
فيليب  القاضي  لمذكرات  نقدية  مراجعة 
خيرالله:    

تن�ضر املفكرة القانونية مراجعة نقدية لكتاب القا�ضي فيليب خرياهلل »نحكم 

با�ضم ال�ضعب اللبناين« مبنا�ضبة رحيله يف 24-10-2014. يتناول الكتاب 

نبذة عن تاريخ الق�ضاء يف الت�ضعينيات، حني كان خرياهلل رئي�ضا للمجل�س 

العديل ورئي�ضا ملجل�س الق�ضاء االعلى. كما يتطرق الكاتب يف مذكراته اىل 

حماكمات قائد القوات اللبنانية �ضمري جعجع، واىل ابرز اال�ضكاليات التي 

طاولت الق�ضاء يف تلك الفرتة. 
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دعوة الى ورشة عمل حول »الحق بالجذور«:  

تنظم املفكرة القانونية بال�ضراكة مع جمعية بدائل- Alternatives ور�ضة 

انتهاك  اىل  النظر  لفت  اىل  الور�ضة  وتهدف  باجلذور«.  »احلق  بعنوان:  عمل 

حقوق اآالف االأطفال يف لبنان، وحتديدا حقوق االأطفال املتبنني يف التعرف 

اىل جذورهم، وحقوق االأطفال الذين مت �ضلخهم عن جذورهم ليتم ايداعهم 

يف امليامت من دون مربر مقبول. يتخلل الور�ضة �ضهادات الأ�ضخا�س عانوا من هذا 

االنتهاك ويبحثون اليوم مع االخت�ضا�ضيني عن �ضيا�ضات جديدة للرعاية البديلة. 

عام  نظام  القاصرين،  زواج  قانون  اقتراح 
خفيف:  بعيار 

قدم النائب غ�ضان خميرب اقرتاح قانون لتنظيم زواج القا�ضرين والقا�ضرات 

يف لبنان، اأبرز ما جاء فيه هو اخ�ضاع زفواج مماثل ملوافقة م�ضبقة من قا�ضي 

الر�ضمية االأوىل من  الوثيقة  اأنه �ضكل  والفريد يف هذا االقرتاح  االأحداث. 

نوعها، التي يعلن فيها منظمها �ضراحة اأن للدولة حق وواجب يف التدخل يف 

املجال االأ�ضري، كلما بدا ذلك �ضروريا حلماية مواطنيها. ولكن، ما هو النظام 

العام املقرتح؟ وهل هو يوفر حماية كافية للقا�ضرات ازاء خماطر الزواج املبكر؟

لماذا نرتكب جرائم التعذيب في لبنان؟ 

ر�ضم رائد �ضرف

»الجمهورية« في دعوى قضائية 
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جويل بطرس

الذاتية  لل�سرية  مف�سلة  مراجعة  ن�سر  ب�سدد  القانونية  املفكرة  كانت 

 .2014-10-24 يف  وفاته  نباأ  ورود  عند  خرياهلل،  فيليب  للقا�سي 

رئا�سة  من�سب  توىل  قد  العدلية«  بـ»راهب  امللقب  خرياهلل  وكان 

حرب بعد  ما  فرتة  يف  العديل  املجل�س  وتاليًا  الأعلى  الق�ساء   جمل�س 

1975-1990. ونعمد هنا اىل ن�سر مراجعة لأهم ما ورد يف مذكراته 

الإلكرتوين  موقعها  على  الكاملة  املراجعة  املفكرة  تن�سر  اأن  على 

)املحرر(. 

2013 عن دار  يروي كتاب »نحكم با�ضم ال�ضعب اللبناين« ال�ضادر �ضنة 

وم�ضريته  الذاتية   )2014-1928( خرياهلل  فيليب  القا�ضي  �ضرية  �ضادر 

حياته  كوالي�س  اإىل  كتابه  من  االأول  اجلزء  يف  خرياهلل  يدخلنا  الق�ضائية. 

قبل  خا�ضها  التي  والتحديات  واجهته  التي  وال�ضعوبات  ال�ضخ�ضية 

هذه  مراجعتنا  يف  نركز  الق�ضائية.  املن�ضاب  اأعلى  ء  تبوُّ من  يتمكن  اأن 

الق�ضاء يف فرتة  تاريخ  نبذة عن  يقدم  اإذ  الكتاب،  الثاين من  على اجلزء 

ملجل�س  ورئي�ضاً  العديل  للمجل�س  رئي�ضاً  خرياهلل  كان  حني  الت�ضعينيات، 

على  ال�ضوء  اإلقاء  املذكرات  هذه  خالل  من  وميكن  االأعلى.  الق�ضاء 

اللبناين.  للق�ضاء  احلديث  التاريخ  طبعت  التي  االإ�ضكاليات  من  العديد 

جعجع،  �ضمري  اللبنانية  القوات  قائد  حماكمات  امل�ضائل  هذه  ومن 

واالأحكام التي اأ�ضدرها خرياهلل كرئي�س للمجل�س العديل بحق املتهمني 

يف اغتياالت عدة، والتدخالت ال�ضيا�ضية التي طالت الق�ضاء، ف�ضاًل عن 

اإ�ضكالية تعيني ق�ضاة من بني املحامني دون اإجراء مباراة. 

محاكمات سمير جعجع
حماكمات  اأي  العديل،  املجل�س  رئا�ضة  توّليه  خالل  االأبرز  الق�ضية  عن 

وراء  كانت  »التي  اخللفيات  اىل  يتطرق  اأال  خرياهلل  قرر  جعجع،  �ضمري 

ال�ضيا�ضي الكبري مبالحقة �ضمري جعجع...  القرار  اأ�ضحاب ال�ضلطة  اتخاذ 

مبوقع  يتعلق  ما  كل  يف  الناهي«  »االآمر  ي�ضبح  الأن  يطمح  كان  الذي 

من  متّكن  العديل  املجل�س  اأن  الكاتب  ويو�ضح  ال�ضلطة«.  يف  امل�ضيحيني 

العام  العفو  لقانون  �ضابقة  جرائم  عن  ومعاونيه  جعجع  �ضمري  مالحقة 

اآذار   28 قبل  املرتكبة  اجلرائم  �ضمل  والذي   1991 اآب   26 يف  ال�ضادر 

. ورغم رف�ضه 
1
1991، من خالل اال�ضتثناءات التي ت�ضمنها هذا القانون

اإال  اخت�ضا�ضه،  عن  تخرج  اأنها  اعتبار  على  ال�ضيا�ضية،  اخللفيات  تناول 

باأن حكومة كانت ت�ضم عمر كرامي و�ضليمان فرجنية لن تعفي  ي�ضّلم  اأنه 

احلكم  اأهل  مع  تعاون  اأي  يبد  مل  االأخري  هذا  اأن  خا�ضة  »القاتل«،  عن 

اأن  ال�ضلطة  اأهل  على  ال�ضعب  من  يكن  »مل  الطائف.  اتفاق  توقيع  بعد 

احلرب«.  »اأمراء  لقب  عليهم  اأطلق  من  لكّل  ملفات  اأدراجها  يف  يجدوا 

الطائف،  اتفاق  بعد  لبنان  للحكم يف  ما خطط  �ضاروا يف  ولكن معظمهم 

اأ�ضر  املثل،  يقول  ما  على  الذي،  اإال جعجع  الفعليني،  احلكام  هم  فباتوا 

على طلب الزيادة فوقع يف النق�س«. فاأتى تفجري كني�ضة �ضيدة النجاة يف 

الذوق لتربير حملة ال�ضلطة على القوات وقائدها. ومل يلبث اأن قرر اأهل 

احلكم فتح ملفات كّل اجلرائم التي ا�ضتبه جعجع بارتكابها خالل انتهاء 

احلرب وبعدها والتي ا�ضتثناها قانون العفو. 

القا�ضي منري حنني  العديل  على املحقق  اأنه مل يكن �ضعباً  اعترب خرياهلل 

اأن  الوطنيني االأحرار،  رئي�س احلزب  اغتيال داين �ضمعون  بق�ضية  املكلف 

ي�ضدر قراراً باتهام جعجع ومعاونيه. ويف موازاة ذلك، اأ�ضدر املحقق العديل 

اأي�ضاً يف جرمية تفجري  قراره االتهامي بحق جعجع  القا�ضي جوزف فريحة 

الق�ضائية  ال�ضنة  بدء  مع  العلنية  املحاكمات  بداأت  النجاة.  �ضيدة  كني�ضة 

يف  القوات  �ضغط  عن  خرياهلل  حتدث   .1994 االأول  ت�ضرين  يف  اجلديدة 

ملف  »اأن  لعلمهم  �ضمعون  اغتيال  قبل  التفجري  بدعوى  للبدء  االإعالم 

الكني�ضة ال ينطوي على عنا�ضر جدية الإدانة �ضمري جعجع وكانوا يعتقدون 

يف  االتهام  �ضقوط  اىل  ف�ضيوؤدي  الكني�ضة  ق�ضية  يف  االتهام  �ضقط  اإذا  اأنه 

وظروفها  ملفها  جرمية  لكّل  اإذ  �ضحيح،  غري  االأمر  وهذا  االأخرى.  اجلرائم 

وعنا�ضر االإدانة اأو التربئة فيها«. لذا، وبناًء على هذه املعطيات، قرر خرياهلل 

ال�ضري يف الدعويني يف الوقت ذاته جتنباً الأي التبا�س. 

اأمام حتديني منذ بدء املحاكمات: االأول  نف�ضه  باأنه وجد  يعرتف خرياهلل 

هو النية الظاهرة لدى القواتيني بعرقلة املحاكمات، والثاين املحافظة على 

مهابة الق�ضاء واملجل�س العديل. وتظهر خ�ضية خرياهلل من النيل من هيبة 

فاللغط  جعجع.  حماكمات  تفا�ضيل  ب�ضرد  يبداأ  عندما  و�ضمعته  الق�ضاء 

ال�ضيا�ضي واالإعالمي الذي رافق اجلل�ضات واالأحكام دفع الكثريين اىل 

الت�ضكيك يف نزاهة العدالة. وانطالقاً من ذلك، عمد خرياهلل اىل الدفاع 

ق�ضية  تفنيد كل  العديل من خالل  املجل�س  اتخذها  التي  القرارات  عن 

و�ضرح املعطيات التي اأّدت اىل �ضدور االأحكام فيها. باالإ�ضافة اىل ذلك، 

ينقل خرياهلل بعد تناول كل ق�ضية على حدة ردات الفعل االإيجابية على 

 الكاتب على التاأكيد اأن اأحداً من اأركان احلكم 
ّ
احلكم ال�ضادر، كما ي�ضر

مّن عن �ضمري مرتاح  به  قام  واأّن ما  مل يتدخل ال�ضت�ضدار تلك االأحكام 

االأ�ضاقفة  اأحد  عن  يروي  عندما  خرياهلل  ويثور  للقانون.  �ضديد  واحرتام 

قتلني؟«  »من  �ضمعون  اغتيال  ذكرى  يف  عظة  يف  �ضوؤاله  ي�ضميه  اأن  دون 

»في�ضمح لنف�ضه )هذا االأ�ضقف( باأن ي�ضكك يف حكم ق�ضائي �ضدر وعنّي 

اأدلة وموؤ�ضرات متكاملة ومتطابقة«.  القتلة ا�ضتناداً اىل 

ويعود الكاتب عند كّل ق�ضية للتذكري بانتقائية احلكومة يف مالحقة جعجع دون 

�ضواه. »هذه االنتقائية كانت يف اأ�ضا�س االحتجاجات واحلمالت االإعالمية 

وباالأخ�س احتجاجات البطريركية املارونية...«. »وبالن�ضبة للمحيطني ب�ضمري 

اأثبته  مبا  يتفاجاأوا  مل  االأمور  حقائق  على  منهم  املطلعني  اأن  اأعتقد  جعجع، 

احلكم. اأما من كانوا من قاعدة القوات... فكانوا يعتقدون برباءة قائدهم ولرمبا 

بقدا�ضته... واليوم وبعد عقدين على �ضدور احلكم، اأعتقد اأن الواعني منهم 

ي�ضكرون املجل�س العديل الأنه مل يذهب اىل العقوبة الق�ضوى وحفظ ل�ضمري 

جعجع حياته م�ضححاً �ضمن احلدود املمكنة ا�ضتثناءات قانون العفو، التي 

كانت ت�ضتهدف جعجع بالذات ب�ضورة اأ�ضا�ضية وانتقائية«. ي�ضبه خرياهلل ما 

ح�ضل مع جعجع مبا جرى مع القوميني الذين اتهموا مبحاولة تنفيذ انقالب 

�ضنة 1961 وقد خف�س الرئي�س �ضهاب اأحكام االإعدام التي طالت البع�س 

ال�ضجن  �ضنوات يف  ب�ضع  هوؤالء  اأم�ضى  املوؤبدة.  ال�ضاقة  االأ�ضغال  اىل  منهم 

ثم اأعفوا وعادوا اىل ممار�ضة ن�ضاطهم ال�ضيا�ضي وان�ضموا يف ما بعد اىل الطبقة 

احلاكمة. اأّكد خرياهلل اأنه كان يعي اأن م�ضري جعجع ي�ضبه هوؤالء. جتدر االإ�ضارة 

هنا اىل اأن خرياهلل اعترب اأن �ضنوات ال�ضجن �ضاهمت يف ت�ضجيع جعجع على 

اأن »يرتك يف ال�ضجن رداءه الع�ضكري وخرج �ضيا�ضياً نا�ضجاً �ضاحب مواقف 

واآراء منطقية ومقنعة وله موقعه يف ال�ضاحة ال�ضيا�ضية«. فبدا القا�ضي وكاأنه 

يوحي اأّن تلك ال�ضنوات كانت كفيلة بت�ضجيع جعجع على التوبة. 

ما  ففي  جعجع.  جراءها  حوكم  التي  الق�ضايا  على  تعليقه  خرياهلل  يتابع 

تعيني  من  امتعا�ضه  خرياهلل  يظهر  النجاة،  �ضيدة  كني�ضة  تفجري  خ�س 

ما  ويف  ال�ضبب.  ذكر  دون  للق�ضية  عدلياً  حمققاً  فريحة  جوزف  القا�ضي 

خ�س التحقيقات، ي�ضري اىل اأن اعرتافات عنا�ضر القوات ف�ضحت ارتباط 

هذا الفريق يف اجلرائم االأخرى، ما وفر ال�ضند القانوين لتوقيف جعجع. 

لكن خرياهلل ال يغفل عن اإبداء اإعجابه ال�ضريح مبرافعة جعجع عن نف�ضه 

ومن  الدفاع.  حمامي  كبار  مرافعات  عن  بنظره،  اأهمية،  تقّل  مل  والتي 

 
2
الق�ضية هذه  يف  احلكم  على  الفعل  ردود  يتذكر  ال  خرياهلل  اأن  الالفت 

ات�ضالني  اىل  فقط  وي�ضري  جعجع،  برباءة  القتناعه  االأرجح  على  بالذات، 

فهرس 

دعوى العادة تاأ�ضي�س النظام العام: اجلهورية اأمام الق�ضاء 

نزار صاغية

مذكرات راهب العدلية: الق�ضاء يف زمن ما بعد احلرب

جويل بطرس

كي ال يتحول الق�ضاء اىل اأداة ملجاملة »احلرامية«

بيرال الشويري

كان علينا اأن ندافع عن جان عا�ضي: ال�ضتم تعبرياً عن 

الغ�ضب �ضد م�ضوؤولني نعجز عن حما�ضبتهم

قراءة نقدية لراأي هيئة الت�ضريع واال�ضت�ضارات: ال نفهم 

التمييز بني االإيجارات العادية واالإيجارات الفخمة

أديب زخور

كيف نقّيم دعوة وزير العدل اإىل اإلغاء املحاكم اال�ضتثنائية؟

ملاذا نرتكب جرمية التعذيب؟ 

التعذيب يف  االآغا:  ملداهمة حمام  الر�ضمية  غري  الرواية 

حمطة كل 

جلنة االدارة والعدل تبرت اقرتاح خميرب ملعاقبة التعذيب، 

وتت�ضاطر يف اعادة تعريفه

اقرتاح قانون لتنظيم زواج القا�ضرين يف لبنان: نظام عام من 

العيار اخلفيف

نزار صاغية

مكافحة ظاهرة زواج القا�ضرات يف م�ضر: ال�ضرع يجيز ذلك، 

ولكن ماذا عن فاعلية القانون؟ 

منة عمر

ر�ضا�س االأفراح يف االأردن، ظاهرة تقتل

حمدي القبيالت

اتفاق على امل�ضاركة العادلة يف الهيئات الق�ضائية يف اليمن: 

لبا�س جديد للمحا�ض�ضة اأم دعامة ال�ضتقالل الق�ضاء؟

أحمد الذبحاني

مقابلة مع زينة علو�س حول ور�ضة العمل »احلق باجلذور«

برنامج ندوة »احلق باجلذور«
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موضوع الغالف األساسي:

مقاالت وأخبار أخرى:

ورداه من وزير العدل بهيج طباره ورئي�س احلكومة رفيق احلريري لتهنئته 

رافقت  التي  الظروف  خرياهلل  ي�ضتذكر  لكن  بالق�ضاء.  ثقتهم  وجتديد 

احتواء  م�ضبقاً،  احلكم  نتيجة  معرفة  ال�ضلطة  حماوالت  احلكم:  �ضدور 

من  العديل  املحقق  يتمكن  مل  التي  الثغرات  من  الكثري  على  امللف 

تبديدها وعدم توافر العنا�ضر الالزمة التي ت�ضمح للمجل�س العديل باإدانة 

جعجع. ويو�ضح الكاتب اأّن ما اأورده هو لي�س يف طور الدفاع عن املجل�س 

قد  العديل  املجل�س  وكان  االإجرائية.  املبادئ  بع�س  لتو�ضيح  بل  العديل 

ل اىل اإدانة اإ�ضرائيل بتفجري الكني�ضة وعميلها جرج�س اخلوري، اإال  تو�ضّ

غيابياً  احلكم  �ضماهم  مبن  النا�س  يقتنع  ال  اأن  يتفهم  انه  اكد  خرياهلل  اأن 

اأنهم منفذو التفجري.  على 

ال�ضبب  ي�ضرح خرياهلل  املر،  مي�ضال  الوزير  اغتيال  ما خ�س حماولة  اأما يف 

وبالتايل  �ضيا�ضياً  قائداً  املر  مي�ضال  اعتبار  اىل  العديل  املحقق  دفع  الذي 

اأي  هناك  يكن  »مل  اإذ  العديل.  املجل�س  اأمام  للمحاكمة  الق�ضية  اإحالة 

ميكن  االجتهاد  يف  اأ�ضبقيات  اأي  وال  ال�ضيا�ضي  للقائد  القانون  يف  تعريف 

اال�ضتئنا�س بها، فكان على املجل�س اأن يهتدي اىل ما كان امل�ضرتع يق�ضد 

قانون  اأوردته احلكومة يف  الذي  اال�ضتثناء  اىل  لذا جلاأ  ال�ضيا�ضي«.  بالقائد 

مبفهوم  ال�ضيا�ضية  القيادة  مقا�س  فرجنية  وطوين  كرامي  ر�ضيد  »كان  العفو. 

ال�ضيا�ضيني  القادة  من  املر  مي�ضال  اعترب  املقا�س  هذا  وعلى  العفو.  قانون 

مبفهوم القانون، وعلى اعتبار موقعه يف اخلريطة ال�ضيا�ضية الناجتة من اتفاق 

الطائف االأحكام عرب  ح منذ تويل �ضرعية  تو�ضّ الذي  املوقع  الطائف. هذا 

�ضغل  النيابية حيث  املجال�س  وتعاقبت وكذلك  �ضكلت  التي  احلكومات 

املر موقعاً مميزاً«. بقي خرياهلل رئي�ضاً للمجل�س العديل ملدة اأربع �ضنوات فقط. 

بها جعجع  ووجه  ق�ضية  اآخر  على  التعليق  على  مذكراته  لكنه حر�س يف 

رغم انتهاء خدمته يف املجل�س وهي اغتيال كرامي. عزا املجل�س االأ�ضباب 

التخفيفية لالأحكام ال�ضادرة اىل ارتباط اجلرمية باحلرب. علق خرياهلل قائاًل: 

»هكذا يكون الق�ضاء بحكمته ودرايته وا�ضتقالله قد �ضحح �ضمن حدود 

يف  ا�ضتهدف،  كاأنه  اإذ  حتّيزه،  يف  فاقع  اأنه  لكثريين  بدا  ت�ضريعاً  �ضالحياته 

اال�ضتثناء الذي ن�س عليه، القوات اللبنانية دون غريها، وبخا�ضة قائدها«. 

وراأى خرياهلل اأن قانون العفو ال�ضادر عام 2005 الذي اأدى اىل االإفراج 

وجمدل  ال�ضنية  بجرائم  املالحقني  االإ�ضالميني  عن  ثم  ومن  جعجع  عن 
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عنجر قد و�ضع يف هذا االإطار حفاظاً على التوازن الطائفي

حر�س خرياهلل على الت�ضديد يف اإطار عر�ضه ملحاكمات جعجع على نزاهة 

الق�ضاء وا�ضتقاللية اأحكامه، كما اأنه مل يتوان عن التذكري بانتقائية ال�ضلطة 

يف حماكمة قائد القوات دون �ضواه من »اأمراء احلرب«. وبكالم اآخر، كان 

للمتهمني  بنف�ضه  �ضمنها  التي  املحاكمة  عدالة  بني  التمييز  على  حري�ضاً 

الذين ثبت تورطهم يف عدد من اجلرائم وانتقائية ال�ضيا�ضة التي اأدت اىل 

مالحقة هوؤالء دون �ضواهم ممن ركب يف قطار ال�ضلطة، والتي ال يد له فيها.  

في مجلس القضاء األعلى
ي�ضتفي�س خرياهلل يف هذا الف�ضل يف حديثه عن نزاهة الق�ضاء وا�ضتقالليته، 

فيناق�س امل�ضاكل ويحاول طرح احللول. ي�ضري اىل اأنه مل يواجه �ضعوبة عند 

ثقته.  كامل  مينحه  طبارة  الوزير  كان  اإذ  والت�ضكيالت،  املناقالت  حلول 

 1994/34 رقم  القانون  احلكومة  ا�ضت�ضدرت  خرياهلل،  والية  وخالل 

الق�ضاة  اختيار  االعلى  الق�ضاء  جمل�س  موافقة  بعد  للحكومة  اأجاز  الذي 

اأواخر  يف  املجل�س  واختار  اأ�ضهر.  �ضتة  خالل  مباراة،  بدون  املحامني  من 

 جمل�س النواب قانوناً 
ّ
تلك ال�ضنة 39 قا�ضياً مت تعيينهم. ويف عهد حلود، اأقر

ف�ضدر  للمر�ضحني  املباراة  اعتماد  اىل وجوب  رّده الفتاً  اأّن حلود  اإال  مماثاًل 

حلود  قرار  خرياهلل  ينتقد   .2002 حزيران   26 تاريخ   426 رقم  القانون 

باعتماد املباراة، اإذ اإن هذا االأمر �ضيعيق تقّدم املحامني الذين �ضي�ضطرون 

اأجواء االمتحانات«. ال يعري  »بعيدين عن  باتوا  اإذ  املغامرة يف مهنتهم  اىل 

اأو  اأهمية اىل دور املباراة. فبالن�ضبة اليه، القا�ضي �ضوف ينجح  اأّية  خرياهلل 

اإن�ضانية  يكت�ضب  للق�ضاء  املر�ضح  اأّن  كما  و�ضلوكه،  كفاءته  بح�ضب  يف�ضل 

بالرغم  ولكن  النا�س.  م�ضاعر  واإدراك  بتفهم  له  ت�ضمح  املحاماة  ممار�ضة  من 

الت�ضاوؤالت  نطرح  اأن  من  بد  ال  اخلطوة،  هذه  ب�ضوابية  اقتناع خرياهلل  من 

اأنها  كما  كفوءة،  عنا�ضر  التحاق  عموماً  ت�ضمن  املباراة  اأن  خا�ضة  التالية، 

تكفل حيادية القرار و�ضفافية عملية االنتقاء. اإذ ما الذي يوؤكد، عندما يختار 

وزير العدل ق�ضاة من املحامني دون اإجراء مباراة، اأنه ال ي�ضاهم يف تفعيل 

وجود  ينفي  ال  بالطبع  هذا  العدلية؟  داخل  التبعية  وتعزيز  الزبائنية  نظام 

واأثبتوا مهنيتهم واحرتامهم لعمل الق�ضاء  ق�ضاة من املحامني عّينوا �ضابقاً 

ف�ضاركوا من خالل اأحكامهم يف تطويره. ال بد هنا من التذكري باأن خرياهلل 

ا�ضتفاد من اإجراء مماثل عندما كان فوؤاد بطر�س وزيراً للعدل، ما قد يف�ضر رمبا 

تفاوؤله اإزاء هذا القانون.

ويف اإطار حر�ضه على نزاهة الق�ضاء وتقييم عمل الق�ضاة يف منا�ضبهم، �ضدد 

خرياهلل خالل فرتة توليه رئا�ضة املجل�س على اأهلية كل قا�س متدرج على 

�ضوء مالحظات رئي�س املعهد ومديره والق�ضاة الذين تدّرب معهم القا�ضي 

خالل تدرجه. وعلى �ضوء ذلك، مّت �ضرف اثنني من املتخرجني يف 17 اآب 

1995 بعد اأخذ مالحظات رئي�س املعهد بعني االعتبار. يوؤكد خرياهلل مرة 

جديدة اأن امل�ضوؤولني احرتموا قرارات جمل�س الق�ضاء االأعلى يف ما خ�س 

مينعه  مل  هذا  لكن  للمن�ضب،  توليه  فرتة  طوال  والت�ضكيالت  التعيينات 

من االعرتاف بتدخل اأهل ال�ضيا�ضة يف اأعمال الق�ضاء يف حماولة لتوجيه 

اأحكامها مل�ضالح �ضيا�ضية خا�ضة. ويف هذا ال�ضياق، يبدي خرياهلل اهتماماً 

كبرياً يف كيفية حت�ضني عمل الق�ضاة وحت�ضني ال�ضلك على كل االأ�ضعدة. 

وكيف  متاماً؟  م�ضتقلة  الق�ضائية  ال�ضلطة  جلعل  اإمكانية  من  »هل  في�ضاأل: 

ال�ضلطة  تدخل  بدون  مكوناتها  بكّل  ال�ضلطة  هذه  مثل  قيام  اىل  ال�ضبيل 

االإجرائية؟« يجيب متحفظاً باأنه ال ميكن ف�ضل ال�ضلطات بع�ضها عن بع�س، 

ولكن ميكن توفري ظروف اأف�ضل ت�ضمن ا�ضتقالليتها »مبا ي�ضمن مالحقات 

ال�ضخ�ضية  وامل�ضالح  ال�ضيا�ضية  التاأثريات  عن  اأمكن  ما  بعيدة  واأحكاماً 

لل�ضيا�ضيني والفئات والطوائف«. 

 خرياهلل باأن هذه الظروف توافرت اأكرث منذ تقاعده �ضنة 1997، علماً اأن 
ّ
يقر

عدداً كبرياً من الق�ضاة واملحامني واحلقوقيني يخالفون القا�ضي خرياهلل راأيه، 

ال �ضيما على �ضوء ما اآلت اإليه االأو�ضاع الق�ضائية منذ �ضنة 2000 على كل 

االأ�ضعدة. ويبني خرياهلل موقفه االإيجابي على عوامل عدة: بات ع�ضوان 

غري دائمني يف جمل�س الق�ضاء االأعلى ينتخبان من بني روؤ�ضاء غرف التمييز 

من قبل زمالئهم العاملني يف هذه املحكمة  ابتداًء من 2001. كما يطرح 

بع�س االأفكار التي من �ضاأنها تطوير وحت�ضني العمل الق�ضائي؛ كاأن ت�ضبح 

يقوم  واأن  االإجرائية؛  لل�ضلطة  ملزمة  بالت�ضكيالت  املتعلقة  املجل�س  قرارات 

جمل�س التفتي�س الق�ضائي بدور �ضلطة الرقابة الق�ضائية على خمتلف االأجهزة 

الق�ضائية. »واأن تنظم ملفات تنطوي على املالحظات التقييمية لكل قا�س، 

لالإدارة  يكون  حتى  ومناقبيته،  و�ضلوكه  اأحكامه  ونوع  واإنتاجيته  عمله  يف 

الق�ضائية الو�ضائل التي متكّن من الت�ضرف جتاه اأي قا�س«. وهنا ال بّد من 

طرح الت�ضاوؤل التايل: ملاذا مل يطبق خرياهلل هذه االإ�ضالحات؟ هل �ضعى 

اىل ذلك ومنع منه؟ على اية حال، يكتفي خرياهلل باإبداء بع�س التو�ضيات 

ب�ضاأن زيادة �ضالحيات املوؤ�ض�ضات الق�ضائية )جمل�س الق�ضاء، هيئة التفتي�س( 

من دون اأن يطالب باإ�ضالح هذه املوؤ�ض�ضات اأو كيفية تعيني اأع�ضائها اأو تعزيز 

�ضمانات كل قا�س كاإقرار مبداأ عدم نقل القا�ضي اإال بر�ضاه. وبالتايل، تبقى 

اآراوؤه �ضمن اخلطاب  االإ�ضالحي ذات الطبيعة الهرمية.

ومرة اأخرى، يعرتف الكاتب باأن ال اإمكانية للو�ضول اىل ق�ضاء مثايل يف 

م�ضاءلة. ال  اأو  اأي حما�ضبة  غياب  ويف  موبوء  واجتماعي  �ضيا�ضي  حميط 

�ضيما »اأن هناك بقعاً يف لبنان بات ممنوعاً على الق�ضاء واالأجهزة االأمنية 

اأ�ضخا�ضاً ممنوعاً البحث  اأن هناك  اأحد فيها. كما  اأو تعّقب  الدخول اليها 

القب�س عليهم حتى لو كان ذلك ممكناً، الأنهم  اأو  التعر�س لهم  اأو  عنهم 

ينتمون اىل ما ي�ضمى قوى االأمر الواقع، اأو اىل من هم اأقوى من الدولة«. 

على  وي�ضجع  مقبولة  حدود  يف  م�ضتقل  بق�ضاء  للقيام  ال�ضعي  يبقى  لذا 

ذلك ما حتقق ويتحقق بجهد كبري. 

املجل�س  رئا�ضة  توليه  فرتة  يف  االإجرائية  ال�ضلطة  اأن  ليوؤكد  خرياهلل  ويعود 

ا�ضتقالليتها  وحترتم  ال�ضالح  االأب  رعاية  الق�ضائية  ال�ضلطة  ترعى  »كانت 

وت�ضجعها على ممار�ضة هذه اال�ضتقاللية. ولقد اأراحني ذلك كثرياً يف ممار�ضة 

اأم  التنفيذية  ال�ضلطة  اأوالد  الق�ضاة  يعترب  هل  نت�ضاءل:  وهنا  مهماتي«. 

مراقبي هذه ال�ضلطة؟ وكيف ميكن للق�ضاء مراقبة ال�ضلطة االإجرائية اإذا كان 

يعتربها االأب ال�ضالح الأنها، ح�ضب قول خرياهلل، مل تتدخل يف �ضوؤونه؟ 

فاأين ت�ضبح اال�ضتقاللية الق�ضائية عندها يف ظل هذه العالقة الهرمية بني 

االبن )القا�ضي( واأبيه )ال�ضيا�ضي( والتي يتكلم عليها خرياهلل؟

كما يو�ضح خرياهلل اأنه مّت اللجوء اىل الطريقة التاأديبية لتنقية اجل�ضم الق�ضائي 

ك حماكمات املجل�س التاأديبي، وقد ق�ضى املجل�س على اأحد الق�ضاة 
ّ
فحر

الق�ضايا.  اإحدى  يف  ر�ضوته  ثبتت  بعدما  اخلدمة  من  بال�ضرف  املخالفني 

االإدانة لدفعهم  باأدلة  الق�ضاة  باللجوء اىل مواجهة  اأي�ضاً عن جتربته  ويروي 

اىل اال�ضتقالة وقد ح�ضل ذلك مع قا�ضيني. وبالطبع، اتباع اآلية اال�ضتقالة 

هنا تبقى مو�ضع نقد اإذ كيف يعقل اأن ي�ضمح لقا�س فا�ضد اأو مرت�س اأن يعود 

ويقب�س بفعل ا�ضتقالته تعوي�س نهاية اخلدمة؟

اأما الو�ضيلة االأخرية التي جلاأ اليها املجل�س فكانت عدم املوافقة على تعيني 

بع�س الق�ضاة، بعد تقاعدهم، يف من�ضب ال�ضرف، على اأمل اأن ي�ضكل ذلك 

رادعاً معنوياً للق�ضاة املهملني اأو املرتكبني وقد و�ضع خرياهلل راأياً معلاًل بهذا 

اخل�ضو�س تبناه جمل�س الق�ضاء. ولكن بع�ضاً ممن رف�س املجل�س قبولهم يف 

من�ضب ال�ضرف راجعوا جمل�س �ضورى الدولة فق�ضى باإبطال الرف�س بحجة 

الرف�س  اأن يكون  ويجب  ا�ضتن�ضابياً  لي�س  الق�ضاء  اأن عدم موافقة جمل�س 

معلاًل. فعطّل جمل�س �ضورى الدولة بذلك و�ضيلة كان يعّول عليها جمل�س 

الق�ضاء ليعاقب »املهمل اأو الك�ضول بني الق�ضاة«. كما اأن جمل�س �ضورى 

الدولة كان قد نق�س قراراً تاأديبياً ق�ضى فيه جمل�س الق�ضاء، بو�ضفه جمل�ضاً 

تاأديبياً، ب�ضرف اأحد الق�ضاة لالرت�ضاء. ويحمل خرياهلل تالياً ملجل�س �ضورى 

بع�س  ا�ضتعمال  الق�ضاء يف جمال  �ضل »حتركات جمل�س  م�ضوؤولية  الدولة 

الو�ضائل لل�ضغط على الق�ضاة كما باتت �ضمانة القا�ضي اأقوى من �ضمانة 
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املوؤ�ض�ضة التي ينتمي اليها جتاه �ضوء ت�ضرفه«

بلغ خرياهلل ال�ضن القانونية للتقاعد يف 30 حزيران 1997.  مل ي�ضاأ العودة 

اأعلى الهرم الق�ضائي، لكنه بقي  اىل مزاولة مهنة املحاماة بعد و�ضوله اىل 

يقدم اال�ضت�ضارات القانونية.

املحافظ  الكال�ضيكي  القا�ضي  منوذج  خرياهلل  فيليب  ميثل  اخلال�ضة،  يف 

املتحفظ، احلري�س على هيبة و�ضمعة الق�ضاء اأكرث من حر�ضه على اإ�ضالحه 

كان  الذي  ال�ضغط  رغم  اأحكامه  يف  احلق  الإحقاق  وال�ضاعي  الفعلي، 

عر�ضة له والذي بقيت م�ضادره غري معروفة. كما اأن خرياهلل مل يقرتح اأّي 

و�ضع  قد  كان  الطائف  اأن  علماً  الق�ضاء،  ا�ضتقاللية  تعزز  قانونية  �ضمانات 

مبداأ انتخاب اأع�ضاء جمل�س الق�ضاء االأعلى. ونالحظ اأي�ضاً اأن القا�ضي ال 

يطرح االإ�ضالح اإال من خالل تعزيز �ضالحيات املوؤ�ض�ضات الق�ضائية من 

دون االلتفات اىل اإ�ضالح هيكلية هذه املوؤ�ض�ضات اأو ال�ضمانات ال�ضخ�ضية 

للق�ضاة. وكخال�ضة، اأمكن القول اإن كتاب »نحكم با�ضم ال�ضعب اللبناين« 

فرتة  خالل  الق�ضائية  االإ�ضكاليات  من  العديد  على  ال�ضوء  باإلقاء  ي�ضمح 

بعمق يف  يغو�س  لكنه ال  ال�ضيا�ضية.  املحاكمات  وباالأخ�س  الت�ضعينيات، 

امل�ضاكل التي واجهت الق�ضاء بعد انتهاء احلرب وال يطرح حلواًل جوهرية 

ملع�ضالت عرقلت عمل ال�ضلطة الق�ضائية ورمبا مهدت ملا ن�ضهده اليوم من 

تف�س لثقافة التدخل يف اأعمال الق�ضاة. 

٭باحثة، من فريق عمل المفكرة القانونية
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الف�ضائل الع�ضكرية وجتنيدها وت�ضليحها واإنزال عقوبة االعتقال املوقت به ملدة ع�ضر �ضنوات اّي 

ما يعني تربئته من جرمية تفجري الكني�ضة. )�س. 245(

31 العودة .  ،2005 �ضنة  ال�ضادر  العفو  قانون  حول  خمتلفة  نظر  وجهة  على  لالطالع 

http://beirutpost.blogspot. �ضاغية  نزار  املحامي  مع  بالفرن�ضية  مقابلة  اىل 

com/2005geagea-linadmissible-loi-damnistie.html

41 مت تعديل القانون يف ما بعد بحيث بات تاأديب الق�ضاة يتّم على درجتني: يف الدرجة االوىل .

يتوىل التاأديب جمل�س موؤلف من رئي�س غرفة يف التمييز ومعه رئي�ضا غرفة ا�ضتئنافيان، وتخ�ضع 

قراراته للطعن امام الهيئة العليا للتاأديب املوؤلفة من الرئي�س االول التمييزي واربعة روؤ�ضاء غرف 

يف  التمييز يعّينهم جمل�س الق�ضاء االعلى.
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نزار صاغية

اإىل  مبراجعتني   
1
ال�ضيا�ضية ال�ضخ�ضيات  من  عدد  تقدم   ،2014 اأيلول  يف 

لالإ�ضراف  ق�ضائية  هيئة  بت�ضكيل  اياه  مطالبني  الدولة،  �ضورى  جمل�س 

على اإدارة املال العام وفر�س ال�ضرائب واال�ضتدانة، وتاليا بفر�س ما ي�ضبه 

على  املراجعتان  هاتان  ا�ضتندت  وقد   .
2
الدولة على  الق�ضائية  احلرا�ضة 

قرابة  منذ  وطني  د�ضتوري  بواجب  القيام  عن  احلاكمة  ال�ضلطات  تقاع�س 

ع�ضر �ضنوات وهو اقرار موازنات عامة �ضنوية، وعلى ا�ضتمرار هذه ال�ضلطات 

بالعمل بقانون موازنة يعود ل�ضنة 2005، مع ا�ضافات هائلة يتخذونها بقوانني 

وقرارات منف�ضلة. وتو�ضح املراجعتان اأن �ضالحية هذا القانون قد انتهت 

1-2-2006 واأن كل عمليات اجلباية واالنفاق واال�ضتدانة  د�ضتوريا منذ 

اجلارية منذ ذلك احلني والتي بلغت قيمتها مليارات الدوالرات هي غري 

�ضرعية. ومن هذه املنطلقات، طلب امل�ضتدعون من الق�ضاء، الذي و�ضفوه 

باملالذ الوحيد واالأخري، التدخل لو�ضع حد لهذا الواقع ال�ضاذ واملتمادي 

مبا له من انعكا�ضات على وظائف الدولة احليوية والنظام ال�ضيا�ضي ككل. 

وقد غمز هوؤالء اأن من �ضاأن ا�ضتمرار الت�ضيب يف املال العام اأن يوؤدي اىل 

تر�ضيخ نظام الزعماء على ح�ضاب ما تبقى من املواطنة ومن نظام دميقراطي. 

وتبعا لذلك، طالبوا الق�ضاء باتخاذ قرار انقاذي يعيد تر�ضيخ مفهوم الدولة 

الد�ضتورية )اجلمهورية( ومقت�ضياته، يف مواجهة و�ضع يوؤدي عمليا اىل ح�ضر 

احلياة العامة يف اأيادي حفنة من االأ�ضخا�س.        

ومهما تكن نتائج هاتني املراجعتني، فان تقدميهما من قبل �ضيا�ضيني يف هذا 

التوقيت يبقى بالغ االأهمية. فهو ي�ضيئ جمددا على اأهمية الق�ضاء كمنرب 

البراز الق�ضايا االجتماعية مبا فيها الق�ضايا ذات االأبعاد ال�ضيا�ضية. واىل ذلك، 

هو ي�ضكل دعوة اىل الراأي العام واىل الق�ضاء لتعميق التفكري مبا ُينتظر اأو 

ُيتوّقع من الوظيفة الق�ضائية يف الظروف االجتماعية وال�ضيا�ضية احلا�ضرة.    

القضاء كمنبر
�ضيا�ضية  �ضخ�ضيات  دفع  الذي  ما  هو:  هنا  نف�ضه  يطرح  الذي  ال�ضوؤال 

هذه  اآثرت  ملاذا  الق�ضاء؟  خالل  من  كهذه  مزمنة  حيوية  م�ضاألة  طرح  اىل 

و�ضائلهم  على جممل  قلما خربته  الذي  الق�ضاء  اىل  اللجوء  ال�ضخ�ضيات 

فو�ضفته  عقود،  طوال  ا�ضتخدامها  على  داأبت  التي  واالعالمية  ال�ضيا�ضية 

باملالذ االأخري قبل اللجوء اىل اأي من هذه الو�ضائل؟ ففيما �ضهد التقا�ضي 

ي�ضمى  بات  ما  )اأو  تكري�س حق معني  اأو  معينة  ممار�ضة  الهادف اىل وقف 

فهو  لبنان،  يف  االأخرية  ال�ضنوات  يف  تقدما  اال�ضرتاتيجي(  بالتقا�ضي 

تهمي�س  اأو  غنب  من  تعاين  اجتماعية  فئات  يف  حم�ضورا  االآن  حتى  بقي 

اجتماعيني. وكان ذوو املفقودين قد جنحوا يف 4-3-2014 يف انتزاع قرار 

املفقودين كحق  م�ضائر  مبعرفة  بتكري�س حقهم  الدولة  �ضورى  من جمل�س 

اأن تلجاأ �ضخ�ضيات �ضيا�ضية  اأما   .
3
انتقا�س اأو  اأي ا�ضتثناء  طبيعي ال يقبل 

اليوم اىل اأ�ضكال م�ضابهة من التقا�ضي، فذلك اأمر ي�ضرتعي انتباها م�ضاعفا 

ملا له من موؤ�ضرات على �ضيق امل�ضاحة ال�ضيا�ضية اأو عقمها. ومن �ضاأن ذلك 

اأن يزيد من الطابع امللح لال�ضئلة املطروحة يف هذا املكان. وهذا ما �ضاأحاول 

مناق�ضته هنا من خالل تقدمي عدد من االجابات املمكنة: 

الجابة الأوىل: اأن مو�سوع النزاع يفر�س على مقدمي املراجعة اللجوء 

اىل الق�ساء كمرجع طبيعي. فمن البديهي اأمام حجم املخالفة اأن ي�سّر 

هوؤلء على اأن ي�سوروا خالفهم مع ال�سلطة احلاكمة، على اأنه قبل كل 

�سيء خالف د�ستوري قانوين، واأن املواجهة التي هم ب�ضددها لي�ضت 

يقوم  ممانعة  االأوىل  بالدرجة  هي  امنا  �ضيا�ضية،  منازلة  االأحوال  من  بحال 

متهمة  �ضلطة  �ضد  واملواطنني  الدولة  على حقوق  م�ضوؤولون حري�ضون  بها 

وعلى  منهجي،  ب�ضكل  ومقوماتها  الدولة  اأ�ض�س  على  واالعتداء  بالف�ضاد 

اأو  واملناق�ضة  املجاملة  اأعمال  يف  اال�ضتمرار  معه  املمكن  من  يعد  مل  نحو 

االنتظار. ولتبيان ذلك، حر�ضت املراجعة على و�ضع القرار املطعون فيه يف 

اطار اأو�ضع. فهو لي�س قرارا منعزال خمالفا للقوانني والد�ضتور وح�ضب، بل 

»هو نتيجة حتمية ل�ضل�ضلة من القرارات واملرا�ضيم غري القانونية، )التي( ما 

كان من املمكن وال من املربر �ضدوره دونها، والتي �ضكلت، مبجملها، عمال 

منهجيا يرتجم قرارا ثابتا واأكيدا، واإن �ضمنيا ومغلفا بحجج باطلة، ي�ضعى 

لتعطيل االأ�ض�س الد�ضتورية والقانونية الإدارة املال العام« يف اجتاه »تقوي�س 

ماأخوذة  قو�ضني  بني  )العبارات  العامة«  االأموال  وا�ضتباحة  العام  االنتظام 

تعطيل  باأن  القول  اىل  املراجعة  مقدمو  بل ذهب  املراجعة(. ال  من  حرفيا 

املوازنة لعقد من الزمن ي�ضكل احدى االآليات االأ�ضا�ضية التي يقوم عليها 

النظام احلايل واحدى النتائج التي يوؤول اليها. فـ»هذه االآلية تفرت�س حكماً 

العام.  املال  ا�ضتخدام  على  الحقة  رقابة  واأية  م�ضبق  قيد  اأي  وجود  عدم 

املوازنة، بو�ضفها قيدا م�ضبقا، واحل�ضابات املدققة للمالية العامة، بو�ضفها اأداة 

الرقابة الالحقة، هما بالتحديد ما يجري اإلغاوؤه«.

وتبيانا لذلك، اأ�ضهبت املراجعة يف تف�ضيل جميع مواد الد�ضتور والقوانني 

التي مت خرقها طوال عقد كامل وال �ضيما جلهة �ضنوية املوازنة، مذكرة اأن 

-2-1 من  ابتداء  مفعوله  انتهى  االأخرية(  )املوازنة   2005 موازنة  قانون 

وغري  باطلة  هي  اليه  وت�ضتند  ا�ضتندت  التي  االأعمال  كل  واأن   2006

�ضرعية. كما اأ�ضهبت يف تعرية التقنيات القانونية امل�ضتخدمة للتحايل على 

االثني  للقاعدة  متماد  ا�ضتعمال  �ضوء  مقدمها  ويف  ف�ضحها،  ويف  القانون 

املنتهية  ال�ضنة  موازنة  بتطبيق  للحكومة  ت�ضمح  التي  القاعدة  اأي  ع�ضرية، 

على ال�ضنة الالحقة يف حال تاأخر اقرار املوازنة اخلا�ضة بها وبانتظار ذلك. 

ففيما ي�ضمح الد�ضتور باللجوء اىل هذه القاعدة فقط خالل ال�ضهر االأول من 

ال�ضنة الالحقة )ومبا يعنينا اذا �ضهر كانون الثاين 2006(، فان احلكومات 

املتعاقبة عمدت اىل تطبيقها منذ ذلك احلني حتى تاريخه. ف�ضال عن ذلك، 

ا�ضهبت املراجعة يف تبيان املخاطر الناجتة عن ذلك، باالأرقام )حجم االنفاق 

واجلباية غري ال�ضرعيني(. 

وختاما على هذا ال�ضعيد، جتدر اال�ضارة اىل اأمرين ا�ضافيني يعززان ما تقدم: 

االأول، اأن املراجعة جتاهلت متاما الت�ضخي�س التقليدي الذي ي�ضف النظام 

باأنه نظام زعماء. ففيما  اياه  باأنه »نظام طائفي«، وا�ضفة  ال�ضيا�ضي يف لبنان 

بني  حما�ض�ضة  هي  املحا�ض�ضة  اأن  طائفي  نظام  بوجود  القول  يحتمل 

جمموعات اجتماعية توؤلف الن�ضيج االجتماعي مما يوؤدي عمليا اىل تعميم 

امل�ضوؤولية وتاليا اىل جتهيل الفاعل، فان و�ضف النظام على اأنه نظام زعماء 

يعيد تظهري املخالفة على اأنها عملية �ضطو على الدولة من بع�س هوؤالء. 

والثاين، اأن املراجعة �ضعت اىل الربط بني م�ضاألة املوازنة وتطور نظام الزعماء. 

فاأتى انعدام املوازنة كدليل على انعدام الدولة. وهذا ما نقروؤه يف مطالعة 

�ضربل جنا�س التي قدمها يف نقابة املحامني يف 15-10-2014: »ورثنا عن 

الدولة املنتدبة امل�ضتعمرة د�ضتورا برملانيا من�ضوخا عن د�ضتورها، اأوكل اإىل 

واجلباية  االإنفاق  �ضالحية  االإجرائية  ال�ضلطة  منح  مهمة  ال�ضعب«  »ممثلي 

واملوافقة  ال�ضابقة  ال�ضنوات  ح�ضابات  مراقبة  بعد  ف�ضنة،  �ضنة  واال�ضتدانة، 

عليها. تدّرج اأداء هذه املهمة تراجعا مبوازاة تراجع انتظام الدولة. حتى اأيام 

وح�ضابات.  موازنات  ت�ضع  وكانت  �ضعيفة،  واإن  دولة،  لدينا  كان  احلرب، 

الدولة  �ضبه  وكان  دولة،  �ضبه  لدينا  كان  ال�ضورية،  الو�ضاية  مرحلة  خالل 

ي�ضع �ضبه موازنات و�ضبه ح�ضابات. واأما بعد ذهاب احَلكم ال�ضوري، فلم 

يعد لدينا دولة وتفلتت االإقطاعات من عقالها، و�ضاد منطقا امللك وال�ضلب، 

فلم تعد الالدولة ت�ضع ال موازنات وال ح�ضابات«. 

مقدمي  على  حكما  يتعني  اأنه  القارئ  يدرك  كهذا،  �ضرد  خال�ضة  ويف 

اأنف�ضهم،  مع  الن�ضجامهم  اثباتا  وادانة  قطيعة  يعتمدوا خطاب  اأن  املراجعة 

وهو اخلطاب الذي يجد طبعا مكانه االأكرث مالءمة داخل الق�ضاء.  

ظل  يف  الوحيد  املوؤ�س�ساتي  املالذ  لهم  بدا  الق�ساء  اأن  الثانية،  الجابة 

تعطيل موؤ�س�سات الدولة واحلراك العام. ويتح�ضل ذلك بالدرجة االأوىل 

من الت�ضخي�س الذي اأجراه مقدمو املراجعة للواقع ال�ضيا�ضي واالجتماعي 

وفق ما �ضبق بيانه. وقد خل�س هوؤالء اىل نتيجة مفادها اأنه مت ا�ضتبدال »نظام 

الدولة الد�ضتوري.. بنظام �ضفقات منف�ضلة ومتبادلة يجريها عدد حمدود 

املتقابل لكل منهم،  النق�س  اآليات  تف�ضيل  الزعماء مع احلر�س على  من 

وذلك  وزراء،  وجمل�س  نواب  جمل�س  هما  �ضكليا  قائمتني  هيئتني  �ضمن 

امنا  الفقرة  توقيع«. وهذه  اأعمال وحق  ن�ضاب وجدول  بحجج خمتلفة من 

تعني اأن الزعماء باتوا يتحكمون مبوؤ�ض�ضات الدولة واأن ال�ضلطتني التنفيذية 

ان �ضكليا ما يكونون قد اتفقوا عليه، من 
ّ
والت�ضريعية باتتا جمرد اأداتني تقر

دون اأن يكون لهما اأّي �ضلطة ذاتية. وبذلك، »ي�ضبح ال�ضبيل الوحيد لتمرير 

اأي قرار اأو انتخاب اأو تعيني هو امل�ضاومة على م�ضامينها وتو�ضيع املنافع التي 

املجل�س  والية  متديد  �ضكل  وبالطبع،  وللزبائن«.  الزعماء  من  لكل  توفرها 

النيابي وتهيوؤ املجل�س لتمديد ثان حجة ا�ضافية يف هذا املجال طاملا اأنه اأدى 

اأي  اغالق  مع  منا�ضبها  يف  ال�ضيا�ضية  الطبقة  ا�ضتمرار  �ضمان  اىل  ويوؤدي 

جمال لالحتكام اىل الهيئات الناخبة.   

بالن�سبة ملقدمي  القانون بدت  ا�سا�س  املقا�ساة على  اأن  الثالثة:  الجابة 

املراجعة ال�سالح الأكرث فعالية ومالءمة يف مواجهة �سلطة باتت تتحكم 

مبوارد هائلة: 

وهذا ما ينتج عن واقع النظام الذي قاموا بت�ضخي�ضه والذي يوؤدي حكما 

اىل اعطاء الزعماء قوة هائلة من خالل  املوارد التي يتحكمون بها وقاعدة 

عما  ف�ضال  املوارد،  هذه  بفعل  بنائها  يف  وينجحون  جنحوا  التي  الزبائنية 

ما  وبقدر  كهذا،  واقع  واأمام  �ضعبية.  من  والع�ضبية  الكاري�ضما  لهم  تتيحه 

ما  بقدر  مواجهته،  يف  �ضعبية  قوة  تكوين  يف  �ضعوبة  النظام  معار�ضو  يجد 

الق�ضاء، والتي يفرت�س  اأكيدة يف نقل املواجهة اىل حلبة  يجدون م�ضلحة 

بها اأن تكون حلبة حمايدة، واأن تكون فيها املرجعية للقانون والغلبة للحجج 

املواجهة.  بهذه  املعنية  القوى  موازين  تفر�ضه  ملا  ولي�س  ال�ضائبة  القانونية 

وبالطبع،  االعالمي.  لالهتمام  م�ضاعفة  من  احللبة  هذه  تتيحه  عما  ف�ضال 

اأدوات  من  اأخرى  اأداة  اأو  منحازا  الق�ضاء  يكون  ان  الكالم  هذا  ينفي  ال 

املراجعة  قراره يف  ي�ضدر  اأن  احلاالت  اأ�ضواأ  يف  ملزما  يكون  لكن  ال�ضلطة، 

الدعوى  كحالة  حاالت  يف  ي�ضهل  قانوين،  تعليل  على  قراراته  يبني  واأن 

احلا�ضرة حتليله ونقده. ولكن، بالطبع، يفرت�س هذا االأمر اأن يكون الق�ضاء 

خمت�ضا. وهذا ما ينقلنا اىل اجلزء الثاين من هذا البحث والذي �ضنتناول 

فيه انعكا�ضات هذه املرجعة على وظيفة الق�ضاء ك�ضاحب قرار، ك�ضلطة.  

القضاء كسلطة:
من ميعن يف ن�ّس املراجعة، �ضرعان ما يتبني �ضخامة القرارات التي ُيطلب 

من الق�ضاء اتخاذها. 

امنا  بيانه،  �ضبق  كما  ب�ضيطة  ملخالفة  الت�ضدي  لي�س  الق�ضاء  من  يطلب  فما 

التنفيذية والت�ضريعية وباتت  لل�ضلطتني  ملمار�ضات منتظمة ومنهجية معزوة 

هذه  ومن  احلايل.  ال�ضيا�ضي  للنظام  الرئي�ضة  ال�ضمات  من  جزءا  ت�ضكل 

الوجهة، ال نبالغ اذا قلنا اأن القرارات املطلوبة من الق�ضاء ت�ضكل يف عمقها 

مدماكا ومنطلقا العادة تاأ�ضي�س النظام ال�ضيا�ضي واالجتماعي مع ما ير�ضح 

عنه ذلك من مفاعيل ت�ضادمية مع ال�ضلطات ال�ضيا�ضية بل رمبا انقالبية عليها. 

وهذا ما عربت عنه املراجعة من خالل القول باأن ما تطمح اليه ي�ضكل »املالذ 

وانتظامها،  الدولة  لوجود  االأ�ضا�ضية  املبادئ  تثبيت  الإعادة  املتاح  الوحيد 

وال�ضتبدال االأ�ضكال االبتزازية لل�ضغط املتبادل التي متار�س حالياً وال�ضيغ 

ال�ضاذة التي تبتدع حالياً ب�ضكل �ضغط موؤ�ض�ضي وبّناء«. وبالطبع، تبلغ االأمور 

على  ت�ضرف  ق�ضائية  هيئة  بتعيني  الدولة  �ضورى  مطالبة جمل�س  مع  اأوّجها 

ح�ضابات الدولة. فهذا الطلب يوؤول لي�س فقط اىل وقف املخالفة، امنا اي�ضا 

اىل اخ�ضاع ال�ضالحيات املالية للموؤ�ض�ضات احلاكمة ل�ضلطة الق�ضاء، مع ما 

ي�ضتتبع ذلك حكما من تهويل ازاء حكم الق�ضاة اأو ان�ضغالهم يف ال�ضيا�ضة. 

وقد حر�س مقدمو املراجعة على التخفيف من ذلك من خالل و�ضف القرار 

املطالب به بتعيني مفو�ضي رقابة باأنه قرار موؤقت بطبيعته وحتفيزي. فالق�ضد 

االأ�ضا�ضي من املراجعة لي�س احالل الق�ضاء حمل متويل امل�ضوؤوليات العامة 

الن�ضو�س،  هذه  تطبيق  بعودة  الكفيلة  باالإجراءات  للقيام  هوؤالء  دفع  امنا 

بحيث ينتهي مفعول القرار املطالب به فور ح�ضول ذلك.   

ومن جهة اأخرى، تزداد املراجعة ثقال من منطلق اأن مقدميها طالبوا بتطبيق 

هوؤالء  برر  وقد  القانون.  بها  ي�ضمح  التي  احلاالت  املوجزة خارج  االأ�ضول 

القانونية  الن�ضو�س  من  الأي  والفوري  احلريف  التطبيق  با�ضتحالة  ذلك 

االإجرائية القائمة لو�ضع ال�ضيغة ال�ضرورية �ضمانا ال�ضتمرار الوظائف احليوية 

للدولة و�ضيانة املال العام. وقد بدت املراجعة هنا وكاأنها ت�ضتند اىل مبداأ اأن 

»لل�ضرورة اأحكامها«. فالو�ضع القائم غري م�ضبوق، وقد »اأطاحت املمار�ضات 

ال�ضاذة واملتمادية االآليات املرجعية التي حلظها الد�ضتور واالنتظام العام يف 

ن�ضو�ضه االأ�ضا�ضية«، ولي�س هنالك هنا اأي طريقة لت�ضوية الو�ضع من �ضمن 

متويل  النية لدى جميع  توافرت  لو  »فحتى  العاجل:  القريب  القوانني يف 

قطار  الإعادة  الوزراء،  جمل�س  ويف  النيابي  املجل�س  يف  العامة،  امل�ضوؤوليات 

العامة  املالية  الإدارة  الناظمة  القانونية  واالإجراءات  الد�ضتورية  املوؤ�ض�ضات 

اإىل �ضّكته، وبذلت لهذه الغاية اأق�ضى اجلهود، واأقر م�ضروعا موازنة 2014 

و2015 يف جمل�س الوزراء، واأقرا يف جمل�س النواب، ومتت امل�ضادقة على 

2013 �ضمنا،  ال�ضنوات حتى �ضنة  العامة عن كل  املالية  قطوع ح�ضابات 

ون�ضر قانونا املوازنة، فاإن املهلة الالزمة لتنفيذ ذلك اأطول بكثري من االآجال 

اخلدمات  على  واالإنفاق  اجلباية  ا�ضتمرار  تاأمني  �ضرورات  تفر�ضها  التي 

العمل  هذا  يواكب  اإجراء  من  بالتايل  بد  وال  للدولة.  واالأ�ضا�ضية  احليوية 

الت�ضحيحي«. 

املجل�س  على  يتحتم  امل�ضبوق،  غري  الواقع  هذا  واأمام  ذلك،  من  وانطالقا 

)املالذ الوحيد( اتخاذ قرارات غري اعتيادية وبطرق غري م�ضبوقة، من �ضاأنها 

اأن ت�ضبغ قرارات االنفاق واجلباية واال�ضتدانة بال�ضرعية )ولو مل تكن موافقة 

الأحكام الد�ضتور(، بانتظار اأن تعاود املوؤ�ض�ضات العمل بهذه االأحكام. 

وال�ضوؤال الذي يطرح اذ ذاك: ماذا ينتظر حقيقة من جمل�س �ضورى الدولة 

اأن يتخذ قرارات �ضجاعة يف  يف ق�ضية كهذه؟ فاذا كان من املعقول نظريا 

امل�ضار  املفقودين  مواجهة نظام مت�ضّلط )وهذا ما فعله مثال يف ق�ضية ذوي 

ظروفا  لها  و�ضع حد  و�ضرورة  املخالفة  �ضخامة  ت�ضكل  فهل  اعاله(،  اليها 

كافية خلرق االجراءات االعتيادية املعمول بها متهيدا الخ�ضاع ال�ضالحيات 

املالية لل�ضلطة التنفيذية لرقابة الق�ضاء؟ واأال يخ�ضى اأن يتهم الق�ضاء واحلالة 

تلك باتخاذ منحى ثوري انقالبي وبتجاوز القانون واالأ�ضول الق�ضائية ومعها 

مبداأ ف�ضل ال�ضلطات؟ ثم، اأال يخ�ضى يف ال�ضياق نف�ضه اأن ت�ضكل تعقيدات 

جتاوزاتهم يف حال  ورمبا  تعيينهم  يتم  الذين  الرقابة  مبفو�ضي  املناطة  املهمة 

ح�ضولها عبئاً على �ضمعة الق�ضاء برمته، ورمبا �ضررا قد يتجاوز حجمه ال�ضرر 

الناجت حاليا عن اجراءات النظام ال�ضائد؟ وباملقابل، يف حال رد املراجعة، 

اأال يخ�ضى اأن يتهم الق�ضاء بالتقاع�س ازاء خطر هائل على ال�ضالح العام 

وعلى الدولة برمتها؟ وازاء هذه االأ�ضئلة، ومن دون ا�ضتباق ما قد توؤول اليه 

املراجعة، اأود ابداء مالحظتني اثنتني: 

اأوال، اأنه وعلى نقي�س اال�ضهاب الذي متيزت فيه املراجعة عند �ضرح حجم 

فاكتفت  مقلة،  ال�ضدد جّد  بقيت يف هذا  فانها  واأبعادها،  املرتكبة  املخالفة 

اأي  غياب  ظل  يف  تدخله  وب�ضرورة  الوطنية  مب�ضوؤوليته  املجل�س  بتذكري 

مرجعية �ضاحلة اأخرى. وبذلك، بدا اأ�ضحاب املراجعة وكاأنهم ي�ضت�ضغرون 

اأو يتجاهلون حجم اخلطوة التي يطلبون من املجل�س اتخاذها وانعكا�ضاتها 

تقدير  باأقل  كاأنهم  اأو  وحدودها،  الق�ضائية  الوظيفة  �ضعيد  على  الفائقة 

يرتكون له مهمة البحث يف ذلك بعدما قاموا هم مبهمتهم االأ�ضا�ضية بعر�س 

اأن  يوؤمل  الزاوية،  هذه  ومن  كافة.  اأبعادها  يف  اأمامه  االجتماعية  امل�ضكلة 

ت�ضكل هذه املراجعة منا�ضبة الطالق نقا�س حقيقي يف هذا ال�ضاأن تتعدى 

ا�ضتمرار  ظل  يف  املتوقع  فمن  التعليق.  هذا  مو�ضوع  الق�ضية  اطار  اأهميته 

النظام احلايل و�ضيق امل�ضاحة ال�ضيا�ضية، اأن ي�ضبح التقا�ضي اال�ضرتاتيجي 

وهو  مواطنية،  ا�ضالحية  اأ�ضا�ضيا الأي حركة  متنف�ضا  القادمة  ال�ضنوات  يف 

اأمر ي�ضتدعي لزوما نقا�ضا مماثال. ويف هذا االطار، ومهما يكن توجه جمل�س 

�ضورى الدولة بخ�ضو�س هذه املراجعة، فانه يبقى مدعوا اىل ابداء اأفكاره يف 

هذا ال�ضاأن يف منت قرراه وتربيرا ملا يتو�ضل اليه من قرارات. فتتحول هذه 

االأفكار اىل مادة غنية الطالق نقا�س عام وا�ضع حولها. وبالطبع، للوظيفة 

املرتقبة من الق�ضاء نتائج عملية بالغة االأهمية على موا�ضفات الق�ضاة املراد 

تعيينهم وعلى املوؤهالت العلمية وال�ضخ�ضية التي يقت�ضي متتعهم بها، بقدر 

ما يكون لها نتائج عملية على توجهات احلراكات اال�ضالحية االجتماعية 

مفهوم  يتحول  اأن  املحتمل  من  اأن  قلنا  اذا  نبالغ  وال  م�ضتقبال.  وخياراتها 

الوظيفة الق�ضائية يف القريب العاجل اىل احدى اأهم عناوين املواجهة بني 

النظام ال�ضائد والقوى املجابهة له. 

ثانيا، اأنه يقت�ضي باأية حال التمييز يف خ�ضو�س املراجعة بني اأمرين: االأول، 

لوقفها.  اتخاذها  املطلوب  والثاين، االجراءات  ذاتها،  بحّد  املخالفة  تثبيت 

و�ضبب التمييز هو اأن هذين االأمرين ال يطرحان اال�ضكاليات نف�ضها على 

�ضعيد حدود الوظيفة الق�ضائية. 

املخالفة  حجم  بتثبيت  املجل�س  يكتفي  اأن  هو  االأول،  باالأمر  فاملق�ضود 

املتمثلة يف تقاع�س ال�ضلطات احلاكمة عن و�ضع قانون للموازنة العامة منذ 

قرابة عقد وعلى اأبعادها اخلطرية على امل�ضتويني ال�ضيا�ضي واالجتماعي من 

دون اأن يتخذ بال�ضرورة اأي من االجراءات املطالب بها يف منت املراجعة. 

وهذا ما ميكن ح�ضوله مثال يف حال اعترب املجل�س نف�ضه غري �ضالح التخاذ 

اجراءات مماثلة، حيث يكون له اأن يتثبت يف كل حال من املخالفة. وقراره 

من هذه الزاوية يظهر مبثابة �ضهادة للحق وبكالم اأو�ضح �ضهادة �ضد التعر�س 

�ضمن  احلالة  هذه  يف  املجل�س  يبقى  وبالطبع،  املواطن.  ول�ضالح  للدولة 

�ضالحياته القانونية. فموقفه هذا ال يقبل اأي اتهام بامل�س ب�ضالحيات اأي 

القانونية  االأ�ضول  عن  باخلروج  اأو  التنفيذية،  او  الت�ضريعية  ال�ضلطتني  من 

يوؤدي  قد  ما  بخالف  وذلك  الق�ضاة،  حكم  بار�ضاء  اأو  انقالب  بافتعال  اأو 

اأن  بل  املراجعة.  منت  املطلوبة يف  االجراءات  اتخاذ  اأي  الثاين  االأمر  اليه 

»موجب  عن  هو خروجه  احلالة  هذه  به يف  املجل�س  انتقاد  ميكن  ما  اأق�ضى 

خالل  من  العامة  لل�ضلطات  قا�ضية  انتقادات  توجيه  خالل  من  التحفظ« 

قراراته الق�ضائية. لكن، هذا االنتقاد يكون مردودا لثالثة اعتبارات: االأول، 

اأن من واجب اأي موظف عمومي ومن باب اأوىل اأي قا�س اأن يتثبت من 

اي خمالفة جزائية متهيدا الحالتها اىل النيابة العامة املخت�ضة للتحرك �ضد 

االأ�ضخا�س املتورطني، وهذا ما يح�ضل يف حال ح�ضول عمليات انفاق اأو 

بالقانون  ملتزما  بقي  املجل�س  اأن  الثاين،  للقانون؛  ا�ضتدانة خالفا  او  جباية 

وحتت �ضقفه طاملا اأن املخالفات التي تثبت منها هي يف جمملها خمالفات 

للد�ضتور وللقانون، والثالث، اأن موجب التحفظ يف انتقاد ال�ضلطات احلاكمة 

هو موجب ن�ضبي يخ�ضع ملبداأ التنا�ضب واملالءمة، وهو ي�ضقط حكما اأمام 

ملا  م�ضرعا  ت�ضكل  باتت  ق�ضية  ال�ضمت يف  ك�ضر  وجوب  هو  اأكرب  واجب 

ال�ضمت  املجل�س  لزوم  اأن  قلنا  اذا  نخطئ  وال  واملواطنة.  الدولة  من  تبقى 

يف هذا املجال امنا ي�ضتتبع حكما ت�ضكيكا حول مدى ا�ضتقالليته او على 

االأقل مدى حت�ض�ضه لل�ضالح العام ووالئه للمجتمع. ومن الطبيعي اأن من 

�ضاأن تثبيت املجل�س لهذه املخالفات اأن ي�ضاعف من اأهمية النقا�س العام 

اىل  واملواطنني  املراجعة  مقدمي  يحّفز  واأن  املذكورة  املراجعة  اأثارته  الذي 

اتخاذ خطوات ق�ضائية اأخرى على هذا ال�ضعيد، يف حراك تراكمي يوؤمل 

ان يوؤدي يف منتهى املطاف اىل غاياته.             

اتخاذ  طلب  قبول  يف  املجل�س  اخت�ضا�س  مدى  )اأي  الثاين  االأمر  اأما 

ا�ضئلة  تطرح  ق�ضية  �ضائكة،  ق�ضية  فتلك  املراجعة(،  مو�ضوع  االجراءات 

كربى حول الوظيفة الق�ضائية، تتجاوز موؤكدا حدود الق�ضاء اللبناين. ق�ضية 

�ضائكة اأوؤثر ارجاء مناق�ضتها اىل ما بعد ا�ضدار املجل�س لقراره. 

٭محام ومدير تحرير المفكرة القانونية 

ر�ضم رائد �ضرف

دعوى العادة تأسيس النظام العام:
الجهورية أمام القضاء 

11 والوزير . احل�ضيني،  ح�ضني  ال�ضابق  النيابي  املجل�س  رئي�س  من  كال  تقدم  االأوىل  املراجعة 

ال�ضابق  الوزير  من  بها كال  تقدم  الثانية  واملراجعة  غ�ضان خميرب،  والنائب  �ضابا  اليا�س  ال�ضابق 

�ضربل نحا�س، والنائب ال�ضابق جناح واكيم وال�ضيدة غادة اليايف. واملراجعتان متطابقتان.

21 ومن الطلبات االأخرى، اإبطال قرار جمل�س الوزراء تاريخ 24 متوز 2014 الذي هدف اإىل .

تاأمني االعتمادات املطلوبة للرواتب واالأجور وملحقاتها من احتياطي املوازنة العامة على خلفية 

اأن هذا القرار ا�ضتند اىل موازنة انتهى العمل بها.

31 غيدة فرجنية، �ضورى الدولة يكر�س حقا طبيعيا لذوي املفقودين باملعرفة، املفكرة القانونية، .

العدد 15، اآذار 2014.
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م�ّضيح  داخلية،  وزير  االأهبل  جمهورية،  رئي�س  ب�ضري  املخ�ضي  #»بهالبلد 

ال�ضرموطة  بيك،  العكروت  عام،  مدير  احلرامي  حكومة،  رئي�س  الطيز 

قا�ضية، واملواطن خمزوق«. 

SleimanMichel@ مابدك تبعت ر�ضالة  #»عزيزي فخامة العكروت 

احتجاج جلبهة الن�ضرة بعد ما ق�ضفت الق�ضر بالبقاع وقتلت �ضخ�س؟ اأو ما 

يف هيك �ضي بني احللفا؟«

هذه هي التغريدات التي �ضببت للمواطن جان عا�ضي متاعب كثرية. فتم 

توقيفه والتحقيق معه، لت�ضدر حمكمة املطبوعات يف بريوت يف 2014-2-12، 

بحقه حكمها باحلب�س �ضهرين، وب�ضرعة قيا�ضية )خالل اأقل من ...( بتهمة 

»التعر�س ل�ضخ�س رئي�س الدولة وامل�س بكرامته«. وكانت املحكمة قد تخطت 

حدود اخت�ضا�ضها، فراأت اأنها خمت�ضة للنظر يف التغريدات قيا�ضاً باخت�ضا�ضها 

يف جمال املطبوعات. وبفعل هذا القيا�س، عاملت املحكمة عا�ضي على اأ�ضا�س 

ت�ضتوجب  التي  ال�ضحافة  مهنة  اآداب  من  بينة  على  خم�ضرم،  �ضحايف  انه 

بح�ضب احلكم »مراعاة الر�ضانة والدقة وال�ضدق ومع جتنب االإ�ضاءة اىل الغري«، 

علما ان عا�ضي لي�س يف الواقع �ضوى مواطن عادي ولي�س �ضحافياً. وعلى 

اأ�ضا�س ذلك، انتهت املحكمة اىل القول باأن »ما ورد تخطى املعقول واملقبول 

وامل�ضموح، وهو ال ميكن، مطلقا، ان يعترب من باب »حرية ال�ضحافة«. ويلحظ اأن 

حمكمة املطبوعات كانت قد داأبت خالل العقود املا�ضية على ا�ضتبعاد عقوبة 

احلب�س اإال يف حاالت املحاكمة الغيابية )وهي حماكمات ت�ضقط فيها العقوبات 

فور مثول املدعى عليه اأمام املحكمة( وبع�س احلاالت النادرة جداً. وبذلك، 

عا�ضي،  وكيلة  قبل  من  املقدمة  الدفوع  �ضمنا  املطبوعات  حمكمة  اأهملت 

مي خري�س، والتي  اثارت فيها »اأن عا�ضي فعل ذلك من باب التعبري عن 

راأي �ضيا�ضي �ضرف، وهو ابن عكار حيث اخلزان الب�ضري للجي�س اللبناين. 

وعندما وقعت االعتداءات على اجلي�س يف طرابل�س وعر�ضال على يد جمموعة 

من االرهابيني، ومن كرثة تاأثره وانفعاله وغ�ضبه على ما يجري بحق اجلي�س، 

دخل املدعى عليه اىل ح�ضاب فخامة رئي�س اجلمهورية على موقع التوا�ضل 

االجتماعي التويرت واأفرغ غ�ضبه )...( وت�ضرفه هذا جاء من باب ردة الفعل 

ولي�س املق�ضود«. اإغفال هذه النقطة من قبل حمكمة املطبوعات اأقفل باب 

النقا�س على اإمكانية اإثبات طابع التعبري ال�ضيا�ضي ملا قاله عا�ضي وعدم ارتباطه 

باأي امور �ضخ�ضية من قبيل العداوة اأو ما �ضابه. فوجدت املحكمة �ضروط الذم 

متوافرة على اأ�ضا�س حرفية االألفاظ النابية.

الت�ضامن مع ق�ضيته، وجد  النق�س يف  العقوبة، ويف ظل  ق�ضاوة هذه  واأمام 

عا�ضي نف�ضه وحيدا و�ضعر باأن متل�ضه من عقوبة احلب�س لن يتم اال يف حال 

ا�ضرت�ضاء رئي�س اجلمهورية اآنذاك مي�ضال �ضليمان وا�ضتدرار عطفه. فوجه اىل 

موازاة  االإعالم، وذلك يف  و�ضائل  بوا�ضطة  اعتذار  اجلمهورية كتاب  رئي�س 

تقدمه بطعن ا�ضتئنايف �ضد احلكم ال�ضادر بحقه. ومهما تكن نتيجة املحكمة، 

لرئي�س  التعر�س  جرم  على  اأقدم  عا�ضي  اأن  االإعالمية  االأو�ضاط  �ضاد 

اجلمهورية، واأن االإ�ضكالية تكمن لي�س يف احلكم عليه بل يف ق�ضوة العقوبة 

نزلت به. وتبعاً لذلك، بادل هذا االأخري من عليائه حتية االعتذار بتحية 
ُ
التي اأ

�ضْفح، فوجه كتابا اىل املحكمة بوا�ضطة وزير العدل يعلن فيه رغبته بوقف 

املنعقدة  اجلل�ضة  ارتاأى يف  التمييزي  العام  املحامي  لكن  بالدعوى.  ال�ضري 

يف 19-6-2014 اأن ي�ضتكمل �ضري الدعوى على اأن ي�ضتفيد عا�ضي من 

وقف التنفيذ متا�ضيا مع رغبة رئي�س اجلمهورية.  ولكن هل حقا ي�ضكل �ضتم 

الطبقة احلاكمة يف الظروف ال�ضعبة التي منر فيها جرما؟ هل فعال من �ضاأنه 

اىل  املواطن  يعود  عندما  اال  تهداأ  ال  التي  الق�ضوة،  هذه  كل  ي�ضتدعي  اأن 

بيت الطاعة، فيهداأ ويعتذر؟ وهل فعال على الراأي العام اأن يترباأ من هذا 

املواطن حني ي�ضخط اأو يغ�ضب اأو ي�ضتم، بحجة اأن ال�ضتم معيب؟ هذه هي 

االأ�ضئلة التي كان من �ضاأنها اأن ت�ضوب م�ضار دعوى عا�ضي، لكنها مل تطرح 

يف حينه. مع تقدمي ال�ضكوى �ضد نا�ضطي احلراك املدين، وعى املواطنون اأن 

امل�ضاألة لي�ضت م�ضاألة كرامة �ضخ�س بل هي قبل كل �ضيء م�ضاألة حرية.

أديب زخور

على  بناًء  واال�ضت�ضارات،  الت�ضريع  هيئة  اأ�ضدرت   ،2014/10/15 بتاريخ 

االإيجارات  قانون  من  مواد  اإبطال ثالث  اأن  مفاده  راأياً  العدل،  وزير  طلب 

كبري  عدد  تعطيل  اىل  حكماً  يوؤدي  الد�ضتوري  املجل�س  قبل  من  اجلديد 

باالإيجارات  يت�ضل  مبا  بالقانون  العمل  تعطيل  اىل  وتالياً  القانون،  مواد  من 

بالن�ضبة  نافذاً  يبقى  القانون  اأن  الهيئة  راأت  باملقابل،  العادية.  ال�ضكنية 

لالإيجارات الواقعة على االأبنية الفخمة واالأماكن غري ال�ضكنية، ف�ضاًل عن 

 2014-8-6 يف  اأعلن  قد  الد�ضتوري  املجل�س  وكان  امل�ضرتكة.  االأحكام 

اإبطال ثالث مواد من القانون اجلديد، من دون اأن يبدي اأي مالحظة ب�ضاأن 

املواد االأخرى، االأمر الذي فتح باباً وا�ضعاً للتاأويل ب�ضاأن مدى نفاذ القانون. 

وعند التدقيق يف راأي الهيئة، ال ميكن اإال اأن ن�ضجل تناق�ضاً الفتاً: 

فب�ضاأن االإيجارات ال�ضكنية العادية، راأت الهيئة اأن القانون اجلديد قد اأن�ضاأ 

اآلية اإدارية للحوؤول دون الوقوع يف اأزمة اجتماعية نتيجة للزيادات الطارئة 

ولتحرير اإبرام عقود االإيجار. وهذه االآلية تكمن يف اإن�ضاء �ضندوق خا�س 

يقت�ضي  وتالياً،  املحدود.  الدخل  ذوي  امل�ضتاأجرين  م�ضاعدة  اىل  يهدف 

اأناط  قد  القانون  دام  ما  معلقة،  االإيجارات  بهذه  املت�ضلة  االأحكام  اعتبار 

االجتماعية  االأو�ضاع  حتديد  مهمة  اإن�ضائها(  مواد  اإبطال  مت  )التي  باللجنة 

ال�ضندوق. وبذلك، ترتبط االأحكام  الراغبني باال�ضتفادة من  لالأ�ضخا�س 

التي ترعى اإن�ضاء اللجنة ارتباطاً غري منف�ضل بباقي املواد التي ترعى عقود 

اإيجار هذه االأماكن. وقد دعمت هذا املوقف بعدما بّينت الهيئة ا�ضتحالة 

ممار�ضة مهام هذه اللجنة من قبل اأي هيئة ق�ضائية.  

باملقابل، راأت الهيئة اأن املواد املت�ضلة باالإيجارات الواقعة على االأبنية الفخمة 

ع مل 
ّ
تكون نافذة. وقد بنت الهيئة هذا املوقف على حجة وحيدة مفادها اأن امل�ضر

يعط م�ضتاأجري االأبنية اإمكانية اال�ضتفادة من دعم ال�ضندوق. والواقع اأن هذه 

احلجة غري كافية اإذ تبقى االإيجارات الواقعة على االأبنية الفخمة مرتبطة رغم 

ذلك باللجنة. فرغم ا�ضتثناء االأبنية الفخمة من م�ضاعدات ال�ضندوق، اإال اأنه 

حافظ له على تعوي�س جزئي عند ا�ضرتداد املاأجور، ووفقاً ل�ضروط حمددة، ويجب 

اأي�ضاً اأن مير باللجنة التي اأبطلت واأ�ضبحت غري موجودة. كما اأن اللجنة تتوىل 

حتديد قيمة بدل املثل بالن�ضبة ملجمل االأماكن ال�ضكنية مبا فيها االأماكن الفخمة، 

عند ح�ضول اختالف بني املالك وامل�ضتاأجر. وبالتايل، هنا اأي�ضاً، ي�ضبح حتديد 

بدل املثل للماأجور مبا فيها االأماكن الفخمة م�ضتحياًل، بعد القرار الد�ضتوري 

باإبطال املواد االآيلة اىل اإن�ضاء اللجنة. كما ي�ضبح احت�ضاب التعوي�س يف حال 

اال�ضرتداد على اأ�ضا�س بدل املثل املذكور م�ضتحياًل لل�ضبب نف�ضه. وتالياً، تكون 

اللجنة بتمييزها بني االأماكن العادية واالأماكن الفخمة قد اأوقعت نف�ضها يف حال 

تناق�س، ما دام القانون كان قد اأعطى للجنة املن�ضاأة يف احلالتني دوراً اأ�ضا�ضياً يف 

تطبيق القانون اجلديد.  اخلطاأ نف�ضه ن�ضجله ب�ضاأن االأحكام امل�ضرتكة التي تطبق 

على جميع االأماكن ال�ضكنية وغري ال�ضكنية، والذي براأي هيئة اال�ضت�ضارات 

 اإذ �ضهت عن الرابط 
ً
والت�ضريع هي قابلة للتطبيق. وهنا اأي�ضاً ارتكبت الهيئة خطاأ

بني تفعيل اللجنة املبطل اإن�ضاوؤها وتطبيق االأحكام امل�ضرتكة. فاملواد املت�ضلة 

بدفع بدالت االإيجار وتعوي�س اال�ضرتداد وبتحديد قيمة النفقات امل�ضرتكة )ال 

تتجاوز م�ضاهمة املالك %5 من جمموع بدالت االإيجار(، م�ضتحيلة التطبيق، 

بعد اإبطال املواد املن�ضئة للجنة التي هي وحدها الهيئة املخت�ضة لتحديد كل 

ما تقدم. وتالياً، يظهر اأن جميع مواد قانون االإيجارات ال�ضكنية مت�ضلة بع�ضها 

ك الرئي�ضي للقانون وهو اللجنة.
ّ
ببع�س، وال ميكن تنفيذها بعد اإبطال املحر

تعديل  مب�ضروع  منها  كل  تقدمت  كبرية  نيابية  كتل  اأربع  اأن  العلم  مع  هذا 

م�ضتقل لقانون االإيجارات لتعديله يف كلّيته، ا�ضتناداً لتوجيهات وقرار املجل�س 

املتوازن  االإمناء  ومن �ضمنها  ال�ضكن،  اأوجب حماية حق  الذي  الد�ضتوري 

وو�ضع خطة اإ�ضكانية. وعلى الق�ضاء اللبناين االأخذ بقرار املجل�س الد�ضتوري 

والرتيث بتطبيق القانون بكليته اىل حني اإيجاد �ضمانات وافية حلق ال�ضكن. 

٭محام باإلستئناف

قراءة نقدية لرأي هيئة التشريع واالستشارات:
ال نفهم التمييز بين اإليجارات العادية واإليجارات الفخمة

كيف نقّيم دعوة وزير العدل إلى 

إلغاء المحاكم االستثنائية؟

ريفي،  اأ�ضرف  اللبناين،  العدل  وزير  اأعلن   ،2014-10-16 بتاريخ 

عن موقفه املوؤيد الإلغاء املحكمة الع�ضكرية اأو تعديل قانونها لي�ضمل 

فقط حماكمة الع�ضكريني والق�ضايا الع�ضكرية. وقد اعترب اأنه من غري 

املقبول ا�ضتمرار وجود حماكم ا�ضتثنائية فيما البلدان احلديثة تخلت 

اإال ق�ضاة  الهيئات احلاكمة  اأن تكون  اأنه »ال يجوز  عن ذلك، م�ضيفاً 

.  وقد جاء االإعالن يف �ضياق تاأييده القرتاح 
1
ال مدنيني وع�ضكريني«

كريوز. اإيلي  اللبنانية«  »القوات  نائب  قدمه  قد  كان  الذي   القانون 

وهذا املوقف ي�ضتدعي املالحظات االآتية: 

 اأن التوجه الذي اأعلن عنه ريفي ين�ضجم يف مبدئه مع املطلب --11

احلقوقي الذي ينطلق اأ�ضا�ضاً من وجوب �ضمان مبادئ املحاكمة 

العادلة واأبرزها حق الدفاع ومبداأ القا�ضي الطبيعي واملثول اأمام 

قا�س يتمتع ب�ضمانات اال�ضتقاللية ويعمل �ضمن اأ�ضول تراعي 

تتوافر  ال�ضمانات ال  هذه  اإن  القول  نافل  ومن  ال�ضفافية.  مبداأ 

فيها  الق�ضاة  غالبية  اإن  حيث  قط،  الع�ضكرية  املحكمة  لدى 

وموجب  العالنية  معها  تنتفي  اأ�ضول  وفق  يعملون  �ضباط  هم 

التعليل، فتقت�ضر االأحكام على اإجابات من قبيل »نعم« اأو »ال«. 

ومن هذا املنطلق، تدعو املفكرة جميع املواطنني اللبنانيني اىل 

التوقف عند هذا االإعالن ومناق�ضته بجدية مع تغليب املنطلق 

احلقوقي على اأي ح�ضابات �ضيا�ضية �ضيقة، على اعتبار اأن من 

�ضاأن توجه كهذا اأن يلبي م�ضلحة اللبنانيني جميعاً؛

يف --21 احلا�ضل  العربي  احلراك  مع  ين�ضجم  التوجه  هذا  اأن   

املنطقة، حيث �ضكل مبداأ عدم حماكمة املدنيني اأمام املحاكم 

اال�ضتثنائية حموراً للمطالب ال�ضعبية. وهذا ما �ضهدناه يف كل 

قد  املطلب  هذا  اأن  علماً   ،
2
واالأردن واملغرب  وتون�س  م�ضر  من 

ترك ب�ضمات وا�ضحة يف عدد من الد�ضاتري اجلديدة واأي�ضاً يف 

-23 ال�ضادر يف   
3
املغربي اأهمها القانون  الت�ضريعات،  عدد من 

7-2014 والذي اآل اىل ح�ضر �ضالحيات املحكمة الع�ضكرية 

على نحو يحول دون حماكمة املدنيني اأمامها؛

املحاكم --31 جممل  على  ين�ضحب  اأن  ُيفرت�س  التوجه  هذا  اأن 

اال�ضتثنائية، ويف مقدمتها املجل�س العديل. والالفت هنا اىل اأن 

�ضهدت  اأن واليته  ف�ضاًل عن  ال�ضاأن  بهذا  ال�ضمت  لزم  الوزير 

؛
4
اإحالة مزيد من الق�ضايا اىل هذا املجل�س

اأن الهدف الداعي اىل اإلغاء املحاكم اال�ضتثنائية هو بالدرجة --41

االأوىل �ضمان مبادئ ا�ضتقاللية الق�ضاء واملحاكمة العادلة. ومن 

هنا، فاإن هذا التوجه يفقد معناه ما مل يرتافق مع روؤية وا�ضحة 

لتح�ضني ا�ضتقاللية الق�ضاء العديل وتعزيز دوره واإمكاناته ويف 

مقدمها اإقرار مبداأ انتخاب اأع�ضاء جمل�س الق�ضاء االأعلى ومبداأ 

عدم جواز نقل القا�ضي اإال بر�ضاه.

كان علينا أن ندافع عن جان عاصي: الشتم تعبيرًا 
عن الغضب ضد مسؤولين نعجز عن محاسبتهم

بيرال الشويري

من  كرم  فادي  النائب  قدم   ،2014 الأول  ت�سرين  �سهر  غ�سون  يف 

بعد،  هويتهما  حتدد  مل  نا�سطْي  �سد  �سكوى  اللبنانية  القوات  كتلة 

اأنهما رفعا �سعار »128 حرامي« خالل تظاهرة نظمت يف  على خلفية 

1-10-2014 �سد التمديد لأع�ساء املجل�س النيابي. واإذ ادعى النائب 

كرم اأن هذا الفعل ي�سكل قدًحا وذًما، فاإن موقفه مل يكن ل �سّباًقا ول 

منعزًل، بل هو بات ي�سكل اإحدى �سمات العمل الربملاين يف 2014. 

اتخاذ  مع  ب�سكوى  قبي�سي  هاين  النائب  تقدم   ،2014-4-11 فبتاريخ 

فرن�سوا  بوجه  التمييزية  العامة  النيابة  اأمام  ال�سخ�سي  الدعاء  �سفة 

با�سيل رئي�س جمعية م�سارف لبنان، وذلك على خلفية اتهامه للنواب 

الرجوع  مت  وقد  التهامات.  من  وغريها  العام  املال  ب�سرقة  وال�سيا�سيي 

عن هذه ال�سكوى تبًعا لالعتذار املقدم من با�سيل. 

نبيه  النيابي  املجل�س  رئي�س  عرّب  �سهرين،  بنحو  احلادثة  هذه  وبعد 

الرتب  �سل�سلة  قانون  م�سروع  حول  العامة  الهيئة  مناق�سات  اأثناء  بري 

والرواتب عن غ�سبه اإزاء ت�سريح لرئي�س هيئة التن�سيق حنا غريب مفاده 

يجد  ومل  احلرامية«.  مع  بل  الراأ�سماليي  مع  لي�ست  اليوم  »املعركة  اأن 

حرجا يف اإيفاد وزير الرتبية اليا�س بو �سعب ليطلب من غريب العتذار 

عما قاله حتت طائلة توقف الهيئة العامة عن النظر يف م�سروع القانون. 

لغريب  املوؤيدة  ون�س  #حرامية_  ها�ستاغ   ولدت  الوقت  ذلك  ويف 

الظاهرة،  هذه  واأمام  الجتماعي.  التوا�سل  و�سائل  عرب  الربق  ب�سرعة 

لئال  الرتهيبية  ال�سكاوى  هذه  اأ�س�س  مناق�سة  القانونية  املفكرة  ارتاأت 

يتحول الق�ساء اىل اأداة لقمع اأي تعر�س للنواب، اأو لتبيي�س �سفحتهم 

التي تزداد �سواًدا مع كل �سنة مت�سي من دون موازنة )املحرر(.  

ما يوّحد االتهامات التي ا�ضتكى �ضدها نواب اأو هددوا بالت�ضكي �ضدها 

يف 2014 هو اأنها كلها جاءت ب�ضيغة اتهامات عامة �ضد هوؤالء اأو الطبقة 

ولعل  معينة.  باأفعال  خا�ضة  اتهامات  ت�ضمينها  دون  من  عامة،  ال�ضيا�ضية 

من ذلك، ال  وانطالقاً  باأنهم »حرامية«.  اتهامهم  هو  �ضيوعاً  االأكرث  االتهام 

تعك�س هذه ال�ضكاوى رغبة بالدفاع عن الذات وعن فعل معني، بل عن 

الطبقة ال�ضيا�ضية و�ضد اأي حكم تقييمي، وتالياً عن النظام ال�ضائد برّمته. 

وتكون تالياً قابليتها للنجاح موؤ�ضراً بليغاً على غلبة القيم اال�ضتبدادية وتفلت 

الطبقة املذكورة من اأي حما�ضبة �ضعبية. وهذا ما نقروؤه بو�ضوح من خالل 

االإن�ضان  االأوروبية حلقوق  املحكمة  كلي  بو�ضوح  و�ضعتها  ثالثة  اعتبارات 

ووجد بع�ضها �ضدى يف اأحكام �ضادرة عن الق�ضاء اللبناين. 

االعتبار األول، على السياسيين تقبل النقد 
بقدر ما يرغبون في تولي المناصب

هنا، جند بو�ضوح احلكم ال�ضادر عن القا�ضي جاد معلوف بتاريخ 2013/7/16 

باال�ضتناد اىل اأحكام املحكمة االأوروبية حلقوق االإن�ضان. وقد اأتى هذا احلكم 

مبثابة مرافعة �ضد »دولة املجاملة«، التي تفرت�س الت�ضييق من هام�س انتقاد 

الزعماء ال�ضيا�ضيني. فقد وردت فيه حيثية بالغة االأهمية مفادها اأن: »حرية 

اأو  لالأفكار  بالن�ضبة  فقط  لي�س  ت�ضح  الراهنة،  احلالة  يف  وال�ضحافة  التعبري 

االأقوال املقبولة اأو املتوافق عليها واإمنا وخا�ضة بالن�ضبة لتلك املنتقدة اأو الالذعة 

اأو املخالفة لراأي االأكرثية اأو لراأي �ضريحة معينة اأو حتى التي قد ت�ضدم الراأي 

العام اأو �ضريحة منه وت�ضل اىل حد من اال�ضتفزاز يف بع�س االأحيان وفق ما 

اأقرت به املحكمة االأوروبية حلقوق االإن�ضان، على اأن تبقى طبعاً ودوماً حتت رقابة 

الق�ضاء و�ضمن اأطر حمددة بحيث ال يفهم مما تقدم اأنه تفلت من القيود بل 

تو�ضع وانفتاح اأكرث على الراأي املخالف مع تفهم اللجوء اىل بع�س االنتقادات 

غري املقبول ا�ضتعمالها بالن�ضبة للرجل العادي، عند  انتقاد رجال ال�ضيا�ضة. 

وحيث اإن من يتعاطى ال�ضاأن العام، وال �ضيما من رجال ال�ضيا�ضة يتعر�س 

دوماً النتقادات من معار�ضيه اأو خ�ضومه، وقد يكون البع�س منها قا�ضياً ويف 

غري حمله. اإال اأن من ي�ضع نف�ضه يف املوقع املذكور يتخلى حكماً عن جزء من 

احلماية املتوافرة لالأ�ضخا�س العاديني ويخ�ضع ملراقبة الراأي العام بكل اأفعاله، 

العامة منها واخلا�ضة اأحياناً، وال بد من اإظهار ن�ضبة اأعلى من الت�ضامح والتقبل. 

وحيث اإن بع�س االآراء، التي تتبناها اأي�ضاً املحكمة اعتربت اأن احلماية التي 

يتم توفريها عرب التو�ضع مبفهوم انتقاد رجل ال�ضيا�ضة وال �ضيما النائب �ضمن 

اأطر حرية التعبري، توازن احل�ضانة املمنوحة لهذا االأخري والتي متنحه جمااًل 

وا�ضعاً يف االنتقاد دون خ�ضية املالحقة«.

االعتبار الثاني: األحكام العامة التقييمية  
»jugement de valeur« تدخل ضمن حدود 

النقد المباح: 
حلقوق  االأوروبية  املحكمة  ميزت  املباح،  النقد  حدود  عن  بحثها  اإطار  يف 

االإن�ضان بني اإعالن واقعة  déclarations1de1faits واإطالق اأحكام 

تقييمية jugements1de valeur. فقد اعتربت املحكمة اأن اإثبات 

حقيقة االأحكام التقييمية التي قد يطلقها املواطنون غري ممكن وهي تبقى 

تالياً جمرد انتقادات تقييمية تدخل �ضمن اإطار حرية التعبري. 

 CASE1OF1FLUX1AND1SAMSON قرارها  ما ورد خا�ضة يف  وهذا 

اأن  فيه  اعترب  والذي   23-01-2008 بتاريخ  مولدافيا  دولة  �ضد  ال�ضادر 

1jugement« اأحكام تقييمية انتقادات على �ضكل  فر�س »تربير �ضحة 

التعبري  حق  يف  يدخل  الذي  الراأي،  حلرية  انتهاكاً  يعترب   »de valeur

�س باملادة 10 من املعاهدة االأوروبية حلقوق االإن�ضان«.
ّ
املكر

ال�ضادر  قرارها  ففي   .
1
الفرن�ضية التمييز  اأي�ضاً حمكمة  اليه  ذهبت  ما  وهذا 

والعام  النظري  الطابع  ذات  االنتقادات  اأن  راأت   ،16-12-1986 بتاريخ 

تدخل �ضمن حرية انتقاد موؤ�ض�ضات الدولة، واأن هذه احلرية تزول عندما 

ي�ضبح التعر�س ذا طابع �ضخ�ضي.

االعتبار الثالث، عبارة »ارحل أيها األحمق« تنم 
عن موقف سياسي مشروع

حلقوق  االأوروبية  املحكمة  اأدانت   ،2013-3-14 يف  ال�ضادر  قرارها  يف 

االأوروبية  االتفاقية  من   10 للمادة  انتهاكها  نتيجة  فرن�ضا  دولة  االإن�ضان 

حلقوق االإن�ضان املتعلقة بحرية التعبري. ويف وقائع الق�ضية، كانت املحاكم 

اجلمهورية  لرئي�س  التعر�س  بتهمة  فرن�ضياً  مواطناً  اأدانت  قد  الفرن�ضية 

اأيها  »ارحل  عليها  كتب  ورقة  حمل  بعدما  �ضاركوزي،  نيكوال  الفرن�ضي 

اعتربت  الغاية،  ولهذه    .)casse-toi1 pauvre1 con( االأحمق« 

طابع  له  املواطن   هذا  عليه  اأقدم  الذي  الفعل  اأن  االأوروبية  املحكمة 

انتقاد  توجيه  ق�ضد  املراجعة،  مقدم  اأن  املحكمة  »تعترب  اإذ  �ضيا�ضي. 

املادة  اأن  فاإن املحكمة تذكر  وبالتايل  رئي�س اجلمهورية علناً.  �ضيا�ضي اىل 

يف  التعبري  حرية  على  ا�ضتثناءات  الأي  حماًل  ترتك  ال   2 فقرة  العا�ضرة 

باأعلى  التعبري  حرية  تت�ضم  حيث  ال�ضيا�ضي،  والنقا�س  اخلطاب  جمال 

به  تفّوه  ما  حرفياً،  اأنه  االأوروبية  املحكمة  تخف  مل  االأهمية«.  درجات 

الق�ضية  اأن  اعتربت  اإمنا  اجلمهورية،  لرئي�س  تعر�ضاً  يعّد  الفرن�ضي  املواطن 

يجب اأن ُتعالج يف اإطار اأ�ضمل. 

٭مجازة في الحقوق، من فريق عمل المفكرة القانونية

كي ال يتحول القضاء الى أداة لمجاملة »الحرامية«
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لي�س  ان  لهم  قلت  الفني،  ا�ضمي  مني  طلبوا  اإياه،  اأعطيتهم  ا�ضمي،  عن 

بال�ضرب  علي  وانهالوا  »�ضو�ضو«  ا�ضمك  بلى،  قالوا  فني،  ا�ضم  اأي  عندي 

2014/8/9، اأي يف اليوم التايل، ُنقل »�س«  اىل خمفر  جمدداً«. بتاريخ 

حبي�س، مكتب حماية االآداب. يقول اإنه هناك اأي�ضاً تعر�س ل�ضرب مربح، 

»اهلل  �ضربه  ليوقفوا  تو�ضلهم  االآغا،  عمله يف حمام  عن  ي�ضاأل خالله  كان 

يخليك ما بقى فيني احتمل«، فرد عليه حمقق املكتب: »اأنا ما بعبد اهلل.. 

اأنا بعبد ج�ضد املراأة، لح علمك كيف تعبد ج�ضد املراأة«. اأعيد اىل النظارة 

ليطلب جمددا اىل التحقيق، فما �ضبق كان جمرد متهيد للتحقيق. ح�ضب 

»�س«  كان التحقيق �ضريعاً، فاأخذت اإفادته م�ضبقاً حتت ال�ضرب والتعذيب، 

وّقع املح�ضر دون اأن يقراأه ودون اأن يعرف م�ضمونه. 

كيف حصلت المداهمة: عناصر مخفر حبيش 
يطلبون »مساج اكسترا«

حم�ضر التحقيق مقت�ضب جداً يف و�ضف واقعة املداهمة وجمرياتها، فكل ما 

نقراأه يف هذا اخل�ضو�س هو التايل: »يف ال�ضاعة التا�ضعة ع�ضرة من تاريخه انتقلنا 

على راأ�س دورية من مكتبنا اىل حملة احلمرا حمام االآغا حيث عملنا على 

مداهمته واأوقفنا بداخله كاًل من: )...(«. لذا، كان من املهم جداً اأن ن�ضاأل 

من قابلناهم عن جمريات املداهمة والتوقيف، وكيف عاي�ضوا هذه اللحظات.

كانت حوايل ال�ضاعة ال�ضابعة م�ضاء، حني قامت دورية من مكتب حماية 

مبداهمة  املدنية  مالب�ضهم  يف  عنا�ضر  ع�ضرة  حوايل  من  موؤلفة  االآداب 

من  )جميعهم  العمال  من  املوجودين،  من  اأحد  يكن  مل  االآغا.  حمام 

بينما  للتو،  و�ضل  بع�ضهم  املداهمة.  يتوقع  الزبائن،  اأو  ال�ضورية(  اجلن�ضية 

يقف  كان  اأنه  العاملني  اأحد  يروي  للمغادرة.  ي�ضتعد  كان  االآخر  البع�س 

نف�ضه  يعرف عن  مدنية. مل  ثياب  �ضخ�س يف  »عندما دخل  املدخل  على 

اأول يف عنا�ضر قوى االأمن الداخلي، بل اكتفى بطلب »م�ضاج  اأنه موؤهل 

اأعاد طلبه واأ�ضاف  باأنه لي�س لدينا ما يطلبه ولكنه  اك�ضرتا«. اعتذرت منه 

اأنه اأتى من قبل �ضخ�س ا�ضمه فالن )املوقوف �ضفر(. اعتذرت منه جمدداً 

احلمام  داهمت  حتى  باملغادرة  هّم  اإن  فما  بلطف.  املغادرة  منه  وطلبت 

جمموعة من عنا�ضر قوى االأمن يف ثياب مدنية وجعب »�ضرطة« واأ�ضلحة. 

داهمت املجموعة احلمام بينما الزبائن ما زالوا يف الداخل. مل يكن هناك 

اإىل  العنا�ضر  عمدت  ولكن  العامة«  باالآداب  »يخل  و�ضع  يف  �ضخ�س  اأي 

الدخول اإىل جميع غرف امل�ضاج وطلبت اأوراق التعريف من اجلميع قبل 

اأن ياأخذونا جميعاً اإىل خمفر حبي�س.

يتابع اآخر »توجه عنا�ضر الدورية مبا�ضرة اىل عمال احلمام، طالبني منهم اأن 

�ضيئاً  وملا مل يجدوا  ت�ضتخدم الأغرا�س جن�ضية.  التي  الغرف  يدلوهم على 

اأقدموا على �ضرب اأحد العمال، ودخلوا اىل غرف النوم )بع�ضهم ينام يف غرف 

خم�ض�ضة لهم يف احلمام(، حيث قاموا بتفتي�س الغرف واأغرا�ضنا ال�ضخ�ضية 

وقاموا مب�ضادرة اأغرا�ضنا ال�ضخ�ضية بينها ظروف »جيل لل�ضعر« وبع�س اأدوية 

للح�ضا�ضية ووجع االأ�ضنان. »وفيما حتدث املح�ضر عن �ضبط عدد من االأوقية 

الذكرية وجدت يف احلمام، تبني وفق اإفادات بع�س العاملني يف احلمام الذين 

التقينا بهم، اأنه قد مت �ضبطها من ممتلكاتهم ال�ضخ�ضية. 

ي�ضف اأحد الزبائن كيف مت اقتيادهم من احلمام اىل خمفر حبي�س »قاموا 

بع�ضنا  فوق  كلنا  كنا  هناك،  من  العنف  بداأ  وقد  الذباب  مثل  ب�ضوقنا 

حتوطونا؟«.  بدكن  بع�س  فوق  »�ضو  املوقوفني،  اأحد  لهم  قال  البع�س. 

زركونا  بع�س«.  فوق  كنتوا  هلق  ما  »اإيه،  الدرك،  عنا�ضر  اأحد  فاأجابه 

اأول االأمر، عندما  اآخر »يف  بال�ضيارة«. ي�ضيف زبون  وو�ضعونا فوق بع�س 

يتوقف �ضخ�س ما، من املفرت�س اأن يتوقف حتت تهمة وا�ضحة و�ضريحة؛ 

وبتعطوا  عاملخفر  »برتوحوا  اأوقفونا،  عندما  لنا  قالوا  هم  يح�ضل.  مل  هذا 

اإفاداتكم وبتفلوا«. قالوا لنا »بتفلوا« باحلرف الواحد. توؤكد بقية االإفادات 

ان  اأعلموهم  الدرك  عنا�ضر  اأن  قابلناهم،  الذين  العاملني  فوفق  هذا، 

بينما  ما خ�ضكن«،  انتوا  احلمام،  ب�ضاحب  يحطوها  »بّدن  �ضهل  املو�ضوع 

يوؤكد زبون اآخر اأن امل�ضاألة ب�ضيطة »�ضاعة وبتفلوا«. 

التحضير للتحقيق: »إذا اعترفت تتوقفون عن 
ضربي؟ نعم« 

اليوم  يف  وال  للتوقيف  االأول  اليوم  خالل  العاملني  مع  التحقيق  يتم  مل 

الثاين، فهذان اليومان خ�ض�ضا لرتهيب العاملني يف احلمام حيث تعر�ضوا 

جميعاً لل�ضرب على اأيدي »املحققني« الذين خ�ضعوا لدورات ومتارين حول 

احرتام حقوق االإن�ضان وكيفية اإجراء التحقيقات. اأوىل نتائج هذه الدورات 

متثلت يف اختيار ا�ضغر العاملني �ضناً )مواليد العام 1990( فمور�ضت بحقه 

فيما  الظهر  خلف  اليدان  )تكبل  »الفروج«  با�ضم  معروفة  تعذيب  تقنية 

ي�ضرب على رجليه(، كل ذلك ليبوح اأوال عن ميوله اجلن�ضية، وثانياً عما 

اإذا كان يدور يف احلمام اأعمال جن�ضية بني العاملني والزبائن اأو بني الزبائن 

يقول  رجاله«  تورمت  اأن  اىل  ي�ضربونه  »ظلوا  البع�س.  بع�ضهم  بني  ما  يف 

زمالوؤه. قابلنا ال�ضاب الذي عّذب بتقنية »الفروج«، يقول: »ال اأ�ضتطيع اأن 

اأن�ضى ال�ضرب، اأخرجوا جميع ال�ضباب واأبقوين وحدي مع عنا�ضر الدرك. 

�ضاألني »مع كم واحد بتطلع؟«. فقلت له اأنني ال اأعرف �ضيئاً فبداأوا ب�ضربي 

يد  على  بامل�ضاج  اأقوم  كيف  لهم  مثّلت  حتى  ي�ضربوين  ظّلوا  جديد.  من 

واحد من املحققني الذي قال يل »من مل�ضتك مبنّي عليك لوطي«. 

قال واحد منهم »هيدا اأكرب كّذاب« وكان ي�ضربني خالل ذلك بق�ضطل 

»لي�س  �ضاألته،  حتريكهما.  على  القدرة  فقدت  حتى   
ّ

ذراعي على  حديد 

بالت�ضطح على  اأمرين  ثم  را�س«.  عّم تكرب  »الأنك  فاأجاب،  ت�ضربني«  عم 

عليهما.  ب�ضربي  وبداأ  الكر�ضي   على 
ّ

ورفع رجلي واأح�ضر كر�ضياً  االأر�س 

ظّل ي�ضربني لن�ضف �ضاعة وكل االأ�ضخا�س يف املبنى �ضمعوا �ضراخي. 

مل  ولكنهم  مرة  اأول  التوقف  منهم  وطلبت  معهم  تعمل  امراأة  جاءت 

املدخل  اإىل  الغرفة  من  و�ضحبتني  ثانية  مرة  دخلت  ثم  لها.  يذعنوا 

واأح�ضرت يل كي�س ثلج.

اأم�ضي  وجعلني  الوطواط،  ينادونه  وكان  نف�ضه  ال�ضخ�س  جاء  بعدها  من 

»ياّل،  يل،  وقال  اخللف  من  يركلني  وهو  الغرفة  مدخل  لغاية  االأربع  على 

مرة  طلبوين  للنظارة.  اأعادوين  ثم  منكمل«.  ومرنجع  �ضوّي  عّمرنيحك 

اقرتب  ثم  �ضرب  بدون  معي  يحققون  �ضاروا  �ضباحاً.   3 ال�ضاعة  اأخرى 

بكفه على �ضدري.  ي�ضربني  بالكذاب و�ضار  ونعتني  املحققني  اأحد  مني 

واأم�ضكني من  لالأعلى  �ضحبني  ثم  االأر�س.  ووقعت على  الوعي  اأفقدين 

اأ�ضخا�س ي�ضربونني   4 التنف�س. بعدها بقى  باإمكاين  عنقي حتى مل يعد 

لغاية الـ5 �ضباحاً.

باأنني  اعرتف  الزبائن  اأحد  الأن  �ضباحاً   6 ال�ضاعة  على  جمدداً  طلبوين 

مار�ضت اجلن�س معه. عندما نكرت ذلك �ضربوين بالع�ضا اخل�ضب. قال يل 

اأحد املحققني باأن الكل اعرتف با�ضتثنائي واأنني »عم تاكل �ضرب الأنك 

ما اعرتفت بعد«. بعد يومني من ال�ضرب، مل اأ�ضتطع التحمل ووافقت على 

كل �ضيء وتوقف ال�ضرب.

ال�ضرب والتعذيب كان من ن�ضيب جميع العاملني يف احلمام، مل ُي�ضتثن 

منهم اأحد، منهم من ُو�ضع له كي�س على راأ�ضه وابرح �ضربا، اأي�ضاً ليعرتف 

ي�ضمى  ما  مقابل  احلمام  زبائن  من  مااًل  ياأخذ  وانه  اللواط«  »يتعاطى  باأنه 

وقاموا  ب�ضربنا.  وبداأوا  لياًل  الثانية  ال�ضاعة  »طلبونا  االك�ضرتا«.  »بامل�ضاج 

بتهديدي بالكهرباء، فو�ضع اأحدهم كي�ضا على راأ�ضي مع �ضرائط كهربائية 

»اأوعى  لنا  وقالوا  االآخر.  تلو  الواحد  ي�ضربوننا  »بقوا  اآخر  يتابع  و�ضربني«. 

حدا يقول اإنوا �ضربناكم واإال رح تبقوا هون«.

كما مت �ضربهم اي�ضا لرتهيب الزبائن بحيث كان يتم تعذيب العاملني يف 

»كانوا  عينها.  الغرفة  يف  واأحياناً  الزبائن  فيها  التي  تلك  من  قريبة  غرف 

وكانوا  بنا.  الزبائن  لريهبوا  ب�ضربنا  ويقومون  التحقيق  غرفة  اإىل  يدخلوننا 

يقولون للزبائن »اعرتفوا بالذي نريده وميكنكم اأن تخرجوا خالل يومني«. 

يتابع اآخر »قاموا ب�ضربي على رقبتي حتى اأوافق على اأين اأدخلت القهوة 

اآالف   10 مقابل  معه  اجلن�س  ومار�ضت  الزبائن  الأحد  البخار  غرفة  اإىل 

اعرتفت  اإذا  �ضربي  عن  يتوقفون  �ضوف  اإذا  �ضاألت  عندما  لبنانية.  لرية 

اأحد الزبائن من الذين  بذلك، قالوا »نعم، �ضنتوقف عن �ضربك«. يفيد 

قابلناهم: »مل ننم ب�ضبب ال�ضراخ والأننا كنا ننتظر ماذا �ضيح�ضل معهم. 

ي�ضتطع  ومل  لالأ�ضفل  الفخذ  من  متورمتان  ورجاله  العاملني  اأحد  رجع 

وعلى  احلمام،  اإىل  الذهاب  »طلبت  ويتابع  الثاين«.  اليوم  لغاية  امل�ضي 

واأحد  املمر. كانت يداه مقّيدتني  العاملني جال�ضاً يف  اأحد  راأيت  الطريق 

كانوا  ورقبته.  راأ�ضه  على  ي�ضربونه  وكانوا  منخف�س  وراأ�ضه  بينهما  رجليه 

املحل  �ضاحب  خّلي  �ضي،  تقول  »ما  له،  ويقولون  بقب�ضتهم  ي�ضربونه 

على  ال�ضغط  بهدف  كان  العاملني  �ضرب  اأن  اآخر  زبون  ويوؤكد  يفيدك«، 

الزبائن »املماطلة التي ح�ضلت كانت كلها بهدف اللعب على االأع�ضاب. 

ال�ضراخ  الوقت  ن�ضمع كل  كنا  ال�ضوريني،  ال�ضباب  �ضرب  اىل  باالإ�ضافة 

وال�ضرب لتذكرينا ب�ضرورة التعاون يف التحقيق«. 

طبعا مل يخل التح�ضري للتحقيق من تعليقات عن�ضرية او مرتبطة مبا يجري 

مع  او  هون  اأحاللكن،  »وين  التهكم  باب  من  العاملون  ف�ضاأل  �ضوريا،  يف 

يف  تويف  �ضقيق  يل  ال�ضوري؟  اجلي�س  يف  خادم  منكم  »من  او  داع�س؟« 

�ضوريا، بدي ا�ضرتد حقي«. وقبل ان يفتح املح�ضر ويبداأ التحقيق ر�ضمياً، 

طلب من بع�س العاملني ان يفتحوا هواتفهم من اأجل البحث يف حمتوياتها 

)من �ضور ومرا�ضالت(. 

يف م�ضاء يوم ال�ضبت الواقع فيه التا�ضع من �ضهر اآب من هذا العام، داهمت 

دورية قوى اأمن داخلي - مكتب حماية االآداب احلمام الرتكي املعروف 

�ضخ�ضا،   28 توقيف  اىل  املداهمة  اأف�ضت  بريوت.  يف  االآغا  حمام  با�ضم 

باالإ�ضافة اىل �ضاحب احلمام. �ضبب املداهمة؟ �ضبهة  12 عامال و15 زبوناً 

»وجود اأ�ضخا�س مثليي« اجلن�س يف هذا املكان. قرر املدعي العام يف بريوت 

القا�ضي بالل �ضناوي مالحقة جميع املوقوفني وادعى على الزبائن والعمال 

مبجموعة من اجلرائم، من �ضمنها املجامعة خالًفا للطبيعة )املادة 534 من 

)املادتان  العامة  واالأخالق  لالآداب  والتعر�س  اللبناين(  العقوبات  قانون 

العمال  على  ادعى  ذلك،  عن  ف�ضال  العقوبات(.  قانون  من  و532   531

غالبيتهم  اأن  التحقيقات  يف  ورد  بعدما  ال�ضرية  الدعارة  بتعاطي  وحدهم 

املفكرة  ن�ضرت  �ضابق،  مقال  يف   .)523 )املادة  الزبائن  بتدليك  يقومون 

ر�ضدها يف  التي مت  املخالفات  فرجنية حول  للمحامية غيدة  مقاال  القانونية 

ا�ضتتبعها  وما  املداهمة  هذه  وقائع  لر�ضم  وا�ضتكماال   .
1
التحقيقات ملف 

توقيفهم  مت  الذين  االأ�ضخا�س  اىل  اال�ضتماع  من  بد  كان ال  اأحداث،  من 

وا�ضتجوابهم. فمحا�ضر التحقيقات واملحاكمة الر�ضمية يدّونها االأ�ضخا�س 

�ضردا  تت�ضمن  ما  غالبا  وهي  ق�ضاة..(  عدلية،  )�ضابطة  بها  يقومون  الذين 

جمتزاأ للمجريات، الرواية الر�ضمية لهذه املجريات، فيقتطع منها بال�ضرورة 

فال  هوؤالء.  من  مرتكبة  خمالفات  على  وا�ضحا  دليال  ي�ضكل  قد  ما  كل 

اأ�ضلوب  اأي  اعتماد  اىل  اإ�ضارة  اأي  يت�ضمن حم�ضر حتقيق  اأن  مثال  يتخيل 

من اأ�ضاليب التعذيب. ومن هنا، كان ال بد من اال�ضتماع اىل �ضهادة عدد 

من االأ�ضخا�س الذين خ�ضعوا للتحقيق و... للتعذيب. بقي اأن ن�ضري اىل 

اأن هذه التحقيقات قد جرت بالتعاون بني املفكرة القانونية وجمعية حلم، 

اأحمد �ضالح )حلم(، واأعدتها واأ�ضرفت عليها �ضارة  اأجرى املقابالت  وقد 

ون�ضا )املفكرة القانونية(.

ميولهم  ب�ضبب  اأ�ضخا�س  توقيف  اىل  تنتهي  مداهمة  اأول  هذه  لي�ضت 

يف  ح�ضلت  اأخرى  مداهمة  اىل  �ضابق  مقال  يف  اأ�ضرنا  قد  وكنا  اجلن�ضية. 

بداية هذا العام ملنزل اأحد املواطنني، بعد و�ضول »اإخبارية« اىل قوى االأمن 
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الداخلي عن احتمال »وجود اأ�ضخا�س مثليي اجلن�س« يف هذا املكان

كيف بدأت القضية: »هات موبيالك لنشوف«
يف  الالجئني  ل�ضوؤون  العليا  املفو�ضية  لدى  م�ضجل  �ضوري  الجئ  »�س« 

لبنان، موظف �ضابق لدى حمام االآغا. اأ�ضاع »�س«  اأوراقه الثبوتية يف لبنان، 

وكان ينتظر موعد اإعادة توطينه اىل بلد ثالث. وتبعاً لذلك،  ا�ضطر »�س« 

اىل التوجه اىل املديرية العامة لالأمن العام من اأجل احل�ضول على ت�ضهيل 

مرور ليتمكن من ال�ضفر. ويف يوم مقابلته، وحتديدا يوم اجلمعة الواقع فيه 

2014/8/8، �ضاأله حمقق يف االأمن العام عن نوع عمله يف لبنان، فاأجابه 

واأن املفو�ضية ت�ضاعده يف بع�س التكاليف، واأنه م�ضافر  اأنه ال يعمل حالياً 

قريباً اىل بلد اآخر. ا�ضتوقف هذا املو�ضوع عن�ضر االأمن العام الذي �ضاأله: 

لن�ضوف«. هذه هي  نابية(. هات موبيالك  )...( )كلمة  »اأنت م�ضافر على 

اأن  يتبني  الر�ضمي،  املح�ضر  ومبراجعة  الر�ضمية.  الرواية غري  ال�ضاب،  رواية 

املحقق توقف عن النظر يف معامالت فقدان االأوراق بعدما تبني اأن ت�ضرف 

بذلك،  »�س«  مفاحتة  ولدى  كالمه.  طريقة  وكذلك  �ضوي«  »غري  ال�ضاب  

�ضرح اأن ال �ضيء فيه دل عن ميول جن�ضية حمددة، فهو يحر�س كثرياً على 

ت�ضرفاته عند وجوده مع عنا�ضر اأمنية. ويروي ال�ضاب اأن املحقق اأخذ منه 

هاتفه، وبداأ يقراأ مرا�ضالته وي�ضتمع اىل ت�ضجيالته، ويدقق يف ال�ضور. وما 

اإن فرغ من ذلك حتى �ضاح به »�ضو انت لوطي، انت لوطي وليه!« وانهال 

عليه بال�ضرب املربح. يتابع »�س«: »عندما انتهى )املحقق( من �ضربي نقلني 

اىل نظارة دخلها برفقة عن�ضرين جديدين وانهالوا علي بال�ضرب اأي�ضاً بع�ضا 

اإنني كنت  لهم  فقلت  ال�ضابق  �ضاألوين عن عملي  راأ�ضي وج�ضمي،  على 

اأعمل يف حمام تركي، و�ضار يقول يل اأحدهم، كذاب انت لوطي«. يتابع 

قيل  ما  �ضخ�س  بو�ضول  بعدها  تفاجاأ  اإنه  يقول  معه،  ما جرى  ب�ضرد  »�س« 

ت�ضلح  خايف  اكيد  قالوا يل  ثيابي،  اأخلع  اأن  مني  »طلبوا  »طبيب«،  اإنه  له 

الأنك ناتف مثل البنات، اأبقوين واقفاً عارياً ملدة ربع �ضاعة تقريباً، مل يقرتب 

مني اأحد، وبعدها طلبوا مني اأن األب�س. و�ضار يقول يل اأحدهم »ما عيب 

عليك انت لوطي واليوم اجلمعة يا قليل ال�ضرف، �ضوري وعم تعمل هيك 

ببلدنا«. يقول »�س« اإنه كان لديه »�ضك�ضوكة« مل تعجب اأحد عنا�ضر االأمن 

حتت  مت  اأقوال  من  منه  اأخذ  ما  كل  »�س«،   ح�ضب  »بق�ضها«.  فقام  العام 

ويتابع  »ال�ضوداين«.  ي�ضمى  �ضلك  بوا�ضطة  اأو  ع�ضا  بوا�ضطة  اإما  ال�ضرب، 

اأنه  اجللل  باحلدث  الإعالمه  مبروؤو�ضه  ات�ضل  العام  االأمن  عن�ضر  اأن  قائاًل 

اأوقف »لوطياً واأنه يريد اإجازة«. »هو اأخذ اإجازة واأنا فتت على احلب�س«. »اأنا 

وقعت على املح�ضر دون اأن اأعرف ماذا دون عليه، طلبت االت�ضال باأحد 

نظارة  بتحويلي اىل  وقاموا  رف�ضوا،  اأنهم  اإال  توقيفي  االأ�ضدقاء الأعلمه عن 

»�ضاألوين  وال�ضرب،  باالإذالل  ا�ضتقبل  اأي�ضاً  اأنه هناك  يتابع  العام«.  االمن 

الرواية غير الرسمية لمداهمة حمام اآلغا:
التعذيب في كل محطة

يف ت�ضرين االأول، ن�ضرت جلنة مناه�ضة التعذيب يف االأمم املتحدة موجزا 

وقد  ال�ضنوي.  تقريرها  �ضمن  لبنان  يف  اأجرتها  التي  التحقيقات  عن 

بالطبع  وكان  منهجي.  ب�ضكل  التعذيب  ميار�س  البلد  هذا  اأن  فيه  جاء 

�ضورته  على  �ضلبية  انعكا�ضات  من  له  ملا  لبنان  يف  ال�ضدمة  وقع  للن�ضر 

ورد  ح�ضبما  اللجنة  على  ردودها  يف  احلكومة  عربت  وقد  العامل.  يف 

كما  اليها  املوجه  االتهام  رف�ضت  فهي  دفاعي،  موقف  عن  تقريرها  يف 

ب�ضكل  الر�ضمي  اخلطاب  ذهب  وقد  بال�ضرية.  متم�ضكة  ن�ضره  رف�ضت 

ا�ضتهدافا  ي�ضكل  اأنه  اعتبار  على  الن�ضر،  بتوقيت  الت�ضكيك  اىل  عام 

للبنان الذي ي�ضتقبل اليوم مئات اآالف الالجئني الهاربني من خماطر 

�ضخمة  ان�ضانية  فاتورة  اليوم  يدفع  بلد  ُيكافاأ  فهل  والتعذيب.  املوت 

تتعدى طاقاته على هذا النحو؟ واأال تدخل م�ضاهماته االن�ضانية تلك يف 

احل�ضبان، قبل اأن توجه اال�ضابع االتهامية اليه؟ ثم اأن م�ضاألة التعذيب 

مزمنة يقوم بها اأ�ضخا�س منفردون يف �ضياق ا�ضتغالل وظائفهم، ويعمل 

االدارة  فلجنة  حاالته.  من  التخفيف  على  موؤ�ض�ضاته  خالل  من  لبنان 

اأحدهما  االأهمية،  بالغي  قانون  اقرتاحي  درا�ضة  من  انتهت  والعدل 

التعذيب،  جترمي  اجتاه  يف  اللبناين  العقوبات  قانون  يعدل  قانون  اقرتاح 

التي  االإن�ضان  حلقوق  وطنية   موؤ�ض�ضة  باإن�ضاء  قانون  اقرتاح  وثانيهما 

متت  وقد  التعذيب.  من  للوقاية  وطنية  اآلية  على  حتتوي  اأن  �ضاأنها  من 

احالتهما اىل الهيئة العامة للمجل�س النيابي. اأما االأجهزة االأمنية، فهي 

املديرية  فيما  التعذيب،  �ضد  تثقيفية  لدورات  عنا�ضرها  دوريا  ُتخ�ضع 

تقوم  التعذيب  ملكافحة  دائرة  اأوجدت  الداخلي  االأمن  لقوى  العامة 

دوريا مبداهمة املخافر دوريا ومالحقة املخالفات. االأمن العام خفف من 

الق�ضائية  االأحكام  من  بعد �ضدور عدد  التع�ضفي  االحتجاز  اأمد  طول 

ادارية.  تعقيدات  بفعل  يح�ضل  التوقيف  هذا  زال  ما  وان  بحقه 

يف  واالكتظاظ  العام  االأمن  مراكز  يف  خ�ضو�ضا  االحتجاز  �ضوء  اأما 

ال�ضجون والنظارات، فهي اأمور يعاين منها لبنان بفعل تدفق الالجئني 

النيابات  وحتى  ب�ضببه.  ينتقد  وال  عليه  ي�ضكر  تدّفق  وهو  ال�ضوريني، 

 مرجع ق�ضائي املفكرة 
ّ
العامة فهي حتقق يف ادعاءات التعذيب. وقد اأ�ضر

موؤخرا  العامة  النيابات  اأفهم  حمود  �ضمري  التمييزي  العام  النائب  اأن 

امل�ضتبه  باجراء فح�س �ضرجي على  ا�ضارة  بوجوب االمتناع عن اعطاء 

وقد  نهائيا.  الفح�س  بهذا  العمل  توقف  ذلك  بنتيجة  واأنه  باملثلية  بهم 

قيام  يثبت  ق�ضائيا  القانونية حم�ضرا  املفكرة  ن�ضرت  بعدما  ح�ضل ذلك 

طبيب بفح�س مماثل، با�ضارة من اأحد املدعني العامني. 

يعرت�س  امنا  تعذيب  حاالت  ح�ضول  ينكر  ال  الر�ضمي  لبنان  بكلمة، 

يقوم  اختاره  الذي  النهج  متاما،  العك�س  على  له؛  منهاجا  اعتبارها  على 

على مكافحة التعذيب، وهو نهج �ضاق خا�ضة مع تزايد اأعمال االرهاب 

اأبرز ما متكنت  ال�ضوريني. هذه هي باخت�ضار  وخماطره وتدفق الالجئني 

املفكرة من ر�ضده من مواقف وحجج ر�ضمية، بع�ضها �ضدر عن م�ضوؤولني 

اداريني وق�ضائيني واأمنيني طلبوا عدم ذكر اأ�ضمائهم. 

اأو وزاري يطالب باجراء  نيابي  اأي موقف  باملقابل، مل يبدر حتى االآن 

ال  فلماذا  التقرير.  اثبته  ما  حقيقة  على  للوقوف  ر�ضمية  حتقيقات 

التقرير،  معطيات  للتحقيق يف  والعدل جلنة خا�ضة  االدارة  توؤلف جلنة 

اال�ضراف  بدل  مو�ضوعية  معطيات  على  مبني  وا�ضح  موقف  العالن 

مبا  حتقيقاتها  العامة  النيابات  تبا�ضر  ال  ملاذا  م�ضبقة؟  دفاعية  مواقف  يف 

ن�ضب اىل االأجهزة االأمنية وال�ضابطة العدلية، والتي يعمل غالبها حتت 

ا�ضرافها؟ وما اىل ما هنالك من اأ�ضئلة تفر�س نف�ضها على هذه املوؤ�ض�ضة 

التقدم  ا�ضتحقاق  فيها  يقرب  التي  الفرتة  هذه  يف  �ضيما  وال  تلك  اأو 

فمهما  التعذيب.  مناه�ضة  باتفاقية  لبنان  التزام  بتقرير وطني عن مدى 

االأف�ضل  من  األي�س  لبنان،  اىل  املوجهة  االتهامات  �ضحة  درجة  تكون 

لفتح  لذلك  وتبعا  عليه  حقيقة  نحن  ما  ال�ضتك�ضاف  ن�ضتغلها  اأن 

و�ضائر  القوانني  الجناز  متهيدا  الدولة  موؤ�ض�ضات  داخل  ا�ضالحية  ور�ضة 

اخلطوات ال�ضرورية يف هذا املجال؟ فيربز لبنان كق�ضة جناح يف التعامل 

التعذيب  كان  �ضواء  ثم،  عيوبه.  جتاوز  ويف  �ضده  امل�ضاقة  االتهامات  مع 

تكراره  منع  االأحوال  مطلق  يجدر يف  فاأال  يكن كذلك،  اأو مل  منهجيا 

مرتكبيه؟  وحما�ضبة 

وكم�ضاهمة منها يف هذا االطار، يهم املفكرة اليوم اأن تن�ضر بالتعاون مع 

جمعية حلم رواية حمتجزي حمام االآغا الذين رووا لها تفا�ضيل ما جرى 

معهم اأثناء التحقيقات االأولية واالحتجاز، مبا تخللها من اأعمال تعذيب 

اأ�ضخا�ضا ترتاكم  اأنه جمع  التقرير  واملهم يف هذا  قا�ضية ومهينة.  ومعاملة 

فيهم اأ�ضباب تهمي�س متفاوتة )جلوء، تابعية �ضورية، مثلية، دعارة، فقر..(، 

مما ي�ضكل دليال بليغا على كيفية تعامل اأ�ضخا�س من ال�ضابطة العدلية مع 

الفئات االأ�ضعف. كما تن�ضر تعليقها النقدي على اقرتاح القانون املحال 

اىل الهيئة العامة للمجل�س النيابي ملعاقبة اأعمال التعذيب.       

لماذا نرتكب جريمة التعذيب؟

تـتـمـة

من ار�ضيف املفكرة القانونية
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الفحوصات : 45.000 ليرة لبنانية على كلفة 
الموقوف

املوقوفني  جميع  اإخ�ضاع  مت  �ضناوي  بالل  العام  املدعي  من  باإ�ضارة 

لفحو�ضات ال�ضيدا واملخدرات، وذلك من دون احل�ضول على موافقتهم 

توالها  بل  بالفحو�ضات،  بهذه  للقيام  طبيب  تكليف  يتم  ومل  امل�ضبقة. 

وثقناها،  التي  االفادات  ووفق  االآداب.  املحققني يف مكتب حماية  اأحد 

لبنانية  لرية   45.000 بلغت  التي  الفحو�ضات  تكلفة  املوقوفون  حتمل 

عن كل �ضخ�س. 

كما مت اإخ�ضاع جميع املوقوفني لفح�س املخدرات علما انه مل يتم �ضبط 

خالل  من  املخدرات  فح�س  عادة  ويتم  منهم.  اي  مع  خمدرة  مادة  اأي 

يف  م�ضكلة  يواجه  انه  املوقوفني  العمال  اأحد  اأعلمنا  وقد  البول.  فح�س 

عنا�ضر  احد  وجود  هو  التبول  على  قدرتي  عدم  من  زاد  و«ما  التبول 

اأعلمته عن عدم قدرتي  مكتب حماية االآداب معي يف احلمام. وعندما 

بر�ضي  وقام  مالب�ضي  اأخلع  اأن  مني  طلب  وجوده،  ب�ضبب  التبول  على 

يبلغ  مل  تبولت!«  ان  اىل  الوقوف  وثم  الركوع  مني  طالباً  مياه  بنربي�س 

نتيجة  جاءت  من  باإعالم  فقط  »قاموا  الفحو�ضات  نتيجة  عن  اأحدهم 

فح�ضه اإيجابية«. �ضدد اأحد الزبائن الذين قابلناهم على ان املحققني قد 

اأ�ضفوا رهبة معينة على الفحو�ضات من خالل التلميح باأن كل �ضخ�س 

االأ�ضخا�س  اأحد  ا�ضتدعوا  »وقد  اإيجابية.  نتيجة  على  للح�ضول  �س 
ّ
معر

واأخربوه باأن نتيجة فح�س ال�ضيدا كانت اإيجابية فعاد يبكي اإىل النظارة. 

ثم عادوا وطلبوه مرة اأخرى واأخربوه اأن النتيجة كانت �ضلبية عندما غرّي 

عّم  ما  »اإنت   - ال�ضيدا  بفح�س  قام  الذي  املحقق  يل  قال  كما  اإفادته. 

تتعاون مظبوط، وهيدي رّح ت�ضوف عواقبها«.

حضور النائب العام الى مخفر حبيش  
خمفر  اىل  �ضناوي  بالل  العام  النائب  ح�ضور  اىل  التحقيق  حم�ضر  ي�ضري 

حبي�س لالإ�ضراف على التحقيقات. �ضاألنا من قابلناهم من العمال ان علموا 

بوجوده يف املخفر، قالوا اإنهم علموا بوجوده لكن بعد مغادرته. فعندما كان 

هناك مل يتعرفوا عليه وال على �ضفته. كما �ضرح اأحد العمال »اأن النائب 

عن  �ضاألني  متورمة.  رقبته  ان  اىل  وانتبه  العمال  اأحد  اىل  التفت  العام 

العالمات التي على رقبتي وعندها قام اأحد ال�ضباط باالإجابة باأنني وقعت 

على الدرج.)!(«

 كما التفت النائب العام اىل اآخر كان يواجه �ضعوبة يف امل�ضي و�ضاأله اي�ضا 

عن �ضبب ذلك، وكان اجلواب هو نف�ضه »لقد وقعت« وال�ضبب هو اخلوف 

من ان يتعر�س لل�ضرب جمددا على اأيدي قوى االمن الداخلي. 

التحقيق 
الهدف من كل هذا ال�ضرب هو التمهيد للتحقيق مع العاملني يف احلمام. فقد 

اأعلمنا اأحد العاملني الذي تلقى �ضربا مربحا من قبل عنا�ضر مكتب حماية 

االآداب اأن التحقيق كان مقت�ضباً، حيث كان اجلميع م�ضتعداً للتوقيع على ما 

يكتبه املحقق. وقد اأفادنا املذكور اأنه اأعلم املحقق انه »م�ضتعد الأن يوقع على اأي 

�ضيء، اكتب ما تريد واأنا اأوقع«. وهذا ما ح�ضل، فلم يقراأ اأحد منهم املح�ضر وال 

يعرفون على ماذا وقعوا، هم فقط وقعوا الأن طلب منهم ذلك. 

التهديد بالفحوصات الشرجية 
ينكر  كان  عندما  ال�ضرجي  بالفح�س  تهديده  مت  اإنه  الزبائن  اأحد  يقول 

االعرتاف  نرف�س  كنا  »عندما  التحقيق.  »خالل  اليه  املوجهة  »التهم« 

باملثلية اجلن�ضية، كانوا يهددوننا بالفح�س ال�ضرجي«. وهذا ما اكده اي�ضا 

بالفح�س  تهديدهم  مت  مبثليتهم  »اعرتفوا«  الذين  حتى  العاملني،  بع�س 

رح  اإحنا  يعني  لنتاأكد؟  �ضرجي  فح�س  تعمل  م�ضتعد  »اإنت  ال�ضرجي، 

عندما  اأنه  اآخر  زبون  يفيد  بينما  ليفح�ضك«.  ال�ضرعي  الطبيب  نطلب 

نتيجة  بـ»اأن  يهدده  الدرك  عنا�ضر  اأحد  راح  اليه،  املوجهة  التهم  اأنكر 

واإذ  تتغري«.  ان  ممكن  املناعة(  نق�س  وفريو�س  )املخدرات  الفحو�ضات 

اأ�ضررت على نكران التهم واالأ�ضئلة، ا�ضتمر يف كتابة املح�ضر من دون اأن 

يكرتث ملا كنت اأقوله. »قلت له: روق، لوين رايح؟ فاأجابني، اإنت اللي 

رايح. وطلب مني اأن اأوقع. قمت بالتوقيع الأن موقفي اأ�ضبح �ضعيفا«.

اأحد  ُي�ضاأل  مل  التحقيقات،  حم�ضر  يف  يقراأ  ما  عك�س  وعلى  اأي�ضاً، 

حقوقه  من  باال�ضتفادة  رغبته  عن  قابلناهم  الذين  ال�ضتة  العاملني  من 

اأ�ضول املحاكمات اجلزائية، فلم  47 من قانون  املن�ضو�س عليها يف املادة 

باأحد،  االت�ضال  اأ�ضا�ضاً  يطلبوا  مل  انهم  اأعلمونا  كما   . بها  اإعالمهم  يتم 

خا�ضة بعد ان علموا باأنه مت رف�س هذا احلق للموقوفني اللبنانيني، فكيف 

الزبائن(  )اأحد  ر.  »طلبوا من  اأحدهم  يتابع  �ضوريون؟  وهم  لهم  �ضي�ضمح 

»اللواط« مع  10 دقائق وممار�ضة  امل�ضاج قبل  اإىل غرفة  اأنه دخل  اأن يقول 

اأحد العمال )اأ.( مقابل ال�ضماح له بالتكلم مع اأهله. اأذعن )ب(. لهم، 

ولكن عندما نفى )اأ( ذلك قاموا ب�ضربه«.

التي  واالهانات  والتعذيب  ال�ضرب  حفلة  انتهت  ومعه  التحقيق  انتهى 

االمور  اليه  �ضتوؤول  ما  ينتظرون  و�ضاروا  احلمام،  يف  العاملون  لها  تعر�س 

وكيف �ضتنتهي ق�ضيتهم. 

التحويل لسجن زحلة 
منت�ضف  من  طال  الذي  االنتظار  مرحلة  بداأت  التحقيقات،  انتهاء  عند 

الليل حتى ال�ضاعة الثالثة من بعد ظهر اليوم التايل. فرتة ُحرم العاملون 

خاللها من الدخول اىل احلمام. بعدها مت حتويلهم اىل �ضجن زحلة حيث 

هناك، حني  الرتهيب.  �ضبيل  على  بانتظارهم  ا�ضتقباال خا�ضاً  باأن  وعدوا 

ايل  �ضار  اياك،  »خليلي  الأحدهم  قيل  بانتظارهم،  ال�ضجناء  كان  و�ضلوا 

ل�ضرب  تعر�ضوا  اأي�ضا  زحلة  يف  فيك«.  انب�ضط  بدي  ناطر،  �ضنني  خم�س 

مواجهة  يف  كلنا  واأوقفونا  زحلة  �ضجن  اإىل  »و�ضلنا  ال�ضجناء،  من  مربح 

اأو�ضى  كما  رقابنا،  على  ب�ضربنا  حبي�س  �ضرطة  عنا�ضر  اأحد  وقام  احلائط 

عنا�ضر ال�ضجن لالهتمام بنا. بعدها بداأ ال�ضجناء ب�ضربنا ومل نكن نعرف 

من اأين كانت ال�ضربات تاأتي«. 

تخطاه  بل  اللفظية  االإهانات  اأو  ال�ضرب  على  االإذالل  يتوقف  ومل   

باأ�ضواط. فقد قام ال�ضجناء بحلق حواجب املوقوفني. يقول من ا�ضتطعنا 

ال�ضخ�س  هوية  عن  املوقوفني  �ضاأل  ال�ضجن  يف  املقدم  ان  مقابلتهم 

من  خوفا  املعلومة  بهذه  ي�ضرحوا  مل  انهم  غري  حواجبهم،  حلق  الذي 

يف  هناك  ال�ضجناء.  بقية  انتقام  ليتفادوا  اي  �ضلباً،  عليهم  ذلك  يرتد  ان 

املئة  بني  تراوحت  مالية  مبالغ  يدفعوا  الأن  العاملون  ا�ضطر  زحلة،  �ضجن 

 500 يدفع  الأن  احدهم  ا�ضطر  فيما  بع�ضهم  اىل  بالن�ضبة  امريكي  دوالر 

مل  من  لهم.  التعر�س  عدم  ل�ضمان  دفعت  املبالغ  هذه  اأمريكي!  دوالر 

لل�ضرب  وتعر�س  الطعام  او حرم من  النوم يف احلمام،  اأجرب على  يدفع، 

واالهانات امل�ضتمرة من قبل بقية ال�ضجناء. 

التحقيق عند األمن العام 
وعلى الرغم من �ضدور قرار باإخالء �ضبيل املوقوفني يف ق�ضية حمام االآغا، 

بانتظار  زحلة  �ضجن  يف  تع�ضفيا  حمتجزين  ظلوا  احلمام  موظفي  ان  اإال 

التميزية اىل  العامة  النيابة  العام، حيث عمدت  نظارة االمن  اإحالتهم اىل 

اإر�ضاء ممار�ضة غري قانونية مفادها التعميم على اآمري ال�ضجن وجوب اإحالة 

اأي �ضخ�س اأجنبي اىل االأمن العام قبل اإطالق �ضراحه. 

عاد االمن العام وحقق مع جميع املوقوفني، بع�ضهم تعر�س اي�ضا لل�ضرب 

من قبل �ضباط االمن العام على وقع تهكمات من قبيل »اه انتم جماعة 

متحور  بيْنتاك؟«،  ومني  بينيك  مني  ناطرينكن،  كنا  و�ضهال  اهال  احلمام، 

حتقيق االمن العام مع بع�س العاملني اي�ضا حول كيفية ممار�ضتهم اجلن�س، 

من منهم »فاعل« ومن »مفعول به«. اأما بقية التحقيق فتمحور حول تاريخ 

اإعالمهم  مت  التحقيق  نهاية  ويف  اقامتهم.  مكان  عملهم،  لبنان،  دخولهم 

باإمكانية الطلب منهم مغادرة البالد. 

يف مواجهة التقرير ال�سادر عن اللجنة الأممية ملناه�سة التعذيب والذي 

جهات  توؤكد  منهجي،  ب�سكل  التعذيب  ميار�س  لبنان  اأن  اىل  انتهى 

لهذه  حّد  و�سع  يف  جاّد  امل�سرع  اأن  عدة  منا�سبات  يف  ونيابية  وزارية 

. ودليل هوؤلء على ذلك هو انتهاء جلنة 
1
املمار�سات يف حال وجودها

اقرتاح  هما  الأهمية  بالغي  قانون  اقرتاحي  در�س  من  والعدل  الدارة 

اللبناين،  العقوبات  قانون  مبوجب  التعذيب  جترمي  على  ين�س  قانون 

�ساأنها  التي من  الإن�سان  موؤ�س�سة وطنية حلقوق  باإن�ساء  قانون  واقرتاح 

اأن حتتوي على اآلية وطنية للوقاية من التعذيب، واحالتهما اىل الهيئة 

العامة للمجل�س. ويف هذا ال�سياق، تن�سر املفكرة القانونية مالحظاتها 

على القرتاح الأول على اأن تتناول القرتاح الثاين لحقا )املحرر(. 

التعذيب  »معاقبة  اىل  الرامي  القانون  االأخرية القرتاح  ال�ضيغة  يقارن  من 

وغريه من �ضروب املعاملة او العقوبة القا�ضية او الالن�ضانية او املهينة« والتي 

النائب  قدمها  كان  التي  االأ�ضا�ضية  بال�ضيغة  والعدل  االدارة  جلنة  اأقرتها 

النيابي  الغلبة داخل املجل�س  اأن القوى ذات  غ�ضان خميرب، يدرك �ضريعا 

والالفت  التعذيب.  فعالة ملكافحة  اآليات  اعتماد  تبقى حذرة ومرتددة يف 

اأن هذه القوى جلاأت اىل الت�ضاطر يف �ضياغة تعريف اأعمال التعذيب وكاأنها 

اتفاقية  وفق  فعليا  التعذيب  مبكافحة  لبنان  التزامات  تقلي�س  اىل  ت�ضعى 

مناه�ضة التعذيب من دون املجاهرة بذلك. ويهم تاليا املفكرة القانونية يف 

هذا ال�ضياق لفت نظر الراأي العام اىل ما اآل هذا االقرتاح اليه. 

احلايل  العقوبات  قانون  باأن  التذكري  يجدر  ذلك،  يف  امل�ضي  وقبل 

»انتزاع  تعاقب   )401( وحيدة  مادة  يف  التعذيب  اأعمال  مبقاربة  يكتفي 

االقرارات عن اجلرائم واملعلومات ب�ضاأنها بانزال �ضروب من ال�ضدة على 

واأن  »التعذيب«،  مفهوم  اىل  �ضريحة  ا�ضارة  اأي  دون  من  اال�ضخا�س« 

جميع  مبعاقبة  لبنان  التزام  ل�ضمان  كافية  غري  املادة  هذه  اأن  اجماعا  ثمة 

حاالت التعذيب التي ن�ضت عليها اتفاقية مناه�ضة التعذيب ف�ضال عن 

اأي حماولة ملمار�ضته )املادة 4 من االتفاقية(.  

في تعريف التعذيب واألفعال المعاقب عليها
التعريف  ي�ضمل  فاأن  كبرية.  داللة  ذات  التعذيب  تعريف  م�ضاألة  بالطبع، 

احلاالت التي ن�ضت عليها اتفاقية مناه�ضة التعذيب معيار ا�ضا�ضي لقيا�س 

مدى احرتام لبنان لتعهداته الناجمة عن امل�ضادقة عليها، واأهمها اأن ت�ضكل 

جميع حاالت التعذيب وحماوالت التعذيب جرائم يف قانونه اجلنائي. 

تعديل على  ادخال  اىل  والعدل  االدارة  امل�ضمار، عمدت جلنة  ويف هذا 

التعذيب  اخراج حاالت كثرية من  اىل  اأدى عمليا  االأ�ضا�ضي،  االقرتاح 

لبنان.  التزامات  مع  وا�ضح  تعار�س  االقرتاح يف  املعاقبة وجعل  اطار  من 

يف  ورد  كما  »التعذيب«  تعريف  ا�ضتعاد  االأ�ضا�ضي  االقرتاح  وكان 

�ضيما  ال  ما،  ب�ضخ�س  ق�ضداً  يلحق   ... عمل  »اأي  اأنه  مبعنى  االتفاقية، 

اأو  اعرتاف،  على  اأو  معلومات  ثالث،على  �ضخ�س  من  اأو  منه  للح�ضول 

ثالث  �ضخ�س  اأو  هو  ارتكبه،  انه  ي�ضتبه يف  اأو  ارتكبه  على عمل  معاقبته 

اأو االمتناع  اأو اأي �ضخ�س ثالث- على القيام  اأو ارغامه - هو  اأو تخويفه 

الأي  العذاب  اأو  االأمل  هذا  مثل  يلحق  اأوعندما  ما،  بعمل  القيام  عن 

املادة،  هذه  يف  لتدقيقها  وتبعا  نوعه«.  كان  اياً  التمييز  على  يقوم  �ضبب 

ا�ضتعادت اللجنة م�ضمونها امنا مع ا�ضافة عبارة من �ضبع كلمات، موؤداها 

والتحقيق  االإ�ضتق�ضاء  »اأثناء  ح�ضرا  متت  قد  االأعمال  هذه  تكون  اأن 

نتيجتان  العبارة  ولهذه  واملحاكمات«.  الق�ضائي  والتحقيق  االأويل 

التي حت�ضل  التعذيب  اأعمال  بداهة كل  ي�ضتثني  اأنه  االأوىل،  مبا�ضرتان: 

بداهة خارج هذه االأثناء، كالتي حت�ضل بعد االنتهاء من حماكمته، كاأن 

تخويفا  اأو  معينة  فئة  اىل  النتمائه  �ضده  متييزا  اأو  منه  انتقاما  تعذيبه  يتم 

تكون  رمبا  والتي  حماكمته،  انتهاء  رغم  معني  بعمل  للقيام  ارغاما  اأو 

اأمام جدل  يفتح جماال  اأنه  والثانية،  املالحقة؛  بابطال  اأو  بالرباءة  انتهت 

الزمنية  الفرتة  نتحدث عن  نحن  فهل  »اأثناء«.  عبارة  معنى  قانوين حول 

عن  فقط  اأم  واملحاكمة  والتحقيق  اال�ضتق�ضاء  عمليات  ت�ضتغرقها  التي 

كل  املادة  عن  فيخرج  االجراءات،  هذه  فعليا  فيها  تدور  التي  املواعيد 

بهم  والتنكيل  املوقوفني  يتم تعذيب  املواعيد كاأن  ما يح�ضل خارج هذه 

بني  »مرئي«  رابط  هنالك  يكون  اأن  دون  من  احتياطيا  توقيفهم  اأثناء  يف 

البدهي  اأو اجراءاته؟ مهما يكن، فمن  التحقيق  االأفعال وحاجات  هذه 

اىل  يوؤدي  امنا  االأثناء  هذه  التعذيب يف  اأعمال  بح�ضول  املعاقبة  ربط  اأن 

املعاقبة وتاليا اىل خمالفة �ضريحة التفاقية  اأعمال كثرية من اطار  اخراج 

التعذيب.     مناه�ضة 

عدم  اىل  اآل  االأخرية  �ضياغته  يف  القانون  اقرتاح  فان  ذلك،  عن  ف�ضال 

4 من االتفاقية.  جترمي حماولة التعذيب على نحو يخالف هنا اأي�ضا املادة 

جناية،  التعذيب  باعتبار  االأ�ضا�ضي  االقرتاح  لتعديل  تبعا  ذلك  نتج  وقد 

     .
2
لي�ضبح جنحة، من دون التن�ضي�س �ضراحة على جترمي حماولة التعذيب

ويف االجتاه نف�ضه، عمدت اللجنة اىل الغاء املادة الثانية من اقرتاح القانون 

االأ�ضا�ضي التي »تعاقب �ضروب املعاملة او العقوبة القا�ضية او الالن�ضانية 

حدود  اىل  ي�ضل  اأن  دون  من  عذاب  او  امل  عنها  ينتج  التي  املهينة«  او 

ملناه�ضة  الدولية  االتفاقية  من  ع�ضرة  ال�ضاد�ضة  املادة  وكانت  التعذيب. 

التعذيب قد فر�ضت على الدول االأطراف منع حدوث هذه االأعمال. 

في العقوبات
اأعمال  معاقبة  يف  الت�ضدد  ازاء  وحذرها  اللجنة  حتفظ  نلحظ  اأي�ضا  هنا 

االقرتاح  يف  الواردة  العقوبات  تخفي�س  اىل  عمدت  بحيث  التعذيب، 

اأن  فيما  حب�س  �ضنوات  ثالث  للعقوبة  االق�ضى  احلد  فجعلت  االأ�ضلي. 

االقرتاح اال�ضلي كان ين�س على ثالث �ضنوات اعتقال كحد ادنى. وهي 

وال  بيانه.  �ضبق  كما  جنحة  اىل  جناية  من  التعذيب  جرم  حولت  بذلك 

يكون االأمر خالف ذلك اال اذا ا�ضتتبع التعذيب خلل اأو اإيذاء اأو عطل 

اتفاقية  ان  ويلحظ  املوت.  اىل  اأف�ضى  اأو  دائم  اأو  موؤقت  عقلي  اأو  ج�ضدي 

مناه�ضة التعذيب قد ن�ضت على وجوب و�ضع عقوبات متنا�ضبة مع خطورة 

هذا اجلرم واأن جلنة مناه�ضة التعذيب يف االمم املتحدة اأو�ضت على اأ�ضا�س 

 .
3
ذلك بادراج عقوبات جنائية تتجاوز الع�ضر �ضنوات جلرائم التعذيب

في مفاعيل التعذيب
هنا، نلحظ اأي�ضا حتفظا لدى وا�ضعي االقرتاح. فال يوؤدي ثبوت التعذيب 

التعذيب،  اأعمال  عن  نتج  ما  فقط  امنا  برمتها،  التحقيقات  ابطال  اىل 

مدعاة  االأمر  زاد  وما  واال�ضتثناء.  للتاأويل  وا�ضعا  بابا  يفتح  الذي  االأمر 

للقلق هو التعديل الذي اأقدمت عليه اللجنة من خالل ا�ضتبدال عبارة 

اأي مرحلة من مراحل  التعذيب يف  الناجتة« عن  »جميع االأدّلة والقرائن 

االإ�ضتق�ضاء والتحقيق واملحاكمة، بعبارة »جميع االأقوال« التي مت االإدالء 

بها نتيجة ذلك يف اأية اإجراءات. 

هذه هي اأهم املالحظات التي ي�ضت�ضف منها خمالفة االقرتاح لالتفاقية. 

التربيرية  باالأ�ضباب  التذرع  كمنع  عدة  ايجابيات  فيه  ت�ضجل  باملقابل، 

اأو  ال�ضلطة االأعلى  اأوامر  اأو  الوطني  اأو مقت�ضيات االأمن  ال�ضرورة  كحالة 

»اأية ذريعة اأخرى«، اأو اأي�ضا ح�ضر �ضالحية التحقيق واملحاكمة بالق�ضاء 

العديل، اأو اي�ضا امكانية مالحقة اأي موظف من دون احلاجة اىل ترخي�س 

ال�ضكاوى  باتخاذ موقف من  العامة  النيابة  الزام  اي�ضا  اأو  اذن م�ضبق،  او 

التحقيق  اأي�ضا ح�ضر مهمة  اأو  48 �ضاعة  اأو االدعاء خالل مهلة  باحلفظ 

والتحقيق( من دون  العامة  النيابة  بالق�ضاة )ق�ضاة  التعذيب  يف �ضكاوى 

ال�ضابطة العدلية مع ما يتيحه ذلك من �ضمانات ا�ضافية. 

لجنة االدارة والعدل تبتر اقتراح 
مخيبر لمعاقبة التعذيب،

وتتشاطر في اعادة تعريفه 

11 البيان ال�ضادر عن املكتب االقليمي للمفو�ضية ال�ضامية حلقوق االن�ضان يف 2014-10-24 .

بخ�ضو�س االجتماع الذي دعت اليه يف 2014-10-22.

21 التقرير ال�ضنوي للجنة مناه�ضة التعذيب يف االمم املتحدة لعام 2014، �س 17..

11 املخالفات القانونية يف ق�ضية حمام االأغا: مالحقة جماعية تنتهك حقوق االأفراد، املفكرة .

القانونية، العدد 20، اآب 2014. 

21 �ضارة ون�ضا، »فحو�ضات العار« ت�ضتمر يف »جمهورية العار«: حني ي�ضبح القانون والطب جمرد .

اأدوات لالإذالل والتخويف، املفكرة القانونية العدد الثامن ع�ضر، متوز 2014.

11 ن�ضرت املفكرة على موقعها االلكرتوين اأربع حلقات متتالية عن هذا املو�ضوع، خ�ض�ضتها .

والأنواع  بالتعذيب  املتهمة  وللجهات  اللجنة،  مع  اللبنانية  الدولة  تعاون  مدى  لقيا�س  تباعا 

التعذيب وللفئات االأكرث تعر�ضا له.  

ر�ضم رائد �ضرف

34 توصية موجهة الى الدولة 

اللبنانية بشأن التعذيب

يف تقريرها الذي خ�ض�ضته لتحقيقاتها عن التعذيب يف لبنان، خل�ضت 

امل�ضلحة  القوات  اليها  تلجاأ  متف�ضية  »ممار�ضة  التعذيب  ان  اىل  اللجنة 

واالأجهزة املكلفة باإنفاذ القانون الأغرا�س التحقيق، ول�ضمان ا�ضتخدام 

على  ال�ضحايا  ملعاقبة  واأحيانا  اجلنائية،  االإجراءات  يف  االعرتافات 

مناه�ضة  وقد ختمت جلنة  ارتكبوها«.  قد  انهم  يعتقد  التي  االعمال 

التعذيب يف االأمم املتحدة حتقيقها حول ممار�ضة التعذيب يف لبنان بعدد 

 ،
1
ال ي�ضتهان به )34( من التو�ضيات توجهت بها اىل الدولة اللبنانية

وميزت من بينها ثماين تو�ضيات اعتربت اأنه يقت�ضي العمل بها على 

»وجه اال�ضتعجال ال�ضديد«.  

ومن هذه التو�ضيات امللحة، اأن تبادر الدولة اللبنانية اىل اتخاذ موقف 

علني يدين ممار�ضة التعذيب عرب »اإعادة التاأكيد، بو�ضوح ال لب�س فيه، 

على الطابع املطلق حلظر التعذيب واإدانة ممار�ضة التعذيب علنا، وتوجيه 

حتذير وا�ضح موؤداه ان اأي �ضخ�س يرتكب مثل هذه االأفعال او يتواطاأ 

و�ضيخ�ضع  القانون  امام  �ضخ�ضية  م�ضوؤولية  م�ضوؤوال  �ضيكون   )...(

»اإمتام  بوجوب  اللجنة  او�ضت  كما  املنا�ضبة«.  والعقوبات  للمالحقة 

للربوتوكول  وفقا  الوطنية  الوقائية  االلية  تعيني  اأو  اإن�ضاء  عملية 

االختياري التفاقية مناه�ضة التعذيب« مع تزويدها ب«املوارد الكافية 

لتمكينها من القيام بعملها على نحو فعال وبا�ضتقاللية تامة«. 

ا�ضتفادة  ت�ضمن  فعالة  تدابري  »اتخاذ  بوجوب  اللجنة  اأو�ضت  كما 

جميع املحتجزين يف املمار�ضة العملية من جميع ال�ضمانات القانونية 

االأ�ضا�ضية، مبا فيها: احلق يف اال�ضتعانة مبحام عند التوقيف، وح�ضور 

املحامي خالل اال�ضتجواب، واحلق يف احل�ضول على م�ضاعدة مرتجم 

فوري، ويف معرفة اأ�ضباب التوقيف واأية تهم موجهة اإليهم، وامل�ضارعة 

اىل ابالغ اأحد اقربائهم او اأي �ضخ�س اآخر بتوقيفهم، واملثول اأمام قا�س 

من دون تاأخري، واخل�ضوع ملعينة طبيب م�ضتقل دون حاجة احل�ضول 

على  التو�ضية  هذه  انبنت  وقد  العام«.  النائب  من  م�ضبق  اإذن  على 

التعذيب  اعمال  ان  ومفادها  التحقيقات  اليها  تو�ضلت  التي  النتائج 

و�ضوء املعاملة تقع ب�ضكل اأ�ضا�ضي خالل مرحلة التحقيقات االأولية، 

من اأجل انتزاع االعرتافات. 

اأما بالن�ضبة للخطوات املتوجبة على لبنان اتخاذها على وجه ال�ضرعة 

من اأجل حت�ضني ظروف االحتجاز، فقد متثلت يف اثنتني ا�ضا�ضيتني: 

ظروف  مطابقة  اأجل  من  اخلطوات  جميع  اأخذ  وجوب  االوىل،   

االحتجاز يف �ضجون البلد »للقواعد النموذجية الدنيا ملعاملة ال�ضجناء، 

تق�ضيم  اأي�ضا  ت�ضمن  ان  على  ال�ضجينات«  الن�ضاء  معاملة  وقواعد 

ال�ضجناء وفق �ضبب توقيفهم، �ضنهن، وجن�ضهم«.

على جميع  كاملة  الدولة  »�ضلطة  ا�ضتعادة  وجوب  تتمحور يف  الثانية 

ال�ضجون ال �ضيما املبنى »باء« يف �ضجن روميه املركزي«. 

من  خا�ضة  بالتزاماتها  اللبنانية  الدولة  تو�ضياتها  يف  اللجنة  وذكرت 

ناحية ال�ضفافية، مثل وجوب تقدمي تقريرها االويل عمال باملادة 19 من 

اتفاقية مناه�ضة التعذيب، اإ�ضافة اىل بوجوب »ال�ضماح للمنظمات غري 

احلكومية باال�ضطالع باأن�ضطة مراقبة ال�ضجون واتخاذ جميع التدابري 

املالئمة لتمكينها من القيام بزيارات دورية«. 

ويف ال�ضياق عينه، اعتربت اللجنة اأن على الدولة اأن ت�ضمن »ح�ضول 

الالزمة  املوارد  على  التعذيب  ملكافحة  الداخلي  االمن  قوى  جلنة 

اأن�ضطتها  عن  تقارير  اللجنة  تن�ضر  ان  و�ضمان  بواليتها،  لال�ضطالع 

بوترية منتظمة، مبا يف ذلك حتقيقاتها«.

٭س. و



13 العدد 22، تشرين األول/أكتوبر 2014العدد 22، تشرين األول/أكتوبر 122014

نزار صاغية

بتاريخ 29-9-2014، قدم النائب غ�ضان خميرب اقرتاح قانون لتنظيم زواج 

القا�ضرين والقا�ضرات يف لبنان، واأهم ما جاء فيه هو اخ�ضاعه ملوافقة م�ضبقة 

لقا�ضي االأحداث. وال�ضبب املوجب لو�ضع هذا القانون هو ازدياد حاالت زواج 

هوؤالء يف �ضن مبكرة وامل�ضاكل العديدة التي تنتج منها والتي لها انعكا�ضات 

اجتماعية جمة، �ضواء على الفرد اأو املجتمع باأ�ضره. ويفر�س هذا االزدياد تالياً 

ع لتاأمني احلماية االجتماعية لالأطفال املقيمني على االأرا�ضي 
ّ
تدخل امل�ضر

اللبنانية. والفريد يف هذا االقرتاح اأنه �ضكل الوثيقة الر�ضمية االأوىل من نوعها 

للدولة  اأن  املالآن،  وبالفم  فيها منظمها �ضراحة  يعلن  التي  على حد علمنا، 

حقاً وواجباً يف التدخل يف املجال االأ�ضري، كلما بدا ذلك �ضرورياً حلماية 

مواطنيها. وعليه، نقراأ يف االأ�ضباب املوجبة اأن »حق الدولة يف الت�ضريع على 

م�ضتوى حماية العائلة اللبنانية حمفوظ وثابت واأنه يقع على الدولة اللبنانية 

واجب رعائي يق�ضي بحماية رعاياها من كامل االأوجه االجتماعية«. وهذا 

االإعالن يقطع عملياً مع اخلطاب الر�ضمي باأن االأمور االأ�ضرية تدخل �ضمن 

ع اأي اأحقية يف 
ّ
�ضيادة الطوائف يف تنظيم االأحوال ال�ضخ�ضية واأنه لي�س للم�ضر

مناق�ضتها حتى. وقد و�ضفت الوثيقة هذا الواجب بو�ضوح كلي ال يرتك جمااًل 

للب�س بـ»االنتظام العام«. ومن هنا، يقت�ضي ح�ضب وا�ضعي االقرتاح اأن يوفق 

ع دوماً بني مراعاة قوانني االأحوال ال�ضخ�ضية عماًل باملادة 9 من الد�ضتور 
ّ
امل�ضر

والتزامات الدولة جتاه رعاياها واملقيمني على اأرا�ضيها من خالل حت�ضني دور 

الدولة الرعائي واحلمائي. اإال اأنه على الرغم من اأهمية هذا االأمر، فاإن التدقيق 

يف م�ضمون االقرتاح �ضرعان ما يبني اأن قواعد االنتظام العام التي ت�ضّمنها 

تبقى غري كافية ل�ضمان حماية فعلية لالأطفال. وقد ركزت ردود فعل املنظمات 

احلقوقية الراف�ضة لهذا االقرتاح على هذا النق�س، مطالبة مبنع زواج القا�ضرين 

للدولة يف فر�س  املعلن  الدور  انتباه اىل  اأي  اأن تعري  تنظيمه، من دون  بدل 

انتظام عام. ومن باب تقييم هذا املقرتح، �ضنعمد تالياً اىل مناق�ضة فكرة النظام 

العام التي ت�ضكل االإيجابية االأ�ضا�ضية فيه، قبل اأن جنري قراءة نقدية ملاهية 

هذه القواعد ومفاعيلها وبالنتيجة ما قد تتيحه من اإجراءات حمائية لالأطفال.  

فكرة النظام العام في المجال األسري 
فكرة النظام العام يف املجال االأ�ضري لي�ضت جديدة. فهي وردت يف املادة 

19من الد�ضتور التي اأقرت حرية اإقامة ال�ضعائر الدينية �ضرط عدم االإخالل 

باالنتظام العام. كما اأجاز قانون ني�ضان 1951 للم�ضرع  �ضراحة عند النظر يف 

القوانني املذهبية ا�ضتبعاد ما يخل بالنظام العام. اإال اأنه رغم ذلك، فقد اأعر�س 

ع عن ممار�ضة هذه ال�ضالحية �ضراحة، فبقي اخلطاب الطاغي يف كل حني 
ّ
امل�ضر

هو االحرتام الكلي ل�ضيادة الطوائف يف تنظيم ال�ضوؤون االأ�ضرية للمنتمني اليها. 

ع اأي رقابة من 
ّ
وهكذا، طبقت القوانني املذهبية من دون اأن ميار�س عليها امل�ضر

اأي نوع كان، على اأ�ضا�س  اأنها اأعراف ملزمة بذاتها، اىل درجة بات معها مفهوم 

النظام العام يف ق�ضايا االأ�ضرة وكاأنه خارج املو�ضوع. ومل يطُف هذا املفهوم اإال 

تبعاً لتحليل اأعمال ق�ضاة االأحداث يف ق�ضايا حماية االأطفال �ضنداً للمادة 25 

من قانون االأحداث التي تويل هوؤالء اتخاذ تدابري حماية يف احلاالت التي 

 .
1
يكون فيها اأحد االأطفال مو�ضع تهديد يف اأخالقه اأو �ضحته اأو تربيته.. الخ

وكان عدد من ق�ضاة االأحداث قد اتخذوا تدابري حمائية اأدت يف مفاعيلها اىل 

خمالفة اأحكام �ضادرة عن حماكم �ضرعية، كقرار اإبقاء الطفل يف منزل والدته 

خالفاً لقرار املحكمة ال�ضرعية بنقله اىل والده لتجاوزه �ضن احل�ضانة )7 �ضنوات 

اآنذاك لدى الطائفة ال�ضنية(. واإذ علل قا�ضي االأحداث قراره ذاك بوجود خطر 

على �ضحة الطفل النف�ضية يف حال انف�ضاله عن والدته، انتهت الهيئة العامة 

ملحكمة التمييز يف قرار هام يف 7-7-2009 اىل امل�ضادقة عليه، على اعتبار اأن 

. كما عاد احلديث 
2
ال�ضالحية املعطاة لهذا القا�ضي يف حماية االأطفال �ضاملة

عن النظام العام، ولو بطريقة ملتب�ضة وخجولة، يف �ضياق النقا�س العام الدائر 

. ومن هنا، بدا وا�ضعو املقرتح وكاأنهم 
3
حول حماية الن�ضاء من العنف االأ�ضري

يعطون هذا التوجه زخماً جديداً، زخماً تراكمياً من خالل تبنيه. 

وما يعزز من اأهمية ذلك هو اإف�ضاح وا�ضع االقرتاح عن هذا املوقف علناً، ما 

يفتح جمااًل لتحويل م�ضاألة زواج القا�ضرين اىل منا�ضبة الإطالق نقا�س عام 

وا�ضح حول دور الدولة يف املجال االأ�ضري برّمته.

نظام عام من عيار خفيف
ال�ضوؤال الذي نطرحه هنا: عن اأي نظام عام نتحدث؟ وهل ي�ضكل اإخ�ضاع 

زواج القا�ضرين ملوافقة م�ضبقة من قا�ضي االأحداث بحد ذاته �ضمانة كافية 

اأن مبقدوره  اإخ�ضاعهم لزواج مبكر على اعتبار  اإزاء خماطر  حلماية االأطفال 

التاأكد يف كل حالة من مدى جهوزية القا�ضر للزواج اأم اأنه كان يقت�ضي اإحاطة 

اأدائها لتحقيق  هذه ال�ضالحية املعطاة لقا�ضي االأحداث مبا ي�ضمن ح�ضن 

الغاية املرجوة من اقرتاح القانون؟ 

ونلحظ هنا جمموعة من االأمور التي من �ضاأنها اأن ت�ضعف كثرياً من مفهوم 

النظام العام. ون�ضنفها �ضمن اأربعة:

اأواًل، ترك االقرتاح هام�ضاً وا�ضعاً لقا�ضي االأحداث يف اإعطاء االإذن اأو حجبه، 

�ضمن ما جتيزه قوانني الطوائف. وعليه، خال االقرتاح من اأي قاعدة ملزمة 

اأن ي�ضرتط  اأو  اأدنى للزواج،  اأو لرف�ضه كاأن ين�س على �ضن  للقبول بالزواج 

يف كل احلاالت موافقة الطفل القا�ضر. واإذ ن�س املقرتح على وجوب اإجراء 

حتقيق اجتماعي، فاإنه خال باملقابل من اأي اإ�ضارة اىل وجوب اإجراء فح�س طبي 

للتاأكد من قابلية القا�ضر للزواج نف�ضياً وج�ضدياً.   

ثانياً، اأن االقرتاح بدا خجواًل يف حتديد مفاعيل عقد زواج من دون احل�ضول 

على اإذن م�ضبق من قا�ضي االأحداث اأو على الرغم من رف�ضه اإعطاء االإذن، 

ما قد يوؤدي اىل جتريد هذا االقرتاح يف حال اإقراره من اأية فعالية. فالعقوبة 

التي ترتتب على رجل الدين اأو ويل االأمر اأو الو�ضي يف حال انعقاد زواج من 

دون اإذن م�ضبق هي غرامة مالية تعادل ع�ضرة اأ�ضعاف احلد االأدنى الر�ضمي 

لالأجور اأي مبلغ 4500 دوالر اأمريكي. وعدا اأن هذه العقوبة غري رداعة، فاإنها 

ال تتنا�ضب اإطالقاً مع االأهمية الفائقة للم�ضلحة التي تهدف اىل ردع التعر�س 

لها. ال بل يرجح يف هذه احلالة اأن توؤدي هذه الغرامة اىل رفع الثمن الذي على 

الزوج اأن ي�ضدده من دون اأن يوؤدي اىل ردعه. وي�ضجل هنا اأن الزوج الرا�ضد 

يبقى مبوجب االقرتاح معفياً من اأي عقوبة، رغم اأنه �ضريك يف املخالفة. وهذا 

اإمنا يذّكر باأحكام الدعارة حيث يكون الزبون امل�ضتفيد من اخلدمات  االأمر 

اجلن�ضية لقاء بدل معفياً من اأي عقوبة. واىل ذلك، خال اقرتاح القانون من 

اأي حكم ناظم ملفاعيل الزواج املدنية يف حال جتاوز �ضرط االإذن امل�ضبق. فهل 

يكون الزواج يف هذه احلالة باطاًل بطالناً مطلقاً ملخالفته حكم النظام العام؟ 

وماذا يكون يف هذه احلالة م�ضري االأطفال الذين قد ين�ضاأون عنه؟ ويخ�ضى 

يف ظل �ضمت القانون اأن تعود قوانني الطوائف لتفر�س حلولها ب�ضاأن هذه 

املفاعيل من دون اأي �ضابط، مع ما يفرت�ضه ذلك من التفاف حول االنتظام 

العام املراد تكري�ضه وحتايل عليه. 

ده من اأي �ضخ�ضية 
ّ
ثالثاً، اأن االقرتاح غيب عملياً الطفل املعني بالزواج وجر

قانونية ذاتية. فبا�ضتثناء اإلزام قا�ضي االأحداث باال�ضتماع اليه، فاإنه لي�س له اأن 

يتدخل يف اإجراءات االإذن من خالل حمام خا�س اأو الطعن يف قرار اإعطاء 

االإذن بزواجه اأو تزويجه. فالذي يطلب االإذن هو ويل االأمر اأو الو�ضي وهو وحده 

الذي ميلك حق ا�ضتئنافه يف حال حجبه. كما غيب االقرتاح اجلهات التي 

تتوىل عموماً حماية الطفل. فيبقى االقرتاح خلواً من اأي اإ�ضارة اىل املجل�س 

االأعلى للطفولة اأو اىل اجلمعيات املعنية بحماية الن�ضاء اأو االأطفال. وقد كان من 

املمكن طبعاً اأن تعطى هذه الهيئات دوراً معيناً ولو على �ضبيل امل�ضورة اأو مراقبة 

اإجراءات طلب االإذن ومنحه اأو حتى الطعن يف االأذونات ال�ضادرة عن ق�ضاة 

االأحداث. وما يزيد هذا االأمر قابلية للنقد هو اأن االقرتاح فر�س على املحكمة 

االبتدائية الناظرة يف ا�ضتئناف قرارات رف�س اإعطاء االإذن بالزواج، ا�ضت�ضارة 

املراجع الدينية التي تكون قد اأذنت به. كما نلحظ غياباً كلياً الأي تدابري حماية 

خا�ضة يف حال رف�س الزواج اأو يف حال القبول به كالطالق الالحق مثاًل.

رابعاً، اأن االقرتاح ترك هام�ضاً وا�ضعاً لويل االأمر اأو الو�ضي ال�ضرعي بنق�س 

الرف�س ال�ضادر عن قا�ضي االأحداث يف مقابل حت�ضني قرار اإعطاء االإذن اإزاء 

اأي طعن. وبالفعل، منح االقرتاح الويل اأو الو�ضي، لي�س فقط حق ا�ضتئناف 

بطلبات  التقدم  �ضمناً حق  اأي�ضاً  بل  بيانه،  �ضبق  االإذن كما  القرار بحجب 

جديدة يف اأي حني اأمام القا�ضي نف�ضه اأو اأمام ق�ضاة اأحداث اآخرين، ما يبقي 

ال�ضغط وال�ضعي لتزويج القا�ضر قائمني ويزيد طبعاً من احتماالت احل�ضول 

على االإذن بذلك. كما يكون له حق تقدمي طلبات جديدة حتى يف حال 

�ضدور قرار ا�ضتئنايف برف�س االإذن بعد انق�ضاء �ضنة من �ضدوره. ومن هذه 

الزاوية، بدا االقرتاح مناق�ضاً متاماً لهدف وا�ضعه: ففيما يفهم من اأ�ضبابه املوجبة 

اأن تزويج القا�ضر اأمر مكروه ملا فيه من تهديد للطفل، فاإذا به يتحول اىل اأمر 

م�ضتحّب بحيث ُيعطى ويل اأمره الفر�ضة تلو االأخرى لتحقيقه.

وبالعودة اىل ال�ضوؤال املطروح اأعاله، يتبدى اأن االنتظام العام املقرتح يقت�ضر 

بل  اأخرى،  �ضوابط  اأي  دون  من  االأحداث  قا�ضي  �ضالحية  تو�ضيع  على 

اأو اإحاطته بتوازنات من �ضاأنها ت�ضهيل عمله.  حتى من دون تزويده باآليات 

فكاأمنا يكفي ما حققه من قبل من جناح يف جمال حماية االأطفال الإلبا�ضه 

لبا�س الرقيب اأو امل�ضرف على املحاكم املذهبية يف جمال زواج القا�ضرين، يف 

نظام يكاد ميتهن برّمته جماملة هذه ال�ضلطات. وانطالقاً من هذه االعتبارات، 

يخ�ضى اأن ي�ضكل تفوي�س قا�ضي االأحداث بهذه امل�ضوؤولية كرة نار ي�ضعها 

ع لتطوير املنظومة القانونية يف 
ّ
ع بيده اأكرث مما هي كوة يفتحها هذا امل�ضر

ّ
امل�ضر

جمال التنظيم االأ�ضري.  

٭محام ومدير تحرير المفكرة القانونية 

منة عمر 

القا�ضرات يف بالد عربية عدة. وقد �ضعت م�ضر اىل  زواج  تنت�ضر ظاهرة 

مواجهة الظاهرة بتحديد �ضن الزواج، بحيث ت�ضبح ال�ضن القانونية �ضرطاً 

ولكن  الزواج.  ت�ضجيل  غيابها  عند  ميكن  ال  التي  الزواج  �ضروط  من 

الظاهرة مل تنته يف م�ضر مع اتخاذ هذا االإجراء، بل ت�ضتمر حتى الوقت 

للقانون.  باملخالفة  احلايل 

القانون المصري: تحديد سن الزواج بـ18 عامًا 
فان 

ّ
يف البداية، جتدر االإ�ضارة اىل اأن الد�ضتور امل�ضري 2014 وقانون الطفل يعر

الطفل باأنه »كل من مل يتجاوز �ضنه الثامنة ع�ضر �ضنة ميالدية كاملة«. ويرتب 

الد�ضتور على ذلك وجوب حماية الطفل من العنف واال�ضتغالل اجلن�ضي 

)مادة 80(، االأمر الذي يعني حمايته من الزواج الأن ذلك يعد نوعاً من اأنواع 

اال�ضتغالل اجلن�ضي.  ف�ضاًل عن ذلك، كان القانون امل�ضري ين�س �ضراحة يف 

املادة 28 من قانون االأحوال ال�ضخ�ضية على اأنه »ال يجوز توثيق عقد الزواج اإذا 

كانت �ضن الزوج اأقل من 18 �ضنة و�ضن الزوجة اأقل من 16 �ضنة«. ولكن هذه 

 
1
املادة كانت تخالف اتفاقية ال�ضيداو كما ي�ضري االأ�ضتاذ اجلامعي فتوح ال�ضاذيل

الأنها متيز بني الذكر واالأنثى بخ�ضو�س ال�ضن االأدنى للزواج، باالإ�ضافة اىل اأنها 

كانت ت�ضمح بزواج البنت وهي ال تزال طفلة طبقاً لتعريف قانون الطفل. لذلك، 

مت يف عام 2008، تعديل قانون االأحوال املدنية لتن�س املادة 31 مكرر منه على 

اأنه »ال يجوز توثيق عقد زواج ملن مل يبلغ من اجلن�ضني 18 �ضنة ميالدية كاملة«.

يحظر  ال  القانون  فاإن  املادة،  ل�ضياغة  طبقاً  اأنه  اىل  النظر  ال�ضاذيل  ويلفت 

الزواج ملن هم دون الـ18 �ضنة بل يحظر توثيق الزواج، ما قد يوؤدي اىل فتح 

 .
2
الباب اأمام الزواج العريف الذي ي�ضر بحقوق املراأة

علماء األزهر: ال تعارض بين تحديد سن الزواج 
والشريعة اإلسالمية

ثار جدل يف م�ضر بعد رفع �ضن الزواج اىل 18 �ضنة. وعاد هذا اجلدل اىل 

ال�ضطح مرة اأخرى خالل جل�ضات جمل�س النواب امل�ضري يف عام 2012. 

ال�ضن،  حتديد  اإلغاء  اأو  ال�ضن  تخفي�س  �ضرورة  حول  نقا�ضات  دارت  فقد 

وذلك بحجة خمالفة القانون لل�ضريعة االإ�ضالمية التي ال حتدد �ضن للزواج 

وتقبل بزواج البنت منذ بلوغها مهما كان عمرها. 

وقد �ضرح اأكرث من مرجع يف جامعة االأزهر بعدم خمالفة حتديد �ضن الزواج 

لل�ضريعة االإ�ضالمية. فقد �ضرح د. �ضعد الدين الهاليل اأن »القراآن ارت�ضى 

ال�ضغري  ي�ضر  ال  مبا  ال�ضن  هذه  تقرير  واأو�ضاعه  اأعرافه  بح�ضب  للمجتمع 

ويحرم حقه من الطفولة، وال مينع من بلغ �ضن الزواج من حقه يف الزواج. 

وهذه �ضن تتفاوت يف االأزمنة واالأمكنة بح�ضب الربامج احل�ضارية املتاحة«، 

املجتمع  يد  يف  االإ�ضالمي  ال�ضرع  بحكم  الزواج  �ضن  »تقدير  اأن  واأ�ضاف 

يبتعد  التي  املف�ضدة  ودرء  يتوخاها  التي  امل�ضلحة  بح�ضب  ويخف�ضه  يرفعه 

عنها، ولذلك يجب على اجلميع االلتزام ب�ضن الزواج يف القانون اجلديد 

. كما اأكد د. اأحمد كرمية، اأ�ضتاذ ال�ضريعة 
2
بعدما رفعه من 16 اىل 18 عاماً«

ال�ضريعة  مع  الزواج  �ضن  حتديد  اتفاق  على  االأزهر،  بجامعة  االإ�ضالمية 

اأن االأنثى ال يعقد  باأن »الراأي الراجح عند احلنفية هو  االإ�ضالمية، مذكراً 

 .
3
عليها عقداً �ضرعياً �ضحيحاً اإال اعتباراً من �ضن الـ18 عاماً ف�ضاعداً«

لزواج  اجليزة  جنوب  لنيابات  االأول  العام  املحامي  فيها  حقق  ق�ضية  ويف 

قا�ضر تبلغ من العمر 14 عاماً، طلب ا�ضتطالع الراأي ال�ضرعي للمفتي يف 

هذا الزواج. وقد عار�س املفتي ال�ضابق علي جمعة هذا الزواج، معترباً اأن 

»زواج القا�ضرات يعترب ا�ضتغالاًل جن�ضياً لالأطفال يجب معاقبة من يفعله اأو 

 .
4
يقوم به، �ضواء االأبوان اأو املحامون اأو الو�ضطاء )ال�ضما�ضرة(«

الزواج  �ضن  حتديد  اأمام  ال�ضرعي  احلاجز  اإزالة  اىل  االآراء  هذه  اأدت  وقد 

.
5
والت�ضدي للظاهرة قانونياً يف م�ضر

استمرار زواج القاصرات في مصر رغم تحديد 
سن الزواج

للطفولة  القومي  املجل�س  عن  ال�ضادرة  والت�ضريحات  الدرا�ضات  تو�ضح 

واالأمومة ا�ضتمرار ظاهرة زواج القا�ضرات رغم تعديل القانون، وتنت�ضر يف 

 .
6
قرى واأحياء حمافظة اجليزة وحمافظات ال�ضعيد

وتنت�ضر ظاهرة زواج القا�ضرات من خالل نوعني من الزواج:

االأول هو ما يطلق عليه »الزواج ال�ضياحي«، وهو تزويج الفتاة لرجل عربي ثري 

مقابل مبلغ من املال يح�ضل عليه االأب، وهو االأمر الذي يدخل �ضمن نطاق 

االجتار بالب�ضر ويعاقب جنائياً عليه طبقاً لقانون مكافحة االجتار بالب�ضر ال�ضادر عام 

2010. ويتم هذا الزواج يف الغالب من خالل �ضما�ضرة معروفني ويكون ناجتاً 

من فقر العائلة وحاجتهم ال�ضديدة اىل املال. وت�ضري درا�ضة �ضادرة عن املجل�س 

القومي للمراأة اىل اأن 300 حالة من الزواج املبكر لفتيات م�ضريات من غري 

م�ضريني ت�ضجل يومياً يف ال�ضهر العقاري، وترتفع اىل 500 حالة يف مو�ضم 

. وتتم هذه الزيجات اإما بعقد عريف ومن ثم ال يتم ت�ضجيل الزواج، اأو 
7
ال�ضيف

عن طريق تزوير �ضن الفتاة الإثبات عمر اأكرب من عمرها احلقيقي الإمتام الزواج 

بطريقة قانونية وت�ضجيله.  النوع الثاين هو زواج القا�ضر بحكم العادات والتقاليد، 

ويكون زواجاً مثل غريه، اأي دون احل�ضول على مبلغ من املال، ولكنه ينتج من 

تغليب االأهل عادات القرية اأو املحافظة وتقاليدها على احلدود املفرو�ضة قانوناً. 

وت�ضري درا�ضة �ضادرة عن املجل�س القومي للمراأة اىل اأن %36 من زيجات 

اىل  احلالة  الزواج يف هذه  ويرجع   .
8
�ضنة  16 تقل عن  �ضن  تتم يف  الريف 

العادات والتقاليد يف هذه املناطق والتي تعترب البنت التي ال تزال عزباء 

. وتوؤثر قلة امل�ضتوى التعليمي يف هذه املناطق 
9
عند �ضن الـ16 عاماً »عان�ضاً«

على ا�ضتمرار تلك العادات. 

عرفية على  بطريقة  الزواج  يتم  اأن  االأوىل  بعدة طرق،  الزيجات  وتتم هذه 

اأن يتم ر�ضمياً عند بلوغ البنت �ضن الـ18، اأو اأن يقوم املاأذون بعقد الزواج 

بطريقة �ضرعية ولكن ال يقوم بت�ضجيله اإال عند بلوغ الزوجني 18 عاماً، اأو اأن 

، فيقوم موظف ال�ضحة بت�ضنني 
10

يتم ا�ضتخراج �ضهادة ميالد جديدة للبنت

 التي تظهر يف اأغلب االأحيان اأكرب من عمرها احلقيقي.
11
البنت

وتن�س املادة 227 من قانون العقوبات امل�ضري على عقوبات قد ت�ضل اىل 

احلب�س ملدة قد ت�ضل اىل �ضنتني على »كل من اأبدى اأمام ال�ضلطة املخت�ضة 

الزواج  ل�ضبط عقد  قانوناً  املحددة  ال�ضن  الزوجني  اأحد  بلوغ  اإثبات  بق�ضد 

اأقوااًل يعلم اأنها غري �ضحيحة اأو حرر اأو قدم لها اأوراقاً، كذلك متى �ضبط 

عقد الزواج على اأ�ضا�س هذه االأقوال اأو االأوراق«. كما تعاقب املادة باحلب�س 

اأو بغرامة »كل �ضخ�س خّوله القانون �ضلطة �ضبط عقد الزواج وهو يعلم ان 

اأحد طرفيه مل يبلغ ال�ضن املحددة يف القانون«. وتعد هذه املادة هي ال�ضبيل 

ملواجهة طرق التحايل على القانون املذكورة اأعاله. ولكن، من الوا�ضح من 

خالل االأرقام امل�ضار اليها اأعاله اأن احلدود القانونية ال تكفي ملواجهة ظاهرة 

الزواج املبكر، فاالأمر يحتاج اىل مقاربة اجتماعية خمتلفة، اأهمها رفع امل�ضتوى 

التعليمي والثقايف واالجتماعي واملادي لالأ�ضر امل�ضرية الفقرية.

٭حائزة على ماجيستير في القانون الدولي االنساني 

وتطبيقات حقوق االنسان

اقتراح قانون لتنظيم زواج القاصرين في لبنان: نظام عام من العيار الخفيف
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أحمد الذبحاني

لت�ضوية  اليمن  يف  الوطنية  وال�ضراكة  ال�ضلم  اتفاق  ُوّقع   ،2014-9-21 يف 

االأزمة بني احلوثيني )اأن�ضار اهلل( وال�ضلطة واملكّونات ال�ضيا�ضية. وقد ا�ضتمل 

اأن على الرئي�س  االتفاق على �ضبعة ع�ضر بنداً وورد يف البند ال�ضاد�س منه 

ممار�ضة �ضالحياته الد�ضتورية ل�ضمان متثيل عادل جلميع املكّونات ال�ضيا�ضية 

يف الهيئات التنفيذية، ووجوب �ضمان امل�ضاركة العادلة يف الهيئات الق�ضائية 

. وقد فر�س هذا االتفاق واقعاً 
1
مبا يتوافق مع خمرجات موؤمتر احلوار الوطني

جديداً قلب جميع احل�ضابات، وبه و�ضعت احلرب اأوزارها، و�ضرع ال�ضا�ضة ر�ضم 

خريطة جديدة  للعملية االنتقالية. والواقع اأن الن�س على الهيئات الق�ضائية 

واإفرادها ببند كامل يف هذا االتفاق اأمر يف غاية االأهمية بعد ما �ضهده الق�ضاء 

من حما�ض�ضة لالأحزاب امل�ضاركة يف ال�ضلطة عقب املبادرة اخلليجية يف 2012.

محاصصة ما بعد المبادرة الخليجية  
تبعاً للمبادرة اخلليجية، �ضادت �ضيا�ضات املحا�ض�ضة بني املكّونات اجلديدة 

لل�ضلطة. وانطالقاً من ذلك، ا�ضتحوذ حزب االإ�ضالح االإ�ضالمي على ن�ضف 

مقاعد جمل�س الق�ضاء عرب تعيني �ضخ�ضيات ق�ضائية مل يثنها عملها الق�ضائي 

بقي على الن�ضف االآخر من �ضاغلي 
ُ
عن التلويح بانتمائها لتياره ال�ضيا�ضي، واأ

رئا�ضة الهيئات الق�ضائية كمح�ضوبني على النظام القدمي، حزب املوؤمتر، ومنح 

رئي�س اجلمهورية حق ت�ضمية رئي�س جمل�س الق�ضاء من الق�ضاة املقربني اليه. 

وقد نتج من ذلك انق�ضام حاد داخل املجل�س اأّثر �ضلباً على عمله وواجباته، 

وما انفك الوالء ال�ضيا�ضي املعيار الوحيد للرتقيات والتعيني، وخ�ضع املجل�س 

لالإمالءات واأ�ضبح عاجزاً عن انت�ضال ال�ضلطة الق�ضائية من واقعها، بل زاد 

يف اإ�ضعافها وتدمري ا�ضتقاللها. و�ضربت مدخالت معهد الق�ضاء يف مقتل من 

خالل قبول دار�ضني من جامعات اأهلية حزبية ال تتوافر فيهم اأب�ضط �ضروط 

القبول، ومل ي�ضبق لهم درا�ضة مقررات القانون.

قد  الق�ضاة  كان  الذي  االتفاق  اإجها�س  يف  اآنذاك  املحا�ض�ضة  جنحت  وقد 

متكنوا من حتقيقه تبعاً حلراكهم مع رئي�س اجلمهورية يف 2012 على �ضعيد 

�ضمانات اال�ضتقاللية )اختيار اإدارة م�ضتقلة قوية وفقاً ملعايري الكفاءة والنزاهة 

وال ترتهن الإمالءات اأي �ضلطة اأو جهة �ضيا�ضية، ومنح الق�ضاة احلق يف تر�ضيح 

ثالث �ضخ�ضيات ق�ضائية لكل من�ضب ق�ضائي وفقاً لهذه االأ�ض�س(.

وال�ضوؤال امللح الذي ُيطرح هنا يت�ضل مبا قد ينتج من االتفاق اجلديد )اتفاق 

ال�ضلم وال�ضراكة الوطنية(. فهل ت�ضتمر املحا�ض�ضة حتت ت�ضمية امل�ضاركة مع 

تغيري هوية اأ�ضحاب احل�ض�س، اأم يتحّول مبداأ امل�ضاركة على العك�س من ذلك 

اىل �ضمانة ال�ضتقالل الق�ضاء منعاً للتهمي�س واالإق�ضاء يف خمتلف اأ�ضكاله؟    

مفهوم المشاركة؟ 
اأخ�ضع  ففيما  ال�ضراكة.  �ضروط  حتديد  جلهة  االتفاق  ميز  بيانه،  �ضبق  كما 

الهيئات التنفيذية للتمثيل العادل من جميع املكّونات ال�ضيا�ضية، اأخ�ضع 

عليه  ن�ضت  ملا  وفقاً  العادلة  امل�ضاركة  ملبداأ  الق�ضائية  الهيئات  باملقابل 

خمرجات احلوار الوطني. 

وامل�ضاركة.  العادل  التمثيل  م�ضطلحي  بني  �ضا�ضع  الفرق  اأن  يف  ريب  وال 

تقوم  بحيث  لل�ضلطة  املتنا�ضب  والتوزيع  ال�ضيا�ضية  ال�ضراكة  يعني  فاالأول 

العالقة على مبداأ تقا�ضم ال�ضلطة، وفقاً للم�ضلحة والفائدة التي تعود لقاعدة 

التاأييد لكل من احلكومة واحلزب واحلركة، كونها املحرك االأ�ضا�ضي ل�ضلوك 

يف  العامة  الوطنية  امل�ضلحة  مع  ال�ضراكة  تتطابق  وقد  ال�ضيا�ضية.  القوى 

ظروف معينة، لكنها يف جميع االأحوال ال تعدو اأن تكون حتالفاً �ضيا�ضياً ميثل 

�ضلطة كل طرف ح�ضب  وتتحدد  فيه،  الداخلة  لالأطراف  الوقتية  امل�ضلحة 

وزنه واأهميته ال�ضتمرار هذا التحالف. ومثل هذا التحالف ال يعّمر اإجمااًل 

لالأطراف  املبدئية  املواقف  تكون  عندما  حاالته  اأ�ضعف  يف  ويكون  طوياًل 

املكونة له متناق�ضة وم�ضاحلها متعار�ضة.

اأما امل�ضاركة، فم�ضطلح خمتلف ال يرتبط بالو�ضول اإىل �ضلطة تنفيذية معينة 

اأو احل�ضول على منفعة حم�ضوبة، بل تعني حق اجلميع يف �ضنع القرار باملعنى 

يف  ال  العام،  ال�ضاأن  يف  م�ضموع  �ضوت  للم�ضارك  يكون  بحيث   ،
2
االأ�ضمل

ال�ضلطة التنفيذية ح�ضراً، وهي ركيزة للعمل الدميوقراطي اإذ ي�ضتطيع الفرد اأو 

اجلماعة امل�ضاركة حتى من موقع املعار�ضة.

ولذلك ال بد من فهم ال�ضراكة )التمثيل( على اأنها و�ضيلة لال�ضتحواذ على 

حماولة  اأنها  على  امل�ضاركة  تفهم  بينما  اإليها،  للو�ضول  التعبئة  اأو  ال�ضلطة 

الإ�ضراك اجلميع يف �ضناعة القرار عرب قنوات متعددة. واإذا كان امل�ضّلم به اأن 

الهيئات الق�ضائية تعاين من ال�ضراكة ال�ضيا�ضية والتقا�ضم واملحا�ض�ضة؛ فاإن 

اآلية ت�ضحيح هذه املع�ضلة عرب امل�ضاركة التي ن�س عليها االتفاق اجلديد ينبغي 

واالإميان  الد�ضتورية،  �ضالحياتها  الهيئات  هذه  منح  وجوب  على  يفهم  اأن 

با�ضتقالل قرارها وعملها وعدم ارتهانها الأي �ضلطة اأخرى، ودعمها لت�ضحيح 

و�ضعها الراهن على نحو مينع تلقائياً اأي تهمي�س اأو اإق�ضاء من اأي نوع كان. وال 

ريب يف اأن هذا االأمر يفر�س اإعادة النظر يف هوية االأ�ضخا�س الذين يقودون 

هذه الهيئات، ال �ضيما اأن �ضمت هذه القيادات خالل الفرتة املا�ضية اإزاء 

اعتبارها حم�ضوبة على جهات �ضيا�ضية خلع عنها متاماً ثوب احلياد والتجرد 

واال�ضتقالل. وال بد من اإحالل قيادة جديدة تتمتع باملعايري املو�ضوعية التي 

يتطلبها كل من�ضب قيادي يف الق�ضاء، ويجب الت�ضليم باأن املعنيني باإقرار هذا 

االأمر هم بالدرجة االأوىل جمموع الق�ضاة كمكّون لل�ضلطة الثالثة.

فهم  فر�س  اىل  ال�ضيا�ضية  االأطراف  ت�ضعى  اأن  هو  املخاوف  يثري  ما  اأن  اإال 

خمتلف لهذا البند، بحيث يف�ضي اىل اإعادة م�ضل�ضل املحا�ض�ضة احلزبية. 

وهذا ما ينبغي التنبه له قبل فوات االأوان، وال �ضيما من قبل الق�ضاة.

دور القضاة في إنهاء المحاصصة السياسية 
من  العزل  يقبلون  ال  الق�ضاة  اأن  وهو  هاّم  مبداأ  الق�ضائية  ال�ضلطة  يحكم 

جديدة  قيادات  تعيني  ميكن  وفيما  عقوبة.  العزل  كان  اإذا  اإال  منا�ضبهم 

م�ضتقلة لرئا�ضة الهيئات الق�ضائية ذات االخت�ضا�س االإداري، فاإن الهيئات 

ومن  �ضيا�ضي.  اتفاق  مبوجب  التغيري  على  ع�ضّية  تبقى  االأخرى  الق�ضائية 

ثم، فاإن �ضعي اأي طرف �ضيا�ضي اىل تغيري ع�ضوية الهيئات الق�ضائية بحجة 

نق�س املحا�ض�ضة احلا�ضلة �ضابقاً، ال بد اأن يوّلد ممانعة ورف�ضاً وت�ضكيكاً عميقاً 

بالنيات االإ�ضالحية لهذا الطرف. 

وجتنباً لهذه االآثار ال�ضلبية، يرجح اأن تلجاأ القوى ال�ضيا�ضية اىل تنفيذ غاياتها 

عن  الق�ضاة  عزل  عدم  مبداأ  على  التحايل  اىل  جديدة،  حما�ض�ضة  بفر�س 

طريق االإبقاء على بع�س القيادات الق�ضائية، وال�ضغط على اأخرى الإرغامها 

على تقدمي ا�ضتقالتها من خالل ترغيبها باإعادة تعيينها يف منا�ضب تنفيذية 

اأخرى، كما ح�ضل مع االأمني العام ملجل�س الق�ضاء ورئي�س هيئة التفتي�س 

وعميد املعهد اآنذاك، اأو تعيينها يف جهات اأخرى مبا�ضرة واإحالل بديل منها. 

ال�ضتقالل  انتقا�س  اأي  اإزاء  متيقظني  الق�ضاة  يبقى  اأن  �ضرورة  هنا،  ومن 

الق�ضاء من هذا النوع والعمل خالل الفرتة املقبلة ال�ضتعادة زمام املبادرة 

واإيجاد اأدوات جديدة النت�ضال الق�ضاء من واقعه، وال �ضيما اأنهم جنحوا يف 

2013 يف تفعيل ناد قادر على جمعهم وتوحيدهم.

وقد يكون من املنا�ضب الدعوة لعقد اجتماع ا�ضتثنائي للجمعية العمومية 

ا�ضتطاعة  ففي  واالعت�ضامات.  ال�ضارع  اىل  اللجوء  بدل  الق�ضاة  لنادي 

املعايري  حتديد  اأرادت  اإن  اجلميع  على  �ضلطانها  فر�س  �ضاءت،  اإذا  اجلمعية 

املنا�ضبة ل�ضغل رئا�ضة الهيئات الق�ضائية، واختيارها باالنتخاب احلر واملبا�ضر. 

ومبقدورها لهذه الغاية اأن ت�ضتند اىل خمرجات احلوار الوطني واىل املبادئ 

يتم  اأن  تفرت�س  والتي  الق�ضاء  ا�ضتقالل  ب�ضاأن  الدولية  واملواثيق  العاملية 

انتخاب القيادات الق�ضائية من قبل الق�ضاة اأنف�ضهم.

الفئة  لرقي هذه  باأ�ضلوب جم�ضد  القيام بذلك  �ضرعة  االأمر  ويتطلب هذا 

ويتفق مع مكانة الق�ضاء ورجاله ور�ضالته ال�ضامية، قبل اأن ت�ضتغل االتفاق 

القوى ال�ضيا�ضية لالإبقاء على القيادات املح�ضوبة عليها، وتطعيم املجل�س 

هذا  اإن  القول  اأمكن   وباخلال�ضة،  ال�ضيا�ضية.  املكّونات  من  ميثل  مبن مل 

البند ال ميكن تنفيذه اإال بناًء على هذا احلل، اإن كنا نوؤمن ب�ضرورة وجود 

االنتقالية  الفرتة  خالل  واحلقوق  للحريات  �ضامن  وقوي  م�ضتقل  ق�ضاء 

ونواة ملا بعدها وطي �ضفحة املا�ضي اىل االأبد.

٭ قاض يمني

حمدي القبيالت

اأن  اأمر مرفو�س، ولكن  اأن يكون فرحك على ح�ضاب راحة االآخرين هذا 

يكون فرحك �ضبباً ملعاناة االآخرين فهذه جرمية يجب عدم ال�ضكوت عليها. 

لقد اعتاد املواطن االأردين اأن ي�ضمع اأ�ضوات الر�ضا�س من دون اأن يلقي لها 

بااًل، على اعتبار اأنها من العادات املاألوفة اجتماعياً للتعبري عن الفرح، �ضواء 

يف منا�ضبات الزواج اأو النجاح يف الثانوية العامة اأو التخرج من اجلامعات اأو 

اأي منا�ضبة اأخرى. ومتتد الظاهرة لت�ضمل العديد من الدول العربية وحتديداً 

لبنان والعراق واليمن، ورمبا ُينظر لكثافة العيارات النارية كمقيا�س للمكانة 

االجتماعية ل�ضاحب املنا�ضبة. فكلما زادت كثافة النريان، دلت على مكانة 

رفيعة ل�ضاحب املنا�ضبة. وال يقت�ضر اإطالق الر�ضا�س على اأ�ضحاب املنا�ضبة 

فقط بل ان املدعوين اي�ضاً ي�ضاركون يف ذلك على اعتباره و�ضيلة للتعبري عن 

م�ضاركتهم يف فرح م�ضيفهم. وكل هذا كان من املمكن ان يكون مقبوال لوال 

الر�ضا�س الذي يعد مظهر �ضعادة  واأحزانهم. فهذا  مباآ�ضي االآخرين  ارتباطه 

وفرح عند انطالقه ي�ضبح نذير �ضوؤم وترح عند �ضقوطه. فاالأردن يوّدع �ضنوياً 

جمموعة من اأبنائه حتت عنوان �ضحايا الر�ضا�س الطائ�س، ناهيك عن امل�ضابني 

ازدياد  �ضنوياً يف  االإ�ضابة وحتولهم اىل معاقني، واالأعداد  تقعدهم  الذين قد 

ب�ضبب كرثة املنا�ضبات ال�ضعيدة من جهة واالكتظاظ الب�ضري من جهة اأخرى.

الدولة تدق ناقوس الخطر 
اإطالق  ظاهرة  ملواجهة  كافة  الر�ضمية  ال�ضلطات  قبل  من  احلملة  بداأت 

الر�ضا�س يف االأفراح يف �ضيف عام 2010، وحتديداً بعد اإعالن نتائج الثانوية 

العامة اآنذاك. ففي ذلك اليوم، �ضقط ثالثة قتلى وخم�ضة جرحى على اثر 

يوم  يف  جدا  فادحة  خ�ضارة  هذه  وتعد  العامة.  الثانوية  بنتائج  االحتفاالت 

القرار  اأركان  من  نخبة  امللكي  الق�ضر  ا�ضتدعى  املاأ�ضاة،  وطاأة  وحتت  واحد. 

والدولة يف اجتماع خا�س قاده امللك عبداهلل الثاين �ضخ�ضياً ور�ضالته كانت 

وا�ضحة: اأوقفوا هذه املهزلة واتخذوا االإجراءات ال�ضرورية. االجتماع ح�ضره 

املدير العام لالأمن العام ووزير الداخلية ورئي�س الوزراء ووزير العدل ومدير 

املخابرات العامة ورئي�س الديوان امللكي. والهدف من حت�ضيد كبار امل�ضوؤولني 

هذا هو اإعالن احلرب على مظاهر اال�ضتخدام العبثي لل�ضالح عند ال�ضعب 

تنتج منها  التي  النارية واملفرقعات  العيارات  اإطالق  االأردين وحتدي ظاهرة 

خ�ضائر كبرية �ضنوياً مادياً وباالأرواح. وبعد اأيام قليلة من االجتماع الذي اأطلق 

حملة يرعاها امللك �ضخ�ضياً هذه املرة للت�ضدي لظاهرة اإطالق الر�ضا�س يف 

ال�ضوارع فرحاً اأو غ�ضباً، بداأت �ضلطات احلكام االإداريني تتحرك حيث األقي 

القب�س على 12 �ضخ�ضاً يف مدينة الكرك جنوبي البالد بتهمة االإطالق غري 

عن  دقيقة  اإح�ضائية  اأرقام  وال  مفرت�ضة.  احتفاالت  يف  للر�ضا�س  القانوين 

ال�ضحايا، لكن يعتقد اأن النزيف الدموي يطال ع�ضر وفيات على االأقل �ضنوياً 

حتت بند اإطالق الر�ضا�س فرحاً يف االأفراح مع ع�ضرات احلرائق بطبيعة احلال 

التي ت�ضعلها املفرقعات. وال�ضحايا بكل االأحوال، اأبرياء وال عالقة لهم باالأمر 

مثل رجل �ضتيني قرر النوم على �ضطح املنزل فا�ضتقرت ر�ضا�ضة من حي 

جماور اأطلقت بفرح يف قلبه وهو نائم. وطفل يلهو يف فناء منزل ذويه �ضقط قتياًل 

بطلقة ا�ضتقرت يف راأ�ضه، و�ضيدة جتل�س يف بهو منزلها ا�ضتقرت ر�ضا�ضة طائ�ضة 

يف ظهرها اأقعدتها اىل االأبد عاجزة عن احلركة يف حالة �ضلل تام. 

موقف القانون من ظاهرة إطالق الرصاص 
في األفراح

م اإطالق الر�ضا�س يف االأفراح بل يتم التعامل 
ّ
ال ن�ضو�س �ضريحة ووا�ضحة جتر

مع امل�ضاألة يف �ضوء قانوين العقوبات واالأ�ضلحة والذخائر. وعلى �ضوء احلملة 

العامة  النيابة  قامت   ،2010 عام  انطلقت  والتي  الظاهرة  ملواجهة  الر�ضمية 

بتوجيه املدعني العامني لتكييف اإطالق الر�ضا�س يف االأفراح اإذا اأدى اىل 

وفاة اأي �ضخ�س كجرمية قتل ق�ضداً بداًل من القتل اخلطاأ، واإذا مل يف�س اىل 

املوت اعترب الفعل جمرد �ضروع بالقتل املق�ضود، وذلك وفقاً لن�ضو�س قانون 

العقوبات رقم )16( ل�ضنة 1960. فوفقاً ملا ت�ضري عليه النيابة العامة، يعد الق�ضد 

يف مثل هذه احلالة احتمالياً بح�ضب املادة )60( من قانون العقوبات. وهذا ما 

اأخذت به حمكمة التمييز اأي�ضاً. فقد اأيدت يف اأول حكم لها يف ق�ضية مماثلة 

احلكم ال�ضادر عن حمكمة اجلنايات الكربى بحق اأحد املتهمني باإطالق النار 

باالأعرا�س والقا�ضي بو�ضعه باالأ�ضغال ال�ضاقة املوؤقتة ملدة خم�س �ضنوات بعد 

جترميه بتهمة جناية ال�ضروع بالقتل وفقا الأحكام املادتني 326 و70 عقوبات 

وبداللة املادة 64 من ذات القانون، واأدانته بتهمة جنحة حمل �ضالح ناري 

والذخائر. وقد  قانون اال�ضلحة  3 و4 و11 من  للمواد  ترخي�س خالفا  بدون 

منحت املحكمة املتهم اأ�ضبابا تخفيفية اأدت اىل تخفيف العقوبة من اال�ضغال 

. وتاأخذ املحكمة باال�ضباب املخففة عادة نظرا 
1
ال�ضاقة املوؤقتة ملدة ع�ضر �ضنوات

لوجود �ضلح ع�ضائري واإ�ضقاط للحق ال�ضخ�ضي. اأما من جهة قانون اال�ضلحة 

اذا  ترخي�س  بدون  ناري  بجنحة حمل �ضالح  ال�ضخ�س  فيعاقب  والذخائر، 

كان �ضالحه غري مرخ�س والعقوبة ت�ضل اىل احلب�س ثالث �ضنوات وم�ضادرة 

ب�ضكل  رادعة  احلايل غري  ب�ضكلها  القانونية  الن�ضو�س  ان  ووا�ضح  ال�ضالح. 

كاف. فمطلق الر�ضا�س يف االأفراح ال يالحق عادة اإال اذا اأدى الر�ضا�س اىل 

اإ�ضابة اأحد اال�ضخا�س ومتت معرفة مطلق الر�ضا�س كي يحال للق�ضاء بتهمة 

القتل او ال�ضروع بالقتل. وبخالف ذلك يتم غ�س النظر عن مطلقي العيارات 

النارية وال تتحرك االجهزة االمنية اإال بناء على �ضكوى رغم ان من واجبها 

هو حماية ووقاية املجتمع من خطر االإطالق الع�ضوائي للر�ضا�س، واال�ضل اأن 

يكون اإطالق الر�ضا�س بحد ذاته جرمية يعاقب عليها قانون العقوبات بعقوبات 

اأو  رادعة باعتبار ذلك من جرائم اخلطر التي ال ي�ضرتط فيها ح�ضول �ضرر 

نتيجة معينة كي تكتمل اجلرمية. ومن هنا، جند ان اجلهات الر�ضمية يف االأردن 

القوانني عن احتواء وردع مثل هذه  باتت تعرتف »�ضراحة« بق�ضور  اليوم، 

املمار�ضات من جهة، كما اأجربت احلاالت االأخرية املجتمع اأي�ضا على بدء 

حماوالت للت�ضدي ملثل هذه املمار�ضات من جهة ثانية. وتوؤكد اجلهات االأمنية 

ان اكرث اال�ضلحة امل�ضتخدمة يف مثل هذه احلاالت هي امل�ضد�ضات واأجهزة 

البومب اآك�ضن، املحظور تداولها.

وثائق شرف شعبية، اول من يخرقها موقعوها 
الباه�ضة  كلفتها  ب�ضبب  الظاهرة  لنبذ  ال�ضديد  ال�ضعبي  ال�ضغط  وطاأة  حتت 

املتمثلة باأرواح االأبرياء من ال�ضحايا، تتداعى قوى اأردنية بني فرتة واخرى 

لتوقيع وثائق �ضرف تنبذ الظاهرة وحتظرها وتطلب من اجلميع نبذها وعدم 

امل�ضاركة يف افراح من ميار�ضون اإطالق الر�ضا�س يف االفراح كنوع من العقاب 

االجتماعي لهم. ومل تتخلف اي حمافظة اردنية او ع�ضرية عن توقيع مثل 

هذه الوثائق للم�ضاهمة يف حماربة هذه الظاهرة ومنعها. اال اأن مثل الوثائق 

واالدبي  االخالقي  االلتزام  على  وتعتمد  قانونية  قيمة  باأي  تتمتع  التي ال 

لدى  او  املنطقة  يف  منا�ضبة  اأو  فرح  اأول  امام  تنهار  ما  �ضرعان  موقعيها  من 

من  وم�ضمع  مراأى  على  خرقها  اىل  اال�ضخا�س  من  عدد  فيبادر  الع�ضرية، 

اأو حلول جديدة  �ضرف  وثائق  البحث عن  ي�ضتدعي  الذي  االأمر  اجلميع، 

فيها  تطلق  التي  االفراح  مقاطعة  مثال  احللول  هذه  ومن  الظاهرة.  ملواجهة 

العيارات النارية وكذلك الطلب من املدعوين عدم اإطالق العيارات النارية 

الدعوة.  بطاقات  على  تطبع  عبارات  او  الفرح  مكان  تعلق يف  عرب الفتات 

فمثال طالبت احدى الوثائق اجلهات امل�ضوؤولة اتخاذ اأ�ضد االإجراءات بحق 

مرتكبي هذه املخالفات وفقاً للقوانني واالأنظمة، وعدم التو�ضط اأو التدخل 

املنا�ضبات  ومقاطعة  النارية  العيارات  يطلق  من  لكل  املعنية  اجلهات  لدى 

التي تطلق فيها العيارات النارية واالن�ضحاب منها، واعتبار �ضاحب املنا�ضبة 

. كما مت تاأ�ضي�س جمعيات للحد من هذه الظاهرة وتعد 
2
هو امل�ضوؤول املبا�ضر

اجلمعية االردنية ملكافحة ظاهرة اطالق العيارات النارية اجلمعية االوىل من 

نوعها مبنطقة ال�ضرق االو�ضط وتتخذ من مدينة ال�ضلط مقرا لها. وهي املوؤ�ض�ضة 

التطوعية الوحيدة التي تقوم بجهود م�ضنية وبتمويل ذاتي من ا�ضرتاكات 

اع�ضائها بح�ضب رئي�س اجلمعية حممود النمران العطيات للق�ضاء على هذه 

الظاهرة. وقد قام اأع�ضاوؤها بزيارة ا�ضحاب االعرا�س يف مواقعهم وحثهم على 

عدم اإطالق العيارات النارية احرتاما للقوانني وحفاظا على ال�ضالمة العامة. 

ومن امل�ضحك ان احد ا�ضحاب االعرا�س خارج مدينة ال�ضلط وتعبريا عن 

رغبته يف ح�ضن ا�ضتقبال اع�ضاء اجلمعية قام باإطالق العيارات النارية ليقول 

لهم ب�ضكل اأو باآخر مطلبكم مرفو�س، ومع ذلك وح�ضب قول رئي�س اجلمعية 

الكرتونية  مبادرات  اإطالق  مت  كما   ،
3
اجلهود ملوا�ضلة  حافزا  كان  ذلك  فاإن 

.
4
ملحاربة ظاهرة اإطالق الر�ضا�س يف االفراح

االستعانة بالمؤسسات الدينية لمواجهة الظاهرة 
ما دامت القوانني بحد ذاتها غري رادعة والرف�س االجتماعي مل يوؤت ثماره 

بالرادع  بد من اال�ضتعانة  النارية، كان ال  العيارات  يف وقف ظاهرة اطالق 

نحو  املجتمع  لتوجيه  الدينية  واملوؤ�ض�ضات  العبادة  دور  خالل  من  الديني 

رف�س الظاهرة ونبذها باعتبارها خارجة عن الدين. وهذا ما حث عليه خطباء 

امل�ضاجد وهيئات الوعظ واالر�ضاد يف خطبهم ومواعظهم للمواطنني، حتى 

اأن دائرة االإفتاء وعلى ل�ضان املفتي العام اال�ضبق للمملكة رف�ضت الظاهرة 

واأجابت يف رد لها على �ضوؤال: »ما حكم اإطالق العيارات النارية يف الهواء 

مبنا�ضبة االأفراح وغريها؟« باأن ذلك غري جائز �ضرعا ملا فيه ِمن تخويف واأذى 

للم�ضلمني. فقد حدث كثرياً اأن بع�س هذه الطلقات اأ�ضابت بع�س النا�س 

عن طريق اخلطاأ فاأدت اإىل وفاتهم اأو جرحهم. وقد قال ر�ضول اهلل �ضلى اهلل 

.
5
ِلًما(

ْ
َع ُم�ض وِّ َ

ْن ُير
َ
ِلٍم اأ

ْ
عليه و�ضلم: )اَل َيِحلُّ مِلُ�ض

٭عميد كلية الحقوق في جامعة االسراء االردن واستاذ 

في القانون االداري والدستوري
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أجرت المقابلة نرمين السباعي

تنظم جمعية بدائل- Alternatives مع جمعية املفكرة القانونية ور�ضة عمل 

بعنوان »احلق باجلذور«، كيف تودين تعريف جمعية »بدائل« لقراء املفكرة؟ 

جمعية »بدائل« Alternatives تعمل مبا�ضرة على مو�ضوع البحث عن اجلذور 

لالأطفال الذين انف�ضلوا ق�ضرياً عن رعاية اأهلهم البيولوجيني عرب ظاهرة التخلي عن 

االطفال وايداعهم يف امناط رعاية بديلة. واحلق باجلذور مفهوم يرمي اىل لفت النظر 

اىل انتهاك حقوق اآالف االأطفال يف لبنان، وحتديداً انتهاك حقوق االأطفال املتبنني 

يف التعرف اىل جذورهم، وانتهاك حقوق االأطفال الذين �ُضلخوا عن جذورهم من 

دون مربر مو�ضوعي، ليودعوا يف ميامت وموؤ�ض�ضات رعاية. 

و»بدائل« اختارت العمل مع املفكرة القانونية انطالقاً من حر�ضهما امل�ضرتك 

على دعم الفئات االأكرث تهمي�ضاً. وقد بداأ التوا�ضل بني اجلمعيتني اإثر الندوة 

الإطالق   2013-11-27 بتاريخ  القانونية  املفكرة  اأقامتها  التي  التاأ�ضي�ضية 

النقا�س العام حول واقع امليامت وال�ضيا�ضة الرعائية يف لبنان. 

لماذا ورشة العمل »الحق بالجذور« اآلن؟
يف لبنان 28 األف طفل مودعني حالياً يف موؤ�ض�ضات رعاية بديلة اأو ما يعرف 

يف  املودعني  االأطفال  من   90% يقارب  ما  اأن  تبني  االأرقام  فيما  بامليامت، 

املوؤ�ض�ضات الرعائية لي�ضوا اأيتاماً بل فقراء. وهناك حوايل 10000 طفل ُف�ضلوا 

عن احل�ضن العائلي من خالل التبني غري ال�ضرعي، وهو عمل غالباً ما يقارب 

االإجتار باالأطفال. فنكون نتحدث تقريباً عن 38000 طفل انف�ضلوا عن رعاية 

اأهلهم البيولوجيني بطريقة ق�ضرية، ت�ضاف اليهم اأجيال عدة �ضابقة، دون اأن 

يكون هناك اأ�ضباب وا�ضحة اأو دون اأن يتدخل اأي مرجع ق�ضائي يف عملية 

الف�ضل. وبالتايل، ترك هوؤالء االأطفال وحدهم، عر�ضة لرعاية موؤ�ض�ضاتية بديلة، 

�ضهم 
ّ
�ضواء �ضمن املوؤ�ض�ضات اأو العائالت املتبنية خارج البالد. وهذا االأمر يعر

طبعاً الأخطار كبرية يف ظل غياب معايري وا�ضحة للرعاية البديلة واإجراءات 

ترعى عملية الف�ضل، فتحولوا اىل �ضحايا النظام الرعائي القائم يف لبنان والذي 

يفتقر اىل مقومات اأ�ضا�ضية من الناحية القانونية ومن ناحية العمل االجتماعي. 

هذان املو�ضوعان االأ�ضا�ضيان ي�ضكالن هاج�ضاً لنا، ال �ضيما اأن االأعداد كبرية 

وهم يكربون يف غياب تام الأي دور قانوين واجتماعي يرعى م�ضاحلهم، �ضواء 

من خالل الرعاية اأو بعد اخلروج من نظام الرعاية مما يوؤثر �ضلباً على اندماجهم 

يف املجتمع. وناأمل اأن تكون ور�ضة العمل هذه خطوة اأوىل الإطالق امل�ضار نحو 

اإعادة النظر يف الرعاية البديلة يف لبنان«. 

ما هي أهم محاور ورشة العمل هذه؟
على  الور�ضة  �ضتقوم  القانونية،  واملفكرة  بدائل  بني جمعيتي  التعاون  بفعل 

مقاربة قانونية اجتماعية يف اجتاه ر�ضم الو�ضع احلايل للرعاية البديلة وا�ضت�ضراف 

اإمكانيات تبني �ضيا�ضة رعائية اأكرث حماية لالأطفال وتكون متالئمة مع املعايري 

الدولية )من قرار االإيداع اىل قرار »التخرج«(. ولهذه الغاية، �ضنتناول خالل 

الور�ضة مناذج من الرعاية االأ�ضرية البديلة. وهنا ال اأحتدث فقط عن الرعاية لدى 

موؤ�ض�ضات الرعاية ولكن اأي�ضاً عن التبني. ونرجح من خالل عملنا التوثيقي 

اأن تكون اأعداد االأطفال املتبنني خارج البالد قد و�ضلت اىل 10000 �ضخ�س 

منذ عام 1965 اىل تاريخنا هذا. واالإ�ضكالية هنا لي�ضت يف ما اإذا كان مفهوم 

التبني منا�ضباً اأم ال، بل هي يف غياب قانون مدين ينظم عملية االإيداع يف اأ�ضر 

�س الطفل اىل �ضل�ضلة من االنتهاكات، اأولها 
ّ
بديلة، على نحو من �ضاأنه اأن يعر

عدم حفظ املعلومات اخلا�ضة بهوية الطفل االأ�ضا�ضية. 

ويف هذا ال�ضياق، �ضتاأتي ور�ضة العمل بالكثري من ال�ضهادات التي متثل �ضوت 

املعنيني املبا�ضرين بالرعاية البديلة يف لبنان. وهوؤالء امل�ضاركون هم اأ�ضحاب 

ق�ضية، اأ�ضخا�س عا�ضوا جتربة الرعاية البديلة يف موؤ�ض�ضات الرعاية ومن خالل 

التبني غري ال�ضرعي، وهم يقومون اليوم بدورهم كنا�ضطني اأ�ضا�ضيني يف اإر�ضاء 

اأ�ض�س جديدة للرعاية البديلة يف لبنان. �ضوف يكون لهم �ضهادات حول ما 

تعر�ضوا له من انتهاكات و�ضيتحدثون عن الذي عا�ضوه وعن اأثر غياب الرقابة 

ومعايري الرعاية البديلة. وتالياً هم لالأ�ضف، �ضيتحدثون عن معاناة اآالف من 

االأطفال يعاي�ضون هذه االنتهاكات. 

اأن عدداً من �ضهادات هوؤالء يف �ضياق بحثهم الدائم عن  ويهمني تو�ضيح 

الهوية والعائلة ال�ضائعة وانتهاكات دور الرعاية، �ضُتعر�س على امل�ضرح حتت 

 .»and1she1flew1away« »عنوان »وهي طارت

ما هي أهم المخرجات التي تأملون أن تتوصل 
ورشة العمل اليها؟

ناأمل بداية اأن ت�ضكل الور�ضة منطلقاً للتفكري مبدى خطورة اإبقاء الرعاية االأ�ضرية 

البديلة على حالها، من دون تنظيم، مع االإ�ضارة اىل اأن اللجنة الدولية حلقوق 

احلكومة  قدمته  الذي  االأخري  التقرير  حول  مالحظاتها  يف  اعتربت  الطفل 

اللبنانية عن و�ضع الطفل فيه، اأن تعزيز الوعي يف هذا املجال يكت�ضي اأولوية 

كربى يتعني على الدولة اأن تعمل عليها. 

اأما اأبرز اخلطوات العملية التي ناأمل اأن متهد الور�ضة لها، فهو اإطالق العمل 

على م�ضروع قانون ينظم عملية االإيداع والرعاية البديلة يف لبنان ويت�ضمن 

معايري القبول وم�ضاره واأ�ضكال الرعاية ونوعيتها و�ضمان حماية الطفل �ضمن 

تدعم  حيث  االيداع  من  وقائي  برنامج  على  العمل  اىل  باال�ضافة  الرعاية. 

االمهات للمحافظة على اخللية اال�ضرية.

٭محامية، من فريق المفكرة القانونية

مقابلة مع زينة علوش ، المديرة التنفيذية لجمعية 
بدائل، حول ورشة العمل »الحق بالجذور«

برنامج ورشة عمل 
»الحق بالجذور«

الزمان: 20 تشرين الثاني 2014
المكان: مكاتب المفكرة القانونية، بدارو

9:30 - 9:00
الجلسة االفتتاحية

زينة علو�س: جمعية بدائل - - 

 AAAAAAAAAAAA 

ونزار �ضاغية: املفكرة القانونية

11:10 - 9:30
الجلسة األولى:

أشخاص يبحثون عن جذورهم

فيلم ق�ضري حول »ف�ضل االأطفال ال يتم ر�ضاء«- 

�ضهادات ا�ضخا�س يبحثون عن جذورهم يف لبنان- »ملاذا - 

جمال  يف  نا�ضطة  غيغان،  )ديدا  جذوري؟«  اىل  احتاج 

البحث عن اجلذور، بدائل(

مدون -  درنن،  )دانييل  التبني  ق�ضايا  العامة يف  التوجهات 

وخبري يف �ضوؤون التبني، بدائل(

احلق مبعرفة اجلذور من وجهة نظر قانونية )املفكرة القانونية(- 

ا�سرتاحة قهوة )20 دقيقة(

1:30 - 11:30
الجلسة الثانية:

أشخاص منفصلون عن جذورهم

�ضهادات ا�ضخا�س انف�ضلوا عن بيئتهم الطبيعية- 

امل�ضت�ضار-  نعمة،  )اأديب  لبنان  يف  البديلة  الرعاية   واقع 

االقليمي يف اال�ضكوا(

تعقيب )م�ضوؤول ق�ضم احلماية يف اليوني�ضف(- 

ا�سرتاحة غداء )�ساعة(

4:00 - 2:30
الجلسة الثالثة: 

املعايري -  �ضوء  يف  البديلة  االأ�ضرية  للرعاية  �ضيا�ضة  نحو 

الدولية )زينة علو�س، بدائل(

لبنان -  يف  اأف�ضل  رعائية  �ضيا�ضة  تاأمني  نحو  قانونية  روؤية 

القانونية( )املفكرة 

ا�سرتاحة ربع �ساعة

5:15 - 4:15
الجلسة الرابعة:

 أي حراك اجتماعي لدعم الحق بالجذور 

جتربة من هولندا )جممعة اأرز لبنان(- 

مالحظات ختامية- 

صاحب المطبوعة: جمعية المفكرة القانونية
المدير المسؤول: نزار صاغية

مجلس التحرير: نزار صاغية ورائد شرف وسامر غمرون
المدقق اللغوي: أسعد شراره

info@legal-agenda.com

www.legal-agenda.com

Facebook: المفكرة القانونية

Twitter:1@Legal_Agenda

اإنتاج هذه املطبوعة بدعم مايل من  مت 

�ضفارة مملكة الرنوج يف لبنان وموؤ�ض�ضة 

هيرن�س بل - مكتب ال�ضرق االأو�ضط. 

اآراء  عن  تعرب  هنا  الواردة  االآراء 

بال�ضرورة  تعك�س  وبالتايل ال  املوؤلفني 

وجهة نظر املوؤ�ض�ضة.

يوزع هذا العدد مع جريدة ال�ضفري

مبوجب اإتفاقية تعاون بهذا ال�ضاأن.

ت�ضميم االأعداد 1-4: بوليبود �س.م.ل

ت�ضميم: �ضتوديو �ضفر �س.م.ل 


