
حرية التعبير فضحًا للفساد في قرارات قضائية 
حديثة:

حرية  جمال  يف  الفتة  تطورات   2014 ل�سنة  االأخريان  ال�سهران  �سهد 

اأن الن�ساط  التعبري يف لبنان. فقد بينت جمموعة من االأحكام الق�سائية 

كَله. 
ُ
احلقوقي لتكري�س مبداأ »الت�سهري حق حني يكون واجباً« بداأ ُيوؤتي اأ

وما يزيد هذه االأحكام اأهمية، هو اأن بع�سها جاء كنتيجة مبا�سرة للتفاعل 

بني املحاكم املعنية واحلراكات االجتماعية واحلقوقية يف اجتاه تعزيز حرية 

التعبري يف ك�سف �سرف النفوذ والف�ساد الذي يرافقه.  
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أول األحكام في قضايا االتجار بالبشر: قانون 
لصالح البؤساء أم ضّدهم؟ 

من  اأ�سخا�س  ثالثة  بحق  غيابيا  حكما  بريوت  جنايات  حمكمة  اأ�سدرت 

التابعية ال�سورية مبمار�سة االجتار بالب�سر من خالل دفع اأبنائهم اىل الت�سول. 

وقد ُحّددت العقوبة تبعا لذلك بع�سر �سنوات �سجن وبغرامة مئتي مليون لرية 

لبنانية. اأمام حكم مماثل، ثمة خماوف حقيقية اأن ي�سبح قانون جترمي االجتار 

بالب�سر اأداة ا�سافية يف مكافحة مقاومات البوؤ�ساء �سد نظام يهم�سهم، بدل اأن 

يكون اأداة جديدة بامكان هوؤالء التعويل عليها للتحرر من روابط ا�ستغاللهم.    

تيار اجتهادي لتعزيز »حرية العمل«؟

يف 20-1-2012، اأ�سدر قا�سي االأمور امل�ستعجلة يف بريوت قرارا ت�سدد فيه يف 

تقييم �سّحة البنود املانعة لالأجراء من القيام باأعمال مناف�سة الأ�سحاب عملهم 

ال�سابقني. ففيما كان يكفي حتديد فرتة زمنية ومنطقة جغرافية للقول ب�سحة بنود 

مماثلة، اأدخل القرار �سروطا جديدة، منها اأن يكون البند �سروريا ومربرا واأن يكون 

مقابل بدل مايل. بعدما يقارب ثالث �سنوات، اأكد قا�سي االأمور امل�ستعجلة يف 

املنت على هذا التوجه، ممهدا لن�سوء تيار اجتهادي منا�سر حلرية العمل. 

المجلس الدستوري: خطوة اضافية في اتجاه االستنكاف عن احقاق الحق 

ر�سم رائد �سرف

حق المعرفة لألشخاص الُمتبّنين  
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يف عددها 18، ن�سرت »املفكرة« مالحظات مقت�سبة ا�ستعادت من خاللها 

ب�سَمة  راأيها  ح�سب  �سبغته  التي  الد�ستوري  املجل�س  حمطات  بع�س 

اال�ستنكاف عن اإحقاق احلق. وقد متثلت هذه املحطات )1( بامتناعه عن 

النظر يف الطعون املقدمة على د�ستورية قوانني خالل فرتة فراغ املجل�س من 

 2013 ال�سادر يف  النيابي  املجل�س  قانون متديد والية  و)2( على  اأع�سائه، 

يف  النظر  عن  بامتناعه  و)3(  ن�سابه  بتعطيل  اأع�سائه  من  ثالثة  قام  بعدما 

الطعنني املقّدمني من رئي�س اجلمهورية ال�سابق مي�سال �سليمان وعدد من 

النواب على قانون حترير االإيجارات القدمية على خلفية اأن القانون ُن�سر يف 

اجلريدة الر�سمية قبل موعد �سدوره احلا�سل بعد يوم من تاريخ الن�سر. 

ومع �سدور القرار الد�ستوري اجلديد يف 28-11-2014 يف الطعن على قانون 

ا�ستنكافاً جديداً  2014، ت�سجل »املفكرة«  النيابي يف  متديد والية املجل�س 

عن اإحقاق احلق: فرغم اإقرار املجل�س باحلق )عدم د�ستورية التمديد ل�سنتني 

و�سبعة اأ�سهر والتي هي مدة طويلة ال يربرها اأي ظرف ا�ستثنائي اآين ح�سب 

املوؤ�س�سات  يف  فراغ  ح�سول  خ�سية  اإحقاقه  عن  ا�ستنكف  فاإنه  املجل�س(، 

الد�ستورية يتعار�س حكماً مع الغاية التي وجد من اأجلها الد�ستور ويوؤدي 

اىل اإدخال البالد يف املجهول. وبذلك، بدا املجل�س وكاأنه ير�سخ لقوى االأمر 

الواقع، وحتديداً لل�سلطة الت�سريعية التي ُوجد اأ�ساًل ملراقبتها. فبدل اأن ي�سبط 

اأعمالها املخالفة للد�ستور، ر�سخ هو ملا قررته )هي( بعدما اعترب »التمديد اأمراً 

واقعاً« )العبارة بني القو�سني ماأخوذة من قرار املجل�س(. وقد ادعى املجل�س 

والية  متديد  قانون  »اأن  اأ�سا�س  على  له  املتاحة  اخليارات  )تقلي�س(  انعدام 

الطعن يف  واأن  فقط«،  اأيام  بت�سعة  الوالية  انتهاء  قبل  النواب �سدر  جمل�س 

د�ستوريته قدم »قبل اأ�سبوع من انتهاء الوالية«. ففي ظرف كهذا، يوؤدي اإبطال 

القانون اىل عّد والية املجل�س النيابي املنتهية حكماً، ما يحرم هذا املجل�س 

من اإمكانية تق�سري مدة التمديد على نحو يتنا�سب مع الظروف اال�ستثنائية 

الراهنة. ومن هذه الوجهة، يكون املجل�س تالياً اأمام اأمر من اأمرين: فاإما تغليب 

الد�ستور، فيح�سل فراغ موؤ�س�ساتي يجر البالد اىل خماطر كبرية، واإّما الر�سوخ 

للواقع تفادياً للفراغ ولهذا الكم من املخاطر. واالنتقاد االأكرب الذي يوجه اىل 

املجل�س الد�ستوري يكمن حتديداً يف ح�سر نف�سه يف هذا اخليار املخادع والذي 

اأنه  ما جاء يف احلكم جلهة  فاإذا �سح  الثاين.  التوجه  ترجيح  اىل  اأدى طبعاً 

ر مدة  لي�س باإمكان املجل�س الد�ستوري اأن يحل حمل املجل�س النيابي فيق�سّ

التمديد مثاًل، فاإنه كان باإمكانه باملقابل اإبطال القانون مع تعليق مدة نفاذ القرار 

الأ�سابيع اأو اأ�سهر متكيناً للحكومة من اإجراء انتخابات نيابية اأو للمجل�س النيابي 

املجل�س  اأق�سر يحتمل تربيرها وفق منطق  ثان ملدة  قانون متديد  اإ�سدار  من 

بالظروف اال�ستثنائية احلا�سرة. وما يوؤكد ذلك هو وجود �سوابق حديثة يف 

الد�ستورية  املحكمة  ال�سادر عن  القرار  اأبرزها  املجال،  دول جماورة يف هذا 

العليا يف م�سر يف 2-6-2013 حني علقت نفاذ قرارها املت�سل باإعالن عدم 

د�ستورية قانون جمل�س ال�سورى وتالياً حله، اىل حني انتخاب جمل�س النواب 

املجل�س جتاهل هذه االحتماالت  واأن  اأما  الت�سريعي.  للفراغ  تفادياً  اجلديد 

اإحقاق احلق. وما  اال�ستنكاف عن  اأنه اختار عمداً  يعني  االأخرى، فذلك 

يزيد هذا االختيار قابلية لالنتقاد هو �سعي املجل�س اىل اإحاطة اال�ستنكاف 

بقوة فوق د�ستورية: فاإذا �سكل التمديد خمالفة للد�ستور من حيث املبداأ، فاإن 

قبول الفراغ يتعار�س وفقاً ملا جاء يف اإحدى حيثياته اخلتامية، مع الغاية التي 

و�سع الد�ستور من اأجلها وبكلمة اأخرى مع املبادئ فوق الد�ستورية. وبذلك، 

يكون املجل�س قد خطا خطوة عمالقة يف اجتاه اإلغاء ذاته. 

فهرس 
 

التبني غري ال�سرعي....ق�سة قدمية مع لبنان
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ديدا غيغان

الأول مرة يف تاريخ لبنان، تقييد حق املواطن ال�سوري يف 

الدخول اليه 

غيدة فرنجية

يف متاهة املجل�س الد�ستوري

وسام لحام

حرية التعبري ف�سحاً للف�ساد يف قرارات ق�سائية حديثة: اأو حني 

غّلب الق�ساء امل�سلحة العامة على اعتبارات الكرامة ال�سخ�سية

نزار صاغية

القا�سي �سامر يون�س �سباقاً يف تاأكيد حق املجتمع مبعرفة 

اأفعال الغ�س

 ُف�سل تع�سفاً 
ٍّ

�س حقَّ نقابي
ّ
جمل�س العمل التحكيمي يكر

... خالل اأقل من �سهرين

سارة ونسا

حكم ق�سائي يقر حق عاملة منزلية باأجورها بعد 16 �سنة من 

بدء عملها يف لبنان: للعامالت املنزليات حق التقا�سي اأي�ساً

تيار اجتهادي لتعزيز »حرية العمل«؟

هل الق�ساء اأي�ساً خارج متناول اأ�سحاب االإعاقة اجل�سدية؟

نرمين السباعي

رد من قوى االأمن الداخلي يف ق�سية حمام االآغا، ورد على الرد

اأزمة ال�سري يف لبنان: كيف توقف »جح�س الدولة«؟

جويل بطرس

اأول االأحكام يف ق�سايا االإجتار بالب�سر: واجلناة مواطنون 

�سوريون دفعوا اأبناَءهم اىل الت�سّول

تكرمي القا�سيني زلفا احل�سن ومنري �سليمان
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مقاالت ملف العدد:

مقاالت أخرى:

غيدة فرنجية

الأول مرة، فر�ست الدولة اللبنانية على املواطنني ال�سوريني ان يكون لديهم 

�سبب مقبول لدخول لبنان.  ففي31-12-2014، اأ�سدرت املديرية العامة 

لالمن العام اعالنا بو�سع معايري جديدة لتنظيم دخول ال�سوريني اىل لبنان. 

اقامات موؤقتة  وت�سمح هذه االأ�سباب للمواطنني �سوريني باحل�سول على 

ق�سرية املدة )با�ستثناء االإقامات الدرا�سية ال�سنوية( خالفا ملا كان معموال به 

�سابقا كان قبل العام 2011 او بعده حيث كان املواطنون ال�سوريون يح�سلون 

تلقائيا على اقامات ملدة �ستة اأ�سهر على االأقل، قابلة للتجديد. 

ويطرح هذا القرار ا�سكاليات عدة، اأبرزها االآتية: 

اول: تدابري متييزية �سد املواطنني ال�سوريني بالن�سبة اىل �سائر الأجانب؟

فمن الوا�سح ان هذا القرار جاء خمالفا لي�س فقط لالتفاقيات الثنائية 

امتيازات  متنح  التي  اللبنانية  للقوانني  اأي�سا  بل  و�سوريا  لبنان  بني 

بني  التنقل  وحرية  لبنان  يف  واالإقامة  للدخول  ال�سوريني  للمواطنني 

البلدين يف مقابل املعاملة باملثل للبنانيني يف �سوريا. فهل فقد املواطن 

اآخر  اجنبي  الي  مماثلة  معاملة  يلقى  لكي  االمتيازات  هذه  ال�سوري 

اأم انه ا�سبح اليوم يلقى معاملة متييزية ازاء �سائر االأجانب؟ ويبدو ان 

تقت�سر على  املو�سوعة  املعايري  اأن  الثاين طاملا  املنحى  نحو  يتّجه  القرار 

املواطنني ال�سوريني وتفر�س �سروطا عليهم دون �سواهم. 

ثانيا: اإغالق احلدود النظامية امام املواطنني ال�سوريني الأكرث حاجة 

للدخول اىل لبنان:

ف�سال عن ذلك، فان التدقيق يف هذه املعايري يظهر اأنها توؤدي اىل اغالق 

اىل  للدخول  حاجة  االأكرث  ال�سوريني  املواطنني  اأمام  النظامية  احلدود 

لبنان، وحتديدا فئة الالجئني. 

لة من اي ا�سارة حلاالت اللجوء )اأو  فقد خلت الئحة اأ�سباب الدخول املف�سّ

النزوح وفق قامو�س املفردات اللبناين( هربا من اال�سطهاد والعنف. ورغم 

ذلك، يلحظ اأن بطاقة دخول املواطنني ال�سوريني التي يدون عليها اأ�سباب 

الدخول اىل لبنان تت�سمن فئة »نازح« مما يوحي باإمكان ت�سريح الراغبني 

منهم عن ارادتهم باللجوء اىل لبنان. فهل وردت عبارة النزوح �سهوا اأم اأن 

ثمة ارادة يف ابقاء التناق�س قائما بهدف ابقاء االنتقائية وال�سبابية قائمتني 

يف حتديد هذه ال�سروط؟ ثم، من �سيتوىل التثبت من توفر �سروط اللجوء 

)النزوح( يف حال ثبت اأنه من االأ�سباب املربرة للدخول؟ واأي دور للجهة 

املوؤهلة دوليا للقيام بذلك اي مفو�سية االمم املتحدة ل�سوؤون الالجئني؟ 

ويخ�سى بالواقع اأن توؤدي هذه الالئحة لي�س اىل تخفي�س عدد الالجئني 

ال�سوريني اىل لبنان، امنا، اىل ارتفاع ن�سبة الالجئني الداخلني بطرق غري 

�سرعية، االأمر الذي يزيد من ه�سا�سة اأو�ساعهم.   

ثالثا: التمييز بني املواطنني ال�سوريني وفق قدراتهم املالية:  

فمن البنّي اأن الئحة االأ�سباب تهدف اىل منع دخول ال�سوريني االأكرث 

فقرا مع فتح احلدود امام الذين يتمتعون بظروف اقت�سادية جيدة. وهو 

ما يتبني من فر�س اإبراز مبلغ الف دوالر وحجز فندقي للدخول بهدف 

معارف  من  تعهد  ابراز  او  لبنان  يف  عقارات  ملكية  اإثبات  او  ال�سياحة 

�سخ�سية يف لبنان تتعهد بكفالة اإقامة وم�سكن الوافد ال�سوري.

على  املعايري  هذه  انطباق  مدى  الوا�سح  من  لي�س  انه  ي�سجل  واأخريا، 

املواطنني ال�سوريني الذين دخلوا لبنان قبل العام 2015 او على اعادة 

دخول املواطنني ال�سوريني الذين يحملون اقامات يف لبنان واملتواجدين 

من  الفل�سطينيني  الالجئني  على  او  القرار  ا�سدار  بتاريخ  لبنان  خارج 

املقيمني يف �سوريا.

٭محامية وباحثة في القانون،

عضو في جمعية المفكرة القانونية

المجلس الدستوري يسّلم بالتمديد كأمر واقع: 
خطوة إضافية في اتجاه االستنكاف عن إحقاق الحق

وسام اللحام

 28 تاريخ   7 رقم  االأخري  الد�ستوري  املجل�س  قرار  تو�سيف  املرء يف  يحار 

ت�سرين الثاين 2014 والذي رد مبوجبه الطعن املقدم من اأجل اإبطال قانون 

املبادئ  بتاأكيد جميع  يكتفي  املذكور ال  فالقرار  النواب.  ملجل�س  التمديد 

الد�ستورية بل هو اأي�ساً يعلن �سراحة اأكرث من مرة اأن متديد والية جمل�س 

النواب ل�سنتني و�سبعة اأ�سهر يتعار�س مع الد�ستور. وهكذا، بعد اإعالنه اأن« 

دورية االنتخابات مبداأ د�ستوري ال يجوز امل�س به مطلقاً«، واأن ربط اإجراء 

االنتخابات باالتفاق على قانون انتخاب جديد عمل خمالف للد�ستور، واأن 

الظروف اال�ستثنائية واإن كانت تربر تاأجيل االنتخابات ملدة حمدودة »غري 

اأنها ال تربر متديد والية جمل�س النواب �سنتني و�سبعة اأ�سهر«، يقرر املجل�س 

الد�ستوري ب�سكل اأقرب اإىل ال�سوريالية »رد الطعن للحيلولة دون التمادي 

يف حدوث الفراغ يف املوؤ�س�سات الد�ستورية«. 

هذا  باإ�سداره  احلايل  الد�ستوري  املجل�س  باأن  اأواًل  التذكري  من  لنا  بد  وال 

القرار يكون من�سجماً مع ذاته، اإذ هو �سبق اأن مدد لنف�سه عندما متّنع عن 

اأيار  يف  واليتهم  انتهت  الذين  اخلم�سة  االأع�ساء  لتحديد  القرعة  اإجراء 

2012 بذريعة القانون الذي اأقره جمل�س النواب يف 2 متوز 2012 املت�سمن 

اإلغاء القرعة، والذي مل ي�سدر يف اجلريدة الر�سمية اإال يف نهاية �سهر ت�سرين 

االأول 2012. لذلك تكون الهيئة احلالية للمجل�س الد�ستوري قد مددت 

لنف�سها من خالل اعتبار اأن الرغبة ال�سيا�سية التي اأقرت قانون اإلغاء القرعة 

تتفوق على املوجب الد�ستوري القا�سي بعدم نفاذ القانون اإال بعد اإ�سداره 

عماًل باملبداأ »Lex instituitur cum promulgator« )القانون 

يوجد عند اإ�سداره(. فال غرابة اإذاً اأن يتبع املجل�س الد�ستوري النهج نف�سه، 

على  ال�سيا�سي  الواقع  تفوق  اإىل  م�ستنداً  النواب  ملجل�س  التمديد  فيقبل 

املبادئ التي توؤلف جمتمعة الكتلة الد�ستورية.

ومبا اأن املجل�س الد�ستوري اأقر جميع املبادئ الد�ستورية واأعلن �سراحة اأن 

عليها  يقوم  التي  للقيم  وخمالف  الد�ستورية  عدم  بعيب  م�سوب  التمديد 

اإذ  القرار،  هذا  ملقارعة  من حجج  يتبّق يف جعبتنا  الدميقراطي، مل  النظام 

كيف لنا اأن جنادله يف اأمور ال خالف فيها. لذلك كان ال بد لنا من االقت�سار 

يف تعليقنا هذا على الفقرة الثامنة واالأخرية من القرار والتي تقلب الو�سع 

راأ�ساً على عقب وتعلن �سراحة اأن »اإبطال قانون التمديد املخالف للد�ستور، 

يف الو�سع الراهن، قد يوؤدي اإىل فراغ يف ال�سلطة اال�سرتاعية، ي�ساف اإىل 

ال�سغور يف رئا�سة اجلمهورية، ما يتعار�س جذرياً من الد�ستور، لذلك يعترب 

دح�سها  بغية  الفقرة  هذه  طال�سم  فك  اأن  والظاهر  واقعاً«.  اأمراً  التمديد 

�سيبني لنا مدى خطورة النتائج امل�ستقبلية املرتتبة على هذا القرار.

املعتمد بني  التفريق اجلديد  تتطلب  نف�سها  تفر�س  التي  االأوىل  املالحظة 

الد�ستوري،  املجل�س  قرار  خالل  فمن  الد�ستورية.  العيوب  من  نوعني 

يت�سح لنا اأن هناك ما يخالف الد�ستور )التمديد( من جهة، وما يتعار�س 

عن  املجل�س  يكون  وهكذا  ثانية.  من جهة  )الفراغ(  الد�ستور  مع  جذرياً 

علم اأو جهل قد اأدخل تراتبية يف املخالفات بحيث يتم القبول باملخالفة 

الدنيا بغية عدم الوقوع مبخالفة كربى، ما يطعن يف الغاية التي من اأجلها 

اأي  واإبطال  القوانني  د�ستورية  مراقبة  اأال وهي  الد�ستوري،  املجل�س  ُوجد 

ن�س ال يتوافق مع اأحكام الد�ستور.

التنا�سب  مبداأ  طبق  الد�ستوري  املجل�س  اأن  هو  اليه  االإ�سارة  جتدر  وما 

اأقره اجتهاد املجل�س  )principe de proportinnalité( الذي 

اإىل  يف�سي  والذي  قراراته  من  كبرية  جمموعة  يف  الفرن�سي  الد�ستوري 

املوازنة  �سريطة  اآخر  د�ستوري  مبداأ  با�سم  ما  د�ستوري  مببداأ  بامل�س  القبول 

بينهما وفقاً حلدود معينة. فال هرمية بني املبادئ التي تت�سكل منها الكتلة 

دقيق  حتكيم  بل   )bloc de constitutionnalité( الد�ستورية 

فمبداأ  متعار�سة.  اعتبارات  بني  التوازن  تاأمني  اأجل  من  املجل�س  به  يقوم 

دورية االنتخابات يجب عدم تعطيله مطلقاً من اأجل منع الفراغ بل يتوجب 

املوازنة بينهما للخروج بالنتائج التي تتدرج على ال�سكل التايل:

اال�ستثنائي -  الظرف  من  التحقق  مت  اإذا  بالتمديد  القبول  اأوال:   

على اأن يكون هذا االأمر حم�سوراً بفرتة زمنية ق�سرية، وعليه فاإن 

التمديد ملنع الفراغ الأكرث من �سنتني يرتدي طابع عدم التنا�سب 

.)disproportion manifeste( ال�ساطع

 ثانيا: مبا اأن املجل�س الد�ستوري يف معر�س رقابته ال يتاأكد فقط من - 

الغاية التي من اأجلها اأقر القانون بل اأي�ساً من الو�سيلة التي جرى 

مالءمتها،  درا�سة  عرب  وذلك  الغاية،  هذه  حتقيق  اأجل  من  تبنيها 

�ساطعاً  اأخطاأ خطاً  امل�سرتع  باملجل�س مالحظة كون  فاإنه كان حرياً 

واليته  متديد  له  يربر  الذي ال  اال�ستثنائي  الظرف  بتقدير خطورة 

الأربع �سنوات كاملة اإذا ما اأخذنا التمديد االأول باحل�سبان.

اإبطال قانون التمديد والقبول بفراغ ب�سيط لن يتعّدى يف -   ثالثاً: 

على  مرغمة  التنفيذية  ال�سلطة  كون  اأ�سهر  ثالثة  االأحوال  مطلق 

تاريخ  على االأقل من  يوماً  الهيئات االنتخابية قبل ت�سعني  دعوة 

تاريخ   25 الرقم  القانون  من   44 املادة  باأحكام  عماًل  االنتخاب 

2008/10/8 )قانون انتخاب اأع�ساء جمل�س النواب(.

الذي  ال�سعب  بدل حرمان  ب�سيط  بفراغ  القبول  التنا�سب حتتم  قاعدة  اإن 

يعترب م�سدر ال�سيادة وال�سرعية يف لبنان من حقه مبمار�سة الو�سيلة الوحيدة 

املتاحة له من اأجل اختيار ال�سلطة ال�سيا�سية التي �ستتوىل احلكم.

ذاته  الفراغ  مببداأ  وتتعلق  اأي�ساً  نف�سها  تفر�س  مالحظة  اأن  علماً  هذا 

اجلمهورية  رئي�س  يعمد  فعندما  الد�ستوري.  املجل�س  منه  يتخوف  الذي 

احلل  قرار  ي�ستمل  اأن  »وجب  النواب  جمل�س  بحل  مر�سوم  اإ�سدار  اإىل 

الثالثة  تتجاوز  ال  مدة  يف  تنتهي  جديدة  انتخابات  الإجراء  دعوة  على 

فراغ  بح�سول  يقبل  الد�ستور  اأن  اأي  الد�ستور(.  من   25 )املادة  اأ�سهر« 

يق�سده  الذي  فالفراغ  اأ�سهر،  ثالثة  عن  يزيد  ال  الت�سريعية  ال�سلطة  يف 

ولي�س  له  معلومة  نهاية  ال  الذي  ذلك  حقيقة  هو  الد�ستوري  املجل�س 

اإبطال  كان  وملا  احلل.  مر�سوم  �سدور  عند  الد�ستور  يتوقعه  الذي  ذلك 

ذلك  فاإن  النواب  جمل�س  حل  نتائجه  حيث  من  يوازي  التمديد  قانون 

يوؤدي  ما  الد�ستورية،  املهل  الناخبة �سمن  الهيئات  دعوة  ي�ستتبع حكماً 

اإىل تهافت حجة الفراغ تهافتاً ال يقبل اجلدال.

عالوة على ذلك، يجب اأال نن�سى اأن هذا الفراغ الب�سيط هو نتيجة مبا�سرة 

ال�ستنفاد جمل�س النواب املهل كافة عرب اإقراره القانون قبل خم�سة ع�سر يوماً 

فقط من انتهاء واليته، ما و�سع املجل�س الد�ستوري اأمام هذا املوقف احلرج: اإما 

القبول بالتمديد اأو الدخول بالفراغ. لقد مار�س جمل�س النواب بت�سرفه هذا 

ابتزازاً مو�سوفاً لكل من املجل�س الد�ستوري وال�سعب اللبناين، لذلك كان من 

املفرت�س تطبيق قاعدة التنا�سب تطبيقاً اأ�سد كون الفراغ هنا مفتعاًل وال ميكن 

الت�سحية مببداأ دورية االنتخاب االأ�سيل بذريعة فراغ ب�سيط ومفتعل.

كما ال بد من التذكري باأن جمل�س الوزراء اأ�سدر يف 19 اآب 2014 املر�سوم 

رقم 312 الذي دعا مبوجبه الهيئات الناخبة يف 16 ت�سرين الثاين 2014. 

فلو �سدر قانون التمديد قبل نهاية والية املجل�س بفرتة معقولة لكان اإبطاله 

ي�سمح باإجراء االنتخابات دون الوقوع يف الفراغ، ما يوؤكد اأن غاية جمل�س 

لتحقيق  التمديد  بل  املزعوم  اال�ستثنائي  الظرف  درء  تكن  مل  النواب 

خو�س  على  قادرة  غري  نف�سها  وجدت  التي  ال�سيا�سية  االأحزاب  م�سالح 

 détournement de( االنتحابات. وهكذا نكون اأمام حتوير لل�سلطة

pouvoir( جلاأ اليه املجل�س النيابي متعمداً من خالل ا�ستخدام �سلطته 

لتحقيق غاية غري م�سروعة.

ولكي نبلغ باملنطق مداه النهائي ونفكك كل الذرائع، فلنفرت�س ح�سول 

وحقيقة  احلل؟  على  ع�سي  و�سع  اأمام  حينها  نكون  هل  فعلياً،  الفراغ 

التدابري  تتخذ  اأن  اال�ستثنائية  الظروف  يف  االإدارية  لل�سلطة  اأن  االأمر 

كال�سلطة  اأخرى  �سلطة  اخت�سا�س  يف  تدخل  كانت  لو  حتى  املنا�سبة 

االأمر منذ  الفرن�سي هذا  الدولة  اأقر جمل�س �سورى  الت�سريعية مثاًل. وقد 

وقد   ،)CE 28 juin 1918, Heryiès(  1918 �سنة  ال�سهري  قراره 

القى تطبيقات متعددة مذاك يف كل من لبنان وفرن�سا. فاإذا كان الظرف 

�سالحيات  نطاق  يف  تدخل  تدابري  باتخاذ  لالإدارة  ي�سمح  اال�ستثنائي 

تطبيق  االأوىل  فمن  االأخري،  هذا  وجود  عند  الت�سريعية  النواب  جمل�س 

هذا املبداأ عندما يكون جمل�س النواب منحاًل على اأن تكون هذه التدابري 

�سرورية وتنتهي بانتهاء الظرف اال�ستثنائي. فال فراغ واقع باملطلق.

�سارك  قد  القانون  اإبطال  برف�سه  الد�ستوري  املجل�س  يكون  وهكذا 

ملجل�س  �سمح  اأي�ساً  وهو  الفراغ  من  وتخويفهم  اللبنانيني  على  بالتهويل 

على  اجلميع  اإرغام  عرب  ذاتها  االبتزاز  عملية  مبمار�سة  م�ستقباًل  النواب 

احلايل  املجل�س  يعمد  اأن  مينع  الذي  فما  والفراغ.  التمديد  بني  االختيار 

الد�ستوري  املجل�س  �سمح  وكيف  ورابعة؟  ثالثة  مرة  لنف�سه  التمديد  اإىل 

)املتهالكة  �سرعيته  ير�سخ  كي  التاريخية  الفر�سة  هذه  ي�سّيع  باأن  لنف�سه 

اأ�ساًل( وينت�سر للحق بوجه �سلطة باتت من الوقاحة مبكان عدم حاجتها 

اإىل تربير اأفعالها التي تخالف الد�ستور جهراً.

اأال وهي الدفاع عن مبادئ دولة  نبيلة  اأن�سئ املجل�س الد�ستوري لغاية  لقد 

هذا  ف�سل  كيف  نالحظ  عندما  ناأ�سف  وكم  الدميقراطية.  والقيم  القانون 

املجل�س، ال �سيما هيئته احلالية، يف حتقيق الغاية التي تربر وجوده، وكم هو 

�سا�سع الفرق بني اأهدافه املعلنة وحقيقة ت�سرفاته حتى �سح فيه قول ال�ساعر:

 ومما يزهدين يف اأر�س اأندل�ٍس      اأ�سماُء معتمٍد فيها ومعت�سد

األقاب مملكة يف غري مو�سعها      كالهر يحكي انتفاخاً �سورة االأ�سد

 ٭مؤلف وكاتب، باحث في الفلسفة

 السياسية والقانون الدستوري

 www.maharat-news.com ال�سورة منقولة عن موقع 

في متاهة المجلس الدستوري

ألول مرة في تاريخ لبنان: تقييد حق المواطن السوري في الدخول اليه
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نزار صاغية

�سهد ال�سهران االأخريان ل�سنة 2014 تطورات الفتة يف جمال حرية التعبري 

�سوء  وعلى  الف�ساد.  بك�سف  املت�سلة  امل�سائل  جلهة  �سيما  وال  لبنان،  يف 

يكون  »الت�سهري حق حني  مبداأ  لتكري�س  احلقوقي  الن�ساط  اأن  بدا  ذلك، 

اأهمية،  االأحكام  هذه  يزيد  وما  املحاكم.  عمل  يف  كَله 
ُ
اأ ُيوؤتي  بداأ  واجباً« 

هو اأن بع�سها جاء كنتيجة مبا�سرة للتفاعل بني املحاكم املعنية واحلراكات 

االجتماعية واحلقوقية يف اجتاه تعزيز حرية التعبري يف ك�سف �سرف النفوذ 

 15 الرقم  عددها  خ�س�ست  قد  »املفكرة«  وكانت  يرافقه.  الذي  والف�ساد 

ال�سادر يف اآذار 2014 للجدلية بني االإعالم والق�ساء، وذلك على خلفية ما 

اأ�سمته اآنذاك مبعركة حمكمة املطبوعات. 

وقبل امل�سي قدماً يف عر�س هذه التطورات، ن�سارع اىل االإ�سارة اىل مدى 

ات�سال اأحكام مماثلة باأ�س�س النظام ال�سيا�سي القائم. وهذا ما عك�سه اأحد 

االأحكام مو�سوع هذه املقالة )احلكم ال�سادر يف 26-11-2014 عن قا�سي 

االأمور امل�ستعجلة يف بريوت جاد معلوف( باإحالته اىل درا�سات عدة اأظهرت 

الرتابط الوثيق بني حرية االإعالم والف�ساد واأكدت اأن ن�سبة الف�ساد تت�ساءل 

كلما ازدادت حرية التعبري واالإعالم. وتوؤدي ترجمة هذه العبارة يف النظام 

اللبناين اىل القول باأن من �ساأن تعزيز حرية الت عبري اأن يوؤدي اىل تراجع 

من  ي�ستتبعه  وما  الدولة  مبوارد  الزعماء  الف�ساد ويف مدى حتكم  ن�سبي يف 

ا�ستقطاب �سيا�سي. وعليه، ينتمي مبدئياً الت�سييق على حرية التعبري مثله 

اأو عن تكري�س ا�ستقالل الق�ساء اىل  مثل االمتناع عن و�سع موازنة عامة 

القيم  هذه  من  اأي  مثل  مثله  التعبري  اإقرار حرية  يعزز  فيما  الزعماء،  نظام 

 على امل�ساواة واملواطنة.
ّ

 مبني
ّ

اإمكانات االنتقال اىل حكم دميقراطي

القرار الصادر عن قاضي األمور المستعجلة 
في بيروت في 2014-11-26:

واجب الدولة ضمان مشاركة المواطنين النشطة 
في فضح الفساد

يف هذه الق�سية، تقدم �سابط يف االأمن العام با�ستدعاء طالباً من قا�سي 

 )مل يذكر ا�سمه يف 
ّ

االأمور امل�ستعجلة يف بريوت التدخل الإلزام اإعالمي

القرار( باإزالة ت�سريح ورد على �سفحة الفاي�سبوك العائدة له، واأ�سار اليه 

باالأحرف االأوىل من ا�سمه يف م�ساألة تهريب اأجهزة خلوية يف املطار. وقد 

ورتبته  وظيفته  واىل  اليه  ي�سيء  الت�سريح  هذا  باأن  طلبه  امل�ستدعي  برر 

�سّحة  ال�سفحة  �ساحب  اأّكد  اال�ستدعاء،  هذا  مواجهة  ويف  ومركزه. 

يقّدم  ومل  التعبري.  بحرية  عماًل  �سفحته  على  اإبقائه  على  ا 
ًّ
م�سر اخلرب 

جمرد  بل  اخلرب،  يف  الواردة  املعلومات  �سحة  توؤكد  اإثباتات  االأخري  هذا 

موؤ�سرات على ذلك، من قبيل اأنه مت موؤخراً نقل ال�سابط من مركز عمله 

على خلفية ارتكاباته. واإذ اأ�سار القا�سي معلوف اىل عدد من االعتبارات 

التي باتت معهودة اىل حد ما يف اأحكامه الق�سائية )الو�سول اىل املعلومة 

وحق املواطنني باملعرفة عماًل بالد�ستور واملواثيق الدولية(، فاإن  قراره متيز 

من خالل اإقحام جمموعة من االعتبارات غري االعتيادية يف املوازنة بني 

حرية التعبري يف ف�سح الف�ساد وحماية ال�سمعة ال�سخ�سية. ومن اأهم هذه 

االآتية:  االعتبارات 

وم�ستوى -  االإعالم  حرية  بني  الوثيق  الرتابط  اىل  االإ�سارة  اأواًل، 

القرار  يكتف  مل  ال�سياق،  هذا  ويف  بيانه.  �سبق  كما  الف�ساد 

ذهب  بل  الف�ساد،  ملكافحة  جمدية  و�سيلة  االإعالم  حرية  بعّد 

ظروف  يف  تتحول  قد  اأنها  التاأكيد  خالل  من  ذلك،  من  اأبعد 

هذه  وتوؤ�سر  الهدف.  هذا  اىل  للو�سول  الوحيدة  الو�سيلة  معينة 

اأجهزة  دور  تعطل  اإزاء  معلوف  القا�سي  خماوف  اىل  العبارة 

املجدية  الو�سيلة  االإعالم  في�سبح  الر�سمية،  واملحا�سبة  الرقابة 

على حتريك  االأجهزة  هذه  الإرغام  اأو  املرتكبني  لف�سح  الوحيدة 

اأنيقاً  رداً  العبارة  ت�سكل هذه  املعنى،  وبهذا  املالحقات �سدهم. 

االإعالمي  الف�سح  جتنب  اىل  تدعو  التي  اخلطابات  على  وبليغاً 

�سفراء(  و�سحافة  اإثارة  اأعمال  اأنه  على  ر  ُي�سوَّ ما  غالباً  )الذي 

الف�ساد،  من  لالقت�سا�س  وحدها  الر�سمية  الو�سائل  وانتهاج 

وذلك �سوناً لكرامة االأ�سخا�س اأو هيبة املوؤ�س�سات التي ينتمون 

املراجع  ال�سادرة عن  اخلطابات  اخلطابات،  اأبرز هذه  ومن  اليها. 

اإطار  يف  الق�ساة  من  باأي  ت�سكيك  اأي  ح�سر  بوجوب  الق�سائية 

اآليات املحا�سبة الر�سمية �سوناً لهيبة الق�ساء، اأو اأي�ساً اخلطابات 

ال�سادرة موؤخراً عن عدد من الوزراء يف مواجهة حملة الت�سهري 

 .
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باملوؤ�س�سات املخالفة التي يقودها الوزير وائل اأبو فاعور

من -  االقت�ساد،  على  اخلطرية  الف�ساد  تاأثريات  اىل  االإ�سارة  ثانياً، 

منطلق اأنه ي�سكل »اأحد العوائق الرئي�سية للتطور والنمو«. وبذلك، 

واحلقوق  التعبري  حرية  بني  املوازنة  �سروط  معلوف  القا�سي  اأعاد 

احلقوق  تقت�سر على  التعبري ال  فكفة حرية  بال�سمعة:  ال�سخ�سية 

املدنية وال�سيا�سية بل ت�سمل اأي�ساً اعتبارات التنمية وما ي�ستتبعها 

من حقوق اجتماعية واقت�سادية. 

ثالثاً، التاأكيد على دور ال�سلطات العامة )ومنها الق�ساء( مبكافحة - 

االأمم  اتفاقية  13 من  املادة  اىل  مراراً  القرار  اأ�سار  فقد  الف�ساد.  اآفة 

املتحدة ملكافحة الف�ساد وم�سمونها. وقد اأوجبت هذه املادة على 

الدول اأخذ التدابري املنا�سبة لت�سجيع اأفراد وجماعات ال ينتمون 

اىل القطاع العام على امل�ساركة الن�سطة يف منع الف�ساد وحماربته، 

عرب  واأ�سبابه،  الف�ساد  بوجود  يتعلق  ما  يف  النا�س  وعي  والإذكاء 

تدابري عديدة، ومنها خا�سة ما ي�سمن تي�ّسر ح�سول النا�س فعلياً 

املعلومات  التما�س  وحماية  وتعزيز  واحرتام  »املعلومات«  على 

املتعلقة بالف�ساد وتلقيها ون�سرها وتعميمها.

رابعا، التاأكيد على اأن �سمان حرية و�سائل االإعالم يف هذا امل�سمار - 

بتمكينها من  اأي�ساً  بل  ممار�سة حق،  بتمكينها من  فقط  يرتبط  ال 

القا�سي  الف�ساد. ويف هذا االإطار، ذهب  القيام بواجبها يف ف�سح 

معلوف اىل حّد خماطبة احل�ّسني املواطني واملهني لهذه الو�سائل، 

التحلي  خالل  من  احلق/الواجب  هذا  حت�سني  اىل  اإياها  داعياً 

مبعايري اأخالقية عالية واتخاذ التدابري الالزمة لتاأمني اأعلى م�ستوى 

من الدقة واملهنية يف اال�ستق�ساء عن املعلومات والتعاطي معها.  

ومقابل هذه االعتبارات التي من �ساأنها اأن تعزز وترجح وزن حرية التعبري 

يف عملية املوازنة، عمد القا�سي معلوف اىل التخفيف من وزن اعتبارات 

ا�ستعاد  ال�سياق،  ال�سخ�سية للقيمني على خدمة عامة. ويف هذا  ال�سمعة 
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االأخبار �سد  اجلميل  �سامي  النائب  ق�سية  له يف  �سابق  حيثيات حكم 

اأو ميار�س �سلطة عامة يتخلى حكماً  اأن من يتعاطى ال�ساأن العام  ومفادها 

الراأي  العاديني ويخ�سع ملراقبة  املتوفرة لالأ�سخا�س  عن جزء من احلماية 

من  اأعلى  ن�سبة  اإظهار  من  له  بد  وال  بوظيفته،  املتعلقة  اأفعاله  بكل  العام 

والتقبل.  الت�سامح 

وعلى اأ�سا�س هذه االعتبارات كافة، انتهى القا�سي معلوف اىل رد الدعوى 

من دون اأن يناق�س مدى �سحة اأو ثبوت االأفعال املن�سوبة اىل امل�ستدعي. 

فالق�ساء امل�ستعجل يتدخل فقط يف حاالت التعر�س الوا�سح حلق معني، 

فيما اتهام موظف عام بالتورط ب�سكل اأو باآخر يف عملية تهريب يحتمل اأن 

يكون اأمراً حمقاً ورمبا واجباً. وتالياً، يتعني على الق�ساء امل�ستعجل وفق ما 

جاء يف احلكم رفع يده يف حاالت م�سابهة، على اأن يكون طبعاً للمت�سرر 

يت�سل  مبا  اإجمااًل  املطبوعات  املخت�س )حمكمة  القا�سي  اىل  اللجوء  حق 

بق�سايا القدح والذم( الإثبات االعتداء غري املربر عليه، مع ما يرافق ذلك 

من وجاهية وعالنية. ول�سان حال القرار يف هذا ال�سدد: ما هو بديهي هو 

�سون حرية االإعالم، اأما حت�سني م�سوؤولني عموميني اإزاء االتهام االإعالمي 

فلي�س كذلك، ما دام ثمة احتمال اأن يكون اتهامهم حمقاً. 

اأمام الق�ساء  ويف موازاة �سدور هذا القرار، كانت ق�سية اأخرى تتفاعل 

االأخبار  جريدة  من  املوجهة  الف�ساد  اتهامات  ق�سية  هي  امل�ستعجل، 

AUB(، وهي  االأمريكية يف بريوت،  اإدارة جامعة خا�سة )اجلامعة  �سد 

ال  اخلا�س  القطاع  من  باأ�سخا�س  تت�سل  دامت  ما  دقة  اأكرث  ق�سية 

حيث  من  حممية  خا�سة  مرا�سالت  بن�سر  تت�سل  واأنها  عاّمني،  مبوظفني 

اخل�سو�سية.   باعتبارات  املبداأ 

قضية فضح الفساد الحاصل في جامعة خاصة: 
التشهير ونشر مراسالت خاصة جائزان عند 

توفر مصلحة عامة ذات شأن
بداأت ف�سول هذه الق�سية حني ن�سرت جريدة االأخبار جمموعة من املقاالت 

عن اجلامعة االأمريكية يف بريوت. وقد اأحلقت ذلك بن�سر مرا�سالت خا�سة 

املرا�سالت  هذه  ن�سر  اجلريدة  بررت  وقد  اجلامعة.  هذه  على  القيمني  بني 

لذلك،  وتبعاً  ف�ساد.  عمليات  بح�سول  �سريح  اعرتاف  عن  تر�سح  بكونها 

من  بعدد  بريوت  يف  امل�ستعجل  الق�ساء  اىل  االأمريكية  اجلامعة  تقدمت 

لها  العائدة  اخلا�سة  املرا�سالت  وكذلك  املقاالت  اإحدى  الإزالة  الطلبات 

واملن�سورة على املوقع االإلكرتوين للجريدة ومن ثم ملنع ال�سحيفة من ن�سر 

اأمراً  بات  ن�سر مقالة  اأن االعرتا�س على  بها. ويف حني  اأي م�ستند خا�س 

�سائعاً، فاإنها املرة االأوىل التي تنظر فيها املحاكم اللبنانية مبدى م�سروعية ن�سر 

مرا�سلة خا�سة. وللموقف املتخذ يف هذا املجال طبعاً اأهمية خا�سة يف ظل 

اأن موقف  املفتوحة. والالفت  املجتمعات  ونظرية  »الليك�س«  انت�سار ظاهرة 

بالغ االأهمية، انتهى  القا�سي زوين قد �سهد يف �سياق هذه الق�سية تطوراً 

بفعله اىل تكري�س �سابقة من �ساأنها �سمان حرية التعبري يف ف�سح الف�ساد، 

لي�س فقط الف�ساد املعزو اىل �سخ�س قّيم بخدمة عامة بل اأي�ساً الف�ساد املعزو 

اىل هيئات القطاع اخلا�س. 

قراءة  على  القا�سي  ارتكز   ،2014-11-19 يف  ال�سادر  االأول  قراره  ففي 

باالأ�سخا�س من غري  الذم  تعاقب  والتي  العقوبات  قانون  لن�سو�س  حرفية 

�سوناً  خا�سة  مرا�سالت  ن�سر  تعاقب  كما   )583 العموميني)م.  املوظفني 

للحق باخل�سو�سية )م. 581( من دون اأن يويل اأي اعتبار ل�سحة املعلومات 

املن�سورة اأو ملبداأ ح�سن النية اأو لواجب و�سائل االإعالم يف ف�سح الف�ساد. 

ومن �ساأن تطبيق هاتني املادتني على هذا الوجه اأن يوؤدي عملياً اىل حظر 

اأو  حجمها  بلغ  مهما  خا�سة  جتارية  �سركة  اأو  موؤ�س�سة  اأي  بف�ساد  الت�سهري 

حجم ف�سادها. 

لقانون  القراءة احلرفية  القا�سي زوين من هذه  اأيام حتى حترر  تنق�س  ومل 

العامة  املبادئ  مع  ان�سجاماً  اأكرث  8-12-2014 موقفاً  العقوبات ليتخذ يف 

واحلق  العامة  امل�سلحة  بني  املوازنة  اأعمال  اجتاه  يف  وحتديداً  التعبري،  حلرية 

بالكرامة ال�سخ�سية. وقد ح�سل ذلك يف ق�سية اأخرى طلبت فيها اجلامعة 

نف�سها منع اجلريدة نف�سها من ن�سر اأي م�ستندات اأو مرا�سالت خا�سة بها. 

كان  والذي  الق�سية  ملف  على  ا�ستجد  الذي  االأ�سا�سي  العن�سر  ولعل 

من �ساأنه اأن يقود القا�سي اىل تعديل وجهة قراره، متثل يف اإبراز عّينة من 

»املرا�سالت اخلا�سة« التي تطلب اجلامعة منع ن�سرها، ومنها مرا�سلة تقر فيها 

العمليات  من  كبري  عدد  عن  بالت�سريح  اأطبائها  اأحد  بقيام  اجلامعة  اإدارة 

الوهمية، ما رتب على موازنة الدولة مبالغ طائلة غري م�ستحقة. فاأمام هذه 

من  والتي  االأول  لقراره  الفعلية  االأبعاد  للقا�سي  بو�سوح  تبّدت  الواقعة، 

بامل�سلحة  م�سرة  ف�ساد  عمليات  اأمام  العني  اإغما�س  اىل  توؤدي  اأن  �ساأنها 

اأكرث و�سوحاً:  الروؤية  مماثل، بدت  اعتبار  واأمام  كبرياً.  اإ�سراراً  االجتماعية 

الواجب  الكرامات  ت�ستبيح  جريدة  اأنها  على  اجلريدة  اىل  النظر  فبدل 

اأ�سا�سياً  دوراً  توؤدي  اأنها  اليها على  النظر  توجب  وقفها،  ويقت�سي  حمايتها 

اأن يكون  الف�ساد ويقت�سي ت�سجيعها. وعالوة على ذلك، يرجح  يف ف�سح 

القا�سي زوين قد تفاعل اىل حد مع االأ�سئلة املطروحة ب�ساأن قراره االأول 

وانعكا�ساته على احلرية االإعالمية، ورمبا اأي�ساً مع توجهات القانون الدويل 

حلقوق  االأوروبية  املحكمة  عن  ال�سادر  القرار  وخ�سو�ساً  االإطار  هذا  يف 

اأجاز  اأنه  اعتبار  اأبرزته اجلريدة على  12-4-2012 والذي  بتاريخ  االإن�سان 

ن�سر مرا�سالت خا�سة عند ات�سالها مب�سلحة عامة ذات �ساأن. 

امل�سلحة  �سمّو  مبداأ  على  بالتاأكيد  تعليله  القا�سي  ا�ستهل  بذلك،  وعماًل 

العامة على امل�سلحة ال�سخ�سية ومبداأ حق الراأي العام يف االطالع واملعرفة. 

االأمريكية  باجلامعة  خا�سة  مرا�سلة  اأية  ن�سر  منع  اىل  لذلك  تبعاً  وانتهى 

التاأويل  باب  ومن  وعملياً،  �ساأن،  ذات  عامة  مل�سلحة  ومهمة  �سرورية  غري 

املعاك�س، اىل ال�سماح بن�سر اأي مرا�سلة تكون �سرورية ومهمة مل�سلحة عامة 

مماثلة. وجتدر االإ�سارة هنا اىل اأنه اأعلن على غرار القا�سي معلوف اأنه لي�س 

لقا�سي االأمور امل�ستعجلة اأن يح�سم مدى توفر امل�سلحة االجتماعية لن�سر 

ق�ساء  اأمام  ووجاهية  عالنية  ملحاكمة  تبعاً  ذلك  يتقرر  بل  معني،  م�ستند 

االأ�سا�س )حمكمة املطبوعات(. فما هو بديهي هو حرية التعبري، اأما حت�سني 

الهيئات اخلا�سة اإزاء اأي اتهام ب�سبهة ف�ساد فلي�س كذلك. 

يف  هامة  �سابقة  ي�سكل  اأنه  فعدا  الفتة.  اأبعاداً  احلكم  لهذا  اأن  والواقع 

تدعو  ا�ستثنائية  ظروف  توفرت  »كلما  اخلا�سة  املرا�سالت  بن�سر  ال�سماح 

اأو  الدولة  االأمر مي�س �سالمة  ن�سر مرا�سلة خا�سة كعندما يكون  تفهم  اىل 

ال�ساأن  ذات  العامة  للم�سلحة  ومهماً  �سرورياً  الن�سر  كان  متى  اأو  اأمنها 

ال  �سابقة  ي�سكل  فاإنه  ال�سخ�سي«،  باالعتبار  بالت�سحية  ي�سمح  حد  اىل 

اجلزائي  الن�س  تطبيق  با�ستبعاد  اللبناين  الق�ساء  فيها  يقوم  اأهمية،  تقل 

على حاالت معينة عماًل بعلوية املبادئ العامة للقانون والتي حتتم تاأويل 

الن�سو�س يف وجهة تتوافق معها. 

ومن �ساأن ذلك اأن يفتح الباب وا�سعاً اأمام حماية حرية التعبري يف لبنان، 

وال �سيما يف كل ما يت�سل بف�سح ف�ساد االأ�سخا�س الذين ال يتولون اأي 

خدمة عامة. 

والتخاطب  الفقهية  االآراء  على  انفتاحه  زوين  للقا�سي  ن�سجل  اأن  بقي 

امل�سلحة  مقت�سيات  �سوء  على  موقفه  لتطوير  وا�ستعداده  االجتماعي، 

الذي  التطور  امل�ستعجلة، فما هو  االأمور  اأمام ق�ساء  العامة. هذا ما ح�سل 

ح�سل على �سعيد ق�ساء االأ�سا�س، اأي حمكمة املطبوعات؟ كيف انتهت 

هذه  عمل  حول  االأهمية  بالغة  معركة  �سهدت  التي  وهي   2014 �سنة 

املحكمة يف م�ستهلها؟ 

هنا اأي�ساً، ي�سجل للن�ساط احلقوقي اأنه اأحرز تقدماً الفتاً. 

محكمة مطبوعات بيروت تقر حق المواطن 
بالتشهير بفساد القيمين على خدمة عامة  

التقدم احلا�سل هنا متثل يف قرارات اأ�سدرتها حمكمة املطبوعات يف بريوت 

يف اليوم نف�سه )17-11-2014 ( يف ثالث ق�سايا خمتلفة اأقامها قيمون على 

خدمة عامة )قا�سيان ووزير �سابق( �سد و�سائل اإعالمية خمتلفة. وقد دعت 

�سحة  اإثبات  اىل  عليها  املدعى  اجلهات  القرارات  هذه  مبوجب  املحكمة 

االأفعال مو�سوع الذم املدعى بها. وقد بررت املحكمة اإعادة فتح املحاكمة 

لهذه الغاية مبقت�سيات ح�سن العدالة وبحرية ال�سحافة، م�ستندة يف ذلك 

ق�سايا  يف  عليهم  املدعى  تربئ  التي  العقوبات  قانون  من   387 املادة  اىل 

امل�سوؤولية يف  بوظائفهم من  �سوؤون مت�سلة  الذم �سد موظفني عموميني يف 

املحكمة  موقف  تغري  باأن  هنا  التذكري  ويجدر  اأقوالهم.  �سحة  اإثبات  حال 

جاء تبعاً ملواجهة �ساركت فيها و�سائل اإعالم عدة �سد حكميها ال�سادرين 

يف ق�سيتي ال�سنيورة �سد االأخبار ور�سا اأبو زكي ورندة يقظان �سد االأخبار 

. وقد راأت جريدة 
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وحممد نزال، حتت �سعار واجب االإعالم يف ف�سح الف�ساد

االأخبار اآنذاك اأن اإدانة ال�سحايف بالذم مبعزل عن �سحة مو�سوعه اإمنا توؤدي 

عملياً اىل حماية اجلهات الفا�سدة، وتالياً اأ�سحاب النفوذ وحت�سينهم اإزاء اأي 

. ومن هذه اجلهة، اأظهرت املحكمة هي اأي�ساً ا�ستعداداً، ُيح�سب لها، 
4
نقد

لالن�سجام مع احلراك املجتمعي والإعادة النظر يف اجتهاداتها التي يثبت لها 

عدم �سوابيتها. 

اإال اأنه برغم هذا التوجه االإيجابي والذي ال بد اأن يكون له تبعات عدة، 

بع�س  يف  قابلة  عقوبات   387 للمادة  فهمها  يف  املحكمة  حيثيات  تبقى 

زواياها لالنتقاد. فهي ا�سرتطت لتطبيق املادة ثبوت ح�سن النية، اأي اأن 

عن  وجمرداً  العامة  بامل�سلحة  تتعلق  اأ�سباب  من  به  موحى  الفعل  يكون 

اأي غاية �سخ�سية اأو مادية اأو عدائية اأو مق�سودة للحد من كرامة املوظف. 

واإ�سافة هذا ال�سرط هو بالواقع اأمر م�ستغرب. فاملادة 387 مل تن�س على 

النية  ح�سن  توفر  قرينة  على  تقوم  اأنها  هو  ذلك  وعلة  مماثل،  �سرط  اأي 

اإخالل  ف�سح  دام  ما  العامة  بالوظيفة  معيناً  اإخالاًل  يف�سح  لدى كل من 

اإ�سايف  �سرط  يو�سع  اأن  اأما  اليه.  الدوافع  تكن  اأياً  ذاته  بحد  مفيداً  مماثل 

الإبراء ال�سحايف من امل�سوؤولية، فاإنه يفتح باباً اأمام املخلني بالوظيفة العامة 

االأ�سخا�س  نيات  التواري خلف  النقد من خالل  بتح�سني ذواتهم �سد 

يوؤدي يف  انتقادهم ودوافعهم. وعالوة على ذلك، هو  الذين جتروؤوا على 

حال عدم ثبوت ح�سن النية رغم ثبوت االأفعال مو�سوع الذم اىل جترمي 

ما ي�سكل خروجاً عن مبداأ  القانون،  مها 
ّ
التي يجر اأفعال خارج احلاالت 

اأن ال جرم من دون ن�س.

اأياً يكن، فاإن هذا االأمر يبقى تف�سياًل، من غري املن�سف اأن يحجب اأهمية 

املذكورة  الهيئات  حتقيقها  يف  �سمناً  ت�ساركت  التي  الق�سائية  االإجنازات 

اأعاله، يف ت�سامن وان�سجام الفتني. وبالطبع، هذا الت�سامن واالن�سجام ال 

ين�سحب يف هذه احلالة على الق�ساء اأو الق�ساة وحدهم، بل ي�سمل منظمات 

حقوقية واإعالمية، كان لها دور حمّفز ومنّور يف �سناعة هذه االأحكام.

٭محام ومدير تحرير المفكرة القانونية  

حرية التعبير فضحًا للفساد في قرارات قضائية حديثة: 
أو حين غّلب القضاء المصلحة العامة على اعتبارات الكرامة الشخصية

�سليم؟ . 1 بغذاء  النا�س  حق  عن  الدفاع  يف  وزير  انخراط  جتربة  تعلمنا  ماذا  �ساغية،  نزار   

عدد  القانونية،  املفكرة  لبنان،  الدولة يف  بناء  خارطة  على  انطالق  كنقطة  احلقوقي  التخاطب 

23، كانون االأول 2014.

قا�سي االأمور امل�ستعجلة ي�سقط دولة املجاملة، املوقع االلكرتوين للمفكرة، 2013-8-23.. 2

عن هذا االأمر، يراجع املفكرة القانونية، العدد 15، اآذار 2014.. 3

»نرف�س احل�سور اأمام حمكمة ا�ستثنائية«، االأخبار، 27 �سباط 2014. . 4

26-12-2012 و�سبعة طعون يف . 1 13-6-2011 وطعنني يف  ح�سلت املفكرة على طعن يف 

20-6-2013. ويلحظ اأن املادة 122 من قانون حماية امل�ستهلك قد تعدلت يف ني�سان 2014 

لي�سبح الن�سر وجوبيا بعدما كان جوازيا. ومل يت�سّن للمفكرة التاأكد بعد من مدى التزام املحاكم 

بهذا املوجب بعد ذلك التاريخ.  

مينى خملوف، »ق�ساء االأمور امل�ستعجلة يثابر: مبداأ �سالمة االن�سان على راأ�س هرم املنظومة . 2

القانونية اللبنانية«، املفكرة القانونية، العدد 15، اآذار 2014.  

القاضي سامر يونس سباقًا في تأكيد 
حق المجتمع بمعرفة أفعال الغش

اإ�سرار  على  بريوت  عدل  ق�سر  وثائق  ت�سهد  االإعالم،  عن  بعيداً 

بريوت،  يف  عام  مدعي  من�سب  ي�سغل  وهو  يون�س،  �سامر  القا�سي 

يف  واجبه  وحتديداً  الغ�س،  اأعمال  ف�سح  يف  الق�ساء  واجب  على 

املقدمة يف  الطعون  من  عدد  نقروؤه يف  ما  وهذا  الغ�س.  اأحكام  ن�سر 

ح�سول  من  تثبتت  ق�سائية  اأحكام  �سد   2013-2011 ال�سنوات 

 .
1
اأعمال غ�س من دون اأن تق�سي بوجوب ن�سرها

وقد برر يون�س هذا االأمر باعتبارات عدة، اأبرزها م�سلحة املجتمع وحقه 

يف معرفة من يرتكب غ�ساً ويتاجر يف �سالمة غذائه، فال يقع امل�ستهلك 

جمدداً �سحية »هذا الغ�س«. وذهب يف  هذا ال�سياق اىل حّد اإعالن �سمّو 

موجب احلفاظ على �سحة امل�ستهلكني و�سرورة اإعالمهم باجلرائم التي 

مت�س غذاءهم على اأي اعتبار اآخر، وخا�سة على امل�سالح اخلا�سة املت�سررة 

من ن�سر حكم يدين هذا اجلرم. وقد بدا من خالل ذلك وكاأنه ي�سعى 

جاهداً اىل اإعادة ت�سويب النظرة اىل خمتلف امل�سالح املعنية باالأحكام 

تلك بحيث يعيد االعتبار اىل مبداأ حماية املواطن )امل�ستهلك( انطالقاً 

من �سمو احلق باحلياة وال�سالمة العامة، يف موازاة التخفيف من التفهم 

والت�سامح اإزاء اأ�سحاب امل�سالح التجارية والنفوذ. فاال�ستخفاف يف �سحة 

امل�ستهلكني والتفريط يف حقهم بغذاء �سليم ي�ستوجب ح�سب يون�س 

احلزم والت�سدد يف العقاب، ال التخفيف والت�ساهل والتهاون. ويزيد هذا 

الت�سدد ح�سب يون�س �سرورة بقدر ما تكون اجلهة املرتكبة ت�ستحوذ من 

خالل اأهميتها و�سمعتها على ثقة امل�ستهلك، و»ال �سيما اإذا كانت من 

اأ�سحاب املتاجر الرائدة اأو املطاعم الفاخرة والباهظة الثمن«. ورغم قوة 

احلجج التي �ساقها يون�س، ي�سجل اأن حمكمة اال�ستئناف ردت جممل 

هذه الطعون، ما يوؤ�سر اىل التبا�س كبري يف تقييم امل�سالح اجلديرة باحلماية.  

وموقف يون�س يف هذا املحل يتماثل اىل حد كبري مع توجه اجتهادي 

يف  امل�ستعجلة  االأمور  )قا�سي  طعمه  اأنطوان  القا�سي  عنه  عرّب  اآخر 

جديدة( واأيدته حمكمة التمييز اللبنانية باإعالن �سمو ال�سالمة العامة 

بالعنف  تت�سل  ق�سايا  االإعالن يف  هذا  مت  وقد  اآخر.  اعتبار  اأي  على 

 .
2
االأ�سري وباخلدمات ال�سحية املقدمة من اأحد امل�ست�سفيات
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سارة ونسا

يف  التحكيمية  العمل  جمال�س  اأمام  امللفات  تراكم  اأحد  على  يخفى  ال 

اأن الق�سية التي �سنعر�س تفا�سيلها يف مقالتنا  لبنان لفرتات طويلة. غري 

التحكيمي  العمل  جمل�س  بها  وبّت  نظر  التي  النادرة  الق�سايا  من  هذه، 

ميزتها  اأما  ال�سهرين.  تتخّط  مهلة مل  العجلة خالل  �سورة  بريوت يف  يف 

رف من العمل  الثانية فهي تتمثل يف طبيعة النزاع عينه، عامل نقابي �سُ

دفع  مل�سلحتها عن  يعمل  التي  ال�سركة  متّنع  بوجه  املطلبي  ن�ساطه  ب�سبب 

اأ�سهر عمل.  رواتب م�ستحقة عن خم�سة 

تفاصيل القضية 
املدعي رجل يناهز ال�ستني من العمر، عمل يف جمال النجارة لدى �سركة 

وبداية   2013 العام  نهاية  مع   .1997 العام  منذ   
1
انرتنا�سيونال كوندا�س 

النجارين  نقابة  تنفيذي يف  العام احلايل �سارك املدعي، وهو ع�سو جمل�س 

يف بريوت وجبل لبنان، يف عدد من االجتماعات والتحركات االحتجاجية 

بوجه متنع ال�سركة عن دفع رواتب العمال امل�ستحقة. ا�ستمر ال�سجال لغاية 

يوم ف�سله عن العمل من قبل ال�سركة بتاريخ 30 ني�سان 2014. جلاأ العامل 

بتاريخ 2014/5/8 اىل جمل�س العمل التحكيمي مدعياً �سد ال�سركة على 

خلفية اأنها »اأخذت منذ مدة ت�سّيق على العاملني لديها - وهو من بينهم 

التن�سل من  افتعال امل�ساكل والعراقيل الوهمية بغية  - وذلك عن طريق 

اأداء اأب�سط حقوقهم القانونية جلهة دفع الرواتب«. واأنه »تفاجاأ باإقدامها على 

�سرفه من العمل من دون ارتكابه اأي خطاأ« واأن »جل ما يف االأمر اأنه كان 

يطالبها باأداء حقوقه املن�سو�س عليها قانوناً، ال �سيما منها االأجور امل�ستحقة 

له منذ خم�سة اأ�سهر«. طالب املدعي املجل�س باإلزام ال�سركة بالتعوي�س عن 

�سرفه تع�سفياً عن فرتة 36 �سهراً »باعتباره ع�سو جمل�س تنفيذي يف نقابة 

التي  العمل  قانون  50 من  املادة  »ه« من  للفقرة  �سنداً  النجارين«  العمال 

املنتخبة،  النقابات  جمال�س  اأع�ساء  �سرف  حال  يف  خا�سة  قواعد  تفر�س 

اأبرزها وجوب احل�سول على موافقة م�سبقة من جمل�س العمل التحكيمي 

واإمكانية احلكم باإعادة االأجري اىل العمل حتت طائلة ت�سديد تعوي�س قيمته 

جمموع رواتب 36 �سهراً كحداً اأق�سى. كما طالبها بت�سديد تعوي�س االإنذار 

املرتتب له باالإ�سافة اىل اأجوره املتاأخرة عن خم�سة اأ�سهر عمل. 

الشركة: العامل »فصل نفسه«
عمالها  اأجور  دفع  عن  متنعها  بتربير  ت�ستهلها  اأخرى.  رواية  طبعاً  لل�سركة 

باالإ�سافة  البلد«  يف  املرتدي  االقت�سادي  »للو�سع  يعود  الذي  امل�ستحقة، 

ال�سعودية من دفع كامل  العربية  اململكة  املحلية يف  »ال�سلطات  اىل تخلف 

م�ستحقاتها ب�سبب االإجراءات الروتينية«. غري اأن متنع ال�سركة عن دفع رواتب 

عمالها مل يدفعهم اىل التوقف عن العمل اأو عرقلة عملها طيلة ثالثة اأ�سهر: 

»العمال ومن بينهم املدعي ا�ستمروا يف العمل على الرغم من التاأخري يف 

ت�سديد رواتبهم )...( ومل ي�ستعمل هوؤالء العمال اأي اأ�سلوب من اأ�ساليب 

ال�سدة )...( بيد اأنه يف خالل �سهري اآذار وني�سان من العام احلايل ح�سلت 

اعت�سامات �سلمية يف مركز ال�سركة قوامها بع�س العمال الذين طالبوا بدفع 

كامل م�ستحقاتهم فوراً، وكان املدعي على راأ�س هذه االعت�سامات«. 

تنطلق بعدئذ ال�سركة يف تربير قرارها ب�سرف املدعي الذي »مل تكن ترغب 

يف االأ�سل )بالقيام به( ومل تكن تفكر يف هذا االأمر« وهو قرار يحتوي على 

»االعت�سامات  باأن  عليها  املدعى  ال�سركة  اأقرت  فبعدما  التناق�س.  بع�س 

العمل  عن  ف�سله  وبررت  عادت  عامل«،  لكل  م�سروع  حق  والتظاهرات 

العمل  وزارة  العمال ومع مفت�س  اتفاقها مع  بعد  العمل  العودة اىل  برف�سه 

والتمرد وحماولة  باالعت�سام  »مت�سكه  اأن  واعتربت  االأجور،  دفع  على طرق 

اإثارة البلبلة من اأجل اإعادة اإحياء التمرد وتغيبه عن العمل دون عذر وت�سببه 

باإر�سال االإنذارات اليه كان ال�سبب يف �سرفه عن العمل«. علماً اأنها كانت 

قد اأدلت اأنه مل يكن لديها اأي مانع يف تغّيب املدعي عن العمل من اأجل 

ح�سور اجتماعات يف وزارة العمل. 

ال بل ذهبت اأبعد من ذلك يف حماولتها اإثبات �سوء نية املدعي واأن كل ما 

فعله كان جزءاً من خمطط معد له م�سبقاً من اأجل تاأمني تقاعده واأن قرارها 

بالتايل مربر وفق املادة 74 من قانون العمل التي تعدد االأفعال التي يجوز 

اأو  تعوي�س  دون  اأ�سا�سها من  العمل على  يف�سخ عقد  اأن  العمل  ل�ساحب 

اإنذار م�سبق. فنقراأ يف منت احلكم »اأن املدعي اتخذ قراره برتك العمل على 

اأثر انتخابه يف جمل�س نقابة عمال النجارين فلم يبلغها بهذا االنتخاب ممهداً 

لنف�سه ترك العمل عن طريق اإقامة دعوى ال�سرف اأمام الق�ساء لال�ستح�سال 

على تعوي�س كبري الأنه كان على �سفري التقاعد«. واعتربت اأنه عندما اأعلمها 

نقابي  اأنه ع�سو  العمل،  اللجوء اىل جمل�س  قبل  لها،  اأر�سله  مبوجب كتاب 

كتابه  اأر�سل  قد  املدعي  وكان  العمل«.  عن  نف�سه  ف�سل  قد  فعلياً،  »يكون 

االأول  منها )حتفظ عليهما وو�سف  اإنذارين  ا�ستالمه  بعد  ال�سركة  اىل  هذا 

بالكيدي والثاين هدف اىل منعه من االجتماع مع مفت�س وزارة العمل(، 

اأبلغها اأن قرارها ب�سرفه وزمالء له تع�سفي واأن عليها اال�ستح�سال على قرار 

من جمل�س العمل التحكيمي لتتمكن من ف�سله كونه ذا �سفة متثيلية. وعليه، 

طالبت ال�سركة املدعى عليها برد الدعوى الراهنة. 

المحكمة: ما فعله العامل أتى »كرد على 
المخالفة المرتكبة من الشركة«

اأوىل النقاط التي تطرقت اليها املحكمة متثلت يف حتديد »كيفية انتهاء العالقة 

التعاقدية بني الطرفني« لتحديد ما يرتتب من نتائج خا�سة على �سوء مطالبة 

املدعي بتعوي�ساته ب�سفته ع�سو جمل�س نقابة. واعترب املجل�س اأن ال�سركة كانت 

على بّينة من �سفة املدعي التمثيلية قبل اإقدامها على �سرفه من العمل. اأما 

عن ا�ستيفاء �سروط املادة 74 من قانون العمل )�سوء نية املدعي(، فقد اعترب 

جمل�س العمل التحكيمي اأن حما�سر حتقيق وزارة العمل )الذي كان قد طالب 

به املدعي بعد تلقيه االإنذارين( تبنّي عدم توفرها حيث اإن »ال�سركة املدعى 

عليها دعيت اأمام املفت�س مرات عدة للوفاء بالتزاماتها جلهة دفع االأجور، وقد 

نظم مفت�س ال�سمان بحقها حم�سر �سبط ملخالفتها القانون خالل �سهر ني�سان 

2014 ووجه اليها اإنذاراً )من وزارة العمل( يف هذا ال�سدد.« واعترب املجل�س 

مو�سوع  املخالفات  ن�سبة  مو�سوعي يف �سحة  بتحقيق  تقم  ال�سركة مل  »اأن 

بتاريخ  العمل  عن  املدعي  غياب  اأن  علماً  اليه.  والثاين  االأول  االإنذارين 

2014/4/23 مربر بوجوب ح�سوره اىل وزارة العمل لالجتماع باملفت�س بناًء 

لطلب هذا االأخري، وبفر�س قيامه باأعمال، تهدف اىل حث ال�سركة على دفع 

اأجوره التي تقاع�ست عن اأدائها اأ�سهراً عدة، فاإن ت�سرفه هذا اأتى رداً على 

املخالفة املرتكبة من ال�سركة �ساحبة العمل ولي�س بنية االإ�سرار بها«. 

وال بد لنا يف هذا ال�سياق اأن نتوقف قلياًل عند ا�ستفا�سة املحكمة يف تفا�سيل 

ما جرى بني املدعي وال�سركة املدعى عليها من اأجل تو�سيف ال�سرف. فكان 

باإمكان املحكمة اأن تتوقف عند واقعة اإقدام ال�سركة على �سرف عامل ع�سو 

جمل�س نقابي، ذي �سفة متثيلية، واقعة بحد ذاتها جتعل من �سرف العامل 

�سرفاً تع�سفياً. ولعل ا�ستطراد املحكمة يف هذه امل�ساألة اأتى على �سبيل تاأكيد 

تع�سف ال�سرف ولعله �ساهم اأي�ساً يف حتديد قيمة التعوي�س املتوجب للعامل. 

احت�سابه  وقبل  املجل�س  تعليل  انتهاء  بعد  احلكم،  منت  نقراأ يف  اأننا  خا�سة 

قيمة التعوي�سات املتوجبة للمدعي »وحيث ما دامت ال�سركة املدعى عليها 

�سرفت املدعي من العمل وهو اأجري ع�سو يف جمل�س نقابة قبل مراجعة هذا 

املجل�س لنيل موافقته على ال�سرف، فيكون ت�سرفها هذا من قبيل التجاوز يف 

ا�ستعمال احلق. ما يحّملها امل�سوؤولية الكاملة عن هذا الت�سرف«. 

وعليه، ونظراً ال�ستحالة امل�ساحلة بني الفريقني، والتي حاولت املحكمة باالإ�سافة 

اىل مفت�س وزارة العمل اإجراءها بني االأطراف، والتي متحورت حول طلبهما 

من ال�سركة باإعادة املدعي اىل العمل، اإال اأن ال�سركة رف�ست هذا االأمر.  

اأ�سدر جمل�س العمل التحكيمي حكمه يف 2014/7/22 )اأي بعد 51 يوم 

عمل( واألزم عربه ال�سركة بالتعوي�س عن ال�سرف التع�سفي، وقد احت�سبت 

املحكمة قيمة التعوي�س »بعد اإقامة التوازن بني اأو�ساع ال�سركة املدعى عليها 

وال�سعوبات االقت�سادية التي تواجهها من جهة، والنتائج املرتتبة عن ال�سرف 

التع�سفي بالن�سبة للمدعي من جهة اأخرى«، وخل�س املجل�س اىل اإلزام ال�سركة 

املدعى عليها بالتعوي�س عن 20 �سهر عمل وبدل اإنذار عن اأربعة اأ�سهر. 

اأما بالن�سبة لطلبات املدعي االأخرى، ومنها ن�سر احلكم يف جريدتني حمليتني 

الطرد  جراء  من  به  حلق  الذي  والت�سهري  املعنوية  االأ�سرار  عن  »تعوي�ساً 

التع�سفي«، فرّدتها املحكمة دون التطرق اليها ومن دون تعليل قرارها. 

على  قادر  اأنه  التحكيمي  العمل  يثبت جمل�س  الق�سية،  هذه  ومن خالل 

تكري�س حقوق العمال على وجه ال�سرعة، وال �سك يف اأن املر�سوم ال�سادر 

اإيجابياً يف  يوؤثر  املجل�س �سوف  بزيادة عدد غرف   2014 الثاين  ت�سرين  يف 

تق�سري مدة الدعاوى. لكن ال بد لنا اأن نت�ساءل عما دفع املجل�س اىل ا�ستثناء 

هذه الق�سية عن غريها من الق�سايا والبّت بها على وجه ال�سرعة، علماً اأن 

احلكم االبتدائي �سدر من دون اأن ي�ستعني النقابي مبحام.

٭باحثة في القانون، من فريق عمل المفكرة القانونية

�سدر بتاريخ 2014/12/3 حكم عن جمل�س العمل التحكيمي يف طرابل�س 

برئا�سة القا�سي منري �سليمان، األزم �ساحبة العمل بت�سديد اأجور م�ستحقة عن 

ثالث �سنوات عمل عائدة للعاملة يف اخلدمة املنزلية )املدعية(، باالإ�سافة اىل 

تعوي�س �سهر اإنذار. وقد ا�ستند املجل�س لهذه الغاية اىل املادة 656 من قانون 

. وكانت 
1
املوجبات والعقود، تبعاً ال�ستثناء عامالت املنازل من قانون العمل

العاملة قد عملت خالل الفرتة املمتدة من 1998 اىل 2001 لدى املدعى 

عليها التي متنعت عن ت�سديدها اأي اأجر حمتفظة باأوراقها الثبوتية. وبذلك، 

ح�سلت املدعية بعد �ست ع�سرة �سنة من بدء عملها وبعد ثالث ع�سرة �سنة 

من ترك عملها وبعد اإحدى ع�سرة �سنة من ترحيلها و�سبع �سنوات من تقدمي 

دعواها اأمام املجل�س على حكم ابتدائي باإقرار حقها باأجورها الزهيدة التي 

مل تتقا�س حتى اللحظة اأي قر�س منها. جتدر االإ�سارة اىل اأن العاملة كانت قد 

ادعت من قبل على �ساحبة العمل بجرم اإ�ساءة االأمانة، اأمام القا�سي املنفرد 

اجلزائي يف اأميون، فنالت حكماً �سرعان ما ف�سخته حمكمة اال�ستئناف يف 

ال�سمال يف 2006/11/30، بحجة اأن طبيعة النزاع بني الطرفني هو مدين 

. وبذلك، نفهم اأن وكالء املدعية مل 
2ً
نا�سئ عن عقد العمل ولي�س جزائيا

يلجاأوا اىل املجل�س التحكيمي اإال بعدما خاب م�سعاهم اأمام الق�ساء اجلزائي، 

وهذا ما يف�سر تاأخرهم يف اللجوء اىل هذا املجل�س. وي�ستدعي هذا احلكم 

مالحظات عدة، اأبرزها االآتية: 

خطورة  على  جديدًا  إثباتًا  يشكل  أنه  األول، 
المخالفات المرتكبة بحق عامالت منزليات: 

يظهر من احلكم جمموعة من املخالفات الكربى املرتكبة بحق العاملة.

اأي  تتقا�س  مل  العاملة  اأن  للمجل�س  تبني  االأجور،  ت�سديد  �سعيد  فعلى 

اأجر على مدى ثالث �سنوات من عملها لدى املدعى عليها. وكانت هذه 

اأي  للعاملة  لي�س  باأنه  قولها  نق�س االدعاء من خالل  االأخرية قد حاولت 

نق�س عبء  �ساعية من خالل ذلك اىل  اأجورها،  قب�سها  دليل على عدم 

االإثبات الذي يقع مبدئياً على الذي يّدعي القيام بواجبه )ت�سديد االأجر(. 

وقد زعمت يف هذا االإطار اأنها كانت ت�سدد اأجور العاملة من خالل حواالت 

م�سرفية اىل عائلتها. لكن هذه احلجة �سقطت حني عجزت عن الت�سريح 

عن ا�سم امل�سرف كما متنعت عن اإبراز اأي من االإي�ساالت »متذرعة بعامل 

والنزاعات  املدعية  قبل  من  باالأجور  املطالبة  اأن  علماً  والن�سيان،  الوقت 

ب�ساأنها ا�ستهلت بعد اأقل من �سهرين على ترك املدعية ملنزل املدعى عليها 

.
3
اأي بعد اأقل من ثالثة اأ�سهر على دفع اآخر اأجر مفرت�س لها«

ت�سمح  تكن  مل  العمل  �ساحبة  اأن  العمل  وزارة  حتقيقات  من  ظهر  كما 

للعاملة باخلروج من املنزل. ويف االجتاه نف�سه، ظهر اأنها كانت حتتفظ باأوراقها 

الثبوتية فلم ت�سلمها اإياها اإال بعدما تاأكد ت�سفريها وترحيلها من قبل االأمن 

العام بعد القب�س عليها بعد �سنتني من تركها العمل. 

اأن العاملة قد عملت �سخرة طوال ثالث �سنوات، من دون  وعليه، يظهر 

الثبوتية.  باأوراقها  باالحتفاظ  حتى  اأو  املنزل  من  باخلروج  لها  ي�سمح  اأن 

توقيفها  فتم  الفاّرة،  بحكم  عّدت  »هرباً«،  املنزل  من  خرجت  حني  واأنها 

اأي  ت�ستويف  اأن  دون  من  وترحيلها  التوقيف(  مدة  اىل  احلكم  ي�سر  )مل 

قر�س عن �سنوات عملها الطويلة. 

االأمر  )وهو  االأجور  ت�سديد  عدم  من  املجل�س  تثّبت  واإذ  االإطار،  هذا  ويف 

الذي يدخل مبا�سرة �سمن اخت�سا�ساته يف هذه الدعوى(، فاإنه اأ�سار عر�ساً 

تدخل  ال   .. اخلطورة  من  درجة  على  اأخرى  »اأمور)ا(  وجود  احتمال  اىل 

�سمن اإطار الدعوى الراهنة با�ستثناء هذه االأخرية«. ومن املرجح اأن يكون 

اأ�سكال  احلكم قد ق�سد توفر مفهوم العمل الق�سري الذي هو �سكل من 

االإجتار بالب�سر كما عرفته الفقرة االأوىل من املادة 586 من قانون العقوبات 

املعدلة عام 2011. وبالطبع، كان باإمكان املجل�س اإحالة امللف للنيابة العامة 

لو كانت االأفعال املذكورة قد ح�سلت بعد اإقرار قانون جرائم االإجتار بالب�سر 

ومل يكن مر الزمن عليها.

الثاني، أنه يكشف عن محدودية الحماية 
القضائية والقانونية للعاملة: 

تظهر حمدودية احلماية الق�سائية والقانونية من خالل اأمور عدة.  

اأي نوع كان،  اأي خطوة ق�سائية من  اأن العاملة مل تبادر اىل  فنلحظ بداية 

خالل فرتة عملها، لوجود ا�ستحالة عملية للقيام بذلك، يف ظل منعها من 

اخلروج من املنزل. كما نلحظ اأنها مل تقم بذلك حتى بعد تركها العمل بل 

اكتفت بتوجيه اإنذار بوجوب ت�سديدها اأجورها واأنها مل تبا�سر االدعاء اإال 

بعد القب�س عليها بعد �سنتني من تركها العمل. ومرد ذلك هو طبعاً ه�سا�سة 

والفاقدة  القانون  الكفالة يف و�سع اخلارجة عن  نظام  بعدما جعلها  و�سعها 

حلق االإقامة يف لبنان فور تركها العمل، ما يجعل اأي ادعاء من قبلها مبثابة 

ت�سليم لذاتها. وبذلك، �سكلت هذه الق�سية دلياًل اإ�سافياً على ما اأ�سميناه 

، اأي اأن العاملة ال تبا�سر ادعاءها، مهما بلغ حجم 
4
�سناعة املحاكمة الغيابية

املظامل �سدها، اإال بعد ترحيلها.  

االأمر الثاين املعرب عن حمدودية احلماية القانونية، متثل يف رد دعواها اجلزائية 

ا�ستئناف  حمكمة  ف�سخت  حني  وذلك  تقدميها،  من  �سنوات  ثالث  بعد 

اإ�ساءة  ال�سمال احلكم ال�سادر مل�سلحتها بعّد �ساحب العمل مرتكباً جرم 

االأمانة بحقها. وكان بع�س املحامني، ويف مقدمهم روالن طوق، قد �سعوا اىل 

العاملة ب�سمانة حت�سيل  اأمانة، الإحاطة  باإ�ساءة  تكييف عدم ت�سديد االأجر 

حقها بفعالية و�سريعاً.   

االأمر الثالث، متثل يف بطء جمل�س العمل التحكيمية، وحتديداً يف هيئاته 

يف  االنتباه  يثري  وما  رئي�سه.  تغري  لوال  ي�سدر  احلكم  كان  ما  ورمبا  ال�سابقة 

منذ  واآخر  اإجراء  كل  بني  كاماًل  عاماً  يعادل  ما  مرور  هو  هذه،  ق�سيتنا 

اأول الئحة  اأمام املجل�س. فعلى �سبيل املثال، وردت  تاريخ تقدمي الدعوى 

جوابية من �ساحبة العمل، املدعى عليها، بعد �سنة على تقدمي ا�ستح�سار 

وجل�سة  االأوىل  اجلوابية  الالئحة  تقدمي  بعد  مر  اآخر  كامل  وعام  الدعوى. 

التحقيق املنعقدة يف وزارة العمل. وتتبعها �سنة اأخرى بني جل�سة التحقيق 

قبل  االنتظار  من  اإ�سافية  �سنة  لتلحقها  احلكومة،  مفو�س  مطالعة  و�سدور 

 2013/3/6 وبتاريخ  واأخرياً  ا�ستجواب.  جلل�سة  الفرقاء  املجل�س  دعوة 

اجلارية  التحقيقات  باإبراز  املدعية  »بتكليف  ق�سى  قرار  املجل�س  عن  �سدر 

التي متت من قبل االأمن  العمل، يف حال وجودها، وتلك  معها يف وزارة 

العام«. ويلحظ باملقابل م�سارعة القا�سي منري �سليمان، بعد ا�ستالمه مهام 

رئا�سة املجل�س، خالل اأول جل�سة له يف هذه الق�سية، اىل اختتام املحاكمة 

التاريخ.  اأقل من �سهر من ذلك  2014/11/5 لي�سدر حكمه بعد  بتاريخ 

املزيد  اىل  احلاجة  انتفاء  ظل  يف  خا�سة   2014/12/3 بتاريخ  الق�سية  يف 

من املماطلة اأو اأي تف�سيل اإ�سايف. وقد كان من الالفت يف احلكم تاأكيد 

رغم  الق�سية  هذه  يف  للنظر  اخت�سا�سه  على  اجلديدة  هيئته  يف  املجل�س 

فـ»ال يكون اخت�سا�س  العمل.  قانون  املنازل من حماية  ا�ستثناء عامالت 

اأقله  العمل،  قانون  اأحكام  بتطبيق  حم�سوراً  التحكيمي  العمل  جمل�س 

لناحية اإعطاء الو�سف ال�سحيح للعقد، بل ي�سمل النزاعات بني االأجراء 

واأ�سحاب العمل الناجمة عن تطبيق عقد العمل. وبالتايل فاإن معيار هذا 

االخت�سا�س هو طبيعة العقد ولي�س القانون الواجب التطبيق«. 

الثالث، أنه يكشف عن دور سلبي لمفوض 
الحكومة ووزارة العمل في ضمان حقوق 

األجراء: 
مطالعة  تاأتي  اأن  جداً  الالفت  من  كان  الدعوى،  ملف  قراءة  خالل  من 

العمل جلهة عدم اخت�سا�س  م�ساندة الإدالءات �ساحبة  مفو�س احلكومة 

هذا املجل�س بالنظر يف الق�سية املطروحة اأمامه وذلك �سنداً الأحكام املادة 

7 من قانون العمل التي ت�ستثني العمال يف اخلدمة املنزلية من اال�ستفادة 

من اأحكام قانون العمل. ويكون مفو�س احلكومة، مبطالعته هذه، قد اأو�سى 

حمكمة  كانت  بعدما  بحقوقها،  واملطالبة  بالتقا�سي  العاملة  حق  بحجب 

ا�ستئناف ال�سمال قد تو�سلت اىل اإلغاء حقها يف املداعاة جزائياً بعد �سنوات 

الق�سية  هذه  اأن  بالذكر  اجلدير  وعليه،  بيانه.  �سبق  كما  املداعاة  من  عدة 

مل�سالح  احلكومة  مفو�س  انحياز  فيها  يظهر  التي  الوحيدة  الق�سية  لي�ست 

فاقعاً، من �ساأنه اأن يوؤدي اىل حجب حق العامل  اأ�سحاب العمل انحيازاً 

عاملة يف  اأجور  ت�سديد  بعدم  مرتبطة  اأي�ساً   
5
اأخرى ق�سية  ففي  بالتقا�سي. 

اخلدمة املنزلية، اعترب مفو�س احلكومة اأن م�سوؤولية الف�سخ تقع على عاتق 

ت« من منزل �ساحب العمل رغم اأن هذا االأخري كان قد 
ّ
العاملة التي »فر

امتنع عن ت�سديدها اأجوراً الأ�سهر عدة. 

ورغم اأن املجل�س رف�س فحوى هذه املطالعة من خالل حيثيات مبدئية كما 

املرتقب  الدور  اإ�سكالية  يطرح  اأن  مطالعة  وجود  �ساأن  من  فاإن  بيانه،  �سبق 

الوظيفة  فما هي  التحكيمية.  العمل  لدى جمال�س  احلكومة  مفو�سي  من 

املرتقبة منهم؟ وما هي املبادئ التي يقت�سي بهم التقيد بها يف اإطار القيام 

بهذه الوظيفة؟ 

بقي اأن ن�سري اىل اأن هذه الق�سية تثبت اأي�ساً اإمكانية تفعيل جمال�س العمل 

التحكيمية عند تعيني ق�ساة كفوئني، علها تخرج من ركودها الذي غالباً ما 

ي�سل اىل درجات من البطء ال تتنا�سب اإطالقاً ال مع مو�سوع الدعوى وال 

مع التزام الدولة بتاأمني حماية فعالة و�سريعة حلقوق االأجراء. 

س.و

مجلس العمل التحكيمي يكّرس حّقَ نقابّيٍ 

ُفصل تعسفًا ... خالل أقل من شهرين 

حكم قضائي يقر حق 
عاملة منزلية بأجورها 

بعد 16 سنة من بدء 
عملها في لبنان: 

للعامالت المنزليات حق 
التقاضي أيضًا
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 - معمل »كوندا�س« ال يدفع زيادة االأجور، جريدة االخبار، عدد 848 اجلمعة 19 حزيران .2009

 - »كوندا�س« ت�سرف 30 عاماًل، جريدة ال�سفري، تاريخ 2014/5/6.

- نقابات عمال البناء واالأخ�ساب: ملتابعة ق�سية رواتب عمال �سركة كوندا�س، موقع 

 املن�سور،2014/2/12.

- عمال كوندا�س يعت�سمون اأمام املبنى، تلفزيون اجلديد، 2014/2/11.

اأمام . 1 العامالت  الق�ساء:  امام  املنازل  عامالت  لق�سايا  مر�سدا  تد�سن  املفكرة  ون�سا،  �سارة 

جمال�س العمل التحكيمية يف بريوت وبعبدا، املفكرة القانونية، العدد 9، اأيار 2013.

القانونية مع االأ�ستاذ روالن طوق، من�سور . 2 اأجرتها املفكرة  التي  املقابلة  تراجع بهذا ال�سدد 

على املوقع االلكرتوين للمفكرة القانونية يف 2013-8-13.

 العبارات بني القو�سني وردت يف منت احلكم.. 3

الغيابية، . 4 املحاكمة  تنظم  العام: هكذا  واالمن  العامة  النيابة  املنازل،  عامالت  ون�سا،  �سارة 

املفكرة القانونية، العدد 12،كانون اول 2013

�سارة ون�سا، املفكرة تد�سن مر�سدا لق�سايا، مذكور اعاله. 5

ر�سم رائد �سرف

 www.anacletomariani.it ال�سورة منقولة عن موقع 
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ق�سية  االإعالمية   الو�سائل  تفاعلت يف  تقريباً،  اأ�سهر  الع�سرة  منذ حوايل 

طريان  خطوط  منت  على  ال�سفر  من  ُمنعت  التي  ال�سيدة  احللو،  روال 

اإعاقتها  ب�سبب  وذلك  بريوت،  مطار  اإي�ست( يف  )ميدل  االأو�سط  ال�سرق 

احلركية. فلم يقبل حينها املوظف لدى ال�سركة اأن ت�ستقل احللو الطائرة، 

اىل  بحاجة  اإنها  حيث  مبفردها  ال�سفر  ت�ستطيع  ال  اأنها  اىل  ذلك  عازياً 

ي�ستمل  الذي  اأن حجزها  ذلك  على  رداً  احللو  واأكدت  كاملة.  م�ساعدة 

بال�سفر  روال على حقها  اأ�سرت  واعتيادي.  م�ساعدة جزئية �سحيح  على 

وقانونية حجزها لكنها مل تلَق اإال ا لرف�س، ف�سعرت باأن حقها ببيئة موؤهلة 

م�ستباح. لال�ستخدام  وجمهزة 

عن  ال�سركة  ملقا�ساة  الق�ساء  اىل  اللجوء  روال  قررت  لذلك،  وتبعاً 

ح�سلت  وقد  اليوم.  ذلك  يف  بهما  �سعرت  اللذين  واالإحراج  االإهانة 

اأي�ساً  هو  الإن�سافها  اليه  جلاأت  الذي  املكان  اأن  علمت  حني  املفاجاأة 

حل�سور  بعبدا  يف  العدل  ق�سر  دخول  روال  ت�ستطع  فلم  عليها.   
ّ

ع�سي

اإي�ست  امليدل  �سركة  بوجه  اأقامتها  التي  الدعوى  جل�سات  اإحدى 

االإعاقة.  ذوي  االأ�سخا�س  ال�ستقبال  هند�سياً  جتهيزه  لعدم  وذلك 

وجود  دون  من  وطويلة  عديدة  اأدراج  تتقدمه  للعدلية  الرئي�سي  فالباب 

اأو �سالمل كهربائية ت�ساعد على ولوجه. ما ا�سطرها  اأر�سفة منحدرة  اأية 

املخفر  مدخل  من  بدخولها  لي�سمحوا  االأمن  رجال  من  لال�ستئذان 

اأي�ساً.  موؤهلة  تكن  مل  الطريق  هذه  حتى  لكن  العدل.  لق�سر  التابع 

ا�سطرتها  ال�سالمل  من  عدداً  روال  واجهت  املخفر  نحو  املمر  قطع  فبعد 

اأي�ساً القى  املمر  اآخر  لتتخطاها. يف  فحملوها  الدرك،  برجال  لال�ستعانة 

الباب  يتعدى  اأن  املدولب  روال  كر�سي  ي�ستطع  فلم  ثالث.  عائق  روال 

مرة  االأمن  رجال  فا�سطر  الرئي�سية.  املحكمة  �ساحة  اىل  ينفذ  الذي 

املرور. من  لتتمكن  الباب  من  الثانية  الدرفة  يفتحوا  الأن  اأخرى 

متعلقاً  بالغاً   41 وحده  وّثق  قد   2013 لعام  الثاين  الر�سد  تقرير  وكان 

التبليغ  يتم  ال  احلاالت  من  الكثري  اأن  علماً   ،
1
موؤهلة ببيئة  احلق  بانتهاك 

ثاين  حتتل  املوؤهلة  بالبيئة  املتعلقة  ال�سكاوى  اأن  التقرير  بنّي  وقد  عنها. 

ال�سكاوى  ت�سبقها   ،)20.8%( ال�سكاوى  جمموع  من  ن�سبة  اأعلى 

املتعلقة بالعمل والتوظيف. اإن هذه البيئة غري املوؤهلة للمعوقني يف لبنان 

�سدور  على  عاماً  ع�سر  اأربعة  من  اأكرث  مرور  رغم  حالها  على  زالت  ما 

على  ين�س  والذي  املعوقني  اال�سخا�س  بحقوق  املتعلق   220 القانون 

وجميع  والطرق  واالأر�سفة  الر�سمية  والدوائر  االأبنية  تاأهيل  وجوب 

وبالطبع،  العام.  لال�ستعمال  املعدة  اخلا�سة  واالأماكن  العامة  االأماكن 

تدخل �سمن  التي  االأماكن  بتاأهيل  �سواها  اأكرث من  معنية  العدل  وزارة 

الرتباط  وذلك  املحاكم،  توؤوي  التي  االأبنية  وخ�سو�ساً  اخت�سا�سها، 

اإمكانية الولوج اىل هذه االأبنية باإمكانية الولوج اىل العدالة. 

احلد  معايري  حدد  والذي   2011 عام   7194 املر�سوم  اأن  نذكر  اأن  بقي 

االأدنى لالأبنية واملن�ساآت فر�س على االإدارات العامة اأن تتقدم من وزارة 

االأ�سغال العامة مبخطط لتنفيذ التاأهيالت والتعديالت لالأبنية واملن�ساآت 

واملرافق العامة منذ العام 2012 على اأن ت�ستكمل تنفيذ املخطط �سمن 

مهلة �ست �سنوات من �سدوره. فاأين هو خمطط وزارة العدل؟ 

٭محامية، دراسات عليا في القانون الخاص

رداً على التحقيق الذي ن�سرته املفكرة القانونية يف عددها رقم 22 ال�سادر 

يف ت�سرين االأول 2014 حتت عنوان: »الرواية غري الر�سمية ملداهمة حمام 

مكافحة  ملكتب  اتهاماً  ت�سمن  والذي  حمطة«،  كل  يف  التعذيب  االآغا: 

و�سجن  الق�سائية  ال�سرطة  وحدة  يف  االآداب  وحماية  باالأ�سخا�س  االإجتار 

زحلة يف وحدة الدرك االإقليمي بتعذيب املوقوفني بطرق خمتلفة، وردنا من 

العامة  العالقات  �سعبة  برئي�س  ممثلة  الداخلي  االأمن  لقوى  العامة  املديرية 

املقدم جوزف م�سلم الرد االآـتي: 

من حيث المبدأ العام: 
مناه�سة  اتفاقية  اىل  لبنان  ان�سمام  قبل  اأي   1996 العام  يف  اأنه  اأواًل: 

الالاإن�سانية  اأو  القا�سية  العقوبة  اأو  املعاملة  �سروب  من  وغريه  التعذيب 

الداخلي  االأمن  لقوى  العامة  املديرية  اأ�سدرت   ،2000 عام  املهينة  اأو 

اللبناين،  العقوبات  قانون  من   /401/ املادة  على  ارتكزت  عامة  مذكرة 

حيث منعت عنا�سرها من ا�ستعمال العنف اأثناء التحقيقات اأو مع اجلناة 

وال�سجناء واملخالفني مهما كان نوع اجلرائم املن�سوبة اليهم. 

االإن�سان  ق�سم حقوق  االإن�سان هي  بحقوق  قطعة متخ�س�سة  اأن�ساأت  ثانياً: 

التابع للمفت�سية العامة لقوى االأمن الداخلي املرتبطة عمالنياً مبعايل وزير 

الداخلية والبلديات. 

ثالثاً: اعتمدت مدّونة لقواعد ال�سلوك، وهي االأوىل من نوعها يف منطقة ال�سرق 

االأو�سط، تعترب دلياًل ملزماً لعنا�سر املوؤ�س�سة من خمتلف الرتب، يتقيدون به 

االإن�سان. هذا  قيامهم مبهامهم، وهي حتثهم على تطبيق مبادئ حقوق  عند 

التي تدّر�س يف معهد قوى االأمن لكل  باالإ�سافة اىل مادة حقوق االإن�سان 

العنا�سر، �سواء من املتطوعني اجلدد اأو اأولئك الذين هم باخلدمة الفعلية.

اأن�ساأت املديرية العامة لقوى االأمن الداخلي جلنة  رابعاً: يف العام 2009، 

اأماكن  وجميع  والنظارات  ال�سجون  يف  التعذيب  اأعمال  ملناه�سة  خا�سة 

التوقيف تقوم بزيارات مربجمة ومفاجئة لكل القطعات حيث ي�سار اىل اتخاذ 

تدابري م�سلكية وق�سائية بحق اأي عن�سر يتورط باأي عمل من اأعمال التعذيب. 

خام�ساً: يف العام 2013، مت ت�سكيل جلنة لدرا�سة اتفاقية مناه�سة التعذيب 

وو�سعها مو�سع التطبيق يف قوى االأمن الداخلي، حيث اأجنزت هذه اللجنة 

مهامها ورفعت تو�سياتها التي بو�سر العمل بها. 

الربوتوكول  ون�س  بها،  املعمول  ال�سجون  الأنظمة  تطبيقاً  اأنه  كما  �ساد�ساً: 

ويف  يريده  �سجن  اأي  زيارة  االأحمر  لل�سليب  يحق  فاإنه   ،2002/8800

التوقيت الذي يراه منا�سباً له، مبا يف ذلك مقابلة ال�سجناء على انفراد.  

نظاماً  االإلكرتوين  موقعها  على  الداخلي  االأمن  قوى  اأطلقت  لقد  �سابعاً: 

يف  نوعه  من  االأول  اأي�ساً  وهو  املتحدة  االأمم  ملعايري  وفقاً  لل�سكاوى  خا�ساً 

اىل  باالإ�سافة  عنا�سرها،  �سد  املواطنني  �سكاوى  لتلقي  االأو�سط  ال�سرق 

 Twitter: @lebisf: مثل  لها  العائد  االجتماعي  التوا�سل  ح�سابات 

  .Facebook: Lebanese internal security Forces

في ما يتعلق بالتحقيق المنشور في المفكرة 
القانونية: 

اأواًل: بتاريخ 2014/8/9، ا�ستلم مكتب مكافحة االإجتار باالأ�سخا�س وحماية 

ا�ستماع  وبعد  للح�سمة،  منافية  واأعمال  لواط  بجرم   
 1
املوقوف... االآداب، 

اإفادته يف املديرية العامة لالأمن العام، حيث حتدث عن ح�سول اأعمال منافية 

للح�سمة يف حمام االآغا. وبناًء الإ�سارة الق�ساء املخت�س، داهمت دورية من 

املكتب، احلمام املذكور واأوقفت 27 �سخ�ساً كانوا بداخله و�سبطت 15 واقياً 

ذكرياً �ساحلاً لال�ستعمال وواحداً م�ستعماًل يف �سلة مهمالت واأدوية من�سطة 

جن�سياً وخم�سة اأقرا�س مدجمة )DVD’S( حتوي اأفالماً اإباحية. وقد مت �سماع 

اإفادات 14 موقوفاً منهم من ال�ساعة 22،00 ولغاية ال�ساعة 20،00 من تاريخ 

القا�سي  بريوت  يف  اال�ستئنايف  العام  املحامي  ح�سور  حلني   2014/8/10

بالل �سناوي الذي ا�ستمع �سخ�سياً اىل اإفاداتهم �سفهياً وطلب اإعادة �سماع 

اثنني منهم والتدقيق بهاتفيهما. ومت ختم املح�سر بتاريخ 2014/8/12.

ثانياً: ان جميع غرف التحقيق مزودة بكامريات مراقبة 24/24 مو�سولة 

مبا�سرة اىل رئي�س ق�سم املباحث اجلنائية العامة الذي يراقب مبا�سرة كل 

يف  الواردة  التعذيب  اأ�ساليب  وان  املكتب،  يف  جتري  التي  التحقيقات 

اليدين وراء  ن�سج اخليال، ال �سيما تكبيل  القانونية املذكورة من  املفكرة 

ق�سري  وقت  يف  تزول  ال  اآثاراً  ترتك  الأنها  الرجلني  على  وال�سرب  الظهر 

املحامي  بح�سور  جرى  التحقيق  اأن  علماً  اآثارها.  ملحو  اأ�سابيع  وت�ستلزم 

يالحظ  مل  الذي  �سناوي  بالل  القا�سي  بريوت  يف  اال�ستئنايف  العام 

اأ�سول  قانون  من   47 املادة  مندرجات  روعيت  وقد  للتعذيب،  اآثار  اأي 

املحاكمات اجلزائية وتليت على املوقوفني. 

ثالثاً: متت املداهمة بعد ظهر يوم ال�سبت وجرى التحقيق بغياب االأجرية 

معنية  لي�ست  وهي  الر�سمي  الدوام  على  تعمل  التي  التنظيفات(  )عاملة 

امراأة يف هذا  اأية  بالتحقيقات. ومل يكن هناك  ال من قريب وال من بعيد 

التوقيت، ما يلقي مزيداً من ظالل ال�سك على �سحة الرواية. 

رابعاً: بتاريخ 2014/8/13 اأي بعد اأربعة اأيام من توقيفهم، مثل املوقوفني 

لالدعاءات  اأثر  اأي  يالحظ  مل  الذي  بريوت  يف   
2
التحقيق قا�سي  اأمام 

بالتعذيب التي وردت يف املفكرة القانونية. 

بناًء  جرى  فقد  املخدرات،  تعاطي  بفح�س  يتعلق  ما  يف  اأما  خام�ساً: 

قبل  من  املعتمد  نحلة  با�سم  الطبيب  بوا�سطة  املخت�س  الق�ساء  الإ�سارة 

مكتب مكافحة املخدرات املركزي لعدم توافر الفحو�سات لدى املكتب، 

�سّلم  45،000 الف لرية عن كل فح�س  لقاء بدل مادي قيمته  وذلك 

للموقوفني.  اإي�سال  مبوجبه 

�ساد�ساً: حر�ساً على �سالمة املوقوفني، جرى فح�س ال�سيدا بناًء الإ�سارة الق�ساء 

من قبل رتيب خمت�س من املكتب املذكور وعلى نفقة االإدارة. وكانت النتيجة 

اإيجابية بالن�سبة ملوقوفني اأبلغا بها ومت تزويدهما برقم هاتف اإحدى اجلمعيات 

ملتابعة عالجهما على نفقة وزارة ال�سحة، وطلب اليها اإعادة فح�س الباقني 

مرات عدة بعد �سهر اأو اأكرث، الأن الفريو�س ميكن اأن يظهر بعد هذه املدة. 

�سابعاً: مل يتعر�س املوقوفون الأي تعذيب يف �سجن زحلة، الأن معاملة ال�سجناء 

جتري وفقاً للقوانني وباإ�سراف الق�ساء املبا�سر من دون اأي متييز، وهذا معروف 

عند كل من جلنة مناه�سة التعذيب وال�سليب االأحمر الدويل واجلمعيات 

التي ُتعنى بحقوق االإن�سان التي تواظب على زيارة ال�سجون بانتظام. اأما يف ما 

يتعلق مبو�سوع حلق �سعر راأ�س وحواجب املوقوفني من قبل بع�س ال�سجناء، 

فقد اأجري حتقيق باإ�سراف الق�ساء الذي حّوله اىل حم�سر معلومات لعدم رغبة 

فهم على املعتدين من ال�سجناء. 
ّ
املوقوفني باالدعاء ولعدم تعر

من  املعلومات  ا�ستقاء  اىل  تدعو  الداخلي  االأمن  لقوى  العامة  املديرية  اإن 

�سعبة العالقات العامة حفاظاً على م�سداقية الو�سيلة االإعالمية من جهة 

و�سوناً ل�سمعة موؤ�س�سة قوى االأمن الداخلي من جهة ثانية. 

رد من قوى األمن الداخلي في قضية حمام اآلغا

اأورد اجلواب اأحرفه االأوىل وتاريخ والدته، ونحن منتنع عن ن�سر هذه املعلومات حفظا ل�سرية . 1

املعلومات ال�سخ�سية.

ال�سحيح اأنهم مثلوا اأمام القا�سي املنفرد اجلزائي يف بريوت ولي�س امام قا�سي التحقيق.. 2  ال�سادر عن مر�سد حقوق اال�سخا�س املعوقني يف كانون االأول 2014.. 1

من ار�سيف املفكرة القانونية

هل القضاء أيضًا خارج متناول 
أصحاب اإلعاقة الجسدية؟

نرمين السباعي

تيار اجتهادي 
لتعزيز »حرية 

العمل«؟
يف عددها الرابع املن�سور يف كانون الثاين 2012، ن�سرت »املفكرة« مقالة 

االأجور  عن  العام  اخلطاب  موازاة  »يف  بعنوان:  خملوف  مينى  للكاتبة 

وتعطيل جمل�س العمل التحكيمي، قا�سي االأمور امل�ستعجلة يتدخل 

حلماية حرية العمل«. ومو�سوع املقالة هو التعليق على احلكم ال�سادر 

عن قا�سي االأمور امل�ستعجلة يف بريوت جاد معلوف يف 2012-1-20 

والذي و�سفت الكاتبة حيثياته بـ»انقالب حقيقي اأ�سا�سي يف النظرة 

لالأجري وب�سكل اأعم للمواطن«. وقد ذكرت كاتبة املقالة اأن القرار �سّكل 

منوذجاً مميزاً لكيفية تف�سري الن�سو�س وتطويرها على �سوء املبادئ العامة 

وعلى �سوء املواثيق الدولية، يف اجتاه الت�سّدد يف تقييم �سّحة البنود املانعة 

لالأجراء من القيام باأعمال مناف�سة الأ�سحاب عملهم ال�سابقني. ففيما 

كانت املحاكم قد اأوجبت من قبل حتديد فرتة زمنية ومنطقة جغرافية 

داخل لبنان للقول ب�سحة بنود مماثلة، اأدخل القا�سي معلوف يف قراره 

املذكور �سروطاً جديدة، منها اأن يكون البند �سرورياً ومربراً واأن يكون 

اإعالن جمموعة  القا�سي اىل قراره بعد  مقابل بدل مايل. وقد تو�سل 

من احلقوق االأ�سا�سية، اأبرزها »احلق يف اإن�ساء عالقات العمل« و»حرية 

اختيار العمل ب�سروط عادلة ومر�سية« و»احلق باحلياة اخلا�سة«، واأخرياً 

ولي�س اآخراً »حق احلماية من البطالة«. وقد ت�ساءلت الكاتبة اآنذاك اإذا 

كان هذا احلكم )االنقالب( �سوف يبقى »منعزاًل يف امل�سهد االجتهادي 

اللبناين اأو اأنه ميّهد لقرارات عديدة جتعل من الق�ساء اللبناين مر�سداً 

نظرياً  ما  حد  واىل  للمواطن،  االأ�سا�سية  واحلريات  احلقوق  لتكري�س 

للق�ساء الفرن�سي الذي هز قانون العمل يف فرن�سا ب�سل�سلة قرارات يف 

العام 2002، مت اال�ست�سهاد بها يف منت القرار مو�سوع تعليقنا، والتي 

و�سفها الفقه الفرن�سي بالت�سونامي احلقيقي«. 

املفكرة  ر�سدته  ما  وفق  جاء،  الت�ساوؤل  هذا  على  اإيجابي  جواب  اأول 

وذلك  طعمة،  اأنطوان  املنت  امل�ستعجلة يف  االأمور  قا�سي  من  القانونية، 

مبوجب حكم موؤرخ يف 23-10-2014 اأي بعد ما يقارب �سنتني وت�سعة 

اأ�سهر. ففي ق�سية رفعتها �سركة �سد اأجري �سابق ترك العمل لديها للعمل 

اأن  لبند منع مناف�سة، راأى القا�سي طعمة  يف �سركة مناف�سة لها �سنداً 

البند ي�سوبه نزاع جدي حول �سحته، لي�س فقط الأنه ال يت�سمن اأي 

حتديد جغرايف داخل لبنان للمنع من املناف�سة اأو الأنه مل ين�س على مدة 

معقولة )وهذه مواقف باتت م�ستقرة لدى الق�ساء اللبناين(، بل اأي�ساً 

الأنه مل يقابله اأي بدل مايل. وقد بدا التماهي بني احلكمني وا�سحاً من 

خالل ا�ستناد القا�سي طعمه مرتني متتاليتني اىل حكم معلوف يف اجتاه 

و�سع الئحة ال�سروط ال�سرورية للقول ب�سحة بنود مماثلة. والالفت اأي�ساً 

ت�سمني احلكم حيثية مفادها حتميل اأ�سحاب العمل خماطر �سياغة بنود 

غري مطابقة لل�سروط. فال ميكن لهوؤالء »توقيع اتفاقيات عدم مناف�سة غري 

حمدودة يف الزمان اأو املكان واأن ي�ستنظروا يف مقابل ذلك قيام املحكمة 

بتف�سري اأو اإعادة �سياغة بند عدم املناف�سة مبا ي�سكل منعاً معقواًل اأو مقبواًل 

يف املنطق جلهة مكان اأو زمان املنع، االأمر الذي يعدل من املخاطر التي 

وقف عليها الطرفان املوقعان على االتفاقية وقبال بها، ويزيد خماطر قبول 

امل�ستخدم ببنود غري مقبولة مطلقاً«.    

حكم حمكمة املنت هام لي�س فقط يف م�سمونه، بل اأي�ساً الأنه يعك�س 

توا�ساًل يف اأعمال الق�ساة من �ساأنه اأن يوؤدي اىل تكوين توجهات اأو 

تيارات اجتهادية يوؤمل منها اأن ت�سنع واقعاً خمتلفاً.

والمفكرة ترّد: أتبرئة من دون تحقيق؟ 
وماذا عن تقارير الطبيب الشرعي؟ 

بداية، ترحب »املفكرة القانونية« بالرد الذي تن�سره اأعاله والذي يعرّب عن 

انفتاح قوى االأمن الداخلي اإزاء االإعالم املتخ�س�س وا�ستعداد للتحاور 

معه. ومدعاة ترحيبنا هو اأن املديرية اختارت الرّد بدل لزوم ال�سمت، 

االأمر الذي ما زالت تنتهجه لالأ�سف العديد من املوؤ�س�سات العامة. 

قوى  اتخذتها  التي  واخلطوات  املبادرات  بجميع  املفكرة  ترحب  كما 

االأمن الداخلي ملكافحة التعذيب وامل�سار اليها يف ردها، واإن بقيت غري 

كافية. وهذا ما نقراأه �سمن تو�سيات اللجنة جلهة �سرورة »تدريب جميع 

املوظفني احلكوميني وخا�سة عنا�سر قوى االأمن الداخلي والع�سكريني 

اتفاقية مناه�سة التعذيب وعلى كيفية  اأحكام  ل�سمان اطالعهم على 

عليها  ح�سل  التي  للتدريبات  بالن�سبة  اأما   .»)...( املحتجزين  معاملة 

عنا�سر القوى االأمنية فقد اأو�ست اللجنة ب�سرورة »تقييم مدى فعالية 

الربامج التدريبية والتثقيفية ومدى تاأثريها يف احلد من حاالت التعذيب 

واإ�ساءة املعاملة«.

 وبعد الرتحيب بذلك، ال بد لنا باملقابل من اإبداء عدد من املالحظات 

وفاًء للحقيقة واحرتاماً حلقوق املوقوفني وملا تعر�سوا له يف فرتات توقيفهم: 

اأن الرد اأتى على ما يبدو انطالقاً من رغبة بتربئة عنا�سر مكتب حماية 

العنا�سر  مع  اأي حتقيق  مبعزل عن  اليهم،  املعزوة  االأفعال  من  االآداب 

ردها  يف  املعلومات  �سعبة  ذكرته  الذي  الوحيد  التحقيق  املذكورين. 

هو الذي مت ب�ساأن االأفعال املعزوة ل�سجناء �سجن زحلة يف م�ساألة حلق 

الأن  اأغلق  التحقيق  اأن  الرد  جاء يف  وقد  ال�سجناء«.  و�سعر  »حواجب 

املوقوفني مل يّدعوا عليهم ومل يتعرفوا اىل اأحد منهم. واالأرجح اأنهم مل 

يجروؤوا على اأي من تلك االأمور.   

نوؤكد لقوى االأمن الداخلي اأن حتقيق املفكرة تو�سل اىل نتائجه املعلنة 

بناًء على تقاطع �سهادات من االأ�سخا�س املوقوفني. كما نفيدها باطالع 

املفكرة على تقريرين �سادرين عن طبيب �سرعي، يوثقان اآثار كدمات 

التوقيف.  لفرتة  وتعود  املوقوفني  اثنني من  ظاهرة على  تزال  كانت ال 

وتالياً، تدعو املفكرة قوى االأمن الداخلي اىل اإجراء التحقيقات الالزمة 

املرتكبني، وذلك  الرادعة بحق عنا�سرها  التاأديبية  االإجراءات  واتخاذ 

اإن التحقيق هو من ن�سج  اأن يقال  اأما  ل�سمعتها و�سمعة لبنان.  حفاظاً 

خيال، فذلك هو مبثابة دفن الراأ�س يف الرتاب.    

بقي اأن نذكر اأن جلنة مناه�سة التعذيب يف االأمم املتحدة قد اأ�سارت يف 

حتقيقها ال�سادر خالل �سهر ت�سرين االأول 2014، والذي و�سف التعذيب 

يف لبنان »باملمار�سة املمنهجة«، اىل اأن تقرير جلنة مناه�سة التعذيب اأ�سار 

اىل تلقي »البعثة يف خمفر حبي�س ادعاءات عديدة ومتكررة من ممار�سة 

اأفراد قوى االأمن الداخلي للتعذيب و�سوء املعاملة بحق ال�سجناء، عند 

التوقيف اأو الحقاً خالل التحقيق يف مكان االحتجاز لدى ال�سرطة«. 

ر�سم رائد �سرف
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زينة علوش

ق�سة لبنان مع ظاهرة التبني غري ال�سرعي قدمية من قدم حروبنا املرتاكمة، 

»االأيتام«  لرعاية  االإر�سايل  العمل  بدايات  �سهد  الذي  العامل  حال  حالنا 

واالأوبئة  واملجاعات  العاملية  احلروب  نتيجة  الن�سب«  »املجهويل  واالأطفال 

التي اجتاحت الب�سرية على مدى التاريخ. علماً اأن ظاهرة التخلي وق�سية 

اليتم متاأ�سلتان يف تاريخ االأديان وحتى يف �سري االأنبياء.

التبني كشكل من أشكال االنتداب
يف لبنان، �سكلت احلقبة العثمانية وما تزامن معها من توافد االأرمن نتيجة 

االإبادات اجلماعية عاماًل اأ�سا�سياً يف افتتاح دور الرعاية املنظمة وكان معظمها 

اإيجاد عائلة  قبل  انتظار  اأن يكون حمطة  وتركز عمله على  تبعية طائفية  ذا 

 St Vincent اإر�سالية  و�سول  لبنان  �سهد  وهكذا  الطفل.  تتبنى  بديلة 

الغميق عام  املحبة يف اخلندق  اأخوات  افتتاح ح�سانة  de Paul. وكان 

1848 ال�ستقبال االأطفال »املرتوكني«. كما عملت الدولة العثمانية على 

تاأ�سي�س مركز الإيواء االأطفال االأيتام واملرتوكني يف ثكناتها الع�سكرية. وبعد 

خدمة  الإن�ساء  البريوتية  العائالت  تداعت  العثمانية،  االمرباطورية  �سقوط 

1
رديفة، فن�ساأت دار االأيتام االإ�سالمية عام 1922.

اأما العمل املوؤ�س�س يف جمال التبني، فجاء خالل فرتة االنتداب وما تبعه من 

ا�ست�سهال يف نقل االأطفال اإىل عائالت اأجنبية، ال �سيما عائالت فرن�سية، 

عرب اتفاقيات تعاون )تاآخ( بني اإر�ساليات فرن�سية واأقرانها يف لبنان. وهكذا 

جرى ت�سريع عمل االإر�ساليات يف جمال ا�ستقبال االأطفال »املرتوكني«.

فإذا كانت الدولة قد منحت سلطة التبني 
لمؤسسة ما، فلماذا ترانا نتحدث عن التبني 

غير الشرعي؟
خارج  تبنيهم  جرى  الذين  لالأ�سخا�س  التقديري  العدد  هو   10000

يوازيه عدد غري معروف الأطفال جرى  اليوم  اإىل  ال�ستينيات  منذ  البالد 

تبّنيهم داخل لبنان يف ظل تكتم �سديد حيث يعي�س معظم االأ�سخا�س 

املتبنني مع اأ�سئلة من دون اأجوبة ويف اأكرث االأحيان مع اأ�سئلة ال يجروؤون 

ممن  الكثريين  عودة  املا�سية  الع�سر  ال�سنوات  �سهدت  وقد  طرحها.  على 

اجليل  ميثلون  وهم  جذورهم.  عن  البحث  بغية  البالد  عرب  تبنيهم  جرى 

برتهم  كيفية  ولفهم  احلقيقة  ملعرفة  االأ�سا�سية  احلاجة  اأدرك  الذي  االأول 

مناه�سة  عاملية  حركة  مع  التوجه  هذا  ويتزامن  البيولوجية.  بيئتهم  عن 

اأ�سرية  لرعاية  بحاجة  هم  الذين  لالأطفال  االأف�سل  املالذ  كونه  للتبني 

اأكدت  التي   1994 عام  الهاي  معاهدة  مع  الوعي  هذا  �س 
ّ
وتكر بديلة. 

على �سروط واأخالقيات التبني، خا�سة عرب البالد نتيجة اجلنوح الفا�سح 

نحو ارتكابات قانونية مبا ي�سبه االإجتار باالأطفال.

رجال  ل�سلطة  كلياً  وخا�سعة  طائفية  ال�سخ�سية  لالأحوال  قوانني  ظل  ويف 

الناجمة عن  االإ�سكاليات  التغا�سي عن  مقبواًل  يعد  وق�سائهم، مل  الدين 

ا�ست�سهال الف�سل عن العائلة البيولوجية عرب التبني غري ال�سرعي يف لبنان 

وعربه. وهذا ما اأ�سارت اإليه مالحظات جلنة االأمم املتحدة حول تقرير لبنان 

:
عن و�سع االأطفال يف عام 22006

قلق من عدم وجود مرجعية قانونية مدنية للتبني،- 

قلق من م�سارات التبني املعتمدة يف املحاكم الروحية،- 

عدم اعتماد م�سلحة الطفل الف�سلى كاأ�سا�س لقرار التبني،- 

عدد كبري من االأطفال املتبنني بطريقة غري �سرعية، خا�سة عرب البالد،- 

 -،Hague 1994 الدعوة اإىل االن�سمام اإىل معاهدة

الدعوة اإىل و�سع قانون مدين لريعى عملية التبني.- 

باأن اإجراءات التبني يف لبنان هي ال  اأممياً  اإقراراً  وت�سكل هذه املالحظات 

�سرعية رغم »�سرعنة« التبني عرب قرار الدولة اللبنانية وخ�سخ�سته. 

ولقد اأظهرت حتاليل قامت بها جمعية بدائل لعدد من اإجراءات التبني 

اأ�سا�سية  اأ�سكااًل  اجلذور  عن  للبحث  عائدين  من  عليها  ا�ستح�سلت 

ال�سرعي: للتبني غري 

التبني عبر دور الرعاية التابعة لإلرساليات خاصة 
بالتعاون مع المحاكم الروحية المرتبطة بها

بطرق  التبني  ت�سهل  اأي�ساً  االإ�سالمية  الرعاية  دور  اأن  موؤ�سرات  )هناك 

هذه  ت�ستقبل  ال�سرع(.  اأحكام  مع  التبني  تعار�س  رغم  �سرعية  غري 

البيولوجية  االأم  فيها  تقر  ورقة  مبوجب  عنه«  »املتخلى  الطفل  املراكز 

ويف  الطفل  م�سري  عن  ال�سوؤال  بعدم  وتتعهد  اأمومتها  عن  تتنازل  باأنها 

االأم  وقد حت�سل  عدل  كاتب  عند  الر�سالة  هذه  ت�سجل  االأحيان  معظم 

اأن  كما  ق�سرية.  لفرتة  حياتها  لتاأمني  ب�سيط  مبلغ  على  البيولوجية 

متعددة  )لظروف  الراغبة  وغري  احلامل  لالأم  ماأوًى  توؤمن  مراكز  هناك 

االأخري  ال�سهر  مت�سلط( خالل  ذكوري  منفردة يف جمتمع  اأم  اأنها  اأقلها 

الطفل  بتحويل  املراكز  هذه  تقوم  ثم  ومن  الوالدة  وحتى  احلمل  من 

اأمر  هو  التبني  مقابل  اأموال  تقا�سي  اأن  ورغم  التبني.  اإىل  الر�سيع 

فواتري  ومنها  كثرية  دالئل  فهناك  باالأطفال،  االإجتار  يف  مبا�سرة  ي�سب 

واجلهة  بالتبني  ترغب  التي  العائالت  قبل  من  املدفوعة  املبالغ  توثق 

لتغطية  املبالغ  تقا�سي  بتربير  اجلهات  هذه  وتقوم  التبني.  ت�سهل  التي 

اإجراءات التبني واالأوراق الثبوتية، وهذا قد يكون مفهوماً اإال اأن كلفة 

األف دوالر.  75000 اإىل  بع�س االأطفال قد و�سلت 

يف معظم االأحيان، ال ي�ستوجب هذا ال�سكل من التبني ح�سور العائلة التي 

ترغب يف التبني اإىل لبنان حيث يتم قبول طلب العائلة عرب اخلدمة الرديفة 

)التواأم ملركز لبنان( يف بلدها. وعند القيام باالإجراءات الر�سمية، يتم ت�سفري 

الطفل وا�ستالمه مبا�سرة يف بلد العائلة املتبناة. 

التبني المباشر في بعض المستشفيات
رغم قلة التوثيق الأو�ساع كهذه، اإال اأن هناك حاالت جرى تبنيها مبا�سرة يف 

امل�ست�سفى حيث حت�سر العائلة الراغبة بالتبني اإىل امل�ست�سفى خالل عملية 

الوالدة ويجري ت�سجيل وثيقة الوالدة مبا�سرة با�سم االأم الراغبة بالتبني. 

اأن االأم التي ترغب بالتبني قد ت�سّجل  وهناك اأكرث من حالة موثقة تظهر 

نف�سها يف امل�ست�سفى كاأم حامل تخ�سع لعملية االإجناب بينما االأم احلامل 

الفعلية تخ�سع لعملية الوالدة دون ورود ا�سمها يف �سجل امل�ست�سفى.

وبالتايل اأي�ساً حت�سل االأم الوالدة على تغطية لتكلفة الوالدة والقليل ثمن تاأمني 

حياتها، باالإ�سافة اإىل مبالغ اأخرى ل�سمان �سرية املعامالت وتعاون املوظفني 

املعنيني، اإ�سافة اإىل �سرعة اال�ستح�سال على االأوراق الثبوتية. حاالت كهذه 

ما زالت حتدث اإىل اليوم ومنها حالة ُعر�ست حديثاً خالل برنامج تلفزيوين 

وثق اتفاقية م�سابهة ح�سلت يف م�ست�سفى يف لبنان يف �سيف 2014 وكانت 

كلفتها 10000 دوالر، علماً اأن التبني جرى داخل لبنان.

وغالباً ما تكون االأم احلامل من العامالت االأجنبيات غري القادرات على 

دور  هناك  يكون  كما  بالعمل،  اال�ستمرار  ل�سرورات  بالطفل  االحتفاظ 

»التخلي«  ورقة  مبوجب  الطفل  عن  بالتخلي  الوالدة  االأم  يقنع  ما  لو�سيط 

امل�سجلة عند كاتب عدل.

التبني نتيجة أعمال العصابات المنظمة
نتذكر جميعاً احلديث عن حاالت اختطاف الأطفال خالل احلرب اللبنانية 

والفرتة التي تلتها يف الت�سعينيات عندما كانت توجه اإنذاراً لالأهايل للت�سدد 

يف مراقبة اأطفالهم خالل التجول. ويف هذا االأمر موؤ�سر وا�سح على حاالت 

من  اخُتطفوا  اأطفال  حاالت  ومنهم  التبني  الأغرا�س  اأطفال  اختطاف 

امل�ست�سفى على اأثر الوالدة، وهذه حالة �ساب �سويدي اخُتطف مبا�سرة اإثر 

علمت االأم 
ُ
الوالدة من عائلة مل تتمكن من �سداد فاتورة عملية الوالدة. اأ

باأن الطفل قد تويف وجرى ت�سديد فاتورتها. هذه حكاية حقيقية ولقد عاد 

ال�ساب ال�سويدي ليلتقي بعائلته والكت�ساف احلقيقة.

يف  املتخ�س�سني  املحامني  من  ملجموعة  ن�ساطاً  الثمانينيات  �سهدت  كما 

ال�ستدراج  موازية  خدمات  ب�سبكة  يرتبطون  وهم  البالد،  عرب  التبني 

اإغراءات  عرب  به  املرغوب  غري  الطفل  من  للتخل�س  املنفردات  االأمهات 

تتمثل اأواًل ب�سرت الف�سيحة وت�سهيل عملية الوالدة ومن ثم مبلغ مادي زهيد 

يف  ا�ستعمالها  يجري  والتي  ال�سهرية  التخلي  ورقة  مقابل  بحياتها  لتنطلق 

معظم االأحيان كورقة تهديد �سد االأم اإذا رغبت يف احل�سول على معلومات 

متعلقة بطفلها. تت�سمن هذه ال�سبكة من اخلدمات تورط:

طبيب )اأو قابلة قانونية( يقوم بعملية الوالدة،- 

كاتب عدل ي�سادق على ورقة التخلي،- 

خمتار يزّور �سهادة امليالد،- 

حمام ينظم اإجراءات التبني،- 

جهات ذات �سلة ال�ست�سدار االأوراق الثبوتية وال �سيما جواز ال�سفر.- 

ميالدهم  �سهادات  ت�سجيل  يتم  االأطفال  من  العديد  اأن  لنا  تبني  ولقد 

مبا�سرة با�سم العائلة املتبناة االأجنبية وهي حال جمموعة كبرية من الذين 

جرى تبنيهم اإىل هولندا.

تعددت اأ�ساليب االإجتار باالأطفال عرب التبني غري ال�سرعي. ولكن الثابت 

طفلها  عن  التخلي  على  االأم  ت�سجيع  مع  تبداأ  مبا�سرة  خمالفات  هو  فيها 

وتزوير االأوراق الثبوتية وتقا�سي مبالغ مالية خيالية وعدم توثيق امل�سارات، 

للبحث عن  العودة  عند  املنال  �سعبة  ت�سبح  التي  احلقيقة  اإخفاء  وبالتايل 

اجلذور.

ت�سري  حيث  تبنيه  جرى  الذي  الطفل  واأولهم  كرث  �سحاياها  م�سارات 

االإح�ساءات غري املوثقة اإىل االآتي:

التخلي -  اأ�سكااًل من  يختربون  املتبنني عاملياً  االأطفال  %60 من   

عند عمر املراهقة،

من اأ�سل 1000 حالة من التبني عرب احلدود، تبني لنا اأن معظمهم - 

يعانون من ا�سطرابات تعيق حياتهم مع �سوؤال واحد من اأنا؟ وملاذا اأنا؟

مكلل -  دائم  وبحث  خميف  قلق  يف  الوالدة  االأم  ترتك  م�سارات 

بالعار عن قطعة من الرحم وذاكرة حمل م�سرتكة.

م�سارات تورط العائلة التي تبنت يف خمالفات قانونية تعيق اإخبار - 

احلقيقة للطفل املتبني.

واإىل  لبنان  ال�سرعي يف  غري  التبني  عمليات  من  الفعلي  الرابح  هو  فمن 

لبنان  يف  االأ�سخا�س  اآالف  حياة  طالت  م�ساألة  عن  التغا�سي  هذا  متى 

ال�ستينات؟ مطلع  منذ 

 ٭خبيرة في الرعاية االسرية البديلة

Alternatives ،والمديرة التنفيذية لجمعية بدائل

القانونية  املفكرة  مع  بالتعاون  بدائل  جمعية  نّظمت   ،2014-11-20 يف 

خا�سة  املوؤمتر  تناول  وقد  باجلذور«.  »احلق  عنوان:  حتت  بريوت  يف  موؤمتراً 

م�ساألة االأ�سخا�س املولودين يف لبنان والذين تبّناهم اأ�سخا�س يف اخلارج، 

هي  لي�ست  وبالطبع،  جذورهم.  معرفة  من  بتمكينهم  مطلبهم  وحتديداً 

هو  هنا  اجلديد  لكن  امل�ساألة،  هذه  التداول يف  فيها  يتّم  التي  االأوىل  املرة 

احلقوقية.  املنظمات  من  عدد  قبل  من  وتبنيها  اجتماعية  كق�سية  طرحها 

فمن خالل ذلك، يكون هذا املطلب اخلا�س يف طور االنتقال من التداول 

االإعالمي الظريف ليتحّول اىل ق�سية عامة.

الر�سمية  غري  واالأرقام  املجال،  هذا  يف  ر�سمي  رقم  هناك  لي�س  وبالطبع، 

من  االأكرب  العدد  اأن  وُيعتقد  و10000.   3000 بني  ترتاوح  املتداولة 

ظروف  من  اأوجدته  مبا  احلرب،  فرتة  خالل  متت  قد  التبني  عمليات 

اأكرث  ومن  التبني.  ملعامالت  وت�سريع  تزوير  من  و�سّهلته  ه�ّسة  اجتماعية 

يف  الراغبة  االأم  و�سف  فيها  يتّم  التي  احلالة  �سيوعاً،  التزوير  حاالت 

التبني على اأنها االأم البيولوجية يف وثيقة الوالدة نف�سها، اأو اأي�ساً احلالة 

غري  اأم  من  )مولود  �سرعي  غري  اأنه  على  الولد  ت�سجيل  فيها  يتم  التي 

ا�سم  ذكر  مينع  الذي  القانوين  احلكم  من  اال�ستفادة  بهدف  متزوجة(، 

خالف  �ساهدين  وبح�سور  �سراحة  تطلب  مل  ما  الوالدة  وثيقة  يف  االأم 

. ففي حاالت عدة، يكون الطفل �سرعياً لكن يتم اللجوء اىل هذه 
1
ذلك

اأي  للولد  يبقى  اأن  دون  من  التبّني  عمليات  اإجراء  من  للتمّكن  احليلة 

يكون  التي  احلاالت  يف  وحتى  البيولوجّية.  عائلته  اأو  اأمه  ملعرفة  اإمكانية 

فيها الطفل غري �سرعي حقيقًة، فمن املرّجح اأن يتّم تنظيم وثائق الوالدة 

من دون ذكر ا�سمها من دون اعالمها حتى بامكانية اثبات هويتها فيها. 

قد  املتبنني  االأطفال  من  عدد  يكون  اأن  ي�ستبعد  ال  ذلك،  على  وعالوة 

ُخطفوا من اأح�سان عوائلهم يف فرتات املجازر الكربى اأو احلروب بهدف 

االإجتار بهم، واإن بقيت املعلومات بهذا ال�ساأن حتى اللحظة �سحيحة وغري 

املفقودين  اأي  املفقودين،  عداد  يف  هوؤالء  يعّد  احلالة،  هذه  ويف  موّثقة. 

عوائلهم.  ت�سفية  يح�سل يف حال  قد  كما  الغالب  عنهم يف  ح 
ّ
امل�سر غري 

ويف ظل كل ذلك، تتبّدى ال�سورة النمطية التي ت�سّور االأطفال املتبّنني 

على اأنهم اأطفال مرتوكون يف �سلة اأو كرتونة اأمام هذا الدير اأو ذاك امليتم 

�سورة خمادعة ال ت�سح اإال يف حاالت نادرة جداً. 

وقبل امل�سي يف ا�ستك�ساف االأ�سناد القانونية ملطالب االأ�سخا�س املُتبّنني 

جذورهم  عن  املُتبّنني  ف�سل  اأن  اىل  االإ�سارة  جتدر  باملعرفة،  حقهم  جلهة 

الر�سمي لعالقات  الت�سور  املبداأ مع  على هذا الوجه يتعار�س من حيث 

الطائفي  االنتماء  وفق  �سروطها  حتدد  والتي  لبنان  يف  التكّفل  اأو  التبني 

للطفل والعائلة التي تود تبّنيه. فم�ساألة تبّني االأطفال امل�سيحيني تنّظمها 

ا�ستمرارية  على  عموماً  تن�س  التي  الروحية  ال�سخ�سية  االأحوال  قوانني 

الطوائف  اىل  بالن�سبة  اأما  البيولوجية.  وعائلته  الطفل  بني  العالقة 

اختالط  منع  هي  التبني  منع  من  االأ�سا�سية  الفكرة  فاإن  االإ�سالمية، 

معينة  عائلة  مع  البيولوجية  الروابط  دون حجب  احلوؤول  وتالياً  االأن�ساب 

جتاوزها  مت  االأخرى  الفكرة  هذه  ولكن  اأخرى.  عائلة  مع  قانونية  بروابط 

الت�ساهل  قوامها  التبّني،  حظر  حول  لاللتفاف  اآليات  انت�سار  مع  واقعياً 

يف قبول االإقرار الكاذب بالبنوة من اأ�سخا�س غرباء، ا�ستح�ساناً، اأي من 

باب �سمان احت�سان الطفل يف عائلة. 

اأمام  اأنف�سنا  جند  وهنالك،  هنا  احلا�سلة  التزوير  عمليات  وبفعل  وعليه، 

واقع  والتكفل:  التبني  لعالقات  الر�سمي  الت�سور  متاماً عن  واقع خمتلف 

هويتها، يف  معرفة  فيها  مبا  البيولوجية  العائلة  مع  الروابط  فيه جميع  مُتحى 

موازاة �سعي اىل تظهري العائلة املتبّناة يف حاالت عدة على اأنها هي العائلة 

البيولوجية بوا�سطة اأ�سكال خمتلفة من التحوير والتزوير.

�سرر  ترميم  كيفية  حول  فقط  لي�س  اأ�سئلة  الق�سية  هذه  تطرح  وبالطبع، 

واإمكانية  جذورهم  عن  معلومات  اأي  حمو  بنتيجة  املتبنني  االأ�سخا�س 

تبّنيها  الواجب  القانونية  االأدوات  حول  اأي�ساً  ولكن  ذلك،  ح�سول 

م�ستقباًل للحوؤول دون ن�سوء واقع مماثل. 

ترميم ضرر األشخاص المتبّنين
بالطبع، احلق االأ�سا�سي هنا هو حق معرفة اجلذور. وهو حق يجد يف احلالة 

اللبنانية اأ�سناداً قانونية عدة:  

يف  لبنان  اأقرها  التي  الطفل  حقوق  اتفاقية  يف  املتمثل  ال�سند  هو  االأول، 

هذه  ميزت  وقد   .
2
منها و8   7 املادتني  يف  وخ�سو�ساً  الت�سعينيات  بداية 

االتفاقية بني حالتني: 

احلالة التي يجري فيها التبني وفق االأ�سول ويتعني فيها اأن تتخذ - 

املتبنني  االأ�سخا�س  حق  ل�سمان  الالزمة  االإجراءات  الدول 

مبعرفة والديهم »قدر االإمكان« )العبارة وردت يف املادة 7 من ن�س 

االتفاقية(. ومن الوا�سح يف هذا االإطار اأن القانون اللبناين احلايل 

هو يف تعار�س كامل مع االتفاقية. فهو ي�سمح لالأم غري ال�سرعية 

اأي  اإيالء  دون  من  الوالدة  وثيقة  يف  ا�سمها  عن  االإعالن  بعدم 

ت�سمح  اآلية  اأي  توجد  فال  جذوره.  مبعرفة  املولود  حلق  اعتبار 

مبطالبتها  حتى  اأو  وفاتها  بعد  ولو  الحقاً  اليها  بالتعرف  للمولود 

اأو بتو�سلها الرجوع عن قرارها يف الت�سرت على ا�سمها اأو باللجوء 

اىل و�سطاء الإقناعها بذلك. وجتدر االإ�سارة اىل اأن فرن�سا وبلجيكا 

واإيطاليا هي الدول االأوروبية الوحيدة التي تقر بحق االأم باإخفاء 

اأملانيا  اأدخلت  فيما   ،accouchement sous x ا�سمها 

على  د�ستورْيها،  منت  يف  باأ�سوله  ال�سخ�س  معرفة  حق  و�سوي�سرا 

جذوره.  معرفة  يف  ال�سخ�س  حق  تغليب  اىل  دائماً  يوؤدي  نحو 

ال�سرية،  الوالدة  باإمكانية  ت 
ّ
اأقر التي  الدول  �سعيد  على  وحتى 

فهي ُتعّدل بانتظام القواعد الناظمة لها، ودوماً يف اجتاه تعزيز حق 

حق  وبني  بينه  احلا�سلة  املوازنة  يف  جذوره،  معرفة  يف  ال�سخ�س 

ع الفرن�سي 
ّ
عها. وعليه، انتهى امل�سر االأم باملحافظة على �سرية و�سْ

اىل جمموعة من التعديالت اأبرزها ان�ساء »املجل�س الوطني ملعرفة 

يبحثون  اأبناء  بني  الو�سيط  دور  يوؤدي  الذي  ال�سخ�سية«  اجلذور 

اأمام  عر�س  وحني  اأبنائهن.  عن  يبحثن  واأمهات  اأمهاتهم  عن 

املحكمة االأوروبية حلقوق االإن�سان مدى توافق القانون الفرن�سي 

مع املعاهدة االأوروبية حلقوق االإن�سان، فاإنها عمدت اىل التحري 

احلرية  بني  القانون  هذا  مبوجب  احلا�سلة  املوازنة  كانت  اإذا  عما 

ال�سخ�سية لالأم وحقها باخل�سو�سية، وحق املولود مبعرفة جذوره، 

التدقيق  بعد   2003-2-13 يف  خل�ست  وقد  وعادلة.  متنا�سبة 

يف التعديالت اجلديدة على اأنها كذلك. وبالطبع، النتيجة تكون 

خمتلفة متاماً يف حال عر�س القانون اللبناين اأمام الق�ساء، حيث 

يفرت�س اأن ينتهي اأي تقييم له اىل ا�ستبعاده لتعار�سه مع اتفاقية 

باأولوية  عماًل  وذلك  اأعاله،  اليه  اأ�سرنا  ما  وفق  الطفل  حقوق 

املعاهدات الدولية على الن�سو�س الداخلية.   

غري -  ب�سورة  التبني  فيها  يتم  التي  احلالة  فهي  الثانية،  احلالة  اأما 

كما  لبنان  يف  التبني  حاالت  معظم  يف  احلال  هي  كما  �سرعّية 

اتفاقية  من   8 املادة  مبوجب  الدولة  على  ت�سع  وهي  بيانه،  �سبق 

اأجل  من  املنا�سبتني  واحلماية  واجباً ب«امل�ساعدة  الطفل  حقوق 

الوا�سح  ومن  املُتبّنني.  االأ�سخا�س  هوية«  اإثبات  باإعادة  االإ�سراع 

يف هذا ال�سياق اأن اأجهزة الدولة ملزمة جتاه هوؤالء بو�سع اأ�سول 

هذا  ي�سمل  اأن  على  التبني،  عمليات  يف  للتحقيق  خا�سة 

التحقيق خمتلف املوؤ�س�سات التي �ساركت بطريقة اأو باأخرى يف 

والوثائق  املعلومات  جممل  جمع  اىل  يوؤدي  واأن  العمليات  هذه 

املتوفرة لدى هذه املوؤ�س�سات يف مكان واحد. 

-3-4 يف  الدولة  �سورى  جمل�س  عن  ال�سادر  القرار  هو  الثاين،  ال�سند 

2014 باإقرار حق املعرفة لذوي املفقودين، بعدما عّده حقاً طبيعياً بالنظر 

اآثار عدم املعرفة على ال�سحة النف�سية لهوؤالء االأ�سخا�س. وان�سحاب  اىل 

هذا احلكم على االأ�سخا�س املتبّنني مرّبر، لي�س فقط يف احليثيات املوؤدية 

النف�سية واحلق  للمعاناة  تعر�سهم  )اأي احلوؤول دون  اإعالن هذا احلق  اىل 

بالعائلة اأو اأي�ساً كونه حقاً طبيعياً(، بل اأي�ساً باحتمال اأن يكون هوؤالء كما 

�سبق بيانه يف عداد املفقودين. ففي هذه احلالة، يتبدى بحثهم عن ذويهم 

مبثابة وجه اآخر، الوجه املكمل لبحث ذوي املفقودين عن هوؤالء، ما يفر�س 

متتعهم بنف�س احلقوق.

االنتقالية. فحاالت  العدالة  مببادئ  التذّكر عماًل  الثالث، واجب  وال�سند 

التبني  عمليات  ولي�ست  احلرب،  اأوالد  على  طبعاً  تقت�سر  ال  التبني 

اأن  يبقى  ولكن،  بظروفها.  بال�سرورة  مرتبطة  كلها  احلرب  احلا�سلة خالل 

احلرب �سّهلت بدرجة كبرية هذه العمليات فباتت اأحد مظاهرها، وباتت 

للحرب  ر�سٍم  لتكوين  الت�ساوؤالت مقدمة �سرورية  االإجابة عن هذه  معها 

يف مراحلها كافة. 

أي دروس للمستقبل؟ 
هو  املُتبّنني  ق�سية  من  تعلمه  باإمكاننا  الذي  االأ�سا�سي  الدر�س  بالطبع، 

الكّف عن مقاربة عملّيات التبّني مقاربة طوباوية اأو على اأنها جمرد اأعمال 

اأكرث  مقاربة  اعتماد  اأجل  من  بائ�س(،  لطفل مرتوك  عائلة  )تاأمني  اإن�سانّية 

وخمتلف  التبني  عمليات  يف  امل�ساركني  الالعبني  جممل  ت�سمل  واقعية 

امل�سالح املت�سلة بها والنتائج املتاأتية عنها. وا�ستيعاب هذا الدر�س �سروري 

طابعاً  مناحيه  بع�س  يف  ياأخذ  قد  والذي  للتبني  اخلطرة  اجلوانب  لتظهري 

جرمياً ي�سل اىل حد االإجتار بالب�سر )باالأطفال(، وتالياً ال�ست�سراف م�سوؤولية 

اإزاء  التبّني  اأن حتمي االأطفال مو�سوع  �ساأنها  اأ�سول من  الدولة يف و�سع 

املخاطر اأو النتائج املتاأتّية عنه. وطبعاً، هذا الدر�س يوجب اعرتاف الدولة 

مب�سوؤوليتها االأ�سا�سية يف هذا امل�سمار، فال ُترتك اإدارته لهيئات دينية تعمل 

اإمنا   ،charity اإن�سانية  ق�سية  اأنه  اعتبار  على  رقابة،  اأي  دون  من  غالباً 

على العك�س من ذلك، حتيطه الدولة برت�سانة من الن�سو�س الرادعة ملا قد 

يرافقه من جرائم حمتملة واحلامية اإزاء ما قد ي�ستتبعه من خماطر. 

ن.ص
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دور االأ�سر واجلمعيات يف تنمية املجتمع اللبناين، د.ح�سان حالق.. 1
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3 .September 2005 1 6/CRC/GC/2005 

املادة 15 من قانون قيد وثائق االأحوال ال�سخ�سية، ال�سادر يف 7 كانون االأول 1951 وهي . 1

تن�س: »ال يجوز ملن ينظم وثيقة الوالدة ان يذكر ا�سم والدة الطفل )غري ال�سرعي( وكذلك ال 

يجوز ملوظف االأحوال ال�سخ�سية ان يذكر ا�سمها اال بناء على ت�سريح منها بكونها اأم الطفل اأو 

بناء على حكم ق�سائي«.  

املادة 7: -1 ي�سجل الطفل بعد والدته فوراً ويكون له احلق منذ والدته يف ا�سم واحلق يف . 2

وتلقي رعايتهما. -2 تكفل  والديه  االإمكان، احلق يف معرفة  له قدر  اكت�ساب جن�سية، ويكون 

الدول االأطراف اإعمال هذه احلقوق وفقاً لقانونها الوطني والتزاماتها مبوجب ال�سكوك الدولية 

املت�سلة بهذا امليدان، وال �سيما حيثما يعترب الطفل عدمي اجلن�سية يف حال عدم القيام بذلك. 

واملادة -8:2 اإذا ُحرم اأي طفل بطريقة غري �سرعية من بع�س اأو كل عنا�سر هويته، تقدم الدول 

االأطراف امل�ساعدة واحلماية املنا�سبتني من اأجل االإ�سراع باإعادة اإثبات هويته.

التبني غير 
الشرعي...

قصة قديمة مع 
لبنان

ر�سم رائد �سرف

ُمتبّنون يطالبون بحق معرفة جذورهم،
مطالب خاصة في  طور التحول الى قضية عامة
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دانيال درينان

مقدمة
يف اأعقاب احلرب العاملية الثانية، تغرّيت االأهداف ال�سيا�سية واالقت�سادية وراء 

عمليات التبني جذرياً. �سّكل التبني قبل ذلك التاريخ و�سيلة لتاأمني عمال 

بال�سخرة )وهو ما يتبدى اليوم يف نظام التبني بالكفالة يف بع�س مناطق جنوب 

اأ�سرة. ولقد  اأفريقيا(، ليتمحور من بعدها حول تكوين  اآ�سيا و�سمايل  �سرق 

�سجعت الدول الغربية كثرياً التبني بو�سفه طريقة لتعزيز �سطوتها يف اخلارج، 

وكخطوة �سابقة على ما ن�سفه اليوم بـ»االمربيالية االإن�سانية«.

أوال، مقاومة التبني
كان  فتاريخياً،  م�ستجد.  اأمر  اأنه  على  التبني  مقاومة  اإىل  النظر  ميكن  ال 

اأنف�سهم عر�سة للتبني يقاومون مقاومة حا�سمة  االأ�سخا�س الذين يجدون 

�سياق  املقاومة يف  هذه  وجاءت  هوياتهم.  من  وحرمانهم  وجتريدهم  نقلهم، 

انتفا�سة من ال ُي�سمع �سوتهم من اأطفال واأمهات وجمموعات مهم�سة. 

مقاومة مقاطعات واأقاليم ما وراء البحار الفرن�سية

فرن�سا  واأقاليم  التحرر يف مقاطعات  والقوميون وحركات  كان االنف�ساليون 

»زيادة  اأجل  من  االأطفال  جلب  عرب  مبا�سرة  م�ستهدفني  اال�ستعمارية 

على  )ر�سومات  الغرافيتي  وتظهر  فرن�سا.  يف  ريفية  مناطق  يف  ال�سكان« 

اجلدران( من ذلك الوقت اأّن مقاومة هذه العملية كانت فاعلة حملياً.

م�ست�سفى اللقطاء

اأنف�سهن  اللواتي يجدن  ُي�سمح لالأمهات  التا�سع ع�سر، كان  القرن  نهاية  يف 

اإطار  اأجنبنهم خارج  اأو كونهن  الفقر  ب�سبب  اأبنائهن  للتخلي عن  م�سطرات 

الزواج بو�سع قطعة من القما�س حول اأيدي هوؤالء بعد التخلي عنهم من اأجل 

التعرف عليهم اإذا مت اللقاء بعد �سنوات كثرية. ويظهر التناق�س ال�ساخر اأّنه منذ 

قرن، �ُسمح لالأمهات بفعل ذلك اأكرث من اليوم. وكان من حقهن اأن يبقى 

القما�س حول اأيدي اأطفالهن وعدم التخل�س منه، وهو فعلياً اأمل باللقاء من 

جديد رغم اأّنه من اأكرث الروابط ابتذااًل باملعنى احلريف للكلمة.

اأمهات الأرجنتني

املفقودين  اأبنائهن  م�سري  عن  الك�سف  اأجل  من  االأرجنتني  ن�ساء  جتهد 

واأحفادهن املتبنني. 

ثانيا، اإلصالح القانوني
يف  ت�ساهم  ممار�سات  الإر�ساء  م�ساع  هناك  كان  للتبني،  املعار�سة  ازدياد  مع 

بع�س  اعتبار  ذلك  ت�سمن  االأ�سكال.  من  �سكل  باأي  نهائياً  التبني  جعل 

بك�سف  ال�سماح  وعدم  �سرية،  كلها  اأو  االأم  كهوية  الوالدة  وثيقة  بيانات 

املعلومات يف �سجالت التبني، والتعامل مع التبني على اأنه »حق اإن�ساين«، 

االأمهات  حقوق  عن  للدفاع  عّدة  جمعيات  برزت  ذلك،  على  ورداً  اإلخ. 

واالأطفال واملجتمعات. 

Against Child Trafficking )ACT( مناه�سة جتارة  الأطفال

فبمفهوم  رومانيا.  يف  باالأطفال  االإجتار  على  كرد  اجلمعية  هذه  تاأ�سي�س  مت 

موؤ�س�سي هذه املنظمة، »التبني هو ت�سريع لالإجتار باالأطفال«. 

Bastard Nation اأمة اللقطاء

وتوؤمن هذه  بال�سرية.  الوالدة  وثائق  على ختم  املنظمة رداً  وتاأ�س�ست هذه 

املنظمة اإح�سائيات داخل الدول وجهوداً لفتح وثائق الوالدة وجعلها متاحة 

اأمام املتبنني. وال يقت�سر ن�ساطها على ذلك، بل تقول املنظمة اإّنه يجب اإنهاء 

التبني كممار�سة، مثلما اأنهيت العبودية.

 Adoptees Liberation املتبنني  حترير  حركة  جمعية 

Movement .Association, ALMA

تاأ�س�ست يف الواليات املتحدة االأمريكية مل�ساعدة املتبنني على مّل ال�سمل 

وت�سرح   1972 العام  منذ  املجموعة  وتعمل هذه  البيولوجية.  عوائلهم  مع 

باأّنها جنحت يف جمع حوايل 8000 �سخ�س، بني اأ�سخا�س متبنني واأهاليهم 

البيولوجيني منذ العام 1971.

ثالثا، اإلصالح االجتماعي
التبني،  مقاومة  جبهات  من  اأخرى  جبهة  االجتماعي  االإ�سالح  يعترب 

اإ�ساءة  يتم  حني  تتحول،  التي  واالجتماعية  الثقافية  املعايري  يخ�س  ما  يف 

ا�ستخدامها، اإىل حمفزات ومربرات وغطاء لت�سريع التبني. 

االأم  تلحق  التي  العار  بو�سوح يف و�سمة  يظهر ذلك  وعلى م�ستوى دويل، 

العزباء واالأطفال الذين يولدون خارج اإطار الزواج. ولقد ن�سطت جمموعات 

مثال: جمعية  فيها.  التبني  يتم  التي  الدول  املخاوف يف  هذه  ملعاجلة  عّدة 

»احلقيقة وامل�ساحلة ملجموعات املتبنني يف كوريا« )تراك( وهي جمموعة تعمل 

من اأجل ك�سف كل ممار�سات املا�سي واحلا�سر يف مو�سوع التبني يف كوريا من 

اأجل حماية حقوق االإن�سان اخلا�سة باملتبنني البالغني واالأطفال والعائالت.

رابعا، مساعدة المتبنين على العودة
يواجه املتبنون الذين يرغبون بالعودة اإىل اأماكن والدتهم �سعوبات بالغة. 

فهم يواجهون �سغطاً كبرياً للهرب من طبقة الكومربادور التي �سعت ب�سدة 

لطردهم من بلدهم. تربز كوريا من بني االأماكن التي تعالج هذه امل�ساألة عرب 

تاأمني تاأ�سريات »عودة« خا�سة باملتبنني. ويقف وراء هذه اخلطوة اجلمعيات 

املحلية التي توؤوي وت�ساعد املتبنني العائدين وخ�سو�ساً يف م�ساألة التاأقلم.

خامسا، مالئكة البحث
»مالك البحث« هو �سخ�س يعمل داخل جمعيات التبني يف الدول االأنغلو 

للح�سول  متبنني  مل�ساعدة  يعرفه من داخلها«  »ما  وي�ستخدم  �ساك�سونية   -

يعملون  اأّنهم  ومبا  مبا�سرة.  عوائلهم  اإىل  للو�سول  حتى  اأو  معلومات،  على 

يف  اأ�سا�سي  عملهم  لكن  هنا.  اأ�سميهم  فلن  متخفني  يف  اأو  ال�سر  يف  غالباً 

ق�سايا عديدة تخ�س املتبنني كي يتخطوا االنق�سام الثقايف الذي يف�سلهم 

عن عوائلهم البيولوجية وكي يعرفوهم.

سادسا، النشاط التعبيري
تاأقلمهم  عدم  اإ�سكالية  من  للمتبنني  النف�سي  الدعم  ينطلق  ما  غالباً 

maladjustment. ومن ال�سعوبة مبكان اإيجاد منافذ منا�سبة للتعبري 

املتبنون  قام  وقد  اإلخ.  واالأ�سى..  واحلداد  واحلزن  الغ�سب  م�ساعر  عن 

مب�ساعدة اأنف�سهم يف هذا املجال. اأمثلة:

Gazillion Voices )مليارات الأ�سوات )الوليات املتحدة الأمريكية

مهمة جلماعات  م�سائل  عن  للحديث  واأ�سدقائهم  للمتبنني  من�سة  »خللق 

التبني ولت�سفح مواد غنية ومهمة وتثري النقا�س ومتوفرة للجماعة الكربى، 

و�ستقوم يف النهاية باإعادة تاأطري وت�سكيل النقا�س حول التبني«.

Adoption Constellations )جمموعات التبني )هولندا

»ترغب هذه املجموعة يف تاأمني م�ساحة للجميع، مع اإدماج العائالت البيولوجية 

واإعطاء تاريخها والديناميات التي تتخلله االأهمية نف�سها. اإذ يلقى املتبنى يف 

مرات عديدة ذاته يف �سياقات تقوده اإىل مناطق وجود جمهولة بالن�سبة اليه، 

ومن دون فهم االختالفات الثقافية ومكانتها وموقعها داخل احلياة احلقيقية، 

فت�سيع منه معلومات هامة. لذلك تطور هذه املجموعة مقاربات خمتلفة للحياة، 

ب�سخ�س  املتعلق  التعقيد  كل  مع  التوا�سل  اإعادة  ولطرق  العائلية  والروابط 

املتبنى وما ميثلونه من اأبعاد ثالثية )العائلة االأ�سلية، املتبنى، العائلة املتبنّية(«.

سابعا، النشاط األكاديمي
يجد املتبنون اأنف�سهم اأمام العديد من الدرا�سات االأكادميية املرتبطة مبا�سرة 

بالتبني: العمل االجتماعي، العالج النف�سي، علم النف�س والطب النف�سي، 

عامل  هوؤالء  بع�س  ولج  وقد  اإلخ.   .. الطبقية،  والدرا�سات  العرق  اجلن�س، 

االأكادمييا فباتوا ي�ساركون يف �سناعة العلوم تلك. ومن اأبرز هوؤالء، طوبيا�س 

وحائز  كوري،  �سويدي  وهو  دول(،  �سام  يل  الكوري  )وا�سمه  هوبينيت، 

دكتوراه يف الدرا�سات الكورية، واأ�ستاذ م�ساعد يف الربامج الرتبوية املتعددة 

الثقافات. وله اأبحاث من�سورة ب�ساأن العن�سرية والفرتة )ما بعد( الكولونيالية، 

واأي�ساً ب�ساأن عمليات التبني العابرة للحدود واملتبنني من اأعراق خمتلفة عن 

العائالت املتبنّية لهم. كما نذكر جون رايبل )الواليات املتحدة االأمريكية( 

التعليم ودرا�سات  ما�سا�سو�ست�س يف  اآمهر�ست  الدكتوراه من جامعة  احلائز 

املناهج. وقد تناولت اأطروحته جتربة االأبناء البي�س غري املتبنني والذين يربون 

يف عائالت تبنت اإخوة واأخوات �سوداً اأمريكيني اأو كوريني.

ثامنا، محاوالت تصحيحية
 يعمل املتبنون على اإي�سال اأ�سواتهم يف املجاالت ال�سعرية، اأو امل�سرحية، اأو 

املو�سيقية، اأو االأدبية، اأو الفنية،  ليعرّبوا عن حالة معرت�سة لي�س فقط على 

ما ح�سل لهم �سخ�سياً، بل على الظلم الالحق بهم كمجموعة، كما اأي�ساً 

بحق كل من مت تهجريه اأو جتريده من كل �سيء. يف ما يلي عر�س لبع�س 

االأعمال الفنية التي تعمل على اإي�سال �سوت املتبنني:

ياز: ي�ستخدم  »ياز« مو�سيقى الراب ال�سعبية لتو�سيف »الطفل املتبنى«. 

يحكي  ياز عن االأثر النف�سي الذي عانى منه كونه متبنى. االطالع على 

اأعمال اأخرى يف مو�سيقى الراب منحته توازناً معيناً وجعلته على �سلة من 

الواليات املتحدة االأمريكية.  لل�سود يف  الثقافية  باملقاومة  الفن  خالل هذا 

وهو يف الوقت نف�سه، يتحدث اأي�ساً عن ق�سايا م�سرتكة مع نظرائه اأي اأطفال 

املهاجرين من �سمال اأفريقيا يف فرن�سا.

و»الغرباء    Adoptionland التبني«  »اأر�ض  مثل:  ملتبنني  كتب 

 ،Outsiders Within »بيننا

يك�سر  »املتبنى  كتاب  مع  للتبني  الناقدة  النظر«  »وجهة  �سردية  بداأت 

باتون  ال�سمت« )The Adopted Break Silence( لكاتبه جان 

بـ»االأ�سوات  االآراء  هذه  و�سم  عرب  �سريعاً  عليه  الرد  وقد جاء   .1954 يف 

ال�ساذة«. فهي تعرّب عن عمليات التبني »الفا�سلة« و»املمزقة«، ولي�س حاالت 

التبني العادية التي يفرت�س اأنها ناجحة.

عذراء مالوي

ملحة  تعطينا  )الكولونيالية(   املتبنية  العائلة  لغة  امل�ساغة يف  امل�سرحية  هذه 

اللغوية،  االختالفات  ب�سبب  ما  حد  اإىل  و�سري  خا�س  هو  عما  �سغرية 

واختالف طرق التعبري، والغياب عن »واقعية فاي�سبوك«، اإلخ. وهي �سهادة 

عن  تك�سف  التي  التبني،  �سد  املتزايدة  العاملية  الفعل  ردة  على  فاقعة 

املعاناة وعمليات ال�سلب التي حت�سل يف كنف االإمربيالية، والكولونيالية، 

واال�ست�سراق والنيو - ليربالية.

الخاتمة
عن  اليوم  يعرّبون  هم  اأملهم.  قمع  يف  املتبنني  م�ساركة  اأيام  وّلت  لقد 

االجتماعية  االأنظمة  من  ا�ستيائهم  على  للتاأكيد  وين�سطون  م�ساعرهم  

الكئيبة.  اأقدارهم  من  »اأنقذتهم«  اأّنها  املفرت�س  التي من  نف�سها  والثقافية 

التي  االأخطاء  لت�سحيح  حماولة  يف  والدتهم،  اأماكن  اإىل  يعودون  وهم 

حركات  مع  الهوة  لردم  و�سائل  يفّعلون  هم  وبذلك،  بحقهم.  ارُتكبت 

لي�ست  هذه  م�ساهمتي  واملهم�سني.  املحرومني  با�سم  تتحدث  اأخرى 

�سوى نافذة �سغرية ت�سيء على ن�ساط مماثل.

٭مدون وخبير في شؤون التبني

٭ترجمة ديما الشريف

ديدا غيغان

لبنان من قبل االأ�سخا�س الذين  اإىل  اأول رد فعل واجهته عندما و�سلت 

التقيت بهم كان »ماذا جئت تفعلني هنا؟ عودي اإىل �سوي�سرا. لديك جواز 

�سفر �سوي�سري. ان�سي املا�سي، فاأنت حمظوظة جداً؛ ا�سكري اهلل على ما 

االأمور  بع�س  ب�سرح  البدء  اإىل  �ساأ�سطر  اأنني  اأدركت عندها  حدث لك«. 

اأفهم بع�س االأمور االأ�سا�سية االأخرى عن  اأن  اأي�ساً:  االأ�سا�سية. والعك�س 

البلد الذي كنت اخرتت اأن اأعي�س فيه اآنذاك.

المشكلة األولى: 
كانت م�سكلتي اأنني مل اأكن اأعرف اأين ولدت. مل اأكن اأعرف حتى اإذا 

ح�سل ذلك يف لبنان. بداأت اأ�سك يف كل �سيء. حتى يف ما اأخربين به 

والداي بالتبني. فكان باالإمكان اأن اأكون من اأي مكان. وكانت م�سكلتي 

اأنني مل اأكن اأعرف متى ولدت حتديداً؛ رمبا يف �سهر ني�سان؛ رمبا يف اأيار اأو 

حزيران؛ ال اأحد يهتم على اأي حال. كانت م�سكلتي اأنني مل اأكن اأعرف 

كيف اأجيب عن �سوؤال االأطباء عندما كنت يف �سوي�سرا وكان يتحتم علي 

ملء الفراغ: »هل هناك اأي مر�س وراثي يف العائلة؟«. كانت م�سكلتي اأنني 

كنت اأ�سمع نداًء داخلياً غريباً كل ليلة عندما كنت اأنظر اإىل القمر االأوروبي 

الغناء. كانت  اأود  باأي لغة  اأعرف  اأكن  اأنني مل  املتجمد. كانت م�سكلتي 

م�ساكلي... اأنا، نحن...

مل تكن م�سكلتنا اإذاً يف اأي يوم من االأيام اأننا اأردنا عائلة اأخرى اأو اأننا كنا 

نرغب يف الهرب اأو نبحث عن اأم اأخرى. اأو اأي �سيء اآخر، يف املح�سلة، ال 

اأحد منا يرغب يف ذلك.

»غري  مثل  معينة  عبارات  مع  االأوراق.  يف  الفراغات  مع  م�سكلتنا  كانت 

على  للح�سول  ال�سوؤال  عند  والحقاً،  »الرتك«.  اأ�سواأ:  هو  ما  اأو  �سرعي« 

معلومات: »اإنها احلرب، كما تعلمني«.

م�سكلة مع الكذب. م�سكلة مع غياب احلقيقة. وقد �ساهمت بع�س االأ�سر 

)اأي  اأبناوؤهم  اإننا  بالقول  اأواًل،  الكذبة.  تفاقم  يف  التبني  موؤ�س�سات  و/اأو 

االإطالق،  �سيناريو على  اأ�سواأ  باإخبارنا  وثانياً  البيولوجيون  املتبّنون(  االأهل 

�سوؤال يف حلظات  اأي  لذلك على طرح  تبعاً  يتجراأ  لن  اأحداً  اأن  معتقدين 

جميلة من املراهقة اأو الر�سد. وبالطبع، غالباً ما حتدو اإجاباٍت من هذا النوع 

اآماٌل باإنهاء حال اال�سطراب الذي يعتمرنا، با�ستعادة �سيء من ال�سكينة، 

من ال�سالم... ال�سالم الذي ال اأحد من املعنيني يوؤمن باحتمال ح�سوله 

جمدداً. ولعله من االأ�سح القول، اآمال يف اإرجاء احلرب اإرجاًء متوا�ساًل.

من  بد  ال  حقيقية  ق�سة  وعن  كذبة  عن  احلقيقة،  عن  نتحدث  اإننا  نعم، 

احلقيقة  فطم�س  الفراغات.  من  مزيد  ال  لدي.  �سيء  كل  هذا  روايتها. 

وفقدان الذاكرة ال يفيدان اأحداً. واجل�سم �سينطق يف يوم من االأيام على 

اأي حال.

في إجابة المشكلة األولى:
فهمت اأنهم كتبوا »غري �سرعي« الأن االأب مل يكن االأب املثايل: املتزوج 

من االأم والرثي واحلا�سر. كان ميكن اأن يكون اأي �سخ�س اآخر. املحبوب 

اأو املكروه. مع نقطة واحدة م�سرتكة وهي اأنه مل يكن حا�سراً بكل ب�ساطة 

امراأة وحدها وهي حامل؟ هل  ُترتك  اأن  �سرعاً  يوم ميالدنا. هل يجوز  يف 

ال�سعور باخلوف من االأب واالإخوة و»اجلريان« لدرجة كتمان  يجوز �سرعاً 

يتم  اأن  �سرعي؟  غري  هو  ما  بال�سبط  ذلك  األي�س  احلياة؟  مدى  معني  �سر 

املتخلفة  االأخالقيات  عبء  وب�سبب  العالقات،  هذه  ثمرة  نحن  اإر�سالنا، 

االأرز  اأبناء  نحن  اإر�سالنا  يتم  اأن  االأو�سط،  ال�سرق  بعا�سمة  ُيعرف  ما  يف 

اإىل املنفى وُنحرم من دماء اأهلنا وثقافتهم اإىل االأبد...؟! دعونا نقتلع هذه 

كانت  اأنها  اإذاً  فهمت  ول�ساننا.  وملفاتنا  روؤو�سنا  �سرعي( من  الكلمة )غري 

خائفة. خائفة من اأن ُتقتل، رمبا، اأو من اأي �سيء اآخر. اأن ُتنفى بدورها. اأن 

جتد نف�سها مرغمة على الت�سول يف ال�سارع... اأن تكون نكرة ... م�سري لي�س 

اأن مواطني لبنان الذين يخ�سون  اإذاً  مثالياً يف هذا البلد ال�سا�سع. فهمت 

فقدان حقوقهم االأ�سا�سية وينا�سلون للدفاع عنها هم اأ�سخا�س يف خطر يف 

عالقتهم مع ال�سلطة واأن ال�سلطات تعرف ذلك. وكم اأود التخل�س من كل 

ذلك. احلمد هلل اأن بع�سكم ال يزال هنا ي�ستمع اإلينا اليوم؛ اأعلم اأن الوقت 

غري منا�سب االآن للتوجه بال�سكر، اإال اأنني اأ�سعر برغبة عميقة يف ذلك. فلو 

كنتم قد اختفيتم بدوركم، من كان لريحب بنا؟ اأ�سباح؟

المشكلة الثانية: أي حقوق أساسية؟
عندما يغيب اال�سم وتاريخ امليالد واجلن�سية وهوية االآباء؛ فعلى اأي اأ�سا�س 

ُيفرت�س بنا بدء حياتنا؟ على اأ�سا�س كذبة؟ عامل وهمي؟ تكهنات؟ ميكنني 

�ساأعفيكم من هذا  اأق�سم بذلك؛ ولكنني  متوا�سلة...  ل�ساعات  التحدث 

حقوقي  نا�سط   
ّ

علي طرحه  �سوؤال  عن  االإجابة  باالأحرى  �ساأحاول  اليوم. 

منا  تريدين  »ماذا  اجلميع:  واأمام  االأوىل  للمرة  اأمامه  جال�سة  كنت  عندما 

اإذاً؟«

احلقيقي.  ا�سمنا  ا�سماً،  نريد  نحن  العزيزان،  الدويل  واملجتمع  الوطن  اأيها 

نريد تاريخ ميالد، يوماً حقيقياً. نريد معرفة خ�سائ�سنا ال�سحية، خ�سائ�سنا 

اإننا  ق�س�سهم.  عن  النظر  بغ�س  واآبائنا،  اأمهاتنا  اأ�سماء  نريد  الوراثية. 

نريد  االأ�سلية. ال  نريد جن�سيتنا  احلقيقة.   نريد  ولكننا  لالأ�سواأ  م�ستعدون 

اأن يعمل لبنان فقط على تلك احلقوق االإن�سانية االأ�سا�سية بل اأي�ساً �سائر 

الهيئات االأجنبية التي قبلت هذا النوع من حاالت الف�سل غري القانوين 

وتعاونت على ت�سهيله. نريد اأن نعمل على املا�سي وامل�ستقبل للتمكن من 

الت�سالح مع احلياة احلا�سرة.

عمليًا، كيف نتعامل مع الواقع؟ 
من  مبجموعة  نطالب  هنا،  فاتنا؟  عما  تعوي�ساً  املا�سي،  مع  نتعامل  كيف 

حقوق نراها بديهية: 

امل�ست�سفيات، -  )لدى  بنا  اخلا�سة  الوثائق  اإىل  بالو�سول  حقنا   

وزارة  اخلارجية،  وزارة  اخلا�سة،  املوؤ�س�سات  املحامني،  االأديرة، 

الداخلية، املخاتري(، 

حقنا يف اجلن�سية اللبنانية )بقدر ما قد يبدو ذلك جمنوناً بالن�سبة - 

اإليكم(،

اإننا -  اإذ  ق�ستنا  ر�سد خيوط  من  للتمكن  متخ�س�سة  مبواكبة  حقنا 

نبقى يف حال �سدمة، 

حقنا بجرب ال�سرر من قبل ال�سلطات املحلية واالأجنبية واملحامني - 

و�سائر ال�سفارات واجلهات التي تعاونت من اأجل ت�سهيل هوياتنا 

املزيفة واالنف�سال الق�سري وحجب احلقيقة واإحلاق ال�سرر باأمهاتنا 

البيولوجيات، مع اإرغامنا نحن، اأمهات واأطفااًل، على دفع الثمن.

أي مقترحات للمستقبل؟ 
ما نطلبه هنا هو منع تكرار ما تكبدناه من وجع وثمن باهظ. هنا، نطلب: 

اإن�ساء مركز ملرافقة االأمهات العازبات،- 

ميالد -  )�سهادات  االنف�سال  عمليات  ينظم  مدين  قانون  و�سع 

حقيقية بالتن�سيق مع وزارة الداخلية + موافقة حقيقية وو�سع يف 

عهدة اأطر الرعاية البديلة بناًء على قرار واٍع عند احلاجة(،

نقرتح -  الدويل.  اخلطاب  يف  »التخلي«  كلمة  ا�ستخدام  حظر 

ا�ستخدام »اإيداع«، 

و�سع م�ساريع اتفاقيات جديدة للرعاية البديلة يف لبنان،- 

العمل مبا يخدم »امل�سلحة الف�سلى للطفل واالأم«،- 

حتديد هذه امل�سالح. - 

عملنا اليوم: البدء اأخرياً بعي�س حياة كرمية من جديد.

٭ترجمة غادة حيدر

٭ناشطة في مجال البحث عن الجذور

لماذا نريد أن نعرف؟النشاط المناهض للتبني: لبنان في مقاربة عالمية

Des orphelins sur une machine agricole - Taanail - 1895 )Photo Dhelmme(
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دار بني فوؤاد ال�سنيورة ووزير االأ�سغال العامة والنقل ال�سابق غازي العري�سي 

حول هذه امل�ساألة. وقد عرّب العري�سي مراراً عن �سخطه اإزاء �سيا�سة ال�سنيورة 

يف ما يخ�س النقل. فيوم اأعلنت وزيرة املال يف حكومة ال�سنيورة ريا احل�سن 

عن اآلية دعم ال�سائقني العموميني �سنة 2011، خرج العري�سي ليقول اإّن »مئة 

اأ�سعاف كلفة  وخم�سني مليار لرية، وهي كلفة دعم ال�سائقني، تفوق بثالثة 

تفعيل النقل امل�سرتك.« يف الواقع، مل يخف العري�سي امتعا�سه اإذ ك�سف اأن 

ال�سنيورة اأي�ساً كان وراء تعطيل �سفقة اأخرى �سنة 2004، بغ�س النظر عن 

فاعلية هذا امل�سروع يف حت�سني ظروف النقل. اإذ »مّت التفاهم مع الرئي�س احلريري 

على تخ�سي�س 50 مليار لرية ل�سراء 250 حافلة للنقل العام، لكن امل�سروع 

مل ينفذ الأن ال�سنيورة عار�سه.« ويف املقابل، مل يرتدد ال�سنيورة عن الدعوة 

اىل »اإلغاء امل�سلحة الأنها موؤ�س�سة خا�سرة، وتكلف الدولة اأكرث مما تعود عليها.« 

موافقة  نيله  بعد  با�ساً جديداً   20 �سراء  2012 من  اآب  العري�سي يف  متكن 

جمل�س الوزراء فعاد و�سرّي 45 با�ساً على اخلط. »ومن اأ�سل الـ45 با�ساً و�سع 

العري�سي 6 منها على خط يربط الكوال بخلدة وببلدته بي�سور.« وكان الق�سر 

37 منها  با�ساً، قدم   40 االإمارات  بعدما كانت قد وهبته دولة  اجلمهوري، 

للم�سلحة عام 2000. ويف متوز من العام احلايل، اأعلن رئي�س جلنة االأ�سغال 

والنقل النائب حممد قباين اأن وزارة االأ�سغال و�سعت خطة ل�سراء 250 حافلة 

لت�ستعمل على 20 خطاً داخل بريوت، مع ربطها مبراكز املحافظات االأخرى. 

لكن قباين اأو�سح اأن الدولة بحاجة فعلياً اىل 790 با�ساً لتفعيل النقل العام. 

كما اأ�سار اىل اأن اخلطة ت�سمل 911 حمطة وقوف وتعمل البا�سات على فرتة 

متتد بني ال�ساد�سة �سباحاً ومنت�سف الليل. وجتدر االإ�سارة هنا اىل اأن ثالث 

�سركات خا�سة كلفت بتويل اإدارة امل�سروع. وقد انتقد البع�س هذا القرار معترباً 

اأنه بداية خل�سخ�سة النقل العام تطبيقاً ملا كان ينادي به احلريري وال�سنيورة. 

وقد اأ�سار قباين اأي�ساً يف اإطار عر�سه لهذا امل�سروع »الطموح« اىل اأن م�سكلة 

االزدحام على مدخل بريوت ال�سمايل �سُتعالج من خالل �سكة حديد ت�سل 

املعاملتني ببريوت. انتهى الكالم عن هذه اخلطة مع انتهاء املوؤمتر ال�سحايف. وما 

زال اللبنانيون يتنظرون مبادرة تظهر جدية الدولة يف تنفيذ هذا امل�سروع. 

تداعيات األزمة على االقتصاد
امل�ساألة،  لهذه  جذري  حّل  اإيجاد  يف  ال�سيا�سية  الطبقة  ف�سل  ظّل  ويف 

وجتمع  االأخرى.  تلو  �سنة  ال�سري  الأزمة  ال�سلبية  االنعكا�سات  تتفاقم 

االأدنى ال�ستهالك  »املتو�سط  اأّن  ن�سرت  التي  والدرا�سات  اال�ستطالعات 

من  اأكرث  ياأكل  مبلغ  وهو  �سهرياً،  لرية  الف   350 اىل  ي�سل  �سيارة  كل 

ن�سف احلد االأدنى لالأجور يف لبنان. وبالتايل يدفع م�ستخدمو ال�سيارات 

خم�س�س  بنزين  ثمن  �سنوياً  دوالر  مليون  و960  مليار  حوايل  اخلا�سة 

يف  الطرق  وتو�سيع  اجل�سور  بناء  ي�ساهم  مل  اآخر،  �سياق  يف  للتنقالت.« 

عدد  ت�ستوعب  وال  �سيقة  الداخلية  الطرق  بقيت  اإذ  الزحمة،  من  احلّد 

اأن املوا�سالت انح�سرت  الهائل التي تعربها يومياً، ف�ساًل عن  ال�سيارات 

اأن  كما  الداخلية.  واملناطق  بريوت  بني  تربط  فلم  ال�ساطئ  طول  على 

اجلامعات  ومعظم  الدولة  اإدارات  متركز  بفعل  ال�سديدة  االإدارية  املركزية 

للغاية يف  �سعباً  اأمراً  التنقل  من  و�سواحيها جعل  بريوت  وال�سركات يف 

اىل  التقرير  اأ�سار   ،2003 �سنة  الدويل  للبنك  درا�سة  ففي  املدينة.  هذه 

تدهور  واىل  كبرية  اقت�سادية  خ�سائر  اىل  »يوؤدي  بريوت  يف  االزدحام  اأّن 

%83 من رحالت املركبات البالغة مليوين رحلة  نوعية الهواء... فن�سبة 

يومياً تنفذها �سيارات، والـ%17 الباقية تعتمد على النقل العام.« ون�سري 

»تت�سع  اأ�سبحت  واخلا�سة(  )احلكومية  العام  النقل  �سبكة  اأّن  اىل  هنا 

األف عام  لـ78  تت�سع  2002 بعدما كانت  األف راكب �سنة   290 لنحو 

1994. هذه الزيادة مل ترتافق مع زيادة مماثلة يف اأعداد الركاب الأ�سباب 

وانتظار  التاأخري  الكربى،  املدن  على  النقل  �سبكات  اقت�سار  منها:  عدة 

�سياق  ويف  املتكرر.«  التوقف  اىل  نظراً  الرحلة  وقت  وطول  احلافالت، 

مت�سل، ت�سري االإح�ساءات اىل اأن اللبناين يخ�سر على االأقّل �ساعة عمل 

يومياً ب�سبب زحمة ال�سري، ما يوؤدي اىل خ�سارة وطنية تقارب 2.4 مليون 

االأ�سباب  ال�سوؤال عن  بّد من  واأمام حجم هذه اخل�سائر، ال  يومياً.  دوالر 

للحّد  اجلدي  والعمل  النقل  قطاع  لتنظيم  الدولة  جتاهل  وراء  الكامنة 

الدرا�سات  اإحدى  به  تطالعنا  ما  يف  يكمن  اأبرزها  لعّل  ال�سري؟  اأزمة  من 

1000 مليار لرية �سنوياً من خالل امل�سادر  باأّن الدولة جتني ما يزيد عن 

ولوازم  الغيار  قطع  ال�سيارات،  ا�سترياد  على  جمركية  ر�سوم  التالية: 

ال�سيارات، ا�ستهالك البنزين، رخ�س ال�سوق، ت�سجيل ال�سيارات، ر�سوم 

امليكانيك.  باالإ�سافة اىل  ال�سنوية وغراماتها،  ال�سري 

النقل  تفعيل  عدم  وراء  ال�سبب  عن  قباين  النائب  �ُسئل  فقد  اخلتام،  يف 

على  هذا  جوابه  يف  قباين  توجه  فالت.«  البلد  »الأن  جوابه  فكان  العام، 

االأرجح اىل الطبقة ال�سيا�سية التي مل تلحظ اأي معاجلة جدية مل�ساألة النقل 

منذ الت�سعينيات. فلم ت�سَع اىل تفعيل هذا املرفق من جهة، و�ساهمت يف 

التاأ�سي�س لفو�سى النقل احلا�سلة اليوم من جهة اأخرى.

يدّر  لكي  يوؤ�س�س  مل  النقل  قطاع  اأن  الطبقة  هذه  تدرك  اأن  بّد  ال  لكن 

ال�سعيدين  على  يوفرها  التي  فاخلدمات  الدولة.  خزينة  على  اأرباحاً 

حت�سني  وبالتايل  الفرد،  اإنتاجية  برفع  كفيلة  واالجتماعي  االقت�سادي 

الالزم  التمويل  ر�سد  العمل على  الدولة  يحّتم على  ما  املعي�سة،  ظروف 

فقط  يقت�سر  ال  القطاع  هذا  وبناًء  االأ�سا�سي.  القطاع  هذا  اإحياء  الإعادة 

على �سراء عدد هزيل من البا�سات اأو تاأمني املواقف اأو اإعادة بناء �سكك 

اأن  االأخرية  االأعوام  يف  اأجريت  ا�ستطالعات  عدة  اأثبتت  فقد  احلديد. 

»اللبنانيني يف�سلون التنقل بو�سائلهم اخلا�سة ولي�س بوا�سطة النقل العام، 

حتى يف حال توافره.« اإذاً العمل يبداأ من خالل اإبراز اأهمية النقل العام 

للمواطن اأواًل وللمنظومة ال�سيا�سية ثانياً لكي يدرك االثنان معاً اأن تفعيل 

هذا القطاع �سي�ساهم يف �سكل كبري يف التقريب بني املناطق املتباعدة ويف 

من  احلّد  اىل  باالإ�سافة  اللبنانية،  االأرا�سي  كل  على  العمل  فر�س  توزيع 

حرق اأع�سابهم املتوا�سل على طرق لبنان.

٭باحثة، من فريق عمل المفكرة القانونية

جويل بطرس

بعدما فتحت »املفكرة القانونية« ملف اأزمة ال�سري يف لبنان عرب العودة اىل 

تدهور  م�ساألة  اىل  العدد  هذا  تتطرق يف  احلديدية،  ال�سكك  اإن�ساء  تاريخ 

احلرب  انتهاء  منذ  والبا�سات  االأجرة  �سيارات  خالل  من  العام  النقل 

تفعيل  اأمام  اأ�سا�سياً  عائقاً  ت�سكل  ال�سري  اأزمة  باتت  فبعدما  اليوم.  حتى 

كيفية  يف  النقا�س  فتح  اإعادة  ال�سروري  من  اأ�سبح  االإنتاجية،  احلركة 

2010، ي�سكل  جرَي �سنة 
ُ
اأ ا�ستطالع  العام، الذي ح�سب  النقل  تفعيل 

عامل التوتر الثاين لدى اللبنانيني بعد الكهرباء. ومن جهة اأخرى، فاإّن 

يومياً  بريوت  تدخل  مركبة  مليون  يزيد عن  ملا  اال�ستيعابية  القدرة  �سيق 

مدخول  على  عبئاً  يرّتب  اأنه  كما  النقل  اأمام حركة  رئي�سية  عقبة  اأ�سبح 

تزال  ال  ذلك،  من  الرغم  وعلى  عامة.  وال�سحة  البيئة  وعلى  املواطن 

هذه االأزمة خارج اأولويات احلكومات التي مل تنفك عن طرح امل�ساريع 

املمار�سات  اأبرز  اىل  املقالة  هذه  يف  نتطرق  اجلوارير.  يف  الحقاً  لتبقيها 

الدولة  تواطوؤ  واىل  احلرب  انتهاء  بعد  العام  النقل  طالت  التي  امل�سبوهة 

مع جزء من القطاع اخلا�س لتدمري هذا املرفق العام على ح�ساب حقوق 

ت�سببها  التي  االقت�سادية  التداعيات  يف  نبحث  كما  وم�سلحته.  املواطن 

اأزمة ال�سري يف لبنان.

النقل بين مصالح اإلدارات العامة وتدهور 
المصلحة

تتوزع �سالحيات النقل الربي بني جهات عدة، تتوىل كل واحدة منها اإدارة 

الطرق  �سالمة  م�سوؤولة عن  الداخلية  فوزارة  النقل.  قطاع  من  معنّي  ق�سم 

والرقابة على املركبات ومنح الرخ�س للوحات العمومية. ووزارة االأ�سغال 

امل�سرتك«  والنقل  احلديد  »ال�سكك  م�سلحة  على  الو�سية  هي  والنقل 

)امل�سلحة(. وتتوىل وزارة املال من جهتها م�ساألة منح املوارد املالية للم�سلحة 

على  العاملة  للبا�سات  االنتظار  ونقاط  املواقف  تاأمني  البلديات  على  فيما 

ما  االإدارات،  هذه  بني  موحدة جتمع  هيكلية عمل  اأّن ال  والالفت  اخلط. 

يجعلها عر�سة �سهلة للتجاذبات والت�ساربات يف ما بينها. 

اإنتاجية  ويف ظّل ت�سابك عمل الوزارات، وبعد حماوالت حثيثة لتح�سني 

2005 �سمن خطة  العامة �سنة  النقل واالأ�سغال  القطاع، اقرتحت وزارة 

دائم  متويل  تاأمني  وظيفتها  للنقل  عامة  هيئة  اإن�ساء  العام،  النقل  لتح�سني 

هذه  مهام  ومن  ال�سيا�سية.  التدخالت  اأهواء  عن  الإبعاده  النقل  لقطاع 

الهيئة، تنظيم النقل وحتديد كيفية احل�سول على الرتاخي�س واإن�ساء قاعدة 

معلومات حتفظ جميع البيانات اخلا�سة بالعاملني يف قطاع النقل، باالإ�سافة 

اإعفائهم  خالل  من  لل�سائقني  املعي�سية  الظروف  ت�سهيل  على  العمل  اىل 

القرو�س  فوائد  ودعم  وامليكانيك  الت�سجيل  ور�سم  اجلمركية  الر�سوم  من 

امل�سرفية على ال�سيارات. مل تب�سر اخلطة النور وبالتايل مل ت�سكل الهيئة. 

ما  اأن حكومات  اىل  هنا  االإ�سارة  فتجدر  امل�سلحة،  ما خ�س عمل  اأما يف 

معظم  اأن  »علماً  عملها  لتفعيل  تكفي  موازنة  اأّي  تر�سد  مل  احلرب  بعد 

الدول تدعم النقل امل�سرتك مبا يزيد على %50 من موازنته. وعدا ذلك، 

فاإن الن�سو�س القانونية التي جتيز للم�سلحة عقد اأّي �سفقة �سرائية تكّبل 

اإبرام  اأرادت  كلما  املال  وزارة  موافقة  نيل  االأخرية  هذه  على  اإذ  عملها، 

عقد تفوق قيمته املليون لرية لبنانية. 

كيف دّمرت الدولة قطاع النقل العام بعد الحرب
احلرب.  انتهاء  منذ  العام  النقل  تطوير  كيفية  عن  احلديث  يتوقف  مل 

يب�سر  مل  معظمها  ودرا�سات  م�ساريع  عدة  املتعاقبة  احلكومات  وطرحت 

النور. وال جمال للعودة اىل جميع هذه امل�ساريع هنا. نكتفي فقط بت�سليط 

ال�سوء على تلك التي و�سفت »بالف�سائح«، ال �سيما اأنها �ساهمت ب�سكل 

ا�سا�سي بتدمري هذا القطاع وحتويله اىل مرفق تعّمه الفو�سى.

فضيحة »وهب« اللوحات العمومية
لوزارة  اأجاز  الذي   384 رقم  القانون  1994، �سدر  الثاين  ت�سرين   4  يف 

الداخلية يف حكومة الرئي�س رفيق احلريري و�سع عدد كبري من اللوحات 

العمومية يف التداول كما �سمحت لكل �ساحب لوحة من احل�سول على 

لوحة جمانية باملقابل. واأعفى من %50 من الر�سوم اجلمركية »من ي�ستورد 

و�سعها يف  �سرط  القانون  تاريخ عمل  من  �سنة  نقل جديدة خالل  و�سيلة 

ال�سري وعليها اللوحة العمومية خالل 6 اأ�سهر من تاريخ ا�ستريادها وبقائها 

اللوحات احلمراء من  ارتفع عدد  ونتيجة ذلك،  �سنوات«.   5 كذلك مدة 

10649 اىل 33290 يف �سنة واحدة. وقد اقرتح وزير النقل اآنذاك عمر 

دفع  تق�سيم  وبالتايل  املحافظات،  اأ�سا�س  على  اللوحات  تق�سيم  م�سقاوي 

ال�سرائب ح�سب املناطق )يختلف �سعر اللوحة بني املناطق النائية واملدن(. 

كما �سدد على �سرورة اإح�ساء ال�سيارات العاملة وقتها ودر�س حاجة ال�سوق 

مل  احلريري  الرئي�س  اأن  اإال  احلمراء،  اللوحات  ترخي�س  يف  ال�سروع  قبل 

ياأخذ هذه املالحظات يف عني االعتبار، على حّد قول م�سقاوي. وبالفعل 

 القانون من دون در�س حاجات ال�سوق للمركبات العمومية. وقد اأجاز 
ّ
قر

ُ
اأ

الوطني  ال�سندوق  اىل  االنت�ساب  اللوحات  هذه  الأ�سحاب  اأي�ساً  القانون 

ال�سمان االجتماعي با�سرتاك خمّف�س، فيما بقيت امل�سلحة تدفع ملوظفيها 

كا�سرتاك �سمان خم�سة اأ�سعاف ما يدفعه ال�سائق العمومي.

ورغم هذه الزيادة الع�سوائية، مل تبحث احلكومة عن اإقرار ت�سريعات تنظم 

عمل هذه املركبات يف خطوط حمددة كما يف معظم دول العامل. ومل ت�سَع 

يوماً اىل تطبيق قانون ال�سري على هذه االآليات. ونذكر هنا على �سبيل املثال 

املادة 19 من قانون ال�سري ال�سادر عام 2012 التي متنع »التمهل يف ال�سري 

اأو التوقف فجاأة اأو يف غري جهة الر�سيف ال�ستجالب الركاب اأو اإنزالهم، 

با�ستثناء االأماكن املتاح فيها التوقف من دون الت�سبب باإعاقة حركة املرور« 

وذلك حتت طائلة املعاقبة بدفع غرامة مالية وبال�سجن. ويكفي اأن ن�ستذكر 

اإن يلمح  اأو ميني با�س يتوقف بطريقة ع�سوائية ما  ل�سائق تاك�سي  م�سهداً 

راكباً حمتماًل حتى ندرك حجم تقاع�س الدولة عن تنفيذ مهامها. 

على  والعاملة  راكباً  لـ12  تت�سع  التي  امليكروبا�سات  بداأت   ،1998 وعام 

املازوت مبزاحمة با�سات الدولة اأي�ساً م�ستفيدة من املر�سوم رقم 368 تاريخ 

1994/8/4 الذي �سمح با�سترياد البا�سات العاملة على املازوت. مل ت�سع 

احلكومة اأي قانون ينظم عمل هذه البا�سات التي ف�ساًل عن فو�سى عملها 

على اخلطوط باتت ت�سكل خطراً كبرياً على ال�سحة والبيئة. و�سرعان ما ارتفع 

عدد هذه البا�سات اىل حوايل 4000، ال ح�سيب وال رقيب عليها، ف�ساًل عن 

اأنها مل ُتلزم باإجراء معاينة ميكانيكية اإذ اإن املر�سوم الرقم 6603 ال�سادر يف 

 حرباً على ورق. 
َ

1995/1/4 املعني بتنظيم هذه املعاملة بقي

فضيحة الكاروسا
عام 1997، ا�سرتت احلكومة 200 اأوتوبي�س من طراز »كارو�سا« الت�سيكية 

التي  الواحدة  االآلية  ومن �سمنه كرب  ال�سروط  لدفرت  مراعاة  اأي  دون  من 

الثانوية م�ستحياًل. وقد  العبور يف الطرق  50 راكباً، ما يجعل  تت�سع لنحو 

تبنّي الحقاً اأن وزير املالية اآنذاك فوؤاد ال�سنيورة مّول بوا�سطة الوزارة عملية 

بفائدة  مّي�سر  قر�س  فيما كان هناك   25% بقيمة  فائدتها  ب�سندات  ال�سراء 

%7.5 لهذه الغاية. 60 با�ساً كانت معطلة عند و�سول ال�سحنة اىل مرفاأ 

 تعطلت فور و�سعها 
َ
بريوت فُنقلت اىل حمطة مار خمايل. خم�سون با�ساً اآخر

كان  بعدما  يعّدل  مل  للبا�سات  امليكانيكي  النظام  اأّن  تبنّي  اإذ  اخلدمة  يف 

م�سمماً للعمل يف درجات حرارة ت�سل اىل 20 درجة مئوية حتت ال�سفر. 

ويف هذا ال�سياق، اأ�سار املدير العام ال�سابق للم�سلحة ر�سوان بو ن�سر الدين 

يف حديث لـ»ال�سفري« اأّن »املوا�سفات جاءت خمتلفة عن موا�سفات احلافلة 

النموذج. ويف اليوم الذي و�سلت فيه البا�سات، �ُسحبت احلافلة النموذج 

من امل�سلحة.« وقد توىّل خرباء اأجانب تعديل البا�سات املئة املتبقية، فيما 

البا�سات  ل�سيانة  املعطلة  البا�سات  قطع  ي�ستخدمون  امل�سلحة  فنّيو  �سار 

توافر  ب�سبب عدم   2008 �سنة  ال�سري  با�س عن  اآخر  العاملة حتى توقف 

القطع يف ال�سوق املحلي. 

احلافالت،  �سراء  بعد  قررت،  فقد  االأمر.  بهذا  تكتف  احلكومة مل  وكاأّن 

موافقة  دون  ومن  اليهم  احلاجة  دون  مالكها  يف  املوظفني  عدد  زيادة 

اىل  امل�سلحة  حتّولت  »وبذلك  بالتوظيف.  املعني  املدنية  اخلدمة  جمل�س 

موؤ�س�سة مدينة للدولة حيث و�سل الدين عام 2002 اىل نحو 151 مليار 

و�سع  تردي  واأمام  لديها.  املوظفني  اأجور  الرئي�سي  و�سببه  لبنانية«  لرية 

اأن  النقل العام، �سمحت الدولة بدخول القطاع اخلا�س الذي مل يلبث 

ب�سط �سيطرته على خطوط النقل. 

تحالف الحكومة والقطاع الخاص على  حساب 
المواطن

هناك اأربع �سركات خا�سة كربى تتوىل النقل يف لبنان. وتتوزع كل منها على 

خط منف�سل، ما ي�سمح لكّل واحدة باأن حتتكر اخلط وجتني االأرباح بعيداً عن 

مناف�سة ال�سركات االأخرى، ف�ساًل عن اأن كّل �سركة حتدد التعرفة اخلا�سة بها 

من دون اأي رقيب. ال�سركة االأوىل هي ال�سركة اللبنانية للموا�سالت )البا�س 

االأحمر( والتي تعمل داخل بريوت وجبل لبنان. اأما الثانية فتعود لـ«ال�ساوي 

وزنتوت« )البا�س االأزرق( وتهتم بالنقل بني بريوت واجلنوب. وتتوىل �سركتا 

كونك�س واالأحدب النقل بني بريوت وال�سمال. وال يقّل عدد البا�سات احلمر 

الربج  800 الف دوالر من خط  ال�سركة حوايل  230. جتني جراءها  عن 

وحده، فيما تك�سب حوايل مليون دوالر �سنوياً من خالل خط يربط بني فرعي 

اجلامعة العربية يف بريوت والدبية والذي اأن�سئ باالتفاق مع اجلامعة. عالوة 

على ذلك، فاإن الدولة قامت بتاأجري م�ساحة 15000 مرت مربع لهذه ال�سركة 

كمراأب حلافالتها مقابل مبلغ الف لرية �سنوياً. 

ويف �سياق مت�سل، نلفت هنا اىل اأّن اأحمد خليل زنتوت، اأحد مالكي هذه 

ال�سركة، اأ�سار يف مقابلة مع �سحيفة النهار اىل اأّن »القّيمني على ال�سركة مل 

يح�سلوا على اإذن من احلكومة، الأنه لي�س مطلوباً، بل على لوحة عمومية 

لكّل با�س. كما يو�سح زنتوت اأن القانون »ال يحدد اخلط وال التعرفة وال يلزم 

البا�س التوقف يف حمطات معّينة«. تنقل البا�سات حوايل مليون ون�سف 

ال�سنيورة  اليوم. وكان  األف يف   50 اأكرث من  اأي  ال�سهر،  مليون راكب يف 

القطاع  �سركات  اأن  مراراً  التاأكيد  على  حر�س  قد  املال  وزارة  توليه  اأثناء 

اخلا�س قد متكنت من »حتقيق مداخيل مالية اأعلى مما حققته امل�سلحة.« جاء 

تقرير مل�سلحة ال�سكك اأعّدته �سنة 2001 ليدح�س كالمه، اإذ عزا تراجع 

النقل العام اىل �سيا�سات حكومات ما بعد احلرب. فقد اأ�سارت امل�سلحة 

اىل اأن »اإيرادات النقل امل�سرتك زادت عام 98 بن�سبة %73 على اإيرادات 

نتيجة مزاحمة  )اأي بعد �سراء حافالت كارو�سا( وعادت وانخف�ست   97

على  طراأت  التي  االأعطال  ونتيجة  املنتجة  اخلطوط  على  اخلا�س  القطاع 

احلافالت وتدين قدرات ال�سيانة.« ولعّل اأكرث ما يثبت اجلهد لتغليب دور 

القطاع اخلا�س يف النقل، ما جاء على ل�سان احلريري نف�سه يف موؤمتر حول 

اأزمة ال�سري �سنة 1995. اعترب احلريري اأن قرار احلكومة بت�سغيل �سيارات 

النقل.  قطاع  تفعيل  لوحات عمومية جنح يف  واإ�سدار  املازوت  على  عاملة 

واأ�ساف »كذلك يجب تفعيل قطاع النقل العام من خالل ت�سيري البا�سات 

وو�سعها اإذا اأمكن يف ت�سرف القطاع اخلا�س يف مقابل بدل معنّي. ويجب 

اأن يتناف�س القطاعان اخلا�س والعام يف ميدان النقل، واإذا ا�ستطعنا حتقيق 

ذلك ن�ستطيع اأن نحّل جزءاً من امل�سكلة.« يكفي روؤية و�سع النقل العام 

اليوم عام ٢٠١٤ لتقييم مدى �سوابية هذه القراءة.

الواقع اليوم: ماذا فعلت الحكومات األخيرة 
لتفعيل النقل العام؟

حماوالت  من  الرغم  على  االأخرية  الفرتة  خالل  كثرياً  االأمور  تختلف  مل 

وزراء النقل تطوير القطاع. ولعّل اأبرز ما طبع هذه املرحلة هو ال�سراع الذي 

أزمة السير في لبنان: كيف توقف »جحش الدولة«؟

املوقع  على  املراجع  مع  الكاملة  ن�سختها  يف  املقالة  جتدون 

للمفكرة االإلكرتوين 

ر�سم رائد �سرف
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غيابيا  حكما  بريوت  جنايات  حمكمة  اأ�سدرت   ،2014-11-27 بتاريخ 

بحق ثالثة اأ�سخا�س من التابعية ال�سورية مبمار�سة االجتار بالب�سر من خالل 

اأبنائهم اىل الت�سّول. وتعود الق�سية التي تابعتها املفكرة القانونية منذ  دفع 

توقيف احدى املحكوم عليهم، وهي على  2013 عند  اأوائل  بداياتها اىل 

وخالل   .
1
العلكة( )بيع  الت�سّول  جرم  يف  �سبطوا  اأطفال  اأربعة  من  مقربة 

هما  االأطفال  هوؤالء  من  اثنني  باأن  اأدلت  املذكورة،  املراأة  مع  التحقيقات 

ابنها وابن �سقيق زوجها، واأنها عاطلة عن العمل واأنها كانت تنتظرهم وهم 

يقومون ببيع العلكة واأنها مل تكن تت�سول اال اأنها مل تكن متانع ان اأعطاها 

اأحد املارة املال الأن زوجها متوّف ولي�س لديها اأي عمل وال تتلقى امل�ساعدة 

من اأحد. وتبعا لذلك، مت ا�ستدعاء والدْي طفلني اآخرين والتحقيق معهما. 

ابنها  والد  واأن  البيوت  تنظيف  يف  تعمل  باأنها  اأحدهما  والدة  ف�سرحت 

ابنها من �سوريا ب�سبب االأو�ساع هناك قبل حوايل  واأنها هربت مع  متوّف 

ال�سهرين، واأنه ب�سبب الظروف املادية ال�سيئة فان ابنها القا�سر يعمل على 

بيع العلكة مل�ساعدتها على تاأمني م�سروف املنزل. اأما والد الطفل االآخر، 

ح اأنه يعمل كعامل عادي واأنه كان ح�سر من �سوريا قبل حوايل ال�سهر 
ّ
ف�سر

ب�سبب االأو�ساع هناك واأن ابنه يخرج يوميا من املنزل من تلقاء نف�سه لبيع 

العلكة بالنظر لل�سائقة املادية التي يعانون منها. 

اليهم  امل�ستمع  الثالثة  االأ�سخا�س  توقيف  مت  االأقوال،  هذه  اأ�سا�س  وعلى 

وادعت عليهم النيابة العامة بجرم ارتكاب جناية االجتار بالب�سر، واأ�سدرت 

لُتحيلهم  املذكور  اجلرم  بارتكابهم  اتهاميا  قرارا  االتهامية  الهيئة  بعد  فيما 

موقوفني اىل حمكمة جنايات بريوت. كما ُفتح حم�سر على حدة جلهة عدم 

عمال  ت�سليمهم  مت  فقد  االأربعة،  االأطفال  اأما  الرابع.  القا�سر  ذوي  ح�سور 

يت�سمن  ومل  الكحالة  يف  االأحداث  جنح  مركز  اىل  العامة  النيابة  با�سارة 

احلكم اأي معلومة ب�ساأن م�سريهم فيما بعد.      

يف بدء املحاكمة، بدت املحكمة متفّهمة اىل حد ما الأو�ساع هوؤالء، االأمر 

من  ون�سف  اأ�سهر  ثالثة  بعد  �سبيلهم  باخالء  قرارها  يف  انعك�س  الذي 

اىل  عمليا  اأدى  الالحقة  املحاكمة  جل�سات  عن  تغيّبهم  اأن  اال  توقيفهم. 

غياب اأي دفاع عنهم. فلم ينه�س يف املحاكمة اأّي �سعي اىل نق�س حجج 

االتهام اأو اىل مناق�سة مدى انطباق ن�سو�س االجتار بالب�سر عليهم. كما اأن 

املحكمة مل تقم تلقائيا باأي مناق�سة قانونية الأ�س�س االتهام، فاقت�سر تعليلها 

دفعه  القا�سر« عرب  ولده  قام ب«ا�ستغالل  هوؤالء  باأّن كال من  القول  على 

للقيام بالت�سول وبيع العلكة، لتخل�س اىل القول بتوّفر عنا�سر جرم االجتار 

بالب�سر. وقد حددت املحكمة العقوبة انطالقا من ذلك بع�سر �سنوات �سجن 

وبغرامة مئتي مليون لرية لبنانية. ومن يقراأ احلكم ي�ستنتج اأنه يكفي ح�سب 

اجلاين  موقع  يف  لي�سبح  العلكة،  لبيع  ابنه  �سخ�س  اأّي  يدفع  اأن  املحكمة 

اأن حيثية  اأ�سّد العقوبات. ون�سدد هنا على  الذي يتاجر بالب�سر، في�ستحق 

املحكمة تناولت ح�سرا ا�ستغالل كل من هوؤالء البنه، من دون ت�سمينه 

اأو لوجود ع�سابة منّظمة ب�سكل  الغري  ا�ستغالل الأبناء  ا�سارة حل�سول  اي 

من االأ�سكال.

االجتار  لقانون  تطبيقا  ال�سادرة  االأحكام  اأول  رمبا  هو  الذي  احلكم،  وهذا 

بالب�سر، ي�ستدعي بالواقع النقد من زاويا عدة. 

فمن زاوية قانونية، نلحظ اأن املحكمة تعاملت مع االأفعال املحالة اليها وكاأنها 

ال حتتمل اال و�سفا واحدا هو و�سف االجتار بالب�سر. وهي بذلك، ا�ستبعدت 

�سمنا من دون اأي تعليل امكانية ا�سفاء و�سف خمتلف عليه. وهي بذلك 

قانون  تطبيق  ملبا�سرة  االجتماعية  االأبعاد  فقط  لي�س  حيثياتها  من  ت  اأْق�سَ

االجتار بالب�سر وانعكا�ساته على املنظومة القانونية وخ�سو�سا العقابية منها، 

اأن  �ساأنه  من  بالب�سر  االجتار  عنا�سر  توفر  ملدى  قانوين  حتليل  اأي  اأي�سا  امنا 

ي�سهم يف تطّور فقه قانوين يف هذا امل�سمار الطارئ على قانون العقوبات.       

وتبيانا لذلك، ن�سجل اأنه قبل اقرار قانون جترمي االجتار بالب�سر يف 2011، كان 

الو�سف  اأبويه يحتمل و�سفا واحدا هو  قبل  الت�سّول من  القا�سر اىل  دفع 

منذ  االأ�سلي  ن�سه  يف  العقوبات  قانون  من   618 املادة  عليه  ن�ست  الذي 

عليها  يعاقب  جنحة  الفعل  هذا  ي�سكل  املادة،  هذه  وبح�سب   .1943

باحلب�س ملدة اأق�ساها �سنتني وبغرامة اأق�ساها 200 األف لرية لبنانية )يلحظ 

الفارق الكبري بني هذه العقوبة والعقوبة املحكوم بها(. ويف 2011، اأخ�سع 

�سنوات  ع�سر  اىل  ت�سل  جنائية  لعقوبة  بالب�سر  االجتار  العقوبات  قانون 

االأدنى  احلد  �سعف  اأربعمائة  اإىل  �سعف  )مئتي  باهظة  غرامة  واىل  حب�س 

اأو  قا�سر  اجتذاب  اأنه  ر على  بالق�سّ االجتار  ف 
ّ
بعدما عر لالأجور(  الر�سمي 

املاأوى له، لغر�س ا�ستغالله  واعترب  اأو تقدمي  اأو احتجازه  اأو ا�ستقباله  نقله 

ا�ستغالال ارغام قا�سر على الت�سول. وباملقابل، اأبقى امل�سرع املادة 618 من 

دون تعديل، مما اأوجد و�سفني قانونيني خمتلفني لدفع الطفل اىل الت�سول، 

اأحدهما جنجي واالآخر جنائي ذات نتائج قانونية جد متباينة. وبفعل هذا 

ال�سحيح  الو�سف  التحري عن  يتم  اأن  ال�سروري حكما  بات من  الواقع، 

اأن الو�سف االأول  على �سوء ظروف كل ق�سية وعنا�سرها الواقعية، علما 

يبدو االأكرث رجحانا يف الق�سية الراهنة طاملا اأنه ُي�ستبعد اأن يكون الغر�س 

من ايواء املحكوم عليهم الأوالدهم هو ا�ستغاللهم فقط. 

على  تلك  االأفعال  مع  تعاملها  يف  بّيناً  املحكمة  خطاأ  يتبدى  هنا،  ومن 

عنا�سرها  التدقيق يف  دون  بالب�سر من  االجتار  و�سف  بداهة حتت  تقع  اأنها 

الواقعية، بل من دون القيام باأي جهد فقهي لتو�سيح هذه العنا�سر. فاذا 

كان اال�ستغالل ثابتا يف جممل هذه االأفعال، يبقى اأن ثمة �سرورة قانونية 

اجتار  جناية  اىل  تعديها  حال  يف  الفعل  يتحول  التي  احلدود  ال�ست�سراف 

بالب�سر. فهل ُيعقل اأن يكون الغر�س من ايواء املحكوم عليهم الأوالدهم هو 

ا�ستغاللهم فقط؟ وهل اأن دفع هوؤالء اىل الت�سول ح�سل يف �سياق بحث 

عن موارد ل�سمان معي�سة العائلة التي هم اأع�ساء فيها اأم اأنه يك�سف عن 

باأبنائهم  عليهم  املحكوم  رابط  يحّول  نحو  على  ا�ستغاللهم  يف  جرمية  نية 

ُتبِد  ت�ساوؤالت م�سروعة مل  وما اىل ذلك من  ا�ستغالل حم�س؟  رابط  اىل 

املحكمة اأّي ميل للتحري عنها. 

واأبعد من ذلك، ي�سّح الت�ساوؤل عن معنى ا�ستهداف قانون االجتار بالب�سر 

يف تطبيقاته االأوىل الأ�سخا�س تتوفر فيهم عنا�سر التهمي�س من تابعية �سورية 

وفقر وبطالة وتهجري.. الخ. فهل حقا انوجد هذا القانون ليطبق على اأ�سعف 

النافذة؟  القوى  مواجهة  هوؤالء يف  انوجد حلماية  اأنه  اأم  اجتماعيا  الفئات 

للعمل  يتعر�سون  الذين  االأجانب  والعامالت  العمال  اآالف  ب�ساأن  فماذا 

يتم  اللواتي  »الفنانات«  اآالف  ب�ساأن  ماذا  الكفالة؟  نظام  ظل  يف  الق�سري 

التحكم باأج�سادهن اىل اأق�سى حدود حتت رقابة االأجهزة االأمنية وانخراطها 

ك النيابات العامة اأي �ساكن يف هذا ال�ساأن؟ 
ّ
الكامل؟ ملاذا مل حتر

مع قراءة احلكم مو�سوع هذا التعليق، بامكاننا االعراب عن خ�سية ا�سا�سية 

وهو اأن توؤدي توجهات العمل الق�سائي اىل جتريد قانون جترمي االجتار بالب�سر 

املقاومة  اأ�سكال  ملكافحة  جديدة  اأداة  اىل  فيتحول  االأ�سا�سية،  اأهدافه  من 

التي قد يعتمدها البوؤ�ساء �سد نظام يهم�سهم بدل اأن يكون اأداة جديدة تعزز 

حظوظ جناحهم يف مقاوماتهم تلك، بهدف التحرر من قيود اال�ستغالل.    
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اإنتاج هذه املطبوعة بدعم مايل من  مت 

�سفارة مملكة الرنوج يف لبنان وموؤ�س�سة 

ال�سرق  مكتب   - بل  هيرن�س 

تعرب  هنا  الواردة  االآراء  االأو�سط. 

تعك�س  ال  وبالتايل  املوؤلفني  اآراء  عن 

بال�سرورة وجهة نظر املوؤ�س�سة.

يوزع هذا العدد مع جريدة ال�سفري

مبوجب اإتفاقية تعاون بهذا ال�ساأن.

ت�سميم االأعداد 1-4: بوليبود �س.م.ل

ت�سميم: �ستوديو �سفر �س.م.ل 

أول األحكام في قضايا اإلتجار 
بالبشر: والجناة مواطنون سوريون 

دفعوا أبناَءهم الى التسّول

تكريم القاضيين زلفا الحسن ومنير سليمان

منحت موؤ�س�سة حقوق االإن�سان واحلق االإن�ساين يف 10-12-2014 جائزة 

حقوق االإن�سان ال�سنوية لقا�سيني هما زلفا احل�سن )قا�سية اأمور م�ستعجلة 

يف بريوت( ومنري �سليمان )رئي�س جمل�س العمل التحكيمي يف طرابل�س(. 

وقد بررت خيارها باأنهما من الق�ساة الذين يتمتعون بالثقافة وال�سجاعة 

ويتم�سكون مببادئ العدالة يف اأحكامهم ويغلبونها على الن�سو�س القانونية.

وقد ُعرفت زلفا احل�سن بعدد من اأعمالها ال�سادرة عنها كقا�سية اأمور 

قراراها  واالأحكام،  القرارات  هذه  اأبرز  ومن  بريوت.  يف  م�ستعجلة 

اخلا�سة  امل�ستندات  عن  ن�سخة  املفقودين  ذوي  بت�سليم  االإعداديان 

باملقربتني اجلماعيتني يف مار مرت وحرج بريوت )2009(، وحكماها 

باإلزام الدولة باالإفراج الفوري عن الجئني عراقيني )2010( وقرارها 

مبنع ال�سركة �ساحبة حمال �سبين�س من �سرف اأي من موؤ�س�سي نقابة 

عمال �سبين�س )2012( وقرارها برد طلب وقف تلفزيون لبنان عن بث 

نهائي مباريات كاأ�س العامل )2014(. 

قا�سياً  ب�سفته  اأ�سدرها  اأحكامه  من  بعدد  �سليمان  منري  ُعرف  وقد 

منفرداً جزائياً يف طرابل�س ثم يف البرتون. واأبرزها هذه االأحكام، احلكم 

بل  وح�سب،  الدينية  للمعتقدات  لي�س  واجباً  االحرتام  بعّد  ال�سادر 

�سد جوزف حداد  العام  احلق  ق�سية  العلمانية يف  للمعتقدات  اأي�ساً 

بتعذيب  لقيامها  منزل  �ساحبة  بحب�س  ال�سادر  واحلكم   ،)2007(

عاملتها املنزلية )2009(، واحلكم ال�سادر يف اإبطال املالحقة يف ق�سية 

مثليني جن�سياً لعدم جواز عد العالقات املثلية عالقات خمالفة للطبيعة 

املعتدي على  اإلزام  ال�سادر يف  534 )2009( واحلكم  املادة  مبفهوم 

اإعادة احلال اىل ما كانت عليه )2012( واالأحكام املتتالية  �سرير نهر 

ال�سادرة باإبطال التعقبات بحق مدمني خمدرات لعدم جواز حتميلهم 

م�سوؤولية تقاع�س الدولة عن اإيجاد فر�س عالج لهم )2013(. 
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اأم مل�سلحتها؟ املفكرة القانونية، عدد 11، اأيلول 2013.


