت�شور حللها.
بني  �لتوفيق  وحماولة  �لق�شاة  بني  للم�شاو�ة  �شعيها  للهيئة  وي�شجل 
تربز  �لق�شائية  �حلركة  قر�ءة  �أن  غري  ورغباتهم.  �لعمل  حاجيات 
�الأقدمية  على  فيه  مبالغ  ب�شكل  �عتدت  �أعدتها  �لتي  �لهيئة  �أن 
�لق�شائية  �حلركة  �ن  كما  �لق�شاة.  بني  للمفا�شلة  �أ�شا�شي  كعن�شر 
ورغم �أهمية عدد �لق�شاة �لذين �شملتهم مل توؤّد �ىل تغيري�ت كربى 
�لتعيينات  �أغلب  على  وحافظت  �لكربى  �لق�شائية  �ملنا�شب  يف 
بنز�هة  و�قناعهم  �لق�شاة  �ر�شاء  حاولت  حركة  فكانت  �ل�شابقة، 
هيئتهم و�شفافية معايري عملها دون �أن تكون حركة ت�شهم يف �دخال 

تعديالت جذرية على �مل�شهد �لق�شائي.

*قاض تونسي
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م�شّردين  �أنا�ٍس  م�شاهد  �لبال  على  تاأتي  �لفقر،  عن  �لكالم  يكون  عندما 
�لوحل،  �أو  بالفحم  ملّون  �إن�شاٍن  وجه  �أو  �ملت�شّولني،  م�شاهد  �أو  وبوؤ�شاء، 
كما تاأتي على �لعقل �أفكار �لقدرة �ل�شر�ئية و�لعوز ونق�س �ملو�رد �ملادية. 
�مل�شاهد هذه مثرية، ال �شك، وهي ما ي�شتند �إليه عفوياً �أي م�شّمم غر�فيك 
لدر��شة �أعدتها »�الأمم �ملتحدة« �أو �إحدى �ملنظمات �ملعنية بالفقر ومبحاربته، 
�أو  ل�شبب  �لفقر  ذكر  على  ياأتي  تلفزيوين  الإعالن  خمرج  �أو  معٍدّ  �أي  �أو 
الآخر. هكذ� ُيقدم �لفقر على �شوء م�شهٍد ال يختلف على تقييمه �ثنان، 
وال �شك باأنه �مل�شهد �مليهمن يف �ملجتمع، و�لذي يتكرر �شوغه مع بع�س 

�لفو�رق يف خطاب �ملد�ر�س و�ملوؤ�ش�شات �لدينية و�الإعالم.

الفقر بصفته »قضية«
يف �مل�شهد هذ�، قد تبدو حمرّية مع�شالت ��شتمر�ر �لفقر يف �ملجتمع رغم 
�الإجماع �ملوجود على تعريفه ووجوب �لق�شاء عليه، وهي تطرح على ب�شاط 
لكّن  و�لنّيات.  �ملعتقد�ت  تقييم  خارج  �لفقر  يف  �لتفكري  وجوب  �لبحث 
للمو�شوع �أبعاد�ً �أخرى، �إذ �إن �شور �لفقر هذه �لتي تقدم �لفقري وكاأنه جاء 
لـ»طبيعة«  �الآخر  �لوجه  ت�شرت  ما  غالباً  �ملظهر  بهذ�  �لطبيعة  �أو  �خلالء  من 
�لفقري، وهي �أن �شلوكه بادية عليه عالمات �النهز�م الأنه، قبل كل �شيء، 
�شحية �أخيه �الإن�شان. �إن من خالل �ال�شتغالل، �أو �شوء �ملعاملة، �أو �لنبذ، 
�أو حتى �لقمع. فالفقر�ء من �شحايا �ملجاعة يف بع�س دول �أفريقيا �لو�شطى 
بل  �ل�شور،  يف  بهم  �ملحيط  و�لت�شّحر  �لرمال  ب�شب  بالئهم  �إىل  ي�شلو�  مل 
ب�شبب ميلي�شياٍت ونظام توزيع للغذ�ء و�لرثو�ت مفرو�س عليهم كما ُفر�س 

على غريهم من �لبي�س �الإيرلنديني يف �ل�شابق مثاًل.
�لفقر كما نعرفه لي�س كالفقر يف �لقرون �ل�شابقة للثورة �ل�شناعية و�لتو�ّشع 
بل  عاملة  ويد�ً  �أولية  ومو�دَّ  �أ�شو�قاً  �لدنيا  من  جعل  �لذي  �ال�شتعماري 
�ملرئية  من  حجب  لعملية  عر�شة  و�لفقري  �لعمال.  من  �حتياط«  »جي�س 
�إليها  �مل�شار  �لفقر«  »لق�شية  وجود  وال  عدة.  عناوين  حتت  �الجتماعية 
موؤ�ش�شاتية  �ملجتمع حماطة بخ�شو�شية  �شاحات من  �إال من خالل  �أعاله 
�إىل  بالفقر ومتنع تف�شي هذه �الختبار�ت  �لتاأثر  وعقائدية حت�شر �ختبار�ت 
�إىل �شهرٍة خمملية وي�شارك �جلمع  �ملرء  �أن ي�شل  �أخرى. تخيلو�  �شاحات 
�حلا�شر بحزنه مل�شاهدته �شخ�شاً فقري�ً يف �ل�شارع. كيف �شيكون ��شتقباله 
�أو  �ملائدة  قو�عد  يف  �حل�شر  �آليات  تكون  �حلال،  هذه  يف  �الآخرين؟  من 
�ل�شهر، �شبه �ملكتوبة، و�لتي تق�شي بوجوب �لت�شّلي وبقّلة �أخالق و»بثقل 
دم« من ياأتي على ذكر �ل�شيا�شة وما ميّت �إىل »�جِلد« ب�شلة )مع �أن �حلديث 

يف »�لبزن�س« د�ئماً مرحب به(.
تنزع عن  �لتي  تلك  مبا�شرًة  �لفقر«  »ق�شية  ت�شرت  �لتي  �الآليات  �أبرز  ومن 
في�شّرع  رف�شه  ي�شهل  ما  منها  لتبقي  �حل�شّية،  خ�شائ�شه  تفا�شيل  �لفقر 
قمعه. وهذه �الآليات هي بالو�قع �أبرز ما يفعله �الإعالم مثاًل، �لذي ينزل 
�شفاٍت على �الأ�شياء وي�شبغها بخ�شائ�س ح�شية على وقع نقا�شات حقله 
�أطر معرفة  �إلخ.( و�شمن  �أو �شد »�لثورة �ل�شورية«،  �آذ�ر«، مع   14 �أو   8«(

�أع�شائه �ملحدودة و�ملكبلة ب�شرور�ت �ل�شرعة �ملهنية. 
�ملوؤ�ش�شات  ُتعّودنا  �إذ  غريباً،  ح�شّية  خ�شائ�س  عن  �حلديث  يبدو  قد 
�أو �ملحكي( على ت�شجيل  �ملهيمنة يف �ملجتمع �ملعنية باخلطاب )�ملكتوب 
على  بينهم،  �لعالقات  حتليل  على  حتى  �أو  �لنا�س،  بني  �الحتكاكات 
»مو�طنة«  �أو  �جتماعي«  »عقد  �لتخابر:  �أو  �لتو��شل  �أو  �لتحاور  �أ�شا�س 

و�لعملي  �ليومي  �لو�قع  لكن  باالآخرين.  تربطنا  مدنية«  و»تربية  م�شرتكة 
يحكي غري ذلك، �إذ �إن �ملرء ال يحتّك بغريه على �أ�شا�س طلب منه �أ�شياء 
�أ�ش�شاً خمتلفة ال  تتبع  بالنا�س  و�أغلب �حتكاكاتنا  نقا�س،  �أ�شا�س  �أو على 
تعريف لها. يعرف ذلك، �إذ� تفكر يف �الأمر، من يالقي رفاقاً له يومياً دومنا 
يختار  �أو من  ب�شحبتهم،  �لوقت  لتم�شية  فقط  بجديد،  �حلاجة الإخبارهم 
رفيقة جميلة تتمّثل مبحمود دروي�س على �لفاي�شبوك ملر�فقته يف م�شاهدة 

فيلم �أو عر�ٍس فني، �إلخ.
يف  وباأرجحيتها  �الإن�شان  �شلوك  على  �لقو�عد  هذه  بطغيان  للقول  هذ� 
�لنقا�س  �شاحات  قر�ر�ته يف  فيها  مبا  �شلوكه،  �الأحيان يف حتديد  كثرٍي من 
ن، و�لتي تتبع طقو�شاً معرتفاً بها. و�لطغيان هذ� مرده �إىل  و�لتو��شل �ملدوَّ
�أن هذه �لقو�عد تبقى جمهولة وخافية عن �الإدر�ك، وعن عاد�ت �لعقل 
�لعقل  ميّر  عندما  �أبرزها  خا�شة،  حاالٍت  يف  تلّم�شها  ميكن  لكنه  �ليومية، 
لة، عندما تذهب �الأمور بغري ما ت�شتهيه �لنفو�س، دون  باأزمة مطوَّ �ليومي 
د�ئماً  كانت  ح�شية  كخ�شائ�س  هي،  كما  تعريفها  من  �لعقل  يتمّكن  �أن 

موجودة ومل يقّرر �الإن�شان �أن يلتم�شها �إال عندما �أ�شيب باأزمة.
�أر�شفة �ملدن عندما  �لنزعة يف �ملقاهي �ملن�شوبة على  ميكن م�شاهدة هذه 
الأن  مت�شّول  من  �لغ�شب  حتى  �النزعاج  موقف  يف  نف�شه  زبوٌن  يجد 
�الأخري �أطال وجوده يف حميطه، ثم ي�شعر باحلرج من ت�شرفه مع �ملت�شول 
عالقة  عن  تخربنا  فيما  كال�شيكية  هذه  �حلاالت  تتبع.  �لتي  �لدقيقة  يف 
�لفرد مبحيطه �ملادي من حيث متا�شكه �لعقلي و�حل�شي، �إذ �إن �الحتكاك 
هذ� مينع �لفرد من متابعة حديث مع رفيقه مثاًل، ما يجر �شاحب �ملطعم 
مهنته  �أ�شول  عليه  تفر�س  �لذي  وهو  بحزم،  ل  �ملت�شوِّ طرد  �إىل  �ملقهى  �أو 

حت�ّش�س مز�ج �لزبون.

مالحظة تمهيدية في علم اجتماع الدولة 
و�قع  يف  »�ملهنة«  تلعب  �أعاله،  �ملذكورين  و�ملطاعم  �الإعالم  و�قع  يف  كما 
�لفقر،  طم�س  عملية  يف  دور�ً  و�ملحاماة  و�لق�شاء  و�ل�شرطة  �لعام  �الأمن 
�لفقر�ء  م�شائر  لتقريره  �ملهنية  �ملجتمع  فئات  بني  ق�شاوًة  �الأكرث  يكون  قد 
ب�شكٍل �شبه كلي وملو�كبته وتكميله ملا يفعله �لغري حيث كان من �ملفرت�س 

على �لفقري �أن ي�شرتد حّقه و�إن�شانيته.
�حل�شّية،  �خل�شو�شيات  حيث  من  �لدولة،  موؤ�ش�شات  �نحيازيات  ومر�قبة 
�أ�شهل من مر�قبتها يف غريها من �ل�شاحات، �إذ �إن للدولة وثائق ت�شجيل 
�إذ�ً  ينبغي  �أدناه.  �شرنى  كما  و�إجر�ء�تهم،  موظّفيها  الأعمال  وتدوين 
مع  �أو  �لفقر  مع  عالقتها  ويف  »�لدولة«  مو�شوع  يف  �لتفّكر  عند  �لتحديد 
حيث  �لتاأين،  من  متطورة  درجة  �عتماد  يجب  �أنه  �جتماعية،  ق�شية  �أي 
�إن طرح �ملو�شوع ب�شيغته �ملعتادة يف جماالت �لنقا�س �لعديدة حتمل يف 
�لعملية  وفعاليته  �ملعريف  �لو�شع  برتك  كفيلة  كثرية  معرفية  فخاخاً  طياتها 
)�لدولة  بعودتها  �ملنا�شدة  �لكتب  �لتي كرثت  فالدولة  �لر�هنة.  بحدودها 
من  �ملقابلة  �جلهة  يف  �أو،  كملجاأ  مبقامها  �لقائلة  �أو  �مليلي�شيات(  وجه  يف 
�ل�شاحة �لثقافية، كاأد�ة قمع �أو كعدو، �أو يف »غيابها« )ما فيه دولة(، هذه 
�إد�ر�تها  مكاتب  خمتلف  على  متو��شع  باإملام  �طلع  ملن  ميكن  ال  �لدولة 
يف  و�حد  نووي  حم�س  له  و�حد،  بيولوجي  كائن  �أنها  على  يعاجلها  �أن 
للبع�س(  و�حد  )�أو جهاز  »�أجهزة«  عبارة عن  �أنها  على  وال  �أجهزته،  كل 
�أو طبقة يف وجه طبقة �أخرى. لي�س من  مرت��شة وموجلة بخدمة جمموعة 

�لدولة  �إد�ر�ت  �أو غري مق�شود، الأهد�ف كل  و�حد، مق�شود  معنى كلي 
�لتي ولدت كل و�حدة منها يف �إطاٍر خمتلف عن �الأخرى. و�لهدف من 
�ملرجو من  �لهدف  باأن  و�لتذكري  �الإ�شارة  �إىل هذه �ملالحظات هو  �لعودة 
و�شبه  فا�شح  بتخّل  تت�شم  �الجتماعي  بالتغيري  �ملنا�شدة  �خلطابات  �أكرث 
فيما  �لدولة  عمل  على  �ل�شيطرة(  نقول  )وال  �لتاأثري  هدف  عن  مطلق 
�شيا�شته  يقيم  هذه  �خلطابات  تنتقدها  �لتي  و�مل�شاكل  باالأمل  يت�شبب  من 
�أطر عمل �لدولة، وذلك  �أو مبو�ز�ة  �أ�شا�شاً من خالل �لدولة  و»عن�شريته« 
منطق  مبماحكة  �إمنا  طاقمها،  على  �ملبا�شرة  �ل�شيطرة  عرب  بال�شرورة  لي�س 

�الجتماعية. �شلوكياتهم 
جتد  لالإد�ر�ت  عابرة  نزعاٍت  ��شتخر�ج  باالإمكان  لي�س  �أنه  يعني  ال  هذ� 
�أفر�ٍد خمتلفي �لتخ�ش�س وحتى »�لطباع«. فموظفو �لدولة،  لها منازل يف 
على  موحد  تربوي  بلوٍغ  �أنف�شهم حم�شلة  هم  �ملو�طنني،  من  مثل غريهم 
تف�شيل  )هو  كبري  ب�شكٍل  �لدولة  ر�شمتها  �أطٍر  �شمن  �لوطن،  م�شتوى 
فيه  لي�س  �جلي�س  �أن  يفرت�س  �لذي  مثاًل  باجلي�س  �ملديح  يتنا�شاه خطاب 
�الإعالم.  و�أبرزها  �خلطابي  �لتعميم  و�شائل  ور�شمتها غريها من  »طائفية«( 
تنظيمه  ومو�شوع  �لفقر  ههنا يف خ�شو�س  تهمنا  �لتي  �لنزعات  هذه  هي 

من قبل بع�س موؤ�ش�شات �لدولة.

العامالت األجنبيات في المنازل 
يف ن�س مناق�شٍة منه الأفكار كاتبني بريطانيني يف �لبنية �الجتماعية وتاريخ 
�إدو�رد باملر طوم�شون  بريطانيا )عنو�نه »غر�ئب �الإنكليزي«(، يلقي �ملوؤرخ 
�ل�شوء على عدم متّكن �لكاتبني يف كتاباتهما من ت�شّور طبقة زر�عية )غري 
�ن�شجام مع  �ملعنى وتكون بذلك على  بتمام  »بورجو�زية«  مدينّية( تكون 
�إىل  �لكاتبني  عند  هذ�  �لروؤية  �نح�شار  وعز�  �لبورجو�زيات.  من  غريها 
و�لر�أ�شمايل  �ل�شناعي  �لتطّور  �إىل  »فرن�شاوية«  تب�شيطية  نظرة  حملهما 
للمجتمعات �الأوروبية، ال تعرتف ببورجو�زية يف بد�ية �لقرن �لتا�شع ع�شر 
�إال �إذ� كانت مدينّية و�شناعّية. في�شرد طوم�شون بني ما ي�شرده من بر�هني 
الإجحاف هذه �لنظرة بحق �لطبقات �لزر�عية �ملتملِّكة، مثال �لتجمعات 
جتارة  من  �لوليدة  للجزيرة،  �لغربي  �جلنوب  يف  كو�شتو�لد  يف  �ل�شكنية 
دالئل  �ليوم  �إىل  »تركت  حا�شماً،  طوم�شون  يختم  و�لتي،  �ل�شوف، 

�أ�شلوب، �شالبة، )و( �نت�شار لرخاء«.
طبقٍة  موقع  عن  حديثه  خ�شم  يف  ي�شر  مل  �لهوى،  �ملارك�شي  طوم�شون، 
متمّلكة، ملوقعها من »و�شائل �الإنتاج«. وكان جممل تقييمه ملدى �ن�شجام 
حتديد  خالل  من  �ل�شناعية  �لربيطانية  �لبورجو�زيات  مع  هذه  �لطبقة 
�جل�شور  ملد  بر�أيه  تكفي  �لطبقة،  لتلك  �جتماعية  خ�شائ�س  جمموعة 
يف  »�الأ�شلوب«،  �الختالف.  من  بالرغم  جمموعات  غري  مع  و�لرت��س 
حتديده، موؤ�شٌر �إىل منهجية فّنية ت�شكل دليل �جتماع �لنا�س �ملوّزعني على 
�لرخاء«  و»�نت�شار  وو�حدة.  معّينة  �شيغة جماعتّية  �شمن  �ملختلفة  �لقرى 
دليل مكانٍة يف �ل�شلم �القت�شادي، كما يعيدنا �إىل �أحد �ملكّونات �لرمزية 
�شيا�شية: ف�شرف  �شلطًة  فيه �شاحبها  �لرثوة  ُتك�ِشب  لل�شلطان يف جمتمٍع 
�لرثوة على �أموٍر دون قيمة مادية معي�شية دليل �متالك �لرثوة ودليل مقام 
�النحياز�ت  بعيد�ً عن  �الأمور  �إىل  ينُظر  �لذي  �ملتفّوق،  )ور�أيها(  �شاحبها 
�لتي مُتليها �حلاجة )تهّور �لعامة(. �أما »�ل�شالبة«، فهي �خل�شو�شية �حل�ّشية 
حتدد  �إنها  �إذ  �لثالث،  �ل�شفات  بني  عدو�نية  و�الأكرث  �حل�شور،  �لد�ئمة 
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رائد شرف

مكانة �جلهة �ملعنية يف وجه جهاٍت ب�شرية �أخرى وبالتمايز عنها. ثم يتابع 
�ملتمّلكني �ملختلفني يف  بالتحّدث عن �جتماع  �لن�س  طوم�شون �شرده يف 
بريطانيا يف �ملرحلة تلك يف وجه �لطبقات �لفقرية �ملتحولة �آنذ�ك �إىل طبقة 
عاملة، لتت�شكل نتيجة �حتكاكات �جلهتني على مدى �لتاريخ �لذي يتبع 

�أ�ش�س �لنظام �ل�شيا�شي و�القت�شادي �لربيطاين.
باالنتقال �ىل �إطاٍر �آخر، يف عددها �ل�شابع �ل�شادر يف كانون �لثاين 2013، 
عر�شت »�ملفكرة �لقانونية« يف مقال ل�شارة ون�شا حالة الجئ عر�قي كان 
معتقاًل �عتقااًل تع�شفياً يف نظار�ت �الأمن �لعام ملدة �أربع �شنو�ت دون �أي 
)�ملفكرة  �للبناين  �لعام  �الأمن  من  رٌد  �ملقال  تبع  العتقاله.  قانوين  �شند 
�إليه. وقد �قت�شرت حماججته على  8(، يدح�س فيه �لتهم �ملوّجهة  عدد 

عر�س �لتهم �لقانونية �لتي �أ�شدرها �لق�شاء �للبناين بحق �لالجئ �ملعني 
ي�شتنتج  �أن  على  لبنان،  من  لرتحيله  �لعام  �الأمن  �ليها  ��شتند  و�شو�بق 
على  خطر�ً  ي�شكل  �لالجئ  �أن  �ملعرو�س  �ل�شجل  من  �لقارئة  �أو  �لقارئ 
�ل�شالمة �لعامة. هكذ� ت�شمن �ل�شجل تهمة »�لدخول خل�شًة �إىل لبنان« 
كانت  ثم  بينهما،  مرًة  ترحيله  مت  قد  كان  نف�شه،   2004 �لعام  يف  مرتني 
حمكمة  من  �إد�نة  �أخري�ً  ثم  »�ل�شرقة«،  جلرم  �شيد�  حمكمة  من  �إد�نة 
جو�ز  وتزوير   2007 �لعام  يف  ثالثة  مرة  خل�شة«  »�لدخول  جلرم  �لنبطية 
�ىل  جلوء  طلب  لتقدمي  �ملزورة  �لوثيقة  هذه  ��شتخدم  قد  وكان  �شفره، 
�ملفو�شية �لعليا ل�شوؤون �لالجئني يف بريوت على ما �كت�شف �الأمن �لعام 

يف حتقيقاته مع �ملتهم.
قر�ر�ن  �للبناين  �لق�شاء  عن  �شدر  تع�شفاً،  �ملو�طن  �حتجاز  مدة  خالل 
بوجوب �إخالء �شبيله فور�ً، وق�شى �لقر�ر �لثاين بالتعوي�س له مببلغ 250 
�إمتامه مدة عقابه  بعد  �لدولة  فيه  �حتجزته  يوم  لبنانية عن كل  لرية  �ألف 
8( مبا �شبق  �أ�شهر(. عليه، ذّكرت �ملفكرة قر�ءها )�لعدد  �لقانونية )ثالثة 
عر�شه يف مقال �شارة ون�شا من قر�ر�ت قانونية �أد�نت ت�شرف �الأمن �لعام 
يف  فجاء  �ملذكورة.  �ملوؤ�ش�شة  لها  ت�شتجب  ومل  �الأربع  �ل�شنو�ت  هذه  يف 
طريقة  على  يعاتبها   )10 عدد  )�ملفكرة  ثاٍن  رد  �لعام  �الأمن  من  �ملفكرة 
�ملطبوعات،  قانون  يحفظه  �لذي  �لرد«  »حق  �شوء  على  �الأول،  رده  ن�شر 
وكان عنو�ن �لرد »�الأخطاء �لقانونية للمفكرة �لقانونية«، �أعاد فيه �لتذكري 

ب�شجل �ملو�طن �لعر�قي �ملعني: دخول خل�شة، �شرقة، تزوير.
�الأمن  لتعاطي  تربير  يوجد  ال  �لقانونية،  �لناحية  من  �لق�شية  �إىل  بالنظر 
�شتى  الأ�شباٍب  يحتجزهم  �لذين  من  غريه  ومع  �لالجئ،  هذ�  مع  �لعام 
دون �شند. يف ظّل هذ� �لغياب للحجة �ملنطقية، تلجاأ �ملوؤ�ش�شة �إىل عر�س 
�شاهر  �لعام  �الأمن  �إن  تقول  �لتي  تلك  �حل�ّشية،  »�ل�شالبة«  خ�شو�شية 

م�شمون  يف  �إن  مزدوجة،  تاأتي  هنا  و»�ل�شالبة«  �ملو�طنني.  �أمن  على 
جادل  مهما  نف�شه  د�ئماً  �شياأتي  �جلو�ب  �إن  �إذ  �شكله،  يف  �أو  �ملعرو�س 
�الأمن  �أن  رد:  �لرد على  �إ�شكالية  كانت  ومهما  �لقانونية«  »�ملفكرة  حمرر 
وي�شارك  باملوؤ�ش�شة  ملحق  حمام  من  بتحريٍر  �الأرجح  على  وذلك  �شاهر. 
�حل�ّشية  �خل�شو�شية  هي  هنا  »�ل�شالبة«  »�ل�شلبة«.  معتقد�تهم  عنا�شرها 
�لتي مت�شك بالعالقات �الجتماعية وتديرها بغري وجهة ما يّدعيه �خلطاب 

�أو �ل�شرعّي. �أو �ملُ�شرتك  �أو �خلطاب �ملُعرتف  �لر�شمي 
�أي�شاً  �أبعَد، قد يجوز  �لتاأريخي  �ملقارنة مع مثال طوم�شون  �أخذ  �أردنا  �إذ� 
�عتبار رد �الأمن �لعام مبثابة »�أ�شلوب«، فهو، مثل بنية �الأ�شلوب، مكتٍف 
عمود  على  هو  كما  ن�شره  ميكن  وكان  �شببي،  الإطاٍر  يحتاج  وال  بذ�ته 

فائدًة  حمرره  ر�أى  �إذ  تزيينّية،  نكهًة  له  �أن  كما  ريفية،  بلدة  �شاحة  يف 
�لتهّكم  يق�شد  ت�شريح  هو  �الأمر،  كذلك  قافيًة.  عنو�نه  يعطي  �أن  يف 
�الأمنية،  �ملهنة  باأن  ي�شي  ما  غريه،  ُيحرج  قد  حيث  �ملنطقي  �لرد  بدل 
ب�شالبتها هذه، ميكنها �ال�شتمر�ر و�لتما�شي بن�شبٍة كبرية مع عي�س مرح 
و»طبيعي«، مع �ملجتمع �لعام و�شاحاته �ملتنوعة. مل ن�شل بعد �إىل منوذج 
�إن  و�لتي،  �ملجتمع،  مع  �ملتناق�شة  �ملبادئ  وذي  و�خلفي  �ملعزول  �الأمن 
من  نتج  �لنا�س،  من  غريه  مع  �حتكاك  موقف  يف  �الأمن  رجل  �أوجدت 
�لنظر عنها، وهو  للفرد بغ�س  قوة  �الحتكاك حرٌج و�شدمة ال حول وال 
ي�شلط  �لذي  �لطيب(  عاطف  )للمخرج  مثاًل  »�لربيء«  فيلم  مو�شوع 
)بطولة  �شابٍط  منوذج  ي�شكله  �لذي  �ل�شريح  »�خليانة«  فعل  على  �ل�شوء 
حممود عبد �لعزيز( يعي�س حياًة مزدوجة �ملعايري، بني دور �الأب �حلنون 
للمعار�شني  معتقل  عن  �مل�شوؤول  ودور  �الأطفال،  عند  �لعيد  وملك 

�ل�شحر�ء.  يف  �ل�شيا�شيني 
يف  �حل�ّشية  وخ�شو�شياته  معامله  تلقف  ميكن  »�لطبيعي«،  �ملجتمع  هذ� 
)عاجلت  �لعمل  حمكمة  دعاوى  مبلفات  �ملرتبطة  �ملخافر  حما�شر  قر�ءة 
يف  �لعامالت  حيث   ،)9 �لعدد  يف  »�ملفكرة«  �لقانونية  جو�نبها  بع�س 
خلفيات  على  �لعمل  �أ�شحاب  بحق  دعاوى  �أقمن  �الأجانب  �لبيوت 
��شتغالل و�نتقا�س حقوق. بح�شور رجل �الأمن، وعند تدوين �شهاد�ت 
�ملتهمني  و�لرجال  �لن�شاء  تربير�ت  تاأتي  وعليهّن،  عليهم  �ملّدعى 
عر�س  �أمام  عو�شاً  �لقارئ  نف�شه  ويجد  �لقانونية،  �لرب�هني  من  خاليًة 
�لظلم  ف�شبهة  �لفا�شلة:  �للبنانية  �لعائلة  و�أ�شر�ر  جلماليات  م�شتفي�س 
ح�شور  عن  و�لتغّيب  �حل�شانة(،  )ت�شليمها  باالأوالد«  »�لثقة  تدح�شه 
يغلب  حيث  �حلاالت،  بع�س  يف  بال�شّن.  �حلّجة  كرب  يربره  �ال�شتجو�ب 
�لو�لدة!«  »قتلت  �لعاملة  �أن  �أحدهم  يّدعي  �مل�شتجَوبني،  على  �حلرج 

�إنذ�ر. وطبعاً، تاأتي تهمة »�شرقة �ملجوهر�ت« مبثابة رد  هكذ�، دون �شابق 
�ل�شابق  �لتو�زن  تعيد  مقابلة،  دعوى  �أد�ة  لتكون  �ملقامة  �لدعوى  على 
�لقانون  فوق  قائم  �شيء  جديد،  من  »�شالبة«  �ملعنيني.  بني  �لعالقة  �إىل 
وجه  يف  به  ينادي  �أو  باالحرت�م  �جلميع  على  ويحكم  �ملهنية  وحججه 
لت�شبغه  تلك،  �حل�ّشية  �خل�شو�شيات  �ملهيمنة من  �ملوؤ�ش�شات  من جّردته 

نقي�شة. ح�شية  بخ�شو�شيات 
�لبيوت،  للعامالت يف  للفقري، ويف حالنا هذه  �ملعطاة  �خل�شو�شية �حل�ّشية 
�الأكرث  تكون  قد  �ل�شرقة  تهمة  بال�شرورة.  �لقانوين  باملنطق  تعمل  ال 
من  بن�شيحٍة  ق�شائية،  دعوى  يف  لال�شتثمار  قابلية  �الأكرث  الأنها  تف�شياً 
�لناحية  من  تقييد�ً  �أقل  �جتماعية  �شاحات  مر�قبة  لكن  جمّرب.  حماٍم 
�ملقابلة  �أو  »�ملفكرة«  يف  �لرد  �أو  �ل�شحيفة  يف  �الإعالن  مثل  �الإجر�ئية، 
هو  جتريد�ً،  �أكرث  مب�شموٍن ح�ّشي  ت�شي  �حلاالت  هذه  �ملخفر،  �ملفتوحة يف 
خ�شو�شية »�خلّفة«. فالفقري يف جميع هذه �حلاالت، عند تدوين ��شمه �أو 
�الإتيان بذكره، لي�س الجئاً، وال هو عامل، وال هو »خادمة«، وال هو فقري، 
��شم، وال ما�ٍس، وال ق�شة �شخ�شية. وال يبقى منه يف �خلطاب  له  ولي�س 
ويف بنية �جلملة �إال �أفعال، �أنه »�شرق، وزّور، ودخل خل�شًة«. حتى يف بنية 

�جلملة، يكون وجوده خفيفاً وعابر�ً.
�حلّجة«(  »قتلت  �إنها  )�إذ  �لهو�س  �لفقري حتى حدود  خلّفة  �لتفّح�س  هذ� 
�شارة  تعر�شه  �لذي  �خلا�س  �مللف  بالتف�شيل يف  يتلّم�شه  �أن  للقارئ  ميكن 
حم�شر  يف  �ملثال  �شبيل  على  جند  �إذ  »�ملفكرة«.  من   11 �لعدد  يف  ون�شا 
�ملّتهمة  �ملنزلية،  �لعاملة  ر�أ�س  على  ت�شّلط  »خل�شة«  كلمة  نف�س  �لتحقيق 
مع  �ملخفر  حتقيق  تناوله  ومما  و�لهروب.  بال�شرقة  �لعمل  �شاحبة  قبل  من 
قبل  �شخ�شاً،  لتقابل  غرفتها  من  خل�شًة  مرة  خرجت  �أنها  جاء  �لعاملة، 
�ملّدعية  �لعمل  �شاحبة  �أبرزته  ومما  ذلك.  من  �لعمل  �شاحب  مينعها  �أن 
منها  �إذناً  تاأخذ  مل  خلوياً  هاتفاً  �أغر��شها  بني  وجدت  �أنها  �لعاملة،  على 
المتالكه. هكذ� تنجلي على �متد�د �لت�شاريح عالقة بع�س �ملعنيني من 
�ملتمّلكني و�الأمنيني و�لقانونيني بالفقر�ء. على �شوء هذه »�خلفة«، تتوّحد 
ت�شميته  ميكن  ما  لتكّون  �لفقري،  وجه  متنّوعة يف  �جتماعية  فئات  وجتتمع 

بنظاٍم متنٍي من �لقهر.
�جلهات  �أمام  د�ئماً  �لفقري  ت�شع  �حل�شية  »�خلفة«  خ�شو�شية  باأن  �شك  ال 
�ملوجلة بتنفيذ �لقانون، كما هو يف �لعديد من ق�شايا �لدولة و�لفقر. بينما 
يت�شم خطاب �جلهات �لر�شمية �أو �خلطاب �ملنادي بدورها بحدٍة ال تخّففه 
�لطاغية  �لعقائدية  �أو  �ملثّقفة  �ملناحي  وال  �ملاأزومة،  �ل�شيا�شية  �الأحد�ث 
�أو »�أين �لفريق  يف �الإعالم )منطق »�أين �لدولة؟« بدل »�أين �حلكومة؟« 

تتبنى خ�شو�شيات »�ل�شالبة«. �حلاكم؟«(، حدة 

خاتمة
بديهيات  هي  �نت�شار�ً  �الأكرث  م�شاعدته  ووجوب  �لفقري  وجود  بديهيات 
�لفنّية  �ملعار�س  �أو  �ل�شينما  مثل  بة،  و�ملرحِّ �ل�شرعية  م�شاحاتها  لها  مرّكبة، 
�أو حفالت جمع �لترّبعات، وهي غالباً ما يكون دخولها ممنوعاً على �لفقري، 
�الأماكن  هذه  يف  �لفقر  ولي�س  ع�شويتها.  من  حمروٌم  �أي�شاً  الأنه  فقرٌي  وهو 
�أمامها تكفري�ً عن ذنوبه. فحياة �لفقري يف  �إال �شورًة ميكن لالإن�شان �لبكاء 
�أغلب �شاحتها و�أماكنها حياة مو�جهة مع �آخرين غري مبالني وغري معرتفني 
يف  �لفقري  مو�جهة  يف  �الآخرين  توّحد  دون  يرتكز  ال  هذ�  و�لنظام  بفقره. 

بع�س �ملفا�شل �ملحورية، ومنها �لقانون و�ملوؤ�ش�شات �ملوجلة بتطبيقه.
�لعن�شرية  مبو�شوع  ح�شرها  ميكن  فال  �ملنازل،  يف  �لعامالت  حاالت  �أما 
للتطبيق  قابٌل  �لتحليل  ير�شمه  �لذي  منطقها  �إن  �إذ  و�ال�شتثنائية،  وحده، 
على حاالت �لفقر �للبناين �جلن�شية كما �شيلتم�شه �أكرث من قارئ وقارئة، 
تقول  ح�شّية  خ�شو�شية  �أو  �شورٍة  �أو  »حجٍة«  باأي  ي�شتعن  مل  و�لتحليل 
باأجنبية �شحايا �لفقر هوؤالء �أمام �لنظام �لعقابي �للبناين. فاحلاالت هذه قد 
تطال لبنانيني وعرباً و�آ�شيويني و�أفارقة، وهي تطالهم بالفعل وباخل�شو�شيات 

�حل�شّية نف�شها كما طالت جمتمعات �أخرى يف �ل�شابق باملعاين نف�شها.

*رسام وباحث في علم اإلجتماع.

 من فريق »المفكرة القانونية«

ر�شم ر�ئد �شرف
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باأنها كانت تخرج مرة يف  فاأفادت  �إن كانت �ملدعى عليها تخرج من �ملنزل 
�آخر مرة خرجت بها �لعاملة من �ملنزل.  �ل�شهر، و�ُشئلت كذلك عن تاريخ 
وبعد ذلك، �نتقلت �ملحكمة �ىل ��شتجو�ب �لعاملة �ملدعى عليها �لتي كررت 
�إفادتها �الأولية و�أ�شافت �أنها مل ت�شاهدمكامنجوهر�ت �ملدعية، موؤكدة جمدد�ً 
�أنها ال تقوم برتتيب �أو مل�س �الأغر��س �ملوجودة د�خل �خلز�نة. كما �ُشئلت عن 
حياتها �خلا�شة و�إن كان لديها �أي �شديق وعن �جلهة �لتي كانت تق�شدها عند 
مغادرتها �ملنزل، وجمدد�ً يظهر �أن �أي عالقة خا�شة للمدعى عليها هي مو�شع 
�شبهة وت�شاوؤل. كما طرحت عليها �أ�شئلة من قبل وكيل �ملدعية �لذي �شاأل �إن 
كانت ت�شمح للب�شتاين بالدخول �ىل �ملنزل، و�إن كانت �ملدعية تقفل �لباب 
عليها عند مغادرتها �ملنزل )و�أجابت �لعاملة باأنها مل تكن تقفل عليها �لباب(، 

كما �شاألها �إن كانت متلك خط هاتف خلوياً لبنانياً.
 وتقرر تاأجيل �جلل�شة �ىل تاريخ 2011/12/14 لورود كتاب جو�ب �شركتي

متت  �لتي  �حلو�الت  ب�شاأن   money gramو  western union

حل�شاب �شخ�شني معينني يف �لفيليبني؛ وكان قد تقرر ��شتف�شارهما ب�شاأن ذلك 
بناًء على طلب وكيل �ملدعية . وفيما ورد جو�ب �شركة money gram بعد 
�شتة �أيام من حترير كتاب �ملحكمة باأنه مل يتبني �أي عمليات حتويل من لبنان �ىل 
 western لفيليبني با�شم �أي من �ل�شخ�شني �ملذكورين، ورد جو�ب �شركة�
union بعد �أكرث من �شهر على حترير كتاب �ملحكمة )2012/1/26(، وقد 

جاء فيه �أن �ملدعية �شاحبة �لعمل قامت بتحويل 200 د.�أ مرتني الأحد هذين 
�ل�شخ�شني. وبذلك، وبدل �أن تثبت �ملدعية قيام �ملدعى عليها بتحويل مبالغ 

م�شبوهة �ىل �لفيليبني، توفر �إثبات معاك�س على عدم ح�شول ذلك. 
موقوفة »خملى �شبيلها« - موقوفة ل�شالح الأمن العام 

بتاريخ 2012/1/16،  قرر �لقا�شي �لناظر يف �لدعوى تخلية �شبيل �ملدعى 
عليها دون كفالة و�إطالق �شر�حها فور�ً ما مل تكن موقوفة بجرم �آخر، وذلك نظر�ً 
»ملاهية �جلرم ومدة �لتوقيف«، ما د�مت مدة �لتوقيف قد و�شلت لثالثة �أ�شهر 
و24 يوماً وهو ما يناهز �حلد �الأق�شى للتوقيف �مل�شموح به وفق قانون �أ�شول 
�ملحاكمات �جلز�ئية )4 �أ�شهر حمددة(. وقد مت ذلك رغم �عرت��س �ملدعية، 

وبعدما تركت �لنيابة �لعامة للقا�شي �الأمر لتقديره. 
ورغم هذ� �لقر�ر، نقر�أ يف حم�شر جل�شتي �الأول و�لثالث ع�شر من �شهر �شباط/

فرب�ير 2012 �لعبار�ت �لتالية: »ح�شر �ال�شتاذ )...( عن �ملدعى عليها �ملخلى 
�شبيلها و�لتي تعذر �إح�شارها كونها موقوفة ل�شالح �المن �لعام«. ونلحظ هنا 
�جتماع �الأ�شد�د يف هذه �لعبارة، بحيث ورد فيها �أنها موقوفة رغم قر�ر �لقا�شي 
باإخالء �شبيلها، على نحو ي�شكل م�شاً خطري�ً يف �لقر�ر�ت �لق�شائية. ورغم 
ذلك، مل يبادر �لقا�شي �ىل �إحالة م�شاألة �الحتجاز �لتع�شفي �ىل �لنيابة �لعامة، 
�إرجاء �جلل�شة جمدد�ً �ىل 2012/3/12 �أي لـ29 يوماً. ونلحظ  ال بل تقرر 
)�شهر  متباعدة  لتو�ريخ  �جلل�شات  مو�عيد  يوؤجل  �لقا�شي  �أ�شبح  كيف  هنا 

تقريبا( على عك�س بد�ية �ملحاكمة حيث كان يتم �اللتز�م بالتاأجيل �شمن 
مو�عيد ق�شرية )بني �أ�شبوع و�أ�شبوعني كحد �أق�شى(، ومرد ذلك يعود على 
�الأرجح لو�شعية �ملدعى عليها �لتي قامت �ملحكمة باإخالء �شبيلها بحيث مل 
يعد الإطالة �أمد �ملحاكمة وفق ر�أي �ملحكمة �أي تاأثري �شلبي على حريتها، ما 
د�م �لتوقيف �لذي ح�شل بعد ذلك �منا يت�شل بتعليمات �الأمن �لعام ولي�س 
بالق�شاء. وبالطبع، تقدير �ملحكمة على هذ� �لوجه لي�س يف حمله ما د�م توقيفها 
من قبل �الأمن �لعام ح�شل مبنا�شبة �الدعاء عليها وحماكمتها، وهو ي�شكل 
قانوناً �حتجاز�ً تع�شفياً �شافر�ً وجرماً مبفهوم �أحكام �ملادة 8 من �لد�شتور �للبناين 

معطوفة على �ملادة 367 من قانون �لعقوبات. 
و�لالفت �أن �ملحكمة ظلت بعد ذلك تر�شل برقيات ل�شوق �ملوقوفة حل�شور 

جل�شات �ملحاكمة، من دون �أن يتم �شوق �ملدعى عليها �ليها. 
ترحيل العاملة دون اإعالم الق�شاء وقبل �شدور احلكم

عالمة �أخرى جندها يف �مللف وتعك�س م�شار �لتعامل مع �لعامالت يف �خلدمة 
�ملنزلية، ومفادها ترحيل �لعاملة �ملدعى عليها خالل �ملحاكمة، وقبل �شدور 
�حلكم، ومن دون �إعالم �أي من �لقا�شي �لناظر يف �لنز�ع �أو �ملحامي �لذي 

ميثلها. 
بتاريخ  �ملحكمة  كاتب  وجه  �جلل�شات،  من  عدد  عن  �لعاملة  تغيب  فبعد 
2012/3/9 ر�شالة �ىل �ملديرية �لعامة لالأمن �لعام ملعرفة �إن كانت �ملدعى 

عليها ال تز�ل موقوفة، فجاء �جلو�ب باأنها »غري موجودة يف �شجالتهم«. ويف 
�شبيلها«  »�ملخلى  عليها  �ملدعى  �لعاملة  وكيل  ح�شر   2012/3/12 جل�شة 
�ىل  �إحالتها  بانتظار  طر�بل�س  �شجن  موقوفة يف  تز�ل  »ال  �لعاملة  �أن  و�شرح 
�ملديرية �لعامة لالأمن �لعام«، كما تبني �أن مذكرة تخلية �ل�شبيل مل تر�شل 
�ىل �ل�شجن، علماً �أنه مر �شهر و26 يوماً على �إ�شد�رها. فاأر�شل �إ�شعار بهذ� 
�إرجاء �جلل�شة �ىل  �لعاملة مع  باليد ملحامي  ت�شليمه  �ل�شجن مع  �ملعنى �ىل 
2012/6/25 )�أي بعد ثالثة �أ�شهر و13 يوماً(. ويف جل�شة 2012/6/25 

و�إذ �شرح وكيل �ملدعية �أنه مت ترحيل �لعاملة، فاإن وكيل �لعاملة �شرح باملقابل 
�ىل  كتاباً  �ملحكمة  �شطرت  لذلك،  وتبعا  �الأمر!!  بهذ�  علم  على  لي�س  �أنه 
�ملديرية �لعامة لالأمن �لعام ملعرفة ما �إذ� ما كانت �لعاملة ال تز�ل موجودة على 
�الأر��شي �للبنانية، فاأتى جو�ب �الأمن �لعام يف 2012/9/26 باأن �لعاملة 

غادرت �الأر��شي �للبنانية �ىل �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة يف 2012/4/21. 
وي�شجل هنا �أن قر�ر �إخالء �ل�شبيل �لذي تاأخر الأ�شهر �إبالغه من �ل�شجن، 
�أدى عمليا لي�س �ىل �الإفر�ج عن �ملدعى عليها و�إتاحة �لفر�شة لها للدفاع 
ترحيلها من  �ملرفوعة �شدها، بل �ىل  �لدعوى  لرب�ءتها يف  �إثباتاً  نف�شها  عن 

�أو  ممثلها  �ملحامي  �أي من  �إعالم  دون  �لعام من  لالأمن  �لعامة  �ملديرية  قبل 
�ملحكمة �لناظرة يف �لق�شية و�للذين بقيا وكاأنهما �آخر من يعلم. وعليه، يظهر 
بو�شوح �أن �لعاملة ت�شبح عند �الدعاء عليها من قبل �شاحب)ة( �لعمل باأي 
�أمر )مهما كان و�هيا( معر�شة للتوقيف �الحتياطي الأ�شهر طو�ل وملحاكمة 
قلما ت�شاق �ليها. فاإذ� تو�فر لها من يطلب �إخالء �شبيلها �أقله عند �نتهاء �حلد 
�الأق�شى للتوقيف �الحتياطي، فاإن �إخالء �ل�شبيل ال يوؤدي قط �ىل حت�شني 
و�شعها: �إمنا يخرجها من �ل�شوق �نطالقا من ذلك، تربز �إ�شكالية يف �لكثري 
من �لق�شايا يف �العو�م �ملن�شرمة، وهي عالقة �المن �لعام و�لق�شاء �لذي 
�أحكام  تنفيذ  عن  �لق�شية،  هذه  وقائع  تثبته  ما  مثل  يتمنع،  يز�ل  وال  متنع 
�أن »�شلطته هو يلي بدها مت�شي«1. وما  �شادرة عن �ل�شلطة �لق�شائية، معترب�ً 
قام به �المن �لعام برتحيل �لعاملة �الجنبية قبل �شدور �حلكم �لق�شائي، 
تاماً  �أي�شا ��شتخفافاً  �إعر��شاً عن تنفيذ قر�ر�ت ق�شائية، �منا  ال ي�شكل فقط 

بالق�شاء وباملحاكمة �لتي مل تبلغ خو�تيمها بعد. 
وتبعاً لرتحيل �لعاملة، �أ�شدر �لقا�شي قر�ر�ً يف 2013/3/27 برب�ءة �لعاملة 
�أكرث من �شنة  �أتى �حلكم بعد �ن د�مت �لق�شية  لعدم كفاية �لدليل. وقد 
ون�شف وبعد �أن �أبقيت �لعاملة حمتجزة ملا يقرب من �أربعة �أ�شهر �حتياطيا 
تع�شفاً  �أ�شهر  ثالثة  من  يقرب  وملا  �جلنح  يف  للتوقيف  �الأق�شى  �حلد  وهو 
)�شهرين ب�شبب �لتاأخر يف �بالغ �ل�شجن قر�ر �إخالء �ل�شبيل + �شهر�ً ب�شبب 

�إجر�ء�ت �الأمن �لعام( �أي ما جمموعه �شبعة �أ�شهر قبلما ي�شار �ىل ترحيلها.
وتاليا، �أمام معطيات مماثلة، من �مل�شروع �لت�شاوؤل عن �لقيمة �لفعلية حلكم 
بر�ءة �لعاملة بعدما مت توقيفها وترحيلها من دون تعوي�س؟ فقد حكم عليها 
باالحتجاز و�لرتحيل مبجرد �دعاء �شاحب/ة �لعمل عليها رغم خلو �دعائه 
فعلي  �أثر  �أي  بالرب�ءة جمرد� عن  �لقا�شي  بقي �حلكم  فيما  دليل،  �أي  من 
�أ�شال على �الأرجح ب�شدوره. وبذلك،  بالن�شبة �ىل �لعاملة �لتي مل تعرف 
�أب�شع �شورها جلهة ��شتباحة حرية �لعاملة مع  تتبدى عالقة �ال�شتغالل يف 
جتريدها من �أي �شمانة ق�شائية: جتل �آخر لنظام �لكفالة �لذي �آن �أن ن�شع 

حد� له وللظلم �لناجت منه. 

*باحثة في القانون، من فريق »المفكرة القانونية«

بتاريخ 2013/3/27، �شدر عن �لقا�شي �ملنفرد �جلز�ئي يف بعبد� حكم متمّيز، 
ق�شى باإعالن بر�ءة عاملة فيليبينية يف �خلدمة �ملنزلية من جرم �ل�شرقة لعدم 
كفاية �لدليل. وقد �شدر هذ� �حلكم غيابياً بعدما مت ترحيل هذه �لعاملة على 
خلفية ما ُن�شب زور�ً �ليها. وكانت �لدعوى قد بد�أت ف�شولها يف 2011، حني 
تقدمت �شيدة لبنانية بادعاء �شخ�شي �أمام �لنيابة �لعامة �ال�شتئنافية يف بعبد�، 
بوجه �لعاملة يف منزلها، متهمة �إياها ب�شرقة جموهر�ت بقيمة خم�شة ع�شر �ألف 
دوالر �أمريكي. قر�ءة �مللف �لق�شائي لهذه �حلالة، و�لذي ي�شكل منوذجاً لق�شايا 
مماثلة، تبني خلاًل كبري�ً فادحاً يف �ملنظومة �لتي تخ�شع لها �لعامالت �الأجنبيات 
يف �خلدمة �ملنزلية، تلك �ملنظومة �لتي تبيح توقيف عاملة الأ�شهر عدة ومن ثم 
ترحيلها بقر�ر من �الأمن �لعام من دون علم �لق�شاء، تبعاً الدعاء �شاحب)ة( 
�لعمل، مهما كان و�هياً. وف�شاًل عن �لتنظيم �جلائر لعالقات �لعمل �ملذكورة، 
نتبني يف نو�ح عدة من �مللف ويف خمتلف مر�حله �شو�د �لنظرة �لنمطية للعاملة 
و�الأحكام �مل�شبقة عليها، �ىل درجة ي�شبح معها �أي خروج عن �لتنظيم �ملذكور 
�أو �أي م�شاحة خا�شة للعاملة مو�شع �شبهة على �رتكاب �جلرم. وقد �ن�شحبت 
هذه �لنظرة على جممل �أجهزة �لتحقيق، بدء�ً بال�شابطة �لعدلية و�الدعاء �لعام 
و�نتهاًء بالقا�شي، بحيث ��شتغرقو� �جلزء �الأكرب من �لتحقيقات يف �لتدقيق يف 
كيفية متتعها بالعطل )يوم عطلة لكل �شهر( وحريتها باخلروج و�لدخول )وفيما 
�لتي  �لعمل يقفل عند خروجه( و�لعالقات �خلا�شة  �إذ� كان باب �شاحب 
تقيمها وو�شائل تو��شلها مع �لعامل �خلارجي. كما تبدت �لنمطية و��شحة يف 
��شتباحتها من �آمر �ل�شجن �لذي له �أال ي�شوقها جلل�شات عدة من دون ر�دع، 
�إعالم �ملحامي وال �لقا�شي  �أن يرّحلها من دون  ومن �الأمن �لعام �لذي له 
باالأمر. بل �إنها طالت بدرجة معينة حمامي �لعاملة نف�شه �لذي بالكاد يتو��شل 
مع موكلته وال يعلم �شيئاً عن مكان توقيفها �أو عن ترحيلها. و�إليكم �لتفا�شيل. 

التحقيقات لدى الضابطة العدلية
عالقة عمل أم عالقة تسلط؟ 

بني  �ال�شتغالل  رو�بط  من  هامة  �الأوىل جو�نب  ف�شولها  منذ  �لق�شية  تظهر 
�لعاملة يف �خلدمة �ملنزلية و�شاحب)ة( �لعمل، و�لتي ت�شل �ىل حد ��شتباحة 
خ�شو�شيتها �ىل درجة مي�شي معها �أي تو��شل مع �لعامل �خلارجي بل �أي ت�شرف 

يف حدود �حليز �خلا�س مو�شع �شبهة بارتكابها �جلرم �ملدعى به )�ل�شرقة(. 
فتبعاً لل�شكوى �لتي تقدمت بها �شاحبة �لعمل �للبنانية بتاريخ 2011/9/22 
�شد عاملتها بتهمة �شرقة ذهب بقيمة 15,000 دوالر �أمريكي، موؤكدة �أنها 
كانت تعلم مبكان �ملجوهر�ت �لتي �شرقت، مت �ال�شتماع �ىل �لعاملة بح�شور 
مرتجم بناًء على طلب �ملدعي �لعام وليد �ملعلم. وقد �أنكرت �لعاملة ما ورد يف 
�الدعاء م�شتغربة �إياه »كانت يل عالقة جيدة مع معلمتي طيلة هذه �ل�شنو�ت 
الأي  تعر�شت  كلما  وكانت  معلمتي،  من  �شدي  �الدعاء  هذ�  و�أ�شتغرب 
م�شكلة تهددين بف�شخ عقد �لعمل وبرتحيلي �ىل بالدي، وبعد ذلك تعود �ىل 
طبيعتها وتعتذر الأنها كانت تعاين من م�شكلة ما«. ونلحظ هنا ��شتخد�م عبارة 
»معلمتي«، علماً �أنه من غري �لو��شح على ل�شان من وردت: �لعاملة �أم �ملرتجم 
�أم كاتب �ملح�شر، و�إن بقيت د�لة على �شو�د ذهنية معينة. كما نلحظ �إ�شارة 
�لعاملة �ىل �لتهديد�ت بف�شخ �لعقد وترحيلها �ىل بلدها كلما مرت �شاحبة 

�لعمل باأية م�شكلة خا�شة، ما يربز عالقة �لقوة و�ل�شيطرة �ىل حد �لت�شلط. 
كما �أنكرت �لعاملة علمها بوجود �مل�شاغ، جميبة �أنها مل تكن تفتح خز�نة �لثياب 

بل ت�شع �لغ�شيل يف �شلة �لكي لتقوم �شاحبة �لعمل بتو�شيبه يف �خلز�نة.

حياة العاملة الشخصية، محور التحقيق األولي؟ 
يف �ملخفر، �ُشئلت �لعاملة �إن كانت متلك هاتفاً خلوياً و�إن كانت على عالقة 
مع �أي �شخ�س، ال �شيما مع »�خلادمة �لتي تعمل لدى و�لد زوج �ملدعية« 
و�لتي »تبني« �أنها كانت تت�شارك معها مكان �لنوم منذ �أربع �شنو�ت، علماً 

�أن �شاحبة �لعمل مل ت�شر �ىل ذلك. 
وبناًء على �إ�شارة �ملحامي �لعام، مت �ال�شتماع �ىل �إفادة هذه �الأخرية من دون 
ح�شور مرتجم، �إذ �شرحت �أنها جتيد �للغة �لعربية. و�أ�شارت �ىل �أنها على »عالقة 
�شد�قة مع �خلادمة �ملدعى عليها )...( منذ حو�يل �أربع �شنو�ت منذ بد�ية عملها 
لدى )...( وهي على �آد�ب ح�شنة ولي�س لديها عالقات مع �أ�شخا�س �آخرين«. 
مع  عليها  �ملدعى  �لعاملة  عالقة  �شوؤ�ل حول  بوجود  يوحي  �جلو�ب  وهذ� 
باالآد�ب  ذلك  ر�بطاً  �لعمل،  و�شاحبة  �ملنزل  د�ئرة  خارج  من  �أ�شخا�س 
�حل�شنة، وكاأن تكوين �لعاملة عالقات مع �لعامل �خلارجي يوؤدي حكماً �ىل 

�ل�شك بح�شن �آد�بها �أو مبدى �لتز�مها بالقو�نني. 

العاملة: المشتبه به الوحيد 
�لعام  �ملحامي  �أ�شار  �ليها،  �مل�شار  �الإفاد�ت  يف  �لو�ردة  �ملعلومات  على  بناًء 
بتوقيف �ملدعى عليها وبرتك �لعاملة لدى و�لد زوج �ملدعية مبوجب �شند �إقامة. 
ويجوز �لت�شاوؤل ملاذ� تقرر �الإبقاء على �لعاملة �ملدعى عليها وترك �شديقتها؟ 
�إقامتهما هو نف�شه وكلتاهما نفتا ح�شول  �أن �أقو�لهما مت�شابهة، ومكان  علماً 
�ل�شرقة. وهذ� �الأمر بذ�ته يعك�س عالقة �لتملك بني �شاحبة �لعمل و�لعاملة 
بحيث ي�شكل �دعاوؤها عليها مبثابة طعن يف �أخالقياتها وم�شروعية �إقامتها بحرية 
�أ�شخا�س  لدى  �ملنزليات  �لعامالت  على  ينطبق  ال  �لذي  �الأمر  لبنان،  يف 
�آخرين. كما يجوز �لت�شاوؤل عن �شبب عدم �ال�شتماع �ىل �لزوج و��شتبعاد �أي 
�حتمال �أن يكون �شالعاً يف �شرقة جموهر�ت زوجته، علماً �أن �شبب �ل�شك 
بالعاملة ح�شبما ورد يف �إفادة �شاحبة �لعمل �حلا�شلة عند �لتو�شع بالتحقيق »�أنه 
ال يوجد �أحد يف �ملنزل �شوى �أنا وزوجي و�خلادمة وال يوجد �أي �آثار للك�شر �أو 
�خللع«. كما مرد �ل�شك هو �أنه »لو كان �شخ�شاً غريباً لكان �أخذ كل �شيء ومل 
يرتك �أ�شياء قليلة، وكوين �أعتقد �أن �ل�شرقة ح�شلت على عدة مر�حل كوين مل 

�أالحظ �أنه ُفقدت �أغر��س منذ فرتة«. 
و�إذ �أمر �ملحامي �لعام �ال�شتئنايف باإحالة �مللف �ىل �ملباحث �جلنائية �القليمية 
للتو�شع يف �لتحقيق لعدم تو�فر دليل غري �أقو�ل �شاحبة �لعمل �ملدعية، �قت�شر 
�أقو�ل �شاحبة �لعمل و�لعاملة  �ىل  �أي�شاً على �ال�شتماع جمدد�ً  �لتو�شع هنا 
ومزيد من �الأ�شئلة حول حياة �الأخرية �خلا�شة وعالقاتها، من دون ��شتدعاء 
�لزوج �أو �أي �شخ�س �آخر. كما من �لالفت �أن �مللف بقي خالياً من �أي �إ�شارة 

حول رفع �لب�شمات عن علبة �ملجوهر�ت.

الحق بالخصوصية، دليل اتهام!
وياأتي الفتاً ت�شريح �شاحبة �لعمل خالل �لتحقيق �أنها وجدت بني �أغر��س 
�لعاملة هاتفاً خلوياً بد�خله �شريحة فيليبينية تتلقى عليها �لر�شائل من �لفيليبني 
وال ميكنها ��شتعماله يف لبنان »علماً �أنها مل ت�شرح يل عنه �شابقا«. وهنا، نلحظ 
بد�ية ��شتهجان �شاحبة �لعمل من وجود هذ� �خللوي و�عتقادها باأن من و�جب 
�لعاملة لديها ��شتئذ�نها �إذ� �أر�دت �قتناء �أ�شياء مماثلة. وما يزيد من ��شتباحة 
�شاحبة �لعمل خل�شو�شية �لعاملة فد�حة، هو �أن �شاحبة �لعمل مل جتد �أ�شاًل 
حرجاً يف �الإدالء باأنها �أباحت لنف�شها �لتفتي�س يف �أغر��س �لعاملة �ل�شخ�شية 

و�لتدقيق ببيانات هاتفها �خللوي و�أ�شماء �ملت�شلني و�لر�شائل �ملر�شلة منها و�ليها 
بغياب هذه �لعاملة ومن دون علمها ودون �إ�شر�ف �لقوى �الأمنية. ال بل �أ�شو�أ 
من ذلك هو تدوين هذه �لو�قعة وكاأن من �شاأنها �أن ت�شكل خيطاً لك�شف 
�ل�شارق، علماً �أن �خللوي هو لالت�شال باأ�شخا�س بالفيليبني وال ميكن من خالله 
�الت�شال باأ�شخا�س يف لبنان. وعليه، بد� �أن �لتو�شع يف �لتحقيق مير من خالل 

�لتو�شع يف �لتق�شي يف جمال �حليز �خلا�س للعاملة. 
�حلقوق  تالوة  »وبعد  مرتجم  -بح�شور  عليها  �ملدعى  �لعاملة  �شئلت  فاإذ 
�ملن�شو�س عليها يف �ملادة 47 من قانون �أ�شول �ملحاكمات �جلز�ئية« – عن 
�لعطل �لتي ت�شتفيد منها، �أفادت باأنها متنح »يوم عطلة كل �شهر تقريباً منذ ثالثة 
�أ�شهر �أي خرجت ثالث مر�ت بعلم خمدومتي«. علماً �أن من حقها �أن ت�شتمتع 
بيوم عطلة يف �الأ�شبوع على �الأقل، �أي �أنها ح�شلت على 48 يوم عطلة )يوم 
عن كل �شهر( يف فرتة 4 �شنو�ت �أي من �أ�شل 1460 يوماً! كما �ُشئلت عن 
»�إم�شاك رب �ملنزل بها �أي زوج �ملدعية تخرجني من �لغرفة خل�شة«، فاأجابت 
ذلك  عن  عدلت  �أنها  �إال  عليه  تعرفت  �شخ�س  ملو�عدة  ذ�هبة  كانت  �أنها 
�لت�شلط  بذ�ته عالقة  يظهر  »خل�شة«  و��شتخد�م كلمة  بعدها.  به  تلتق  ومل 
و�إ�شر�ف �شاحبة �لعمل على كل ما تقوم به �لعاملة حتى وجوب ��شتئذ�نها 
للخروج خارج دو�م عملها )!( كما �أن كل عالقة باأ�شخا�س �آخرين وت�شللها 
�أن ي�شكل دلياًل �شدها وم�شدر �شك  �أ�شخا�س، ميكن  �ملنزل ملو�عدة  من 
حول �إمكانية تورطها ب�شبكة �إجر�مية. وبكلمة �أخرى، ال يجوز لها �أن يكون 

لها حياة خا�شة خارجة عن �شيطرةربة �لعمل ومر�قبتها.
وباملقابل، و�إذ �ُشئلت �شاحبة �لعمل عما �إذ� كانت تهددها بف�شخ �لعمل كلما 
�رتكبت خطاأ، �أجابت �أنه »من �لطبيعي �أنه عندما كانت ترتكب �أي خطاأ كنت 
�أح�شرتها منه«. وهي عبارة  �أعيدها �ىل �ملكتب �لذي  �إنني �شوف  �أقول لها 
ي�شتدل منها هنا �أي�شاً مدى ه�شا�شة و�شع �لعاملة �لتي ميكن ف�شخ عقد عملها 
يف �أي حني، والأي خطاأ قد ترتكبه، و�إعادتها �ىل »�ملكتب« �لذي جاءت منه، 

رغم �نق�شاء �أربع �شنو�ت على عالقة �لعمل. 

المسار القضائي 
بداية املحاكمة: تاأ جيل خارج عن اإرادة العاملة 

بتاريخ 2011/9/27، �دعى �لنائب �لعام �ال�شتئنايف يف جبل لبنان، �لقا�شي 
كلود كرم، على �لعاملة بجرم �ل�شرقة �أمام �لقا�شي �ملنفرد �جلز�ئي يف بعبد�، بعد 
�أن �شطر مذكرة توقيف بحقها. وتقرر تعيني موعد �جلل�شة يف 2011/10/5. �إال 
�أنه مت تاأجيل �جلل�شة حتى تاريخ 2011/10/10، ب�شبب عدم ح�شور �ملدعية 
رغم تبليغها موعد �جلل�شة عرب �الت�شال بها، وب�شبب عدم �شوق �لعاملة �ملوقوفة. 
وهكذ� بد�أ م�شل�شل تاأجيل �جلل�شات و�إطالة مدة توقيف �لعاملة خلم�شة �أيام 
��شتمهلت  للجل�شة،  �ملحدد  وبالتاريخ  �إر�دتها.  �إ�شافية الأ�شباب خارجة عن 
�ملدعية لتوكيل حمام، مبا يوؤ�شر �ىل عدم �كرت�ثها بالوقت �لذي مت�شيه �لعاملة 
خلف ق�شبان �ل�شجن بحيث مل ترتئ، هي �مل�شتكية، تعيني حمام �إال بعد 
�لعربية،  �لتي ال جتيد  �لعاملة  وبناًء على طلب  �ملحاكمة.  بدء  جل�شتني من 
قررت �ملحكمة ت�شطري كتاب لل�شفارة �لفيليبينية لتقوم باإيفاد من يقوم باأعمال 

�لرتجمة و�أرجئت �جلل�شة �ىل 2011/10/17. 
من  بالرغم  �إ�شافياً،  �أ�شبوعاً  جمدد�ً  �ملحاكمة  تاأجيل  مت  �ملحدد،  �ملوعد  ويف 
ح�شور طريف �لدعوى و�ملرتجم، وهذه �ملرة بطلب من حمامي �لعاملة �لذي 
و�شله �مللف موؤخر�ً عرب �إحدى �جلمعيات �خلريية وذلك الإبر�ز وكالته. ويف ما 
بعد، مت تاأجيل جل�شات �ملحاكمة �شت مر�ت ب�شبب عدم �شوق �لعاملة، �ىل �أن 
مت �إح�شارها للمثول �أمام �ملحكمة بتاريخ 2011/12/7 �أي بعد مرور 42 يوماً 

من تاريخ مثولها للمرة �الأوىل �أمام �ملحكمة وبعد مرور 75 يوماً على توقيفها. 
ال�شتجواب اأمام الق�شاء

نحا �ال�شتجو�ب �أمام �ملحكمة عموماً منحى �ال�شتجو�ب �أمام �لقوى �الأمنية. 
فبدورها، وكما �شنلفت له �أدناه، متحورت �الأ�شئلة حول �أيام عطل �لعاملة و�جلهة 
�لتي تتوجه �ليها لتم�شية هذه �الأيام وعالقتها مع �خلارج. و��شتهلت �جلل�شة 
با�شتجو�ب �ملدعية من قبل �ملحكمة ومتحورت �الأ�شئلة حول عدد �لقاطنني يف 
�ملنزل، وتاريخ تفقدها للمجوهر�ت مو�شوع �لدعوى وتاريخ تقدميها �ل�شكوى، 
وما �إذ� كانت �لعاملة تقوم بامل�س باالأغر��س د�خل �خلز�نة وتبني �أنها ال تقوم 
بذلك. كما مت �لتطرق جمدد�ً �ىل حياة �لعاملة �ل�شخ�شية حيث �ُشئلت �ملدعية 

عامالت المنازل تحت رحمة 
»الكفالة«، والقضاء ال يجدي 

نفعًا مهما عدل
سارة ونسا 

ير�جع مقال �شارة ون�شا، �لق�شاء يدون �قو�ال من�شوبة لالأمن �لعام: »�شلطتنا نحن يلي بدها . 1

مت�شي ولي�س �شلطة �لق�شاة« ويطلب �مل�شاءلة، ن�شر يف �لعدد �الول من �ملفكرة �لقانونية، متوز 2011.

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

للدول  االقليمي  الدولية/المكتب  العمل  »منظمة  مع  بالتعاون 

العربية« في إطار مشروع »تعزيز حقوق عامالت المنازل المهاجرات 

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

المساهمات  أو  المقال  هذا  في  عنها  المعبر  اآلراء  ومسؤولية 

األخرى التي تحمل توقيعًا هي مسؤولية مؤلفيها وحدهم، وال 
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بريوت  يف  �ال�شتئنافية  �لعامة  �لنيابة  ��شتاأنفت   ،2012-12-7 بتاريخ 
ب�شخ�س �ملدعي �لعام �شامر يون�س �لقر�ر �لظني �ل�شادر عن قا�شي �لتحقيق 
يف بريوت بتاريخ 6-12-2012، بخ�شو�س ق�شية ��شتغالل طفلة، و�لذي 
�نتهى �إىل منع �ملحاكمة عن �ملدعى عليهم �لثالثة )ومنهم و�لدها وم�شتثمر 
�أ�شا�س �ملادة  �ملطعم/�مللهى ومديره(. وكان �الدعاء قد ح�شل بد�ية على 
586 من قانون �لعقوبات )جرم �الإجتار بالب�شر( �شد هوؤالء �إثر عر�س �أحد 

�لرب�مج �لتلفزيونية �شريط فيديو )برنامج للن�شر على تلفزيون �جلديد(، تظهر 
فيه �لطفلة �ل�شحية ذ�ت �لت�شع �شنو�ت وهي »تر�ق�س يف وقت متاأخر جد�ً 
�لزبائن �لر��شدين يف ملهى ليلي معروف ب�شوء �شمعته، وتتنقل بغو�ية بني 

طاوالتهم، بني �ل�شاعة �لو�حدة و�خلام�شة فجر�ً«.
...و�إذ برر قا�شي �لتحقيق رف�شه �لظن بجرم �الإجتار بالب�شر باأنه »مل يثبت 
�جلرمية  �لعنا�شر  من  �أي  توفر  �مللف  �أور�ق  وكل  �لتحقيقات  خالل  من 
�ملن�شو�س عنها يف �ملادة 586 من قانون �الإجتار باالأ�شخا�س، ال �شيما �أن 
لناحية  �إن  وحدها،  ولي�شت  �ملطعم  و�لديها يف  برفقة  كانت  �لقا�شر  �لفتاة 
�حل�شور �أو �لرق�س، مثلهم مثل بقية �لزبائن، ومن دون ح�شول �أي عملية 
قب�س الأي مبلغ من �ملال، �شو�ء من �لو�لدين �أو منها مبا�شرة وال من �أي 
�أ�شماه  مبا  �لتحقيق  قا�شي  قيام  على  ��شتئنافه  يون�س  بنى  كان«،  �شخ�س 

»ت�شويه �لوقائع �لثابتة و�لناطقة«.
�عتبار  هو  �لعام  �ملدعي  ��شتفز  ما  �أكرث  �أن  �ال�شتئناف  من  بو�شوح  ويظهر 
برفقة  �لقا�شر  �لفتاة  ح�شور  مع  تر�شخت  قد  قناعته  �أن  �لتحقيق  قا�شي 
لناحية  �شيما  عادية جد�ً، ال  »طفلة  �أنها  له  تبني  �إىل مكتبه حيث  و�لدتها 

�أن  نقي�س ذلك  ��شتئنافه على  يون�س يف  بنّي  وقد  وبر�ءة وجهها«.  �شكلها 
�لزبائن  تر�ق�س  نور  فيها  تظهر  �شهاد�ت  من  ر�فقه  »وما  �مل�شّور  �ل�شريط 
�لر��شدين وتتنقل بغو�ية بني طاوالتهم بني �لو�حدة و�خلام�شة فجر�ً، يدل 
طفلته  ��شطحب  »حري�س«  و�لد  من  �ُشحقت  وطفولة  �ُشرقت  بر�ءة  على 
ذلك  �أن  على  يون�س  و�شدد  �ملطعم«.  �لزبائن يف  بقية  مثل  مثلها  »للرق�س 
�أحالم  نائمة يف �شريرها حتلم  �لطفلة  فيه  �أن تكون  ح�شل »يف وقت يجب 
م�شبوه  مكان  يف  تكون  �أن  ال  �ألعابهم،  وتلعب  لبا�شهم  وتلب�س  �الأطفال 
على  وحدهن  و�جلال�شات  مثرية  مالب�س  �ملرتديات  بالفتيات  يعج  وموبوء 
�لطاوالت بانتظار زبون«. وعليه، �عترب يون�س �أنه مع هذه �لوقائع »ي�شتحيل 

وبر�ءة وجهها«،  �شكلها  لناحية  �شيما  �لعادية جد�ً، ال  بالطفلة  و�شف)ها( 
عادية جد�ً«،  »طفلة  باأن)ها(  بيانه،  �شار  ما  لكل  »�جلزم، خالفاً  �أن  موؤكد�ً 
ال يتم ��شتناد�ً �إىل �شكلها وبر�ءة وجهها، �إمنا يتحقق بنتيجة معاينة ومعاجلة 
ومتابعة يجب �أن يتوالها �خت�شا�شيون«. فوحدهم �الخت�شا�شيون »ينظرون 
�إىل ما هو �أبعد من �ل�شكل وبر�ءة �لوجه، في�شربون �أغو�ر نف�س م�شّوهة وروح 
حمطمة لدى طفلة ي�شتغلها و«يتاجر« بها و�لدها »�حلري�س جد�ً«. وتوقف 
�ملت�شرت  بـ«�مللهى  لي�شفه  �لو�قعة  فيه  ح�شلت  �لذي  �ملكان  عند  يون�س 
خلف ت�شمية مطعم، يف حني �أنه لي�س �شوى غطاء وو�جهة ملمار�شة �لدعارة 
�لفجور وت�شهيلهما من �شاحب �ملطعم �ملدعى عليه ومديره  و�حل�س على 
)�ملدعى عليهما �ىل جانب �لو�لد( ما يوجب �تهام هوؤالء بجناية �ملادة 586 
�إىل قانون �لعقوبات مبوجب �ملادة �الأوىل من �لقانون �ل�شادر حتت  �مل�شافة 
يتبدى  وبذلك،  ونفقاتها«.  �لدعوى  ر�شوم  وتدريكهم   ،2011/164 �لرقم 
�إ�شر�ر �ملدعي �لعام يون�س على تطبيق جرم �الإجتار بالب�شر مبا يعك�شه من 

رو�بط ��شتغالل، كنقي�س لتحفظ ق�شاة �لتحقيق �إز�ء ذلك.

*صحافية

أيمن هلسا 

يف �شابقة هي �الأوىل من نوعها، قام مدعي عام جنوب عمان، �لقا�شي �أحمد 
�لرو�حنة، يف بدء �أيار 2013، باإ�شناد تهمة �الإجتار بالب�شر وفقاً الأحكام قانون 
منع �الإجتار بالب�شر رقم 9 ل�شنة 2009 وبروتوكول منع وقمع �الإجتار بالب�شر ملدير 
�شركة خدماتية متخ�ش�شة بالعمالة �لو�فدة. وبح�شب ما جاء يف و�شائل �الإعالم، 
فاإن �ل�شركة و�شعت 60 عاماًل من �جلن�شيتني �مل�شرية و�لهندية يف م�شاكن غري 
�شاحلة و�أو�شاع �شحية �شيئة، حيث كانت �مل�شاكن يف غرف �شغرية مكتظة 
باأعد�د كبرية، ال يتو�فر فيها �ملاء و�لكهرباء و�ل�شرف �ل�شحي، وحماطة ب�شياج 
مينع دخول �أي من �لعمال �أو خروجه، كما �أن �لقائمني على �ل�شركة تذرعو� 
باأو�شاعهم غري �لقانونية لتخويفهم وفر�س بقائهم د�خل تلك �مل�شاكن من �أجل 
�شالمتهم وعدم �إلقاء �لقب�س عليهم خالل �حلمالت �الأمنية �ملنظمة للعمالة.
�لدالئل �الإيجابية، يطرح بع�س عالمات  �لقر�ر �لذي يعطي جمموعة من 
�أن  �ال�شتفهام ب�شاأن قانون منع �الإجتار بالب�شر �الأردين: ففيما ر�أى �لبع�س 
�لقانون �ملذكور ال يغطي �الأفعال �جلرمية �لتي ن�س عليها �لربوتوكول كافة، 
�الأمر �لذي �أجرب �لقا�شي �لرو�حنة على �للجوء �ىل بروتوكول منع �الإجتار 
بالب�شر ل�شد �لنق�س، ر�أى �لبع�س �الآخر �أن �للجوء �إىل �لربوتوكول ح�شل 

من باب �لتاأكيد ولي�س ب�شبب �لق�شور يف �لقانون.
حمدودة  �الأردين  بالب�شر  �الإجتار  منع  قانون  تطبيقات  �أن  �إىل  �الإ�شارة  وجتدر 

ن�شبياً وهي تنح�شر عموماً يف جمال بيع �الأع�شاء �لب�شرية. ومرد ذلك هو �أن 
�مل�شّرع �الأردين ��شتعاد �لعبار�ت نف�شها �لو�ردة يف �لربوتوكول، و�لتي لها معان 
�لقانون �لدويل �لعام ولكن لي�س يف �لقو�نني  ومدلوالت حمددة ومعينة يف 
�الأردنية �لد�خلية. فعلى �شبيل �ملثال، �لعمل بال�شخرة �لتي وردت يف �لقانون 
و�لربوتوكول جند لها تعريفاً باملادة )2( من �تفاقية منظمة �لعمل �لدولية رقم 
29 ل�شنة 1930، وكذلك عبارة ��شرتقاق جند لها تعريفاً يف �تفاقية �لرق ل�شنة 

1926، فيما ال جند لها تعريفاً و��شحاً يف �لقانون �الأردين �لد�خلي. لذلك 

�أ�شبح تعريف �جلرمية يف �لقانون �لوطني يت�شف بالعمومية و�لغمو�س ويفتقر �إىل 
�لدقة. كما �أن هناك عبار�ت �أغفلها �مل�شّرع �الأردين مثل »�لتجنيد« و«�لتنقيل« 
وكذلك �الأمر بالن�شبة لعبارة »�ملمار�شات �ل�شبيهة بالرق« �لتي جند تعريفاً لها يف 
�التفاقية �لتكميلية الإبطال �لرق وجتارة �لرقيق و�الأعر�ف و�ملمار�شات �ل�شبيهة 
بالرق ل�شنة 1956. و�أخري� ت�شكل بع�س �الأفعال �لو�ردة يف �لتعريف جر�ئم 
م�شتقلة مبوجب قانون �لعقوبات من مثل �خلطف و�الحتيال و�إجبار �ملر�أة على 
ممار�شة �لبغاء، وهي جر�ئم تخ�شع لعقوبات �أقل ق�شوة من عقوبة �الإجتار بالب�شر. 
ويف هذه �حلاالت، غالباً ما مييل �لق�شاء �ىل تكييف �أفعال �الإجتار �شمن �الأو�شاف 
�لقانونية لقانون �لعقوبات، على خلفية �أنها �أكرث و�شوحاً مثل �الإيذ�ء وهتك 
�لعر�س و�حلرمان من �حلرية، �أو غريها من �جلر�ئم، �أو رمبا �أي�شاً على خلفية �أنها 
�أقل ق�شوة. يذكر �أنه �أمام فعل و�حد متعدد �الأو�شاف �جلرمية، تن�س �لفقرة 1 
من �ملادة 57 من قانون �لعقوبات �الأردين على �أنه »�إذ� كان للفعل عدة �أو�شاف 
ذكرت جميعها يف �حلكم، فعلى �ملحكمة �أن حتكم بالعقوبة �الأ�شد«، فيما تن�س 
�لفقرة 2 من �ملادة ذ�تها على �أنه »�إذ� �نطبق على �لفعل و�شف عام وو�شف 
خا�س �أخذ بالو�شف �خلا�س«. لذلك قد يكون �عتماد �ملدعي �لعام لربوتوكول 
منع �الإجتار بالب�شر هو من باب �لتاأكيد وحماولة لتقليل �حتمالية قيام �ملحكمة 

بتكييف �الأفعال �جلرمية حتت بند جرمية �أخرى.
ومل يتناول �لد�شتور �شر�حة �لرتبة �لقانونية لالتفاقيات �لدولية �مل�شادق عليها، 
�إال �أن �جتهاد حمكمة �لتمييز، �أعلى حمكمة نظامية يف �الأردن، ��شتقر على 

�إعطاء �التفاقيات �لدولية �مل�شادق عليها ح�شب �الأ�شول رتبًة �أعلى من �لقو�نني 
�لعادية، و�إن �قت�شر تطبيق هذه �لقاعدة على �التفاقيات �ملت�شلة بالعالقات 
�لتجارية �أو �القت�شادية بني �الأردن وغريها من �لدول، �إ�شافة �إىل كونها �تفاقيات 
متاحاً  كان  �الأردين  �لقانوين  �لنظام  يف  تطبيقها  �أن  مبعنى  �لتنفيذ،  تلقائية 
�أي تد�بري وطنية بهذ� �خل�شو�س، كما هي �حلال عند  دون �حلاجة التخاذ 
�إلغاء ر�شوم جمركية على ب�شائع م�شتوردة �أو حتديد طريقة �حت�شاب �لتعوي�س 
عن �الأ�شر�ر �لتي تنجم عن حو�دث �لطري�ن �لدويل. ومن هذ� �ملنطلق، يبقى 
تطبيق بروتوكول منع �الإجتار بالب�شر مبا�شرة يف ق�شية جز�ئية مو�شع ت�شاوؤل: 
فهو لي�س من �التفاقيات �لتلقائية �لتنفيذ بل هو يقت�شر على �إلز�م �لدولة 
�ملوقعة له بتعديل ت�شريعها �لوطني ليتالءم مع �أحكامه، ومبد�أ �ل�شرعية �لذي 
�أنه ال جرمية وال عقوبة �إال بن�س يلزم �لقا�شي �لوطني باجلر�ئم  ين�س على 

و�لعقوبات �لتي حددها �لقانون �لوطني.

*محام و أستاذ القانون المشارك

 بجامعة اإلسراء، عمان – األردن

سارة ونسا

يف عام 2011، �شدر قانون مبعاقبة جرمية �الإجتار باالأ�شخا�س، وقد مت مبوجبه �إ�شافة 
مو�د جديدة �ىل قانون �لعقوبات، �عتمد فيه للمرة �الأوىل مبد�أ معاقبة ��شتغالل 
�لغري. وقد ح�شلت �ملفكرة �لقانونية على ملفي دعويني ال تز�الن عالقتني �أمام 
حمكمة �جلنايات يف بريوت بتهمة �الإجتار بالب�شر. وفيما �الأفعال �لتي حتركت 
�لدعويان على �أ�شا�شها هي دفع �أ�شول )�أمهات و�آباء( الأوالدهم �لقا�شرين �ىل 
�لت�شول، فاإن �ملر�جع �لق�شائية �لناظرة فيهما )�لنيابة �لعامة �ال�شتئنافية يف بريوت 
وقا�شي �لتحقيق و�لهيئة �التهامية( قد �أجمعت على و�شفها باأنها �إجتار بالب�شر، 
ما يجعلها جناية وفق �ملادة 586 �لتي مت �إدخالها يف قانون �لعقوبات مبوجب 
�لقانون �مل�شار �ليه �أعاله. وتعاقب �ملادة هذ� �لفعل باالعتقال مدة 10 �شنو�ت 
وبغر�مة بحال كان �جلاين »�أحد �أ�شول �ملجني عليه«. و�لالفت يف هذ� �لتوجه 
�أنه يح�شل رغم �حلذر �لق�شائي �إز�ء تطبيق �ملو�د �ملت�شلة باالإجتار بالب�شر، ويف 
حني �أنه كان من �ملمكن �الدعاء على هذه �الأفعال مبخالفة مادة �أخرى يف قانون 
�لعقوبات، وهي حتديد�ً �ملادة 618 عقوبات �لتي تعاقب من دفع قا�شر�ً على 
�لت�شول باحلب�س ملدة �أق�شاها �شنتان1. وبالتايل، من �لالفت �أن عدد�ً من �لق�شاة 
�أجمعو� على عد دفع �لقا�شرين �ىل �لت�شول يف هذه �حلالة �إجتار�ً بالب�شر على غري 
عادة ورمبا للمرة �الأوىل من دون �أن يتطرقو� حتى �ىل �حتمال �أن ت�شكل هذه 
�الأفعال جنحة وفق �ملادة 618، علماً �أن ثمة فارقاً �شا�شعاً يف �لنتائج و�لعقوبات 
�ملرتتبة على ذلك. ومن هذ� �ملنطلق، من �شاأن �لتدقيق يف هذين �مللفني �أن 

يعلمنا كثري�ً عن كيفية مقاربة �لق�شاة جلر�ئم �الإجتار بالب�شر. 

وقائع الملف األول 
ويف وقائع �مللف �الأول، �ألقت مفرزة ��شتق�شاء بريوت، يف نهاية �شهر ت�شرين 
�لثاين من �لعام 2012، حو�يل �ل�شاعة �لثامنة م�شاًء، �لقب�س على قا�شرين من 
�جلن�شية �ل�شورية، وهما يقومان ببيع �لعلكة و�لت�شول يف �شو�رع بريوت. وتبعاً 
لذلك، ��شتدعت �لقوى �الأمنية �لو�لدة للتحقيق معها »ملعرفة �شبب �إر�شالهما 
�ىل �لطريق«. وخالل �لتحقيق معها �أفادت باأنها �أم الأربعة �أوالد و�أنها م�شابة 
مبر�س مزمن ومت�شي على �لعكاز وهي متاأهلة من رجل �شوري لديه »دي�شك« 
�لذي  و�جلوع  �الأخرية  �الأيام  هذه  �ملادي يف  »و�شعنا  ب�شبب  و�أنه  يعمل،  ال 
مررنا فيه �أر�شلُت ولدّي �ىل �ل�شارع لبيع �لعلكة لكي ن�شرتي �خلبز«. وعلى �إثر 
هذه �الإفادة، قرر �ملحامي �لعام �ال�شتئنايف يف بريوت توقيف �لو�لدة وت�شليم 
�لقا�شرين �ىل موؤ�ش�شة للرعاية �الجتماعية و�إحالة �مللف �أمام �لقا�شي �ملنفرد 
بالن�شبة  منا�شباً  ير�ه  ما  الإجر�ء  بريوت  �الأحد�ث يف  ق�شايا جنح  �لناظر يف 
للقا�شرين »على �شوء �أحكام �ملادة 26 من قانون �الأحد�ث«. ولدى ��شتجو�ب 
�لو�لدة من قبل قا�شي �لتحقيق يف بريوت ب�شاأن حمل ولديها على �لت�شول، 
�أجابت �أنها وزوجها يعانيان من �أمر��س ال ت�شمح لهما بالعمل و�أنه »نظر�ً ل�شيق 
�حلال وعدم متكننا من دفع �إيجار �لغرفة �لتي نقيم فيها، ذهب �لولد�ن للت�شول 
لت�شديد �الأجرة، وو�شعنا �ملادي �شيئ جد�ً وال ن�شتطيع �لعودة �ىل بلدنا ج�شر 
�ل�شغور يف �شوريا ب�شبب �الأو�شاع �الأمنية«. وقد �نتهى �ىل �تهام �ملدعى عليها 
من قبل �لهيئة �التهامية وفق �لقر�ر �لظني لقا�شي �لتحقيق، بجناية �الإجتار 
بالب�شر و�إ�شد�ر مذكرة �إلقاء قب�س بحقها و�إحالتها �ىل حمكمة �جلنايات يف 
�إبر�زه من وقائع،  �أمامها«. وقد بنت �لهيئة قر�رها، على ما مت  بريوت لتحاكم 
معتربة �أن �ملدعى عليها، و»بحكم �شلطتها كو�لدة للقا�شرين، دفعتهما للت�شول 
يف �ل�شو�رع حتت �شتار بيع �لعلكة، حتى �أوقات �لليل و��شتغاللهما جلني �ملال 
وهما بعمر يحتاجان فيه للرعاية«. �أما بالن�شبة ملا �شرحت به �لو�لدة عن و�شعها 
وو�شع زوجها �ل�شحي، فقد �عتربت �لهيئة �التهامية �أن هذ� �الأمر »لي�س من 
�شاأنه رفع �لتبعية �جلز�ئية عنها«، �أما بالن�شبة �ىل ما �أدلت به عن عدم متكنها من 

�لعودة �ىل ج�شر �ل�شغور، فاعتربت �لهيئة �التهامية �أنها »حماولة لالإيحاء باأنهم 
��شطرو� لرتك بلدهم ب�شبب �لو�شع �الأمني يف حني �أنها مقيمة يف لبنان منذ 
قبل �لعام 2006 بدليل وجود حكم �شادر بحقها يف تلك �ل�شنة )مالحظة: 
مل يذكر �مللف يف �أي حلظة ما هو �جلرم مو�شوع �حلكم �مل�شار �ليه، كما مل 
يلفت �مللف �ىل ختم دخول �الأمن �لعام على بطاقة عودة �ملدعى عليها و�ملوؤرخ 
يف 2012/6/16(. وبعد �أن عّينت �ملحكمة حمامياً للمدعى عليها بناًء على 
طلبها، �أدلت خالل ��شتجو�بها �أمام حمكمة �جلانيات باأنها مل تكن على علم 
باأن �أوالدها يبيعون �لعلكة بال�شارع، �إمنا كانت تعتقد �أنهما ذهبا للعب �النرتنت. 

وقائع الملف الثاني
بتاريخ  بريوت  ��شتق�شاء  مفرزة  قامت  فقد  �لثاين،  �مللف  لوقائع  بالن�شبة  �أما 
ببيع �لعلكة و�لت�شول يف  �أربعة قا�شرين وهم يقومون  2013/1/17 بتوقيف 

بريوت، علماً �أن و�لدة �أحدهم كانت برفقتهم. وتبعاً لذلك، مت �لتحقيق مع و�لدة 
�ثنني منهم، كانت موجودة معهما على �لطريق وقد �أفادت باأن �شبب وجودها 
مبعيتهما يف حال ت�شول على �لطريق �لعام هو حالتهم �القت�شادية �ل�شعبة و�أن 
زوجها متوفى. كذلك مت �لتحقيق مع �أ�شول �لقا�شرين �الآخرين )وبع�شهم 
�أقارب( و�أفادو� باأنهم هربو� من �شوريا منذ حو�يل �شهر ب�شبب �الأو�شاع �الأمنية 
هناك، و�أفادت و�لدة �أحدهم باأن زوجها متوفى، و�أنها تعمل يف جمال تنظيف 
�لبيوت و�أن �بنها ال يت�شول بل يبيع �لعلكة ب�شبب و�شعهم �ملادي �ل�شعب 
ومن �أجل �حل�شول على »قوت يومنا«. �أما �شقيق �أحد �لقا�شرين فقد �أفاد باأن 
�شقيقه يقدم على بيع �لعلكة من تلقاء نف�شه و�أنه يذهب مع �أبناء �جلري�ن ومل 
يطلب منه هذ�، علماً �أنه »كان يتابع درو�شه يف �شوريا«. وقد قرر �ملحامي �لعام 
�ال�شتئنايف يف بريوت �إحالة �مللف �أمام �لقا�شي �ملنفرد �لناظر يف ق�شايا جنح 
مت  �لذين  للقا�شرين،  بالن�شبة  منا�شباً  ير�ه  ما  بريوت الإجر�ء  �الأحد�ث يف 
ت�شليمهم �ىل مركز رعاية �جتماعية؛ كما قرر توقيف �أ�شول ثالثة منهم )مل 
يتم توقيف �شقيق �لقا�شر �لر�بع كما مل يتم توقيف و�لدته �أو و�لده ب�شبب 
وجودهما يف �شوريا(، و�إحالتهم �أمام قا�شي �لتحقيق حيث تبنو� جميعاً ما 
�أنه مل يكن على  �أ�شاف �أحدهم  �أدلو� به خالل �لتحقيقات �الأولية. وقد 
وهي  لهم  �ملن�شوبة  �لتهمة  نفو�  كما  �ملنزل.  يعمل خارج  �لقا�شر  باأن  علم 
�الإجتار باأوالدهم. وقد �عتربت �لهيئة �التهامية على غر�ر قا�شي �لتحقيق 
موؤكدة وجوب حماكمتهم  بالب�شر  �إجتار  هو  �لثالثة  �ملدعى عليهم  فعل  �أن 
�أمام حمكمة �جلنايات. و�عتربت �أن كاًل من �ملدعى عليهم �لثالثة »�أقدم 
على �الإجتار بابنه �لقا�شر، م�شتغاًل �شلطته �لو�لدية عليه لال�شرت�ك معه لياًل، 

يف �لت�شول و��شتجد�ء �الإح�شان، عن طريق �لتحجج ببيع �لعلكة«. 
وبذلك، تبدو �لهيئات �لق�شائية �ملذكورة وكاأنها مالت ب�شرعة �ىل تطبيق قانون 

�الإجتار باالأ�شخا�س، �أي �ىل تكييف �الأفعال �ملعرو�شة عليها بال�شكل �لذي 
ولي�س  بالب�شر  �الإجتار  جناية  فعّدتها  عليها،  �لعقوبات  �أق�شى  بتطبيق  ي�شمح 
جنحة �لدفع للت�شول �مل�شار �ليها �أعاله. وكما تقدم، من �لالفت �أن يت�شل �أول 
تطبيقات قانون جترمي �الإجتار بالب�شر على �أمهات �شوريات دفعن �أوالدهن �ىل 
�لت�شول وهم يف حال عوز كما هي حال معظم �لالجئني. ففي حاالت كهذه، 
يكون �لد�فع �ىل �لت�شول عموماً لي�س �الإثر�ء �أو �الإجتار باالآخر، �إمنا �أود هوؤالء 
جميعاً، ما يجعل �الأ�شول كاالأطفال �شحايا �لفقر و�حلاجة ورمبا �لقوة �لقاهرة، 
ويجعل �لت�شدد �لعقابي هنا يف غري حمله. وما يجعل �الأمر �أكرث غر�بة هو خلو 
�مللفني من �أي ��شتجو�ب للقا�شرين ومن نظرتهم ملا كانو� يتعر�شون له. كما ال 
توجد �أي �إ�شارة �أو حتى تلميح �ىل �حتمال �أن يكون �أهل �لقا�شرين يعملون 
�شمن ع�شابة �أم ال، �إ�شافة �ىل عدم �لبحث عن طبيعة �ال�شتغالل �حلا�شل �أو 
مدى حاجة �أو فقر تلك �لعائالت وفيما �إذ� كان لديها م�شدر رزق �آخر �أو ممكن. 
 ومن هذه �لز�وية، ي�شبح �لت�شاوؤل م�شروعاً يف ما �إذ� كان ت�شدد �لق�شاة هنا 
�أنه  �أم  �ال�شتغالل  �أ�شكال  �لت�شدي جلميع  للق�شاء يف  جّدية  باإر�دة  يت�شل 
يندرج �شمن خانة ردود �لفعل �شد تكاثر �أعد�د �لالجئني �ل�شوريني2، متاماً 
كما هي حال �حلمالت �لتي تقوم بها بلديات عدة ملنع جتمع وجتول هوؤالء �أو 

�أي�شاً قيام �جلي�س �للبناين ب�شرب عمال �شوريني يف �الأ�شرفية يف نهاية �لعام 
�لفائت3 �أو �أي�شاً �ملمار�شات �لتي قام بها عنا�شر بلدية �لدكو�نة بتغطية كاملة 
من رئي�شها، من تعرية وحتر�س و�شرب و�إيذ�ء �شد بع�س �ملو�طنني �ل�شوريني 
مثاًل. وما يزيد هذ� �لت�شاوؤل �إحلاحاً هو �أن ت�شدد �لق�شاة يف هاتني �لق�شيتني قد 
طال عملياً �إحدى �لفئات �الأ�شعف �جتماعياً، فيما »ع�شابات �الإجتار معروفة 
لدى �الأجهزة �الأمنية وكان باإمكانهم مالحقتها عندما �أ�شبح �لقانون نافذ�ً. ومن 
�الأمثلة �لد�لة على ذلك هو قر�ر �شادر عن قا�شي �لتحقيق )�ملن�شور يف هذ� 
�لعدد( مبنع حماكمة و�لد قا�شرة ذ�ت 9 �شنو�ت، ثبت �أنها كانت تر�ق�س زبائن 

�أحد �ملطاعم �لليلية يف بريوت بجرم �الإجتار بالب�شر، نظر�ً »للرب�ءة« يف وجهها.
وال  بالب�شر،  �الإجتار  �شحايا  حلماية  قانوين  �إطار  و�شع  �ل�شروري  من  كان 
�شيما �الأطفال منهم، �إال �أن و�شع ن�شو�س من�شلخة عن �لو�قع �الجتماعي 
هذ�  يهدف  �لتي  �لفئات  حول  عام4  نقا�س  �أي  دون  ومن  و�القت�شادي، 
خمالف  نحو  على  ��شتخد�مه  �ىل  �أدى  يكون  قد  حمايتها،  �ىل  �لقانون 
�شعفاً  �الأكرث  �لفئات  �أد�ة حلماية  من  �لقانون  فانقلب  �الأ�شا�شية،  الأهد�فه 
وعر�شة لال�شتغالل �ىل �أد�ة �إ�شافية ملعاقبة هوؤالء و�القت�شا�س من فقرهم، 

يف جوٍّ عام يّت�شم بالعن�شرية �شّدهم. 

قانون اإلتجار باألشخاص في أولى حاالته 
التطبيقية: سالح ضد الفئات الضعيفة أم 

لمصلحتهم؟

�ملادة 618 من قانون �لعقوبات: »من دفع قا�شر� دون �لثامنة ع�شرة من عمره �ىل �لت�شول . 1

�ألف �ىل  وبالغر�مة من ع�شرين  �أ�شهر �ىل �شنتني  باحلب�س من �شتة  جر� ملنفعة �شخ�شية عوقب 

مئتي �ألف لرية لبنانية«

�المني . 2 �لو�شع  بالده،  �إىل  �ل�شوريني  �لالجئني  لتدفق  »و�شع حد«  �إىل  يدعو  لبناين  وزير 

 http://alhayat.com/Details/487803 ،مهدد من قبل �لالجئني �ل�شوريني

�لو�فدين ومعاقبة �مل�شوؤولني ، هيومن ر�يت�س . 3 على لبنان �لتحقيق يف �عتد�ء �جلي�س على 

 0-10/10/http://www.hrw.org/ar/news/2012 ،2012-10-10 ، و�ت�س

�ملفكرة . 4 �شحاياه؟«،  �ز�ء  ح�شا�شية  �أي  بالب�شر:  �الجتار  »قانون  فرجنية،  غيدة  مقال  ير�جع 

�لقانونية، �لعدد �لثاين

النيابة العامة تستأنف قرارا لقاضي التحقيق: 
هذا الفعل يسمى إتجارا بطفل 

سعدى علوه

�الجتار بالب�شر - مدونة بلوغ �شبوت�الجتار بالب�شر - مدونة بلوغ �شبوت

االدعاء العام األردني 
يوجه تهمة باالستناد 

إلى اتفاقية دولية

�الإجتار بالب�شر-موقع جريدة بدر
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هال كرباج

باأنها  لل�شحة  �الجتماعية  �ملحددة  �لعو�مل  �لعاملية  �ل�شحة  منظمة  تعّرف 
»�لظروف �لنا�شئة عن �لبيئة �الجتماعية و�ل�شيا�شية و�القت�شادية �لتي ينمو 
فيها �لفرد و�لتي توؤثر مبا�شرة على �شحته �جل�شدية و �لنف�شية«1. وُيعترب نظام 
�لرعاية �ل�شحية و�حد�ً من �لعو�مل �ملحددة �الجتماعية �الأكرث تاأثري�ً يف �أي 
جمتمع. فهو قد يوفر �إمكانية �لو�شول �إىل �لرعاية �لفعالة لدى �شائر �الأفر�د 
�لطبقات  بني  �لقائم  �ل�شرخ  �الإبقاء على  �لعك�س،  �أو على  متييز،  من دون 
�الجتماعية. ويف هذه �حلالة، يكون للعجز عن �لو�شول �إىل خدمات �لرعاية 
�ل�شحية �ملالئمة تاأثري �شلبي على �الإنتاجية و�لقدرة على �لتكيف، ما يوؤدي 

بالتايل �إىل ��شتد�مة دورة �لفقر و�ال�شتبعاد.
و�إذ� نظرنا عن كثب �إىل نظام �لرعاية �ل�شحية �لنف�شية يف لبنان، يبدو من 
�أ�شا�شاً  �الجتماعية،  �لطبقات  بني  �النق�شام  هذ�  على  يحافظ  �أنه  �لو��شح 

ب�شبب عدم وجود �شيا�شة وطنية لل�شحة �لنف�شية.

القطاع العام: خيار اإليداع في مؤسسات 
الرعاية ال يزال ممكنًا

»ل« �شاب يف �لثالثني من عمره، يتحدر من عائلة تعي�س حتت خط �لفقر 
يتجلى  قد  مزمن  نف�شي  مر�س  وهو  �لف�شام،  من  »ل«  يعاين  �لبقاع.  يف 
موؤمل ومقلق  و�قع  �نتكا�شات، مع  وميّر عرب  �لهذيانية،  �لهلو�شة/�الأفكار  يف 
يعي�شه �ملري�س. ال ي�شتطيع »ل« تلقي �لرعاية �ل�شحية �إال من خالل وز�رة 

�ل�شحة، �إذ �إنه ال ميتلك �أي تاأمني �شحي.
متّثل  )�لتي  �لنف�شية  للرعاية  �ل�شحة  وز�رة  قبل  من  �ملخ�ش�شة  �ملو�زنة  �إن 
�لعلم  �إمنا هي خم�ش�شة لال�شت�شفاء، مع  �لعامة2(  �ل�شحة  مو�زنة  %5 من 

�إال يف ثالثة م�شت�شفيات لالأمر��س  تتّم  �أن تغطية عمليات �ال�شت�شفاء ال 
�خلدمات  �أما  نفدت.  قد  تكون  ما  غالباً  �لتي  �الأدوية،  ولتوفري  �لنف�شية2، 
�أو  �لتخ�ش�شات  �ملتعددة  �ملتابعة  �أو  �الأمر��س  من  للوقاية  �شو�ء  �خلارجية، 
موجودة.  غري  فهي  و�ملهني،  �الجتماعي  �الندماج  �إعادة  على  �مل�شاعدة 
مر�كز  �إن�شاء  وجوب  على  ين�س   1983/72 �ال�شرت�عي  �ملر�شوم  �أن  غري 

خلدمات �لرعاية �ل�شحية �لنف�شية يف �شائر �أنحاء �لبالد3.
�إىل  �إدخاله  يتم  �النتكا�س،  فرت�ت  خالل  »ل«؟  عالج  �إذ�ً  يتّم  كيف 
��شت�شفاء  عملية  كل  وبني  وتكييفه،  �لعالج  تعديل  �أجل  من  �مل�شت�شفى 
�خت�شا�شيون  فيه  ي�شارك  �أي جمال لعالج خارجي  له  يتو�فر  و�أخرى، ال 
مر�شدة  نف�شي،  طبيب  �لنف�س،  علم  يف  )�خت�شا�شي  خمتلفة  ميادين  يف 
يعيد  �أن  �شاأنه  ومن  �الن�شغايل...(  �لعالج  يف  �خت�شا�شي  �جتماعية، 
�ملنزل  د�خل  تام  خمول  يف  �أيامه  »ل«  يق�شي  لذ�،  �ملجتمع.  يف  �إدماجه 
وحالته تتدهور تدريجياً. تتكرر �نتكا�شات »ل« وتتقارب عمليات ��شت�شفائه 
يف �نتظار �أن يقرر �لطبيب �لنف�شي �أن حالته قد تدهورت و�أنه ال يتجاوب 
مع �لعالج وينزع �إىل �لعنف. فيقرر، باالتفاق مع �لعائلة، �إدخاله نهائياً �إىل 

م�شت�شفى لالأمر��س �لنف�شية.
من  �لثالثني  يف  �مل�شت�شفى  يف  �لد�ئمني  �لنزالء  من  بذلك  »ل«  ي�شبح 
من  �الإذن  على  �حل�شول  بعد  عائلته،  مع  �لعطل  �أحياناً  مي�شي  �لعمر؛ 
ذ�ته؛  على  منطوياً  وي�شبح  تدريجياً  ينعزل  �أنه  �إال  �لنف�شي،  �لطبيب 
بالعجز  دوماً  ي�شعر  بل  �ملوؤ�ش�شة  خارج  �حلياة  مع  للتاأقلم  حافز  �أي  يفقد 
�أي  �مل�شت�شفى، من دون  �ليوم يف مطبخ  �لقيام بذلك. يعمل طو�ل  عن 
مقابل، وذلك يف �شياق عالجه �الن�شغايل عن طريق �لعمل، على �لنحو 

�لذي يحدده �لفريق �لطبي.
�شائد�ً  كان  �لذي  �لنف�شي  �لعالج  مع  الفتاً  ت�شابهاً  �ل�شورة  هذه  تعك�س 

�إيد�ع �ملر�شى �لنف�شيني يف  يف �لقرن �لتا�شع ع�شر و�لذي كان يقوم على 
موؤ�ش�شات للرعاية وي�شتلهم �أ�ش�شه من »�لعالج �الأخالقي �أو �ملعنوي« �لذي 
طّوره بينيل:pinel و�لذي يقوم على وجوب عزل �ملر�شى �لنف�شيني عن 
�ملجتمع وعدم �إمكانية �شفائهم �إال من خالل �لعمل و�لعي�س يف موؤ�ش�شات 
 syndrome( �ملوؤ�ش�شية«  لـ«�ملتالزمة  �لالحق  �لو�شف  �إن  �لرعاية4،5. 
لدى  بالهوية  لل�شعور  �لتدريجي  �لفقد�ن  وهي   ،)institutionnel

�ل�شخ�س وخ�شوعه بالكامل للموؤ�ش�شة وتدين �لد�فعية و�ال�شتقاللية لديه، 
قد �شاهم يف �إعادة �لنظر يف هذ� �لنموذج و�لتطور �لتدريجي حلركة �لعالج 

خارج �ملوؤ�ش�شات و�مل�شت�شفيات للمر�شى �لنف�شيني يف �لقرن �لع�شرين.
�خلا�شة  للت�شريعات  غياب  ظّل  يف  كّله  هذ�  يتم  ذلك،  �إىل  باالإ�شافة 
تقرير  عملية  الإد�رة  قانون  �أي  وجود  عدم  ذلك  مبا يف  �لنف�شية،  بال�شحة 
�خلطة �لعالجية و�شروط �ال�شت�شفاء �لق�شري ومدته. فال تخ�شع �مللفات 
�حلياة يف  بالبقاء مدى  عليهم  �ملحكوم  �ملزمنني،  باملر�شى  �خلا�شة  �لطبية 
�شاأنها  �أي هيئة ق�شائية م�شتقلة من  للمر�قبة من قبل  �لرعاية،  موؤ�ش�شات 
�لنظر يف مدى تو�فر �ملربر�ت ال�شتمر�ر �لعالج يف �مل�شت�شفى. �أما ظروف 
�لعالج  وطرق  �ملر�شى(  عمل  �ملر�شى،  حقوق  )�حرت�م  �ال�شت�شفاء 
و�لتقييد  �لكهربائية  بال�شدمات  و�ملعاجلة  �لدو�ئي  )�الإفر�ط  �لق�شرية 

�جل�شدي(، فال تخ�شع الأي رقابة �أو مر�جعة3.
لقد �خرتنا �إير�د مثال متطرف و�إمنا حقيقي، وهو يج�شد، بدرجات متفاوتة، 
بيئات  �إىل  وينتمون  �لف�شام  من  يعانون  �لذين  �ملر�شى  من  �لعديد  و�قع 
�جتماعية و�قت�شادية حمرومة. غري �أنه ال بد من �الإ�شارة �إىل �أن بع�س �ملر�شى 
�مل�شت�شفيات؛  يف  جميعاً  �إيد�عهم  يتم  ال  �إذ  �لنظام؛  هذ�  من  ي�شتفيدون 
فبع�شهم ال يقيمون يف �مل�شت�شفى �إال لفرت�ت ق�شرية ويتمتعون بدعم �أ�شري 
و�جتماعي يعّو�س عن �لنق�س يف �ملتابعة �خلارجية. باالإ�شافة �إىل ذلك، 
بال  هم  �لذين  �ملر�شى  لبع�س  �لوحيد  �مللجاأ  �لرعاية  موؤ�ش�شات  ت�شّكل 
�أ�شرهم. كما �أن �لعاملني يف �ملوؤ�ش�شات ي�شعون  ماأوى ومهملون من قبل 
يف  �ملر�شى  غو�س  ومنع  وريا�شية  وحرفية  فنية  �أن�شطة  لتنفيذ  جاهدين 
كونها  تتعدى  ال  �ملبادر�ت  هذه  من  �لغاية  �أن  �إال  �ملوؤ�ش�شية«.  »�ملتالزمة 
�ملري�س  باإحلاق  �لقا�شي  �لرئي�شي  �لهدف  تخدم  وال  وترفيهية،  ت�شغيلية 

مب�شروع �إعادة تاأهيل �جتماعية على �ملدى �لطويل.
�ل�شمان  عرب  �شحية  بتغطية  يتمتعون  �لذين  للمر�شى  �أي�شاً  ميكن 
نف�شها  �مل�شت�شفيات/�ملوؤ�ش�شات  هذه  دخول  �جلي�س  �أو  �الجتماعي 
و�حل�شول على بع�س �الأدوية. �إال �أن �الإيد�ع �لد�ئم �أقل �شيوعاً وفرت�ت 
مر�كز  �نعد�م  �أن  كما  �ملر�شى.  هوؤالء  لدى  عموماً  �أق�شر  �ال�شت�شفاء 
على  بدورها  تنعك�س  �لتاأهيل  و�إعادة  �ملتابعة  وغياب  �خلارجية  �لرعاية 

تطور حاالت هوؤالء �ملر�شى.
هذه  �أنو�ع  وتعدد  مري�س  كل  حالة  تعقيد  درجات  عن  �لنظر  وبغ�س 
تبعاً  مهامهم  يوؤدون  �لرعاية  ومقدمي  �لعاملني  �أن  �لعلم  ومع  �حلاالت، 
�ملوؤ�ش�شات  يف  �لنف�شية  �ل�شحية  �لرعاية  نظام  �أن  يبقى  �ملتاحة،  للمو�رد 
�أنه  على  �لنف�شي  �ملر�س  وت�شوير  �الإيد�ع  منطق  على  يرتكز  �إمنا  �لعامة 
يتم  ما  وغالباً  �ملجتمع.  يف  �حلياة  مع  للتكيف  قابل  وغري  ع�شال  مر�س 
تربير �الإيد�ع يف موؤ�ش�شات �لرعاية ببلوغ مرحلة متقدمة من �ملر�س وعدم 
�لتجاوب مع �لعالج، يف حني �أنه ينتج يف بع�س �الأحيان من �ل�شو�ئب �لقائمة 
يف نظام �لرعاية �ل�شحية ولي�س من حقيقة طبية مو�شوعية. ومن �شاأن ذلك 
�أن يولد بالطبع �أر�شية خ�شبة الإ�شاءة ��شتعمال �ل�شلطة مع �ملري�س، مع رّد 
ذلك يف معظم �الأحيان �إىل م�شلحته وم�شلحة �ملجتمع، �شو�ء من مقدمي 
�لرعاية �أو عائلة �ملري�س. كما ال ي�شمح هذ� �لنظام بالو�شول �إىل �الأ�شخا�س 
�لذين يعانون من حاالت نف�شية ال ت�شتدعي �ال�شت�شفاء، �إال �أنها حتتاج �إىل 

�لعون و�لرعاية �خلارجيني )�لقلق و�ال�شطر�بات �لغذ�ئية، �لخ.(.

القطاع الخاص: المفهوم النيوليبرالي 
للرعاية الصحية

�إذ� ما تاأملنا يف قطاع �لرعاية �ل�شحية �لنف�شية يف �لقطاع �خلا�س باملقارنة مع 
�لقطاع �لعام، نلحظ �أن �لفارق �الأول يتمثل بالطبع يف �لكلفة �لعالية لذ�ك 
�لنف�شي  �لعالج  �أو  �لطب  فاملعاينات �خلارجية يف جمال كل من  �لقطاع. 
متابعة  تنطوي على  ما  غالباً  �أنها  ومبا  تاأمني �شحي.  تغطية  تخ�شع الأي  ال 
طويلة �الأمد، فهي مكلفة وتفوق �إمكانيات جزء كبري من �ل�شكان. غري �أن 
�حلاالت �لنف�شية/�لعقلية �لتي ال ت�شتلزم بال�شرورة دخول �مل�شت�شفى هي 
�الأكرث �شيوعاً بني عامة �ل�شكان، ولكنها �الأقل ��شتهد�فاً من قبل  حتديد�ً 

�لقطاع �لعام.
و�ال�شت�شفاء يف موؤ�ش�شات �لقطاع �خلا�س عادة ما يكون ملدة ق�شرية ويتم 
يف جناح �الأمر��س �لنف�شية د�خل م�شت�شفى ال يخت�س باالأمر��س �لنف�شية 
وحدها، ما يحّد كثري�ً من و�شمة �لعار �لتي تل�شق باالأ�شخا�س »�ملجانني«. 
�أما تكاليفها، فتقع بالكامل على عاتق �ملري�س، �إذ ترف�س �شركات �لتاأمني 

�ل�شحي تغطية �أي عمليات ��شت�شفاء نف�شية.
�أو�شع من خدمات �لرعاية، مع  ويت�شّمن �لقطاع �خلا�س عموماً جمموعة 
�لعالج  نحو  عام  وتوجه  �مل�شاعد  �لطب  يف  �ملتخ�ش�شني  من  �أكرب  عدد 
�لرغم من ذلك،  �ملجتمع. وعلى  �ال�شت�شفاء �شمن  �إطار  �لنف�شي خارج 
وبغ�س �لنظر عن �لطابع �حلديث و�ملتفوق باملقارنة مع م�شت�شفيات �لقطاع 
نف�شها  �ل�شريرية  �ملع�شالت  يطرح  �لت�شريعي  �الإطار  غياب  �أن  �إال  �لعام، 
��شتعمال  �إ�شاءة  يف  �ملتمثل  نف�شه  �لكامن  و�خلطر  �لطو�رئ  حاالت  يف 

�ملر�شى. �ل�شلطة جتاه 
وي�شتلهم �لنظام �ملتبع يف �لقطاع �خلا�س من منوذج �لطب �لنف�شي �لغربي 
�لنموذج  �إىل  ��شتناده  يّدعي  �لطب  هذ�  �أن  من  �لرغم  وعلى  �حلديث. 
و�الأ�شا�شي  �لرئي�شي  �لنموذج  �أن  �إال  و�الجتماعي،  �لنف�شي  �لبيولوجي 
ي�شّر  لذ�،  �لنف�شي.  للمر�س  �لطبي  �لبيولوجي  �لنموذج  �لو�قع  يف  هو 
على  �لنف�شي،  �ملر�س  من  �لبيولوجي  �جلانب  على  خا�شة  �لنظام  هذ� 
خالل  من  ذلك  وينعك�س  و�الجتماعية6.  �لنف�شية  �لعو�مل  ح�شاب 
دو�ئي/عالجي  حّل  تقدمي  �أجل  من  جديدة  ت�شخي�شية  فئات  �إن�شاء 
�أنها  حني  يف  ح�شر�ً،  طبية  �أنها  على  ت�شويرها  يتم  مل�شكلة  دقيق  نف�شي 
�ال�شتقر�ر  بانعد�م  تتعلق  م�شاكل  �أو  وجودية  معاناة  من  �أي�شاً  تنتج  قد 
ذلك،  �إىل  باالإ�شافة  �حلد�د.  مثل  مفجع  حياتي  حدث  �أو  �الجتماعي 
�نطالقاً  �الأ�شل  يف  �إقر�رها  مت  �لتي  �لت�شخي�شية،  �لفئات  هذه  نقل  فاإن 
�لقوقازي  �لعرق  �إىل  ينتمون  �أ�شخا�س  من  موؤلفة  �شكانية  �شريحة  من 
وثقافية  �جتماعية  �شياقات  على  لتطبيقها  و�أوروبا،  �ل�شمالية  �أمريكا  من 
خمتلفة، مثل لبنان، قد تطرح م�شكلة. وبالفعل، فذلك ال ي�شمح بدر��شة 
ذلك  يف  مبا  معينة،  ��شطر�بات  مظاهر  يف  �لثقافية  و�لتباينات  �خل�شائ�س 
�لقلق و�الكتئاب. فثّمة خطر بالت�شرع يف �عتماد ت�شخي�شات وعالجات 

معتمدة يف �لغرب ولكن غري مالئمة بال�شرورة ملجتمعنا.
غري �أنه ال بد من �الإ�شارة �إىل �أن �لنموذج �لبيولوجي �لطبي قد �شاهم من 
دون �شك يف تقدم �لطب �لنف�شي وتطّور �لبحوث و��شتقر�ر حاالت �لعديد 
�أولئك �لذين ت�شتلزم حالتهم عالجاً دو�ئياً يف �ملقام  من �ملر�شى، خا�شة 
�الأول. فاالنتقاد �ملوّجه لهذ� �لنظام يتعلق بالتايل باحتمال �نحر�فه، مبا يف 
ذلك منح �الأولوية للعالج �لدو�ئي على ح�شاب �لتدخالت �الجتماعية 
تعّر�س  قد  يكون  �لذي  �لطفل  ي�شتفيد  قد  �ملثال،  �شبيل  وعلى  و�لبيئية. 
لعنف متكرر و�شهد نز�عات زوجية م�شتمرة ويعاين من م�شاكل �شلوكية، 
وتوجيه  �الجتماعية  �مل�شاعدة  من  و�لنزوية،  �ملفرط  �لن�شاط  ذلك  يف  مبا 
�لو�لدين ب�شاأن �عتماد و�شائل تربوية مكيفة �أكرث مما ي�شتفيد من �أي عالج 

بيولوجي، حتى لو كان هذ� �لعالج منا�شباً ومو�شوفاً.

العوامل التي تؤثر على وضع سياسة وطنية 
للصحة النفسية:

هذين  بني  �إذ�ً  لبنان  يف  �لنف�شية  �ل�شحية  �لرعاية  نظام  يتاأرجح 
ي�شتلهم  �لذي  �لنف�شي  )�لطب  �خلا�س  �لقطاع  يف  �ملتمثلني  �لنقي�شني 
�الإيد�ع  منطق  على  �لقائم  �لنف�شي  )�لطب  و�لعام  �لنيوليرب�لية(  من 
�لنف�شية.  لل�شحة  وطنية  �شيا�شة  �أي  غياب  ظل  يف  �ملوؤ�ش�شات(  يف 
�لعامة  �ملر�فق  يف  �خلارجي  �لعالج  هياكل  يف  �لنق�س  عن  وللتعوي�س 
جهة  من  �خلا�شة  �خلدمات  من  �ال�شتفادة  �إمكانية  وعدم  �أوىل  جهة  من 
حتاول خا�شة  وهي  �حلكومية.  �ملنظمات غري  من  �لعديد  تتحّرك  �أخرى، 
با�شطر�بات  �الإ�شابة  خلطر  كثري�ً  �ملعر�شة  �ل�شكانية  �لفئات  ��شتهد�ف 
�ملخدر�ت  على  و�ملدمنني  �ل�شجون  ونزالء  �لالجئني  )كمخيمات  نف�شية 
�إن�شاء  على  �ل�شيا�شية  �الأحز�ب  بع�س  تعمل  كما  �الأجانب(.  و�لعمال 
مر�كز وهياكل لتاأمني �لرعاية �ملجانية الأع�شائها. �إال �أن فر�س �أي �شيا�شة 
�ملبادر�ت  �إىل حد كبري  تفوق  فعالة  تكون  �أن  �لنف�شية يف  لل�شحة  وطنية 

�لفردية �خلا�شة �لتي تعزز �ل�شرخ بني خمتلف فئات �ملجتمع.
�أن ت�شتهدف يف �ملقام �الأول  وينبغي لل�شيا�شة �لوطنية لل�شحة �لنف�شية 
�لنف�شية؛  �مل�شاكل  على  و�لتوعية  �لتثقيف  خالل  من  عموماً  �ملو�طنني 
�ال�شطر�بات  عادة  تر�فق  �لتي  �لعار  و�شمة  �إز�لة  ذلك  �شاأن  فمن 
�شعورهم  حال  يف  �ملهنية  �مل�شاعدة  طلب  على  هوؤالء  وت�شجيع  �لنف�شية 
�لتي  �لتثقيفية  �لرب�مج  ت�شمح  ذلك،  �إىل  باالإ�شافة  ذلك.  �إىل  باحلاجة 
�ملر�شى  �عتماد  من  بالتخفيف  �لذ�تية«  »�ملنا�شرة  يف  دور�ت  تت�شّمن 
بهم،  �خلا�شة  �لرعاية  خطة  يف  بن�شاط  وم�شاركتهم  �لطبي  �لفريق  على 
�أي  ورف�س  حتديد  من  و�لتمكن  حقوقهم  معرفة  ذلك،  من  و�الأهم 

�ل�شحية. �لرعاية  نظام  يف  حمتملة  �نحر�فات 
ومن �لعو�مل �لتي �شيكون لها، يف ر�أينا، �الأثر �الأكرب على و�شع �شيا�شة 
عليها  تقوم  �لتي  �لنماذج  جمموعة  وم�شامينها،  �لنف�شية  لل�شحة  وطنية 
هذ�  حتى  در��شة  �أي  �إجر�ء  يتم  فلم  لبنان.  يف  �لنف�شي  �لطب  ممار�شة 
يف  مبا  �لنف�شيني،  �الأطباء  �أد�ء  يف  �ملطبقة  �الجتماعية  للمعايري  �لتاريخ 
�ملر�شى.  ب�شاأن  �لعالجية  قر�ر�تهم  على  توؤثر  �لتي  �ملعتقد�ت  ذلك 
�ال�شت�شفاء غري  متفقون على معايري  �ملثال، هل هم جميعاً  �شبيل  فعلى 
وقفه؟  �أو  �إد�مته  وقر�ر  �شروطه  وعلى  �ل�شغوط  من  و�خلايل  �لق�شري 
�أم  ومو�شوعية  دقيقة  طبية  مبعايري  فقط  �لقر�ر�ت  هذه  ت�شرت�شد  وهل 
هذه  هي  ما  �حلالة  هذه  ويف  �جتماعية،  �عتبار�ت  �أي�شاً  هنالك  �أن 
مالمح  حتديد  على  �ملمار�شات  هذه  در��شة  ت�شاعد  قد  �العتبار�ت؟ 
حتماً  �شتعك�س  هي  �إذ  لبنان،  يف  �لنف�شية  لل�شحة  وطنية  �شيا�شة  �أي 
�لنف�شي،  �ملر�س  من  ومو�قفها  �لرئي�شية  �لفاعلة  �جلهات  معتقد�ت 
و�لدمج  �ل�شمل  للّم  موؤ�تية  �شيا�شة  بو�شع  ي�شمح(  ال  )�أو  ي�شمح  ما 

�لنف�شيني. �ملر�شى  حقوق  و�حرت�م  �لذ�تي  و�ال�شتقالل 
لبنان متتد من �الإيد�ع  �لنف�شي يف  �أن ممار�شة �لطب  �إىل  ن�شري  يف �خلتام، 
�لد�ئم يف �ملوؤ�ش�شات �إىل خدمات خا�شة متخ�ش�شة يتعذر �لو�شول �إليها 
على  �لنف�شية  �ل�شحية  �لرعاية  �أن  �لو��شح  من  ويبدو  �جلميع.  قبل  من 
�إطار ت�شريعي وخدمات رعاية  �شعيد �لبلد ككل تفتقر �إىل �لتنظيم و�إىل 
�لنق�س  من  تعاين  كما  �إدماجهم،  و�إعادة  �ملر�شى  ملتابعة  عامة  خارجية 
�شاأن  ومن  �ملجتمع.  يف  �ملر�شى  �إدماج  عملية  يف  عامة  �ال�شتثمار  يف 
�لرب�مج  خالل  من  �لفجوة  هذه  �شّد  �لنف�شية  لل�شحة  �لوطنية  �ل�شيا�شة 
�لتثقيفية و�إن�شاء مر�كز �شحية جمتمعية. ومن �لعو�مل �الأخرى �لتي قد 
مناذج  و�ال�شتك�شاف جمموعة  �لدر��شة  وت�شتدعي  �لباحثني  �هتمام  تثري 
�الخت�شا�شيني  ومو�قف  ت�شور�ت  عن  ف�شاًل  لبنان،  يف  �لنف�شي  �لطب 

�لنف�شي. �ملر�س  �أنف�شهم حيال  و�لعاملني 
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لمى كرامة

اأ�سدرت كل من الجمعية اللبنانية للطب النف�سي )LPA( والجمعية اللبنانية لعلم 
النف�س )LPS( واجلمعّية الطبّية الّلبنانّية لل�سّحة اجلن�سّية م�ؤخراً بيانات ثالثة1 
اتفقت فيها على اأن املثلية لي�ست مر�ساً وبالتايل ال ت�ستدعي اأي عالج، اإذ 
ميكن لعلم النف�س التدخل مع المثليين »لم�ساعدتهم لتخطي ال�سغوطات العائلية 
واالجتماعية، اأو الكت�ساف مي�لهم احلقيقية اإذا كان المري�س يعاين من ا�سطراب 
لتغيري مي�ل  به  القيام  االأطباء  بع�س  يزعم  اأي عالج  واإن  الجن�سية«،  بالهوية 
ال�سخ�س ي�ؤثر �سلباً على املثلي. وذّكر امل�ؤمتر ال�سحايف الذي عقدته جمعيتا حلم 
واجلمعّية الطبّية الّلبنانّية لل�سّحة اجلن�سّية يف 28 اآب 2013 ب�سرورة تعديل 
الق�انني االآيلة اإىل جترمي املثلية اجلن�سية يف لبنان، على اأ�سا�س اأنها تعزز رهاب 

 .Homophobiaاملثلية اأو الـ
وعلى الرغم من اأن هذه البيانات ال حتمل اأي جديد على ال�سعيد العلمي، ما 
دامت منظمة ال�سحة العاملية اأزالت املثلية من الئحة االأمرا�س النف�سية منذ عام 

21990، فاإنها تعّد خط�ة الفتة الأ�سباب عدة: 

فهي اأواًل ت�سكل مدخاًل للتعاطي مع االإ�سكاليات القان�نية من منظ�ر متعدد 
اأكرث  ي�ّفر مقاربة  ما  النف�س واالجتماع،  اإىل علم  بالنظر  اأي  االخت�سا�سات، 
اإن�سانية للق�انني خا�سة تلك التي ُتعنى بفئات مهم�سة من املجتمع. كما لهذه 
اإعادة النظر بتجرمي العالقات  البيانات اأهمية ميكن البناء عليها على �سعيد 
املثلية، وحتديداً باملادة 534 من قان�ن العق�بات التي تق�سي بتجرمي العالقات 
»املخالفة للطبيعة«، والتي جرت العادة يف املحاكم على تطبيقها على العالقات 
املثلية. ولالإ�ساءة على هذه امل�اقف، �سيتناول هذا املقال بع�س املحطات التي 
اأ�سهم فيها علم النف�س اأو مت ا�ستخدامه فيها يف تط�ير ال��سع القان�ين للمثليني، 

يف ال�اليات املتحدة االأمريكية. 

محطات تحّول أميركية في مقاربة علم النفس 
للمثلية

وكان قد ازداد اهتمام علم النف�س باملثلية اجلن�سية يف ال�اليات املتحدة االأمريكية 
وب�سكل اأعم يف الغرب مع انت�سار االأفكار الليربالية فيه وجتروؤ عدد من املثليني 
على االإعالن عن مي�لهم اجلن�سية علناً وتك�ينهم جمعيات ومنظمات دفاع 
عن حق�قهم. وقد �سدرت يف هذا االإطار العديد من الدرا�سات التي اأبرزت 
الطابع الطبيعي للمثلية، خا�سة يف فرتة اخلم�سينيات وال�ستينيات. وكان األفرد 
كين�سي Alfred Kinsey من اأوائل الذين قارب�ا هذا امل��س�ع وذلك من 
 »Sexual behavior in the human male« درا�ستيه  خالل 
ال�سادرتني   »Sexual behavior in the human female«و
بني 1948 و1956 واللتني اأر�ستا اأ�س�ساً علمية لتحّ�ل ثقايف يف مقاربة املثلية 
اجلن�سية، مفاده اأنها لي�ست مر�ساً نف�سياً اإمنا متغري طبيعي من الن�ساط اجلن�سي 
الب�سري. ويف الفرتة نف�سها، �سدر عام 1951 درا�سة لكل من كليالن ف�رد 
 Patterns« حتت عن�ان Frank Beach وفرانك بي�س Clellan Ford

of Sexual Behavior« اأو »اأمناط من ال�سل�ك اجلن�سي« اعتربت اأن املثلية 

اجلن�سية هي طبيعية و�سائعة وال ميكن اإدراجها �سمن االأمرا�س النف�سية. كما 
 The adjustment of the male overt« ن�سرت درا�سة بعن�ان
homosexual« يف 1957 الإيفلني ه�كر وهي طبيبة نف�سية، اأخذت اأبعاداً 

مهمة يف علم النف�س حينذاك، اإذ �سكلت حتدياً لعر�س االرتباط اخلاطئ للمثلية 
اجلن�سية باالأمرا�س النف�سية، فعمدت اإىل مقارنة نتائج اختبار اإ�سقاطي بني رجال 

مثليني وغري مثليني ووجدت اأنه ال ميكن التمييز بني املجم�عتني. 
وانطالقاً من هذه الدرا�سات3 و�سغط الن�سطاء واجلمعيات املدافعة عن حق�ق 
بالطب  تعنى  التي  اجلمعيات  م�اقف  تغيري  ح�ل  اجله�د  تركزت  املثليني، 

النف�سي حيال املثلية اجلن�سية، وذلك كنتيجة طبيعية لتغري م�اقف عدد متزايد 
اأدى ا�ستعرا�س البح�ث التي اأجريت  من االأطباء املنتمني اليها. وبالفعل، 
مبجل�س اأمناء اجلمعية االأمريكية لالأطباء النف�سيني)APA(  اإىل اإلغاء املثلية 
 DSM Diagnostic and الر�سمي  الت�سخي�سي  دليله  من  اجلن�سية 
Statistical Manual of Mental Disorders �سنة 1973، تبعاً 

الإجراءات ط�يلة ومعقدة. وقد ترافق قرار اجلمعية مب�قف داعم ل�سمان احلق�ق 
املدنية ملثليي اجلن�س، فاأعلنت اأن التمييز �سد املثليني يف العمل والت�ظيف غري 

عقالين. 

أثر الدراسات النفسية على القانون 
من امل�ؤكد اأن قرار حذف املثلية من الئحة االأمرا�س النف�سية كان له اأثر هام يف 
املحاكم والق�انني االأمريكية. فعلى وقع هذا القرار، قامت ح�ايل ثالثني والية 
اأن  بتعديل ق�انينها يف اجتاه اإلغاء جترمي املثلية يف فرتة 1973 1984-، علماً 

واليتني فقط كانتا قد اأخذتا ت�جهات مماثلة قبل 1973.   
وعلى �سعيد املحاكم، ا�ستخدم عدد من املحامني تقرير اجلمعية االأمريكية 
للطب النف�سي يف مرافعاتهم �سد جترمي املثلية اجلن�سية، وقد جنح�ا يف اإي�سال 
دعاوى »اختبار« اأو test cases، اإىل املحكمة العليا للمطالبة باإبطال الق�انني 
التي جتّرم املثلية، على اأ�سا�س املظامل التي تنتج منها. كما طلب بع�س ه�ؤالء 
ا�ستدعاء اخت�سا�سيني نف�سيني اإىل املحكمة لال�ستماع اىل اآرائهم العلمية4، وقد 
�سجلت اإحدى االخت�سا�سيات )وهي ج�د مارم�ر( يف اإحدى هذه الدعاوى 
�سهادة هامة مفادها باأن »الق�انني التي جتّرم املثلية، ت�ؤدي اإىل تك�ين »ال�سع�ر 
بالعار« والقلق النف�سي لدى املثلي، حتى ول� مل تكن مطبقة ب�سدة«، وباأنه »لي�س 
هنالك اأي م�سلحة م�سروعة للدولة يف اإبقاء الق�انني التي جترم املثلية«. وعلى 
هذا االأ�سا�س، حكم القا�سي يف الق�سية املذك�رة )باكر �سد واد( بعدم د�ست�رية 

القان�ن الذي يجرم املثلية، اإال اأنه �سرعان ما مت نق�س قراره يف املحكمة العليا. 
وبالرغم من خ�سارة عدد من الق�سايا اأمام املحاكم، اإال اأن املرافعات التي قام 
بها املحام�ن املنا�سرون لق�سايا املثلية اأّثرت بعدد من الق�ساة يف املحكمة العليا 
املحكمة  لقرارات  اآراء خمالفة  اإبداء  اىل  دفعهم  ما   ،Supreme court

والدفاع عن اإلغاء جترمي املثلية. ويلحظ اأن عدداً من هذه االآراء ا�ستند مبا�سرة 
اىل اخلال�سات التي ت��سل اليها الطب النف�سي5:

»على الرغم من وجهات النظر التاريخية جتاه املثلية، مل يعد ينظر اإليها من قبل 
العاملني يف جمال ال�سحة العقلية باأنها »مر�س« اأو ا�سطراب. وهي، من ال�ا�سح، 
لي�ست جمرد م�ساألة خيار �سخ�سي متعمد. الت�جه املثلي ميكن اأن ي�سكل جزًءا 
من »االألياف« اخلا�سة ب�سخ�سية الفرد. ونتيجة لذلك، ميكن الق�ل باأن املادة 
الثامنة من الد�ست�ر ت�سكل مانًعا د�ست�رًيا اأمام اإر�سال الفرد اإىل ال�سجن ب�سبب 
مي�له اجلن�سية بغ�س النظر عن الظروف. حرية الفرد يف اتخاذ قرارات متعلقة 
بعالقاته اجلن�سية تك�ن معدومة اإذا مل يكن له خيار حقيقي يف هذا اخل�س��س 

وفر�ست عليه حياة دون اأي حميمية ج�سدية«6.
حتى اأن جمعية االأطباء النف�سيني باتت ت�سارك يف احلركة املطلبية القان�نية، 
 amici ال �سيما من خالل تزويد املحاكم الناظرة يف ق�سايا املثلية مبا ي�سمى
تدعى  متخ�س�سة  جهات  ت�جهه  بيان  اأو  راأي  عن  عبارة  وه�   curiae

»اأ�سدقاء املحكمة« للمحاكم، بهدف تزويدها مبعل�مات وباآراء قد ت�ساعد يف 
البت يف امل�ساألة املعرو�سة اأمامها. ويف هذا االإطار، اأر�سلت اجلمعية االأمريكية 
لالأطباء النف�سيني)APA(  ثمانية بيانات يف ثماين ق�سايا متعلقة باإلغاء جترمي 
انتهت  التي   )Lawrence v. Texas 2003( ق�سية  اأبرزها  املثلية7، 
اإبطال جميع الق�انني التي جترم املثلية اجلن�سية يف  فيها املحكمة العليا اىل 
جزء  هي  املثلية  العالقات  اأن  البيان  هذا  يف  جاء  وقد  املتحدة.  ال�اليات 
طبيعي من العالقات احلميمة واأن ال�سل�ك اجلن�سي احلميم ه� جزء هام من 

ميكن  وال  �سائع  اأمر  اجلن�سية  املثلية  واأن  االأمد،  الط�يلة  احلميمة  العالقات 
قدرة  على  ت�ؤثر  ال  وهي  نف�سيا  ا�سطرابا  اعتبارها  ميكن  وال  عم�ما،  تغيريها 
اىل  ي�ؤدي  العالقات  هذه  جترمي  اإن  بل  املجتمع  يف  امل�ساهمة  على  املرء 
االإن�سانية  التجربة  من  االأ�سا�سية  باجل�انب  امل�ساركة  فر�سة  من  املرء  حرمان 
وقد  املثليني8«.  �سد  والعنف  امل�سبقة  واالأفكار  التمييز  تر�سيخ  اإىل  وي�ؤدي 
ا�ستندت املحكمة اىل هذا البيان التخاذ قرار يق�سي باإلغاء جميع الق�انني 
اأن  ميكن  ال  »الدولة  اأن  معتربة  املتحدة،  ال�اليات  يف  املثلية  جترم   التي 
تنتق�س من وج�د املثليني اأو اأن تتحكم بقدرهم من خالل جترمي �سل�كهم 

اجلن�سي اخلا�س«.9
*مجازة في الحقوق والعلوم اإلجتماعية،

 من فريق المفكرة القانونية
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و�شاحلة  بو�شوح  ذلك  تفيد  ببطاقة  تتزّود  �لد�خلي،  �الأمن  لقوى  �لعام 
لغاية 2013/12/31، كذلك بو�شوح، دون حمٍو �أو حٍك �أو ح�شو، وهي 

�ل�شجون. لزيارة  �شاحلة 
وَتنذر  �لعامة  �مل�شلحة  خدمة  يف  نف�شك  ت�شع  �لرتخي�س،  بهذ�  مت�شلحاً 
يتم  �لتي  �ملتو��شعة  و�خلدمات  �ملدين،  �ملجتمع  متطوعاً يف رحاب  �لعمل 
تقدميها لل�شجناء �لذين يعانون ما يعانون من �الإهمال و�لقهر و�حلرمان يف 
�ليها،  و�ملح�شوبيات  �لف�شاد  ت�شلل  من  متنع  بح�شوٍن مل  نة  �ملح�شّ �شجوننا 
و�لتي �أفرزت طبقة من �الأكرث تهمي�شاً، �ّلذين مل يبَق لهم �شوى �أن ينتظرو� 
�إطار فعاليات �ملجتمع �ملدين، �لذي  نا�شطني ومتطوعني يف  ياأملونه من  ما 
و�ملعنوية،  �ملادية  و�لطلبات  �حلاجات  تلبية  �أجل  من  �الإمكان  قدر  يجهد 

�لقانونية منها و�الجتماعية و�ل�شحية وغريها.
نف�شك  ت�شع  �أن  تقرر  وظلم،  وقهر  حرمان  من  و�قع  هو  مبا  »مفعماً« 
على  �لعمل  �شبيل  يف  ووقتك  جهدك  و��شتثمار  وطاقاتك  و�إمكاناتك 
�شجوننا  به  تعبق  �لذي  و�لظلم  �حلرمان  هذ�  من  ي�شرٍي  نزٍر  رفع  حماولة 
و�لذي يقبع ثقياًل على �أكتاف هوؤالء �ل�شجناء و�شدورهم، و�لذي يجثم 

كريهاً على ميز�ن عد�لة هذ� �لوطن.
�إذ�ً بوجود �لنية و�الندفاع، وتوفر �الإذن من �ل�شلطات، تنطلق متوجهاً �ىل 
مبا  لتقوم  �شالك  �أمامك  �لطريق  �أن  وتظن  �مل�شافة،  متجاوز�ً  رومية،  �شجن 
��شت�شغته لنف�شك و�خرتته من مهمة �إن�شانية تطوعية مت�شلحاً ب�شفة حماٍم 
�أو طبيٍب �أو معالج �أو عامل �جتماعي، �أو �إعالمي �أو باحث �أكادميي، و«بطاقة 
�شرف« للدخول �ىل �ل�شجن كما هي مو�شوفة �أعاله. ال يغرّي يف �الأمر �إن 
كنت مكّلفاً من �لنيابة �لعامة �أو غريها من �ملر�جع �لق�شائية للك�شف على 
�شجني �أو على �أمر معني ينظر �ليه بعني �لريبة، �إذ ت�شل �ىل مدخل �ل�شجن 
�الأور�ق  و�لتاأكد من كل  لل�شيارة  بتفتي�ٍس دقيق  وتبد�أ �جللجلة،  �خلارجي 
�لثبوتية ل�شخ�شك و�شيارتك، و�نتظاٍر قد يطول �أو يق�شر بح�شب �ملز�ج �أو 
ح�شب �لتعليمات �أو ح�شب �لظروف �الأمنية �لر�هنة، د�خلياً وخارجياً، �أو 
ح�شب �لعدة و�لعديد �ملتوفر، وما �ىل ذلك من ظروف ومهّمات قد تربك 

�ملحيط من حولها وال تقّدرنا على ت�شليك �أمورنا يف ظلها.
�ملدخل  عند  �لدخول  من  �ملنع  �ىل  �الأمر  ي�شل  �أن  ميكن  �أنه  �لعلم  مع 
لذلك  د�ٍع  من  كان  �إذ�  و�ملمر�ت،  �ملر�حل  من  غريها  عند  �أو  �خلارجي، 
نة  حم�شّ جمموعٍة  مترد  �أو  �شجنٍي،  هروب  �أو  رفيع،  م�شوؤوٍل  بزيارة  يتمثل 
�إجر�ء�ت  �تخاذ  �شرورة  �أحياناً  �أو  عنه،  رغماً  �شجنٍي  »�نتحار«  �أو  وحمظية، 

قمعية �شد ع�شياٍن ورف�ٍس من بع�س �ل�شعفاء �مل�شحولني لو�قعهم �ملرير.
بعيد�ً جد�ً عن  �ملرحلة �الأوىل لرتكن �شيارتك  تتقدم متجاوز�ً  بعد ذلك، 
مباين �ل�شجن وتكمل �شري�ً على �الأقد�م، وهو �إجناٌز �إ�شايّف لعملية تنظيم 
تفتي�س  نقطة  �ىل  لت�شل  �مل�شددة،  �الأمنية  �الحتياطات  و�تخاذ  �ل�شجن 
يدون  ب�شجالت  مزودة  كلها  ر�بع،  ثم  ومن  ثالث  ثم  ومن  ثاٍن،  حاجز  �أو 
ما  تعرف  وال  ذلك،  وغري  و�لوثائق  �ل�شفات  من  ويتحقق  �الأ�شماء  عليها 
�لفرق بني كلٍّ منها و�الآخر، �ىل �أن ت�شل �ىل حيث ُي�شمح لك بالدخول 
مر�قبة  تتوجه حتت  �ملبنى، حيث  �شاحة  �ىل  بك  ت�شل  �شخمة  بو�بة  عرب 

م�شددة من كامري�ت وغريها �ىل ما يعرف بـ«�ل�شكانر«، وهنا ال ي�شفع لك 
�أو غريها من �ل�شفات بعدم خلع حذ�ئك،  �شرعياً  �أو طبيباً  كونك حمامياً 
وتفتي�ٍس ج�شديٍّ دقيق، وتفتي�س ملفاتك و�أور�قك، حيث يجيبك �مل�شوؤول 
�أن  للحظة  لك  فيخيل  يكن!«.  و�إن  »ت�شرفنا  �شفتك:  عن  ت�شرح  عندما 
و�أن كل  �أنو�عها،  و�ملمنوعات على  و�حلبوب  �ملخدر�ت  �ل�شجن خاٍل من 
يتحول  ال  وحتى  �لعظيم  �الإجناز  هذ�  على  للحفاظ  هي  �الإجر�ء�ت  هذه 
�ل�شجن �ىل مكان للف�شاد وحتى ال تتاأثر بذلك وترية بر�مج �لتاأهيل �لتي 
 ي�شج فيها �ل�شجن ومتالأ يوميات �ل�شجناء، يدوم ذلك حلظات قبل �أن تعاود 

�إدر�كك للو�قع �ملعلوم من �جلميع.
قَت بتجاوز كل هذه �ملر�حل ومتكنَت من �شبط �أع�شابك  بعد ذلك، و�إن ُوفِّ
�نفعاالتك  بع�س  ويدركون  ي�شمعون  من  »بتطني�س«  حمظوظاً  كنَت  �أو 
�ملق�شود،  �ملبنى  مدخل  باب  �ىل  بالتوجه  �ليك  فُي�شار  فعلك،  ورّد�ت 
�أو  خدمٍة  �أو  با�شت�شارة  �أماًل  فيك  يَروَن  ل�شجناٍء  لديك  ما  لتقدمي  متطوعاً 
عالج �أو دو�ء �أو حتى �إجابة عن �شوؤ�ٍل ب�شيٍط �أو باالأحرى قد تر�ه ب�شيطاً، 
�أو �أحياناً و�شيلٍة للهروب من و�قعهم عرب �حلديث �أحياناً عن مو��شيع تتعلق 
مبا يعتقدونه »عامل �حلرية«، و�إذ يطّل عليك �أحد �لع�شكريني من عرينه عند 
�إذن  �أو  بطاقة  من  لديك  ما  منك  لي�شتلم  �شغريٍة  طاقٍة  عرب  �ملدخل  هذ� 
ويتثبت من �شفتك وغاية زيارتك، فيتمعن يف كل ذلك، ويفكر قلياًل قبل 
�أن ينادي �أحد زمالئه ليعطيه �إذن �لدخول �ملوّقع من �أعلى مرجعية ق�شائية 

و�أرفع �شلطة �أمنية، وذلك ثابت حتى �دعاء تزويره، ويطلب منه �أن يعر�شه 
يف  يقبع  وهو  فقط،  عنا�شره  و�أمن  �ملبنى  �أمن  عن  �مل�شوؤول  �ل�شابط  على 
مكتبه ويتنعم مبا توفر من تكييف وتربيد، يرمي �لطرف من وقت الآخر ملا 

تي�شر من كامري�ت �ملر�قبة.
يت�شف من  ملا  ثقياًل  باالأحرى  �أو  �نتظار قد حت�ّشه طوياًل  �لوقت، وقت  مير 
�لذي  �مل�شهد  لوال  الإهد�ره،  �ملربر  وغياب  �ل�شرورة  وعدم  �للزوم  عدم 
ت�شادفه يف جو�رك بوجود �شاحنة �شوق �ل�شجناء �ملقيتة مركونة منذ مدة 
ال باأ�س بها �أمام مدخل �ملبنى ويف د�خلها �شجينان �أحدهما و�قف بجانب 
زميل له، �أظنه يف �لعقد �خلام�س من �لعمر، ممتلئ �جل�شد، غري قادر على 
�لي�شرى  �ليد  ومبتور  م�شلول  ن�شف  �أنه  لك  ليتبني  �لوقوف  وال  �حلركة 
يجل�س على بطانية على حافة �ل�شاحنة حيث يتدىل ن�شفه �مل�شلول، ومن 
�أعلى،  من  �الإ�شارة  �أو  �الأمر  ينتظرون  ورمبا  ع�شاكر، حائرون،  ب�شعة  حوله 
�ل�شجن، ليو�جه م�شريه وعذ�باته،  كيف ينقلون هذ� �ل�شجني �ىل د�خل 
حترير  »عملية  تتم  كيف  وترى  �ملهني  �مل�شهد  هذ�  ترى  عندما  �أنك  ذلك 
و�مل�شاب«،  �ملعّوق  �ل�شجني  هذ�  ج�شد  من  هذه  �ل�شجناء  �شوق  �شاحنة 
على  �لتغلب  يف  �جل�شد  هذ�  م�شاعدة  �شتتم  كيف  ت�شور  عليك  ي�شعب 
�إعاقته و�شعوباته وم�شاكله د�خل �أ�شو�ر �ل�شجن وجدر�نه، وي�شهل عليك 

تخّيل �ملعاناة �لتي �شتكون بانتظاره هناك. 
ي�شاعدك تاأمل هذ� �مل�شهد �الأليم على جتاوز �لوقت وحتمل ثقل �النتظار، 
دون �أن يزرع يف د�خلك �أثر�ً معيناً، قبل �أن يعود �ليك �لع�شكري معلناً »�أن 
حتى  �النتظار  يجب  وبالتايل  حتقيق«.  عنده  لهيد�،  فا�شي  م�س  �ل�شابط 

�أن نَدَعك تدخل« بالرغم من  يفرغ �مل�شوؤول من م�شوؤولياته، و«ال ميكننا 
حيازتك �إذناً بالدخول من �أرفع �ملرجعيات.

�لتمييز  عام  مدعي  ح�شرة  من  كل  لك  ياأذن  �أن  قيمة  ما  ت�شاأل:  هنا 
د�م  ما  �ل�شجن،  �ىل  بالدخول  �لد�خلي،  �الأمن  قوى  عام  مدير  وح�شرة 
�ملو�شوع مرتبطاً مبا يرتئيه هذ� �ل�شابط �أو ذلك �لعن�شر، وهو مبدئياً ملزٌم 

�ل�شرعية.  �الأو�مر  �لقانون وتنفيذ  بتطبيق 
عدم  �أو  ح�شل،  تق�شري�ً  �أن  ن�شتنتج  �أن  �فرت��شّياً  ميكننا  فقط  وعندها 
�إ�شابة يف �لتقدير وقع، من قبل ح�شرة �ملدير �لعام عندما �أذن بالدخول 
�مل�شوؤول ميكن  �ل�شابط  �أن  فر�شية  �ىل  �لتنبه  يتم  �ل�شجن، حيث مل  �ىل 

�أال يكون لديه �لوقت لينّفذ ما متت �الإ�شارة �ليه �أو �ملو�فقة عليه.
د�م  ما  بختمه،  ويدمغ  توقيعه  وي�شع  �ملخت�س،  �ملرجع  ي�شري  �أن  قيمة  وما 
�أعطى  وقد  �شالحياته،  يعرف  ال  �ملخت�س«  »غري  و�ملخاَطب  �ليه  �مل�شار 
�أرقى  عن  �ل�شادرة  �الأذونات  وم�شادقة  مر�قبة  و�شلطة  �شرعية  لنف�شه 

و�لق�شائية. �الأمنية  �ملرجعيات  و�أرفع 
ع�شكري  �أي  عن  ي�شدر  �أن  ميكن  ح�شل  ما  �أن  �ىل  �الإ�شارة  جتدر  وهنا 
�جتهاد�ت  على  حتى  �أو  د�خلية  تعليمات  على  بناًء  �شابط  �أو  رتيب  �أو 
»�ل�شرعية  هذه  حكماً.  مكانه  غري  يف  مرهف«  �أمني  »ح�س  �أو  �شخ�شية 
�ل�شجن،  مبنى  باب  على  ي�شع،  لكي  لنف�شه  �ل�شابط  منحها  �لبديلة«، 
وتاركاً  �مل�شاق  �لكثري من  �ل�شجن ومتكبد�ً  �شخ�شاً متطوعاً للدخول �ىل 

�لربح  تبغي  ال  لغاية  حتقيقاً  وذلك  �ل�شخ�شية،  و�مللذ�ت  فات  �ملكيِّ ِنَعم 
»للجميع«، وال تبحث عن �ل�شهرة وال تتح�شن بالنجوم وال بال�شالح وال 
ناً  �أو غري ذلك، متح�شِّ �أو �لعالقات �ل�شبابية  �أو �لو�شاطات  بالزي �ملرقط 
و�لعدل،  بالرحمة  �إح�شا�ٍس  من  �ختزنه  ومبا  و�حلق  و�لكلمة  بالقانون 
وفقاً  �ملعنية  �ملرجعيات  قبل  من  له  �أُعِطَي  باإذٍن  رمبا،  ل�شذ�جته  ثاً،  ومت�شبِّ

�لقانونية و�الإد�رية. لالأ�شول 
هنا تقرر �أن ت�شّجل موقفاً ر�ف�شاً لهذ� �لو�قع، وتختار �أن ت�شع حّد�ً لهذه 
ك  ل�شخ�شِ و�حرت�ٍم  كر�مٍة  من  تبّقى  ما  على  حتافظ  �أن  حماواًل  �ملهزلة، 

�ملهنية. و�شفِتك  وموقِعك 
ا  �ملغادرة لتو�جه كمًّ قلياًل، معرّب�ً عن غ�شبك، وتختار  قليٍل«  باأدٍب  »ترببر 
�أكرب من �حلو�جز ونقاط �لتفتي�س »�لطيارة« حيث ُت�شاأل جمّدد�ً يف كل مرة 
َن على �شجالٍت متعددٍة ومتكررٍة ومت�شابهٍة دون معنى،  عن هويتك لتدوَّ
وهو �إذ ذ�ك هدٌر للوقت و�جلهود و�الإمكانيات، ي�شاف �ىل ر�شيد �لطاقات 
�ملهدورة و�لوقت �ملبعرث هنا وهناك، و�ملاليني �ل�شائعة �آخذة يف دربها طاقات 
�لوطن وكر�مات �لب�شر وحقوقهم من �شجناء وز�ئرين وعائالت وغريهم من 
عاملني ومتخ�ش�شني ومتطوعني وما �ىل ذلك مِمَّن ميكنه �أن ي�شاهم يف تليني 

ق�شوة هذ� �لو�قع ويف �إنارة ظلماته.

*محام، جمعية عدل ورحمة

شهادة محام بِشأن 
إعاقة حقه بدخول 
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:»No Human Being is Illegal«
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محمد العفيف الجعيدي

االجتماعي  احلراك  خ�ضم  يف  التون�ضية  ال�ضخ�ضية  االأحوال  جملة  حتولت 
احل�ضارية  للخ�ضو�ضية  عنوان  اإىل  التون�ضية  الثورة  اأعقب  الذي  وال�ضيا�ضي 
احلداثة  جمتمع  ومكت�ضبات  الوطنية  الوحدة  عن  للدفاع  متقدم  خط  واىل 
املجلة  هذه  اأن�ضارها  يتهم  التي  الردة  هذه  الثقافية.  الردة  خطر  مقابل  يف 
ب�ضبب  اأخالقياً  انحالاًل  يعتربونه  ملا  واأدت  االأ�ضرة  تفكك  �ضببت  بكونها 
االأ�ضرة  قانون  باأن  يفيد  االأمر  وهذا  ال�ضالح.  ال�ضلف  نهج  عن  خروجها 
م�ضرتكاً  اأ�ضحى  واإمنا  العائلة  ينظم  قانوين  نظام  جمرد  يبق  مل  التون�ضي 
اجتماعياً تتعا�ضد القوى االجتماعية التي توؤمن بالدولة احلديثة يف الدفاع 
قد  التي  تلك  منها  خ�ضو�ضاً  تهدده،  التي  االأخطار  مبكراً  وت�ضت�ضعر  عنه 
يت�ضبب يف حدوثها تنامي نفوذ التيارات ال�ضيا�ضية واجلمعيات املدنية التي 
 ت�ضعى اىل تغيري النمط املجتمعي وفق روؤيتها االأ�ضولية املغرقة يف ال�ضلفية.

املوافق  اإ�ضدارها  تاريخ  باعتبار  التون�ضية  ال�ضخ�ضية  االأحوال  جملة  كانت 
لـ13 اأوت/اآب 1956 من اأول القوانني التي �ضنتها دولة اال�ضتقالل، وهي 
املبادئ  اأن  اإال  ف�ضاًل   169 من  فقط  تتكون  اإذ  حجمها  يف  �ضغرية  مدونة 
 التي اأر�ضتها كانت كبرية يف اأثرها مبا يف�ضر عمق ال�ضراع الذي يدور حولها.

اأعاد وا�ضعو ن�ص قانون االأ�ضرة ترتيب اأمور العائلة التون�ضية، اإذ منعوا اإكراه 
الويل ملنظورته على الزواج وحددوا �ضن الزواج باأن جعل اأدناه للفتاة �ضبعة 
ذلك  اأي  العريف  الزواج  منعوا  كما  عاما،  ع�ضرين  وللذكر  كاملة  عاما  ع�ضر 
الذي يقوم على جمرد االإيجاب والقبول واالإ�ضهار دون كتابة. وفر�ضوا مقابل 
ذلك ال�ضيغة الر�ضمية للزواج وجعلوا خمالفة ال�ضيغ الر�ضمية للزواج جنحة 
جزائية، وانتهوا باأن اأقروا امل�ضاواة الكاملة بني الزوجني يف كل ما يتعلق باأ�ضباب 
ذلك  خمالفة  وجّرموا  الزوجات  تعدد  وحجروا  واآثاره،  واإجراءاته  الطالق 
 فعاجلوا ما كان يف االأ�ضرة من حيف ظاهر قبل �ضنها ومن م�ص بالطفولة واملراأة.
اأنهى دخول جملة االأحوال ال�ضخ�ضية حيز التنفيذ عهدا كانت فيه االأ�ضرة 
كما  بامتياز.  مدنية  م�ضاألة  فاأ�ضحت  الدين،  رجال  حتكم  جمال  من  جزءا 
التون�ضي  الق�ضائي  النظام  لتوحيد  بابا  ال�ضخ�ضية  االأحوال  جملة  �ضكلت 
ال�ضرعية. باملحاكم  العمل  اأنهى  الذي   1956 �ضبتمرب   25 قانون   مبوجب 

واأمناط  اجتماعي  ملوروث  ت�ضدى  �ضلطة  فعل  منطلقها  املجلة يف  لقد كانت 
وا�ضتدعى  والتقاليد.  بالعادات  املقد�ص  حكم  فيه  التقى  اأ�ضري  تعامل 
تعار�ص  ببيان عدم  اأحكامها  تاأ�ضيل  بها احلر�ص على  االأفراد  التزام  فر�ص 
ال�ضريعة  اأحكام  مع  ال�ضفوي  التطليق  ومنع  الزوجات  لتعدد  منعها 
ذلك. حتقيق  يف  بارزاً  دوراً  الزيتونة  جامع  �ضيوخ  لعب  وقد   االإ�ضالمية. 

فقهاء  اأمام  االجتهاد  باب  فتح  ال�ضخ�ضية  االأحوال  جملة  يف  النظر  اأعاد 
الزوجات مل يجزه  تعدد  اأن  بينهم  الغالب  الراأي  تون�ص، وكان  ال�ضريعة يف 
من  ولي�ص  بدايتها  يف  الدعوة  ن�ضر  ملتطلبات  بالنظر  اإال  االإ�ضالمي  ال�ضارع 
اجلزم  �ضريح  مع  للتعدد  العدل  ا�ضرتاط  اأن  اإىل  وانتهوا  العقيدة،  ثوابت 
بكون  جمهورهم  مت�ضك  كما  الزوجات.  تعدد  منع  يجيز  اإمكانه  بعدم 
اإذ  االأ�ضرة،  على  احلفاظ  يف  ال�ضريعة  مقا�ضد  يحقق  الق�ضائي  التطليق 
اأي ال يكون  اإيقاعه �ضمن ظروف عائلية م�ضتقرة  اأن الطالق يقت�ضي  بينوا 
ذلك. ي�ضمن  احلكمي  والطالق  والغ�ضب،  وال�ضهوة  النزوة  تاأثري   حتت 
وكانت �ضرامة االأحكام اجلزائية التي ت�ضمنتها املجلة والقوانني املكملة لها يف 
غري �ضور االإقناع عامل ردع �ضاهم يف حتولها اإىل ممار�ضة عامة. فقد حر�ص امل�ضّرع 
على ت�ضليط عقوبة جزائية �ضالبة للحرية على كل من يتزوج خالفاً لل�ضيغ 
الر�ضمية لعقود الزواج، كما �ضلط العقوبة ذاتها والتي تبلغ عاماً واحداً على من 
 يتزوج بثانية ومن تقبل بالزواج ممن كان متزوجاً، ومنع تطبيق ظروف التخفيف.
الرجل  بني  التون�ضي  امل�ضّرع  كّر�ضها  التي  امل�ضاواة  روح  اأن  اعتبار  وعلى 

مع  حينها  يف  تناغمت  الزوجية  واحلقوق  االأ�ضرة  اإدارة  �ضوؤون  يف  واملراأة 
وجوب  وفر�ضت  للمراأة  بالتمدر�ص  �ضمحت  التي  الع�ضرية  احلياة  اأ�ضلوب 
الت�ضارك بينها وبني الرجل للقيام باالأعباء املالية لالأ�ضرة، فقد �ضاعد ذلك 
التطور االجتماعي اىل جتاوز  دينامية  واأف�ضت  اجتماعياً  تقبلها  على ح�ضن 
ملجلة  االأ�ضلي  الن�ص  ت�ضمنه  ملا  املعامالت  يف  اجلن�ضني  بني  امل�ضاواة  روح 
 1993 �ضنة  خالل  الت�ضريعي  التدخل  حتم  ما  وهو  ال�ضخ�ضية.  االأحوال 
مع  ب�ضكل كبري  قطع  اأن  بعد  تقدمية  اأكرث  بعداً  االأ�ضرة  قانون  اأعطى  الذي 
مفهوم قوامة الرجل على املراأة ليتم االإقرار بوجوب اإنفاق املراأة على اأ�ضرتها 

اإن كان لها مال، كما مت مبنا�ضبة ذات التدخل الت�ضريعي الرتفيع يف ال�ضن 
االأدنى لزواج الفتاة اإىل ثمانية ع�ضر عاما وتوحيدها مع ال�ضن االأدنى للذكر 
القا�ضرات. تزويج  اإنهاء عهد  يعني  مبا  املدين،  الر�ضد  �ضن  اأنها  اعتبار   على 
ال�ضخ�ضية،  االأحوال  اإر�ضاء جملة  على  قرن  ن�ضف  يزيد عن  ما  مرور  وبعد 
التقدمية  وجهتها  �ضايرت  خا�ضة  بقوانني  اأحكامها  تدعمت  اأن  وبعد 
التبني،  واأجاز  الق�ضر  على  الوالية  نظم  الذي   1958 مار�ص   8 قانون 
امل�ضاواة  مبداأ  تدعيم  اجتاه  يف  �ضلبها  الت�ضريعي  التدخل  تواىل  اأن  وبعد 
النظام   2011 جانفي   14 ثورة  اأ�ضقطت  االأ�ضرة،  �ضوؤون  يف  الزوجني  بني 
ال�ضيا�ضي الذي مت�ضك يف خطابه الر�ضمي بكونه احلامي الوحيد ملكت�ضبات 
حتقق. ما  تنهي  ردة  ح�ضول  اإمكانية  عن  ال�ضوؤال  فكان  التون�ضية،   املراأة 
اإ�ضالمي تون�ضي، اإىل اإعالن  اأهم حزب  بادرت غداة الثورة حركة النه�ضة، 
مت�ضكها باأحكام املجلة وجددت اعتبارها اإياها اجتهاداً حمموداً. وك�ضف هذا 
املوقف عن جناح قانون االأ�ضرة التون�ضي يف التحول اىل ثابت ثقايف على اعتبار 
اأن احلركة االإ�ضالمية واجهت �ضغطاً من قواعدها يف اجتاه احلفاظ على قانون 
االأ�ضرة واالإعالن ال�ضريح عن ذلك، وهو ما كان تطوراً الفتاً يف ثقافة احلركة 

االإ�ضالمية التون�ضية.
اأن تكون امل�ضاألة مو�ضوعاً حم�ضوماً يف اجتاه حتول احلراك  وكان يتوقع الحقاً 
اأن مداوالت نواب املجل�ص  نحو الدفع اإىل حتقيق تدعيم حقوق املراأة، غري 
حماية  اأن  بّينت  النيابية  الكتل  ممثلي  وت�ضريحات  التاأ�ضي�ضي  الوطني 
متيز  الذي  التون�ضي  النموذج  على  واحلفاظ  التون�ضية  االأ�ضرة  مكت�ضبات 

اليقظة. موا�ضلة  ي�ضتوجب  اأمر  واالنفتاح  االأ�ضالة  بني  توازن   بتحقيق 
اقرتاحها  مترير  االإ�ضالمية يف  املرجعية  النيابية ذات  االأغلبية  فبعدما جنحت 
ب�ضاأن الف�ضل 28 من م�ضروع الد�ضتور التون�ضي املخ�ض�ص لد�ضرتة حقوق 
املراأة اأن »حماية حقوق املراأة ودعم مكا�ضبها باعتبارها �ضريكاً حقيقياً للرجل 
يف بناء الوطن ويتكامل دورها داخل االأ�ضرة«، داخل جلنة احلقوق واحلريات 
�ضلب املجل�ص الوطني التاأ�ضي�ضي، اعترب التيار الذي ي�ضاند حماية حقوق املراأة 
ذو النف�ص احلداثي اأن مقولة التكامل املقرتحة هي تراجع عن مبداأ امل�ضاواة، 
وجنح يف حتقيق حترك �ضعبي هام يوم 13 اأوت 2012  ليفر�ص على االأغلبية 
امل�ضاواة بني  ال�ضريح على  بالتن�ضي�ص  قبولها  واإعالن  الرتاجع عن موقفها 

املراأة والرجل يف الد�ضتور املرتقب.
مكت�ضبات  على  لالنقالب  بال�ضعي  لها  املتكررة  االتهامات  مواجهة  ويف 
ن�ضوية  م�ضرية   2013 اوت   13 يف  احلاكمة  النيابية  االأغلبية  �ضريت  املراأة، 
حتتفي بذكرى اإعالن جملة االأحوال ال�ضخ�ضية ب�ضارع احلبيب بورقيبة و�ضط 
احلديث عن  اأن  مفادها  قبلها  من  ر�ضالة  التحرك  وكان  التون�ضية.  العا�ضمة 

الرتاجع يف جملة االأحوال ال�ضخ�ضية مل يعد مقبوال.
فعاليته  الذي تدور  ال�ضو�ضيولوجي  العمق  ال�ضيا�ضي ذو  التجاذب  يك�ضف 
يف تون�ص اأن حقوق املراأة اأ�ضحت جزءاً من الوعي اجلمعي، اإذ اأنها بعد اأن 
كانت جزءاً من م�ضروع تغيري املجتمع فر�ضته ال�ضلطة ال�ضيا�ضية، حتّولت اإىل 
مكت�ضب اجتماعي تدافع عنه فعاليات املجتمع يف خوف على ا�ضتمراره من 
توجهات ال�ضلطة ال�ضيا�ضية والثقافية. فبعد اأن كان يوم 13 اأوت عيداً ر�ضمياً 
املراأة  عيد  باإحياء  وتتم�ضك  فيه  امل�ضاركة  عن  املدين  املجتمع  قوى  تعزف 
اكتفت  �ضعبياً  اأوت عيداً   13 بات  مار�ص،   8 يوم  اأي  العاملي  بتاريخ عيدها 
ال�ضلطة �ضنة 2012 مبتابعة فعاليته لرتاجع �ضريعاً مواقفها على �ضوئها بحثاً 
اأن حتتفل بها يف  اإنهاء العزلة التي فر�ضت عليها ب�ضبب موقفها، وتقرر  عن 
االإ�ضالمية  احلركة  وكانت  �ضنها  الذي  رئي�ص اجلمهورية  ا�ضم  �ضارع يحمل 
عميقة. داللة  ذي  حترك  اإطار  يف  ب�ضببها  التون�ضي  املجتمع  بتغريب   تتهمه 
حتولها  منع  يف  ال�ضخ�ضية  االأحوال  جملة  عن  الدفاع  اأن�ضار  جنح 
من  معركتهم  من  جزءاً  ذلك  وكان  عنها،  الرتاجع  تقبل  م�ضاألة  اإىل 
م�ضروع  به  وعد  ما  حتقيق  اأن  اإال  التون�ضية.  املراأة  حرية  حتقيق  اأجل 
اجتاهني: يف  قدماً  امل�ضي  يحتم  احلقوق  تلك  تدعيم  من   الد�ضتور 
فقد ك�ضف  االجتماعية.  املمار�ضة  اجلن�ضني يف  بني  امل�ضاواة  اأولهما، حتقيق 
م�ضح اأجراه الوطني لالأ�ضرة والعمران الب�ضري �ضمل عينة بـ2000 امراأة اأن 
47،6 باملئة من الن�ضاء يف تون�ص يتعر�ضن للعنف، �ضواء اجل�ضدي اأو اجلن�ضي 
اأو االقت�ضادي اأو النف�ضي، ومل تتقدم ب�ضكاوى اإىل الق�ضاء �ضوى 17،8 باملئة 
منهن. كما بينت احلقائق االجتماعية التي ك�ضف عنها حترر االإعالم بعد 
التمييز بني اجلن�ضني يف ال�ضغل. وي�ضتدعي الت�ضدي لهذه  الثورة توا�ضل 
القانونية. بحقوقها  املراأة  لدى  الوعي  تنمية  ال�ضلبية  االجتماعية   الظواهر 
وثانيهما، يتمثل يف موا�ضلة الن�ضال من اأجل مراجعة جميع القوانني التي 
تتعار�ص مع مبداأ امل�ضاواة، ويبدو هذا االأمر �ضعباً يف املرحلة الراهنة على اعتبار 
مت�ضك االأغلبية احلاكمة بطلب مراجعة قانون التبني بدعوى تعار�ضه ال�ضريح مع 
 ال�ضريعة االإ�ضالمية ورف�ضها اجلازم ملراجعة قوانني املواريث ذات االأ�ضول الفقهية.
بّينت جتربة املرحلة االنتقالية اأن الردة على حقوق املراأة التون�ضية والعودة بها 
اأمر ي�ضعب توقع  امل�ضتبد،  اىل حظرية الطرف الذي يخ�ضع ل�ضلطة الرجل 
تتمثل  لها والتي  اأطراف داخل املجتمع ت�ضّرح بعدائها  حدوثه رغم وجود 
منظومة  ثبات  حتقق  يف  الف�ضل  ويعود  دينياً.  املت�ضددة  التيارات  يف  اأ�ضا�ضاً 
احلرية الأهمية تطور وعي املراأة التون�ضية مبكت�ضباتها. كما يعود كذلك لتم�ضك 
املجتمع التون�ضي بنمطه االجتماعي رغماً عن تاأثريات موجات املد اليميني 
املحافظ الذي تنامى حجمه يف الفرتة االأخرية. ويف مقابل ذلك، ك�ضفت 
التجربة ذاتها عن �ضعوبة موا�ضلة تطوير الو�ضعية الت�ضريعية حلقوق املراأة ما مل 
يتحول تكاتف القوى االجتماعية التحررية ل�ضلطة م�ضادة تقدر على الدفع 
اأي متييز مبا يفيد  بحقوق املراأة نحو التدعيم لت�ضبح م�ضاواة تامة ال يعرتيها 
اإىل مرحلة حتقيق االإجنازات، وهذا هو  الدفاع عن املكت�ضبات  االنتقال من 

احل�ضن احلقيقي الذي يحفظ للمراأة حقوقها. 

*قاض تونسي

ماجد المذحجي

يوم  بعد  موؤخراً،  الثمانية  الأعوام  ذات  روان  الطفلة  وفاة  واقعة  خلقت 
ليلة  بعد  حاد  بنزيف  اإ�صابتها  واإثر  اأربعيني  رجل  من  زواجها  من  واحد 
الدخلة، �صدمة وا�صعة يف اليمن والعامل، وذلك بعد اأن مت تناقل الأخبار 
الإعالم  و�صائل  خمتلف  يف  احلزينة  الفاجعة  هذه  عن  وا�صعاً  تناقاًل 
اأعاد ا�صتدعاء جدل قدمي ومتكرر يف اليمن  اأمر  الإقليمية والدولية، وهو 
القانون، عالوة  الزواج يف  حول ق�صية زواج الطفالت وعدم حتديد �صن 

لل�صلطات يف  وا�صعاً وغري م�صبوق  تقريعاً دولياً  املرة  ا�صتجالبه هذه  على 
اأ�صتون  اليمن ب�صاأن هذه الواقعة املوؤملة، ُعبرّ عنه بت�صريح قا�س لـكاثرين 
»�صعرت  اإنها  فيه  قالت  الأوروبي  الحتاد  يف  اخلارجية  ال�صيا�صة  م�صوؤولة 
ت�صريعات  و�صن  اجلرمية  عن  امل�صوؤولني  مبعاقبة  اأي�صاً  لتطالب  بالرعب«، 

حُتدد �صن الزواج وحتول دون تكرار الواقعة.
مل تكن هذه الواقعة املوؤملة التي ق�صت فيها الطفلة روان، اأول حدث من 
هذا النوع يتم تناقله بهذا ال�صكل الوا�صع عن زواج الطفالت يف اليمن 
مماثلة يف  �صهرية  واقعة  �صبقتها  اآخر! حيث  اإىل  من حني  بع�صهن  وموت 
العام 2010 ا�صرتعت الهتمام الدويل حينها اأي�صاً، وتوفيت فيها الطفلة 
وذلك  عاماً،   13 حينها  العمر  من  تبلغ  كانت  التي  �صوعي  مهدي  اإلهام 
اأيام  ثالثة  بعد  مميت  ونزيف  التنا�صلية  الأع�صاء  يف  كامل  متزق  ب�صبب 
اأثار يف وقتها مواجهة وا�صعة بني الإعالم ومنظمات  من زواجها، وهو ما 
الدين  ورجال  جهة،  من  اليمنية  الن�صوية  واجلماعات  الإن�صان  حقوق 
اأخرى،  جهة  من  الزواج  ل�صن  حتديد  اأي  ُيعار�صون  الذين  املحافظني 
بتعديل  ُمطالبني  �صنعاء  العا�صمة  يف  تظاهرات  يف  املئات  حينها  وخرج 
القانون لين�س على حتديد �صن الزواج، لُينظم الإ�صالميون يف مواجهتهم 

تظاهرات اأخرى يف ال�صارع.
ا�صتقطاباً  الق�صايا  اأكرث  اإحدى  الزواج  �صن  حتديد  ق�صية  تبدو  بالتاأكيد 
بني  الوفيات   بوفرة  تتغذى  لكونها  با�صتمرار  ُتثار  ق�صية  وهي  اليمن،  يف 
اإح�صائيات  تف�صح  حيث  باكراً،  يتزوجن  اللواتي  اليمنيات  الطفالت 

بهذا  متعلق  اليمن  يف  للغاية  مرتفع  وفيات  معدل  عن  خميفة  دولية 
ال�صاأن، متوت فيه »365 امراأة و41 طفاًل ر�صيعاً من بني كل 100.000 
�صنة   15 عن  اأعمارهن  تقل  الالتي  ال�صغريات  والأمهات  حية.  ولدة 
الالتي هن  الن�صاء  اأ�صعاف من  للوفاة مبقدار خم�صة  الأكرث عر�صة  هن 
وفق  الولدة«  م�صاعفات  ب�صبب  وذلك  العمر،  من  الع�صرينيات  يف 

العامل. يف  الأعلى  املعدل  �صمن  اليمن  ي�صع  ما  وهو  اليوني�صيف، 
للعنف،  وا�صع  ب�صكل  ُعر�صة  اليمن  يف  الن�صاء  اإن  اأي�صاً  القول  مُيكن 
التمييز  من  خمتلفة  اأ�صكال  ب�صبب  عادة  �صعيفة  حماية  على  ويتوفرن 
الطفالت  حال  يف  يتفاقم  الذي  الأمر  وهو  والقوانني،  املجتمع  يف 
لهن  القانون  يوفر  فال  كهذا،  و�صع  يف  ه�صا�صة  اأكرث  يكنرّ  اللواتي 
قانون  اأن  اإىل  الإ�صارة  مُيكن  وهنا  املُبكر.  الزواج  وقائع  اإزاء  حماية  اأي 
من  يجعل  مبا  للزواج،  ل�صن  حتديد  اأي  يت�صمن  ل  ال�صخ�صية  الأحوال 
العام  ال�صتنكار  مهما كان  بالقانون،  لطفلة غري ُمرمة  زواج  واقعة  اأي 
ليلة  يف  له  تتعر�س  الذي  اجلن�صي  العنف  نتيجة  للطفلة  يحدث  قد  ملا 
حالة  كما حدث يف  الوفاة  اإىل  الأحيان  بع�س  يوؤدي يف  والذي  الدخلة 

روان الأخرية وقبلها اإلهام.
لرجال  م�صريية  ُتعتب  التي  الق�صية  هذه  يف  ال�صديد  ال�صتقطاب  اإن 
�صيا�صي من  ا�صتثمار  با�صتمرار حمل  اليمن جعلها  املُت�صددين يف  الدين 
قبل ال�صلطات، خ�صو�صاً ما قبل ثورة 2011، وا�صتخدمها النظام ال�صابق 
الإ�صالميني،  قبل  من  التنازلت  على  واحل�صول  للم�صاومة  كو�صيلة 
رقم  ال�صخ�صية  الأحوال  قانون  من   )15( رقم  املادة  تعديل  مت  حيث 
ال�صغري  تزويج  ي�صح  )ل  اأنه  على  تن�س  كانت  التي   1992 لعام   )20(
ذكراً كان اأو اأنثى دون بلوغه خم�س ع�صرة �صنة(، لُيلغى اأي حتديد لل�صن 
وتنتمي   .1994 �صيف  حرب  بعد  عدل  الذي  احلايل  القانون  مبوجب 
ُمعظم اأ�صكال التمييز احلالية �صد الن�صاء يف الد�صتور والقوانني اليمنية، 
اإىل تلك الفرتة التي اأعقبت انت�صار الرئي�س عبد اهلل �صالح على احلزب 
دخلها  التي  املعركة  وهي   ،1994 �صيف  حرب  يف  اليمني  ال�صرتاكي 
لالإ�صالح،  اليمني  التجمع  يف  املمثلني  الإ�صالميني  مع  ُمتحالفاً  �صالح 
اأ�صكال  اأحد  الن�صاء  حقوق  من  الت�صريعية  املنظومة  تنقيح  لي�صكل 
املكافاأة التي ُمنحت لهم يف الأعوام التالية للحرب، ولحقاً اأحد عنا�صر 
امل�صاومة معهم حني ت�صتد ال�صغوط املدنية لتعديل اأحد القوانني املميزة 
جتاه الن�صاء. وهذا ما حدث يف معركة العام 2010 حني مت طرح م�صروع 
حيث  الزواج،  �صن  بتحديد  يق�صي  ال�صخ�صية  الأحوال  لقانون  تعديل 
الأمر  ح�صم  العام،  ال�صعبي  املوؤمتر  حينها،  احلاكم  احلزب  با�صتطاعة  كان 
الإ�صالمية  املعار�صة  ي�صاوم  ظل  اأنه  اإل  يحوزها،  التي  الأغلبية  نتيجة 

وهو  �صيا�صية،  مكا�صب  على  احل�صول  له  ي�صمن  مبا  النواب  مل�س  يف 
بعدما  التعديل حينها  مقرتح  رف�س  ليتم  ال�صياق  هذا  الذي مت يف  الأمر 
املناوئني  بتظاهرات متبادلة بني  ال�صارع  و�صل ال�صتقطاب اىل ذروته يف 

املُقرتح حينها.  للتعديل  واملوؤيدين 
اليمنيني خارج  الإ�صالميني  ت�صتدرج  املراأة  بحقوق  اخلا�صة  املوا�صيع  اإن 
مع  تناق�صهم  عن  لالإف�صاح  ي�صطرون  حيث  جيداً،  املحرو�صة  مواقعهم 
اأمام الآخرين.  اجلملة احلقوقية وانتقائيتهم جتاهها، ما يجعلهم مك�صوفني 
الأكب  املمثل  لالإ�صالح،  اليمني  التجمع  فاإن  ال�صدد،  هذا  ويف 
بني  التناق�س،  هذا  جالء  على  با�صتمرار  يوؤكد  اليمن،  يف  لالإ�صالميني 
التزاماته املعلنة بحقوق الإن�صان وبت�صوره لـ«مين حديث«، �صواء يف موقفه 
امل�صرتك،  اللقاء  اأحزاب  مع  ال�صيا�صي  حتالفه  اإطار  يف  اأو  منفرد  كتنظيم 
ول  اللتزامات  هذه  خارج  تبدو  التي  املراأة،  من حقوق  الفعلي  وموقفه 
تقع يف �صلبها بالن�صبة اليه، ولذلك فاإن ممثليه يرت�صدون لأي �صاأن يخ�س 
الكوتا  �صد  الثورة  قبل  خا�صوها  التي  املعارك  يف  يتجلى  كما  الن�صاء، 
وحتديد �صن الزواج، اأو التي يخو�صونها حالياً يف اإطار موؤمتر احلوار حيث 

مقرتح  ومنها  الن�صاء،  حقوق  حت�صني  على  تعمل  ُمقرتحات  اأي  يرف�س 
وقدرته  و�صعه  واإن كان  املوؤمتر،  اأجندة  تت�صمنه  الذي  الزواج  �صن  حتديد 
اأ�صعف على مقاومة التغيريات التي جتري قيا�صاً مبا كان ي�صتطيع  احلالية 

اأن يفعله �صابقاً.
اإن ق�صية زواج الطفالت يف اليمن لي�صت حدثاً عابراً بالتاأكيد، بل ق�صية 
الأ�صويل  التعريف  مع  م�صتوياتها  اأحد  يف  تتقاطع  وُمت�صابكة،  ُمعقدة 
والتقاليد  العادات  من  اإرثاً  يحمي  والذي  الدينية  للق�صايا  املت�صدد 
تبدو  حيث  اقت�صادياً،  ُبعداً  تاأخذ  ق�صية  كونها  على  عالوة  املُحافظة، 
الكثري من وقائع الزواج املُبكر مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بالفقر و�صوء الأحوال 
املعي�صية، وحيث مُيكن الروؤية بو�صوح اأن الكثريين يقومون بتزويج بناتهم 
وا�صعاً  تدهوراً  تعي�س  بالد  يف  عليهم  عبئهن  من  للتخل�س  ال�صغريات 
يف  يتجلى  ثالثاً  بعداً  اأي�صاً  الأمر  ياأخذ  كما  القت�صادية.  الناحية  من 
اأخالقياً،  باكراً للحفاظ عليهن  الفتيات  ق�صايا ال�صرف، حيث يتم تزويج 
وكذلك الفتيان، وفق ما يرى قطاع كبري من اليمنيني املُحافظني. باملجمل 
ُمكثفاً  تعبرياً  الطفالت  زواج  ق�صية  يف  املُتداخلة  الأبعاد  هذا  تبدو  اإذاً 
مع  للتعامل  التي حتول دون وجود حلول وطنية منظورة  التعقيدات  عن 
النتهازي  والتعامل  التق�صري  تبر  ل  بالتاأكيد  كانت  واإن  الق�صية،  هذه 

ال�صلطات �صيا�صياً. ا�صتثمرتها  التي طاملا  الق�صية  الر�صمي مع هذه 
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�لعليا يف م�شر حكماً  �أ�شدرت �ملحكمة �لد�شتورية  بتاريخ 2 يونيو 2013، 
تاريخياً يف م�شمونه ومد�ه. هذ� �حلكم تاأخر �شدوره الأكرث من ع�شرين عاماً، 
لكنه �شدر يف �لنهاية ليعلن بو�شوح �أن »�لقانون �ملنظم حلالة �لطو�رئ يتعني 
�أن يتقيد بال�شو�بط �ملقررة للعمل �لت�شريعي، و�أهمها عدم خمالفة ن�شو�س 
�لد�شتور �الأخرى، �إذ �إن �شدور قانون �لطو�رئ بناًء على ن�س يف �لد�شتور ال 
يعني ترخي�س هذ� �لقانون يف جتاوز باقي ن�شو�شه«. ونظر�ً الأهمية هذ� �حلكم، 
ر�أينا من �ملالئم �أن نخ�ش�س له در��شة م�شتقلة يف ظل �لظروف �لتي متر بها م�شر 
وغريها مما بات ُيعرف بدول »�لربيع �لعربي«. فاإذ� كان �حلكم قد ف�شل يف و�قعة 
حمددة، �إال �أن �أ�شبابه ت�شري �إىل �إمكان �شمول عدم �لد�شتورية ن�شو�شاً �أخرى 
وردت يف قانون �لطو�رئ متى كانت تخالف ن�شو�شاً د�شتورية �أو ترخ�س يف 

جتاوزها، فتتحلل بذلك من �ل�شو�بط �ملقررة للعمل �لت�شريعي.

واقعات الدعوى الدستورية:
�لعليا  �لد�شتورية  �ملحكمة  كتاب  قلم  �ملدعي  �أودع   ،1993 �أبريل   20 يف 
�ملادة  �لبند )1( من  �شحيفة دعو�ه، يطلب فيها �حلكم بعدم د�شتورية ن�س 
�لثالثة من قر�ر رئي�س �جلمهورية بالقانون رقم 162 ل�شنة 1958 ب�شاأن حالة 

�لطو�رئ.
وتتلخ�س وقائع �لدعوى يف �أن �لنيابة �لعامة �أ�شندت �إىل �ملدعي يف �لدعوى 
�ململوكة  �حلو�نيت  يف  نار�ً  عمد�ً  و�آخرون  هو  و�شع  �أواًل:  �أنه:  �لد�شتورية 
ماري  كني�شة  مبنى  يف  نار�ً  عمد�ً  و�آخرون  هو  و�شع  ثانياً:  عليهم.  للمجني 
�شعائر  و�آخرون مباين معدة الإقامة  ثالثاً: خّرب هو  باالإ�شكندرية.  جرج�س 
دينية )كني�شة ماري جرج�س(. وبعد �لقب�س على �ملتهم وتفتي�شه وتفتي�س 
م�شكنه، مت �لتحقيق معه و�إحالته �إىل حمكمة جنايات �أحد�ث �الإ�شكندرية 
�الأفعال  �رتكابه  وقت  حدثاً  لكونه  نظر�ً   ،1992 ل�شنة   350 رقم  باجلناية 
)�ملدعي  �ملتهم  �حلا�شر عن  دفع   ،1992/11/29 �إليه. ويف جل�شة  �مل�شندة 
قانون  �ملادة )3( من  �لبند )1( من  بعدم د�شتورية  �لد�شتورية(  �لدعوى  يف 
�لطو�رئ، جلهة تخويله رئي�س �جلمهورية �أو من ينيبه )وزير �لد�خلية(، وهما 
لي�شا من �أع�شاء �ل�شلطة �لق�شائية، مكنة �عتقال وتفتي�س �الأ�شخا�س و�الأماكن 
باأحكام قانون �الإجر�ء�ت �جلنائية، وهو ما يخالف �ملادة )44(  دون �لتقيد 
من د�شتور 1971، �ملقابلة للمادة 39 من د�شتور 2012، و�لتي قررت حرمة 
�مل�شاكن وحظرت دخولها �أو تفتي�شها �إال باأمر ق�شائي م�شبب وفقاً للقانون. 

وطلب �ملدعي �حلكم بعدم د�شتورية �لن�س �ملطعون فيه.
�لدعوى  باإقامة  ف�شرحت  �لدفع  جدية  �الأحد�ث  حمكمة  قدرت  وقد 
�لد�شتورية �لتي بقيت عالقة لدى �ملحكمة �لد�شتورية �لعليا طو�ل ع�شرين 
عاما )1993-2013(، �إذ مت رفعها يف منت�شف والية �لرئي�س �الأ�شبق ح�شني 
مبارك )1993(، ومل يف�شل فيها �إاّل يف �أو�خر عهد �لرئي�س �ل�شابق حممد 

مر�شي )2013(. 

حكم المحكمة الدستورية العليا وحيثياته:
��شتغرقتها  �لتي  باملدة  يت�شل  �ملجال  هذ�  يف  يطرح  �لذي  �الأول  �لت�شاوؤل 
�ملحكمة لف�شل هذه �لدعوى �لد�شتورية. فهل كانت هناك مالءمة �شيا�شية 
دفعت �ملحكمة �إىل تاأخري �لف�شل فيها، بحيث كان ميكن �أن يوؤدي �حلكم 
فيها �إىل تقييد �ل�شلطات �لو��شعة لرئي�س �جلمهورية �أو من يقوم مقامه يف قانون 

�لطو�رئ ويف ع�شور �ال�شتبد�د؟ 
لن نخو�س يف دو�فع �ملحكمة �لد�شتورية �لعليا �أو �الأ�شباب �لتي �أدت �إىل تاأخري 
�شدور هذ� �حلكم �لهام، فاالأهم �أنه �شدر ولو بعد طول �نتظار، ف�شدوره متاأخر�ً 

خري من عدم �شدوره على �الإطالق. بد�أت �ملحكمة حكمها برد �لدفوع �لتي 
كانت قد تقدمت بها هيئة ق�شايا �لدولة بخ�شو�س م�شلحة �ملدعي، ثم �أوردت 

�حليثيات �لتي �أدت �إىل �شدور حكمها على �لنحو �لذي �شدر به.
ويف هذ� �ل�شدد، بد�أت �ملحكمة بتاأكيد ما جرى عليه ق�شاوؤها من �أن �لرقابة 
على د�شتورية �لقو�نني �إمنا تخ�شع الأحكام �لد�شتور �لقائم عند �حلكم دون 
غريه، الأنها ت�شتهدف �شون �لد�شتور �لقائم وحمايته من �خلروج على �أحكامه 
و�إهد�ر ما يخالفها من �لت�شريعات. وبناًء عليه، فقد با�شرت �ملحكمة رقابتها 
على �لن�س �ملطعون فيه من خالل �أحكام د�شتور 2012 �لنافذ وقت �شدور 

�حلكم. 
وبّينت �ملحكمة �أن �لد�شتور هو �لقانون �الأ�شا�شي �الأعلى، فهو ير�شي �لقو�عد 
و�الأ�شول �لتي يقوم عليها نظام �حلكم، ويحدد �ل�شلطات �لعامة ووظائفها، 
ويوؤكد �شمانات حمايتها. لذلك كانت قو�عده و�أ�شوله هي �ملرجع يف حتديد 
ما تتواله �ل�شلطات �لعامة من وظائف �أ�شلية �أو �أعمال ��شتثنائية وردت على 
�شبيل �حل�شر و�لتحديد. وملا كانت �لد�شاتري �مل�شرية �ملتعاقبة قد حر�شت على 
تقرير �حلقوق و�حلريات �لعامة يف �شلبها حتى تكون قيد�ً على �مل�شّرع �لعادي 
يف ما ي�شّنه من قو�عد و�أحكام ال يخالفها بتقييد حرية �أو حق ورد يف �لد�شتور 
مطلقاً، �أو باإهد�ر �أو � نتقا�س من �أيهما حتت �شتار �لتنظيم �جلائز د�شتورياً، و�إال 

وقع هذ� �لت�شريع م�شوباً بعيب خمالفة �لد�شتور.
و�أكدت �ملحكمة �أن قانون �لطو�رئ هو حم�س نظام ��شتثنائي ال يجوز �لتو�شع 
يف تطبيقه، ويتعني �لتز�م �لتف�شري �ل�شيق الأحكامه، و�لتقيد بالغاية �ملحددة منه 
ومبا ال يخرج عن �لو�شائل �لتي تتفق مع �أحكام �لد�شتور، وذلك عند �تخاذ �أي 

من �لتد�بري �ملن�شو�س عليها فيه، و�إاّل وقع ما �تخذ يف حْومة خمالفة �لد�شتور.
وملا كان د�شتور 2012 قد ن�س يف �ملادة 74 منه على �أّن: »�شيادة �لقانون �أ�شا�س 
�حلكم يف �لدولة«. ون�ّس يف �ملادة 148 على �أّن: »يعلن رئي�س �جلمهورية بعد 
�أخذ ر�أي �حلكومة حالة �لطو�رئ على �لنحو �لذي ينظمه �لقانون«، ومن ثم 
فاإن قانون �لطو�رئ يتعني �أن يتقيد بال�شو�بط �ملقررة للعمل �لت�شريعي، و�أهمها 
عدم خمالفة ن�شو�س �لد�شتور �الأخرى، »�إذ �أّن �شدور قانون �لطو�رئ بناًء على 

ن�س يف �لد�شتور ال يعني ترخي�س هذ� �لقانون يف جتاوز باقي ن�شو�شه«.
و�إذ ن�شت �ملادة 34 من �لد�شتور على �أّن: »�حلرية �ل�شخ�شية حق طبيعي، 
وهي م�شونة ال مت�س«، ون�شت �ملادة 35 على �شرورة �شدور �أمر ق�شائي م�شّبب 
ي�شتلزمه �لتحقيق الإمكان �لقب�س على �ل�شخ�س �أو تفتي�شه �أو حب�شه �أو منعه 
من �لتنقل �أو تقييد حريته باأي قيد يف غري �أحو�ل �لتلب�س، ون�شت �ملادة 39 
على �أّن: »للمنازل حرمة، وما عد� حاالت �خلطر و�ال�شتغاثة، ال يجوز دخولها، 

ق�شائي  وباأمر  �لقانون،  �ملبينة يف  �الأحو�ل  �إال يف  مر�قبتها  تفتي�شها، وال  وال 
م�شبب يحدد �ملكان و�لتوقيت و�لغر�س«. وتطبيق هذه �لن�شو�س يتنافى مع ما 
ورد يف قانون �لطو�رئ من ترخي�س بالقب�س و�العتقال و�لتفتي�س لالأ�شخا�س 
و�الأماكن دون �إذن ق�شائي م�شبب، فذلك يهدر حريات �ملو�طنني �ل�شخ�شية 
ويعتدي على حرمة م�شاكنهم، ما ميثل خرقاً ملبد�أ �شيادة �لقانون �لذي يعد 

�أ�شا�س �حلكم يف �لدولة.
وال ينال مما تقدم �لقول باأن قانون �لطو�رئ �إمنا يعالج �أو�شاعاً ��شتثنائية متعلقة 
مبو�جهة نذر خطرية تتهدد معها �مل�شالح �لقومية مبا قد ينال من ��شتقر�ر �لدولة 
�أو تعر�س �أمنها و�شالمتها ملخاطر د�همة، �أو �أن حالة �لطو�رئ بالنظر �إىل مدتها 
وطبيعة �ملخاطر �ملرتبطة بها ال تالئمها �أحياناً �لتد�بري �لتي تتخذها �لدولة يف 
�الأو�شاع �ملعتادة، ذلك �أنه ال يجوز �أن يتخذ قانون �لطو�رئ �لذي رخ�س به 
�أن قانون  �إذ  �لد�شتور ذريعة الإهد�ر �أحكامه وخمالفتها و�إطالقه من عقالها، 
�لطو�رئ – �أياً كانت مربر�ته - يظل على طبيعته كعمل ت�شريعي يتعني �أن 

يلتزم باأحكام �لد�شتور كافة، ويف مقدمتها �شون حقوق �ملو�طنني وحرياتهم.

منطوق الحكم وآفاق المستقبل:
من حيثيات �حلكم، �نتهت �ملحكمة �إىل �أن ما ن�س عليه قانون �لطو�رئ من 
�لتقيد  دون  و�الأماكن  �الأ�شخا�س  وتفتي�س  و�العتقال  بالقب�س  �لرتخي�س 
باأحكام قانون �الإجر�ء�ت �جلنائية، يخالف �أحكام �ملو�د 34، 35، 39، 81 
من د�شتور 2012. وبناًء عليه حكمت �ملحكمة بعدم د�شتورية ما ت�شمنه �لبند 
)1( من �ملادة )3( من قر�ر رئي�س �جلمهورية بالقانون رقم 162 ل�شنة 1958 

ب�شاأن حالة �لطو�رئ.
ولكن، ماذ� بعد هذ� �حلكم؟ لقد قرر �حلكم بو�شوح �أن �لقانون �ملنظم حلالة 
و�أهمها عدم  �لت�شريعي،  للعمل  �ملقررة  بال�شو�بط  يتقيد  �أن  يتعني  �لطو�رئ 
خمالفة ن�شو�س �لد�شتور �الأخرى. بيد �أن هناك ن�شو�شاً يف قانون �لطو�رئ 
بها �شبهة خمالفة لن�شو�س د�شتورية متكررة يف �لد�شاتري �مل�شرية �ملتعاقبة منذ 

د�شتور �شنة 1923، ونكتفي ببع�س �الأمثلة:
يقوم  - ملن  �أو  �جلمهورية  لرئي�س  جتيز  �لطو�رئ  قانون  من   )9( �ملادة 

مقامه �أن يحيل �إىل حماكم �أمن �لدولة طو�رئ �جلر�ئم �لتي يعاقب 
عليها �لقانون �لعام. هذ� �لن�س يخالف �ملادة 75 من د�شتور 2012 
�ملعطل ون�شها: »ال يحاكم �شخ�س �إال �أمام قا�شيه �لطبيعي، و�ملحاكم 
�ال�شتثنائية حمظورة«، و�ملادة 15 من �الإعالن �لد�شتوري �ل�شادر يف 
8 يوليو 2013 »لكل مو�طن حق �اللتجاء لقا�شيه �لطبيعي«. وناأمل 

�أن يتبنى �لد�شتور �جلديد �ملادة 75 من د�شتور 2012.
�لوجوه  - من  وجه  باأي  �لطعن  �لطو�رئ حتظر  قانون  من   )12( �ملادة 

يف �الأحكام �ل�شادرة من حمكمة �أمن �لدولة طو�رئ. هذ� �لن�س 
�الإعالن  من   15 و�ملادة   ،2012 د�شتور  من   75 �ملادة  يخالف 
�لد�شتوري: »يحظر �لن�س يف �لقو�نني على حت�شني �أي عمل �أو قر�ر 

�إد�ري من رقابة �لق�شاء«.
حفظ  - �جلمهورية  لرئي�س  جتيز  �لطو�رئ  قانون  من   )13( �ملادة 

�ملتهمني  �ملوؤقت عن  �إىل �ملحكمة و�الإفر�ج  �لدعوى قبل تقدميها 
يلغي  �أن  �جلمهورية  لرئي�س  جتيز   )14( و�ملادة  عليهم.  �ملقبو�س 
�لعقوبة  �أن يخفف  �أو  �لت�شديق عليه  بعد  باالإد�نة  �ل�شادر  �حلكم 
من   16 �ملادة  مع  �لن�س  هذ�  تو�فق  فما مدى  تنفيذها.  يوقف  �أو 
�أو  �الإعالن �لد�شتوري »ال يجوز الأي �شلطة �لتدخل يف �لق�شايا 
يف �شوؤون �لعد�لة«. وناأمل �أن يت�شمن �لد�شتور �جلديد ن�شاً مماثاًل 

لن�س �ملادة )16( من �الإعالن �لد�شتوري.
�إذ� مل نتعلم �شيئاً من فرت�ت �ال�شتبد�د، ف�شوف نعود �إليه مرة �أخرى. وقد 
�أن �ال�شتبد�د ين�شاأ ويقوى يف ظل �لن�شو�س  علمتنا جتارب �حلياة �لقانونية 
�لقانونية �لتي تقيد �حلقوق و�حلريات �لعامة للمو�طنني وتعتدي على ��شتقالل 
�ملتهم يف  �لعادي وتكّر�س �ملحاكم �ال�شتثنائية و�لتحايل على حق  �لق�شاء 
�ملحاكمة �أمام قا�شيه �لطبيعي. �إن �ل�شعوب ال ترز�أ باملجرمني �أو �مل�شتبدين، 

لكنها تنتج هوؤالء وهوؤالء عندما ال تتعلم من جتاربها يف فرت�ت �ال�شتبد�د.

*استاذ في جامعة االسكندرية

منة عمر

»�لد�شاتري �مل�شرية �ملتعاقبة قد حر�شت على تقرير �حلقوق و�حلريات �لعامة 
قو�عد  من  ي�شّنه  ما  يف  �لعادي  �مل�شّرع  على  قيد�ً  تكون  حتى  �شلبها  يف 
و�أحكام ال يخالفها بتقييد حرية �أو حق ورد يف �لد�شتور مطلقاً، �أو باإهد�ر �أو 
�نتقا�س من �أيهما حتت �شتار �لتنظيم �جلائز د�شتورياً، و�إال وقع هذ� �لت�شريع 
م�شوباً بعيب خمالفة �لد�شتور«. هذه �حليثية وردت حرفياً يف �حلكم �ل�شادر 
�لنظر  �إطار  يف   2013 يونيو/حزير�ن   2 يف  �لعليا  �لد�شتورية  �ملحكمة  عن 
�ملنازل  بتفتي�س  يت�شل  ما  �لطو�رئ يف  قانون  بنود  �أحد  د�شتورية  يف مدى 
نلحظ  قر�ءة �حلكم،  ولكن عند  ق�شائي.  �أمر  �ىل  �حلاجة  �خلا�شة من دون 
�أن �لقيد �لذي و�شعته متثل بوجوب مر�عاة بقية �لن�شو�س �لد�شتورية على 
مل  فيما  للد�شتور1،  خمالفا  برّمته  �لطو�رئ  قانون  جعل  �ىل  يوؤدي  قد  نحو 
ترد �أي �إ�شارة فيه �ىل قو�عد �لقانون �لدويل حلقوق �الإن�شان �أو مبادئه ويف 
�لطو�رئ  بها« يف حاالت  �مل�شا�س  �لتي يجب عدم  »�حلقوق  مقدمها مبد�أ 
�ال�شتثنائية. فكاأمنا �ملحكمة تنا�شت �أو �شها عنها �أن قانون �لطو�رئ يعّطل 
�لد�شاتري  يف  �ملكفول  �لتجمع  حق  مثل  �حلقوق،  بع�س  ممار�شة  بطبيعته 

�مل�شرية �ملختلفة.
وبذلك، بدت �ملحكمة �لعليا من خالل حيثياتها وكاأنها ت�شت�شعر �حلاجة 
�ىل تقييد قانون �لطو�رئ على غر�ر ما يوؤول �ليه �ملبد�أ �ملذكور، و�إن بدت 
على ��شطر�ب �جتهادها وعدم و�شوحه، �أكرث ر�ديكالية منه يف تقييد هذ� 
�لد�شتورية« �لذي  �لقانون. وعلى هام�س ذلك، يربز مفهوم »�حلقوق فوق 
نقر�أه يف تو�شيات جلنة �لع�شرة لتعديل د�شتور 2012 وكاأنه ياأتي تو�شيحاً 

وتكلياًل لهذ� �الجتهاد. 

مبدأ الحقوق »التي ال يمكن المساس بها«
�لدويل  بالقانون  ن�شاأ  مبد�أ  هو  بها  �مل�شا�س  ميكن  ال  �لتي  �حلقوق  مبد�أ 
�مل�شلحة  بالنز�عات  �الأ�شا�شية  �الإن�شان  حقوق  على  للحفاظ  �الإن�شاين 
يف  بها«  �مل�شا�س  ميكن  ال  �لتي  »�حلقوق  مبد�أ  ويتجلى  و�الأهلية.  �لدولية 
يجوز  ال  �لتي  �الأفعال  تذكر  و�لتي  �ملوحدة   3 �ملادة  يف  جنيف  �تفاقيات 
�لقيام بها جتاه �ملدنيني ون�شتنتج منها �حلقوق �لتي ال يجوز حتت �أي حال 
�الأول  �لربوتوكول  من   75 �ملادة  ن�شت  كذلك  تعطيلها2،  �الأحو�ل  من 
و�ملو�د من 4 �ىل 6 من �لربوتوكول �لثاين3. وقد مت تو�شيع �إطار تطبيق مبد�أ 
»�حلقوق �لتي ال ميكن �مل�شا�س بها« ليطبق يف حاالت �لطو�رئ �ال�شتثنائية. 
�أوالها كان �لعه  وقد مت �لن�س على ذلك يف �التفاقيات �لدولية �ملختلفة، 
�لدويل للحقوق �ل�شيا�شية و�ملدنية �شنة 1966 �لذي ن�س يف مادته �لر�بعة 
على �حلقوق �لتي ال ميكن تعطيلها يف حاالت �لطو�رئ �ال�شتثنائية وهي: 
�لرق  حظر  �ل�شور،  من  �شورة  �أي  حتت  �لتعذيب  حظر  �حلياة،  يف  �حلق 

و�لعبودية، وحظر �شجن �شخ�س لعجزه عن �لوفاء بالتز�م تعاقدي4. 
�أبرمت يف وقت الحق لتو�شع قائمة  ثم جاءت �التفاقيات �الإقليمية �لتي 
�حلقوق �لتي ال ميكن �مل�شا�س بها. فنجد �أن �مليثاق �لعربي حلقوق �الإن�شان، 
�ملوقع عام 52004، قد �أ�شاف، يف مادته �لر�بعة، على قائمة �حلقوق �لتي 
ال ميكن تعطيلها يف حاالت �لطو�رئ لت�شمل حق كل �إن�شان يف حماكمة 
عادلة، �شرورة �حلفاظ على قانونية �لعقوبة، حظر حماكمة �شخ�س عن �جلرم 
ملعاملة  �الإن�شانية  �ملعايري  على  �حلفاظ  على  �مليثاق  �أكد  كما  مرتني.  نف�شه 
بال�شخ�شية  �العرت�ف  حق  وعلى  حريتهم،  من  �ملحرومني  �الأ�شخا�س 
�أو  �حلركة  تقييد  ومنع  لالأ�شخا�س،  �حلركة  حرية  على  �أكد  كما  �لقانونية، 
�مليثاق  حظر  كما  بجن�شية،  �لتمتع  يف  �شخ�س  كل  وحق  �جلربية،  �الإقامة 

�مل�شا�س بحرية �لفكر و�لعقيدة و�لدين. 

نحو إقرار مبادئ فوق دستورية في الدستور 
المصري القادم؟ 

ال  �أنه  حني  ويف  �الإن�شان؛  حقوق  مع  بطبيعته  يتعار�س  �لطو�رئ  قانون 
قانون  فوق  �الأ�شا�شية  �الإن�شان  حقوق  تعلو  �أن  فونتني،  لورين  ح�شب  بّد، 
قانون  من  �أعلى  مكانة  يف  �حلقوق  هذه  ن�شع  �أن  �إذ�ً  يقت�شي  �لطو�رئ، 
�أن  فاإما  �ثنني:  من  �أمر�ً  يتطلب  �الأمر  �لد�شتور. وهذ�  �ملذكور يف  �لطو�رئ 
بن�س  �لطو�رئ  قانون  �إقر�ر  يتم  �أن  و�إما  تعد هذه �حلقوق »فوق د�شتورية«، 

ت�شريعي غري د�شتوري6. 
قاربت  �أنها  �لد�شتور7 نالحظ  لتعديل  �لع�شرة  �قرت�حات جلنة  قر�ءة  وعند 

�حلقوق و�حلريات �لل�شيقة ب�شخ�س �ملو�طن من ز�ويتني �ثنتني: 
ينظم  - قانون  الأي  يجوز  وال  �نتقا�شاً.  وال  تعطياًل،  تقبل  »ال  فهي 

وجوهرها«  �أ�شلها  مي�س  مبا  يقّيدها  �أن  و�حلريات  �حلقوق  ممار�شة 
�مل�شّرع  �أن  يعني  ما  وهو  �ملقرتحة،   68 �ملادة  ن�شت  ح�شبما 
بها«  �مل�شا�س  ميكن  »ال  حقوق  �حلقوق  هذه  �أن  يعلن  �لد�شتوري 
�لدويل  �لعهد  يكفلها  �لتي  نف�شها  �حلقوق  وهي  �أي ظرف،  حتت 
وهي  �أعاله.  �ليه  �الإ�شارة  متت  كما  و�ل�شيا�شية  �ملدنية  للحقوق 

خطوة �إيجابية على طريق �اللتز�م بقو�عد �لقانون �لدويل وحماية 
حقوق �ملو�طنني وحرياتهم، و�إن كنا ناأمل �أن تتبنى جلنة �خلم�شني 
على  �الإن�شان  حلقوق  �لعربي  �مليثاق  كفلها  �لتي  �حلقوق  الئحة 

�أ�شا�س �أنها �أو�شع وت�شمل �شمانات ق�شائية كما �أو�شحنا. 
�لتعديل  - يف  متثلت  فقد  �أهمية،  تقل  ال  و�لتي  �لثانية،  �لز�وية  �أما 

ال  �الأحو�ل  جميع  »ويف  على  ن�شت  و�لتي   189 للمادة  �ملقرتح 
يجوز تعديل �لن�شو�س �ملتعلقة مببادئ �حلرية و�مل�شاو�ة �ملن�شو�س 
من  باملزيد  متعلقاً  �لتعديل  يكن  مل  ما  �لد�شتور  هذ�  يف  عليها 
�ل�شمانات«. وبذلك، تكون جلنة �لع�شرة قد خ�شت هذه �حلقوق 
ب�شمانة مزدوجة من خالل �لن�س بعدم جو�ز تعطيلها يف �ملادة 68 

وعدم جو�ز تعديلها بالتقليل من �شماناتها يف �ملادة 189. 
�القرت�حات،  هذه  ملناق�شة  حالياً  �ملنعقدة  �خلم�شني،  جلنة  تبقي  �أن  وناأمل 

على هذه �ل�شمانات. 

*حائزة على ماجيستير في القانون الدولي االنساني 

وتطبيقات حقوق االنسان

الدستورية العليا في مصر بعد عشرين 
سنة من اللجوء إليها: على قانون 

 الطوارئ مراعاة الحقوق المكرّسة دستورياً 
د. فتوح الشاذلي

اضطراب في االجتهاد أم توجه ضمني نحو تكريس الحقوق 
الدستورية؟ فوق 

قانون . 1 على  �ليها:  �للجوء  من  �شنة  ع�شرين  بعد  م�شر  �لعليا يف  �لد�شتورية  �ل�شاذيل،  فتوح 

�لطو�رئ مر�عاة �حلقوق �ملكر�شة د�شتوريا، �ملفكرة �لقانونية، عدد 11. 

ر�جع �تفاقيات جنيف لعام 1949.. 2

ر�جع �لربوتوكوالت �ال�شافية �مللحقة باتفاقيات جنيف 1949.. 3

عليه . 4 و�شدقت   1966 عام  و�ملدنية  �ل�شيا�شية  للحقوق  �لدويل  �لعهد  على  م�شر  وقعت 

عام 1982.

وقعت م�شر �مليثاق �لعربي حلقوق �الن�شان عام 2004، ولكنها مل ت�شدق عليه حتى �ليوم، . 5

ح�شب �ملوقع �لر�شمي جلامعة �لدول �لعربية.

6 . Laureline Fontaine, «La constitutionnalisation des pouvoirs

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

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

7 . 22 بتاريخ  �ليوم  �مل�شري  جريدة  يف  �لع�شرة  جلنة  من  �ملقرتحة  �لتعديالت  ن�س  ن�شر 

�أغ�شط�س/�أب 2013.

�ملحكمة �لد�شتورية وقانون �لطو�رىء - موقع �لقب�س

�ملحكمة �لد�شتورية وقانون �لطو�رىء - موقع �مل�شدر



ادعاء اصالح قضائي تحت 

سقف الهرمية

عن  �شادر�  قر�ر�  �ملحافظات  يف  �ال�شتئنافية  �ملحاكم  روؤ�شاء  تبلغ 
ت�شاعد  منتخبة  ��شت�شارية  هيئات  باإن�شاء  �الأعلى  �لق�شاء  جمل�س 
ز�ويتني:  من  مهمة  �ملبادرة  مهامهم.  �ال�شتئناف يف  روؤ�شاء حماكم 
�البتد�ئية  �لدرجتني  يف  للق�شاة  �ختبار�  ت�شكل  �أنها  �الأوىل، 
الحقا  ي�شهم  قد  مما  �نتخاب«،  »حق  ممار�شة  يف  و�ال�شتئنافية، 
�أقر�نهم  قبل  من  �لق�شائيني  �مل�شوؤولني  �نتخاب  مبد�أ  تعميم  يف 
�أنها  و�لثانية،  �لق�شاء؛  ��شتقاللية  معايري  �أحد  ي�شكل  و�لذي 
�أطر �ملحاكم من خالل تعزيز  ت�شلح كاأ�شا�س حلر�ك ق�شائي د�خل 
ي�شكل  قد  مما  �لو�حدة،  �ملحكمة  ق�شاة  بني  و�لتو��شل  �لتفاعل 
و�لثالثة،  للق�شاة؛  جمعيات  �أو  نو�د  الإن�شاء  الحقا  متهد  �أوىل  جتربة 
�ملحاكم  د�خل  �لقر�ر�ت  باتخاذ  �ملعنيني  د�ئرة  لتو�شيع  ت�شلح  �أنها 
جميع  ح�شر  يف  تتمثل  �لتي  �لهرمية  حدة  من  يخفف  نحو  على 
بقي  و�ن  حاليا،  �ملحاكم  روؤ�شاء  �أيادي  يف  �الإد�رية  �ل�شالحيات 
عدة  ودول  فرن�شا  خالف  على  �أنه  ويلحظ  ��شت�شاريا.  �لهيئة  دور 
�لق�شاء  تنظيم  قانون  ��شتبعد  و�ملغرب،  وتون�س  كم�شر  �ملنطقة  يف 
منح  مو�ز�ة  للمحاكم، يف  �ن�شاء جمعيات عمومية  �للبناين  �لعديل 
�لتدبري  هذ�  و��شعي  �أن  �ال  و��شعة.  �شالحيات  �ملحاكم  روؤ�شاء 
�نتخاب  نتائج  �خ�شاع  خالل  من  ح�شناته  من  جردوه  ما  �شرعان 
�أع�شاء  من  �لهيئة  ت�شكل  بحيث  �ملحكمة  رئي�س  مل�شفاة  �لق�شاة 
من  و�حد  بحدود  �ملنتخبني،  �لق�شاة  بني  من  �الأخري  هذ�  يعينهم 

قوتها. �لهرمية طبعا كل  ت�شتعيد  ثالثة. يف ظل م�شفاة كهذه، 
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كريم نمور 

وبريوت  بعبد�  يف  حتقيق  قا�شيي  ت�شبث  موؤخر�ً  �لقانونية  �ملفكرة  �شجلت 
باإحالتهما  لتد�بري �لعالج وطالبا  باالإذعان  مبالحقة مدمنني كانا قد تعهد� 
و�لتي   1998 �ملخدر�ت  قانون  مبوجب  �ملن�شاأة  �الإدمان  مكافحة  جلنة  �ىل 
موقف  وي�شكل   .2013 بد�ية  منذ  بالغة  ب�شعوبة  ولو  فعلياً  عملها  بد�أت 
�لتي  �ملخدر�ت  قانون  من   194 للمادة  و��شحة  خمالفة  �لقا�شيني  هذين 
تلزم �لقا�شي �لو��شع يده على �مللف باإجابة طلبات مماثلة كلما ثبت لديه 
باإجر�ء�ت  �ل�شري  بوقف  �أذعن للعالج، وتالياً  �أن �ملدمن مو�شوع �ملالحقة 
�لتحقيق �أو �ملحاكمة بحقه موؤقتاً حتى �نتهاء عالجه. فاإذ� �أمت عالجه بنجاح 

ب�شهادة �للجنة، تتوقف �ملالحقة بحقه نهائياً. 
يف �لق�شية �الأوىل، وبعدما رف�س قا�شي حتقيق بعبد� �إحالة �ملدمن �ىل �للجنة، 
كلفه بالتقدم بفحو�شات خمربية �أ�شبوعية �ىل قلم �ملحكمة تفيد عن مدى 
�لذي كان  مع �الجتهاد  متا�شياً  �أو عدم وجود خمدر�ت يف ج�شده،  وجود 
قد �تبعه بع�س �لق�شاة قبل تفعيل �للجنة يف �شعي منهم �ىل ملء �لفر�غ 
�لقا�شي  حرم  وقد  بالكامل.  مربره  �ليوم  يفقد  �أمر  وهو  �آنذ�ك،  �حلا�شل 
مبوقفه �ملذكور �ملدمن، لي�س فقط من منحة �لقانون بوقف �ملالحقة يف حال 
�لتعهد بالعالج، �إمنا �أي�شاً، وهو �أمر ال يقل �أهمية، من حقه �ملكّر�س يف قانون 
�ملخدر�ت بتلقي عالج جماين وبالتمتع مبتابعة جدية من قبل �أطباء ومعاجلني 
نف�شيني بغية تخل�شه من �رتهانه �جل�شدي و�لنف�شي للمادة �ملخدرة، وهو �أمر 
ال يتحقق �إال باإ�شر�ف �للجنة. ويذكر �أن �ملدمن نف�شه كان قد تقدم من قبل 
بطلب تركه �أو حتويله �ىل قا�س بعدما جتاوزت مدة �حتجازه لدى �ل�شابطة 
�لعدلية 4 �أيام، لكن �لنيابة �لعامة ��شتغرقت �أياماً عدة يف �لنظر يف طلبه، 

فبلغت مدة �حتجازه ما يقارب �الأ�شبوعني. 
�أما يف �لق�شية �لثانية، فقد كرر �ملدمن �ملالحق مر�ر�ً طلبه باإخ�شاعه للعالج، 
دون جدوى. وبعد م�شاع عدة، �أ�شدر �لقا�شي على غر�ر ما تقدم، قر�ر�ً يلزم 
�ملدمن باإبر�ز فح�س خمربي ي�شمل كل �أنو�ع �ملخدر�ت يف �جلل�شة �ملقبلة 
�ملخ�ش�شة ال�شتجو�به. و�إذ �أعاد �ملدمن تكر�ر طلبه بوقف �ملالحقة و�إحالته 
�ىل جلنة مكافحة �الإدمان، رد �لقا�شي �لطلب �شفاهية بحجة �أنه غري موقوف، 
و�أن باإمكانه �أن يتوجه بنف�شه �ىل �للجنة للمطالبة بالعالج. وبهذه �لفتوى، 
يكون قا�شي �لتحقيق �ملذكور قد �أ�شاف �شرطاً جديد�ً �ىل قانون �ملخدر�ت 
لالإحالة �ىل �للجنة، مفاده �أن يكون �ملدمن موقوفاً. وبذلك، وبخالف ت�شور 

�لقانون �لذي �أناط بالقا�شي مهمة �ل�شغط على �ملدمن الإرغامه على �لعالج 
يف جممل مر�حل �ملحاكمة، بد� �ملدمن م�شمماً وم�شر�ً على �لعالج، يطالب 

به �ملرة تلو �ملرة، يف حم�شر قا�س ال يكرتث مطلقاً بذلك. 
�لقر�ر�ن  هذ�ن  ي�شتوجب  �أعاله،  �ليها  �مل�شار   194 �ملادة  خمالفة  و�ىل 

�ملالحظات �الآتية:
1 -- nullum crimen,( أنهما يخالفان مبد�أ قانونية �جلرم و�لعقوبة�

�أن  �الفرت��س  خالل  من   ،)nulla pœna sine lege

قانون  من   127 �ملادة  فيما  ذ�ته،  بحد  �ملالحقة  يربر  �الإدمان 
�ملخدر�ت ت�شرتط عن�شر�ً �آخر ملالحقة �ملدمن �أو ملعاقبته مفاده �أن 
يرف�س �الإذعان الإجر�ء�ت �لعالج �ملن�شو�س عليها يف �لقانون �أو 

�أن ال يثابر عليها؛
�إبر�ز -- 2 يف  �ملدمن  جنح  �إذ�  �أي  �الأحو�ل،  �أح�شن  يف  يوؤديان  �أنهما 

متابعة  �ىل  �حلالتني،  �أي من  �ملخربية يف  للفحو�شات  �شلبية  نتائج 
وقف  �لقا�شي  بو�شع  يكون  �أن  دون  من  فيه  و�لظن  �ملالحقة 
�لتعقبات نهائياً عنه. فتبعاً لرف�س �لقا�شي �إحالته �ىل �للجنة، كيف 
ع�شاه �أن ي�شتح�شل منها على �شهادة ب�شفائه، وهو �شرط �شروري 
و�أال  �ملخدر�ت؟  قانون  195 من  �ملادة  وفق  نهائياً  لوقف مالحقته 
و�لو�شم  �ملالحقة  دو�مة  يف  حبي�شاً  �ملدمن  �إبقاء  �ىل  ذلك  يوؤدي 

�الجتماعي مع �إدر�ج حكم �إد�نة يف �شجله �لعديل؟ 
يف -- 3 �لق�شاة  ت�شبث  �أ�شباب  عن  �لت�شاوؤل  يجدر  �أخري�ً، 

مكافحة  جلنة  تفعيل  رغم  �لنحو  هذ�  على  �ملدمنني  مالحقة 
�للجنة  تفعيل دور  �لدولة يف  تقاع�س  ناجت من  �الإدمان. فهل هو 
باإبر�ز  �ملدمن  )باإلز�م  حاجة  عرف  �أن�شاأ  ما  �شنة،   15 من  الأكرث 
ن�شو�س  ومعها  �للجنة  حجب  �ىل  �نتهى  خمربية(،  فحو�شات 
من  ناجت  �أنه  �أم  تفعيلها؟  من  بالرغم  بها  �ملت�شلة  �لقانون 
مبحاربة  �ملت�شلة  �ل�شيا�شة   )Americanization( �أمركة 
جانب  �ىل  �ملدمن  لي�شمل  �لعقاب  منطق  وبتعميم  �ملخدر�ت، 
من  ناجت  ب�شاطة  بكل  �أنه  �أم  �لكبري؟  �لتاجر  كما  �ل�شغري  �ملرّوج 
�لتجرمي �لنمطي �لذي وقع �لقا�شي �شحيته على نحو يقوده �ىل 

حكم م�شبق ماآله عّد �ملدمن جمرماً ولو من دون ن�س.

*مجاز في الحقوق، عضو في جمعية المفكرة القانونية

للمرة �الأوىل، تقدم �شخ�س حمكوم عليه يف �أو�خر متوز 2013 بطلب لوقف 
تنفيذ �لعقوبة �ملحكوم بها )حب�س �شتة �أ�شهر ف�شال عن غر�مة ثالثة ماليني 
قدم  �لذي  �لطلب،  وهذ�  خمدرة.  مو�د  تعاطي  �أ�شا�س  على  لبنانية(  لرية 
جلانب حمكمة جنايات بريوت، ي�شتند �ىل �ملادة 197 من قانون �ملخدر�ت 
1998، و�ىل �ملبادئ �لتي �نبنى عليها هذ� �لقانون و�أولها مبد�أ �لعالج كبديل 

عن �ملالحقة �أو �لعقوبة. و�أن يكون هذ� �لطلب �الأول من نوعه رغم �شدور 
�لقانون منذ ما يزيد عن 15 �شنة �منا يتاأتى عن و�قع مرير مفاده �أن �ل�شلطة 
�لعالج  لتاأمني  �ل�شرورية  �لتنفيذية  �الآليات  و�شع  عن  تخلفت  �لتنفيذية 
�أو�ئل 2013 مع مبا�شرة  للمدمن و�إمكانية مو�كبته فيه. وهذ� ما تغري منذ 
جلنة مكافحة �الإدمان عملها بدفع من وز�رة �لعدل. وقد �أو�شح �لطلب »�أن 
معاقبة �الإدمان ال تهدف �ىل �د�نة �ملدمن �منا فقط �ىل �ل�شغط عليه لو�شعه 
على �شكة �لعالج. وتظهر هذه �لفل�شفة يف عدد كبري من �ملو�د �لتي فتحت 
للمدمن �إمكانية �لتحرر من �ملالحقة �شرط قبوله للعالج، لي�س فقط يف حلظة 
�أو مرحلة معينة بل يف خمتلف �لظروف و�ملر�حل �لتي يتو�جد فيها �ملدمن. 

فللمدمن �أن يلجاأ �ىل �لعالج ر�شائياً دون �أن يالحق، ولزوجه �أو �أهله �إذ� كان 
قا�شر�ً �أن يطلبو� �خ�شاعه للعالج دون مالحقة، وللنيابة �لعامة، �إذ� عرفت 
باأمره، �أن تطلب �الأمر نف�شه قبل �أي مالحقة، وللمدمن من ثم يف �أي مرحلة 
من مر�حل �ملالحقة �أن يبادر �ىل �لعالج من تلقاء نف�شه �أو باأمر من �لقا�شي 
�إ�شد�ر �حلكم  �لعالج بعد  يبادر �ىل  �أن  �أي�شاً  فتتوقف �ملالحقة، وللمدمن 
فيتوقف حكماً تنفيذه �أو حت�شم فرتة �لعالج من فرتة �لعقوبة وفقاً للحاالت. 
وهذ� يعني ب�شكل جلّي ال لب�س فيه �أن �مل�شّرع �شخر كل ما لديه من طاقات 
وو�شائل الإقناع �ملدمن بانتهاج �شكة �لعالج �أو مل�شاعدة �الأهل لو�شع �ملدمن 
�ملدمن  �إعطاء  هو  �ل�شدد  هذ�  يف  فعله  ما  و�أهم   .)....( �ل�شكة  هذه  على 
�لفر�شة تلو �الأخرى لل�شري يف هذه �ل�شكة )وتاليا يعطي �لقا�شي �لفر�شة تلو 
�لفر�شة الإقناع �ملدمن بذلك(. وبكالم �آخر، �مل�شرع يدعو؛ ين�شح؛ ي�شجع؛ 
يذلل �لعقبات؛ يحث؛ ي�شغط؛ يغري؛ يتفهم؛ يت�شامح؛ مينح �لفر�شة تلو 
�لفر�شة؛ يهدد با�شتعمال �لع�شا و�إذ� ��شتعملت، فاإنه ي�شع �الإجر�ء�ت ملحو 

�آثارها قدر �ملمكن«.. فهل تذهب حمكمة �جلنايات يف �الجتاه نف�شه؟
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�إنتاج هذه �ملطبوعة بدعم مايل من  مت 
موؤ�ش�شة هيرن�س بل – مكتب �ل�شرق 
تعرب  هنا  �لو�ردة  �الآر�ء  �الأو�شط. 
تعك�س  ال  وبالتايل  �ملوؤلفني  �آر�ء  عن 

بال�شرورة وجهة نظر �ملوؤ�ش�شة.

يوزع هذ� �لعدد مع جريدة �ل�شفري
مبوجب �إتفاقية تعاون بهذ� �ل�شاأن

ت�شميم: �شتوديو �شفر �س.م.ل 

قضاة تحقيق يتشبثون بمالحقة المدمن

أول طلب لمدمن بوقف تنفيذ العقوبة المبرمة 
بحقه اللتزامه بالعالج


