
كيف خسرت أنفه ذهبها األبيض؟
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2730 شهر بطالة وهدر في القضاء: 

ر الطويل وغري املرّبر يف تعيني  منذ 2005، ن�شاأت ممار�شة خطرية قوامها التاأخُّ

يجي معهد الدرو�س الق�شائية يف منا�شب ق�شائية، مع ما يحمل 
ّ
الق�شاة خر

ذلك من هدر للطاقات الق�شائية واملالية وخماطر على ح�شن �شري العدالة. 

فرتات االنتظار تلك اأّدْت عملياً اىل هدر اأ�شهر عمل ق�شاة قارب جمموعها 

2730 �شهر عمل، خالل ال�شنوات الع�شر املا�شية. 

التونسي  الدستور  وفق  القادمة  األجيال  حقوق 
الجديد: 

مفهوم االأجيال القادمة مت اإدراجه يف الد�شتور التون�شي اجلديد. واملالحظ 

يف هذا التكري�س اأنه ربط حقوق االأجيال القادمة باحلقوق البيئية وحقوق 

التنمية امل�شتدامة. ال�شوؤال الذي يطرح هنا: هل اإن اإقرار الد�شتور اجلديد 

وبتبعاته  باملفهوم  اإقرارا  يعترب  �شريحة  ب�شفة  القادمة  االأجيال  ملفهوم 

»القانونية«؟ ويف هذه احلالة، ما هي تبعاته على م�شتوى احلقوق والواجبات؟

كيف تتعامل الدولة مع فضائحها؟ 
فضيحة التعذيب في رومية نموذجًا

نقابة األطباء ومطالب الحصانة: الزمان مختلف والخطاب متشابه

ر�شم رائد �شرف



3 العدد 30، تموز/يوليو 2015العدد 30، تموز/يوليو 22015

فهرس 

كيف تتعامل الدولة مع ف�شائحها؟ ف�شيحة التعذيب يف 
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نزار صاغية

اإلغاء تعميم منع احلب اأو االإ�شتعباد: يف اإ�شتعادة ملحطات 

التحرك وجرد ملكا�شبه

جلنة حقوق االن�شان العربية: طريقة ت�شكيل جمل�س الق�شاء 

االأعلى من �شاأنه اأن يوؤثر على ا�شتقالل الق�شاء
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�شراخهم اأيقظ ذكريات ال تنام

طارق المالح

نقابة االطباء: الزمان خمتلف واخلطاب مت�شابه

جويل بطرس

كيف فقدت اأنفه ذهبها االأبي�س؟

إبراهيم خليل شرارة

املال يطارد االأجيال الراحلة يف اأنفه وجبيل

حقوق االأجيال القادمة )قراءة يف الد�شتور التون�شي اجلديد( 

د .وحيد الفرشيشي

بة اإىل �شوريا
ّ
الق�شاء كاأداة انتقام: ق�شية �شاحنات االأ�شلحة املهر
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مقاالت أخرى

انعقدت يف مقر جامعة الدول العربية يف 27 و28 ني�شان/اأبريل املا�شي اأعمال 

الدورة ال�شابعة للجنة حقوق االإن�شان العربية املخ�ش�شة ملراجعة اأو�شاع حقوق 

 االأ�شا�شية هي النظر يف التقارير الدورية 
1
االإن�شان يف لبنان. ونذكر اأن مهمة اللجنة

التي يتعني على كل دولة طرف تقدميها كل 3 �شنوات، عن التدابري املتخذة 

الإعمال احلقوق واحلريات املن�شو�س عليها يف امليثاق العربي حلقوق االن�شان. 

 اىل جانب عدة جمعيات لبنانية وعربية عاملة يف 
2
وقد ح�شرت املفكرة القانونية

جمال حقوق االإن�شان جل�شات مناق�شة تقرير الدولة اللبنانية. 

وكانت املفكرة قد اأر�شلت تقريراً موازياً لتقرير الدولة، اأظهرت فيه اخلروقات 

املتعددة الإ�شتقاللية الق�شاء الفردية واملوؤ�ش�شاتية كما ملبداأي حياد املحكمة 

والقا�شي الطبيعي، كما االنتهاكات الوا�شعة ل�شمانات املحاكمة العادلة.

خالل اليوم االأول وبعد تقدمي تقرير الدولة اللبنانية، تناوب اأع�شاء جلنة حقوق 

االإن�شان العربية مل�شاءلة الوفد وا�شتف�شاره عن و�شع واجراءات �شمان كل من 

احلق يف احلياة وال�شالمة البدنية، وا�شتقالل الق�شاء واملحاكمات العادلة، كما 

احلريات املدنية وال�شيا�شية. اأما اليوم الثاين، ف�شهد ا�شتئناف املناق�شة حول كل 

من احلق يف ال�شحة واحلق بحياة كرمية لذوي االإعاقة النف�شية واجل�شدية واحلق 

يف العمل وحرية تكوين اجلمعيات والنقابات املهنية واحلق يف التنمية، كما 

احلق يف التعليم ويف مكافحة الرق واالجتار بالب�شر واأخرياً احلق يف حماية االأ�شرة 

وبخا�شة الن�شاء واالأطفال.  وقد طغا على التقرير اللبناين وعلى تعقيبات الوفد، 

املنحى ال�شردي للت�شريعات القائمة يف املجاالت املتعلقة بكل من احلقوق، 

دون االإ�شارة يف اأغلب االأحيان اىل االجراءات املتخذة لتطبيقها اأو الأ�شباب 

امتناع الدولة عن تنفيذ التزاماتها. وا�شتدعى ذلك يف مرات عدة مقاطعة اللجنة 

للوفد يف م�شاره ال�شردي وم�شاءلته عن التطبيق وطلب اإجابات حمددة. ومثاًل 

يف حقوق ذوي االعاقة، عمدت الدولة اىل تقدمي القانون 2000/220 كاأبرز 

اجنازاتها يف هذا املجال، غافلًة اإعطاء اأي معلومة عن التدابري املتخذة الدخاله حيز 

التنفيذ، اأو تربير المتناعها عن ذلك ملدة 15 عاماً وحتى االآن.

خذ على التقرير خ�شو�شاً عدم اإدراجه اأي اإح�شاء حديث، واعتماده على 
ُ
واأ

ال�شوريني منهم، مع  م�شادر غري ر�شمية، واإغفاله حقوق الالجئني خ�شو�شاً 

الدعوة اىل مقاربة �شاملة حلقوق الالجئني يف لبنان. واأخذت كل من عقوبة 

االإعدام واالإجراءات املتخذة ملناه�شة التعذيب حيزاً وا�شعاً من النقا�س يف اليوم 

االأول، حيث �ُشئلت الدولة عن املعيار املرتبط بانزال عقوبة االعدام. واعترب 

الوفد اأن مكان النقا�س لي�س منا�شباً اذ اأن امليثاق العربي ال ين�س على الغائها. 

اأما ب�شاأن التعذيب، فتذّرع الوفد ب�شعوبة اال�شتح�شال على الدليل يف ق�شايا 

التعذيب. اأما يف م�شاألة منع املراأة من منح اجلن�شية الأوالدها، اعترب الوفد اأن ذلك 

ال يعود ل�شبب التمييز �شد املراأة بل الأ�شباب »دمغرافية«... ومن النقاط الهامة 

التي �ُشئلت عنها الدولة اللبنانية يف جمال مكافحة الرق واالجتار بالب�شر كان 

ملف التبني غري القانوين وبيع االأطفال بغر�س التبني، دون اأن تعطي الدولة اأي 

اجابة يف هذا ال�شدد. وكان اليوم االأول قد اختتم بجل�شة مغلقة لال�شتماع اىل 

جمعيات املجتمع املدين اللبنانية. 

واأو�شحت املفكرة اأن القا�شي �شاحب االجتهاد التو�شعي مل�شلحة منح املراأة 

اأنه تقدم يف جمال حقوق  اأبرزه الوفد على  اأوالدها اجلن�شية والذي  اللبنانية 

االن�شان، قد عوقب يف الت�شكيالت الق�شائية الالحقة اليقاف دوره االجتهادي، 

مما يظهر اأهمية مبداأ عدم جواز نقل القا�شي غري املكر�س يف لبنان. كما مت التذكري 

بحرمان الق�شاة من حرياتهم االأ�شا�شية بالتجمع والتعبري، وباأن جمل�س الق�شاء 

االأعلى الذي اعتربه الوفد احدى �شمانات ا�شتقاللية الق�شاء ُيعني يف لبنان 

بغالبية اأع�شائه من قبل ال�شلطة التنفيذية. وتعقيباً على اعتداد الوفد اللبناين 

بقرار جمل�س �شورى الدولة الذي كر�س »حق املعرفة« لذوي املفقودين واألزم 

الدولة بت�شليمهم ن�شخًة عن تقرير اللجنة املتابعة للملف، مت التذكري باأنها متّنعت 

بداية عن تنفيذ القرار ومل يح�شل ذلك اال بعد حتركات اإ�شافية للجنة اأهايل 

املفقودين. و�شّددت املفكرة هنا على �شرورة اإ�شدار تو�شية للبنان با�شتحداث 

اآليات ل�شمان تنفيذ االأحكام ال�شادرة بوجه االإدارة.

م. م

يف اأوائل �شهر اأيار 2015، وردت اىل املفكرة القانونية معلومٌة مفادها اأّن كّتاب 

العدل يطلبون من م�شتخدمي العمال االأجانب )الكفالء( التوقيع على تعّهد 

باأّنه لي�س لهوؤالء اأّي حياة زوجية اأو حميمية مع �شخ�س غري لبناين يف لبنان 

وباأنهم يلتزمون باإعالم االأمن العام باأي زواج م�شتقبلي قد يقدم عليه العامل 

او العاملة لديهم لي�شار اىل ترحيله)ا(. وعند توا�شلها مع اأحد كتاب العدل، 

التعميم رقم 1778  ت�شتند اىل  امل�شتجدة  املمار�شة  اأّن هذه  للمفكرة  اّت�شح 

املديرية  من  طلب  على  بناء  العدل  وزارة  عن   2014-10-1 بتاريخ  ال�شادر 

العامة لالأمن العام. وقد تبنّي اأن التعميم يت�شل بالتعهدات التي يتعني على 

من  االأجانب  للعّمال  اإقامات  على  لال�شتح�شال  تنظيمها  العمل  اأ�شحاب 

ذوي املداخيل املتوا�شعة اأو لنقل هوؤالء على اأ�شمائهم. وهي تنطبق ب�شكل 

خا�س على الفئتني الثالثة )العمال الذكور من ذوي االأجور املتدنية( والرابعة 

)عامالت املنازل(. وللتاأكد من مدى تطبيق هذا التعميم، عمدت املفكرة اىل 

االت�شال باأكرث من 35 كاتب عدل يف مناطق خمتلفة. وقد تبنّي اأنه با�شتثناء 

بقانونيته وغالبيتهم الأّنهم  اإقتناعاً  به، بع�شهم  يلتزم  فاإن اجلميع  ثالثة منهم، 

يعتربونه ملزماً مبعزل عن راأيهم فيه. فن�ّس التعّهد املطلوب توقيعه من اأ�شحاب 

العمل ملزٌم الإمتام معامالت االإقامة وجتديدها. ومن �شاأن عدم التقيد به اأن 

يوؤدي اىل االإ�شرار مب�شالح هوؤالء وتعقيد االأمور بالن�شبة اليهم . وقد �شّكل 

بالن�شبة للمفكرة اإن�شياع وزارة العدل ومن بعدها كتاب العدل ملطلب االأمن 

العام من دون اأي حتّفظ عاماًل مقلقاً جداً. فالقانون يحّظر على هوؤالء امل�شادقة 

على التعهدات املخالفة للنظام العام، ومن اجلّلي اأن التعهدات املذكورة هي 

اأ�شهر، فذلك يقارب  وا يف تطبيقها طوال 
ّ
واأنهم طبقوها وا�شتمر اأما  كذلك. 

ر�شماً كاريكاتورياً عن كيفية حتّول القانون ومعه اأ�شحاب املهن القانونية اىل اأداة 

لالأجهزة االأمنية بدال من اأن يكون �شابطا الأعمالهم. ولكن، ما هي مفاعيل 

املنتمني  والعّمال  العمل  اأ�شحاب  العالقات بني  مماثل، على �شعيد  تعميم 

اىل هاتني الفئتني؟ هنا، تقت�شي االإ�شارة بدايًة اىل اأننا نكتفي بعر�س املفاعيل 

التي قد تنتج نظريا عن هذا التعميم، بحيث مل يت�شّن للمفكرة در�س اآثاره 

الفعلّية على عالقات العمل هذه. وكان بع�س كّتاب العدل اأو�شح اأن عدداً 

من اأ�شحاب العمل عرّبوا عن توّج�س كبري اإزاء اإمكانية قيامهم بالدور املناط 

بهم، والذي يتمثل مبراقبة خ�شو�شية العاملني لديهم. وبالطبع، اأّول ما يتبادر 

اىل الذهن هو اأن هذا التعميم يحّد من احلرية ال�شخ�شية للعاملني والعامالت. 

فللح�شول على اإقامة اأو لالإنتقال من »كفيل« اىل اآخر، يتعني اأن يكون هوؤالء 

غري مرتبطني برابط زواج اأو اأي رابط عاطفي. وي�شاف اىل ذلك اأن من �شاأن 

قيام اأي رابط فيما بعد اأن يلغي حظوظ اإقامتهم يف لبنان ويوؤدي اىل ترحيلهم 

فوراً. وعليه، بدا االأمن العام وكاأّنه يعمل على منع هوؤالء من اإقامة اأي عالقات 

اإجنابية، يف اإطار احلّد من اأعداد االأجانب املقيمني يف لبنان، مع ما ي�شتتبع ذلك 

جلهة جتريدهم من حقوق اأ�شا�شية. فعدا عن اأنه لي�س لعمال الفئتني الثالثة 

والرابعة اأن ي�شتقدموا عائالتهم اىل لبنان اأو اأن ي�شتح�شلوا على اإقامات الأبنائهم 

املولودين يف لبنان وفق تعميم اآخر �شدر يف 2014، فاإنه مل يعد ممكنا لهوؤالء اأن 

ين�شوؤوا روابط حميمية يف هذا البلد، مهما طالت مدة اقاماتهم فيه. وقد ركزت 

غالبية و�شائل االعالم على هذا اجلانب، م�شرية اىل حرمان هوؤالء من احلّب، 

االأمر الذي حمل بع�شها اىل و�شف التعميم على اأنه »تعميم منع احلب«. 

املفكرة هي ذهبت اأبعد من ذلك. فاأن ُيعطى �شاحب العمل )الكفيل( حق 

مراقبة اخل�شو�شية امّنا يعني عمليا اإعطاءه اإمتيازاً جديداً. فال يكون هو مدير 

العمل وال تكون �شحة اإقامة العامل يف لبنان مرتبطة باإ�شتمرار عقد العمل معه 

)نظام الكفالة( وح�شب، امنا يتحّكم بخ�شو�شيات هوؤالء يف نظام اأمكن و�شفه 

بنظام  Big Brother. واالأخطر من ذلك اأن من �شاأن التعميم اأن يوّلد 

لدى اأ�شحاب العمل مياًل وا�شحاً اىل ا�شتخدام �شلطة رقابته ملنع العامل)ة( 

ببذل  فيها  يقومون  التي  احلاالت  يف  وخ�شو�شاً  اإقامة عالقات خا�شة،  من 

مبالغ مالية كبرية ال�شتقدامه)ا(. ومن املنتظر اأن يدفع ذلك كثريين منهم اىل 

اإعادة النظر يف منح عطل اأ�شبوعية لعامالت املنازل اأو حتى يف ال�شماح لهن 

باخلروج منها، على نحو يهّدد التطور االجتماعي املحدود اأ�شاًل واحلا�شل يف 

هذا املجال. اذ ذاك، ينح�شر وجود هوؤالء يف لبنان بعالقتهم مع �شاحب العمل 

)الكفيل( من دون اأّي زيادة، مّما ي�شهل االإ�شتغالل والعمل الق�شرّي. وهذا 

ما حدا باملفكرة اىل اقرتاح ت�شمية التعميم بتعميم اال�شتعباد. بقي اأن ُن�شري 

يف هذا املجال اأّن االإمتياز اجلديد املُعطى ل�شاحب العمل )الكفيل( لي�س 

من دون مقابل. فهو يقرتن، كما هي احلال ب�شاأن جممل االمتيازات املرتبطة 

بالكفالة، بتكليف �شاحب العمل مبهاّم معينة تعّزز قدرات االأمن العام يف 

مراقبة االأجانب يف لبنان. فُيناط به مهمة مراقبة خ�شو�شّيات هوؤالء و�شبطها 

واإعالم االأمن العاّم باأي جديد ب�شاأنها. ومن هذه الزاوية، ُيظهر االإمتياز املُعطى 

العام من مراقبة  اآخر لكيفية متكني االأمن  اأي�شاً وجهاً  ل�شاحب العمل هنا 

اأو�شاع االأجانب يف لبنان، وهي مهمة �شبه م�شتحيلة من دون موؤازرة هوؤالء. 

بوا�شطة  الهجني  التعميم  بهذا  العام  الراأي  اإعالم  وبعد  واإنطالقا من ذلك، 

املراجع  اجراءات عملية حلمل  اتخاذ  توجب  للمفكرة،  االعالمية  الو�شائل 

املعنية على الرجوع عن القرار. فبادرت املفكرة اذ ذاك اىل التوا�شل مع عدد 

من املنظمات احلقوقية والنقابية للتحرك �شوية يف هذا االجتاه. وقد �شعت هذه 

اإعرتافا بدورها  املنازل  املوؤ�ش�شة حديثا لعامالت  النقابة  ا�شراك  الهيئات اىل 

النقابي، رغم رف�س وزارة العمل االعرتاف بها. ويف 13-5-2015، مّت تقدمي 

كتاب با�شم �شبع هيئات مدنية، من بينها النقابة املذكورة، اىل وزارة العدل 

للمطالبة باإلغاء التعميم. وقد ا�شتند الكتاب اىل حجج عدة اأبرزها اأن التعميم 

التدخل  حظر  ومع  واال�شتعباد  اال�شرتقاق  بحظر  لبنان  اإلتزام  مع  يتعار�س 

املعاهدة  ومع  اأ�شرة  وتاأ�شي�س  الزواج  يف  واحلق  اخلا�شة  احلياة  يف  التع�شفي 

الدولية للق�شاء على جميع اأ�شكال التمييز العن�شري ومع مبادئ قانون العمل 

وواجب الدولة بتعزيز االحرتام ال�شامل والفعلي حلقوق االإن�شان وحرياته. كما 

وّجهت الهيئات املدنية كتاباً اىل جمل�س كتاب العدل )وهو جمل�س م�شتحدث 

مبوجب قانون �شدر يف ني�شان 2014( طلبت فيه اإعالن املجل�س وقف العمل 

بالتعميم ملخالفته النظام العام ودفاعا عن �شمعة مهنة كّتاب العدل.

وو�شط تاأييد اإعالمي الفت، جاءت ردود االأفعال الر�شمية متفاوتة من حيث 

طبيعتها ودرجتها. فقد �شعى االأمن العام بداية اىل الدفاع عن التعميم يف بيان 

ورّد وجهه اإىل املفكرة القانونية. ومن خالل هذا الرّد، متّكن املواطنون من اإدراك 

دوافع االأمن العام للمطالبة بتعميم مماثل والتي توؤكد �شحة االدالءات الواردة 

إلغاء تعميم منع الحب أو اإلستعباد:
في استعادة لمحطات التحرك وجرد لمكاسبه

كيف شاركت المفكرة القانونية في أعمال لجنة حقوق االنسان العربية؟

ميريم مهنا

الدول  جامعة  )منظمة  العربية  االن�شان  حقوق  جلنة  موؤخراً  اأ�شدرت 

اأو�شاع  عن  لبنان  تقرير  ب�شاأن  اخلتامية  وتو�شياتها  مالحظاتها  العربية( 

 2015-6-29 بتاريخ  القانونية  املفكرة  وتلقت  فيه.   االن�شان  حقوق 

لتقرير  موازياً  اأر�شلت تقريراً  ن�شخة عنها ب�شفتها اإحدى اجلمعيات التي 

الدولة - حول احلق مبحاكمة عادلة وبق�شاء م�شتقل-، وح�شرت مناق�شَته 

يومي 27 و28 ني�شان/اأبريل املا�شي خالل اأعمال الدورة ال�شابعة للجنة، 

االن�شان.  حقوق  جمال  يف  عاملة  وعربية  لبنانية  جمعيات  عدة  بح�شور 

طغيان  اللبناين  التقرير  على  اخلتامية  مالحظاتها  يف  اللجنة  واأخذت 

املجاالت  يف  القوانني  م�شاريع  اأو  القائمة  للت�شريعات  ال�شردي  املنحى 

املتعلقة بكل من احلقوق، دون االإ�شارة يف اأغلب االأحيان اىل االجراءات 

املتخذة لتطبيقها اأو الأ�شباب امتناع الدولة عن تنفيذ التزاماتها.

خذ على التقرير خ�شو�شاً عدم ادراجه اأي »بيانات اإح�شائية وواقعية« جتعل 
ُ
واأ

ممكناً قيا�س التقدم يف اإعمال احلقوق املن�شو�س عنها يف امليثاق، واعتماده 

على »م�شادر غري ر�شمية فيما يخ�س املوؤ�شرات املالية واالقت�شادية« املذكورة. 

اأما فيما يخت�ّس باحلق مبحاكمة عادلة بدءاً بق�شاء م�شتقل واملن�شو�س عنه 

يف املواد 12 و13 من امليثاق العربي حلقوق االن�شان، فاأخذت اللجنة بعّدة 

ت�شكيل  »طريقة  اأن  فالحظت  املوازي.  القانونية  املفكرة  تقرير  من  نقاط 

جمل�س الق�شاء االأعلى يف الدولة الطرف، من �شاأنه اأن يوؤثر على ا�شتقالل 

الق�شاء« واأو�شت باإعادة النظر فيها. وكانت املفكرة قد اأو�شحت اأنه ال يزال 

ثمانية من اأ�شل ع�شرة من اأع�شائه معّينني ب�شكل مبا�شر اأو غري مبا�شر من 

قبل ال�شلطة التنفيذية. كما اعتربت اللجنة اأن »قواعد واجراءات املحاكمة 

اأمام املجل�س العديل واملحاكم الع�شكرية تفتقر ل�شمانات املحاكمة العادلة« 

واأو�شت بتعديلها. وكانت املفكرة قد اأو�شحت اأن الق�شايا حُتال اإىل املجل�س 

العديل بناًء على مر�شوم حكومي ا�شتن�شابي، يف انتهاٍك وا�شٍح ملبداأ ف�شل 

ال�شلطات، دون وجود حق با�شتئناف اأحكامه. كما الحظت اللجنة اأن نظام 

جمل�س �شورى الدولة ال يحرتم اأحكام امليثاق اذ ال يكفل »حق التقا�شي 

بدرجاته« واأو�شت بتعديله. وهنا جتدر االإ�شارة اأن املفكرة كانت قد اأو�شحت 

اإدارية يف  اإن�شاء حماكم درجة اأوىل  اأقر يف »القانون رقم 2000/227  اأنه 

لبنان. غري اأنه مل يتم ان�شاوؤها )...( حتى اليوم«.

كما اأنه ويف انتهاك احلق بالو�شول اإىل العدالة، الحظت اللجنة »اأن التنظيم 

القانوين لالإعانة العدلية يف الدولة الطرف، ال ي�شمن ب�شكل كاف وفعال 

لغري القادرين مالياً الدفاع عن حقوقهم« واأو�شت بتوفري هذه االعانة ب�شكل 

ق�شائية  معونة  برنامج  اأي  غياب  على  �شّددت  قد  املفكرة  وكانت  كاٍف. 

ر�شمي. كذلك الحظت اللجنة انتهاك احلق بالتقا�شي �شمن فرتة زمنية 

معقولة، اذ ال يقدم املحبو�شون احتياطياً يف بع�س اجلرائم للمحاكمة يف 

اأجل معقول. واأو�شت ب»مراجعة �شوابط التوقيف واحلب�س االحتياطي، 

والنظر يف و�شع حد اأق�شى ملدتهما يف جميع اجلرائم«. كما اأو�شت »بو�شع 

اعتقال  اأو  توقيف،  �شحية  كان  �شخ�س  كل  حق  ي�شمن  خا�س  ت�شريع 

تع�شفي، اأو غري قانوين، يف احل�شول على تعوي�س«.

٭محامية متدّرجة، حائزة على دكتوراه في القانون الخاص

يف كتاب الهيئات. فوفق االأمن العام، التعميم هو جمرد »اإجراء اإحرتازي ال 

يهدف اىل منع الزواج اأو التدّخل يف االأمور ال�شخ�شية بل اإىل احلفاظ على 

دميومة العائلة كموؤ�ش�شة لها دورها يف املجتمع واىل احرتام متطلبات االإقامة« 

و«اأن نظام الكفالة املعمول به قد ال ي�شمح بتكوين عائلة تعي�س حتت �شقف 

واحد« واأن االأمن العام يقوم »بدرا�شة كل حالة على حدة جلهة عدم تاأثري 

الروابط العائلية وعالقة الزواج على نظام العمل املعمول به وعلى نظام االإقامة 

املحدد بالقانون الذي يرعى عمل االأمن العام«. وقد رّدت املفكرة على رّد 

باأن نظام الكفالة الذي تفّن هو يف  اإياه باالإقرار الثمني  االأمن العام وا�شفًة 

و�شعه وتر�شيخه يتعار�س مع حقوق العامالت والعمل االأ�شا�شية واأنه يوؤدي 

عمليا اىل اإ�شتعبادهم. كما اأبدت اإ�شتغراباً �شديداً اإزاء اإعالن جهاز اأمني نف�شه 

خمت�شاً يف رعاية االأ�شرة و�شمان دميومتها. 

ن�شخة  الداخلية  وزارة  اىل  العدل  وزارة  اأر�شلت  البيان،  هذا  نقي�س  وعلى 

الراأي على  اإبداء  املدنية طالبة منها  اليها من املنظمات  عن الطلب املقدم 

بعد  العدل  نف�شه، ذهب جمل�س كتاب  االجتاه  االإن�شان. ويف  �شوء حقوق 

زهاء �شهر من تلّقيه الطلب. فاأعلن عمليا اإن�شمامه اىل طلب االإلغاء مبوجب 

حرفيا:  فيهما  جاء  وقد  والداخلية.  العدل  وزارتي  اىل  موجهني  كتابني 

»نرف�س اأن يدّون يف �شجاّلتنا ويف �شجّل تاريخ لبنان، مثل هذه االرتكابات، 

التي نعتربها و�شمًة بحّق لبنان، الذي �شاهم م�شاهمة فّعالة يف و�شع �شرعة 

للمفكرة  �شقر  ب�شور  رميوند  املجل�س  رئي�شة  اأعلنت  كما  االن�شان«.  حقوق 

قانونية  بعدم  الإقناعه  العام  االأمن  مع  التوا�شل  اىل  بادرت  اأنها  القانونية 

التعميم وبوجوب الرجوع عنه. وبنتيجة هذه التفاعالت، وبعد تلقيها كتابا 

من وزارة الداخلية اأن ال مانع لديها من اإلغاء التعميم، وجهت وزارة العدل 

تعميماً جديداً باإلغاء تعميم منع احلب اأو تعميم االإ�شتعباد ر�شميا يف 7-3-

2015، را�شمة بذلك نهاية �شعيدة للق�شية. 

وبذلك، حققت الهيئات املدنية مكا�شب اأربعة:

اأواًل، مك�شباً مبا�شراً قوامه الرجوع عن هذا التعميم مبا له من تاأثريات - 

وخيمة على �شعيد حقوق العمال االأجانب يف لبنان، على نحو يفتح 

جمال  يف  �شيما  وال  املجال،  هذا  يف  املكا�شب  من  مزيد  اأمام  الطريق 

االإعرتاف بحرياتهم ال�شخ�شية،

االإن�شان. -  حقوق  عن  للدفاع  قانونية  مهنة  اأ�شحاب  ا�شتنها�س  ثانياً، 

فبفعل هذا التحرك، �شهدت البيئة املهنية لكتاب العدل تعدياًل هاماً. 

فتحولوا من اأفراد ينّفذون تعميماً خمالفاً بداهًة للنظام العام اىل اأفراد 

يجتمعون يف هيئة ت�شارك ب�شكل فّعال يف التحرك يف اجتاه اإلغائه. ولهذا 

املك�شب اأهمية خا�شة يف ظل حداثة عهد جمل�س كتاب العدل الذي 

حقوقي  بطابع  ن�شاأته  منذ  ي�شبغه  الذي  االأمر  �شنة،  قرابة  منذ  اأن�شئ 

نقروؤه  ما  وهذا  العدل.  لكتاب  الفئوية  امل�شالح  عن  الدفاع  يتعدى 

ب�شكل وا�شح يف كتابيه املوجهني لوزارتي الداخلية والعدل، 

واإخ�شاعه -  احلقوقي  املجال  يف  االأمنية  االأجهزة  عمل  �شبط  ثالثا، 

للمبادئ واالإعتبارات احلقوقية. وهذه خطوة هائلة بحد ذاتها على �شوء 

ت�شّخم التعاميم والتعليمات ال�شادرة عن االأجهزة االأمنية، 

هذا -  مع  �شجلت  التي  املنازل  عامالت  نقابة  م�شروعية  تعزيز  رابعا، 

االنت�شار نقطة هامة يف ر�شيدها يف الدفاع عن حقوق اأع�شائها. 

جتدون املقالة يف ن�شختها الكاملة مع املراجع على املوقع االإلكرتوين للمفكرة

لجنة حقوق االنسان العربية:
تشكيل مجلس القضاء األعلى يؤثر على استقالل القضاء

ال�شورة من ار�شيف املفكرة القانونية ت�شوير عليا حاجو
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ال�شجون،  اأو�شاع  لتح�شني  تنفيذية  اتخاذ اجراءات  ا�شالحات م�شتقبلية: 

وتفعيل املادة 402 من اأ�شول املحاكمات اجلزائية التي تلزم الق�شاة بزيارة 

ال�شجون واإقرار م�شاريع قوانني عالقة اأبرزها م�شروع قانون تعديل املادة 401 

اخلا�شة بالتعذيب واإن�شاء واإقرار قانون الهيئة الوطنية ملناه�شة التعذيب. 

اأو من �شرورة تطوير املنظومة  التو�شيات  اأهمية هذه  التقليل من  ومن دون 

الت�شريعية يف هذا املجال، اال اأنه يبقى الفتاً اإعرا�س اللجنة عن اأي اإ�شارة ولو 

من باب رفع العتب اإىل متابعتها اأو رغبتها مبتابعة حما�شبة املرتكبني اأو حتديد 

امل�شوؤولّيات يف اأحداث روميه، وخ�شو�شا اأن وزير الداخلية كان اأنكر يف �شياق 

مفاخرته بقمع التمرد داخل ال�شجن، اإرتكاب اأي من اأعمال التعذيب. ال بل 

ذهب رئي�س اللجنة النائب مي�شال مو�شى اأبعد من ذلك يف اجتاه تاأكيد التخلي 

عن ممار�شة ال�شالحية الرقابية، من خالل ا�شتباق التحقيقات الق�شائية باإعالن 

براءة ذمة وزير الداخلية واملوؤ�ش�شة االأمنية املعنية ابراء حا�شما ونهائيا. وهذا ما 

نقروؤه يف جزمه على هام�س اجلل�شة، باأن اأعمال التعذيب فردية. 

اىل  هدف  اإمنا  تلك  اجلل�شة  عقد  اأن  يظهر  االعتبارات،  هذه  على  وبناء 

قبل  من  ا�شتف�شارات  من  ياأتي  قد  ما  وا�شتباق  االأفعال  ردود  ا�شتيعاب 

جلنة التعذيب الدولية، من خالل تعديل وجهة االإنتباه والنقا�س، اأكرث مما 

هدف اىل ا�شتبيان احلقائق وا�شتخال�س النتائج. وما يعزز هذا القول هو اأن 

اللجنة النيابية اأغفلت الدر�س االأهم لف�شيحة رومية على �شعيد اال�شالح 

الت�شريعي، ومفاده عدم كفاية اقرتاح القانون بتعديل املادة 401. فالتعذيب 

امل�شمول باقرتاح التعديل ال ينطبق على حاالت التعذيب احلا�شلة خارج 

يف  احلا�شلة  االإعتداءات  حالة  هي  كما  واال�شتق�شاء،  التحقيق  حاالت 

 .
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روميه، وذلك يف خمالفة �شريحة ملا ن�شت عليه اتفاقية مناه�شة التعذيب

واذ كان من املرتقب ا�شتغالل حادثة روميه الإعادة ت�شويب هذا االإقرتاح، 

فان اللجنة اأعادت التاأكيد على م�شمونه من دون اأي حتفظ. 

وبالطبع، اإعرتا�شنا االأ�شا�شي هنا، لي�س على االإ�شالح الت�شريعي يف جمال 

التعذيب والذي يبقى مهماً ومطلوباً رغم نواق�شه، ولكن على ا�شتخدامه 

عن ق�شد اأو غري ق�شد كاإحدى اأدوات حجب امل�شاءلة، وكدليل جاهز لنفي 

الإثبات عزمها على مكافحته.  اأي�شاً  اأو  التعذيب  بانتهاج  للدولة  اتهام  اأّي 

وتاأكيداً على ذلك، يكفي مقارنة خطاب اللجنة يف هذه الق�شية بخطاب 

اأعاله،  اليه  امل�شار  التعذيب الدولية  اللبنانية رّدا على تقرير جلنة  احلكومة 

قوانني  الإقرار  النيابي  املجل�س  م�شاعي  على  االأوىل  بالدرجة  رّكز  والذي 

ملناه�شة التعذيب. وما يزيد هذا االأمر قابلية للنقد هو البطء ال�شديد للعمل 

وا�شتخدامه مرة ومرارا وعلى طول  ب�شهره  ي�شمح  الذي  االأمر  الت�شريعي، 

�شنوات يف مواجهة ما قد يت�شرب من ف�شائح تعذيب.

والإدراك  لي�س جديداً.  اإ�شالحية-  بوعود  ف�شيحة  اإجابة  -اأي  النهج  وهذا 

ذلك، من املفيد هنا التذكري بكيفية تعامل الدولة مع ف�شائح ال تقّل وقعاً عن 

ف�شيحة التعذيب يف رومية. واأكرث الردود على الف�شائح داللة يف هذا ال�شاأن، 

املنحى الذي �شلكته الدولة تبعاً لف�شيحة احتجاز ال�شباط االأربعة الأكرث من 

اأربع �شنوات تع�ّشفا يف ق�شية مقتل رئي�س الوزراء ال�شابق رفيق احلريري رغم 

خلّو ملف التحقيقات من اأي اأدلة اأو حتى �شبهات على تورطهم فيها. فتجّنبا 

ملحا�شبة الق�شاة املتوّرطني اآنذاك بالتوقيف التع�شفي اأو عزلهم عن منا�شبهم 

ال�شامية، اإنربى جمل�س الق�شاء االأعلى ووزارة العدل اىل حتويل االأنظار عنهم 

بحّجة اأن امل�شكلة ال تكمن يف �شوء ت�شرفهم امنا يف الن�س القانوين الذي ال 

ي�شع حداً اأق�شى للتوقيف االحتياطي يف بع�س الق�شايا امل�شتثناة ومنها ق�شايا 

القتل. وكاأمنا ميكن للقا�شي اأن يحب�س اأياً كان ولو من دون اأي دليل ما مل 

مينعه ن�ّس عن ذلك. وخالل اأيام قليلة، وتهدئة للخواطر، و�شعت وزارة العدل 

م�شروع قانون �شادق عليه جمل�س الوزراء بو�شع حّد اأق�شى للتوقيف االحتياطي 

يف جميع اجلنايات مبا فيها جنايات القتل، مع اإلغاء جميع اال�شتثناءات على 

هذه القاعدة. وبذلك، اأعطت الدولة مواطنيها انطباعاً باأنها ت�شتوعب الدرو�س 

وتبادر من موقع م�شوؤوليتها و�شمن اأق�شر املهل اىل اتخاذ خطوات ملنع تكرار 

االأخطاء و...الف�شائح. واإذ اأّدت هذه اخلطوات »امل�شوؤولة« اىل تهدئة �شدمة 

، مّت بعد قرابة �شنة اإقرار م�شروع 
ّ

الراأي العام اإزاء ف�شيحة االإحتجاز التع�شفي

القانون امنا يف �شيغة خمالفة متاما ل�شيغته االأ�شلية والأ�شبابه املوجبة. فبدل اإلغاء 

االإ�شتثناءات على قاعدة احلّد االأق�شى للتوقيف االإحتياطي، عمد امل�شرع اىل 

. والالفت اأن ا�شتدارة 
7
اإ�شافة ا�شتثناء جديد عليها وهو »جنايات االرهاب«

ال180 درجة هذه ح�شلت و�شط المباالة عامة، ومن دون اأي حتفظ اأو انتقاد، 

بعدما كان املواطنون ن�شوا متاما �شبب و�شع م�شروع القانون والهدف منه. وعلى 

�شوء مبادرة االإ�شالح هذه وما اآلت اليه، بدت الدولة وكاأنها ال جتد حرجاً يف 

االإ�شراف بالوعود االإ�شالحية لتهدئة �شدمات الراأي العام ولو عن غري قناعة، 

على اأن يرتبط حتقيق هذه الوعود بطبيعتها بروزنامة طويلة االأمد. فطول اأمد 

اجناز اال�شالحات الت�شريعية يحرر الدولة من �شغط الف�شيحة ويك�شبها وقتا 

وتالياً هام�شاً وا�شعاً للتحرر الحقاً من هذه الوعود اأو حتوير م�شارها، م�شتفيدة 

من الظروف امل�شتجدة واالأهم من عامل الن�شيان.

هذا ما اأمكننا قوله ب�شاأن التوجات اال�شتيعابية للف�شيحة. بقي اأن نقراأ الرواية 

الر�شمية التي توىل قا�شي التحقيق الع�شكري ختمها.

٭محام، مدير تحرير المفكرة القانونية

نزار صاغّية

�شجناء  طال  وتعرية(  بالع�شي  وح�شي  )�شرب  تعذيب  م�شاهد  ن�شر  بعد 

اإ�شالميني يف �شجن رومية وتناُقلها على مواقع التو�شل االجتماعي يف 21-

6-2015، كان على ال�شلطات العامة اأن جتابه نوعني من اخلطابات. فمن جهة 

اأوىل، خطاب اإ�شالمي وهو اخلطاب ال�شادر عن جهات اإ�شالمية حتركت يف 

مناطق عدة يف لبنان دفاعاً عن املوقوفني يف رومية. وقد و�شل هذا اخلطاب 

اىل حّد املطالبة با�شتقالة وزير الداخلية نهاد امل�شنوق. ومن جهة ثانية، خطاب 

حقوقي متّثل يف بيان اأ�شدرته منطمات حقوقّية عدة يف 26-6-2015. وقد 

بينها وبني  القائم  النزاع  امل�شاهد ح�شمت  اأن هذه  فيه  املنظمات  راأت هذه 

احلكومة، جلهة و�شف التعذيب احلا�شل يف لبنان: فهو منهجي ولي�س فرديا. 

وفيما اأّن للخطاب االأول تداعيات اأمنية خطرية، للخطاب الثاين تداعيات 

 العاّم ومدى التزام احلكومة باتفاقية 
ّ

ال تقل وقعاً على �شعيد الوعي املواطني

مناه�شة التعذيب. وما يزيد من اأهمية اخلطاب الثاين هو اأنه ياأتي يف غ�شون 

اأقّل من �شنة من تقرير اللجنة الدولية للتعذيب باأن لبنان ميار�س التعذيب 

املنهجي، وهو تقرير عّدته احلكومة اآنذاك غري �شحيح وغري من�شف. 

الناجمة  ال�شدمة  ا�شتيعاب  بّد من  تنامي هذين اخلطابني، كان ال  واإزاء 

متاما  خمتلفاً  تف�شرياً  تت�شمن  ر�شمّية  رواية  ل�شياغة  متهيداً  الف�شيحة  عن 

الف�شيحة  ح�شول  نفي  املمكن  من  يكن  مل  فاإذا  بة. 
ّ
امل�شر للم�شاهد 

يف  اذاً  يكون  العامة  ال�شلطات  ينا�شب  الذي  املوقف  فاإن  دح�شها،  وال 

االأحداث  لهذه  و�شف  اأو  �شياق  فر�س  يف  اأي  لها،  ر�شمّية  رواية  فر�س 

رّداً  ال�شرورّي  من  وبالطبع،  م�شاحلها.  مع  املمكن  قدر  من�شجماً  يكون 

م�شاألة  الر�شمية حول  االأجهزة  يتمحور خطاب  اأن  اخلطابني  هذين  على 

فردّي  هو  وال�شورة  بال�شوت  املوّثق  التعذيب  اأن  اإثبات  وهي  اأ�شا�شية، 

منهجياً.  ولي�س  ا�شتثنائية  العنا�شر يف ظروف  لبع�س  فعل  كرّدة  وح�شل 

العنا�شر  بع�س  حتميل  يرتافق  اأن  ال�شروري  من  و�شوحاً،  اأكرث  وبكلمة 

م�شوؤولية اخلطاأ احلا�شل مع اإثبات براءة �شاملة ملجمل اأجهزة الدولة.

رّدا  العاّمة  ال�شلطات  و�شف خطوات  املقال هو حتديداً  نريده من هذا  وما 

على هذه الف�شيحة، وهي ت�شلح رمّبا كنموذج ي�شتحّق الدر�س ب�شاأن منعة 

النظام اللبناين اإزاء الف�شائح وقدرته على االلتفاف حولها. فكيف تتعامل 

»ال�شلطة« مع ف�شائحها؟ واىل اأي درجة يجد امل�شوؤول املعني نف�شه م�شطراً 

ثقة  وال�شتعادة  امل�شدوم  العام  الراأي  لتهدئة  مببادرة  يقوم  اأن  هولها  اأمام 

وهل  فعلّيا؟  توؤول  واإالَم  املبادرات؟  هذه  ماهية  وما  وباأنف�شهم؟  به  اأتباعه 

تنتهي مفاعيلها فور تهدئة الراأي العاّم اأم اأّن لها اآثاراً حقيقّية على �شعيد 

املحا�شبة اأو على �شعيد املنظومة القانونية اأو الق�شائية؟ 

وبالعودة اىل ف�شيحتنا، وفيما توىل عدد من االأجهزة مهمة ا�شتيعاب ال�شدمة، 

ُترك للق�شاء مهمة ختم الرواية الر�شمية، بحيث ت�شتخدم »احلقيقة الق�شائية 

املفرت�شة« كدرع �شّد »الف�شيحة« يوؤدي اىل تقوي�شها ب�شكل كامل اأو على 

االأقل اىل احلّد ب�شكل كبري من مفاعيلها واآثارها. فالإجناح هذه الرواية واإعطائها 

ما حتتاج اليه من قوة، ال بّد من تظهريها على اأنها تتفّوق على �شائر الروايات 

وهي  وحتقيقات  اأدلة  اىل  امل�شندة  الوا�شحة  ال�شادقة  الرواية  فهي  االأخرى. 

الروايات االأخرى هي  اأن جممل  فيما  الق�شاء وهاالته  املزّينة بختم  الرواية 

تاأويالت ملتب�شة وغوغائية ال ت�شتند اىل اأّي معطى جّدي وتوؤدي عن ق�شد اأو 

غري ق�شد اإىل زعزعة اال�شتقرار وامل�ّس بهيبة املوؤ�ّش�شات االأمنّية. 

وقبل امل�شي يف �شرد هذه اخلطوات، جتدر االإ�شارة اىل اأن االإعرتا�س االأ�شا�شي 

يف هذا املقال ينبع لي�س بال�شرورة عن اإمتالك الكاتب لرواية اأخرى مغايرة، بل 

عن اإمتالكه اأ�شبابا كافية للت�شكيك يف املنهجية املتبعة من هذه االأجهزة والتي 

بدت وكاأنها تهدف اىل اإثبات فر�شّية معّينة اأكرث مما تهدف اىل تثبيت احلقائق.

بعض الماء في كأس الخمر
بداية، وبهدف ا�شتيعاب �شدمة الف�شيحة كما �شبق بيانه، كان ال بّد للدولة اأن 

ت�شرع يف و�شع اليد عليها، اأن تظهر مدى اهتمامها بها، واأن تبادر موؤ�ش�شاتها، 

كال يف جمال اخت�شا�شه، وبن�شاط و�شرعة ا�شتثنائيني، اىل االإحاطة بها يف اجتاه 

ر�شم االإطار املنا�شب للنقا�س العام والآليات املعاجلة. واذا و�شعنا جانباً بع�س 

التجاذب امل�شمر احلا�شل بداية بني وزير العدل اأ�شرف ريفي ووزير الداخلية 

نهاد امل�شنوق، ي�شّجل اإن�شجام كامل بني املوؤ�ش�شات العامة يف هذا امل�شمار. 

الر�شمية وكاأّنها تهدف اىل  التدابري والت�شريحات  وباخت�شار، بدت جممل 

اىل  االأقل  على  اأو  واحلماأة  ال�شخط  هذا  كل  ت�شتحق  ال  امل�شاألة  اأن  اإثبات 

التلميح واالإيحاء بذلك. ومن هنا تنطبق عليها العبارة الفرن�شية القائلة ب�شّب 

املاء يف كاأ�س خمر. وهذا ما �شنحاول تف�شيله اأدناه.

ليس مهما من عّذب، فلنبحث عّمن سّرب
 وا�شع حول من 

ّ
اأن انت�شرت م�شاهد الفيديو، حتى برز خطاٌب �شيا�شي ما 

ب الفيديو وما هي غاياته. وقد و�شل االأمر اىل �شوغ �شيناريوات معّقدة 
ّ
�شر

التحليالت  بع�س  و�شعت  وفيما   .
1
بالت�شريب تلك  اأو  اجلهة  هذه  التهام 

الت�شريب يف اإطار التنازع على ال�شلطة بني وزيري العدل والداخلية داخل 

البيت الواحد )تيار امل�شتقبل(، فاإّن البع�س ربط اإ�شكالّية الّت�شريب مب�شاٍع 

م�شاهدة  عند  يتاأّثر  اأن  بّد  ال  الذي  ال�شّني  ال�شارع  بتفجري  البع�س  لدى 

. وانطالقا من 
2
اال�شالمّيني ال�شلفّيني ال�ّشنة وهم يتعر�شون للتعذيب واالإهانة

ذلك، ي�شبح ت�شريب الفيديو اأ�شّد خطورًة من اأعمال التعذيب املرتكبة، طاملا 

اأّن من �شاأن الّت�شريب اأن ُيفّجر االأمن يف مدن لبنانّية عّدة. وُينتظر بنتيجة هذا 

الواقع اأن تطغو م�شاعر االإ�شطراب اإزاء الت�شريب على م�شاعر االإ�شطراب 

العامة  امل�شلحة  اأن  يظهر  املنطق،  هذا  اىل عمق  ذهبنا  واإذا  التعذيب.  ازاء 

 ومل ن�شمْع 
َ
تق�شي لو اأن هذه امل�شاهد بقيت خمفية وغري معروفة، لو اأننا مل نر

ومل نعلْم. اأما واأن هذا االأمر قد ح�شل، فحّبذا لو نرّكز على مالحقة الذين 

بوا الفيديو منعاً لتكرار ذلك، واأن منتنع عن احلديث عن اأعمال التعذيب 
ّ
�شر

يف رومية جتنباً لنكء اجلراح واإثارة الغ�شب يف �شارع اال�شالميني. وبذلك، 

التعذيب اىل  ب�شاأن دور وزير الداخلية يف تغطية  تتحّول عالمة اال�شتفهام 

 بل 
3
عالمة تعاطف معه على اأ�شا�س اأنه عر�شة حلملة ت�شتهداف اأداءه اجلّيد

ال�شّيا�شيون  ُي�شاأل  ال  وبالطبع،  للت�شريب.  �شحّية...  نف�شه  اأنه  ا�شا�س  على 

وحدهم من جراء ذلك، بل تتحمل و�شائل االعالم املوجهة وغري املوجهة 

تفرت�شه من خلفيات  ما  مع  الت�شريب  اإ�شكالية  تغليب  م�شوؤولية كبرية يف 

�شيا�شية على اإ�شكالية التعذيب مع ما توّلده من ا�شطراب �شمريي. 

ولعّل خري دليل على االإبتذال يف ت�شخيم اإ�شكالية الت�شريب هو خروجها 

من النقا�س العام فور اإنح�شار الغ�شب اإزاء م�شاهد التعذيب. وهذا ما يتاأكد 

 2015-7-6 يف القرار الظني ال�شادر عن قا�شي التحقيق الع�شكري يف 

اأّي  ذلك  يلقى  اأن  دون  من  بة 
ّ
امل�شر اجلهة  جتهيل  اىل  عمليا  اأدى  والذي 

انتقاد اأو اعرتا�س. فطاملا هداأت اخلواطر، اإ�شكالية الت�شريب كما اإ�شكالية 

التعذيب مل تعد مهمة. 

مساع للتبرؤ من التعذيب و... تبريره ضمنًا
ويف موازاة ال�شعي اىل حتوير االإ�شكالية املطروحة، برزت م�شاٍع حثيثة لتجريد 

م�شاهد التعذيب من االأبعاد غري املرغوب بها. فما ح�شل هو اأمر فردي ناجت عن 

اأفعال وردود اأفعال يف ظروف ا�شتثنائية، ولي�س اأوامر �شادرة من القيادة �شمن 

�شيا�شة منهجيٍة للتعذيب يف ال�شجون. ومن هذا املنظار، اقرتن تعّهد امل�شوؤولني 

)وزيري الداخلية والعدل واملدير العام لقوى االأمن الداخلي ابراهيم ب�شبو�س( 

مبحا�شبة املرتكبني بتربئة الدولة بكامل اأجهزتها من اأي م�شوؤولية بل اأحياناً 

باالإ�شادة بهذه االأجهزة التي لديها ال�شجاعة التامة للتحقيق يف املخالفات 

. وقد و�شل هذا اخلطاب اأبعد من ذلك: فرغم التاأكيد 
4
املن�شوبة اىل عنا�شرها

على �شرورة معاقبة هوؤالء، ت�شمن اخلطاب تربيراً م�شمراً لت�شرف العنا�شر 

امل�شاركني يف التعذيب. وهذا ما نقروؤه بو�شوح يف درد�شة لوزير الداخلية مع 

�شحفيني. فبعد قوله »اأن الق�شية انتهت واأ�شبحت اأمام الق�شاء الع�شكري، 

فنحن ال ن�شتطيع حماكمة موؤ�ش�شة فيها ثالثون األف عن�شر ب�شبب ارتكابات 

وخمالفة خم�شة اأ�شخا�س منها«، ا�شتغرب »الرتكيز على هذا الفيلم يف الوقت 

الذي كان عر�س قبل ع�شرين يوما فيلم عن تعذيب امل�شاجني للعنا�شر االأمنية 

«. وهو بذلك ا�شتهدف 
5
ك اأحد �شاكنا، ومل يعط هذا املو�شوع االأهمية

ّ
ومل يحر

ثالثة ع�شافري بحجر واحد: فاإىل جانب التاأكيد على اأن التعذيب فردي ولي�س 

منهجيا، ا�شتنه�س من خالل ت�شريحه مزيجاً من امل�شاعر الع�شبية )مهنية 

ال�شلفي.  اال�شالم  مواجهة ع�شبية  للتكفرييني( يف  معادية  وطائفية  ووطنية 

واالأ�شواأ من ذلك، اأّنه ظّهر خمالفات العنا�شر امل�شاركني يف التعذيب مظهراً 

ح�شناً بحيث اأنها بدت نتاج دوافع نبيلة قوامها الدفاع عن كرامة موؤ�ش�شتهم 

عمدت  نف�شه،  االجتاه  ويف  �شنيعة.  العتداءات  تعر�شوا  الذين  وزمالئهم 

�شبكات توا�شل اجتماعي عّدة اىل التذكري مبا ارتكبه اال�شالميون املوقوفون 

االأمن  لعنا�شر  التعر�س  فيديوات عن  هنا وهنالك، واىل بث  )االإرهابيون( 

من  عدد  مع  القانونية  املفكرة  دعت  وفيما  التعذيب.  فيديوات  مواجهة  يف 

املنظمات احلقوقية اىل اعت�شام تنديداً بالتعذيب وت�شامناً مع �شحاياه، فاّنها 

تلقت على �شفحتها للتوا�شل االجتماعي كّماً كبرياً من التعليقات وال�شتائم. 

وقد ذهب العديد منها اىل الت�شكيك مب�شداقية املفكرة على خلفية اأنها مل 

تعت�شم عند االإعتداء على اجلي�س اأو العنا�شر االأمنية. وقد و�شل بع�شهم اىل 

حّد املجاهرة باأن هوؤالء املوقوفني اإرهابيون ولي�س لهم احلّق بالتمتع باأي حّق. 

48 �شاعة من  اأقّل من  الع�شكري يف غ�شون  وقد �شارع مفّو�س احلكومة 

قا�شي  اإىل  واإحالتهم  ع�شكريني  خم�شة  على  االإدعاء  اىل  الفيديو  انت�شار 

تلك  الر�شمية  الرواية  على  بدوره ختمه  و�شع  الذي  الع�شكري  التحقيق 

يف منت القرار الظني الذي اأ�شدره يف 6-7-2015 ح�شبما نعود اليه يف 

الق�شم الثاين من هذا املقال.

فلنشّرع للمستقبل بدل اإلسراف في 
مساءلة الماضي

هنا نتناول اآلية اأخرى ال تقل �شيوعاً يف التعاطي مع ف�شائح الدولة. ومفادها 

مطالب  من  احلّد  موازاة  يف  اإ�شالحية  قوانني  م�شاريع  اإعالن  اىل  امل�شارعة 

انتهاكات كربى  عن  الناجم  النقا�س  نقل  هو  ذلك  من  واملبتغى  امل�شاءلة. 

من جمال امل�شاءلة مبا ت�شتدعيه من خطوات وا�شحة و�شريعة بحق م�شوؤولني 

بعينهم اىل جمال االإ�شالح الت�شريعي مبا ي�شتدعيه من خطوات طويلة االأمد 

وال ت�شتهدف اأحداً. وهذا ما نقروؤه بو�شوح كّلي يف خطاب اللجنة النيابية 

حلقوق االن�شان التي دعت اىل عقد لقاء يف 24-6-2015 ب�شرعة قيا�شية 

يف غ�شون اأقّل من ثالثة اأيام من ت�شريب الفيديو. اال اأنه وعلى نقي�س املتوّقع 

على �شوء اال�شتعجال يف عقد هذه اجلل�شة، خال البيان اخلتامي املن�شور على 

موقع الوكالة الوطنية من اأي تدبري مت�شل باأعمال التعذيب احلا�شلة يف رومية، 

اإزاء التعذيب  اأو�شاع ال�شجون وتعزيز القوانني اللبنانية  لريكز على اإ�شالح 

ب�شكل عام. فكاأن ما حدث لي�س مهما بذاته امنا فقط مبا يك�شفه من اإ�شكاالت 

وثغرات ت�شريعية وتنظيمية، �شواء يف جمال التعذيب اأو يف جمال ال�شجون. 

بعبارة:  ا�شتهلت  حني  بليغ  ب�شكل  البيان  تو�شيات  عنه  عربت  ما  وهذا 

متابعة  اىل  احلادثة،  هذه  من  اأبعد  اىل  الذهاب   .. اىل  املناق�شات  »خل�شت 

و�شع التعذيب يف ال�شجون والنظارات تطبيقا للقوانني واالتفاقات الدولية«. 

وتبعا لهذه العبارة، ا�شرت�شل البيان يف عر�س التو�شيات التي متحورت حول 

كيف تتعامل الدولة مع فضائحها؟ فضيحة التعذيب في رومية نموذجًا )1(

بعض الماء في كأس الخمر

1 .-23 اجلمهورية،  جريدة  اىل  الفيديو  ت�شريب  ب�شاأن  ريفي  ت�شريحات  ذلك:  على  مثال 

الهاء  منه  الهدف  الذي  الت�شريب  من  امل�شتفيد  �شرح  يف  ريفي  فيها  ا�شرت�شل  وقد   2015-6

الراأي العام عن خ�شائر حزب اهلل والنظام ال�شوري وحماولة ق�شمة ال�شارع ال�شني بني متطرف 

ومعتدل. وجريدة االأخبار، 25--6 2015 حيث مت اتهام م�شت�شار وزير العدل بالت�شريب. كما 

نذكر ت�شريحا ملفتي طرابل�س مالك ال�شعار والذي اعترب اأن الت�شريب هدف اىل اثارة فتنة �شنية 

�شنية وذلك يف خطبة يف افطار رم�شاين يف 2015-6-27.  

مروان �شربل يف حديث للمنار، 23 حزيران 2015. وال�شفري واالأخبار، 22 حزيران 2015. . 2

العبارة تعود لوزير ال�شوؤون االجتماعية ر�شيد دربا�س.. 3

البيان �شدر يف 2015-6-21. . 4

الوكالة الوطنية يف 2015-6-24.. 5

جلنة االدارة والعدل تبرت اقرتاح خميرب ملعاقبة التعذيب، وتت�شاطر يف اعادة تعريفه، املفكرة . 6

القانونية-لبنان، العدد 22، ت�شرين االأول 2014. 

نزار �شاغية، بيداغوجيا املحكمة الدولية: تعديل املادة 108 منوذجا، االأخبار 13 متوز 2010.. 7

شهادة قاض،
ضابط سابق

في األمن العام 

»ري�شتارت«  جمعية  اأقامته  موؤمتر  وخالل   2015/6/26 بتاريخ 

اليوم  مبنا�شبة  لالحتفال  والتعذيب،  العنف  �شحايا  لتاأهيل 

�شرف  حمزة  القا�شي  قدم  التعذيب،  �شحايا  مل�شاندة  العاملي 

وبريوت  البقاع  حمافظة  يف  العقوبات  تنفيذ  جلنة  رئي�س  الدين، 

تتخطى  تعذيب  حلاالت  وقائع  عن  فيها  حتدث  �شهادة  واجلنوب، 

وقال حرفياً: اىل جزين  لت�شل  رومية  �شجن  جدار 

»لفتني خالل جولتي على »�شجن جزين« وجود موقوفني بال اأ�شنان، 

اأحدهم يعاين ك�شراً يف �شلوعه واآخر يعاين من فقدان جزئي لذاكرته 

نتيجة ال�شرب والتعذيب«.

ما  اأمام  �شيئا  لي�س  رومية  �شجن  يف  يح�شل  »ما  ان  اىل  واأ�شار 

البعيدة  اجلي�س  خمابرات  و�شجون  الدفاع  وزارة  �شجن  يف  يجري 

الدخول  من  اجلمعيات  ومتنع  »تابوا«  تعد  والتي  االعالم  عن 

ع�شكري  مثول  برف�س  اجلي�س  قائد  �شالحية  اىل  واأ�شار  اليها. 

الع�شكري  التحقيق  قا�شي  او  الع�شكري  املحكمة  اأمام  معتدي 

العقاب«. من  تفلته  يعني  مما 

ر�شم رائد �شرف
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اإطار  العامة  ال�شلطات  بّيّنا كيف ح�شرْت  املقال،  هذا  االأول من  اجلزء  يف 

النقا�س العاّم وم�شاعي املعاجلة يف �شاأن ف�شيحة التعذيب يف رومية. فمّهدت 

الطريق اأمام الق�شاء لتحرير الرواية الر�شمية للحادثة معززًة بقوته، كحقيقة 

من �شاأنها اأن حت�شم النقا�س. 

وهذا اجلزء، نخ�ش�شه لقراءة نقدية للقرار الظني ال�شادر عن قا�شي التحقيق 

الع�شكري ريا�س اأبو غيدا يف 6-7-2015. ون�شارع اىل القول جمدداً باأّن 

معاينة تفا�شيل هذا القرار ُتظهر اأن التحقيق هدف اىل اإثبات فر�شّية معّينة 

وهذه  احلقائق.  التثّبت من  اىل  مما هدف  اأكرث  معينة  غايات  اىل  والو�شول 

الفر�شية تلتقي متاماً مع جمموع امل�شّلمات التي انبنى عليها خطاب ال�شلطات 

ال�شيا�شية ومفادها اأن التعذيب فردي غري منهجي، واأن اأعمال التعذيب يف 

رومية تقت�شر على امل�شاهد امل�شربة من دون اأي زيادة، واأن العنا�شر الذين 

�شاركوا فيها اأقدموا على ذلك تبعاً العتداء ال�شجناء على زمالئهم، وخالفا 

�س لل�شجناء. وانطالقاً من ذلك، مّت الظّن 
ّ
للتعليمات املعطاة لهم بعدم التعر

بالعنا�شر اخلم�شة املدعى عليهم والظاهرة وجوهم يف الفيديو )اثنني �شاركا 

يف ال�شرب وثالث قام بت�شوير امل�شاهد واثنني كتما احلادثة عن قيادتهم( يف 

موازاة اإبراء ذمة الدولة بكامل اأجهزتها و�شائر عنا�شرها من اأي �شبهة. وفور 

�شدور القرار، عمدت و�شائل اإعالم عدة اىل ن�شره على اأنه يروي »تفا�شيل 

ف�شيحة اأ�شرطة التعذيب يف رومية« من دون اإجراء اأي مراجعة نقدية له. ومع 

اإجناز هذا القرار ون�شره، تكون الدولة جنحت بفعل التعاون واالن�شجام بني 

موؤ�ش�شاتها اىل جتاوز الف�شيحة )القطوع( وحتويلها اىل ما ي�شبه حدثاً عادياً اأو 
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وقبل الغو�س يف حتليل تفا�شيل هذا القرار، يهّم الكاتب التنبيه مرة اأخرى 

اىل اأن نقده االأ�شا�شي له ناجت لي�س بال�شرورة عن اإمتالكه لرواية اأخرى مغايرة، 

بل عن حتفظه اإزاء املنهجية املتبعة من قا�شي التحقيق يف هذه الق�شية. وهذا 

ما �شنحاول تبيانه اأدناه. 

هكذا حصل الحادث، صحيح؟ 
ما  �شرعان  عليهم،  املدعى  على  التحقيق  املطروحة يف  االأ�شئلة  معاينة  عند 

نكت�شف اأنها من قبيل: »احلادث ح�شل هكذا، �شحيح؟«. مبعنى اأن القا�شي 

يعر�س على امل�شتجَوب الفر�شية التي يوّد تثبيتها يف قراره طالباً منه تاأكيدها، 

نحو  الظني على  القرار  وي�شدر  التحقيقات  فتتم  اإيجابا،  راأ�شه  االأخري  فيهّز 

موافق للفر�شية التي بادر القا�شي اىل طرحها. وهذا ما نتبّينه بو�شوح كّلي من 

عدد من االأ�شئلة التي انبنت على فر�شية اأن التعذيب فردّي ولي�س منهجّيا، 

واأن ال عالقة للقيادة اأو ملوؤ�ش�شة قوى االأمن الداخلي به من قريب اأو بعيد. 

ومن االأ�شئلة ذات الداللة، االآتية:

�سوؤال اأول: »ملاذا اأقدمت على الدخول اىل املبنى، والأوامر املعطاة لك 

البقاء داخل الآلية وخارج ال�سجن؟«

 فهذا ال�شوؤال يتبّنى متاماً الفر�شية التي تقول اأنه تلقى اأمراً بعدم الدخول اىل 

املبنى من دون اأي حتقيق يثبت ذلك. وجواب املدعى عليه على هذا ال�شوؤال 

ياأتي ليعزز هذه الفر�شية. فبعد تاأكيده على خمالفة االأوامر، تراه ي�شرت�شل يف 

ُت نف�شي«. 
ْ
و�شف ت�شرفه، فريدف وفق ما جاء حرفيا يف القرار الظّني: »اأمر

وهذه العبارة امنا ت�شكل نفياً بليغاً وم�شّخما الأّي �شلة بني الفعل والقيادة، 

بحيث اأنها ت�شوره وكاأنه ناجت عن قرار بني املدعى عليه ونف�شه. وهي بالطبع 

عبارة غري ماألوفة و�شبه كاريكاتورية يف االأ�شالك االأمنية والع�شكرية القائمة 

القناعات  اأو  لالإعتبارات  مراعاة  اأي  دون  لروؤ�شائه من  املروؤو�س  طاعة  على 

لهذه  بالن�شبة  ُتعّد  كهذه  بعبارة  التفّوه  اأن  قلنا  اذا  نبالغ  وال  ال�شخ�شية. 

داً قد يكون اأ�شّد خطورة من التعذيب. لكن، 
ّ
داً، متر

ّ
االأ�شالك بحد ذاتها متر

القرار  ا�شتعادتها يف منت  درجة  اىل  ترحيب  مو�شع  هنا  بدت  ذلك،  ورغم 

الظني، طاملا اأنها توؤدي اىل خدمة الرواية الر�شمية ودعمها.

�سوؤال ثان: »اأن الع�سا التي �سربت بها ال�سجناء، لي�ست من �سمن العتاد 

الع�سكري. ول يحمل مثلها رجال الأمن مبهماتهم، فمن اأين جلبتها؟«

وهنا اأي�شا ينبني ال�شوؤال على فر�شّية اأّن الع�شا �شخ�شّية للمّدعى عليه واأن 

د ال�شوؤال من 
ّ
د التاأكيد على هذه الفر�شية يجر

ّ
ال عالقة لف�شيلته بها. وجمر

اأهميته. فاإذا ثبت للقا�شي اأن الع�شا لي�شت من العتاد الع�شكري، فبماذا 

ُيفيد ال�شوؤال عن م�شدرها؟ وبالواقع، هنا اأي�شاً، يظهر القا�شي وكاأنه يدعو 

املدعى عليه اىل �شراكة للو�شول اىل حقيقة معينة اأكرث من اأمر اآخر. ويتعزز 

هذا االأمر من خالل اإجابة هذا االأخري، والتي ال تقل كاريكاتورية عما �شبق. 

فوفق القرار الظني، هو جلب الع�شا »من ور�شة قرب �شاحة العبد«. وبالطبع، 

ينتهي الت�شاوؤل عن م�شدر الع�شا عند هذا احلّد من دون اأي اإطالة، على نحو 

يوؤكد اأن كل ما يهّم التحقيق هو تدوين اأن الع�شا حّطت رحالها يف ال�شجن 

 اأّي عالقة بذلك. والغرابة نف�شها 
ّ

من دون اأن يكون لقوى االأمن الداخلي

نقروؤها يف اإفادة املدعى عليه الثاين بال�شرب بخ�شو�س الع�شا التي كانت 

بحوزته، مع فارق واحد اأنه وجدها لي�س يف ور�شة �شاحة العبد، امنا يف باحة 

ال�شجن.

�سوؤال ثالث: »ملاذا خالفت الأوامر االتي تق�سي بعدم التعر�ض لل�سجناء 

واملعطاة لكافة العنا�سر واأقدمت على �سربهم؟«

وهنا، اأي�شا، نتبني اأن ال�شوؤال ينبني على فر�شية مفادها اأن ثمة اأمراً ُوّجه اىل 

كاّفة العنا�شر بعدم خمالفة االأوامر. وبالّطبع، ال جند دلياًل على هذا االأمر يف 

اأّي مكان، �شوى يف اإدالءات املّدعى عليهم اأنف�شهم. وهنا اأي�شا ياأتي اجلواب 

تاأكيدّيا لهذه الفر�شية: »على فورة دمي«.

وبالطبع، االأ�شئلة الهامة مل ُتطرح. فال نعرف كيف �ُشمح للعن�شرين املعنيني 

 اىل داخل مباين ال�شجن يف ظل التمرد احلا�شل؟ وهل ي�شمح 
ّ

اإدخال ع�شي

اأرادوا من  باإدخال �شكاكني وم�شد�شات وكل�شينكوفات وما  للعنا�شر مثال 

عتاد خا�س اىل ال�شجن؟ ومن يتحمل م�شوؤولية التق�شري يف هذا املجال؟ 

بل ملاذا اأ�شال اأدخلوا ع�شّيا اىل ال�شجن؟ كما مل ي�شاأل اأي من هوؤالء عن 

طبيعة االأوامر املعطاة بعدم التعر�س وم�شدرها، اأو عن الرقابة التي متار�شها 

قياداتهم عليهم اأو على اأي جوانب تنظيمية للف�شائل وال�شعب التي ينتمون 

اليها. كما مل ي�شاأل اأي من العن�شرْين املتورطنْي بالتعذيب ملاذا طلبا ت�شوير 

اأفعالهما وملاذا احتفظا باالأفالم وتداوال بها من دون اأن يخ�شيا اأّي عقاب؟ 

فهل اأ�شبح تنظيم �ُشعب االأمن الداخلي اأو وحدات ال�شجن قائما على اأن 

لكّل اأن يفعل ما يريد، ولو خالفاً الآراء روؤ�شائه، من دون اأي رقابة اأو م�شاءلة. 

واىل ذلك، مل يطرح اأي �شوؤال حول تعرية ال�شجناء البادي يف بع�س م�شاهد 

الفيديو امل�شرب. 

ال مكان لشهادات مغايرة للرواية الرسمية
، نتبنّي اأن القا�شي اكتفى با�شتجواب املدعى عليهم 

ّ
عند قراءة القرار الظني

ب، من دون اأّي �شخ�س اآخر. فهوؤالء 
ّ
الذين برزت �شورهم يف الفيديو امل�شر

هم امل�شوؤولون وحدهم. اأما �شائر االأ�شخا�س والعنا�شر االأمنية وقياداتها فال 

عالقة لهم باحلادث من قريب اأو بعيد. فهم مل ي�شاركوا يف اأعمال التعذيب 

باأي �شفة كانت ومل يعلموا عنها �شيئاً. وعليه، راأى قا�شي التحقيق �شمناً اأن 

ال حاجة لال�شتماع اىل اأي من قياداتهم اأو حتى اىل اآمر ال�شجن. واالأخطر 

من ذلك، امتنع عن اال�شتماع اىل اأّي من �شحايا التعذيب، وال حتى الذين 

ظهرت �شورهم يف الفيديو وهم يتعر�شون لتعذيب وح�شي. وكاأن اإفاداتهم 

اأقوال  اأن  فر�شية  ثمة  كاأمنا  اأو  توؤّخر.  تقّدم وال  ب�شيء وال  التحقيق  تهم  ال 

الع�شكريني -مهما �شذوا- هي �شحيحة واأن اأقوال �شحاياهم ال ُيوؤخذ بها. 

وهذا االأمر ي�شبح اأكرث قابلية للنقد يف ظّل الظّن ببع�س املدعى عليهم على 

اأ�شا�س االإيذاء املق�شود، والذي تتحدد عقوبته على �شوء االأذى احلا�شل 

القرار  ما يظهر من  التعذيب والذين مل يعر�شوا على  اأج�شاد �شحايا  على 

الأي طبيب �شرعي. 

املعلومات  �شعبة  لرئي�س  املعطاة  اال�شتنابة  التحقيق، هو  يزيد من غرابة  وما 

للتو�شع بالتحريات و�شماع العنا�شر التابعني له والذين ت�شربت اليهم م�شاهد 

اأ�شئلة  القا�شي  منهجية  تطرح  اأي�شاً  فهنا  الت�شريب.  م�شدر  ملعرفة  الفيديو 

كبرية. فعدا اأنه بدا من خاللها غري راغب بالتحقيق مبا�شرة يف هذا ال�شاأن، 

نيط به مداهمة ال�ّشجن وثمة 
ُ
فانه اختار اأن ي�شتنيب لهذه الغاية اجلهاز الذي اأ

�شبهة ولو نظرّيا بتوّرط قياداته وعدد من عنا�شره يف اأعمال التعذيب. فكاأنه 

يرغب من خالل ذلك ت�شليم اأمر التحقيقات للجهاز الذي لديه امل�شلحة 

هذه  اأن  ذلك  ظّل  يف  غريباً  ولي�س  الر�شمية.  بالرواية  االإلتزام  يف  االأكرب 

التحقيقات انتهت عملياً اىل جتهيل اجلهة امل�شربة بعدما تبني اأن اأكرث من 20 

عن�شرا تلقوا هذه امل�شاهد من اأرقام خمتلفة يف غانا وال�شني... الخ.

استخدام لغة اليقين 
هنا، نلحظ اأن قا�شي التحقيق خرج عن عمله كقا�شي ظّن يقول ما هو مرّجح 

عبارة  ا�شتخدام  هو  ذلك  على  موؤ�ّشر  خري  ولعّل  يقني.  كقا�شي  ليت�شرف 

»الثوابت« )مبعنى احلقائق(. فتحت عنوان: »ثانيا: يف القانون«، ت�شمن القرار 

العبارة االآتية: »قبل ترتيب النتائج القانونية على اأفعال املدعى عليهم، ال بد 

من ا�شتخال�س الثوابت االآتية«، قبلما ي�شهب يف تف�شيل هذه الثوابت ومفادها 

اأي�شا اأن الهدف من  اأن اجلرم مو�شوع هذه الدعوى فردي. وعليه، بدا هنا 

التحقيق لي�س اإثبات م�شوؤوليات املدّعى عليهم وح�شب، اإمّنا بالدرجة االأوىل، 

تربئة املوؤ�ش�شة االأمنية برمتها. وهكذا، »ثبت« اأن االأوامر هي بعدم التعر�س، 

وثبت »تقيد جميع العنا�شر بهذه االأوامر ما عدا املدعى عليهما« و«ثبت اأن 

التحقيق  قا�شي  يجد  الع�شكري«. كما مل  العتاد  لي�شت من  ال�شرب  اأداة 

حرجاً يف اإطالق عبارات من قبيل »يوؤكد ب�شكل كامل فردية احلادث )حادث 

التعذيب(«، مبا فيه من طابع يقيني. وبالطبع، الهدف من ا�شتخدام عبارات 

مماثلة وغري ماألوفة هو تر�شيخ الرواية الر�شمية وا�شتباق اأي �شّك ب�شاأنها.

أسلوب دعائي غير مألوف 
هنا �شنتناول جانباً اآخر من القرار وهو خروجه عن حدود معاجلة االإ�شكاليات 

وحتديد امل�شوؤوليات القانونية، الإف�شاح جمال وا�شع لالإ�شكاليات االإعالمية. 

)مبعنى  الدعائي  االأ�شلوب  درجة  عدة  اأوجه  يف  االأ�شلوب  هذا  بلغ  وقد 

الربوباغندا( الهادف هنا اأي�شا اىل تثبيت الرواية الر�شمية امل�شار اليها اأعاله. 

القانونية  املناق�شة  القا�شي  ا�شتهّل  حني  خا�س  ب�شكل  يتبدى  ما  وهذا 

بالتاأكيد على اأّن التعذيب فردي. فعلى اأهميتها، بدت هذه اخلال�شة اأكرث 

التعذيب  مبكافحة  الدولة  التزام  ومبدى  الدويّل   
ّ

احلقوقي باخلطاب  ارتباطا 

منه بامل�شوؤوليات اجلزائية يف لبنان. فكاأمنا �شياغة القرار الظّني انبنت على 

وجود اأولوية بتربئة لبنان يف ال�شاحة احلقوقية الدولية، مبعزل عما �شتقود اليه 

خال�شات التحقيق من م�شوؤوليات جزائية.

ومن جهة ثانية، مل يكتِف القرار باإعطاء براءة ذمة كاملة و�شاملة للموؤ�ش�شة 

برمتها، بل ذهب اىل حّد االإطناب واالإ�شادة بان�شباط عنا�شرها وح�شن اأدائها. 

املدعى عليهم اخلم�شة فقط،  االإ�شتماع اىل  التحقيقات على  اقت�شار  فرغم 

يخل�س القرار الظّني، وعلى نحو غري مربر، باأن من الثوابت التي خل�س اليها 

هو »تقّيد العنا�شر بالتعليمات رغم احتجاز عدد من ال�شباط والرتباء وتعر�س 

اآخرين حلروق واأذى ج�شدي من قبل ال�شجناء، وذلك با�شتثناء عن�شرين 

فقط خالفا اأوامر روؤ�شائهما«. وبفعل هذه الرواية، تنتهي الف�شيحة اىل منا�شبة 

�شوا لها. كما 
ّ
لالإ�شادة بان�شباط العنا�شر االأمنية رغم ق�شاوة الظروف التي تعر

باالإمكان و�شع اإعرا�س قا�شي التحقيق عن اال�شتماع اىل اأّي من ال�شباط 

يف خانة جتّنب اإثارة اأّي �شّك حول توّرطهم بالتعذيب اأو بكلمة اأخرى يف خانة 

اعتبارهم مع�شومني عن اخلطاأ وعن ... ال�شبهة.

�س القرار م�شاحة هامة الإبراز مزيد من الدوافع التربيرية اأو  واىل ذلك، خ�شّ

التخفيفية للتعذيب. فمخالفة املدعى عليهما بال�شرب اأوامر روؤ�شائهما ح�شل 

رغبة ب«م�شاعدة ال�شباب« من رفاقهما، بعدما وجه ال�شجناء اليهم »ال�شتائم 

ال�شجناء  اأحد  اليه  توجه  »حني  اأحدهما  غ�شب  زاد  وقد  النوافذ«.  ...من 

بالقول: »اأنت يا اأبو زند، بدي ادح�س الع�شاية...«. مبعنى اأن املدعى عليهما 

اأوامر قيادتهما لي�س الأنهما �شيئان ولكن على العك�س من  بال�شرب خالفا 

ذلك الأنهما يتمتعان ب�شيء من النخوة. وبذلك، واذ يوؤّكد القرار الظّني التزام 

 احلا�شل 
ّ

لبنان يف مكافحة التعذيب، فاإّنه ُيحيط و�شف التعذيب الوح�شي

اأنه  العن�شرين على  اذ ذاك ت�شرف هذين  فيظهر  تفّهمه.  بظروف تدعو اىل 

خمالفة قانونية من دون اأن يكون بال�شرورة خمالفة اأخالقية اأو �شائنة. وما يجعل 

هذا الو�شف ممكنا طبعا هو عدم اال�شتماع اىل اأّي من �شحايا التعذيب. 

مسؤوليات جرمية منسجمة مع الرواية الرسمية 
اأخرياً، �شنتطرق ب�شرعة اىل امل�شوؤوليات اجلرمية املحددة يف القرار الظّني، والتي 

جاءت من�شجمة متاماً، مبا ومبن �شملته ومبا ومبن مل ت�شمله، مع الرواية الر�شمية. 

فقد مت االدعاء على عن�شرين برزت �شورهما يف الفيديو، ال ل�شبب اال اأنهما 

�شهدا اأفالم التعذيب ومل يعلما قيادتهما ب�شاأنها. والالفت هنا اأننا نكت�شف يف 

منت القرار نف�شه اأن هنالك اأكرث من 20 عن�شراً اّطلعوا على م�شاهد الفيديو، 

ومنهم رمبا �شباط وروؤ�شاء لهوؤالء، من دون االّدعاء على اأّي منهم. فما ال�شبب 

يف هذه االنتقائية؟ وهنا، اأي�شا، التف�شري الوحيد املقنع جنده يف مقت�شيات الرواية 

الر�شمية اأكرث ما جنده يف االأ�شول اجلزائية. فثمة فائدة يف االدعاء عليهما اإثباتاً 

لعدم علم القيادة باأعمال التعذيب، وثمة فائدة ال تقل اأهمية يف جتنب تو�شيع 

اطار املالحقة يف هذا املجال، �شوناً لقرينة عدم العلم. فهل يت�شور مثال اأن 

اأياً من ال�شباط مل يكن يعرف �شيئا ب�شاأن التعذيب يف حال كان عدد هائل 

من العنا�شر قد علموا به ولوحقوا من جراء ذلك؟ واأال يتهدد اأي تو�شع يف 

�شها لالنهيار؟ 
ّ
املالحقة من هذه الزاوية م�شداقية الرواية الر�شمية ويعر

اأما العنا�شر املتورطون بال�شرب، فنلحظ اأن الظن بهم ح�شل على اأ�شا�س االإيذاء 

اجل�شدي )مادة 555( وال�شتائم التي اأكالوها لعدد من ال�شجناء )584( واأي�شا 

خمالفة التعليمات الع�شكرية، فيما ن�شجل اأن القرار جتنب االدعاء عليهم مبا قد 

يكون اجلرم االأكرث بداهة اأي اإ�شاءة ا�شتخدام ال�شلطة وما يقت�شيه من ت�شديد 

للعقوبة )376-377(. ولفهم هذا االأمر، قد ال جند اال تف�شرياً واحداً: نزوٌع 

الأّي ربط مهما كان مدرو�شاً بني اأعمال التعذيب وال�شلطة. 

هذه هي الرواية الر�شمية. على اأمل اأن ُتكتب الرواية غري الر�شمية.  

ن. ص

كيف تتعامل الدولة مع فضائحها؟ فضيحة التعذيب في رومية نموذجًا )2(

الرواية الرسمية في فم القضاء

طارق المالح

والتوا�سل  الإعالم  و�سائل  على  اإنت�سرت   ،2015 حزيران  �سهر  خالل 

الإجتماعي م�ساهد اأحد مباين دار الأيتام الإ�سالمية، ينبعث منه خالل 

اإلتقاط هذه  احلّي جنح يف  �سكان  اأحد  فيه.  اأطفال مودعني  الليل �سراخ 

ال�سور ويف بّثها على �سبكة النرتنت. مل يت�سّن للمفكرة التحقق من �سحة 

الفيلم، لكن اأ�سخا�سا عدة من �سكان احلي اأكدوا لنا ولو�سائل اعالمية 

ن�ستمع اىل  اأن  اذ ذاك  الليل. وكان لزما  اأطفال يف  اأخرى �سماع �سراخ 

�سهادة طارق املالح، ال�ساب الذي كان اأول من ك�سر ال�سمت ب�ساأن املظامل 

والنتهاكات التي يتعّر�ض لها الأطفال يف دور الرعاية وحمل ق�سيته اىل 

من  لديه  تتولد  ذكريات  واأي  ال�سراخ؟  هذا  هو  يف�سر  فكيف  الق�ساء. 

جرائه؟ بالطبع، الهدف من ذلك لي�ض ا�ستهداف اأي موؤ�س�سة اأو طائفة، 

امنا دعوة اجلميع اىل التفكري ب�سوء نظام الرعاية املتبعة يف لبنان وب�سرورة 

و�سع حّد لها. . فلماذا يودع %2 من اأطفال لبنان يف موؤ�س�سات الرعاية 

بدل م�ساعدة عوائلهم لإبقائهم يف اأح�سانها؟ وما هي الرقابة التي متار�سها 

الدولة على املوؤ�س�سات ل�سمان �سالمة الأطفال املودعني فيها؟ )املحّرر(. 

اإثنا ع�شر عاماً ماتوا من حياتي واأنا يف دار االأيتام االإ�شالمية. دخلتها عن عمر 

يناهز ال�شنتني الأن ظرويف، اأو رمبا القدر، �شاءت اأن اأعي�س بال اأ�شرة من اأب واأم 

واأخوة. واأواجه الدنيا وحيداً. وهربت بعد ذلك ... مل اأهرب من دار االيتام 

بحد ذاتها، بل من املعاناة والوجع اللذين طارداين داخل ا�شوارها، كالهارب 

من كابو�س اىل اأيام قادمة ُحبلى باالأحالم. 

لحظات صراخ من ذاكرتي
مع ظهور فيديو يدوي فيه �شراخ اأطفال لياًل من قلب دار االيتام اال�شالمية، 

دّوت يف ذاكرتي حلظاٌت من الكابو�س املا�شي، ذكريات ما زالت تراودين، 

اأعي�شها وتعي�س يّف واأمتنى ان ال يختربها اأطفال من بعدي. 

االيتام  دور  عن  البعد  كل  بعيد  ال�شرب  بان  البع�س  يعتقده  ملا  خالفاً 

التي و�شع يف عهدتها تربية االطفال وحمايتهم من كل �شوء، اأوؤكد اأن ما 

ع�شناه يف دار االيتام هو اأكرث بعداً وق�شاوة من ال�شرب. فتجربتي ت�شهد اأن 

التعذيب واالغت�شاب لي�شا غريبني عن الدار. 

اأنا اأعلم كيف يت�شور الطفل جوعاً يف قلب دار االيتام، اذ لي�س كلما جاع 

�شباحا  اخلام�شة  يف  ت�شتيقظ  �شارم.  دوام  فلالأكل  متاحاً.  االكل  يكون 

لتتناول فطورك فتلعنه كما لو انه ق�شا�س عليك. والع�شاء اي�شاً مبكر جداً 

-عند اخلام�شة والن�شف ع�شراً- فاذا لعبت بعد ذلك وجعت، ال حمال ان 

ت�شد جوعك بلقمة، ودواوؤك الوحيد هو النوم، لعله ين�شيك اجلوع. ودائماً 

عانينا من �شاآلة الوجبات الغذائية التي مل تلّب يوماً جوعنا، فكنا نخبئ يف 

جيوبنا خل�شًة فتات خبز جاف ل�شاعة احلاجة. 

اخلوف كان يرافقني، ويزداد حدة يف �شاعات الليل حني اأخلد اىل فرا�شي. 

بعد اأن تعر�شت لالغت�شاب مرًة، ظننت اواًل اأنها املرة االوىل واالخرية، وانني 

�شاأن�شى ...  لكنني ما ن�شيت ب�شبب تعر�شي مراراً وتكراراً لالغت�شاب. وهكذا 

يف كل ليلٍة تتلب�شني احلرية والرع�شة :»معقول يجو اليوم؟ رح يجو؟ ما رح 

يجو؟ « ... قليال كنت اأ�شلم من اأيدي ال�شّلة املعتدية على ج�شدي وكرامتي. 

اما عن ال�شرب، فهو اأ�شلوب معاملة »عادي« بنظر امل�شرفات يف الدار الإرغامنا 

جلاأت  ايقاظنا �شباحاً  اأرادت  فان  لالأوامر.  الر�شوخ  اأو  الكلمة«  »�شماع  على 

اأ�شوات  او على  بال�شتائم واالهانات  اأيقظتنا  ترحمنا  اأن  اأرادت  واإن  ل�شربنا، 

»اخلبيط« التي كانت ت�شدرها عن طريق �شرب اخلزائن واأطراف ال�شرير احلديدة 

ًة ل�شدة تعبي، اأخذتني الغفلة ووجدتني امل�شرفة نائماً غافاًل يف غرفة 
ّ
بالع�شا. ومر

اجللو�س، فاأح�شرت ع�شا مم�شحة وبداأت ب�شربي على ظهري، �شربة اق�شى من 

اأخرى. تعترب انها قا�ش�شتني.، الن النظام يقول : النوم هو يف غرفة النوم.

فيديو صراخ االطفال: عذاب الحاضر يشهد 
عليه الماضي 

لقد �شاهدت الفيديو امل�شّور من منزل جماور لدار االيتام اال�شالمية والتقط فيه 

�شراخ اأطفال داخل الدار. وقد انت�شر موؤخراً على مواقع التوا�شل االجتماعي 

االلكرتونية.  ومواقعها  االخبارية  ن�شراتها  يف  االعالمية  الو�شائل  وتناولته 

ت�شّمعت اليه مطواًل واعدت ت�شغيله كثرياً، متّعنت فيه، وركزت على اأ�شوات 

ال�شراخ... اأح�ش�شت بكل �شرخة كما لو ان دوامة الزمن عادت بي اىل الوراء. 

جرفتني تلك اال�شوات اىل �شور موجعة من املا�شي. 

عا�شوا معي يف  الذين  رفاقي  وومع  ما ح�شل معي  يكون  ان  اأ�شتبعد  اأنا ال 

الدار، ما يزال يح�شل حتى االآن. ال اأ�شتبعد اأن يتعر�س االطفال اليوم يف دار 

االيتام لنف�س املاأ�شاة التي ع�شتها من جوع، اأو حرمان، اأو �شرب، اأو تعذيب. 

الأن ال�شرب يف قلب الدار وبنظر امل�شرفات اأ�شلوب معاملة »عادي« وطبيعي 

الدار  اأطفال  الوقت.  عامل  �شراحًة  لفتني  اأخرى،  ناحية  من  االطفال.  مع 

ي�شرخون يف �شهر رم�شان. هذا ال�شهر ي�شكل منا�شبة مثل كل االأعياد، يح�شر 

فيه اأ�شخا�س مي�شورو احلال من اأ�شحاب اأعمال، اأو حتى �شيا�شيون ليوزعوا 

علينا الهدايا و«العيدية«. وتاأتي امل�شرفات يف نهاية النهار لت�شلبك هذا املال 

القليل ولتحرمك الكثري. نعم، ت�شلبك الكثري من الفرح، فتبكي، وت�شرخ، 

وجتادل امل�شرفة باأن املال الذي �شلم اىل يديك هو لك، ملكك، اأملك بفرحة 

يحاولون حرمانك منها. �شواء كان ال�شراخ ، �شراخ اأمل ناجم عن ال�شرب، 

اأو �شراخ طفل يواجه ممار�شات احلرمان... كل االحتماالت ت�شب يف اخلانة 

نف�شها: �شراخ اطفال ُي�شربون ويتعذبون. هل من املعقول اأن يقف الراأي العام 

موقف املتفرج اأمام هذه املاأ�شاة الناجتة عن االنتهاكات املرتكبة بحق الطفولة؟ 

صراخهم أيقظ 
ذكريات ال تنام

ر�شم رائد �شرف
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جويل بطرس

يف 5 حزيران 2015، اأوقف املدعي العام التمييزي القا�شي �شمري حمود 

الطبيب ع�شام معلوف على خلفية �شبهة اإهمال اأو خطاأ يف معاجلة الطفلة 

نقابة  اأعلنت  اإثر ذلك،  اأطرافها االربعة. على  اأدى اىل برت  ايال طنو�س، مما 

االأطباء االإ�شراب واالإمتناع عن ا�شتقبال املر�شى اال يف احلاالت الطارئة، 

ما مل يتّم االفراج عن معلوف. لي�شت املرة االأوىل التي حتاول النقابة فيها 

اقرتفوها.   التي  االأخطاء  جراء  من  وحما�شبتهم  االأطباء  م�شاءلة  من  احلّد 

ففي اأيلول 1999، اأوقف ثالثة اأطباء على خلفية �شبهة خطاأ طبي اأدى اىل 

وفاة الرقيب االأول يف اجلي�س خليل حمد. وكان اأطباء لبنان اأعلنوا يف تلك 

الق�شية اأي�شا اال�شراب رف�شاً لتوقيف زمالئهم.

ففي  االإ�شراب.  قرار  على  الق�شيتني  هاتني  بني  الت�شابه  اأوجه  تقت�شر  مل 

الق�شاء  ال�شغط على  وال�شمال  االأطباء يف بريوت  نقابتا  تعّمدت  كلتاهما، 

لالإفراج عن االأطباء املوقوفني، مع املطالبة باقرار ح�شانة الطبيب بغية حمايته 

من اجراءات مماثلة يف امل�شتقبل. ويف كلتاهما، �شّبت النقابتان غ�شبهما على 

التغطية االعالمية وعلى كّل من يتجراأ على انتقاد ادائها. ونحاول من خالل 

طرح هذه اال�شكاليات توثيق هذه املواقف وتبيان دور النقابة يف خلق نوع من 

احل�شانة االجتماعية لالأطباء يف لبنان خارج االأطر القانونية. 

ماذا حصل مع الرقيب حمد والطفلة
ايال طنوس؟ 

الع�شكرية  املحكمة  لدى  احلكومة  مفو�س  ادعى   ،1999 ايلول   5 يف 

القا�شي ن�شري حلود على ثالثة اطباء بجرم الت�شبب بوفاة الرقيب االأول 

يف اجلي�س خليل حمد عن اهمال وقلة احرتاز وفق املادة 564 من قانون 

العقوبات واأحالهم على املحاكمة امام املحكمة الع�شكرية. اتهم الطبيب 

االول بابقاء املري�س �شت �شاعات يف ا�شرافه دون ادخاله العناية الفائقة 

الع�شكري  امل�شت�شفى  املري�س اىل  نقل  مّت  يف م�شت�شفى يف �شيدا. وحني 

يف بريوت، تركه الطبيب الثاين يف غرفة عادية دون عالج رغم اال�شارة 

اىل حاجته للعناية الفائقة. اما الثالث فقد رف�س تكليف طبيب او ممر�س 

مرافقة املري�س اثناء نقله اىل م�شت�شفى بريوت )م�شت�شفى رفيق احلريري 

اجلامعي( حيث تويف فور و�شوله. 

يف 13 اآذار 2015، تقدم اأهل الطفلة ايال طنو�س ب�شكوى اأمام نقابة االأطباء 

ووزارة ال�شحة �شد الطبيب ع�شام معلوف وم�شت�شفى �شيدة املعونات يف 

جبيل بتهمة اهمال حالة طفلتهم ال�شحية وعدم تقدمي العناية الالزمة لها. 

وكانت ايال قد دخلت امل�شت�شفى خلم�شة ايام لتخرج بعدها مبتورة اليدين 

والرجلني. يف 15 ني�شان، اأحال وزير ال�شحة وائل ابو فاعور ال�شكوى اىل 

املدعي العام التمييزي بعد اجراء التحقيقات يف الوزارة. وبعد انتظار اأكرث 

26 ايار تقرير اللجنة الطبية يف نقابة االطباء الذي  من �شهرين، �شدر يف 

اعترب اأن »الطبيب مل يح�شر �شاعة دخولها اىل امل�شت�شفى وبالتايل مل يجِر 

« اجتمع جمل�س نقابة االطباء يف 2 حزيران وقرر عدم 
1
تقدير خطورة احلالة.

اجلزائية  الدعوى  على  بناء  ولكن  التاأديبي.  املجل�س  اىل  الطبيب  احالة 

مت  الذي  التحقيق  اىل  التايل  اليوم  يف  الطبيب  ا�شتدعي  بحقه،  املقدمة 

بح�شور ممثل عن نقابة االطباء والذي انتهى بتوقيف الطبيب بعدما ك�شف 

الطبي  الو�شع  ت�شخي�س  يف  »باخلطاأ  اعرتف  معلوف  اأن  حمود  القا�شي 

»
2
للطفلة اإيال وعلى هذا االأ�شا�س مت توقيفه

النقابتان تعلنان االضراب: ال للتوقيف،
نعم للحصانة

اأ�شدر رئي�س املحكمة الع�شكرية العميد ماهر  وبالعودة اىل الق�شية االوىل، 

�شفي الدين قرارا بحب�س االطباء الثالثة احتياطيا خلم�شة اأيام يف 6 اأيلول 

1999. وفور �شدور القرار، قررت نقابتا االطباء يف بريوت وال�شمال اعالن 

اال�شراب ليوم واحد يف 8 ايلول 1999. ومدة اال�شراب الق�شرية مل تكن 

حتذيرية او حر�شُا على املر�شى يف امل�شت�شفيات، بل ب�شبب خروج االطباء يف 

اليوم التايل من ال�شجن بحكم انتهاء مدة حب�شهم اذ كان م�شى اأربعة اأيام 

على توقيفهم. يف املقابل، حر�شت النقابتان على اأن ت�شتثني من اال�شراب 

احلاالت الطارئة يف امل�شت�شفيات. حوايل 2000 طبيباً لبوا دعوة النقابة اىل 

النواب.  انعقاد جل�شة ملجل�س  اثناء  االعت�شام يف �شاحة النجمة يف بريوت 

جميعهم و�شلوا مرتدين اللبا�س االبي�س وحملوا �شعارات تطالب باقرار ح�شانة 

الطبيب وحمايته. مل ياأِت اأحد منهم على ذكر حقوق املري�س وحمايته. هوؤالء 

مل يكونوا وحدهم بل ان�شم اإليهم العديد من ال�شيا�شيني، اولهم رئي�س احلزب 

التقدمي اال�شرتاكي النائب وليد جنبالط. هناك، مل يتوجه املعت�شمون اىل 

عائلة الرقيب ومل يناق�شوا امكانية اهمال زمالئهم حلال املري�س ما ادى اىل 

وفاته. وقفوا ينادون باقرار ح�شانة الطبيب »الأن من دون هذه احل�شانة ال ميكن 

« وطالبوا جمل�س النواب باقرار القانون الذي تدر�شه اللجان 
3
حماية الطبيب.

النيابية والذي ين�س على انه ال ميكن مالحقة االطباء بجرم نا�شئ عن ممار�شة 

املهنة اال بعد اخذ اذن من جمل�س نقابتهم، على ان يعطى االذن �شمن مهلة 

ع�شرة ايام، ويبت الطلب خاللها واال يعترب االذن واقعا حكماً. واأردفوا اىل 

مطلبهم هذا طلب ت�شكيل جلنة حتقيق مهنية تتوىل درا�شة االخطاء الطبية 

املعرو�شة اأمام النقابة والتي على اأ�شا�شها يالحق الطبيب قانونياً.

خالل حزيران 2015، �شهد لبنان معركة فئوية خا�شها ج�شم االأطباء �شد 

قرار  �شدور  بعد  املعركة  هذه  انطلقت  وقد  الق�شاء.  �شد  وعملّياً  االإعالم 

 بتوقيف اأحد االأطّباء على خلفّية ال�شكوى التي تقدم بها والد الطفلة 
ّ

ق�شائي

ايال طنو�س. وكان مّت برت اأع�شاء الطفلة االأربعة. فرغم تاأكيد النقابة اإحرتام 

جاً يف اإعالن اإ�شراب مفتوح، اإال يف حاالت 
َ
اأحكام الق�شاء، فاّنها مل جتْد حر

الطوارئ حتى يتّم االإفراج عن الطبيب املحتجز. وقد عّلل نقيب االأطباء يف 

جمموعة من الت�شريحات واملوؤمترات ال�شحفية هذا املوقف باأن النقابة ال تقبل 

بني 
ّ
ا�شت�شهال �شوء معاملة الطبيب واإهانته اأو و�شعه يف م�شاف »ال�شارقني واملهر

واملجرمني«، واأنها تعترب اأن »�شري التحقيق ممكن من دون التوقيف بال�شرورة«. 

ومبعزل عن اجلدل احلا�شل حول اخلطاأ الطّبي ومدى ثبوته يف هذه احلالة 

اءها باإعداد ملّف خا�ّس عنه(، فاإّن موقف نقابتي 
ّ
)وهو اأمر تعد املفكرة قر

االأطباء ك�شف م�شائل ال تقّل خطورة عن م�شاألة اخلطاأ الطبي:

ل يف الق�شاء، و�شط  االأوىل ورمبا االأهًم، اأنه عك�س ا�شت�شهااًل هائاًل يف التدخُّ

المباالة املرجعيات املعنية بالق�شاء )نقابتي املحامني وجمل�س الق�شاء االأعلى 

 اأو 
ّ

وجممل ال�شلطات العامة(. فبمعزل عن توّفر اأ�شباب التوقيف االحتياطي

عدمه، فاإّن �شاحب ال�شالحّية يف اتخاذ قرار الرتك هو الق�شاء ولي�س النقابة. 

وبالطبع، كان باإمكان النقابة اأن تنتقد القرار الق�شائي اأو اأن حتتكم اىل الراأي 

العام، اأما واأنها �شعت اىل فر�س وجهة القرار الق�شائي من خالل ممار�شة نفوذ 

فعلي )اأخذ �شحة املواطنني رهينة من خالل اإ�شراب اجلهاز الطبي(، فاإن ذلك 

ي�شكل تدّخال ق�شائيا ذات اأبعاد جرمّية، وتقت�شي مالحقته. وقد جاء ت�شريح 

نقيب االأطباء يف طرابل�س ايلي حبيب باأنه تلقى وعداً من وزير العدل اأ�شرف 

ريفي باإخالء �شبيل الطبيب مقابل كفالة مالية، ليبّدد اأي �شّك يف هذه امل�شاألة.

مبوجب  من�شاأة  هيئة  قبل  من  ياأتي  الق�شاء  على  االعتداء  هذا  اأن  الثانية، 

وهي  بال�شحة.  املواطنني  حّق  ل�شمان  وتاليا  الطّب  مهنة  لتنظيم  القانون 

بذلك ا�شتغّلت النفوذ املعطى لها قانوناً لالإنق�شا�س على موؤ�ش�شات الدولة. 

وح�شول هذه الواقعة بالّتزامن مع تاأّخر نقابة املحامني يف بريوت يف ح�شم 

يعطي  اإمّنا  زوجته،  على  اعتدى  حمام  مبالحقة  االإذن  اإعطاء  حول  اجلدل 

االإن�شجام  اإعادة  العمل على  اأ�شمل حول �شرورة  اأبعاداً  االإ�شكالية  لهذه 

بني عمل النقابات املهنية واملنظومة العامة للدولة. 

التوقيف  ا�شكالية  جمّددا  يفتح  ال�شاأن  هذا  يف  الدائر  النقا�س  اأن  الثالثة، 

يف  هااًل 
ْ

ا�شت�ش ثّمة  اأن  �شّح  فاذا  اإيالماً.  االأكرث  زاويتها  من  االإحتياطي، 

وفق  مراعاتها  الواجب  االإعتبارات  اأحياناً  يتجاوز  مبا   
ّ

االحتياطي التوقيف 

قانون اأ�شول املحاكمات اجلزائية، فاإّن هذا اال�شت�شهال ينطبق عموماً على 

ل توؤّدي  الطبقة االأقّل ُحظوًة فيما يتمّتع اأ�شحاب املال والّنفوذ بطرق تدخُّ

اأّن ما راعه  غالباً اىل ت�شييق حاالته. وبالعودة اىل موقف الب�شتاين، يظهر 

لي�س اآلية التوقيف االحتياطي وكيفية ممار�شتها، اإمّنا بالدرجة االأوىل اأن ُيعامل 

االأطّباء معاملة قليلي احلظوة من دون اأي اعتبار ملقاماتهم االإجتماعية. وقد 

هذه  ومن  املقامات.  هذه  تثبيت  الإعادة  كانتفا�شة  االأطباء  ا�شراب  جاء 

الزاوية، حتّولت النقابة املهنية اىل اأداة لتكري�س التمييز الطبقي. )املحرر(

و�شاندهم يف مطالبهم هذه النائب ريا�س �شراف الذي طالب باخالء �شبيل 

االطباء اذ ال يجوز اأن ي�شجن هوؤالء. يف حني اعلنت النقابتان »احرتامهم 

اإال انهم يرف�شون التوقيف االحتياطي يف معر�س  للق�شاء واإميانهما بعدالته 

 وقد اأعلنت نقابات 
4
ممار�شة املهنة اإذا �شبق التحقيق النقابي واالخت�شا�شي.

املهن احلرة الت�شامن الكامل مع نقابتي االطباء، لعدم جواز اجراء التوقيف 

االحتياطي »ل�شبب يت�شل مبمار�شة املهنة قبل اجراء حتقيق نقابي ومن قبل 

اخت�شا�شيني. وذهبت النقابات اأبعد من ذلك، فاأعلنت عدم وجوب مالحقة 

اأي ع�شو يف نقابات املهن احلرة قبل الرجوع اىل نقابته. فرّد القا�شي حلود على 

 »
5
االأطباء متهماً »اللجان الطبية باإبقاء الق�شايا عالقة امام املحاكم.

وجب  التي  طنو�س  ايال  عائلة  منه  عانت  ال�شكاوى  بت  يف  التاأخري  هذا 

يف  الطبية  اللجنة  تقرير  �شدور  حني  اإىل  �شهرين  من  اكرث  انتظار  عليها 

ف 
ّ
»حمر التقرير  اأن  الطفلة  والد  اعترب  عليه،  االطالع  وعند  النقابة. 

« وقرر امل�شي يف الدعوى اجلزائية. اأوقف الطبيب معلوف اثناء 
6
للحقائق

�شبيله  اإخالء  حتى  املفتوح  اال�شراب  النقابتان  اذاً  فاأعلنت  التحقيقات 

يف 5 حزيران 2015. وا�شتعملتا االأ�شلوب عينه يف ال�شغط على الق�شاء. 

وقد كان مكان االعت�شام الفارق الوحيد بني احلادثتني. ففي ظّل غياب 

الطبيب« يف بريوت.  »بيت  اللجوء اىل  قرر االطباء  املجل�س،  النواب عن 

وتزامناً مع قرار النقابة، اأطّل نقيب االطباء انطوان الب�شتاين على االطباء 

اأن ق�شية معلوف »كانت مبثابة النقطة  املعت�شمني مهدداً ومتوعداً، معترباً 

« وقف النقيب ليخاطب االأطباء املحت�شدين حوله 
7
التي طفح بها الكيل.

النقابة  رف�س  الب�شتاين  اأّكد  الطبيب.  هيبة  مت�س  خطوة  الأّي  والراف�شني 

بني 
ّ
واملهر »ال�شارقني  ي�شع االطباء يف م�شاف  الذي  للتوقيف االحتياطي 

«، متنا�شياً اأّن اللجنة الطبية 
8
واملجرمني قبل التاأكد من ح�شول خطاأ طبي

طبي.  اهمال  وجود  اىل  يوؤ�شر  ما  التحقيقات  ملف  يف  اأودعت  كانت 

نحرتمها  �شدرت.  متى  الق�شاء  اأحكام  نناق�س  لن  »اأننا  النقيب  ح 
ّ
و�شر

اأّيا كانت. لكن ال نقبل ا�شت�شهال �شوء معاملة الطبيب واإهانته. نعترب اأن 

اإيلي  اأ�شار زميله  « فيما 
9
بال�شرورة. �شري التحقيق ممكن من دون التوقيف 

اأ�شرف  اأنه تلقى وعداً من وزير العدل  اأطباء طرابل�س، اىل  حبيب، نقيب 

ريفي باخالء �شبيل الطبيب مقابل كفالة مالية. تلك النقابة التي »حترتم 

ووزير  اال�شراب  خالل  من  القا�شي  على  ال�شغط  اأن  اعتربت  الق�شاء« 

وكما  العدالة.  ل�شري  العرقلة  من  نوع  اأي  ي�شكل  ال  طبيعي،  اأمر  العدل 

نقابات  ان�شّمت  البع�س،  بع�شهم  حول  االلتفاف  النفوذ  اأ�شحاب  اعتاد 

املهن احلرة اىل املعت�شمني مطالبني من جديد »بتحريك مو�شوع ح�شانة 

الطبيب ل�شون كرامته وحفظ �شرفه املهني وعدم ابقائه مك�شر ع�شا عند 

 »
10

حدوث اأي خطاأ اأو حادثة طبية معينة يف هذا املجال.

التهديد بالتوقف عن العالج ومهاجمة االعالم 
واىل ذلك، مل يتوان االطباء عن التهويل على الراأي العام بغية ا�شتمالته. 

ففي ق�شية حمد، خرج بع�س االأطباء ليقولوا اإنهم »لن يتمكنوا من حقن 

ال�شجن يف  من دخول  الع�شكريني خوفاً  كان من  اإذا  باإبرة خا�شة  مري�س 

اليوم التايل.« من جهته، اأعرب نقيب االأطباء غطا�س خوري عن قلقه من 

تداعيات هذه احلادثة. »فالطريقة املعتمدة �شترتك اآثاراً �شلبية على االأطّباء 

يعانيها  التي  اخلطرية  احلاالت  من  االقرتاب  م�شتقباًل  �شيحاذرون  الذين 

املح  فقد  طنو�س.  ايال  ق�شية  يف  االأطباء  اعتمده  ذاته  اخلطاب   »
11
املر�شى.

املر�شى على خلفية  »معاجلة  منهم من  العديد  تخّوف  اىل  النقيب حبيب 

بالفعل  الق�شاء الذي هو  اأمام  واإهانتهم ومذلتهم  اإحتياطيا  اإمكان توقيفهم 

.ومل تكن امل�شهدية لتكتمل لو مل 
12
يقوم بالت�شديد علينا يف هذا املو�شوع«

يهاجم االأطباء االإعالم املكلف بتغطية االإعت�شام. وجتدر اال�شارة هنا اأوال 

اىل اأن مفو�شية احلكومة لدى املحكمة الع�شكرية امتنعت عام 1999 عن 

ن�شر اخلرب يف و�شائل االإعالم اإحرتاماً منها ل�شمعة االأطباء الثالثة يف ق�شية 

الق�شاء  على عمل  التاأثري  بهدف  ت�شميتهم  تعّمدت  النقابة  اأن  اإال  حمد. 

واالأمر عينه ح�شل يف   .
13
القا�شي حلود قال  ما  العام ح�شب  الراأي  وعلى 

ق�شية طنو�س، حيث مل ياأت اأي تقرير اعالمي على ذكر ا�شم الطبيب اأو 

 .
14

امل�شت�شفيات التي عوجلت فيها الطفلة قبل اأن تك�شف عنها نقابة االطباء

ويف اعت�شام اأيلول 1999، وبعيداً عن ال�شتم الذي طال احدى ال�شحافيات 

باال�شم باال�شافة اىل رئي�س حتريرها، عمد اأحد االأطباء اىل تك�شري كامريات 

امل�شورين ملنعهم من القيام مبهمتهم. وعالوة على ذلك، ا�شتبك عدد منهم 

مع مواطن ح�شر اىل مكان االعت�شام كا�شفاً اأن والده تويف ب�شبب خطاأ طبي. 

طالب الرجل بـ »حما�شبة الطبيب املق�شر«، فاأتاه الرد »انت مد�شو�س وحرامي. 

« انهال بع�س 
15
من ار�شلك الينا لتخرب حتركنا؟ نحن اأ�شرف من يف هذا البلد.

االطباء على املواطن بوابل من ال�شتائم كما مزقوا الفتة كان يحملها و�شط 

ت�شفيق وهتاف احلا�شرين. هوؤالء هللوا لزمالئهم فيما مل يكلف اأحد منهم 

عناء �شوؤال الرجل عما ح�شل لوالده اأو حتى ابداء القليل من التعاطف مع 

م�شابه. هذه اللحظات املثرية دفعت باالطباء اي�شاً اىل مهاجمة النائب جميل 

�شما�س اثناء خروجه من اجلل�شة النيابية. انتقد هذا االخري حترك االطباء قائال: 

»كل نقابة مهنية تطالب باحل�شانة لتتحول حمكمة وتلغي دور الق�شاء. النا�س 

يعلمون اأن هناك مواطنني عانوا اأمام امل�شت�شفيات التي اأكلت االأخ�شر والياب�س 

من مال الدولة ومال ال�شعب. كما اأن هناك كثريين ماتوا ب�شبب االإهمال اأو 

�شوء الت�شرف اأو عدم االهلية عند بع�س االأطباء. فمن يحمي هذا املواطن 

الذي ميوت على اأيدي امل�شت�شفيات واالأطباء؟« فرد عليه اأحد االأطباء: »لن 

  »
16
نعطيك اأ�شواتنا يا نائب ال�شعب يف االنتخابات املقبلة.

اأما يف ق�شية طنو�س، فقد نال مرا�شلو قناة املوؤ�ش�شة اللبنانية لالر�شال احل�شة 

االكرب من ال�شتائم. ففي الواقع، اعترب االأطباء اأن حلقة برنامج »كالم النا�س« 

ايقاف  وراء  ال�شبب  كانت  ايال  اأهل  غامن  مر�شال  خاللها  ا�شت�شاف  التي 

فتون رعد.  املحطة  كما تال�شنوا مع مرا�شلة  معلوف. هاجموا غامن �شخ�شياً 

فعند قول هذه االخرية للب�شتاين: »االأطباء يف لبنان عم بربحوا العامل جميلة 

الأن عم نتحكم عندن،« اأجابها هذا االخري: »ما بقى تتحكموا عندن.« هكذا 

وبكل ب�شاطة غّلب النقيب منطق الطبقية على اأي �شيء اآخر، متنا�شياً اآالم 

النا�س ومعاناتها من بع�س االطباء وامل�شت�شفيات. و�شانده زميله الذي طلب 

« وبالتايل، حّمل االطباء االعالم 
17
منها اأن »تتحكم باوروبا لتتحكم ببال�س.

م�شوؤولية ما اآلت اليه االمور متنا�شني العن�شر االأهم يف هذه الق�شية: املري�س 

واهله الذين مل يبَق امامهم �شوى اللجوء اىل االعالم ملحاولة حماية حقوقهم. 

ماذا عن الطبقة الحاكمة؟
النهاية من اال�شارة اىل املوقف الر�شمي الذي رافق اعت�شامات  وال بّد يف 

النقابتني. فعند انتهاء اجلل�شة النيابية يف اأيلول 1999، التقى رئي�س جمل�س 

النواب نبيه بري املعت�شمني ووعدهم بدرا�شة القانون فور بدء الدورة الت�شريعية 

يف اخلريف املقبل. اال اأن العديد من الوزراء والنواب رف�شوا اقرار احل�شانة 

للطبيب معتربين اأن اإعطاء احل�شانة للطبيب واملهند�س واملحامي وغريهم من 

العاديني  املواطنني  »اإال على  القانون  بتطبيق  نقابات املهن احلرة لن ي�شمح 

« جتدر االإ�شارة هنا اىل التعديل الذي اأدخل على بند »املالحقة 
18

والفقراء.

اجلزائية للطبيب« يف قانون نقابة االأطباء عام 2001. فبموجب هذا التعديل، 

مُينع على الق�شاء توقيف الطبيب املالحق بجرم نا�شئ عن ممار�شة املهنة توقيفاً 

احتياطياً قبل ان تبدي النقابة راأيها العلمي �شمن مهلة خم�شة ع�شر يوماً اي 

اأن الق�شاء ملزم باالطالع على راأي النقابة قبل اتخاذ قرار بالتوقيف. وهذا 

االأمر يوجد نوعاً من احل�شانة الن�شبية للطبيب، تتيح له التح�شن بالتقرير اأو 

التدخل لدى اأ�شحاب النفوذ ملنع توقيفه. 

على �شعيد اآخر، فقد كان الفتاً موقف وزير ال�شحة وائل ابو فاعور الذي 

و�شف ما ح�شل يف ق�شية ايال بـ»عملية ت�شبيح منظم، اذ بدا وكاأن هناك 

اأنه اأعلن »ت�شكيل  ح�شانة للطبيب، فيما هذه احل�شانة غري موجودة.« كما 

جلنة ا�شت�شارية من 14 طبيباً من ا�شحاب االخت�شا�شات، مهمتها التحقيق 

ق�شايا  مع  ال�شابقة  التجارب  ان  مبا  اليها،  �شرتد  التي  الطبية  االخطاء  يف 

»
19

احيلت على نقابة االطباء مل تكن م�شجعة.

معلوف  الطبيب  �شبيل  اخالء  رزق  بريوت جورج  التحقيق يف  قا�شي  قرر 

تنباأ  كما  )متاما  لرية  مليون   100 بقيمة  مالية  كفالة  مقابل  حزيران   10 يف 

نقيب االطباء يف طرابل�س نقال عن وزير العدل اأ�شرف ريفي( وتكليف جلنة 

طبية موؤلفة من عدد من االطباء معاينة الطفلة وتقدمي تقرير لبّت الق�شية. 

عاد االطباء اىل قواعدهم ون�شيوا جميعهم الطفلة التي غادرت لبنان لتلقي 

العالج املنا�شب. فقد انتهت »ق�شيتهم« مع خروج الطبيب من ال�شجن. 

مل يكرتث اأحد منهم اىل التدهور الذي يطال القطاع ال�شحي يف لبنان 

منذ انتهاء احلرب االهلية )1975-1990(. فلقد ا�شارت عدة درا�شات 

ومقاالت ن�شرت خالل ال�شنوات الع�شرين املا�شية اىل اأن القطاع الطبي 

يعاين من اأزمات خطرية، اهمها االزدياد الع�شوائي الأعداد االأطباء. هذا 

اىل  منهم  العديد  ي�شعى  حيث  االأطباء  بني  امل�شت�شري  الف�شاد  عن  عدا 

اإلغاء  اأن  كما  ومهنيتهم.  املري�س  �شحة  ح�شاب  على  املايل  الربح  حتقيق 

الت�شعينيات  منت�شف  خالل  حبي�س  فوزي  العايل  والتعليم  الثقافة  وزير 

تلميذ  20/12 معداًل مقبوال اللتحاق  الذي كان يحدد  مر�شوم اجلدارة 

ح�شب  وذلك  الطالب  م�شتوى  على  اأثر  الطب،  بكلية  الثانوية  ال�شهادة 

نقابة  ان  اىل  هنا  اال�شارة  وجتدر   .
20

يون�س فايق  ال�شابق  االطباء  نقيب 

التاأديبي  جمل�شها  اتخذ  وقد  طبيبا  األف   11 حوايل  اليوم  ت�شم  االطباء 

مزاولة  مبنع  قرارات  ثالثة  اليوم  حتى   1946 �شنة  تاأ�شي�شها  تاريخ  منذ 

اأي  يغيب  االطباء،  �شمت  مقابل  ويف   .
21

فقط اطباء  ثالثة  عن  املهنة 

كما  املطلب،  هذا  ال�شحي.  النظام  يف  النظر  اإعادة  حول  ر�شمي  مطلب 

دفنت  والنواب حيث  الوزراء  داخل جدران جمل�س  ي�شدح  بقي  غريه، 

مئات امل�شاريع �شابقاً. فكيف احلال اليوم ولبنان من دون موازنة منذ 10 

�شنوات واحلكومة معطلة وجمل�س النواب ال ينعقد �شوى للتمديد لنوابه 

الذين غاب عنهم ا�شول الت�شريع.
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الو�شع  اأّن هذا  اإىل  وي�شري  االإنتاج«.  واالإنتاج حلماية  اال�شترياد  بني  توازٌن 

بقي على ما هو عليه، حتى ان�شمام لبنان اإىل »اإتفاقية التي�شري العربية«، التي 

اأدت اإىل ا�شترياد امللح امل�شري، من دون �شرائب، ب�شعر اأرخ�س من كلفة 

االإنتاج املحلي. ويلفت �شا�شني االنتباه اإىل اأنه يف العام 1972، �شدر قانون 

ت�شنيف ال�شواطئ ال�شمالية الذي �شّنف االأمالك البحرية على اأنها مناطق 

برغبتهم  اأرا�شيهم  اإخالء  اإىل  املالحات  اأ�شحاب  بع�س  دفع  »ما  �شياحية، 

يرى  ذاته،  الوقت  يف  اأنه  اإال  مربحاً«.  يعد  مل  امللح  اإنتاج  الأن  ال�شخ�شية، 

اأن »امل�شاريع ال�شياحية يف املنطقة �شربت املالحات واإنتاجها ولقمة عي�س 

اأ�شحابها، معترباً اأن »االأمر الذي �شرب امللح اللبناين اأكرث هو تواجد بع�س 

املالحات على اأمالك عاّمة بحرّية، وعدم رغبة الدولة يف دعم اإنتاج امللح«.

يف ق�شية راأ�س املالليح، يو�شح النا�شط البيئي حافظ جريج، يف مقابلة مع 

»املفكرة«، اأنه مت اإن�شاء خزانات غري �شرعية لتوزيع الغاز يف موقع املالحات، 

خالل حرب 1975-1990. واأ�شار اإىل اأن اأ�شحاب املالحات، بالتعاون مع 

ن�شطاء بيئيني، طالبوا باإلغاء هذه اخلزانات بعد انتهاء احلرب، اإال اأن مالكها 

كان مدعوماً بغطاء �شيا�شي. ويلفت جريج االنتباه اإىل اأن امل�شكلة االأخطر 

احلرب،  قبل  �شناعية  منطقة  اأنها  على  ت�شنيفها  يف  كانت  املنطقة  هذه  يف 

حيث �شار ال�شرر االأكرب يف قدوم »�شركة الرتابة الوطنية« واعتمادها راأ�س 

مفاو�شات  اأن  اإىل  وي�شري  امللح.  تلوث  اإىل  اأدى  ما  لها،  كموقع  املالليح 

ح�شلت بني منتجي امللح واأ�شحاب ال�شركة اأدت اإىل موافقة ال�شركة على 

دفع فرق �شعر امللح الذي هبط ب�شبب تلوثه جراء الغبار املت�شاعد من م�شانع 

التفاو�س.  ورف�شت  احلرب  بعد  التعوي�شات  هذه  اأوقفت  اأنها  اإال  الرتابة. 

وهنا، ي�شّدد جريج على اأن ترك اأ�شحاب املالحات مل�شدر رزقهم مل يكن 

باإرادتهم ورغبتهم الأن امللح مل يعد مربحاً، بل ب�شبب ياأ�شهم وا�شت�شالمهم 

من الو�شع والطبقة احلاكمة التي بررت للف�شاد والتلوث بت�شنيف املنطقة 

لبع�س  �شهرياً  مبلغاً  تدفع  كانت  ال�شركة  اأن  واأ�شاف  �شناعية.  منطقة 

االأ�شخا�س يف املنطقة، لل�شكوت عن التلوث الذي ت�شببه.

اأرا�شي راأ�س  اأنه عندما مت ت�شنيف  ويف ق�شية دير الناطور، يو�شح �شا�شني 

الناطور من ِقبل التنظيم املدين كمنطقة �شياحية وعادت هذه الق�شية اإىل 

الواجهة فور انتهاء احلرب، »اأدرك الدير اأنه غري قادر على ا�شتثمار اأرا�شيه 

مبا�شرة يف جمال ال�شياحة فقام بتاأجريها اإىل �شركة ت�شم م�شتثمرين لبنانيني 

مبوجب عقد ر�شمي«. وبناًء على ذلك، اأعطت ال�شركة تعوي�شاً بدل اإخالء 

الأ�شحاب املالحات املوجودة على اأرا�شي االأوقاف. وقد ا�شرتطت عليهم 

على  ن�شهده  ما  وفق  فعليا  مّت  الذي  االأمر  القب�س،  قبل  املالحات  تدمري 

راأ�س  مالحات  اأ�شحاب  اأن  على  جريج  ي�شدد  جهته،  ومن  الواقع.  ار�س 

الناطور )دير الناطور(، كاأ�شحاب مالحات راأ�س املالليح، مل يرتكوا عملهم 

باإرادتهم، بل ح�شل ذلك بعد اأن اأتت �شركة ا�شتثمارية كربى، مدعومة من 

ِقبل اأ�شحاب اأعمال و�شا�شة لبنانيني، الإ�شتئجار االأر�س بحجة اإ�شتثمارها 

»يف م�شاريع �شريعة الربح«. ويلفت االإنتباه اإىل اأنه مت اإر�شال ال�شما�شرة اإىل 

اأ�شحاب املالحات من اأجل اإقناعهم باأن اإنتاج امللح مل يعد مربحاً ومل يعد 

واإعطائهم بدل خلو.  الدير،  ا�شتئجار هذه االأرا�شي من  هناك جدوى من 

ويرى جريج اأن »هذه ال�شركة اأغرت الدير وغررت به كما غررت باأ�شحاب 

املالحات«، مت�شائاًل: »ملاذا ال يكون اال�شتثمار م�شروطاً يف اأرا�شي االأوقاف، 

هذا  على  اجلواب  اأن  واأ�شاف  فا�شدة؟«  �شياحية  مب�شاريع  ا�شتغاللها  ملنع 

ال�شوؤال، كان دائماً اأن »لالأديرة اأرا�ٍس �شا�شعة يجب اأن ت�شتثمرها مل�شلحة 

ال  الدير  خلف  املوجودة  املالحات  اأن  هو  بالذكر  واجلدير  الطائفة«.  اأبناء 

تزال تعمل، اإذ اأو�شح جريج اأن الدير ا�شرتط عدم �شم واجهته البحرية اإىل 

امل�شاريع ال�شياحية املزمع اإن�شاوؤها.

واإمعانا يف �شرب امللح، ي�شري امل�شدر الذي رغب عدم الك�شف عن هويته 

اإىل اأنه يف العام 2011، اأ�شدرت ال�شلطات اللبنانية القانون الرقم 178 الذي 

يلزم يف اأن يحتوي ملح الطعام يف لبنان على مادتي اليود والفلور، بحجة اأن 

الفلور مينع ت�شو�س االأ�شنان. وقد اأكدت الدرا�شات الطبية احلديثة االأ�شرار 

)�شحيفة  العظام  ترقق  ومنها  ال�شحة،  على  املادتان  هاتان  ت�شببها  التي 

»ال�شفري«، 14-05-2013( ويت�شاءل: »ملاذا اأ�شدرت الدولة اللبنانية هذا 

القانون يف حني اأن باقي دول العامل اأقرت �شرورة خلو امللح من هذه املواد 

ب�شبب اأ�شرارها؟« وقد راأى اأن هذه ال�شيا�شة امنا رمت هي اأي�شاً اىل �شرب 

امللح اللبناين )ومعه مالحات اأنفه(، خ�شو�شاً بعدما تبني اأن معامل تكرير 

اإىل  املادتني  اإ�شافة هاتني  قادرة على  اآالت متطورة  لبنان ال متلك  امللح يف 

ملح الطعام ب�شكل مدرو�س ومنتظم، بح�شب الكمية التي حددها القانون. 

واجلدير بالذكر اأنه يف 22 اأيار 2014 �شدر املر�شوم الرقم 11841 الذي يلزم 

اأ�شحاب معامل امللح يف لبنان بزيادة مادة الفلور بن�شبة 250 ميلليغرام يف 

امللح ما مل تكن مفلورة،  وا�شترياد مادة  اإدخال  الواحد، ومنع  الكيلوغرام 

على اأن يبداأ تطبيقه بعد �شنة من تاريخه. اإال اأن وزير ال�شحة وائل اأبو فاعور 

قّدم طلباً ر�شمياً بتجميد العمل يف هذا القانون، بعدما تبينت اأ�شرار الفلور 

واليود. )�شحيفة »االأخبار«، 2014-11-22(

ويلفت امل�شدر االنتباه اإىل اأنه عندما حتاول طرح املو�شوع مع اأحد امل�شوؤولني 

اأنفه  اأهايل  »غالبية  اأن  هو  الدائم  العذر  يكون  احلاكمة،  ال�شيا�شية  الطبقة  اأو 

هاجروا ومل يعد هناك من يعمل يف املالحات، واأن ا�شتخراج امللح حرفة متعبة 

وغري مربحة. فقد مات امللح وهذه االأرا�شي اأ�شبحت ميتة يجب اأن ننع�شها 

ون�شتثمرها«. اإال اأنه من جهة اأخرى، بح�شب امل�شح الذي قام به امل�شدر على 

االأر�س، يوؤكد بع�س اأ�شحاب املالحات نّيتهم وا�شتعدادهم على العودة اإىل 

طريقة  وتعليمهم  عمال  وا�شتقدام  ممكنة،  فر�شة  اأقرب  ت�شيري مالحاتهم يف 

االإنتاج. بدوره، ي�شري جريج اإىل اأنه عندما حاول التوا�شل مع بع�س امل�شوؤولني 

حلل ق�شية املالحات، خ�شو�شاً يف منطقة دير الناطور، قيل له: »ال دخل لك 

الربح  لنا  يوؤمن  امل�شروع  هذا  الأن  املو�شوع،  هذا  اأنفه يف  من  �شخ�س  والأي 

ال�شريع، ونريد اأن نن�شئه للخليجيني«.

اأكد جميع من التقيناهم يف  اأنفه، بح�شب ما  اأن ملالحات  على الرغم من 

البلدة، الدور االأكرب يف ازدهارها عمرانياً واقت�شادياً ويف تعليم اأبنائها، اإال اأن 

الطبقة ال�شيا�شية احلاكمة املتحالفة مع اأ�شحاب الر�شاميل قررت �شرب امللح 

من اأجل تاأمني م�شاحلها اخلا�شة وحما�ش�شاتها. ويعترب جريج اأنها »ال�شيا�شة 

الفا�شدة ت�شرق )اللقمة( من اأفواه النا�س يف الرملة البي�شاء ودالية الرو�شة 

ت�شرب  تخريبية  مب�شاريع  ال�شاطئ  الفرتا�س  اأنفه،  يف  وكذلك  بريوت،  يف 

النظام البيئي واملوارد الطبيعية واحلياة االجتماعية«.

٭ صحافي، من فريق عمل المفكرة القانونية    

إبراهيم خليل شرارة

امللح، وهي  باإنتاج  لبنان  اأنفه يف �شمايل  بلدة  ا�شتهرت  قرون خلت،  منذ 

حرب  انتهاء  بعد  اأنه  اإال  جيل.  بعد  جياًل  اأهلها  فيها  عمل  التي  احلرفة 

بالزوال.  مهّددة  املالحات  هذه  اأ�شبحت   ،)1990-1975( لبنان 

املخاطر  تكاثر  مع  قيمتها،  تفقد  املنطقة  تلك  يف  امللح  اأحوا�س  وكادت 

ال�شخرية  ال�شواطئ  من  كبرية  فم�شاحات  احلرفة.  هذه  تهدد  التي 

تاأجريها  بعد  �شياحية،  ومنتجعات  م�شانع  اإىل  حتولت  االأحوا�س  حيث 

امل�شتورد  امللح  اأ�شبح  ثانية،  جهة  ومن  العقاري«.  »التطوير  ل�شركات 

بعدما  خ�شو�شاً  البلدة،  هذه  يف  املالحات  الأ�شحاب  االأكرب  الكابو�س 

فاأ�شبح  امل�شتورد من م�شر،  امللح  ال�شريبة على  اللبنانية  ال�شلطات  األغت 

�شعره اأقل من �شعر املنتج املحلي. واجلدير بالذكر اأن �شيا�شة �شرب امللح 

اللبناين مل تكن من اخت�شا�س احلكومات اللبنانية فقط، اإال اأنها جاءت 

خ�س 
ُّ
الر منح  منعت  التي  والفرن�شي  العثماين  االحتالل  �شلطات  مع 

الأ�شحاب املالحات؛ وقد ازدهرت هذه احلرفة بعد اال�شتقالل، حتى مت 

الق�شاء عليها جمدداً بغطاء �شيا�شي وقانوين.

اإن ق�شية مالحات اأنفه تنق�شم اإىل اثنتني: االأوىل هي ق�شية راأ�س املالليح 

التي  املالحات  مواقع  الرتابة على  م�شانع  �شيطرت  اأنفه(، حيث  )جنوبي 

العام  يف  �شناعية  منطقة  ت�شنيفها  منذ  عامة،  اأمالك  على  مبنية  كانت 

1972، واأدت اإىل تلوث امللح وتراجع قيمته. اأما الثانية فهي ق�شية مالحات 

راأ�س الناطور )�شمايل اأنفه( التي كانت مبنية على اأوقاف تابعة لدير الروم 

اأي�شاً   1972 العام  يف  �شياحية  كمنطقة  ت�شنيفها  مت  حيث  االأرثوذوك�س، 

الإن�شاء م�شاريع �شياحية على مواقع املالحات. وقد زادت حالة مالحات 

�شغط  بعدما  خ�شو�شاً   ،1990 يف  احلرب  انتهاء  بعد  �شوءاً  الناطور  دير 

ال�شيا�شية  الطبقة  من  بدعم  الإخالئها،  م�شغليها  على  االأعمال  اأ�شحاب 

احلاكمة حينها، وبالتفاهم مع الدير. 

وهنا، ال بد من االإ�شارة اإىل اأن هذه االأرا�شي مل تكن مملوكة تاريخياً من الدير، 

بل كان لها مالكوها من اأ�شحاب املالحات، وقد وهبوا اأرا�شيهم للدير خالل 

االحتالل العثماين، كي يتهربوا من دفع ال�شرائب. فاأ�شبحت تابعة لالأوقاف، 

وقاموا با�شتئجارها يف ما بعد لت�شيري عمل املالحات. ويف كال احلالتني، خ�شرت 

اأنفه مالحاتها ب�شبب اأطماع مدعومة من اأ�شحاب الر�شاميل، خ�شو�شاً بعدما 

�شاء الو�شع. وحالياً، بح�شب ما اأكدت م�شادر بلدة اأنفه، هناك ثالث مالحات 

ما زالت تعمل يف واجهة الدير البحرية، و12 حرفياً ما زالوا يعملون يف مهنة 

ا�شتخراج امللح، فيما ترك 11 �شواهم املهنة موؤخراً.

عن  الك�شف  عدم  طلب  اأنفه،  مالحات  ق�شية  على  مطلع  م�شدر  يو�شح 

هويته، يف لقاء مع »املفكرة القانونية«، اأنه بداأ بتجميع املعلومات من اأ�شحابها 

ب�شاأن اإيقاف االإنتاج يف ال�شنوات املا�شية. ويقول امل�شدر: »مل اأقدر على 

غ�س النظر عن هذه الق�شية واأردت م�شاعدة هوؤالء االأ�شخا�س املهم�شني 

اأحرق  ال  حتى  ال�شحافة  مع  احلديث  »رف�شت  م�شيفاً  واملظلومني«، 

يف  �شياحي  م�شروع  اإقامة  عن  اإعالمياً  احلديث  بداأ  باأنه  ويذكر  الق�شية«. 

املا�شي.  القرن  من  االأخرية  اخلم�س  ال�شنوات  خالل  املالحات،  اأرا�شي 

االإعالم،  و�شائل  ومكثف يف  علني  ب�شكل  تظهر  االعرتا�شات  بداأت  واإذ 

اأ�شحاب النفوذ ب�شكل م�شترت وجنحوا يف حتقيق غاياتهم عن طريق  عمل 

اإ�شدار مر�شوم جمهوري يلغي الطريق البحرية ويغرّي م�شار ال�شكة احلديدية 

املجاورة للمالحات ويدمج بع�س االأرا�شي.

ويف �شياق مت�شل، يقول امل�شدر اإن »م�شروع �شرب املالحات بداأ يف العام 

للبنان، من جبيل  ال�شمايل  ال�شاحل  �شراء  بداأت حماوالت  1992 عندما 

حتى طرابل�س وما بعدها. وي�شري اإىل اأنه »عندما و�شلت حماوالت ال�شراء اإىل 

اأ�شحاب املالحات، رف�شوا البيع اأواًل، فتعر�شوا ل�شغوطات قا�شية اأجربتهم 

على الر�شوخ ل�شلطة املال يف ما بعد«. ويوؤكد اأن بع�س اأ�شحاب املالحات 

اأنه  يخافون من البوح عن الطرق التي مت فيها اإجبارهم على البيع، مو�شحاً 

كان هناك حماوالت عدة الإقناع النا�س بعدم مقدرتهم على االإنتاج ب�شبب 

�شعر امللح امل�شري، وباأن امللح اللبناين مل يعد مربحاً، فيدفعون لهم بدل خلو 

لالأرا�شي امل�شتاأجرة من اأوقاف الدير. وي�شيف اأن طرقا اأخرى من ال�شغط 

الإجراء  رخ�شة  منحهم  عرقلة  منها  ُتعتمد،  كانت  املالحات  اأ�شحاب  على 

فرتميم  بالكامل.  امللح  اإنتاج  عملية  يعيق  ما  ملالحاتهم،  ال�شنوي  الرتميم 

املالحات كان يح�شل باإذن من القائم مقام، واأ�شبح بعد احلرب االأهلية باإذن 

من وزارة االأ�شغال العامة، التي ترف�س منح الُرخ�س بحجة عدم اطالعها على 

مع  جربوا 
ُ
اأ وهكذا،  املالحات.  ب�شاأن  توفر جداول  وعدم  بدايته  منذ  امللف 

الوقت على اخل�شوع واإخالء مالحاتهم مقابل بدل مادي.

واجلدير بالذكر اأن اأول قرار لتنظيم املالحات وا�شتخراج امللح �شدر عن وزارة 

املالية يف احلكومة اللبنانية بعد اال�شتقالل، يف العام 1952، حيث كان على 

كل من يريد اأن ي�شتثمر مالحة على ال�شاطئ البحري اأن ُيقّدم ت�شريحاً يذكر 

فيه ا�شمه وا�شم املوقع واالأمتار املُ�شتثمرة فيه. كما كان على املُ�شتثمر اأن يدفع 

�شريبة موجبة على االأمتار املربعة املنتجة للملح يف �شهر اآب من كل عام من 

اأجل ح�شوله على رخ�شة اال�شتثمار. وتوؤكد م�شادر متطابقة لـ«املفكرة« اأن 

خ�س 
ُّ
هذه احلال بقيت حتى العام 1993، حني األغت وزارة املالية هذه الر

بحجة اأن »املالحات تعّطل ال�شاطئ بعمل �شخيف«. 

ويذكر امل�شدر باأنه قبل احلرب االأهلية اللبنانية )1975-1990(، كان يتم 

والكمية  كله،  لبنان  يكفي  ما  اأي  امللح؛  من  طن  األف   55 حوايل  اإنتاج 

التي تزيد كانت ُت�شّدر اإىل �شوريا. وقد اأدى ذلك اإىل ازدهار اأنفه عمرانياً 

واقت�شادياً يف منت�شف القرن املا�شي. اإال اأنه عندما رف�س اأ�شحاب املالحات 

اإخالء اأرا�شيهم ل�شالح ال�شركات العقارية بادئ االأمر يف العام 1992، مت 

ا�شترياد امللح امل�شري بثلث ال�شعر الذي كان يتم فيه اإنتاج امللح اللبناين. 

وقد اأدى ذلك اإىل �شرب االإنتاج، علماً اأنه قبل ذلك كان هناك 200 يف 

املئة �شريبة على امللح امل�شتورد حلماية االإنتاج اللبناين. هنا، ي�شري امل�شدر 

جربت على ا�شترياد امللح 
ُ
اإىل اأن حجة احلكومة اللبنانية حينها كانت اأنها اأ

من م�شر بعدما وقعت معها على اتفاقية للتبادل التجاري يف العام 1992، 

العام  يف  ُوّقعت  التي  التجاري  للتبادل  العربية«  التي�شري  »اإتفاقية  �شمن 

1981 وان�شم اإليها لبنان بعد انتهاء احلرب مبا�شرًة. ويرى امل�شدر اأن هذه 

الت�شرفات تعود اإىل �شيا�شة متبعة من ِقبل ال�شلطة ال�شيا�شية احلاكمة، تريد 

اأن  ما ميكن  اأن هذا  امل�شدر  اأو�شح  وقد  الوطني.  االإنتاج  قتل  من خاللها 

نراه اأي�شاً يف اأمور اأخرى ك�شرب �شوق القما�س على �شبيل املثال، حيث 

التي كانت على  تلك  وانخف�شت  االأقم�شة  ال�شريبة على حمالت  زادت 

حمالت الثياب اجلاهزة، ب�شبب م�شالح بع�س ال�شيا�شيني وحما�ش�شاتهم؛ 

وهو منطق �شيطر على القطاعات اللبنانية كافة بعد حرب 1990-1975.

الناطور  راأ�س  ِقبل دير منطقة  املُكّلف من  اأخرى، يرى املهند�س  من جهة 

جورج �شا�شني، يف حديث مع »املفكرة« خالل زيارة قمنا بها ملالحات اأنفه، 

اأن »ن�شف اأنفه ُبنيت من مردود اإنتاج امللح«. اإال اأنه يف الوقت ذاته، يعترب اأن 

»االإنتاج املحّلي مل يكن يكفي احلاجة اللبنانية املحلية للملح، فكان هناك 
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المال يطارد كيف فقدت أنفه ذهبها األبيض؟

األجيال الراحلة 

في أنفه وجبيل

البيئي  النا�شط  اأ�شار  اأنفه،  مالحات  ب�شاأن  امليداين  البحث  خالل 

حافظ جريج اإىل اأن اأحد امل�شاريع التي عادت يف االأ�شابيع االأخرية 

اإىل واجهة النزاع يف اأنفه هو م�شروع نادي اليخوت وال�شراع الذي 

ميحي مدافن البلدة القدمية ويقتحم اآثارها بطرق واإن�شاءات عمرانية. 

اأنف�شهم  »جتهيز  يف  جريج،  بح�شب  امل�شروع،  هذا  اأ�شحاب  بداأ  وقد 

جريج  ويلفت  البناء«.  وبدء  املوقع  على  لل�شيطرة  وهند�شياً  قانونياً 

على  وافقوا  الذين  البلدة،  يف  الدين  رجال  راأي  اإىل  هنا  االإنتباه 

دينية  مبرا�شم  النقل  يتم  اأن  �شرط  القدمية،  املدافن  من  الرفات  نقل 

املزيد،  ت�شتوعب  تعد  مل  املدافن  اأر�س  باأن  ذلك  معللني  خا�شة، 

جريج  ويقول  اآخر«.  مكان  اإىل  املدافن  لنقل  �شرورة  هناك  واأ�شبح 

اإن فاعليات البلدة »ما زالت ترتقب االأحداث على م�ش�س«، الفتاً 

االنتباه اإىل اجتماعات متتالية ح�شلت يف االأيام املا�شية بني اأهايل 

بحري  م�شروع  لـ«تنفيذ  القاطع  رف�شهم  عن  عرّبوا  الذين  البلدة 

م�شددين  اأنفه«،  يف  واالأموات  االأحياء  كرامة  ح�شاب  على  خا�س 

اأو يقبل بنقل  اأر�شاً الأ�شحاب هذا امل�شروع  يبيع  اأن »كل من  على 

يوؤكد  هنا،  اأنفه«.  خليج  تدمري  جرمية  يف  �شريك  هو  اأموات  رفات 

اأنفه االآن يرف�س م�شروع نادي اليخوت  جريج اأن »احلراك العام يف 

اجتماعاتهم  عرب  رف�شهم  عن  البلدة  اأهايل  يعرّب  حيث  وال�شراع«، 

املتتالية اأو اآرائهم التي يتم ن�شرها عرب مواقع التوا�شل االجتماعي. 

املا�شية،  االأيام  انعقدت، يف  التي  االأولية  االجتماعات  اأن  ويو�شح 

كان هدفها جمع املعلومات ومناق�شة خطوات التحرك االإعالمي يف 

الوقت املنا�شب، الأن امل�شروع ما زال قيد االإعداد. 

فارطان  واالجتماعي  البيئي  النا�شط  قّدم  مت�شل،  �شياق  ويف 

قا�شي  اأمام  عري�شة  على  اأمر  طلب  عائالته  من  اأفراد  مع  اأواكيان 

االأرمنية  البطريركية  منع  منه  طالبني  جبيل  يف  امل�شتعجلة  االأمور 

االبادة  من  الناجني  اأحد  جدهم  رفات  نقل  من  االأرثوذك�شية 

هذه  وكانت  البحر.  على  مطلة  لالأرمن  مدافن  يف  واملوجودة 

املدافن قد اأقيمت قرب امليتم الذي اأن�شئ يف 1920 الإيواء مئات 

االإبادة  يف  ذووهم  ق�شى  والذين   survivors الناجني  االأطفال 

يف  العاملني  بع�س  عن  ف�شال  منهم  تويف  من  فيها  ودفن  االأرمنية، 

االأرثوذك�شية  االأرمنية  الكني�شة  اأن  امل�شتدعون  اأ�شار  وقد  امليتم. 

اىل  الرفات  ونقل  حمتواه  من  املدفن  باإفراغ  اإرادتها  اأبلغتهم 

امليتم  حتويل  اىل  وحاجتها  االأمر  هذا  بني  ربطت  وقد  اآخر.  مكان 

�شياحي  م�شروع  اىل  العقار  هذا  يف  يتواجد  ما  وكّل  والكني�شة 

ذاكرة  املنطقة من  هذه  متثله  ما  اىل  التفاتة  اأي  دون  )منتجع(، من 

مبنع  قرارا  القا�شي  اأ�شدر  �شهر حزيران،  ويف  االأرمن.  اىل  بالن�شبة 

قرب  اىل  بالنظر  لالآثار  العامة  املديرية  جواب  بانتظار  املدافن  نقل 

االأثرية.  املنطقة  من  املدافن 

ال�شورة من ار�شيف املفكرة القانونية. ت�شوير علي ر�شيد

ال�شورة من ار�شيف املفكرة القانونية. ت�شوير علي ر�شيد

ال�شورة من ار�شيف املفكرة القانونية. ت�شوير علي ر�شيد
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يتمثل  جوهريا  �شوؤاال  القانون  على  يطرح  القادمة  االأجيال  مفهوم  اإن 

اعتاد  القانون  كان  فاإذا  منها.  امل�شتفيدين  اأو  احلقوق  اأ�شحاب  حتديد  يف 

على اأ�شحاب حقوق حمددين، فاإن فكرة امل�شتفيد غري املوجود اأو الذي 

�شياأتي يف امل�شتقبل جتعل القاعدة القانونية اأمام اإحراج: فما هي احلقوق 

�شمانها  على  �شي�شرف  ومن  بعد؟  ياأت  مل  ملن  �شمانها  يتوجب  التي 

مكّونات  من  مكّونا  لت�شبح  تبلورت  القانونية  املع�شلة  هذه  وانفاذها؟ 

هو  فقط  الفرد  يعد  الذي مل  اجليل  هذا  االن�شان،  الثالث حلقوق  اجليل 

البيئية،  احلقوق  �شتوجد:  التي  اأو  املوجودة  املجموعة  بل  منه  امل�شتفيد 

احلق يف التنمية، الت�شامن. وكان اإعالن م�شوؤولية االأجيال احلا�شرة جتاه 

االأجيال املقبلة، اأف�شل اإطار لهذه العالقة بني احلا�شر والقادم.

مادة   12 ت�شّمن  اإعالٌن   1997 �شنة  يف  اليون�شكو  عن  �شدر  فقد 

االأجيال  اإحتياجات  �شون  يف  احلا�شرة  االأجيال  م�شوؤولية  حو�شلت 

�شليمة  بيئة  يف  حقها  وحماية  كامال  �شونا  وم�شاحلها  واملقبلة  احلا�شرة 

النظم  برثاء  القادمة  االأجيال  اإنتفاع  و�شمان  وم�شتدامة  �شاملة  وتنمية 

وبالرجوع  تداركها.  يتعذر  وم�شاكل  الإ�شابات  توريثها  وعدم  البيئية 

 �شمان »اإ�شتمرارية احلياة 
ّ
2014، نالحظ اأنه اأقر 27 جانفي  اإىل د�شتور 

القادمة« لالأجيال  االآمنة 

األجيال  حقوق  دسترة«  ومجاالت  مظاهر   -  1
القادمة«:

بالرجوع اإىل د�شتور 27 جانفي 2014 نالحظ اأن مفهوم االأجيال القادمة 

وما يرتتب عليه مت اإدراجه يف وثيقة الد�شتور يف م�شتويات خمتلفة.

اإلقرار الصريح بحقوق األجيال القادمة: 

القادمة  االأجيال  حقوق  ربط  اأنه  املبا�شر  التكري�س  هذا  يف  واملالحظ 

ن�س  من  يتجلى  ما  وهذا  امل�شتدامة.  التنمية  وحقوق  البيئية  باحلقوق 

التوطئة والتي ربطت �شراحة »�شرورة امل�شاهمة يف �شالمة املناخ واحلفاظ 

با�شتمرارية  الطبيعية«  مواردنا  ا�شتدامة  ي�شمن  مبا  البيئة  �شالمة  على 

الد�شتور  من   42 الف�شل  يتاأّكد يف  كما  القادمة.  لالأجيال  االآمنة  احلياة 

حق  وت�شمن  الثقايف  املوروث   ... »حتمي  الدولة:  اأن  على  ن�ّس  والذي 

امل�شتوى  على  �شريحة  ب�شفة  يتدعم  ما  وهو  فيه«.  القادمة  االأجيال 

»هيئة  اإحداث  على  الد�شتور  من   129 الف�شل  ن�س  حيث  املوؤ�ش�شاتي 

القادمة«. امل�شتدامة وحقوق االأجيال  التنمية 

تتعلق  هامة  م�شاألة  يثري  القادمة  االأجيال  حقوق  د�شرتة  يف  التوجه  هذا 

القانونية  الن�شو�س  بقية  كما  الد�شتور  فن�ّس  امل�شطلح.  هذا  بتعريف 

الوطنية والدولية تكر�س امل�شطلح دومنا تعريف له او حتديد ملحتواه. 

اأو  النمو  طور  يف  اأجيال  بحقوق  اإقرار  هو  الد�شتوري  التم�شي  وهذا 

تاأِت بعد.  التي مل 

 

3 - اإلضافات الدستورية في مجال حقوق 
األجيال القادمة:

الد�شتور اجلديد ملفهوم االأجيال  اإقرار  اإن  الذي يطرح هنا: هل  ال�شوؤال 

اأنه  اأم  »القانونية«  وبتبعاته  باملفهوم  اإقرارا  يعترب  �شريحة  ب�شفة  القادمة 

جمرد اإعالن �شيا�شي اأو اأخالقي خال من التبعات على م�شتوى احلقوق 

و الواجبات؟ فكيف ميكن للقانون )مبعناه الوا�شع( اأن يعطي لهذا املفهوم 

دالالته من ناحية و اآثاره على م�شتوى احلقوق و الواجبات؟

اأن ي�شمن الد�شتور يف توطئته »ا�شتمرارية احلياة -  ال�شحنة االأخالقية: 

االآمنة لالأجيال القادمة وا�شتدامة املوارد الطبيعية« اإمنا ي�شكل اإلتزاماً 

الفكرة  بوجوب حتقيق نوع من االإن�شاف بني االأجيال. هذه  اأخالقياً 

والتي جتعل من االأجيال القادمة مو�شوعا للقانون وخا�شة يف املجال 

ل�شنة  وا�شنطن  اتفاقية  توطئة  يف  م�شمنة  جندها  والتنموي  البيئي 

1973 واملتعلقة باالجتار يف االأ�شناف احليوانية والنباتية. وهو ما تّدعم 

اأن  �شراحة  اأقر  والذي   1987 ل�شنة    ”Brundtland“ تقرير  يف 

»اال�شتغالل الكبري للموارد املحدودة �شيق�شي على الوحدة الطبيعية 

الدولية  االتفاقيات  كل  الحقا  ذلك  لتقر  القادمة«  االأجيال  و�شيفقر 

»ريو«  يف  االأر�س  قمة  من  انطالقا  امل�شتدامة  والتنمية  بالبيئة  املتعلقة 

Rio  )توطئة اتفاقية »ريو« للمحافظة على التنوع البيولوجي واتفاقية 

اأقرت  فقد  الدويل،  الق�شاء  م�شتوى  على  اأما  املناخية(.  التغريات 

حمكمة العدل الدولية يف ق�شية 25 �شبتمرب 1997 واجب االإن�شاف 

نحو االأجيال القادمة. فاالأ�شل اعتبار املوارد الطبيعية )وغريها كاملوارد 

الثقافية( هي تراث ينتقل من جيل اإىل جيل وال يحق الأي جيل اأن 

يحتكر املورد الطبيعي اأو الثقايف واأن يبدده. 

القادمة: -  االأجيال  حقوق  حماية  ملبداأ  القانونية/االإلزامية  ال�شحنة 

اأن  على  ين�س  اأنه  نالحظ  الد�شتور  من   42 الف�شل  يف  بالنظر 

القادمة  االأجيال  حق  وت�شمن  الثقايف  املوروث   ... »حتمي  الدولة: 

فيه«. هذا الف�شل ميثل منوذجا مبا�شرا لالإقرار بحق االأجيال القادمة 

وبتحمل الدولة م�شوؤولية �شمانه. وهي احلالة الوحيدة التي ت�شمنها 

احلالية  االأجيال  م�شوؤولية  درجات  نقي�س  فكيف  �شراحة  الد�شتور 

جتاه االأجيال القادمة؟ 

اإن قراءة ن�س الد�شتور على �شوء توطئته والتي اأعلنت �شمان ا�شتمرارية 

احلياة االآمنة لالأجيال القادمة جتعل من جمموع احلقوق واحلريات ومن 

تنمية  القادمة يف  لتكري�س حقوق االأجيال  اآليات  الد�شتورية  ال�شمانات 

يوؤ�ش�س  بلغته تنمية االأجيال احلالية. وهو ما  امل�شتوى الذي  ال تقل عن 

العابرة  امل�شوؤولية  هذه  االأجيال.  هذه  جتاه  قانونية/موؤ�ش�شاتية  مل�شوؤولية 

لالأجيال وللزمن ميكن اأن تتجلى من خالل املحاور االأ�شا�شية التالية:

م�شتوى املحافظة على ما هو موجود: ويكون ذلك من خالل الدور - 

املادي  الثقايف  االإرث  على  للحفاظ  احلالية  االأجيال  به  تقوم  الذي 

والالمادي كما و�شل اإىل االأجيال احلالية من االأجيال ال�شابقة،

ويتعلق -  موجود:  هو  ما  »الر�شيد« يف  والت�شرف  اال�شتعمال  م�شتوى 

والطاقة  والرتبة  املياه  وخا�شة  الطبيعية  باملوارد  باالأ�شا�س  ذلك 

االأجيال  ا�شتحواذ  تنوع جيني وعدم  فيه من  مبا  البيولوجي  والتنوع 

احلالية على كافة هذه املوارد وتبديدها،

 على م�شتوى تنمية ما هو موجود، من �شاأن هذه امل�شوؤولية اأن توجد - 

موارد جديدة )ثروة( تورثها االأجيال احلالية لالأجيال القادمة.

بتحقيقها  الكفيلة  واالآليات  املبادئ  تتطلب و�شع  الثالث  امل�شتويات  هذه 

و�شمان حقوق االأجيال القادمة. ولذا يكون من املجدي اأن نت�شاءل عن 

الت�شريعات الواجب اإ�شدارها لتنزيل د�شتور 2014 يف هذا املجال.

4 - تنزيل الدستور لحماية حقوق األجيال 
القادمة:

القادمة  االأجيال  حقوق  على  �شراحة  تن�شي�شه  ومع   2014 د�شتور  اإن 

اأي�شا جمموعة من املبادئ و القواعد التي من �شاأنها تفعيل هذه  ت�شمن 

واملوارد  البيئية  باملجاالت  اأ�شا�شا  تتعلق  وهي  لها.  واالإعداد  احلقوق 

الطبيعية ومنوال التنمية واحلقوق االقت�شادية واالجتماعية والثقافية اإىل 

جانب اإحداث هيكل يعنى بحقوق االأجيال القادمة. 

»ت�سمن الدولة احلق يف بيئة �سليمة و متوازنة«:

لت�شمل  1988 ب�شفة متواترة  تون�س منذ  البيئية يف  الت�شريعات  انطلقت 

املتجددة،  الطاقات  البيئة،  املوؤثرات على  الغابات،  تقريبا:  كل املجاالت 

البيولوجية  )الزراعة(  الفالحة  املياه،  تنقيحات جملة  الطبيعية،  املوارد  و 

وزارة  )البيئة(  املحيط  حلماية  الوطنية  الوكالة  بيئية:  هياكل  واإحداث 

البيئة. بحماية  مكلفة 

اإال اأن تطور وت�شعب املادة البيئية جعل الن�شو�س القانونية التي �شدرت 

ويغيب  االأحيان  بع�س  يف  مت�شاربة  اأهميتها  وعلى  التاريخ  ذلك  منذ 

التن�شيق بينها وال ميكن جتميعها ب�شهولة، وهو ما ا�شتوجب التفكري جديا 

يف اإ�شدار »جملة للبيئة« code منذ 2005.

الن�شخة  �شلمت  وقد   .2010 يف  املجلة  اإجناز  على  جديا  العمل  وانطلق 

2013. هذا  نهاية  بالبيئة منذ  اأعدها اخلرباء للوزارة املكلفة  التي  التقنية 

و�شامل  من�شجم  قانون  و�شع  اإىل  يهدف  والذي  الهاّم  الت�شريعي  العمل 

البيئي  الت�شريع  يدعم  اأن  �شاأنه  من  البيئية  الت�شريعات  نواحي  لكل 

القادمة  االأجيال  حقوق  على  �شراحة  بالتاأكيد  نقائ�شه  وجتاوز  وتوحيده 

ل�شمانها.  اآليات  وو�شع 

البيئة:  قانون  مبادئ  كافة  على  املجلة  م�شروع  اأكد  املبادئ،  حيث  ومن 

التقا�شي  الوقاية، احلق يف  امل�شاركة، مبداأ  البيئية، حق  املعلومة  احلق يف 

البيئي. كما كر�س امل�شروع يف ما يتعلق بحماية حقوق االأجيال القادمة، 

االإ�شرار  اإمكانية  من  التاأكد  غياب  عند  يقت�شي  والذي  احليطة  مبداأ 

بالبيئة االمتناع عن ال�شيء اأو تقييده اإىل حني التاأكيد ولو بعد ع�شرات 

جتاه  احلا�شرة  االأجيال  م�شوؤولية  مبداأ  بو�شوح  يعك�س  ما  وهو  ال�شنوات. 

االأجيال القادمة. حيث ال ميكن للحا�شر اأن يقرر ما من �شاأنه اأن يحرم اأو 

يورط من �شياأتي يف امل�شتقبل. 

درا�شة  وخا�شة  احلمائية  الو�شائل  امل�شروع  دعم  االآليات،  حيث  من 

والتجهيزات،  امل�شاريع  اإىل جانب  لت�شمل  بتعميمها  البيئة  املوؤثرات على 

الن�شو�س باأنواعها: اإ�شرتاتيجيات، �شيا�شات، خمططات، ن�شو�س قانونية. 

وهو ما من �شاأنه اأن يجنب االأجيال القادمة اأخطاء االأجيال احلالية عند 

االختيارات الكربى ولكن اأي�شا عند اإقرار امل�شاريع والتجهيزات.

البيئية  الت�شريعات  يف  موجود  هو  ما  اإىل  االإ�شافات  م�شتوى  على  اأما 

الف�شاءات/املجاالت  ونظام  ملفهوم  هاما  اإثراء  امل�شروع  اأقر  فقد  احلالية، 

واجلبال  الطبيعية  امل�شاهد  وحماية  البيولوجي  االأمن  نظم  كما  املحمية، 

والتلوث  الب�شري  والتلوث  ال�شمعي  للتلوث  نظاما  واأقر  والواحات 

واالأ�شواء. باالإ�شعاعات 

»الحق في المياه مضمون. المحافظة على الماء وترشيد 

إستغالله واجب على الدولة والمجتمع«:

اإن احلق يف املاء بو�شفه من احلقوق االأ�شا�شية املرتبطة مبا�شرة باحلق يف 

 1975 مار�س  يف  ال�شادرة  املياه  جملة  يف  �شراحة  اإقراره  يتم  مل  احلياة 

ون�شاالت  �شغط  نتيجة  احلق  هذا  د�شرتة  ومع  العديدة.  تنقيحاتها  رغم 

للماء  القانوين  النظام  النظر يف  اإعادة  يتوجب  املدين،  املجتمع  منظمات 

يف تون�س. هذا التم�شي )اإعادة النظر يف قانون املياه( كان قد �شبق اإقرار 

اأعمال  انطلقت  فقد   .2011 جانفي   14 اأحداث  اأي�شا  و�شبق  الد�شتور 

جلنة من اخلرباء )حتت اإ�شراف وزارة الفالحة( مند �شنة 2009 الإعداد 

ت�شور جديد ملجلة املياه اإما بتنقيح املجلة احلالية اأو باإ�شدار جملة جديدة 

مع ن�شو�شها التطبيقية. ووقع االختيار على �شياغة جملة جديدة �شلمت 

امل�شادقة  ويجدر   .2012 جوان  منذ  للحكومة  التقني  م�شروعها  اللجنة 

على هذا امل�شروع الأ�شباب عدة اأهمها:

ملجلة -  متاما  ومغايرة  هامة  فل�شفة  على  اجلديدة  املجلة  م�شروع  ينبني 

1975 وهي ندرة املياه و�شعوبة حت�شيلها. ومن �شاأن هذه الفل�شفة اأن 

العر�س،  ولي�س  الطلب  قوامها  واإ�شتغالل  ت�شرف  مقاربة  اإىل  توؤدي 

اأن توؤدي  1975. ومن �شاأن اعتماد هذه املقاربة  وذلك خالفا ملجلة 

املائي  املخزون  وحماية  فيها  والتحكم  املوارد  اإ�شتغالل  ح�شن  اإىل 

. للم�شتقبل

التنمية -  مقاربة  اإطار  يف  املائية  املوارد  يف  الت�شرف  مقاربة  اإدراج 

امل�شتدامة. ومن �شاأن هذا االأمر اأن يعزز اجلوانب البيئية واالجتماعية 

يف مقاربة الت�شرف وعدم غلبة البعد االقت�شادي عليها. 

يف -  املندمج  والت�شرف  املاء«  »وحدة  مبداأ  على  تعتمد  مقاربة  بناء 

املائية.  االأحوا�س  بح�شب  املاء  يف  الت�شرف  واإمكانية  املائية  املوارد 

وهو ما �شيمكن من تدعيم ال مركزية الت�شرف.

تدعيم الت�شرف من قبل اجلمعيات واملجموعات.- 

الفيا�شانات -  مبجابهة  يتعلق  فيما  واملوؤ�ش�شاتي  القانوين  االطار  دعم 

والكوارث الطبيعية خا�شة نق�س املياه و اجلفاف،

تدعيم اآليات الرقابة وامل�شوؤولية التقليدية باآليات جديدة تعتمد على - 

التحكيم والو�شاطة وال�شلح، اآليات  النجاعة ومنها 

العمل على تطوير املوارد املائية واإيجاد موارد جديدة وم�شتدامة. - 

يتطلب  اأن  �شاأنه  من  تون�س  يف  املائية  املقاربة  يف  اجلديد  التم�شي  هذا 

اإيجاد هيكل تعديلي خا�س بامل�شائل املائية من �شاأنه اأن يوازن بني  اي�شا 

املتداخلني )االقت�شاديني خا�شة( و بني خمتلف اال�شتعماالت  خمتلف 

اأو بيئية. اأو اإجتماعية معا�شية  اإقت�شادية كانت  للمياه 

»الثروات الطبيعية ملك للشعب التونسي، تمارس 

الدولة السيادة عليها بإسمه«

ي�شم  والذي  الطبيعية  باملوارد  املتعلق  احلايل  التون�شي  الت�شريع  اإن 

مبوجب  (ال�شادرة  املناجم  جملة  وخا�شة  القانونية  الن�شو�س  عديد  اأي�شا 

وجملة   ،(2003 افريل   28 يف  املوؤرخ   2003 ل�شنة   30 عدد  القانون 

يف  املوؤرخ   1999 ل�شنة   93 عدد  القانون  مبوجب  (ال�شادرة  املحروقات 

وقانون  املنا�شبات)،  عديد  اإمتامها يف  و  تنقيحها  مت  كما   ،1999 اوت   17

 .(2004 2 اوت  2004 املوؤرخ يف  72 ل�شنة  التحكم يف الطاقة (عدد 

النظر  اإعادة  اليوم  يتوجب  التقني  امل�شتوى  الهامة على  الت�شريعات  هذه 

واالإ�شتغالل  االإ�شتعمال  )رخ�س  الرخ�س  منح  م�شالة  و حتديدا يف  فيها 

عليها  يقوم  التي  فالفل�شفة  عليها.  املفرو�شة  والرقابة  واالإ�شتك�شاف( 

الت�شريع التون�شي احلايل يف جمال املوارد الطبيعية )مبا فيها موارد اأخرى 

لالإدارة يف  الرئي�شي  الدور  تتمحور حول  والرتبة(  واملياه  الغابية  كاملوارد 

البنّي  ومن  التنفيذ.  ورقابة  ال�شركاء  اأو  املتعاقدين  واإختيار  الرخ�س  منح 

اأن هذه الفل�شفة باتت اليوم يف حال تعار�س مع الف�شل 12 من الد�شتور 

يكون  ذاك،  فاذ  الطبيعية.  للرثوات  مالكا  ال�شعب  من  يجعل  والذي 

ممار�شة  يف  االأ�شا�شي  الدور  املنتخبة(  النيابية  )املجال�س  ال�شعب  ملمثلي 

االتفاقيات  على  امل�شادقة  الطبيعية من خالل  املوارد  على  ال�شيادة  هذه 

الهيئة  اأكدته  قد  كانت  اجلديد  الد�شتوري  التوجه  هذا  بها.  املتعلقة 

ب�شاأن م�شروع  ال�شادر  قرارها  القوانني يف  لرقابة د�شتورية م�شاريع  الوقتية 

قانون »اإنتاج الكهرباء من الطاقة املتجددة«. فقد بني قرار الهيئة تعار�س 

اأنه مينح احلكومة  12 من الد�شتور، على خلفية  بع�س ف�شوله مع الف�شل 

اإبرام االتفاقيات  )وحتديدا الوزير املكلف بالطاقة( �شالحيات وا�شعة يف 

املتعلقة باإنتاج الطاقة دومنا رجوع اإىل جمل�س نواب ال�شعب و جلانه. 

املوارد  حمتوى  لنا  تبني  اأن  امل�شتقبلية  الت�شريعات  على  اأي�شا  بقى 

يكون  اأن  وميكن  عليها.  ي�شري  الذي  العام  القانوين  والنظام  الطبيعية 

ذلك يف اإطار ن�س قانوين �شامل )جملة( حول االمالك الراجعة للذوات 

وزارة  اإحداث  مع  الت�شعينيات  بداية  منذ  اإنطلقت  فكرة  وهي  العمومية. 

اإال  جملة  م�شروع  �شياغة  متت  وقد  العقارية.  وال�شوؤون  الدولة  الأمالك 

وامل�شادقة عليها.  فيها  للتداول  ال�شعب  نواب  انها مل تعر�س مطلقا على 

القانونية  الن�شو�س  ع�شرات  على  م�شتقة  بدورها  العامة  االمالك  وتبقى 

اخلا�شة واملليئة باال�شتنثناءات على م�شتوى احلماية والت�شرف وامكانية 

اال�شقاط يف امللك اخلا�س للتفويت فيها دومنا رقابة تذكر من قبل نواب 

التنفيذية  ال�شلطة  متنح  لها  نظمة  امل  القانونية  فالن�شو�س  ال�شعب. 

�شابقا ورئي�س احلكومة حاليا �شالحيات تغيري  رئي�س اجلمهورية  وخا�شة 

التفويت فيها الحقا. واإمكانية  القانونية لالمالك وتغيري �شبغتها  الطبيعة 

االأجيال  حقوق  مع  متاما  يتعار�س  العمومية  االأمالك  مع  التعامل  هذا 

يف  اال�شل  واأن  خا�شة  العمومية  واالأمالك  الطبيعية  املوارد  يف  القادمة 

الت�شرف يف هذه االأمالك هو املحافظة عليها و«عدم التفويت فيها« وعدم 

االأجيال  تقوم  ر�شيدا  منها  يجعل  ما  وهو  الزمن.  مبرور  ملكيتها  �شقوط 

على  االأقل  على  القادمة  لالأجيال  وتوريثه  وتطويره  باإ�شتعماله  احلالية 

ال�شكل الذي و�شل اإليها وعلى االف�شل يف �شكل اأكرث تطور وثراء. حان 

وحتيينها  العمومية  الذوات  اأمالك  جملة  على  الغبار  لنف�س  اإذاً  الوقت 

والدميقراطية  احلوكمة  مببادئ  يتعلق  فيما  الد�شتور  مقت�شيات  �شوء  على 

الت�شاركية و�شيادة ال�شعب على موارده.

القادمة: التنمية امل�شتدامة وحقوق االأجيال  هيئة 

اأقر الد�شتور يف باب الهيئات الد�شتورية اإحداث هيئة للتنمية امل�شتدامة 

غري  املنظمات  االآن  وتعمل   .)129 )الف�شل  القادمة  االأجيال  وحقوق 

اجلامعة  (حتديدا  امل�شتدامة  والتنمية  بالبيئة  ال�شلة  ذات  احلكومية 

وعلى  الهيئة  لهذه  قانون  م�شروع  �شياغة  على  والتنمية)  للبيئة  التون�شية 

عليه.  وامل�شادقة  لقبوله  له  امل�شاندة  وح�شد  لتقدميه  اإ�شرتاتيجية  اإعداد 

العامة  املبادئ  اإخت�شار  انه بني بكل  الد�شتور، نالحظ  اإىل ن�س  وبالعودة 

الف�شلني  من  ن�شت�شفها  مبادئ  وهي  القانون  عليها  ينبني  اأن  يجب  التي 

125 و129. و�شرنكز يف هذا اخل�شو�س على م�شموالت هذه الهيئة.

اإ�شت�شارية.  �شالحيات  اإال  الهيئة  مينح  ال   125 الف�شل  اأن  نلحظ  بداية، 

فهي » ت�شت�شار ... وجوبا يف م�شاريع القوانني املتعلقة بامل�شائل االقت�شادية 

يف  راأيها  تبدي  »اأن  ولها  التنمية«.  خمططات  ويف  والبيئية  واالجتماعية 

يتوجب  ل�شالحياتها  التحديد  هذا  اإخت�شا�شها«.  مبجال  املت�شلة  امل�شائل 

اإبداء مالحظتني: 

وم�شاريع -  القوانني  م�شاريع  هي  االإجباري  التدخل  جماالت  اإن 

من  النوعني  بهذين  االكتفاء  اأن  البني  ومن  التنمية.  خمططات 

راأيها  اإبداء  اإمكانية  من  الهيئة  يحرم  قد  اأهميتها،  على  الن�شو�س، 

والتي  رئي�س احلكومة خا�شة(  ت�شدر عن  )التي  االأوامر  م�شاريع  يف 

نظام  ذلك،  على  االأمثلة  ومن  املقبلة.  االجيال  التاثري يف  �شاأنها  من 

واملخططات  البيئة  على  املوؤثرات  ودرا�شة  العمومية  ال�شفقات 

العمرانية )مبا فيها خمططات تهيئة الف�شاءات(. 

لن -  اأنه  مبعنى  اإ�شت�شاري،  لراأي  تقدميها  عند  يتوقف  الهيئة  دور  اإن 

اأو تعديلي يف جماالت التنمية امل�شتدامة  اأي دور تقريري  يكون لها 

ما  وقيمة  عملها  قيمة  من  يقلل  ما  وهو  القادمة.  االأجيال  وحقوق 

ي�شدر عنها من اآراء. 

اال�شلية  املعوقات  هذه  يتجاوز  اأن  �شينظمها  الذي  للقانون  ميكن  فكيف 

ليدعم دور الهيئة من ناحية و يوؤكد احلاجة اإليها؟

اال�شت�شارة  طالبي  قائمة  يف  التو�شع  مالئما  يكون  قد  االإطار،  هذا  يف 

املواطنون مبوجب عرائ�س  واأي�شا  نواب مثال(  النواب )10  ُيخول  بحيث 

�شعبية، باال�شافة اىل رئي�شي اجلمهورية واحلكومة اللجوء اليها. ولتدعيم 

العالقة  تنمية  اإن�شائها  قانون  مبوجب  و  الهيئة  على  يكون  الدور،  هذا 

هذه  ح�شور  تركيبتها  يف  يتوجب  حيث  احلكومية،  غري  املنظمات  مع 

املنظمات واأن تخ�ش�س يوما �شنويا لعر�س تقريرها عليها.

امل�شتدامة  بالتنمية  مبا�شرة  املتعلقة  الد�شتورية  املواد  هذه  تنزيل  اإن 

الطبيعية  باملوارد  واملتعلقة  والرتاثية  البيئية  )املواد  القادمة  واالأجيال 

حلماية  تنزيله  يجب  مما  جزءا  اإال  متثل  ال  امل�شتدامة(  التنمية  وبهيئة 

االأجيال القادمة و�شمان حقوقها يف التنمية من ناحية لكن اأي�شا يف النمو 

كربى  )حزمة(  جملة  يف  النظر  اإعادة  يتطلب  ما  وهو  واملتوازن.  ال�شليم 

)االطفال،  اإجتماعية  �شرائح  حق  يف  املجحفة  القانونية  الن�شو�س  من 

ال�شباب، الن�شاء( التي ال تعك�س منط التنمية املرجو والذي يتوجب ان 

ي�شتند بح�شب الد�شتور على: الدميقراطية الت�شاركية، و«احلكم الر�شيد« 

و »العدل بني اجلهات« و«اال�شتغالل الر�شيد للرثوات الوطنية..«

٭ أستاذ قانون بجامعة قرطاج

حقوق األجيال القادمة:
قراءة في الدستور التونسي الجديد

ر�شم رائد �شرف
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جو حمورة

اأن ال�شنوات  2014 موفقة للحكم يف تركيا. وال يبدو  مل تكن بداية عام 

»الناجح«  النموذج الرتكي   
ّ

اأخباراً جيدة ملروجي القادمة �شتحمل  القليلة 

املتتالية،  وال�شيا�شية  االقت�شادية  االنتكا�شات  فبعد  القانون.  دولة  بناء  يف 

�شاحنات  ق�شية  املا�شي  العام  من  الثاين/يناير  كانون  �شهر  يف  ظهرت 

الرتكي،  اال�شتخبارات  ِقبل جهاز  �شوريا من  اإىل  بة 
ّ
املهر الرتكية  االأ�شلحة 

اإىل احتدام ال�شراع ذات  اأدى  والتي قامت ال�شرطة الرتكية بف�شحها، ما 

اخللفية ال�شيا�شية بني خمتلف اأجهزة الدولة.

اإىل  اليوم  اإىل  تتفاعل  تزال  ال  التي  االأ�شلحة  �شاحنات  ق�شية  اأّدت  كما 

بروز �شطوة ال�شلطة ال�شيا�شية على ال�شلطة الق�شائية الرتكية ب�شكل وا�شح، 

ومعها خالفات مل تعرف الرحمة بني تيارين �شيا�شيني اإ�شالميني يحكمان 

»العدالة  حزب  تيار  هو  االأول،  التيار  الرتكية.  بالبريوقراطية  ويتحّكمان 

يف  احلكم  اإىل  و�شوله  منذ  ا�شتطاع  والذي  احلاكم،  االإ�شالمي  والتنمية« 

العام 2002 اإىل اليوم، اأن »يطهر« االإدارات الرتكية وي�شتبدل عنا�شرها يف 

املوؤ�ش�شة الع�شكرية واالأجهزة االأمنية،  ال�شلطة الق�شائية واالإدارية كما يف 

الداعية  تيار  الثاين، فهو  اأما  له ولتياره االإ�شالمي.  املوالني  بالبريوقراطيني 

»العدالة  حزب  مع  املا�شي  يف  حتالف  الذي  غولن«  اهلل  »فتح  االإ�شالمي 

حماية  بها  املنوط  الع�شكرية  املوؤ�ش�شة  اإفقاد  يف  �شويًة  فنجحا  والتنمية«، 

العلمانية  االأحزاب  اإفقاد  ا�شتطاعا  كما  ال�شيا�شية.  قوتها  الدولة  علمانية 

ال�شعبي واالإداري واخلدماتي، واإدخال عدد كبري من  التقليدية ح�شورها 

املوالني لـ«غولن« اإىل اأجهزة الدولة، وحتديداً اإىل �ِشلكي ال�شرطة والق�شاء.

طوياًل.  تدم  مل  الرتكية  االإ�شالمية  القوى  بني  التوافق  �شنني  اأن  اإال 

2013 جممل  اأن تطال �شظاياه منذ العام  اإىل  فاأدى ال�شراع بني تياريها 

بالذات  ال�شراع  هذا  يكن  ومل  الرتكية.  الر�شمية  واالأجهزة  املوؤ�ش�شات 

من  رافقها  وما  �شوريا  اإىل  بة 
ّ
املهر االأ�شلحة  �شاحنات  ق�شية  عن  بعيداً 

وت�شريحات. وتوقيفات  �شيا�شات 

شاحنات األسلحة وصراع األجهزة
املحاذية  الرتكية  هاتاي  والية  �شهدت   ،2014 العام  من  االأول  اليوم  يف 

للحدود ال�شورية تطبيقاً عملياً ل�شراعات االأجهزة الرتكية. ففي حني كان 

اإىل احلدود ال�شورية، قامت  جهاز اال�شتخبارات يرافق اإحدى ال�شاحنات 

ال�شرطة الرتكية بتوقيفها وتفتي�شها لتجد اأنها حمّملة باالأ�شلحة والذخائر.

العام  املدعي  اإ�شارة  على  بناًء  بعملها  قامت  قد  الرتكية  ال�شرطة  وكانت 

االإقليمي »اأوزكان �شي�شمن«. اإال اأن عنا�شر جهاز اال�شتخبارات الرتكي 

اجلمهورية  رئي�س  من  واملقربني  تركيا،  يف  ونفوذهم  ب�شطوتهم  املعروفني 

ال�شرطة  يد  على  بعملهم  للتدخل  ير�شخوا  مل  اأردوغان،  طيب  رجب 

ورجال  ال�شرطة  رجال  بني  التوقيف  موقع  يف  �شجار  فن�شب  املحلية، 

حمولة  اأن  فيه  يقولون  هوؤالء  كان  الذي  الوقت  ويف  اال�شتخبارات. 

املهّددة  اإنهالت االت�شاالت احلكومية  الدولة«،  »اأ�شرار  ال�شاحنة هي من 

عن  التنفيذية  ال�شلطات  ف�شل  ملبداأ  �شارخة  خمالفة  يف  »�شي�شمن«  لـ 

اأيام  بعد  احلادثة  هذه  اإثر  على  موقعه  من  ت�شريحه  ومت  الق�شائية.  تلك 

التوقيف  من  قليلة  �شاعات  بعد  االأمر  انتهى  كما  باآخر.  ا�شتبداله  ومت 

ال�شرطة. لل�شاحنة من  با�شتعادة جهاز اال�شتخبارات 

الداخلية  وزير  قام  ال�شيا�شية،  واملنابر  االأروقة  يف  اأما  االأر�س،  على  هذا 

اجلميع  على  »اأن  القول  العامني عرب  املدعني  بتهديد  اآال«  »اأفكان  الرتكية 

املوقوفة »حتمل  ال�شاحنة  اأن  تعنيهم«، وم�شيفاً  �شوؤون ال  التدخل يف  عدم 

وجود  عدم  من  الرغم  على  ال�شوريني«،  للرتكمان  اإن�شانية  م�شاعدات 

اأنه  اأردوغان  اعترب  كما  الرتكية.  احلدود  من  االآخر  الطرف  على  تركمان 

اأجهزة  بع�س  اأن  موؤكداً  اال�شتخبارات،  مراقبة عمل جهاز  يحق الأحد  ال 

ال�شرطة والق�شاء خمرَتقة من قبل املقربني من »غولن«.

تركيا  تتهم  ال�شورية  باحلرب  املعنية  والغربية  العربية  الدول  كانت  ولطاملا 

باإمداد القوى ال�شورية باالأ�شلحة. وقد وجدت اأنقرة نف�شها هذه املرة عاجزة 

عن رّد هذه االتهامات اأو دح�شها، خ�شو�شاً اأن حدثني هاّمني حلقا توقيف 

تطال  التي  االتهامات  �شحة  واأثبتا  �شوريا  اإىل  املتوجهة  االأ�شلحة  �شاحنة 

اجلانب الرتكي. فكان االأول قيام ال�شرطة بتوقيف �شاحنات عديدة اأخرى 

يف االأ�شابيع التالية، فيما كان الثاين ت�شريب فيديو على املوقع االإلكرتوين 

جلريدة »جمهورييت« الرتكية يظهر االأ�شلحة والذخائر التي وجدتها ال�شرطة 

يف اإحدى ال�شاحنات خالل تفتي�شها.

يف  الرتكية  ال�شرطة  قامت  االأوىل،  ال�شاحنة  لتوقيف  م�شابه  �شيناريو  ويف 

واليات متعددة بتوقيف �شبع �شاحنات اأخرى يف التا�شع ع�شر من كانون 

امليدانية  »املعركة«  تفا�شيل  �شهدت  حيث   ،2014 عام  الثاين/يناير 

وال�شلطة  اال�شتخبارات  وجهاز  جهة،  من  وال�شرطة  العامني  املدعني  بني 

ال�شيا�شية من جهة اأخرى، اأخذاً ورداً واتهامات متبادلة بينها جميعها. ويف 

الوقت الذي قالت فيه اأجهزة ال�شرطة اأنها م�شطرة اإىل تنفيذ اأوامر املدعني 

االأمن  ويحمي  مع �شالحياتهم  يتما�شى  اأن عملهم  هوؤالء  اعترب  العامني، 

الرتكي موؤكدين اأن املوؤ�ش�شتني الوحيدتني اللتني يحق لهما نقل االأ�شلحة 

تاأرجحت  املقابل،  يف  فقط.  واجلي�س  ال�شرطة  هما  الرتكية  االأرا�شي  على 

اآراء ال�شلطة ال�شيا�شية بني التربير باأن ال�شاحنات حتمل م�شاعدات اإن�شانية 

للرتكمان ال�شوريون، وبني اإتهام اأن�شار »غولن« باخليانة وتكوين كيان مواٍز 

الرتكي  اال�شتخبارات  جلهاز  اأن  والزعم  الدولة،  داخل  الر�شمية  لل�شلطة 

احلق يف نقل االأ�شلحة ح�شب القانون.

عملهما  تربير  يف  الرتكية  واحلكومة  اال�شتخبارات  جهاز  من  كل  ويرتكز 

الربملان  اأجراه  الذي  اال�شتخبارات  جهاز  قانون  تعديل  على  ومواقفهما 

 املزيد من احل�شانات القانونية لعنا�شره واأعطى اجلهاز 
ّ
اأقر الرتكي، والذي 

احلق يف قيادة عمليات خارجية والتعاون مع اأي منظمة اأجنبية مبا يف ذلك 

-4-17 يف  عليه  امل�شادقة  متت  هذا  القانون  اأن  اإال  االإرهابية.  املنظمات 

2014، اأي بعد حواىل ثالثة اأ�شهر من عمليات توقيف �شاحنات االأ�شلحة 

من ِقبل ال�شرطة. وهذا االأمر يعني اأن توقيف ال�شاحنات يف بداية 2014 

كان متما�شياً مع القانون الرتكي الذي مل يكن ُيعطي ح�شانة كافية جلهاز 

بالن�شبة  االأ�شلحة جلهات خارجية على عك�س احلال  لنقل  اال�شتخبارات 

اىل التوقيفات احلا�شلة بعد هذا التاريخ.

ومن ناحية اأخرى، بدا ت�شريب فيديو يظهر االأ�شلحة املُخباأة داخل ال�شاحنات 

ترف�س  التي  الرتكية  لل�شلطة  مبثابة �شفعة  الرتكية على موقع »جمهورييت« 

االإقرار بنقلها اأ�شلحة اإىل �شوريا. خ�شو�شاً اأن الفيديو امل�شَور، والذي مت تداوله 

ب�شكل كثيف على االإعالم االإلكرتوين الرتكي وال�شا�شات االأجنبية، مل 

يتم الت�شكيك ب�شحته اأو اإنكاره ب�شدة كما يتم عادة. يف املقابل، مل متر هذه 

ال�شفعة املوجهة اإىل ال�شطة الرتكي من دون رد فعل، فانتهى اأمر رئي�س حترير 

�شحيفة »جمهورييت« »ت�شان دوندار« يف املحكمة.

القضاء كأداة لالنتقام
نقل  يف  اال�شتخبارات  جهاز  لعمل  وال�شرطة  العامني  املدعني  ف�شح  مع 

الغربي  العامل  اأمام  ماأزق  باتت احلكومة يف  ال�شورية،  اجلارة  اإىل  االأ�شلحة 

ويف الداخل الرتكي. ومبا اأن اإ�شكات العامل عن ف�شيحة نقل االأ�شلحة اأمر 

�شعب التحقيق، كانت ردة الفعل احلكومية قا�شية جتاه الداخل الرتكي، 

مدعني  من  االأ�شلحة  توقيف  عملية  يف  �شارك  من  كل  وعاقبت  فتعقبت 

عامني وعنا�شر �شرطة و�شحافيني.

املدعي  ا�شتبدال  اإىل  ُعمد  االنتقائي، حيث  امل�شلكي  التاأديب  مع  بداية 

االأوىل،  ال�شاحنة  باإيقاف  اأمر  الذي  �شي�شمن«،  »اأوزكان  االإقليمي  العام 

�شجع  قد  »املحدود«  االإجراء  هذا  اأن  يبدو  حني  يف  اآخر.  عام  مبدعي 

�شبع  عن  الك�شف  على  ال�شرطة  وعنا�شر  االآخرين  العامني  املدعني 

الرتكية  ال�شلطات  اعتربتها  خطوة  يف  واحد،  يوم  يف  اأخرى  �شاحنات 

احلكومة عرب  توريط  اإىل  وتهدف  »غولن«  تيار  ينظمها  موؤامرة  على  دلياًل 

للنيل منها. الق�شاء وال�شرطة  ا�شتخدام جهازي 

ك�شف  حبل  لقطع  »�شرورة«  القا�شي  احلكومي  الرد  بات  املقابل،  يف 

الق�شاء  فكان  الرتكية.  لل�شلطة  املتتالية  القانونية  وغري  ال�شرية  العمليات 

انتقامية منظمة �شد كل من �شارك  هو اجلهاز االأكرث ا�شتخداماً يف عملية 

عامني  مدعني  خم�شة  نقل  بداية  فتم  االأ�شلحة.  نقل  عملية  ف�شح  يف 

باأمر  والتحقيق  وك�شف  الإيقاف  لل�شرطة  االأوامر  اإعطاء  يف  �شاركوا  كانوا 

ال�شاحنات، ومن ثم و�شعوا يف الت�شرف.

عمليات  يف  �شاركوا  الذين  ال�شرطة  عنا�شر  اىل  بالن�شبة  االأمر  كذلك 

ايقاف �شاحنات االأ�شلحة، فقد اأمرت »حمكمة ا�شطنبول اجلزائية الثانية 

»االإنتماء  بتهمة  ملحاكمتهم  متهيداً  منهم  كبري  عدد  باعتقال  لل�شالم« 

ملنظمة ارهابية«. وقد مت ذلك على الرغم من اأن اأفراد ال�شرطة يعملون وفق 

توجيهات املدعني العامني، ويتلقون عقوبات م�شلكية يف حال خمالفتهم 

هذه  اإن�شاء  وظروف  باأ�شباب  التذكري  يجدر  وهنا،  التوجيهات.  لهذه 

التي  املحكمة  فهذه  اخت�شا�شها.  �شمن  تدخل  التي  والق�شايا  املحكمة 

الرغم  بقرار �شيا�شي من احلزب احلاكم على   2013 العام  اإن�شاوؤها يف  مت 

اآخرين  ومقربني  وزراء  اأربعة  براأت  لها،  االأخرى  االأحزاب  معار�شة  من 

من اأردوغان كانوا قد اتهموا يف ق�شايا ر�شاوى وف�شاد يف العام ذاته، وقد 

باتت معظم الق�شايا التي تتوالها املحكمة اليوم متعلقة مبحاكمة منتقدي 

ال�شلطة يف ال�شحف وعلى و�شائل التوا�شل االجتماعي.

حملي  وقائد  عامني  مدعني  اأربعة  توقيف  ال�شرطة  عنا�شر  توقيف  وتبع 

لل�شرطة، وذلك بعد اإرغامهم على اال�شتقالة وتوجيه اتهامات لهم بـ«حماولة 

االإطاحة اأو اإ�شعاف احلكومة الرتكية من خالل ا�شتخدام القوة اأو االإكراه 

ويف  للك�شف«.  وال�شيا�شية  االأمنية  ون�شاطاتها  الدولة  معلومات  وتعري�س 

8-5-2014، كان املتهمون اخلم�شة يدافعون عن اأنف�شهم ويعتربون اأنهم 

اأو اأن  اأ�شلحة..  »ت�شرفوا وفق القانون.. وال يحق جلهاز اال�شتخبارات نقل 

تتدخل ال�شلطة ال�شيا�شية يف عمل جهاز الق�شاء«، فيما اأردوغان كان ي�شن 

هجوماً لفظياً عليهم يف نف�س اليوم ويعتربهم »مثااًل اآخر عن الكيان املوازي 

)التابع لـ»غولن«(«.

عام  مدٍع  مبحاكمة  املحكمة  اأمرت  واملحاكمات،  التحقيقات  تو�شع  ومع 

قرار  اإىل  الركون  مّت  حني  يف  املحلية،  لل�شرطة  اآخرين  وقائدين  خام�س 

»املجل�س االأعلى للمدعني العامني والق�شاة« ال�شادر يف �شهر حزيران/يونيو 

ك�شف  ق�شية  املتورطني يف  مبحاكمة  بال�شماح  اأمر  الذي   2015 العام  من 

عمليات جهاز اال�شتخبارات الرتكي.

اأما رئي�س حترير �شحيفة »جمهورييت« التي بث موقعها االإلكرتوين فيديو 

ه  �شاحنات االأ�شلحة، فكان له ن�شيب مميز من »العدالة« الرتكية. فقد خ�شّ

اأردوغان بدعوى �شخ�شية بتهمة »التج�ش�س« على الدولة، موؤكداً يف اأكرث 

من مقابلة اأن »من قام ببث الفيديو �شيدفع ثمناً باهظاً«. كما طالب االدعاء 

بال�شجن املوؤبد لل�شحفي الرتكي.

وعلى الرغم من اأن القانون الرتكي �شمح جلهاز اال�شتخبارات بنقل اأ�شلحة 

بعد �شهر ني�شان/اأبريل من العام 2014، تبدو املحاكمات لكل من �شارك 

باإيقافها والتي �شبقت اإقرار القانون، اأقرب اإىل انتقام �شيا�شي منه اإىل م�شار 

ق�شائي طبيعي. وهذا االأمر دفع رئي�س املحكمة الد�شتورية »ها�شم كيليج« 

بعد  فيما  مقّدما  لالنتقام«،  »اأداة  باتت  الرتكية  املحاكم  باأن  االإقرار  اإىل 

ا�شتقالته من من�شبه.

صراع النفوذ يطيح بمنطق سيادة القانون
يف وقت ت�شتمر فيه حماكمة املدعني العامني وعنا�شر ال�شرطة حتى اليوم، 

ال يرتدد اأردوغان بني احلني واالآخر بو�شفهم بـ«اخلونة«، وانتقاد تيار »غولن« 

باأب�شع االألفاظ ب�شكل �شبه دائم. وقد باتت مواقفه »ال�شيا�شية« هذه اأقرب 

اإىل ال�شغط املعنوي على ال�شلطة الق�شائية من اأي �شيء اآخر.

اجتاح  الذي  ال�شر�س  ال�شراع  عن  وتبعاتها  الق�شية  هذه  ف�شل  ميكن  وال 

داخل  وال�شلطة  النفوذ  على  �شراع  على  والقائم   ،2013 العام  منذ  تركيا 

موؤ�ش�شات واأجهزة الدولة الرتكية بني احلزب احلاكم و تيار الداعية »غولن«. 

فمنذ نهاية ذلك العام وحتى اليوم، اأخذ �شراع ال�شيطرة على البريوقراطية 

الرتكية �شكاًل حمتدماً بني التيارين اللذين ميلكان احل�شة االأكرب فيها. ومل 

النفوذ  معارك  من  خ�شو�شاً  االأمنية  املوؤ�ش�شات  كما  الق�شاء  جهاز  ي�شلم 

وال�شطوة هذه. ويعود اختيار هذين اجلهازين كاأر�س ملعركة النفوذ اإىل اأن 

قوة »غولن« ونفوذه احلقيقيني يتمثالن داخلهما. 

فاأدت  وعليه، �شن احلزب احلاكم حمالت تطهري طالت هذين اجلهازين. 

اإىل اإعادة ت�شكيل حواىل 5 اآالف من عنا�شر ال�شرطة، بينهم حواىل 400 

�شابط يف مراكز متعددة، بعد اأن راأت احلكومة اأن لهم عالقة مع تيار »غولن«، 

فيما كان حواىل 1000 �شخ�شا اآخر ُيرغمون على اال�شتقالة. كذلك االأمر 

متت مالحقة وحماكمة اأو ت�شريح و�شرف مئات اآخرين من عنا�شر ال�شرطة، 

يف ق�شايا اأمنية اأو �شيا�شية ت�شبه تلك املتعلقة بتوقيف �شاحنات االأ�شلحة، 

فيما التهمة املوجهة اإليهم تكون غالباً متعلقة باأنهم جزء من منظمة اإرهابية 

اأو ي�شعون اإىل االنقالب على احلكومة.

اأما يف الق�شاء، فكانت ا�شتقالة رئي�س املحكمة الد�شتورية »ها�شم كيليج« 

داخل  ال�شيا�شية  ال�شراعات  بلغته  الذي  املدى  اإىل  وا�شحاً  موؤ�شراً 

ال�شلطة الق�شائية، حيث دق ناقو�س اخلطر واعترب اأن �شخ�شيات مدعومة 

املحكمة  ومنها  الرئي�شية.  املحاكم  على  قب�شتها  عززت  احلكومة  من 

للطعون. العليا  واملحكمة  الد�شتورية 

ويف حني يبدو اأن ال�شراع بني التيارين داخل اأجهزة الدولة مل يوفر اأياً منها، 

يظهر تيار »غولن« على اأنه الطرف االأ�شعف يف املواجهة ال�شيا�شية، فيما دولة 

القانون املن�شودة هي اخلا�شر احلقيقي يف تركيا. فاملوؤ�ش�شات املناط بها خدمة 

اأجل  من  �شيا�شية  الأهداف  ُت�شتخدم  اأدوات  اإىل  تتحّول  وحمايته  املواطن 

اإ�شعاف الفريق االآخر وزيادة النفوذ ولو على ح�شاب تطبيق القانون.

تبقى  النفوذ،  على  ال�شراع  حل�شاب  القانون  �شيادة  منطق  تراجع  ومع 

اليوم،  حتى  تركيا  يف  جدل  مو�شوع  �شوريا  اإىل  املُهربة  االأ�شلحة  ق�شية 

حيث يدفع املقربون من »غولن« وتياره ثمن ف�شحهم ل�شيا�شات احلكومة 

يحاول  من  كل  مبعاقبة  االأخرية  هذه  تقوم  املقابل،  يف  ال�شرية.  الرتكية 

كما  املحلي  العام  الراأي  اأمام  م�شادقيتها  من  التقليل  اأو  منها  النيل 

اأو التدخل يف �شيا�شاتها. االأجنبي، 

ال�شرطة  وعنا�شر  العامني  للمدعني  املحاكمات  ا�شتكمال  وبانتظار 

داخل  »غولن«  تيار  من  تبقى  من  �شد  التطهري  وحمالت  وال�شحافيني 

يقرب  والتنمية«  »العدالة  حزب  اأن  القول  باالإمكان  الدولة،  اأجهزة 

الدولة  اأن  يعني  االأمر  وهذا  الرتكية.  البريوقراطية  بكامل  بالتحكم 

تتحول رويداً رويداً اإىل جهاز تابع حلزب، واأن ف�شح ق�شايا الف�شاد داخل 

اأمراً م�شتع�شياً. اأجهزة الدولة بات 

٭ باحث في الشؤون التركية

القضاء كأداة انتقام:
قضية شاحنات األسلحة المهّربة إلى سوريا

جتدون املقالة يف ن�شختها الكاملة مع املراجع على املوقع االإلكرتوين للمفكرة

ر�شم رائد �شرف
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اإنتاج هذه املطبوعة بدعم مايل من �شفارة مملكة الرنوج يف لبنان وموؤ�ش�شة  مت 

هيرن�س بل - مكتب ال�شرق االأو�شط. االآراء الواردة هنا تعرب عن اآراء املوؤلفني 

وبالتايل ال تعك�س بال�شرورة وجهة نظر املوؤ�ش�شة.

ت�شميم االأعداد 1-4: بوليبود �س.م.ل

ت�شميم: �شتوديو �شفر �س.م.ل

يوزع هذا العدد مع جريدة ال�شفري

مبوجب اإتفاقية تعاون بهذا ال�شاأن.

اجلزئية  الق�شائية  املناقالت  م�شروع  العدل  وزير  عّطل  املا�شي،  اأيار  يف 

اأيار الفائت، والذي  اإياه جمل�س الق�شاء االأعلى بداية �شهر  الذي اأودعه 

يف  الق�شائية  الدرو�س  معهد  يجي 
ّ
خر تعيني  اىل  االأوىل  بالدرجة  رمى 

لالأ�شول  خالفا  حا�شل  التعطيل  هذا  اأن  عن  وعدا  ق�شائية.  منا�شب 

اأنه  فيه  ما  اأخطر  فاإن  العديل،  الق�شاء  تنظيم  قانون  يف  املحددة  القانونية 

2005، وقوامها  �س ممار�شة خطرية تفاقمت ب�شكل خا�س بعد العام 
ّ
يكر

الدرو�س  معهد  خريجي  الق�شاة  تعيني  يف  املربر  وغري  املتمادي  التاأّخر 

للطاقات  هدر  من  ذلك  يحمل  ما  مع  ق�شائية،  منا�شب  يف  الق�شائية 

تن�شاأ  ولالأ�شف،  العدالة.  �شري  ح�شن  على  وخماطر  واملالية  الق�شائية 

هذه املمار�شة يف وقت يعلن فيه اجلميع ترّبمه من التاأخر يف بت امللفات 

29(. ونحن  اأ�شرنا اليه يف عددنا ال�شابق )العدد  الق�شائية. وهذا ما كنا 

فرتات  توثيق  خالل  من  باالأرقام  املمار�شة  هذه  اثبات  اىل  هنا  ن�شعى 

ما  وهذا   .1990 منذ  املتالحقة،  املعهد  خريجي  لدفعات  االنتظار 

تعيني  مر�شوم  بني  الفا�شلة  الفرتات  احت�شاب  خالل  من  توثيقه  اأمكن 

منا�شب  يف  ت�شكيلهم  ومر�شوم  اأ�شيلني  كق�شاة  املعهد  خريجي  الق�شاة 

حاالت  يف  اأنه  التو�شيح  ويهمنا  الق�شائية(.  املناقالت  )مر�شوم  ق�شائية 

الفرتات  اأطول من  املعهد  يجي 
ّ
الفعلية خلر االإنتظار  تكون فرتات  كثرية، 

)وفرتات(  ا�شتحقاقات  ثمة  اأن  اعتبار  على  املرا�شيم،  هذه  بني  الفا�شلة 

التعيني.  مرا�شيم  و�شدور  لهوؤالء  الفعلي  التخرج  بني  تف�شل  اأخرى 

االأعلى اىل اعالن  الق�شاء  يبادر جمل�س  اأن  بداية  يتعني  فبعد تخرجهم، 

من  اأ�شيلني  ق�شاة  هوؤالء  تعيني  مرا�شيم  توقيع  يتم  اأن  ثم  ومن  اأهليتهم 

من  كال  وبالطبع،  واملالية.  العدل  ووزيري  واحلكومة  اجلمهورية  رئي�شي 

هذين اال�شتحقاقني قد يرتب فرتات انتظار اأطول. 

 

الفترة الممتدة من 2005-1990
لدى احت�شاب الفرتات الفا�شلة بني �شدور مرا�شيم تعيني خريجي املعهد 

ومرا�شيم ت�شكيلهم، نلحظ اأنها كانت ال تتعدى االأيام بني 1996-1990، 

واأنها بداأت تطول ابتداًء من عام 1997 حتى 2005. 

وعليه، انتظر 18 قا�شياً عيّنوا يف 1997/2/6 �شهرين وع�شرين80 يوماً من 

 )وقد 
1
تاريخ تعيينهم قبل اأن يتم ت�شكيلهم مبوجب مر�شوم مناقالت جزئية

طال ذلك املر�شوم 85 مركزاً(. وانتظر 24 قا�شياً عّينوا يف 1999/3/16 

 )وقد طال مر�شوم ت�شكيلهم 58 
2
خم�شني 50 يوماً قبل اأن يتم ت�شكيلهم

مركزاً ق�شائياً(. كذلك انتظر 22 قا�شياً عينوا يف 2002/7/17 55 يوماً 

. وتقّل�شت 
3
قبل �شدور مر�شوم الت�شكيالت واملناقالت الق�شائية ال�شاملة

هذه الفرتة اىل �شهر واأ�شبوع بالن�شبة اىل 21 قا�شياً عينوا يف 2003/9/17 

. يف 2004، 
4
ومت ت�شكيلهم مبوجب مر�شوم الت�شكيالت واملناقالت ال�شاملة

 2004/9/10 يف  تخرجوا  قا�شياً   41 فانتظر  لتطول،  الفرتة  هذه  عادت 

5
�شهرين ون�شف مر�شوم الت�شكيالت واملناقالت ال�شاملة.

الفترة الممتدة من 2015-2005
العام  من  ابتداًء  ظهر  االنتظار  فرتات  بخ�شو�س  الكبري  التدهور  اأّن  ااّل 

الغتيال  الالحقة  الكبرية  ال�شيا�شية  لالأزمة  وا�شح  انعكا�س  يف   ،2005

رئي�س الوزراء ال�شابق رفيق احلريري يف 14 �شباط 2005. وان دّل ذلك 

ال�شيا�شية،  بالتجاذبات  الق�شائية  املناقالت  اإرتباط  مدى  فعلى  اأمر،  على 

يف  املعهد  خريجي  من  اأي  ت�شكيل  دون  التجاذبات  هذه  حالت  بحيث 

املناقالت  مر�شوم  ي�شدر  ومل   .2009 و...   2005 بني  املمتدة  الفرتة 

الق�شائية لهوؤالء ااّل يف 2009/3/6. 

ثالث  بلغت  انتظار  لفرتة  قيا�شي  رقم  ت�شجيل  الفرتة  هذه  �شهدت  وقد 

-17 يف  املعينني  الق�شاة  اىل  بالن�شبة  وذلك  يوماً  و17  اأ�شهر  و4  �شنوات 

10-2005. وقد بلغ عدد هوؤالء 28 قا�شياً. اىل ذلك، تعنّي على الق�شاة 

اأ�شهر  و3  �شنة  انتظار  قا�شياً،   30 وعددهم   ،2007-11-24 يف  املعينني 

 38 28-12-2007، وعددهم  املعينني يف  الق�شاة  وتعنّي على  واأ�شبوع. 

املعّينون يف  الق�شاة  انتظر  فيما  اأيام.  و3  و�شهرين  �شنة  ينتظروا  اأن  قا�شياً، 

20-9-2008، وعددهم 9، 5 اأ�شهر و10 اأيام. 

خالل  الق�شائية  الدرو�س  معهد  يف  متدرجني  ق�شاة  تعيني  توقف  واذ 

فرتة 2005 و2009 وتالياً تخريج اأي من الق�شاة يف الفرتة املمتدة من 

ت�شرين االأول 2008 وت�شرين االأول 2012، فقد عادت املمار�شة لتظهر 

مع تخريج الق�شاة بعد ذلك. 

وعليه، مت تعيني 13 قا�شياً يف 2012/11/1 وقا�ٍس يف 2012/12/17 و32 

قا�شياً يف 2013/12/20. اال اأن جميع هوؤالء مل يتم ت�شكيلهم اال مبوجب 

مر�شوم املناقالت اجلزئية ال�شادر يف 2014/5/23. ويعني ذلك اأن فرتة 

انتظار هوؤالء بلغت تباعاً بالن�شبة اإليهم �شنة و5 اأ�شهر و22 يوماً، و�شنة و5 

اأ�شهر و6 اأيام، وخم�شة اأ�شهر وثالثة اأيام.

وهم   ،)20 )وعددهم  املعهد  من خرجي  االأخريتني  الدفعتني  اىل  ون�شل 

على  تعيينهم  مت  وقد  حالياً.  املعطل  املناقالت  م�شروع  مو�شوع  الق�شاة 

قا�شياً(.   18(  2014/12/18 ويف  )قا�شيان(   2014/11/6 يف  التوايل 

وحتى االآن، تكون فرتة انتظارهم ابتداًء من تعيينهم قد بلغت على التوايل 

8 اأ�شهر و7 اأ�شهر. 

بنتيجة ذلك، واإذا اأهملنا التاأخري احلا�شل قبل 2005 والذي ميكن و�شعه 

يف خانة البريوقراطية املمكن تفهمها، فان فرتات االنتظار تلك تكون اأدت 

عملياً اىل هدر اأ�شهر عمل ق�شاة يقارب جمموعها 2730 �شهر عمل. واذا 

اعتربنا اأن بامكان كل قا�س اأن يح�شم 20 دعوى �شهرياً، فاننا نكون هدرنا 

امكانية ف�شل 54600 دعوى، وكل ذلك يف دولة تعاين ب�شكل كبري من 

التاأخري يف بت امللفات الق�شائية.

2730 شهر بطالة وهدر في القضاء

أشهر العمل المهدورة مدة اإلنتظار تاريخ مرسوم 

التشكيالت الالحقة

عدد القضاة تاريخ مرسوم تعيين 

خريجي المعهد 

قضاة أصيلين

1120 �شهراً + 476 يوماً 3 �شنوات 4 اأ�شهر و17 يوماً 2009/3/6 28 2005/10/17

450 �شهراً + 210 يوماً �شنة و3 اأ�شهر و7 اأيام 2009/3/6 30 2007/11/24

532 �شهراً + 114 يوماً �شنة و�شهران و3 اأيام 2009/3/6 38 2007/12/28

45 اأ�شهر + 99 يوماً 5 اأ�شهر و11 اأيام 2009/3/6 9 2008/9/20

221 �شهراً + 286 يوماً �شنة و5 اأ�شهر و22 يوماً 2014/5/23 13 2012/12/1

17 �شهراً + 6 اأيام �شنة و5 اأ�شهر و6 اأيام 2014/5/23 1 2012/12/17

160 �شهراً + 96 يوماً 5 اأ�شهر و3 اأيام 2014/5/23 32 2013/12/20

16 �شهراً 8 اأ�شهر - 2 2014/11/6

126 �شهراً 7 اأ�شهر - 18 2014/12/18
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