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قانونا  النواب  جمل�س   
ّ
اأقر  ،2017 اأيلول   19 بتاريخ 

ال�صخ�صية  الأحوال  قانون  من  مادة   16 بتعديل 

الأحكام  اأبرز  ومن  الدروز.  املوحدين  لطائفة 

اإىل  �صنوات  و9   7 من  احل�صانة  �صن  رفع  املعّدلة، 

هذا  جاء  وفيما  والفتاة.  لل�صبي  تباعا  �صنة  و14   12

امتّدت  ن�صائية  جمموعات  جلهود  تكليال  القانون 

من  عددا  ي�صتدعي  فاإنه  �صنة،  ع�صرين  من  اأكرث 

يف  وا�صعة  م�صاحات  ملناق�صتها  اأفردنا  املالحظات 

الآتية:  واأهمها  العدد،  هذا 

قوانني  اإ�صالح  اإمكانية  على  اآخر  موؤ�صراً  ي�صكل  اأنه 

�صلبها،  من  ن�صائي  معظمه  بفعل حراك يف  الطوائف 

�صاملة  مدنية  قوانني  و�صع  عن  العجز  ظل  يف 

هذا  يف  متثل  الذي  فالإجناز  ال�صخ�صية.  لالأحوال 

»�صبكة  حققته  الذي  الإجناز  عمقه  يف  ي�صبه  القانون 

ال�صنية  الطائفة  قوانني  �صعيد  على  الأ�صرة«  حقوق 

التعديالت  من  جمموعة  اإىل  اآنذاك  واأدى   2011 يف 

 12 اإىل  و9   7 من  الأطفال  ح�صانة  �صن  رفع  اأبرزها 

للطوائف  العابرة  ال�صبكة  وكانت  والفتاة.  لل�صبي 

2006 مقاربة جديدة  تاأ�صي�صها يف  قد اعتمدت منذ 

ال�صخ�صية  الأحوال  جمال  يف  الأولوية  اإيالء  قوامها 

قوانينها  لتعديل  الطائفية  ال�صلطات  على  لل�صغط 

اأن  ويوؤمل  والطفل.  املراأة  ين�صف  مبا  ال�صخ�صية 

ن�صوء  اإىل  الطائفية  ال�صالحات  هذه  تراكم  يوّلد 

رويدا  رويدا  ت�صمح  للطوائف  عابرة  عامة  توجهات 

اأقله  بع�س،  من  بع�صها  الطائفية  القوانني  تقريب  يف 

حقوق  على  تاأثريا  الأكرث  اأحكامها  اإىل  بالن�صبة 

والأطفال،    الن�صاء 

فائقة  جملة  ت�صمنت  للتعديل  املوجبة  الأ�صباب  اأن 

اأحكام  مع  من�صجماً  »ياأتي  اأنه  مفادها  رمزيتها  يف 

فهذه  والرجل«.  املراأة  بني  ت�صاوي  التي  الد�صتور 

مواءمة  بوجوب  الطائفة  ت�صليم  تعك�س  اجلملة 

لنظام  بخ�صوعها  وتاليا  الد�صتور  مبادئ  مع  قوانني 

جملة  وهي  الطوائف؛  ل�صائر  كما  لها  ملزم  عام 

على  الطائفية  القوقعة  تعزيز  اإىل  الآيل  الجتاه  تقلب 

بعيدا  القانون  يزال  ما  بالطبع،  الدولة.  ح�صاب 

�صاأن  من  لكن  بالكامل،  املبداأ  هذا  مراعاة  عن 

دعامة  ي�صكل  اأن  امل�صاواة  مبداأ  بعلوية  العرتاف 

اإىل  تدريجيا  القانون  بتعديل  املطالبات  ل�صتمرار 

التامة. امل�صاواة  اإىل  الو�صول  حني 

يوؤمل اأخريا اأن يحفز هذا الإجناز الن�صاء من طوائف 

يف  قوانينها  لتعديل  �صلطاتها  على  لل�صغط  اأخرى 

وامل�صاواة. العدل  من  مزيد  اجتاه 
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تعديل  كل  مع  البحث،  يتم  ما  عادًة 

فيه.  املرجو  التطوير  م�صادر  عن  قانوين، 

ومن �صمن ما يدقق فيه، اجتهادات الق�صاة 

الدور  هذا  القدمي.  للن�ص  وتف�صرياتهم 

الدينية،  املحاكم  يف  يتقل�ص  لالجتهاد، 

بقد�صية  اأ�صا�صها  يف  تتعلق  عديدة  لأ�صباب 

الزاوية  هذه  من  معه  الق�صاة  وتعامل  الن�ص 

مدين  قانون  اأي  عن  ف�صله  مع  ح�صرًا، 

وا�صعة  هيمنة  اإىل  بالإ�صافة  هذا  و�صعي. 

املحاكم. هذه  �صمن  الذكورية  للمنظومة 

حمكمة  رئي�ص  يربز  النمط،  لهذا  خالفًا 

الدروز  املوحدين  لطائفة  ال�صرعية  بريوت 

ون�صري  »م�صاك�ص  كـ  حيدر  ن�صوح  القا�صي 

حيدر  ا�صتلم  نف�صه.  ي�صف  كما  للعدالة« 

له  كان  وقد  �صنة،   20 منذ  هذا  مركزه 

املراأة  ملطالب  داعمة  ومواقف  اجتهادات 

تعديل  من  النهاية  يف  متكنت  التي  الدرزية، 

الدروز. لطائفة  ال�صخ�صية  الأحوال  قانون 

راأيه  اإىل  وا�صتمعت  حيدر،  قابلت  املفكرة 

ال�صخ�صية  الأحوال  قانون  تعديل  حول 

يف  الدرزي  ال�صرعي  القا�صي  دور  وحول 

التعديل. هذا  اإقرار 

أجــرت المقابلــة إلهام برجس 

المفكـــرة: مـــا هـــو الـــدور الـــذي لعبـــه القضـــاة 

ــدروز  ــن الـ ــة الموحديـ ــي طائفـ ــرعيون فـ الشـ

بالنســـبة لتعديـــل القانـــون؟ 

حيدر: منذ 25 �صنة بداأت اأ�صمع اأن الن�صاء والأطفال 

ي�صتكون من واقع القانون ال�صخ�صي و�صدور الأحكام 

التي حترمهم من بع�س احلقوق. وكان ذلك قبل تويّل 

اإليها  ُدعيت  ندوة  خالل  �صنوات.  بخم�س  املحكمة 

الإجتماعية  التوعية  جمعية  رئي�صة  اأعربت  وقتها، 

املراأة  له  تتعر�س  مما  قلقها  اأبو حمدان عن  اخلريية مي 

من اإجحاف. خالل هذه الفرتة، كان هناك اجتهادات 

�صاآلتها،  من  الرغم  على  وهي  الن�صاء،  حقوق  تدعم 

باملقابل،  ولكن  ال�صوت.  رفع  على  الن�صاء  �صجعت 

املطالبات والجتهادات على حد �صواء جوبهت  هذه 

اأن  مينع  الذي  ما  فهمه،  ميكن  ل  ما  كبرية.  مبعار�صة 

ي�صع  فالإن�صان  يوم؟  كل  قانون  يقرتح  اأو  يعدل 

تاأخذ  فال  ال�صماوية  القوانني  اأما  الو�صعية،  القوانني 

اأن  �صحيح  مدنية.  دولة  لأنها  اللبنانية،  اجلمهورية  بها 

العائلة،  ب�صوؤون  النظر  حرية  الطوائف  اأعطى  الد�صتور 

وجود  وحرية  التطور  بحرية  يقر  الد�صتور-  اأي  لكنه- 

وحقوقه. الإن�صان 

التعديل تطرق اإىل موا�صيع عديدة، منها املهر، واأي�صاً 

بب�صاطة.  متت  كلها  اأخرى  وتعديالت  الفتاة،  اإرث 

هو  انت�صارا  الن�صاء  اعتربنه  الذي  الوحيد  التعديل 

وخالل  املحكمة،  دور  اإىل  وبالعودة  احل�صانة.  �صن 

عديدة  اجتهادات  �صدرت  للتعديل،  ال�صابقة  الفرتة 

وكانت  حتقيقه.  يف  و�صاهمت  ال�صائد،  الجتاه  خالفت 

يف موا�صيع خمتلفة:

المهر
املراأة  ن�صري  هو  بريوت  يف  املذهبي  القا�صي  اأن  يقال 

والعدالة.  ن�صري احلق  اأنا  اأقول �صححوا كالمكم،  واأنا 

مك�صوراً  جناحاً  املراأة  كانت  اإن  اأفعل  ماذا  ولكن 

واأن  نف�صها  عن  تدافع  اأن  ت�صتطيع  ل  ال�صاأن  و�صعيفة 

املوؤيد  الجتاه  هذا. يف حمكمتي، خالفت  واقعنا  جتابه 

مالية  �صمانة  املهر  اأن  حيث  املهر.  موؤخر  لتخفي�س 

للمراأة يلتزم بها الرجل عند الزواج.

الحضانة
قبل تعديل القانون، كان عمر ح�صانة ال�صبي من اأمه 

�صبع �صنوات، والفتاة ت�صعة. وكان اأول ما يفعله الزوج 

عند وقوع خالف تهديدها بانتزاع الأولد منها. وعادًة 

ما كانت الن�صاء تتنازل للزوج عن كامل حقوقها منه، 

يتنازلن  كن  حتى  اأولدها.  بح�صانة  حتتفظ  اأن  مقابل 

عن النفقة الواجبة لالأولد. الن�صاء كن ياأتني باكيات 

اإىل املحكمة.

أي ســن محدد بشكل 
ثابــت لحضانة الطفل 

يبقينامخطئيــن، 
فالطفل ليــس منتجا 

بيولوجيــا للوالدين.

بوجه  اأقف  كنت  جهتي  من  الجتهاد.  دور  برز  هنا 

اختطف  التي  الق�صايا  اإحدى  ففي  الظاهرة.  هذه 

تعليل  �صمن  قلت  الكويت،  اإىل  اإبنه  الأب  فيها 

القرار اأن »املعروف قانوناً وفقها واجتهادا اأن احل�صانة 

للتدريب  املح�صون  على  مقت�صراً  حقاً  لي�صت  هي 

لالأم  حمفوظ  حق  هو  بل  ذاته  بخدمة  القيام  على 

اأوا�صر  باإقامة  الأهلية  كامل  فيها  املتوفرة  ال�صاحلة 

يف  الطمئنان  وزرع  بابنها  عالقتها  وتعزيز  الأمومة 

اأمور  فهم  يف  منطقة  على  ينعك�س  الأمر  وهذا  روحه 

اإىل  القرارات  من  العديد  يف  ذهبت  احلياة«.  وقد 

15 اأو �صن الر�صد القانوين. متديد �صن احل�صانة حتى 

اإىل  اللجوء  اإمكانية  اإىل  ي�صري  ال�صخ�صي  قانوننا 

له  يتطرق  ل  �صاأن  لأي  بالن�صبة  احلنفي  املذهب 

�صن  »متديد  يجيزون  القانوين.  والأحناف  الن�س 

واملح�صونة  املح�صون  حال  اإىل  بالنظر  احل�صانة 

ال�صغري  م�صلحة  اأن  القا�صي  راأى  فلو  وم�صلحتهم. 

املدة  هذه  متديد  قرر  حا�صنته  يد  يف  بقاءه  ت�صتوجب 

ال�صغرية  وتبلغ  التا�صعة  �صن  ال�صغري  يبلغ  حتى 

متديد  مببداأ  الأحناف  يقر  اأي�صاً  ع�صرة«.  احلادية  �صن 

اخلام�صة  عمر  اأي  البلوغ  �صن  اإىل  احل�صانة  �صن 

ناأخذ  كنا  .اإذن  الإ�صالمية  ال�صريعة  بح�صب  ع�صر 

ي�صتغل  اأن  يريد  من  بوجه  ونقف  الجتهادات  بهذه 

وحماولة  بها  والت�صهري  بها  بالتنكيل  والزوجة  املراأة 

باأولدها. اإخ�صاعها 

ويوؤخذ  الإ�صتئناف،  يف  تف�صخ  كانت  القرارات  هذه 

الن�س.   اأين اجتهدت يف معر�س   
ّ

علي

على اأهمية كل الن�صال والجتهاد، ل بد من القول 

لو  القانون  هذا  لتعديل  جمال  هناك  يكن  مل  اأنه 

بيك  وليد  هو  ال�صيا�صيني  الزعماء  اأحد  يتدخل  مل 

تطالب  الن�صاء  بقيت  فقد  نورا.  وزوجته  جنبالط 

واأعطاهم وعدا. به  اأن اجتمعوا  اإىل  �صنة،   25 طيلة 

  المفكـــرة: مـــا رأيـــك بمعيـــار العمـــر لتحديـــد 

ســـن الحضانـــة، وكيـــف يتفـــق هـــذا المعيـــار 

فـــي  الـــوارد  الطفـــل  مصلحـــة  معيـــار  مـــع 

األســـباب الموجبـــة للقانـــون؟

الفهم  على  مبني  فقهي،  حتديد  العمر  حيدر: 

التحديد  وهذا  البنوة.  لفكرة  الذكوري  الجتماعي 

قادراً  ال�صابعة  �صن  يف  ي�صبح  ال�صبي  اأن  اإىل  ي�صتند 

والنظافة.  الطعام  يف  والدته  عن  ال�صتغناء  على 

لي�صتعمله  والده  جانب  اإىل  يقف  اأن  ي�صتطيع  وعندها 

يف املعركة اأو يعمل معه يف احلقل اأي ل�صتغالله. اأما 

الفتاة، ي�صتند هذا الجتاه اإىل اأنها بعمر الت�صع �صنوات 

يجب  حرام.  واألف  حرام  هذا  للزواج.  قابلة  ت�صبح 

النبوي  احلديث  ذلك،  اإىل  اأقله.  الر�صد  �صن  تبلغ  اأن 

اأبيه  اإىل  الولد  لت�صليم  مدة  يحدد  مل  نف�صه  ال�صريف 

زوجها  تطليق  عند  به  ا�صتنجدت  التي  لالأم  قال  بل 

لها، اأنها احلا�صنة »ما مل تتزوجي«.

�صدد  يف  نبحث  اأن  ل  يقت�صي  العدالة  عن  البحث 

للطفل.  البيولوجي  الإ�صتمرار  عن  احل�صانة  م�صاألة 

يبقينا  املجال  هذا  يف  ثابت  ب�صكل  حمدد  �صن  فاأي 

بيولوجيا  امتدادا  جمرد  لي�س  فالطفل  خمطئني. 

كان  فاإذا  لوالديه.  بيولوجي  منتج  هو  ول  لعائلته، 

ليعي�س  اأبيه  اإىل  اأو  اإىل  اأمه  الذهاب  يف�صل  الطفل 

يحدد  اجتماعي  اأخ�صائي  بني  ن�صعه  ملاذا  با�صتقرار، 

اإىل  وا�صتقراره  �صنة   15 عمره  كان  فلو  ا�صتقراره.  اأين 

متخلف  اأمر  ال�صن  حتديد  معها.  فليبقى  اأمه،  جانب 

 12 الـ  فاإن عمر  الرغم من ذلك،  بيولوجي. على  فهو 

وهذا  واملراأة  لالأم  جداً  مهما  انت�صارا  ي�صكالن  و14 

ال�صراخ  بوجه  تعديله  يتم  اأن  نتوقع  نكن  مل  الأمر 

له. الراف�س  البع�س  من  املتعايل 

األم  معيار  اإلجتهاد  يحدد  كيف  المفكرة: 

الصالحة؟ 

حيدر: الأم ال�صاحلة هي الأم الر�صينة املتزنة العاقلة 

الرتبية  وح�صنة  حياتها  وعلى  الأموال  على  الأمينة 

واأقوالها يف  وال�صلوك والتي ل �صوائب على ت�صرفاتها 

املوؤمنة.  الأم  بال�صرورة  لي�س  ال�صاحلة  والأم  املجتمع. 

اأنا ل يعنيني اأمر اإميانها. فهي طاملا تخ�صع لهذا القانون 

اأبناء طائفة املوحدين الدروز. ولكن  بالطبع من  تكون 

والجتهادات  بالتعاليم  موؤمنة  تكون  اأن  ي�صرتط  هل 

الدينية؟ نحن ل نقيم وزناً للطقو�س واملراأة املتزنة حتى 

لو مل تكن موؤمنة بالتعاليم قد تكون اأف�صل من امراأة 

اأبنائها. اإميانها ولكن جمحفة بحق  موؤمنة وتظهر 

نـــون  للقا الموجبـــة  األســـباب  المفكـــرة: 

تنشـــئ رابطـــا بينـــه وبيـــن الدســـتور اللبنانـــي، 

وهـــي ســـابقة فيمـــا يتعلـــق بقوانيـــن األحـــوال 

الشـــخصية الطائفيـــة. هـــل تعتقـــد أنـــه مـــن 

أن  الشـــرعية  للمحاكـــم  بالنســـبة  المقبـــول 

تلجـــأ إلـــى االتفاقيـــات الدوليـــة المذكـــورة فـــي 

ــة حقـــوق المتقاضيـــن؟   ــتور لحمايـ الدسـ

معه.  ويعدل  الطفل  يحمي  قانون  اأي  اأوؤيد  اأنا  حيدر: 

مانع  ول  الدولية.  واملعاهدات  القوانني  نحرتم  فنحن 

وبني  بينه  وتعاون  امتداد  ج�صور  هناك  يكون  اأن 

ال�صياق  هذا  يف  العدالة.  لتحقيق  الأخرى  القوانني 

اأرى  فعندما  ب�صاأنه.  زمالئي  يعار�صني  توجه  لدي 

قانون  اإطار  �صمن  الطفل  حماية  عن  عاجزاً  نف�صي 

اإىل  الطفل  يذهب  اأن  اأمانع  ل  ال�صخ�صية،  الأحوال 

قا�صي الأحداث )القا�صي املدين( املخت�س بحمايته.

في  مشكلة  ال 
مد الجســور بين 

االتفاقيــات الدولية 
لألحوال  وقانوننا 

لشخصية  ا

حرية  الإن�صان  لإعطاء  جميعاً  ن�صعى  اأن  يجب 

الأفكار  ومن  ال�صتعباد  من  وانتزاعه  التفكري 

�صاأنها  ق�صية  لكل  يكون  اأن  يجب  امل�صبقة.  واملواقف 

فكل  النمط؟  نف�س  على  الق�صايا  كل  اأ�صوق  فلماذا 

له  تربيتها. وكل رجل  لها  امراأة  له حياته. وكل  ولد 

الإن�صان  احرتمنا  متى  اهلل،  نور  هو  الإن�صان  تربيته. 

احرتمنا اهلل.  

الدروز: للموحدين  الشرعية  بيروت  محكمة  رئيس 
مع القانون الذي يحمي الطفل ولو طبقه قاضي األحداث
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أحوال شخصية

 
 
 
 
 
 
 

لمى كرامة

القانون  النواب  جمل�س   
ّ
اأقر  ،2017 اأيلول   19 بتاريخ 

رقم 58 الرامي اإىل تعديل 16 مادة من قانون الأحوال 

ال�صخ�صية لطائفة املوحدين الدروز ال�صادر يف 24 �صباط 

1948. ومن اأبرز املواد املعدلة، املادة 24 املت�صلة بكيفية 

من  بالطالق  املت�صلة   47 واملادة  املهر،  قيمة  احت�صاب 

اجتماعي  اأخ�صائي  اإىل  اللجوء  امكانية  اإدخال  خالل 

�صيف 
ُ
اأ كما  الزوجني.  بني  النزاع  حالة  يف  نف�صي  اأو 

43 ي�صمح باحلكم على الزوج املحكوم  املادة  اإىل  ن�س 

. كما اأدى هذا التعديل اإىل 
1
بجرم الزنى بالعطل وال�صرر

متكني الن�صاء  اأن ترث كامل الرتكة اإذا مل يكن للمتوفى 

اأولد ذكور. اأما اأبرز التعديالت - والأكرث خالفية بني 

هيئات املجتمع املدين وق�صاة املذهب - فقد متّثل يف رفع 

ومن  لل�صبي  �صنة   12 اإىل  �صنوات   7 من  احل�صانة  �صن 

القانون يف اجلريدة  ن�صر  للفتاة.  �صنة   14 اإىل  �صنوات   9

الر�صمية يف 19 ت�صرين الأّول 2017، مع اأ�صبابه املوجبة. 

واأناق�س يف هذا املقال الأ�صباب املوجبة لأبدي من ثم 

بع�س املالحظات على ن�ّس القانون نف�صه. 

لتعديل  الموجبة  األسباب 
الدستور  احترام  القانون: 

والرجل  المرأة  بين  والمساواة 
قد  كربى  اأهمية  للقانون  املوجبة  الأ�صباب  ترتدي 

تتخّطى يف انعكا�صاتها ودللتها اأهمية م�صمون القانون 

متعدد  حتليٍل  على  الأ�صباب  هذه  ارتكزت  فقد  نف�صه. 

ل  د�صتورية،  مبادئ  وعلى  جهة،  من  الإخت�صا�صات 

�صيما مبداأ امل�صاواة، من جهة اأخرى، لتتميز بذلك عن 

ما  غالباً  والتي  تعديلها،  اأو  قوانني طائفية  اأ�صباب و�صع 

ترتكز اإىل احلجج والتحاليل الدينية والأخالقية. 

علمية  مفاهيم  نلقى  »الأ�صباب«،  هذه  يف  وبالتدقيق 

التطورية  النظرية  برزت  فمثاًل،  عدة.  واإجتماعية 

تبعاً  القانون  تطوير  يقت�صي  مبوجبها  والتي  للمجتمع، 

لتطور املجتمع وتطور املفاهيم املتعلقة بالعالقات الأ�صرية. 

فالقانون لي�س �صوى نتاج جمتمعي، لذا يقت�صي تعديل 

القانون »القدمي«، ليتالءم مع التطور »احلديث«. وعليه، 

»التجربة  تطور  مبداأ  اعتمدت  الأ�صباب  هذه  تكون 

الباحث،  ي�صتوقف  �صامل  ب�صكل  وذلك  الب�صرية«، 

بحيث اأنها تخرج من املجتمع ال�صيق )الطائفة( الذي 

اإليه  اآل  ما  اإىل  لينظر  اأحواله،  تنظيم  اإىل  القانون  يعمد 

التطور الب�صري ب�صكل عام. وهي بذلك متيزت بابتعادها 

عن التف�صري الديني ال�صيق للمبادئ القانونية، والرتكيز 

بع�س  على  التحفظ  )مع  علمية  ومفاهيم  مبادئ  على 

منها كما �صاأبني اأدناه(. فمثاًل، تربيرا لرفع �صن احل�صانة، 

تتناول »الأ�صباب« مراحل تطور الطفولة، وخ�صائ�س هذا 

الطفل،  على  وتداعياته  والنف�صي  الفيزيولوجي  التطور 

وتاأثري  الوالدين  اأحد  عن  الطفل  ابتعاد  عواقب  واأي�صا 

اعتماد  ذلك  اإىل  ُي�صاف  النف�صية.  حالته  على  ذلك 

اأ�صباب تعديل القانون،  تطور املمار�صة الق�صائية �صمن 

مما يتالقى مع ما يعتربه بع�س ق�صاة املذهب من »حركة 

داخلية« يف املحاكم الدرزية، نتجت عنها اأحكام ق�صائية 

خرجت عن الن�س القدمي )قبل تعديله( يف اجتاه اعتماد 

الف�صلى  امل�صلحة  مفهوم  اأبرزها  حداثة،  اأكرث  مفاهيم 

للطفل املن�صو�س عليه يف اتفاقية حقوق الطفل الدولية. 

وت�صكل الإ�صارة اإىل تطور املمار�صة الق�صائية يف معر�س 

تربير تعديل القانون اعرتافا هاما باأهمية دور الق�صاة – 

وخا�صة ال�صرعيني والروحيني منهم – باأقلمة الن�صو�س 

القانونية مع تطور املجتمع والتمهيد من خاللها لإ�صالح 

هذه الن�صو�س. 

يف  تتمثل  فهي  املوجبة  لالأ�صباب  الثانية  الأهمية  اأما 

تاأكيدها ال�صريح على ان�صجام اقرتاح القانون مع اأحكام 

الرجل  بني  بامل�صاوة  يتعلق  ما  يف  �صيما  ول  الد�صتور، 

الأحوال  قانون  اأن  »ومبا  حرفياً:   فيها  جاء  فقد  واملراأة. 

املراأة  مب�صاواة  متّيز  الدروز  املوحدين  لطائفة  ال�صخ�صية 

بالرجل اإىل حد بعيد يف عدة اأمور ومنها امل�صاواة بينهما 

يف الو�صية، فجرى ت�صمني القرتاح تعدياًل للمادة 169 

بحيث ترث البنت اأو البنات كامل الرتكة اإذا مل يكن 

للمتوفى اأولد ذكور مع حفظ حق اأ�صحاب الفرو�س. 

وهذا القرتاح ياأتي من�صجماً مع اأحكام الد�صتور التي 

ت�صاوي بني املراأة والرجل«. 

�صياق  يف  الد�صتور  اإىل  الرجوع  اأن  القول  النافل  ومن 

قانون طائفي اأهمية كربى على م�صتويني: 

تطبيقه  وم�صارات  القانون  م�صمون  لناحية  الأّول، 

وتطويره. فبالرغم من اأن القانون احلايل ب�صيغته املعّدلة 

اأن  اإل  اجلن�صني،  بني  امل�صاواة  لناحية  مثايل  غري  يبقى 

»مظّلة«  ي�صكل  املوجبة  اأ�صبابه  يف  املبداأ  هذا  ت�صمني 

قانونية يقت�صي على املحاكم التقّيد بروحيتها يف تف�صري 

املبداأ  هذا  ذكر  اأن  ذلك  اإىل  ُي�صاف  القانون.  ن�صو�س 

يجعله مبثابة هدف باإمكان املطالبات امل�صتقبلية بتعديل 

هذا القانون اأو قوانني طائفية اأخرى ال�صتناد اإليه. وجتدر 

الإ�صارة اإىل اأن مبداأ امل�صاواة قد انعك�س اأي�صاً يف تعديل 

بع�س عبارات القانون، ومنها مثال ا�صتبدال كلمة »جترب 
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الزوجة« يف املواد 22 و 23  ب »على الزوجة اأن... »

الثاين، لناحية اإلتزام الطوائف ب�صيادة الدولة. فالإحالة 

اإعرتافا  ي�صكل  طائفي  قانوٍن  �صمن  الد�صتور  ن�س  اإىل 

الد�صتور  لأحكام  الطوائف  بخ�صوع  و�صريحا  وا�صحا 

وب�صيادتها. ومن �صاأن ذلك اأن يكر�س وجوب التوفيق 

بالطوائف  اخلا�صة  ال�صخ�صية  الأحوال  قوانني  بني 

يدح�س  واأن  رعاياها  جتاه  وم�صوؤوليتها  الدولة  ومبادئ 

بعدم  الدولة  ملوؤ�ص�صات  الر�صمي  اخلطاب  بالنتيجة 

�صمن  الداخلة  الأ�صرة  �صوؤون  يف  التدخل  وجوب 

يتالءم  وبالطبع،  م�صونها.  كان  اأيا  الطوائف،  �صالحية 

هذا املنحى مع املادة التا�صعة من الد�صتور والتي مبوجبها 

كفلت الدولة اإحرتام كافة الأديان وحرية اإقامة ال�صعائر 

النظام  يف  اإخالل  ذلك  يف  يكون  ل  اأن  على  الدينية 

العام. ويت�صح �صراحة من هذه املادة اأن الدولة حتتفظ 

التابعة  املحاكم  )اأو  الطوائف  مُت�س  التدخل حني  بحق 

لها( بالنظام العام. ولعل اإجتهاد ق�صاة الأحداث والهيئة 

العامة ملحكمة التمييز يف ق�صايا حماية الطفل هو اأف�صل 

ل.ر.   60 القرار  ومبوجب  كذلك   
3
املادة. لهذه  تطبيق 

ال�صادر عام 1936، اعرتفت الدولة بالطوائف التاريخية، 

ال�صلطة  تبقى  اأن  على  �صوؤونها،  تنظيم  حق  ومنحتها 

العمومية م�صوؤولة عن مراقبتها. اأي مبعنى اآخر، �صمنت 

الدولة اللبنانية )املدنية( للطوائف اإدارة ذاتية لالأحوال 

ال�صخ�صية للمنتمني اإليها على اأن تبقى ملتزمة مبا تعّده 

الدولة نظاما عاما ملزما جلميع الطوائف. 

العادة على  داأبت  فقد  املمار�صة،  اأما يف  املبداأ.  هذا يف 

اللبناين. فباتت الطوائف  تعزيز وتقوية النظام الطائفي 

مراقبتها،  عن  الدولة  ابتعدت  بعدما  نة،  حم�صّ �صبه 

قوانني  على  ذلك  انعك�س  وقد   
4
بخدمتها. لت�صبح 

�صهدت  حني  ففي  كبري.  ب�صكل  ال�صخ�صية  الأحوال 

العديد من البلدان يف منطقة ال�صرق الأو�صط و�صمال 

اأفريقيا جهوداً كبرية لتطوير واإ�صالح قوانني العائلة، بقي 

لبنان مبناأى عن هذا التوجه اإىل حد كبري، وذلك ب�صبب 

الطوائف  ب�صوؤون  التدخل  عدم  ا�صرتاتيجية  اعتماده 

اإىل  الرجوع  اأن  اأخرياً،  نذكر   
5
ا�صتقالليتها. و�صمان 

مبادئ الد�صتور يف ظل قانون طائفي لالأحوال ال�صخ�صية 

له رمزية فريدة من نوعها: فغالباً ما تكون مبادئ الد�صتور 

بتنفيذ  املطالبني  بيد  �صالحا  امل�صاواة(  مبداأ  )وخا�صة 

القرار 60 ل.ر. واإقرار قانون مدين لالأحوال ال�صخ�صية 

ي�صاوي بني املواطنني ويرعى �صوؤون الذين ل يرغبون اأن 

يخ�صعوا لأنظمة الأحوال ال�صخ�صية الدينية، وهو طبعاً 

تعهدت  التي  الأ�صا�صية  احلقوق  ل�صمان  �صروري  اأمر 

حرية  طليعتها  ويف  بتكري�صها  اأ�صاًل  اللبنانية  الدولة 
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املعتقد وحرية الزواج

الأ�صباب  هذه  �صاأن  من  اأن  القول  اأمكن  وكخال�صة، 

القواعد  تالوؤم  اإىل  ي�صتند  خلطاب  توؤ�ص�س  اأن  املوجبة 

ومع  والد�صتور  العام  النظام  مع  الطائفية  والقوانني 

ويوؤمل  الب�صرية.  والتغيريات  الجتماعية  التطورات 

اأن يوؤدي هذا اخلطاب اإىل و�صع قواعد م�صرتكة جلميع 

مبادئ  تعزيز  واإىل  الدولة،  مع  عالقتهم  يف  الطوائف 

النظام العام التي ت�صمو على القوانني الطائفية. 

الحضانة:  سن  تعديل  في 
على  العمري  المعيار  يز  تعز

الطفل  مصلحة  حساب 
 : لفضلى ا

ال�صخ�صية  الأحوال  قانون  تعديل  اإجنازات  اأبرز  يتمثل 

�صن  رفع  يف  ريب  دون  من  الدروز  املوحدين  لطائفة 

12 و14  اإىل  والفتاة  لل�صبي  7 و9 �صنوات  احل�صانة من 

مع  القانون  امل�صاهدة يف  تكري�س حق  ف�صال عن  �صنة، 

ومما   .
7
امل�صاهدة مكان  لناحية  وجوهرية  مهمة  �صوابط 

اأن رفع �صّن احل�صانة هذا انطلق من  اأي�صاً  ل �صّك فيه 

مبداأ احلفاظ على م�صلحة الطفل، علماً اأنه جاء – اأ�صوة 

بتعديل القوانني الأخرى -  نتيجة حراك ن�صوي طالب 

باإبقاء الطفل)ة( لفرتة اأطول مع والدته)ا(. ومع التاأكيد 

على اأهمية هذا القانون يف عدة نواٍح ول �صيما جلهة رفع 

�صن  وهم يف  اأطفالهن  ن�صاء خ�صرن ح�صانة  الغنب عن 

مبكر، ن�صّجل بع�س املالحظات املبدئية يف هذا ال�صاأن: 

باعتماد  يتعلق  ما  في  أّواًل: 
القانون:  في  العمري  المعيار 

اأتى التعديل القانوين هذا ليعزز املعيار العمري من دون 

اأي مقاربة نقدية ل�صحة اعتماده وملدى دقته. فاعتماد هذا 

املعيار – لي�س فقط يف اإطار حتديد احل�صانة، واإمنا كمعيار 

حلقوٍق اأخرى اأي�صاً كاحلق بالعمل والقرتاع مثاًل -  قد 

اأ�صبح موقع نقد عاملياً. ويف الواقع، فاإن الرتابط بني العمر 

واحلقوق ينبع من النظرية التنموية للطفولة، التي تن�س 

، وهي 
8
على اأن ن�صج الطفل يزداد مع التقدم يف ال�صن 

اإل  للقانون.  املوجبة  الأ�صباب  ت�صتعيدها  التي  النظرية 

اأن هذه النظرية قد تعر�صت لنتقادات علمية عديدة، 

والنف�صي  واملعنوي  الذهني  النمو  طريقة  اأن  اأهمها 

 واأن ال�صن ل ي�صكل معيارا 
9
يختلف من �صخ�س لآخر

معيار  فاعتماد  دقيق.  ب�صكل  النمو  هذا  لتنميط  دقيقا 

جتان�س  يفرت�س  احل�صانة  �صروط  لتحديد  �صارم  عمري 

وال�صفات  احلاجات  حيث  من  املعنية  العمرية  الفئة 

وعليه،  مثبت.  غري  طبعاً  وهذا  واجل�صدية،  العاطفية 

ظل  يف  للنقد،  قابال  اأمرا  املعيار  هذا  يف  الأخذ  ي�صبح 

الطفل)ة(  على عالقة  تاأثرياً  اأكرث  اأخرى  وجود عوامل 

املعايري  هذه  اإعتماد  اأن  ذلك  اإىل  ي�صاف  بوالديه)ا(. 

يوؤدي اإىل اأحكام تلقائية– بحيث هنالك خطر اأن ت�صدر 

للمعيار  التلقائي  التطبيق  خالل  من  احل�صانة  اأحكام 

العمري ودون التاأكد من مراعاتها مل�صلحة الولد. ولعل 

ما يزيد من ه�صا�صة هذا املعيار يف ال�صياق اللبناين على 

الأخ�س، هو اختالف هذا املعيار العمري بني خمتلف 

�صن  تربر  الطوائف  جميع  اأن  الثابت  فمن  الطوائف. 

احل�صانة – ب�صكل اأو باآخر – من منظار م�صلحة الطفل 

يختلف  احلاجات  هذه  فهم  اأن  نرى  اأننا  اإل  وحاجاته. 

الطوائف  اإحدى  تعترب  حني  ففي  واأخرى،  طائفة  بني 

تبقي  ال�صنتني،  تنتهي يف عمر  لأمه  ال�صبي  اأن حاجة 

 
10
طوائف اأخرى ال�صبي حلتى �صن الأربعة ع�صر �صنة. 

التمييز  على  اإبقاوؤه  القانون  هذا  على  وي�صّجل  كما 

اجلندري بني الأطفال الفتيات والفتيان، بحيث اأن فرتة 

الفتاة، وذلك دون  تنتهي قبل ح�صانة  ال�صبي  ح�صانة 

اإىل  القانون  ا�صتناد  ظل  يف  خا�صة  ومقنع،  وا�صح  مربر 

  
11
تطور املفاهيم الجتماعية والعلمية.

معيار  غياب  في  ثانيًا: 
الفضلى  المصلحة 

 : للطفل
نظراً ل�صرامة املعيار العمري، اجتهت اأغلبية الدول نحو 

الف�صلى  الطفل  م�صلحة  معيار  واعتماد  عنه  التخلي 

كمعيار اأول يف ما يتخذ من اجراءات وقرارات ق�صائية 

اأو يف و�صع قوانني تت�صل بالطفل. وهذا املعيار  واإدارية 

تعديل قانون األحوال الشخصية لطائفة الموحدين الدروز:
 المساواة إحترامًا للدستور
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حقوق  اتفاقية  اأبرزها  دولية  اتفاقيات  عدة  يف  ملحوظ 

الطفل )املادة 3( املعتمدة من قبل اجلمعية العامة لالمم 

املتحدة بتاريخ 20 ت�صرين الثاين 1989 مبوجب قرارها 

رقم 25/44، والتي وقعها لبنان بتاريخ 26 كانون الثاين 

اإبداء  اأيار 1991 دون  اإليها يف 14  1990 واأبرمها وان�صم 

الطوائف  تنفرد  لبنان،  يف  باملقابل،  عليها.  حتفظ  اأي 

 
12
الكاثوليكية دون �صواها يف العتماد على هذا املعيار

الأخرى  الطوائف  جميع  اأن  حني  يف  رئي�صي،  ب�صكل 

اأدخلت  قد  والدرزية(  اجلعفرية  الطائفتني  )با�صتثناء 

املعيار  تطبيق  على  كا�صتثناء  قوانينها  يف  املعيار  هذا 

الولد  م�صلحة  معيار  يطبق  اآخر،  مبعنى  اأي  العمري. 

العمري  املعيار  تطبيق  يف حتديد احل�صانة يف حال كان 

خمالفا لهذه امل�صلحة اأو يوؤدي اإىل ال�صرر بالطفل)ة(. اأما 

بالن�صبة لطائفة املوحدين الدروز، فقد غاب هذا املعيار 

متاماً من القانون الأ�صا�صي والتعديلي. ويف هذا الإطار، 

ال�صتئناف  حمكمة  يف  املذهب  ق�صاة  اأحد  يتحدث 

الق�صاة  فيها  اإجتهد  اأحكاٍم  العليا عن  الدرزية  املذهبية 

ومتديد  الن�س،  بغياب  املبداأ حتى  هذا  تطبيق  بوجوب 

اأن تطبيق املعيار العمري  فرتة احل�صانة، بعدما لحظوا 

هذه  اأن  اإل  بالطفل.  �صرر  اإىل  �صيوؤدي  تلقائي  ب�صكل 

ل  القانوين  الن�س  واأن  خا�صة  نادرة،  تبقى  املمار�صة 

يلحظها. يف ظل اإ�صتمرار هذا الفراغ الت�صريعي، يطرح 

اليوم ال�صوؤال عن هام�س الق�صاة يف الجتهاد يف تطبيق 

القانون اجلديد، �صمانا للم�صلحة الف�صلى للطفل. 

الطفل  صوت  غياب  ثالثًا: 
ي�صّجل على القانون اأي�صا اإغفاله التام حلق الطفل باخليار 

اإبداء الراأي يف ما يتعلق بح�صانته، فيما تن�س املادة  اأو 

12 من اتفاقية حقوق الطفل على وجوب اإعطائه فر�صة 

ال�صتماع اإليه يف اأي اجراءات ق�صائية واإدارية مت�صه، اإما 

هيئة مالئمة. ويف حني  اأو  ممثل  اأو من خالل  مبا�صرة، 

املحاكم  اأمام  ما(  حٍد  )اإىل  للطفل  متاح  احلق  هذا  اأن 

الأحوال  قوانني  جميع  عن  غائباً  يزال  ل  اجلعفرية، 

اأن املحاكمة املذهبية  ال�صخ�صية يف لبنان. وبالرغم من 

لالأطفال  ال�صتماع  اإىل  ال�صابق  يف  جلاأت  قد  الدرزية 

يف دعاوى احل�صانة، اإل اأن ذلك يبقى رهن اإ�صتن�صابية 

هذا  ويف  الطفل.  بحقوق  واإملامه  وعيه  ومدى  القا�صي 

اأخ�صائيني  تعيني  امكانية  عن  ال�صوؤال  ُيطرح   الإطار، 

اجتماعيني اأو نف�صيني لإي�صال �صوت الطفل من خالل 

فهم خماوفه وحاجاته، على غرار تعيينهم حلل النزاعات 

فذلك  القانون.  من   47 املادة  مبوجب  الزوجني  بني 

تبنّي  حيث  للطفل،  النف�صي  امل�صتوى  على  اأي�صاً  مهم 

بالتعبري  للطفل  الفر�صة  اإعطاء  اأن  احلديثة  الدرا�صات 

عن وجهة نظره )�صمن قيود واإجراءات حماية وا�صحة( 

�صروري ومهم ليتمكن من التعامل مع انف�صال الأهل 
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ب�صكل �صليم واحلديث عن قلقه وخماوفه.

مو�صوع  يف  كبرية  اأ�صواطا  القانون  تقدم  ورغم  اأخرياً، 

احل�صانة وامل�صاواة، اإل اأن الأم ما زالت حترم من ح�صانة 

اأطفالها يف حال قررت الزواج جمدداً، ومبعنى اآخر، ي�صع 

ح�صانة  مقابل  العزوبية  �صرط  الأم  على  القانون  هذا 

اأطفالها، عزوبية قد تطول ملدة 14 �صنة يف بع�س احلالت. 

على  يفر�س  �صالح  اإىل  املادة  هذه  تتحول  اأن  وُيخ�صى 

لرتبية  العذوبة  بنذر  وقانونيا  اجتماعيا  موجبا  الن�صاء 

اأطفالهن، وباملقابل اإىل خمرج لالأب من م�صوؤولياته يف 

تخّوٍف  يف  �صدًى  التخّوف  هذا  يلقى  الأطفال.  تربية 

ن�صوي من ا�صتخدام »حق املراأة باحل�صانة« لإعادة اإنتاج 

تربية  خطاٍب ذكوري ي�صع على عاتقها وحدها واجب 

ورعاية الأولد. 

القانون يبقى حرباً على ورق ما مل يكن هنالك ق�صاة 

خالل  من  ويطورونه  به  وي�صتاأن�صون  اإليه  ب�صتندون 

وحماية  الفعلية  امل�صاواة  حتقيق  �صبيل  يف  اجتهادات 

اأروقة  داخل  القانون  هذا  نتائج  مل�س  بانتظار  الطفل. 

مل  التي  التعديالت  هذه  مع  تفاعلها  ور�صد  املحاكم، 

يتلقاها جميع الق�صاة املذهبيني باحلما�صة نف�صها، ناأمل 

اأن ي�صكل هذا القانون حافزا للطوائف الأخرى بتحقيق 

م�صوؤولياتها  بتحمل  وللدولة  الطفل،  وم�صلحة  امل�صاواة 

بحماية و�صون مبادئ الد�صتور.

الدرزية  الإ�صتئنافية  املحكمة  مل�صت�صار  خا�س  *�صكر 

العليا يف بريوت القا�صي فوؤاد حمدان. 

   يف هذا الإطار، يطرح ال�صوؤال عّما اإذا كان هذا الن�س �صيوؤدي اإىل تعوي�س مزدوج، الأّول �صادر عن . 1

املحاكم اجلزائية والثاين عن املحاكم املذهبية. 

  مع العلم اأنه وبالرغم من تبديل امل�صطلحات، اأبقت املادة 23 من القانون على موجب الطاعة املفرو�س . 2

على الزوجة جتاه زوجها. 

�صني للخطر" . 3
ّ
  مبوجب املادة 25 من القانون رقم 422 "حماية الأحداث املخالفني للقانون اأو املعر

�س للخطر اجل�صدي اأو 
ّ
ال�صادر عام 2002، لقا�صي الأحداث اأن ي�صدر قرارات حماية للحدث املعر

املعنوي. منذ عام 2006، ا�صتند ق�صاة الأحداث على هذه املادة لإ�صدار قرارات حماية لالأحداث يف 

حالت اإعتربوا فيها اأن تطبيق حكم �صادر عن مرجع طائفي �صيوؤدي اإىل اإحلاق ال�صرر بالطفل )يف ق�صايا 

احل�صانة ب�صكل خا�س(. وكانت هذه الجتهادات قد �صودق عليها مبوجب القرارين ال�صادرين يف 

2017/4/23 )القرار 2007/22( و 2009/7/7 )القرار 2009/17( عن الهيئة العامة ملحكمة 
التمييز واللذين اعتربا اأن التدابري املتخذة من قبل ق�صاة الأحداث هي تدابري حمائية موؤقتة ل تتعدى 

على �صالحيات املحاكم الدينية، بل اأنها ترجئ تنفيذ القرارات "الدينية" اىل اأن ينتهي �صبب اخلطر.  

راجع: فوزي خمي�س  وفادي العري�صي، حماية الأحداث املعر�صني للخطر يف �صوء القانون والإجتهاد يف . 4

لبنان، 2011 

5 . Le Pluralisme des statuts personnels dans .)2001( .Gannagé, P  
.44.les Etats multicommunautaires. Bruxelles: Bruylant. p

   املرجع ال�صابق. 6

   مينى خملوف، احلق بالزواج املدين وتكوين اأ�صرة يف لبنان: �صالح ا�صايّف يف معركة مل حت�صم بعد، . 7

املفكرة القانونية 2016، العدد 37. 

   تن�س املادة 64 املعدلة على عدم جواز اأن تكون امل�صاهدة يف مراكز ال�صرطة وخمافر الدرك ول يف مكان . 8

ل تراعي فيه القيم الأخالقية. 

9 . The brain in the jar: a critique of discourses of .)2012( .Kelly, P  
 ,)7(15 ,adolescent brain development. Journal of Youth Studies

.959-944.pp
10 . Capacity, claims and children's rights. .)2012( .Cowden, M  

.)364 .p( .380-362.pp .)4(11 ,Contemp Polit Theory
11 . 2nd ed. .Children: Rights and Childhood .)2004( .Archard, D  

.85 .New York: Routledge, p
   ملى كرامة، الطفل، العن�صر املغّيب يف ق�صية احل�صانة، املفكرة القانونية 2016، العدد 45. 12

   يحدد قانون الحوال ال�صخ�صية واأ�صول املحاكمات لدى الطوائف ا كاثوليكية مّدة الر�صاعة حلني بلوغ . 13

الولد ال�صنتني من العمر، على اأن تقرر احل�صانة يف ما بعد بح�صب م�صلحة الطفل )القانون ال�صادر يف 22 

�صباط �صنة 1949(. 

14 . The Child's Voice in Custody Litigation: An .)2003( .Atwood, B  
 Empirical Survey and Suggestions for Reform. Arizona Law

.661-660.pp ,45 ,Review
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إلهام برجس

اأقله  ال�صخ�صية،  الأحوال  نظام  تطوير  ارتبط  ما  غالبا 

بالن�صبة للجمعيات الن�صوية، بو�صع قوانني مدنية ناظمة 

عدة  ف�صل حماولت  واأمام  العقد،  يناهز  ما  ومنذ  لها. 

ن�صائية  برزت حتركات  املقاربة،  اأ�صا�س هذه  قامت على 

متيزت مبقاربة خمتلفة، قوامها العمل على تطوير القوانني 

الن�صاء  حقوق  لتح�صني  كمقدمة  القائمة،  الطائفية 

اجلن�صني.  بني  الكاملة  امل�صاواة  وتكري�س  والأطفال 

الجتاه الأخري ملع ب�صكل خا�س حني جنحت جمموعة 

من الن�صاء يف انتزاع تعديل �صن احل�صانة يف اإطار الطائفة 

ال�صنية يف 2011، وها هو يتبلور ثانية يف حراك اجلمعيات 

حت�صني  يف  جنحت  والتي  الدرزية،  الطائفة  يف  الن�صائية 

اإىل  للمنت�صبني  ال�صخ�صية  لالأحوال  الناظمة  الأحكام 

هذه الطائفة. التعديل الذي اأقره جمل�س النواب يف 19 

اأيلول 2017 طال العديد من امل�صائل اجلدلية، منها اإرث 

الفتاة، مهر الزوجة، وح�صانة الأطفال، حيث مت رفع �صن 

احل�صانة من 7 لل�صبي و9 للفتاة اإىل 12 و14 تباعا.

ويبدو لفتاً يف الأ�صباب املوجبة للقانون ربطه بالد�صتور 

اللبناين: »هذا القانون ياأتي من�صجماً مع اأحكام الد�صتور 

الذي  واملراأة«. الأمر  الرجل  ت�صاوي بني  التي  اللبناين 

بنتيجة  متكن  الدرزيات  الن�صاء  اأن  القول  اإىل  يدعو 

اأحكام  تطوير  هدف  فقط  لي�س  حتقيق،  من  حراكهن 

ربطه  خالل  من  علمنته  اأي�صاً  بل  الطائفي،  قانونهن 

باملبادئ التي ين�س عليها الد�صتور اللبناين.  

القرار مركز   في  نساء 
نظرياتهن  عن  الدرزية  الطائفة  يف  الن�صاء  حراك  يتميز 

القرار  �صريكة يف  باتت  املراأة  بكون  الطوائف،  باقي  يف 

�صنة  يف  اإن�صائه  من  فابتداء  املذهبية.  املوؤ�ص�صة  داخل 

2006، �صم املجل�س املذهبي لطائفة املوحدين الدروز 

، ي�صاركن يف و�صع قوانني الطائفة وكافة القرارات. 
1
ن�صاًء

وتربز اأهمية هذه امل�صاركة عند مقارنتها بالظروف التي 

بها »�صبكة حقوق الأ�صرة«، يف �صياق مطالبتها  عملت 

بتخفي�س �صن احل�صانة لدى الطائفة ال�صنية. ففي مقابلة 

اأجرتها املفكرة مع رئي�صة ال�صبكة اإقبال دوغان ]3[، روت 

نا�صطات و�صيدات معنيات  هذه الأخرية »قررنا كن�صاء 

مع  بالتزامن  الفتوى  دار  باب  اأمام  والتجمع  العت�صام 

ال�صغط  اأجل  من   ،)2011 )حزيران  املجل�س  اجتماع 

فّوتنا  يانا!  بدو  كان  »ما  املفتي  لكن  اأع�صائه.  على 

جلوا!« مقفال الباب متوّج�صا من وجود مظاهرة اأمام دار 

الفتوى. وانتظرنا ثالث �صاعات كان امل�صوؤولون خاللها 

يطلبون مّنا الرحيل واملغادرة، ونحن م�صرون على موقفنا 

5 �صنوات، فلن ي�صرينا  التعديل منذ  ننتظر هذا  »نحن 

اأبواب  اأن  ويلحظ  اإ�صافية«.  �صاعات  لب�صع  النتظار 

اعت�صاما  �صهدت  الأعلى  ال�صيعي  الإ�صالمي  املجل�س 

برفع �صن احل�صانة  يطالب  الفائتة  ال�صنة  م�صابها خالل 

]4[. باملقابل، مل ت�صهد اأبواب املجل�س املذهبي للطائفة 

الدرزية اأي مظاهرة، يف ظل متثيل الن�صاء داخل املجل�س 

اإجراء تعديل هام على  املطاف يف  نهاية  وقد جنحن يف 

قانون الطائفة الدرزية.

يف هذا ال�صياق تتفق كل من رئي�صة جمعية بيت الطالبة 

اجلمعيات  جتمع  �صر  واأمينة  الري�س،  فريدة  اجلامعية 

الن�صائية يف اجلبل وع�صو يف اللجنة الأهلية ملتابعة ق�صايا 

املراأة مي هالل اأن وجود �صيدات �صمن اأع�صاء املجل�س 

املذهبي ل �صيما رئي�صة اللجنة الجتماعية يف جمل�س 

املحامية غادة جنبالط، كان  املذهبي  املجل�س]5[  اإدارة 

هنا  »من  هالل:  ت�صيف  التعديل.  هذا  لإجناز  اأ�صا�صياً 

كما  املذهبية  املوؤ�ص�صة  داخل  املراأة  وجود  اأهمية  تربز 

تربز اأهمية تعاون الرجل واملراأة يف العمل على الق�صايا 

بل  فقط  الن�صاء  ق�صية  لي�صت  املراأة  فق�صية  الن�صائية. 

ق�صية املجتمع ككل«.

تقول جنبالط يف مقابلة مع املفكرة، »اأن املجل�س املذهبي 

مبوجب �صالحياته بتعديل قوانني الطائفة الدرزية، تلقف 

مبادرة اجلمعيات الن�صائية«. فبعد اإن�صاء املجل�س املذهبي، 

ت�صكلت �صمنه »جلنة من اأع�صاء الهيئة العامة للمجل�س 

واحدًة  وكنت  املذهب،  وق�صاة  وحقوقيني  حمامني 

قانون  تعديل  م�صودة  و�صع  على  عملنا  اأع�صائها«.  من 

الأحوال ال�صخ�صية ب�صكل ت�صاركي، بعدما قدمت عدد 

من اجلمعيات مقرتحاتها للجنة«. اأدى العمل امل�صرتك 

بني حمامني وق�صاة و�صيوخ �صمن اللجنة يف النهاية اإىل 

»اخلروج باقرتاحات جلملة من التعديالت، رفعناها اإىل 

جمل�س اإدارة املجل�س املذهبي«. يف هذه املرحلة »كانت 

بداأت الولية الثانية ملجل�س الإدارة، وكنت قد اأ�صبحت 

�صفتي  اأ�صا�س  وعلى  فيه«.  الجتماعية  اللجنة  رئي�صة 

لإطالعهم  الن�صائية  اجلمعيات  مع  »توا�صلت  تلك، 

هنا  منها«.  من  تبنيها  على  وح�صلت  امل�صودة،  على 

»بداأنا التحرك باجتاه النواب بهدف اإقناعهم بالتعديالت 

وليد  الأ�صتاذ  معايل  زرنا  الإطار،  هذا  ويف  املقرتحة. 

جنبالط والأمري طالل اإر�صالن وكان هناك جتاوب كبري 

من جهتهما. كما توجهنا اإىل �صماحة �صيخ عقل طائفة 

املوحدين الدروز«.

ال�صرتاتيجية  املفكرة عن  تخرب هالل  مواز،  على خط 

القانون.  تعديل  لأجل  عملها  يف  الن�صاء  اتبعتها  التي 

فهذا »العمل بداأ قبل 20 عام، كان ذلك مع الري�صة مي 

وهاب اأبو حمدان]6[«. اأما عن احلراك الأخري الذي اأدى 

اإىل تعديل القانون، فقد »بداأ عام 2007 من خالل حملة 

ق�صايا  ملتابعة  الأهلية  اللجنة  يف  اجلبل  »وحدة  نظمتها 

اجلمعيات  »جتمع  هناك  بات  اأنه  اأي�صاً  �صاعد  ما  املراأة«. 

الن�صائية يف اجلبل«. اإذن على طول ال�صنوات املا�صية، 

وال�صتقطاب من  الطاقات  الن�صاء على »جتميع  عملت 

واملحامني  والق�صاة  الدينية  املرجعيات  اإىل  التوجه  ثم 

واإىل املجل�س املذهبي، واأخرياً اإىل املرجعيات ال�صيا�صية 

واأهل القرار« للو�صول اإىل اإقرار القانون. ت�صيف هالل 

اأن »بع�س الق�صاة كانوا موؤيدين جداً وكان لهم دور فعال 

يف هذه احلملة«.

ل  امل�صرتك،  العمل  اأهمية  على  بدورها  الري�س  وتوؤكد 

�صيما اأن »اجلمعيات عملت ب�صكل مكثف مع الق�صاة 

اأن  وت�صيف  التعديالت«.  هذه  اإىل  للو�صول  وال�صيوخ 

»اجلهد اأتى بثماره ب�صبب وجود تكتل من كل اجلمعيات 

»كنا  وت�صيف:  الدروز«.  املوحدين  طائفة  يف  الن�صائية 

و�صع  من  املجل�س  انتهى  بعدما  جمعية،   50 حوايل 

م�صودة القانون، توجهنا �صمن وفد من 450 امراأة اإىل 

النائب وليد جنبالط ». وعن مواقف الق�صاة، واإذ ت�صيد 

الري�س اأي�صاً بتعاونهم، فهي ت�صيف اأن بع�س »ال�صيوخ 

القيادة  اأن  راأوا  عندما  لكنهم  التعديالت،  عار�صوا 

تراجعوا«.  داعمون،  العقل  �صيخ  و�صماحة  ال�صيا�صية 

مع  باحرتام  نتعامل  كطائفة  »اأننا  اإليها  بالن�صبة  والأهم 

ومن  والرجل،  املراأة  بني  م�صاواة  وهناك  ودورها  املراأة 

اأجيال �صاحلة،  اأن املراأة هي التي تربي  الأعراف لدينا 

هذه امل�صلمات جعلت اإقرار التعديالت اأ�صهل«.

اأثر على  اإ�صايف  اأخرياً، تلفت غادة جنبالط اإىل عن�صر 

املذهبيني  الق�صاة  اجتهادات  وقوامه  التعديالت، 

اجتهاد  القانون  »كر�س هذا  فقد  الت�صريع.  وتاأثريه على 

املحاكم الدرزية، عندما ن�س يف املادتني 47 و 48 منه 

على تعيني اأخ�صائي اجتماعي اأو نف�صي بهدف حماولة 

حل امل�صاكل الأ�صرية قبل الو�صول اإىل الطالق، حيث 

عمد يف وقت �صابق على التعديل العديد من الق�صاة 

اإىل تعيني اأخ�صائيني بدل من املحّكمني، الذين عادة ما 

يكونون من اأفراد العائلة«.

المكاسب تراكم 
خا�صية  �صكل  الطائفة،  جمل�س  داخل  الن�صاء  وجود 

اأن  اإل  مهمة واأ�صا�صية لإقرار التعديالت على القانون. 

احلراك  م�صرية  عن  ينف�صل  ل  احلراك  هذا  ح�صده  ما 

الن�صوي العابرة للطوائف التي انطلقت مع مبادرة »�صبكة 

اأن  جنبالط  تقول  الرتاكم،  هذا  عن  الأ�صرة«.  حقوق 

واجلميل  جماعي  العمل  مرحلة  كانت  املرحلة  »تلك 

اأحوالنا  قوانني  لكن  للطوائف،  العابر  الإن�صاين  ببعده 

ال�صخ�صية الطائفية اأجربت اجلمعيات على العودة اإىل 

ال�صياق  ويف  قوانينها«.  يف  التعديالت  لإجراء  طوائفها 

عينه كانت قد اأ�صارت دوغان يف مقابلتها مع املفكرة]7[ 

اأن »الدروز حني اجتمعنا بهم، اأ�صاروا اإىل اأنه حني يتم 

يعمدون  �صوف  ال�صنية،  الطائفة  لدى  القانون  تعديل 

اأن  اإىل  اأ�صارت  اإىل تطبيقه لديهم«. هذا وكانت دوغان 

ال�صبكة اإختارت »احل�صانة ب�صبب غياب الن�س الديني 

بالإمكان  اأنه  �صعرنا  وبالتايل  الطفل،  ب�صن  اخلا�س 

تعديلها. كانت ا�صرتاتيجيتنا البدء باملمكن ثم الو�صول 

اىل ال�صائك، كاملرياث«.

وهنا تظهر اأهمية تراكم العمل ونتائجه يف التعديل الذي 

حققته الن�صاء يف الطائفة الدرزية، حيث طال بالإ�صافة 

م�صلحة  معيار  وكر�س  املرياث،  احل�صانة«،  »�صن  اإىل 

الد�صتور.  ملقت�صيات  الطائفي  القانون  واأخ�صع  الطفل 

كانت  الدرزية  الن�صائية  اجلمعيات  اأولويات  اأن  ورغم 

نف�صها م�صطرة على بذل اجلهد يف  فاإنها وجدت  اأربع، 

نقا�س م�صاألة واحدة منها هي م�صاألة »�صن احل�صانة«، وفقاً 

لكل من جنبالط وهالل والري�س. اأما بقية التعديالت، 

فتم ح�صدها بهدوء ومن دون مفاو�صات تذكر. وهو ما 

يدفع اإىل روؤية هذه التعديالت على اأنها نتاج تراكمات 

لعمل ن�صوي داخل بقية الطوائف اأو عابر للطوائف.

الطفل  حاجة  النساء:  سالح 
ألمه

اإذن النقا�س الفعلي فيما بني الن�صاء من جهة، وبينهن 

ثانية متحور حول �صن  الطائفية من جهة  املوؤ�ص�صة  وبني 

احل�صانة. فمن جهة اجلمعيات الن�صائية، كانت الأعمار 

املقرتحة حل�صانة متعددة: فاللجنة الأهلية لق�صايا املراأة 

مثاًل طالبت ب�صن الر�صد لل�صاب والفتاة )18(، وهناك 

من طالب بـ 13 لل�صبي و15 للفتاة متبنياً مطالب �صبكة 

الأ�صرة، وغريها من طالب ب ـ15 لل�صبي والفتاة على 

قدم امل�صاواة. الالفت اأن هذه املطالب على اختالفها، 

واآراء  واجتماعية  نف�صية  »درا�صات  اإىل  دائماً  ا�صتندت 

اإىل  اأمه  اإىل جانب  الطفل  بقاء  اأهمية  اأخ�صائيني« تبني 

حني بلوغه العمر املطلوب. وقد برز هذا الإ�صناد �صمن 

الأ�صباب املوجبة للقانون اأي�صاً، حيث اأن »علم النف�س« 

اأحدهما  واإىل  معاً،  والديه  اإىل  الطفل  حاجة  على  اأكد 

اأكرث من الآخر مع اختالف املراحل العمرية.

»م�صلحة  معيار  اأي�صاً  يربز  املوجبة  الأ�صباب  �صمن 

اأن التعديل املقرتح   « الطفل«. وتن�س الأ�صباب على: 

م�صلحة  الأوىل  بالدرجة  مراعياً  احل�صانة  �صن  لرفع 

على  ال�صيدات  اأن  لفتاً  يبدو  وهنا  املح�صون...«. 

اإىل  بالن�صبة  اإليها  ا�صتندن  التي  الدرا�صات  اختالف 

فن م�صلحة الطفل على اأنها حتدد على 
ّ
العمر الأن�صب، عر

معيار عمري: »م�صلحة الطفل تتحقق ببقائه مع والدته 

حتى هذا العمر«. اإذاً، ورغم اختالفهن ب�صاأن العمر التي 

يقت�صي اأن يبقى فيه  الطفل مع اأمه، اإل اأنهن يتفقن على 

م�صلحة  لتحديد  اأ�صا�صي  كمعيار  ال�صن  معيار  اعتماد 

الطفل. وهو قبول بالتح�صني الذي يقدمه التعديل، على 

دليل  وخري  لتطلعاتهن.  بالن�صبة  حمدوديته  من  الرغم 

�صرحها  للمعيار  �صياق  يف  هالل  تقوله  ما  ذلك  على 

الأ�صا�صي يف القانون اأن »املعيار هو م�صلحة الطفل. واأنا 

ا�صتندت اإىل درا�صات علماء نف�س تثبت اأنه الأف�صل اأن 

يبقى الطفل اإىل جانب اأمه حتى �صن الر�صد، ولكن قيل 

تعديل حتى �صن  امل�صتحيل احل�صول على  اأنه من  لنا 

14 مقبول«. 18. فاأخذنا مبا ن�صتطيع احل�صول عليه، وعمرـ 

معيار  �صعيد  على  اجلوهري  الإختالف  هذا  يجعل 

عن  اإحلاحاً  اأكرث  ال�صوؤال  واأ�ص�صه،  احل�صانة  �صن  حتديد 

مدى اإمكانية حتقيق م�صلحة الطفل و�صونها مبوجب هذا 

التعديل، ل �صيما اأن م�صاألتي احل�صانة امل�صرتكة ومنح 

الطفل حق اخليار بالن�صبة للطرف الذي يود هو اأن يبقى 

بح�صانته، مل ت�صكل جزءاً من النقا�س. فهل ورود معيار 

امل�صلحة �صمن الأ�صباب املوجبة م�صاألة �صكلية؟ اأو رمبا 

تكون مدخال لتقييد اإ�صايف للمراأة؟

يف هذا ال�صياق تقول جنبالط اأن »و�صع م�صاألة م�صلحة 

الطفل �صمن الأ�صباب املوجبة هو تعبري عن اأن احلاجة 

اإىل هذا التعديل كانت حتقيق هذه امل�صلحة. اأما تنظيم 

المرأة في موقع القرار الطائفي الدرزي: 
كيف بدلت مسار حراك تعديل قانون األحوال الشخصية ونتائجه؟

أحوال شخصية
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بال�صن  فرتتبط  القانون  مواد  خالل  من  امل�صلحة  هذه 

»مقاربة  ت�صيف:  بامل�صاهدة.  الأب  وحق  الأم  واأهلية 

ينق�صم  الطفل  عمر  كون  اإىل  ارتكز  الأن�صب  ال�صن 

اإىل  الطفل  يحتاج  منها  مرحلة  كل  ويف  مراحل،  اإىل 

اأكرث من  اأحدهما  اإىل  كال والديه، ولكن تبقى احلاجة 

الطفولة  حتى  الولدة  من  الأوىل  املرحلة  ويف  الآخر. 

جنبالط  ت�صيف  اأمه«.  اإىل  اأكرث  بحاجة  يكون  املبكرة 

الطفل  ف�صل  عدم  �صرورة  على  توؤكد  »الدرا�صات  اأن 

اأمه يف �صّن مبكرة حيث يعر�صه ذلك مل�صاعفات  عن 

»تعليق ح�صانة  اإىل  جنبالط  ت�صري  ذلك،  اإىل  نف�صية«. 

مب�صلحة  يتعلق  اآخر  عن�صر  وهذا  اأهليتها،  على  الأم 

الطفل«. باملقابل »توخى القانون عدم ف�صل الطفل عن 

والده فكر�س حق امل�صاهدة بن�س تاركاً للقا�صي التدرج 

به ح�صب �صن املح�صون«.

�صق  يف  القانون،  مبوجب  الطفل  م�صلحة  تتحقق  اإذن، 

من  بالزواج  الأم  حق  تقييد  خالل  من  منها  اأ�صا�صي 

جهة، وتقييم �صالحها من وجهة نظر القا�صي املذهبي 

من جهة ثانية.

املفرو�صة  »ال�صروط  اأن  امل�صاألة  وتعترب هالل حول هذه 

على املراأة كانت حمل نقا�س. وقد قال لنا القانونيون اأننا 

نحملها عبءاً كبرياً، فاأجبنا اأن على الأم اأن تختار اإما 

اأن جتعل اأولدها اأولوية بالتايل حت�صل على ح�صانتهم، 

اأو تتزوج«. باملقابل جتد الري�س اأن »منع الأم من الزواج 

الطالق  بعد  هي  حياتها  وتفني  فتتفرغ  عمرها،  يهدر 

لرتبية اأولدها حتى �صن الـ14 لياأخذهم بعدها الأب«. 

هذا  وطاأة  تخفيف  من  ي�صاهم  ال�صن  رفع  »رمبا  ت�صيف 

ال�صرط، حيث ميكن لالأولد يف مرحلة معينة اأن يقبلوا 

اأو يرف�صوا«.  

من  فهل  هدف،  تحقق  ما 
إضافية؟ تطلعات 

التعديل  اأن  على  حتقيقه  مت  ما  لناحية  ال�صيدات  جتمع 

الإجتماعية«.  التطورات  مع  يتالءم  وع�صري  »اإن�صاين 

لكن ما عربن عنه خالل مقابلتهن لناحية تطلعاتهن بقي 

متفاوتا. فـ »جنبالط« من ناحيتها تطمح اإىل »قانون عادل، 

اأنه متت  ياأخذ بامل�صاواة بني املراأة والرجل«. وهي تعترب 

اأجريت،  التي  بالتعديالت  املنحى  »هذا  املحافظة على 

حيث اأنها حتافظ على روح  ال�صرع والعادات والتقاليد 

وعلى  على  املجتمع  وتغيري  تطور  من  طراأ  ما  وتواكب 

العالقات الب�صرية واملفاهيم الإن�صانية وخا�صة  العالقات 

اإىل  القانون  »اإخ�صاع  اإن  جنبالط،  براأي  الأ�صرية«. 

وا�صح  اجتاه  هو  املوجبة  الأ�صباب  �صمن  الد�صتور 

لتكري�س هذه امل�صاواة«.

اأما  هالل فتجد اأن »رغم ما مت حتقيقه وعلى اأهميته يف 

البعيد  الهدف  يبقى  ونزاعاتها،  الطوائف  وجود  ظل 

لكل احلركات الن�صائية هو اإقرار قانون مدين لالأحوال 

ال�صخ�صية يحقق املواطنة«.

معترضة أصوات 
يف اإثر اإقرار القانون، اأن�صئت �صفحة على موقع في�صبوك 

عنوانها: »تعديل قانون الأحوال ال�صخ�صية عند الدروز: 

الذي  الأ�صا�صي  ال�صوؤال  رجعية؟«  اأم  متقدمة  خطوة 

بعد  للطفل  الأف�صل  »ما  هو:  ال�صفحة  هذه  تطرحه 

الطالق، اأن تكون احل�صانة مع الأم اإىل اأن يثبت اأنها غري 

موؤهلة اأو اأن تتزوج اأم الت�صاوي بني الأم والأب لتكن 

اعتماد  ال�صفحة  تنتقد هذه  الطفل؟«  احل�صانة مل�صلحة 

معيار العمر يف ح�صانة الطفل وت�صف الأمر بـ«الرجعي«. 

وقد حتولت هذه ال�صفحة اإىل م�صاحة انتقد فيها كثريون 

املحاكم ال�صرعية والتعديل احلا�صل، يف مقابل من اأيده 

اأو اعتربها »خطوة اأوىل«.

من جهتها تقول هالل اأن »البع�س مل يكن را�صيا عن 

هذه التعديالت. ولكن نحن كجمعيات �صنعمل على 

يتحول  فهل  وح�صناته«.  القانون  هذا  لروحية  التوعية 

العمل  اإىل  القانون  اإقرار  بعد  الن�صائية  اجلمعيات  جهد 

على اإقناع جمتمعهن به، بانتظار ن�صج الظروف لتحقيق 

الهدف الأبعد؟

- خالل الولية الوىل كان هناك اإمراأة واحدة، لكن عدد الن�صاء اإرتفع . 1

 حتى 6 يف الولية الثانية )احلالية(

      

]1[ - �صامر غمرون: »ن�صاء ي�صعن املحاكم ال�صرعية حتت املجهر من اأجل 
حمايتها: الإ�صالح الق�صائي يحمله املتقا�صون«، املفكرة القانونية، 

.2013/5/31

]2[ -اإلهام برج�س: »حملة كفى لالأحوال ال�صخ�صية: جمرد بداية دعائية تعيد 
فتح اجلدال«، املفكرة القانونية، 2016/1/28، ن�صر يف العدد 35.

]3[ - املفكرة القانونية: »اإقبال دوغان: حقوق الن�صاء ننتزعها من قلب الطوائف«، 
18 ت�صرين اأول 2011.

]4[ - رانيا حمزة:«اإخالء �صبيل فاطمة حمزة: احلملة م�صتمرة حتى رفع �صن 
احل�صانة«، 7 ت�صرين الثاين 2016.

]5[ - اأن�صئ عام 2006، ين�س قانونه الداخلي على �صالحيته يف اقرتاح 
التعديالت القانونية وو�صع م�صاريع القوانني املتعلقة بالأحوال ال�صخ�صية 

للطائفة الدرزية. انتهت الولية الأوىل للمجل�س عام 2012، وت�صتمر الولية 

الثانية حتى عام 2018.

]6[ - رئي�صة اجلمعية اخلريية للتوعية الإجتماعية، قبل عقدين تقدمت مب�صروع 
قانون موحد لالأحوال ال�صخ�صية، وقد تقدمت لحقاً عام 2002 مب�صروع 

قانون لتعديل قانون الأحوال ال�صخ�صية للموحدين الدروز، ويف املرحلة 

الأخرية تقدمت مب�صروع لتعديل 17 مادة من بينها مواد املرياث واحل�صانة.

]7[ - املرجع نف�صه 

نظام  »تعديل  ن�صال  �صهد  عام  2006 

لبنان«  يف  الطائفي  ال�صخ�صية  الأحوال 

حركة  ن�صاأت  فقد  جدًا.  مهمًا  اإنعطافًا 

عنوان  حتت  للطوائف  عابرة  ن�صائية 

على  ت�صغط  الأ�صرة«،  حقوق  »�صبكة 

قوانينها  لتعديل  الطائفية  ال�صلطات 

والطفل.  املراأة  ين�صف  مبا  ال�صخ�صية 

بذلك، برز اجتاه جديد يهدف اإىل تطوير 

ما  الطائفية،  ال�صخ�صية  الأحوال  قوانني 

ينجز  مل  موحد  مدين  قانون  اإقرار  دام 

حتى  ال�صبكة  مكا�صب  اأبرز  من  بعد. 

لأطفالها  الأم  ح�صانة  �صن  تعديل  الآن، 

الأحوال  قانون  تعديل  مع   .2011 عام 

اأيلول  الدرزية يف  الطائفة  لدى  ال�صخ�صية 

2017، وّجهت املفكرة اإىل رئي�صة »�صبكة 

دوغان  اإقبال  املحامية  الأ�صرة«  حقوق 

هذا  يف  الكبري  بدورها  اعرتافا  اأ�صئلة،   3

اخل�صو�ص.

-       ما الدور الذي لعبته الشـــبكة 

بالنســـبة إلقرار هذا القانون؟ 

مع  كانت  البداية  الدرزية،  للطائفة  بالن�صبة 

مي  الإجتماعية  للتوعية  اخلريية  اجلمعية  رئي�صة 

م�صودة  �صنة   20 قبل  و�صعت  التي  حمدان  اأبو 

الطائفة  لدى  ال�صخ�صية  الأحوال  قانون  لتعديل 

واملرياث  احل�صانة  لأحكام  فيه  تطرقت  الدرزية 

كل  مع  نعمل  »�صبكة«،  كـ  جهتنا  من  وغريها. 

بزيارات  قمنا  الدرزية  للطائفة  بالن�صبة  الطوائف. 

ال�صيا�صيني  اأن  ذلك  درزية،  �صيا�صية  لفعاليات 

ي�صتطيعون اأن يوؤثروا على رجال الدين. كما قمنا 

التعديل  هذا  اإقرار  اأي�صاً.  دروز  دين  رجال  بزيارة 

جاء نتيجة جهود �صخمة، ول ميكن اأن نن�صبها اإىل 

جهة واحدة دون غريها. اأن ما مت التو�صل اإليه مهم 

جداً. حتديد عمر الزواج بـ 18 نقطة جيدة، كذلك 

حتفظ  لدي  لكن  باملرياث.  الفتاة  حق  �صمان 

بالن�صبة مل�صاألة احل�صانة، كونه ترك للقا�صي اإمكانية 

�صحب احل�صانة اإذا مل تكن الأم اأهاًل.

-    وجود 6 نســـاء فـــي المجلس الطائفة 

الدرزيـــة لعب دورا في هذا اإلنجاز. 

هل تعمل الشـــبكة إلدخال نســـاء إلى 

مؤسســـات الطوائف األخرى؟

دخول املراأة اإىل املوؤ�ص�صات الطائفية �صروري، فال 

اأحد يدافع عن ق�صاياها �صواها. نحن اليوم ن�صتمر 

بالعمل مع كل الطوائف، اإل اأننا نويل تركيزاً على 

ل�صن  بالن�صبة  جتاوباً  مل�صنا  بعدما  ال�صنية،  الطائفة 

املجل�س  اإىل  الن�صاء  لإدخال  و�صنعمل  احل�صانة. 

الإ�صالمي الأعلى وامل�صاركة يف قراراته. اإىل جانب 

تتعلق  الإ�صالحية  املطالب  من  عدد  لدينا  ذلك، 

بحق الأم احلا�صنة بالبيت واإعالم املراأة الإلزامي 

بالزواج الثاين واإحالة عقد الزواج ب�صكل اإلزامي 

امل�صت�صفيات  واإلزام  النفو�س  دوائر  اإىل  ومبا�صر 

لديها  احلا�صلة  الولدات  عن  النفو�س  بتبليغ 

يرتبط  الأخريين  لالأمرين  واحلاجة  مبا�صرة. 

عقد  ت�صجيل  عن  الرجال  من  العديد  بتقاع�س 

الزواج وولدة اأطفالهم.

أي أبعـــاد لتعديـــل القانون الدرزي على 

قضايا النساء؟ 

التعديل  ح�صول  وغريها،  املطالب  لهذه  بالن�صبة 

مكا�صب  يالحظن  فالن�صاء  جداً.  مهم  الأخري 

بع�صهن �صمن الطوائف، وهو ما يدفعهن للمطالبة 

وامل�صاركة  الأخرى  الطوائف  ن�صاء  مع  مب�صاواتهن 

اأن  اأمتنى  املنطلق.  هذا  من  التغيري  م�صرية  يف 

والتطوير،  التعديل  مب�صرية  الطوائف  بقية  تلتحق 

موحد  مدين  قانون  اإقرار  اإمكانية  كانت  فاإذا 

�صعيفة، ل بد من تطوير قوانني الطوائف. 

3 أسئلة إلقبال دوغان

أحوال شخصية
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العدد 52، كانون األول 2017
بيدوفيليا

المفكرة القانونية

بتاريخ 22 اآب 2017، �صدر حكم عن املجل�س التاأديبي 

ال�صتئنايف للطائفة الأرثوذك�صية يف ق�صية بيدوفيليا يرجح 

اأن تكون الأوىل من نوعها داخل هذه الكني�صة. وكانت 

ف�صول هذه الق�صية بداأت حني قدم �صقيقان ملطرانية جبل 

لبنان اإخبارين اّدعيا فيهما تعر�صهما يف فرتات خمتلفة، 

وهما ما يزالن قا�صرين، للتحر�س من قبل اأر�صمندريت 

اأن  اأحد الأديرة )نتحفظ عن ذكر ا�صمه(. ورغم  يراأ�س 

وبتعليق  ل�صنتني  بالنفي  الأخري  هذا  عاقبت  املحكمة 

رئا�صته للدير خلم�س �صنوات، فاإنها فعلت ذلك ملخالفته 

تعليماتها ولتجاوزه قواعد احل�صمة بعدما براأته من فعل 

�س بداعي ال�صّك. وعند التدقيق يف احلكم، يظهر 
ّ
التحر

جلياً اأن املحكمة اأ�صهمت، من خالل �صعف خربتها يف 

تبديدها يف  بدل  ال�صكوك  تعزيز  البيدوفيليا، يف  جمال 

اجتاه اأو يف اآخر، بعدما حجبت اأو �صّوهت وقائع جد موؤثرة 

يف الدعوى املعرو�صة اأمامها. ولعّل اأخطر ما ورد يف �صياق 

�صناعة ال�صك هذه، هو تهجم املحكمة على ال�صقيقني 

وا�صتهزاوؤها بهما واجلهات املوؤيدة لدعواهما، و�صول اإىل 

تظهري الّدعاء على اأنه جمرد موؤامرة للنيل من امل�صتقبل 

الكن�صي لالأر�صمندريت. وموؤّدى ذلك، لي�س فقط توجيه 

ر�صالة لأي متحر�س داخل هذه الكني�صة باإمكانية اإفالته 

من العقاب، اإمنا اأي�صا وب�صكل خا�س، تخويف اأي �صحية 

تاليا  واإرغامها  له  تعر�صت  عما  الإف�صاح  من  حمتملة 

املحكمة عليها. ومن  لتهجم  ال�صمت، جتّنبا  لزوم  على 

هذه الزاوية، بدا مت�صي املحكمة مبثابة منوذج ُيدّر�س حول 

الأ�صاليب املعتمدة لرد ادعاءات �صحايا البيدوفيليا.

واإذ ت�صمن احلكم بندا مينع ن�صر م�صمونه كليا اأو جزئيا، 

�صفحات  على  ن�صره  اإىل  معروفة  غري  جهات  �صارعت 

الفاي�صبوك، علما اأن املحكمة واملدعى عليه كانا اجلهتني 

الوحيدتني اللتني حتوزان على احلكم. وما اأن ن�صر احلكم، 

حتى انطلقت حمالت ت�صهري بال�صقيقني، اللذين اعُتربا 

�صيئي النية ومتاآمرين �صد الكني�صة الأرثوذك�صية. وعليه، 

وتبعا حل�صول خطاأ يف ت�صريب احلكم، مل يعد من املمكن 

�صاأن ذلك  اإذ من  اأن حمتواه �صري،  التعامل معه على 

اإبقاء املمار�صات الق�صائية يف التعاطي مع  اأن يوؤّدي اإىل 

ق�صايا البيدوفيليا، مبا فيها من ا�صكالت، قائمة وعمليا اإىل 

حرمان �صحايا التحر�س من امكانية اللجوء اإىل الق�صاء. 

هذا مع العلم اأننا احرتاما لل�صقيقني وللجهة املدعى عليها، 

اجلوانب  لنقد  منه  ال�صرورية  الأجزاء  احلكم  من  نن�صر 

ال�صلبية فيه، وذلك بحدود ال�صرورة ومن دون اأي جتاوز. 

مّدعي  مصداقية  هدم 
ضحية بلباس  جالد  التحرش: 

خالل  من  حتليلها  املحكمة  ا�صتهّلت  ال�صدد،  هذا  يف 

ا�صتعادة اأقوال ال�صقيقني املدونة يف املراحل املختلفة من 

الق�صية، �صاعية جاهدا اإىل ا�صتخراج اأي اختالف اأو اأمر 

اأن  اإىل  وي�صار  فيها.  يكون ظهر  اأن  يحتمل  منطقي  غري 

ال�صابني كانا حررا اإخبارا اأودع لدى مطرانية جبل لبنان 

وكان �صببا يف انطالق الق�صية، كما اأدليا باإفادتني، واحدة 

املجل�س  اأمام  والثانية  البتدائي  التاأديبي  املجل�س  اأمام 

التاأديبي ال�صتئنايف. و�صنعطي هنا عددا من الأمثلة عن 

كيفية عمل املحكمة يف هذا ال�صياق: 

ال�صقيقان  اأدىل  التي  املرات  بعدد  ات�صل  الأول،  املثال 

بتعر�صهما فيها للتحر�س. فقد  راأت املحكمة اأن ال�صقيق 

الأ�صغر ذكر حادثتني فقط يف الإخبار و�صبع مرات يف 

�صعد  باأنه  اأدىل  اأنه  فيما  البتدائي،  املرجع  اأمام  الإفادة 

خم�س مرات اإىل الدير. وقد خل�صت املحكمة تبعا لذلك 

اإىل القول باأن ثمة تباينا وا�صحا يف اأقواله جلهة عدد املرات 

دقة  بعدم  يوحي  مما  �صا، 
ّ
حتر اأ�صماه  ملا  فيها  تعر�س  التي 

اإفادته واأقواله، الأمر الذي يقت�صي اأخذه بعني العتبار 

عند احلكم بح�صول حتر�س اأو عدمه. ويلحظ اأنها خل�صت 

اإىل هذه النتيجة من دون اأن ت�صاأل ال�صاب عن تف�صريه 

ملا راأته اختالفا ومن دون القيام باأي جهد فكري للتاأكد 

فيما اإذا كان هنالك اأي تف�صري منطقي حمتمل له. فاأل 

ميكن مثال ملن ذهب خم�س مرات اإىل الدير اأن يتعر�س 

للتحر�س فيه �صبع مرات، مبعدل اأكرث من حتر�س يف كل 

زيارة؟ ثم األ ميكن اأن تكون اإفادته الأوىل اقت�صرت عما 

راآه اأفعال التحر�س الأخطر؟ التعامل نف�صه لقيته اإفادات 

ال�صقيق الأكرب. ففيما �صرح يف جميع اإفاداته اأنه تعر�س 

للتحر�س يف 2003 يف منزل الأر�صمندريت، فاإن املحكمة 

اأعابت عليه اأنه �صرح اأمامها باأن ما ح�صل اآنذاك كان اأول 

تعر�س  اأنه  �صرح  ال�صابقة حيث  اأقواله  بخالف  حتر�س، 

منذ مت اختياره ابنا روحيا وهو يف احلادية ع�صرة من عمره 

لأنواع عدة من املداعبة والتدليك والتحر�س. وانطالقا 

من ذلك، راأت املحكمة اأن هذا التباين يجرد اأقواله من 

كل �صدقية لكونها م�صو�صة ومتناق�صة.  

 اأما املثال الثاين الذي ا�صتخرجته املحكمة، فقد ات�صل 

باختالف اإفادات ال�صقيق الأ�صغر حول وجود اأ�صخا�س 

ح يف الإخبار 
ّ
اآخرين معر�صني للتحر�س. فهذا الأخري �صر

بعدم معرفته لأ�صخا�س تعر�صوا للتحر�س، ليعود وي�صرح 

هنالك  اأن  اأخيه  من  عرف  اأنه  البتدائي  املرجع  اأمام 

اأ�صخا�صا غريه وقعوا لحقا يف امل�صكلة نف�صها واإن كان 

اأن  له  ت�صاءلت املحكمة كيف  تبعا لذلك،  ل يعرفهم. 

يدعي عدم معرفته ل�صحايا اآخرين فيما اأن �صقيقه يدّعي 

باأن  للقول  كافيا  ذلك  املحكمة  راأت  وقد  �صحية؟  اأنه 

»ثمة ظالل كثيفة من ال�صك« لي�س فقط حول اأقواله... 

بل اأي�صا حول اأقوال �صقيقه. ومل تكتِف املحكمة بهذا 

احلّد، بل اأعابت عليه اأن يتبّنى املعلومات التي ا�صتقاها 

اأخبارا  اإفادته  اإىل  »اأ�صاف  بذلك  اأنه  �صقيقه معتربة  من 

غري موؤكدة �صمعها بالتواتر وا�صتعملها لكي يثبت ويدعم 

�س« 
ّ
م�صداقية اإفادته واأقواله من خالل تعميم فعل التحر

املدعى به، منكرة عليه حق اعتبار �صقيقه م�صدرا موثوقا. 

اأنها  هو  املحّل  هذا  يف  املحكمة  اإليه  ذهبت  ما  واأخطر 

الأ�صغر  ال�صقيق  اأقوال  يف  اختالفا  راأته  ما  ا�صتخدمت 

اأخرى،  حتر�صات  ح�صول  حول  الأدلة  جممل  لإهمال 

مبا فيها الإفادات املوثقة اأمام املرجع البتدائي لعدد من 

�س 
ّ
الأ�صخا�س املعروفني باأ�صمائهم، منهم من �صحايا التحر

ومنهم من ال�صهود عليه. فكاأمنا يكفي لدح�س ح�صول 

اآنذاك( يف  )القا�صر  املدعي  يتاأخر  اأن  اأخرى،  حتر�صات 

يعرف  ل  يكون  اأن  اأو  بها  العلم  اأخذ  حتى  اأو  الإدلء 

املتحر�س بهم �صخ�صيا. وقد بدت املحكمة بذلك كاأنها 

توؤ�ص�س »حقيقتها الق�صائية« لي�س على ما تثبته اأو تدح�صه 

من وقائع، اإمنا على فر�صيات منطقية جمردة. الأمر نف�صه 

ن�صت�صفه يف حيثية اأخرى للمحكمة ا�صتندت فيها على 

فر�صية اأخرى قوامها »وجود جهات منظمة قامت ب�صن 

حملة مدرو�صة وعنيفة هدفها ت�صويه �صمعة الر�صمندريت 

اإليه،  املن�صوبة  الأفعال  دقة  يف  التمحي�س  دون  من   ...

فكانت زيادة بعدد ال�صحايا للتاأكيد يف الالوعي اجلماعي 

ممعن يف  واأنه  القا�صرين  من  كبري  بعدد  فعال  �س 
ّ
حتر اأنه 

ف م�صتمر ومتكرر«. ويلحظ اأن املحكمة افرت�صت 
ّ
ت�صر

اأن هذه اجلهات مل متح�س يف دقة الأفعال املن�صوبة اإىل 

الأر�صمندريت ف�صارعت اإىل اتهامه، فيما اأن الثابت هو 

بالوقائع( مل  التمحي�س  املخت�صة يف  املحكمة  )اأي  اأنها 

جتِر اأي متحي�س يف هذه الأفعال لت�صارع اإىل تربئته. وتبعا 

عن  النظر  �صرف  املحكمة  قررت  الفر�صيتني،  لهاتني 

باإفادتهم  اأدلوا  الذين  الآخرين  ال�صحايا  اإىل  ال�صتماع 

بوجود  امل�صاقة  واإهمال التهامات  البتدائية  املرحلة  يف 

�صحايا عديدين لأنها براأيها كناية عن اأقوال يتم تناقلها 

من �صخ�س اإىل اآخر، معتربة اأنها بقيت غري ثابتة بالقرائن 

املادية ومن دون اأي دليل جّدي. 

اأما املثال الثالث، وهو الأخطر والأكرث دللة على موقف 

املحكمة امل�صبق من �صحايا التحر�س، فقد متثل يف دح�س 

للمنطق  افتقادها  خلفية  على  الأ�صغر  ال�صقيق  اأقوال 

اأنه كان يبلغ يف فرتة التحر�س  ال�صليم. فبعدما �صجلت 

املدعى به اأربع ع�صرة �صنة واأنه كان ميار�س العادة ال�صرية 

ويعرف الن�صوة وباأنه ا�صتمر بال�صعود اإىل الدير والنفراد 

مع الأر�صمندريت طوال �صبعة اأ�صهر، اعتربت قوله باأنه مل 

يكن يفهم ما يح�صل معه واأنه مل يكن قادرا على جتنب 

ح�صول التحر�س، باأنه يف غري موقعه املنطقي واأنه يفتقد 

بلوغ  اعتربت  وكاأنها  بدت  بذلك  وهي  امل�صداقية.  اإىل 

اإدراكه الأفعال اجلن�صية  الطفل اجل�صدي قرينة لإثبات 

تقبل  ل  قرينة  وهي  التحر�س،  �صّد  على  قدرته  وتاليا 

الدح�س وفق املحكمة بحيث اأن اأي قول يعاك�صها تعّده 

غري منطقي ول يحتمل الت�صديق. وبهذا املوقف، بدت 

املحكمة وكاأنها ت�صتعيد احلجج امل�صهلة عموما للبيدوفيليا 

به، من دون  التحر�س  م�صوؤول عن  الطفل  والتي جتعل 

اأو  الواقع  اإدراك  على  قدرته  ومدى  لو�صعه  مراعاة  اأي 

التحكم به، وخا�صة يف ظل ارتكاب التحر�س من �صخ�س 

يتمتع ب�صلطة روحية. وهي بذلك مل تخالف فقط اأ�صول 

املنطق ال�صليم ولكن اأي�صا الأحكام القانونية التي تعّد 

اأي جمامعة مع طفل دون اخلام�صة ع�صرة، مبثابة اغت�صاب، 

من دون اأي متييز بني املجامعة احلا�صلة بر�صاه اأو من دونه. 

هذه هي اأبرز احليثيات التي انطلقت منها املحكمة لهدم 

الأمور  هو  بينها  فيما  وامل�صرتك  ال�صقيقني.  م�صداقية 

الآتية:

اأنها ارتكزت على حتليل اإفاداتهم ومقارعتها بع�صها  -

ببع�س اأو مبا تعده املنطق ال�صليم، 

اأقوالهما  - يف  تناق�س  اأي  اأن  اعتربت  املحكمة  اأن 

اعتبار  اأي  دون  من  نية،  �صوء  بال�صرورة  يعني 

مرور  ومنها  اإليه،  تقود  قد  التي  الكثرية  للعوامل 

النف�صية  العوامل  اأو  ال�صن  اأو  عديدة  �صنوات 

عن  اأو  للمعتدي  الروحية  الأبوة  عن  الناجمة 

يزالن  ملا  وهما  عليهما  اجلن�صي  العتداء  خطورة 

اأهملت  اأنها  هو  ذلك  على  دليل  وخري  قا�صرين. 

التقرير ال�صادر عن طبيب نف�صي مت تعيينه من قبل 

املرجع البتدائي لفح�س ال�صقيق الأ�صغر والذي 

اأي خربة  اإىل  تلجاأ  اأن  دون  من  م�صداقيته،  اأثبت 

وكاأنها  بذلك  املحكمة  بدت  وقد  جديدة.  نف�صية 

التحر�س  �صحايا  يختلج  قد  ملا  تامة  بجهالة  تعمل 

اخلبري  خال�صات  مع  تام  وبتعار�س  م�صاعر  من 

النف�صي الذي عاين ال�صحية،  

من  - تناق�صات  اأ�صمته  ما  ا�صتخرجت  املحكمة  اأن 

دون اأن جتد اأي �صبب لدعوة ال�صقيقني اإىل تف�صريها 

ال�صروط  من  تعترب  خطوة  وهي  تو�صيحها،  اأو 

املنهجية ال�صرورية يف اأي تقييم للم�صداقية.

وجتدر الإ�صارة اأخريا يف هذا ال�صياق اأن املحكمة ذهبت 

يف  ال�صقيقني  انخراط  افرتا�س  اجتاه  يف  ذلك  من  اأبعد 

موؤامرة �صد الأر�صمندريت، تقوم بها جمموعات »�صمن 

والقطعية  امل�صبقة  الأحكام  مطلقة  ممنهجة  حمالت 

لك�صب راأي عام ين�صاق ب�صورة عفوية مدافعا عن �صخ�س 

 �صورة ال�صحية بهدف حتويل الراأي العام اإىل جالد 
َ

اأعِطي

املنطق ول  يعرف  املحكمة( ل  )العبارة م�صتخدمة من 

بداأت  املحكمة  تكون  وبذلك،  الرحمة«.  معنى  يفهم 

يف تقوي�س م�صداقية ال�صقيقني لتنتهي اإىل حتويلهما من 

�صحيتي حتر�س اإىل جالدْين ل يفهمان معنى الرحمة. 

وهذا ما �صنعود اإليه اأدناه. 

العالم هذا  من  ليس  اليقين 
لي�س نادرا اأن ترّد دعاوى حتر�س بداعي ال�صك. فاأفعال 

اأي  عن  ومبناأى  مغلقة  اأماكن  يف  عادة  حت�صل  التحر�س 

�صاهد، وقلما ترتك اأثرا ظاهرا للعيان. وانطالقا من ذلك، 

غالبا ما تعمل املحاكم على تطوير اأدوات عملها يف جمع 

)يقني(  قناعة  اجتماعها  تكّون من خالل  اأدلة خمتلفة 

اأن مراجعة حيثيات احلكم تظهر يف هذه  اإل  املحكمة. 

الق�صية مقاربة خا�صة للمحكمة ملفهومي ال�صك واليقني. 

ن�صت�صفه  ما  وفق  يتحقق  ل  حتر�س  ح�صول  يف  فاليقني 

من حكمها من وجود اإثباتات اأو اأدلة قوية وح�صب، اإمنا 

يفرت�س اأي�صا انعدام اأي احتمال، مهما كان �صعيفا، يوؤ�صر 

اإىل عدم ح�صوله. وهذا الت�صدد يف تعريف اليقني اأو فهمه 

اإمنا يقارب القول باأن اليقني بح�صول حتر�س لي�س من هذا 

العامل. وما يفاقم من خطورة هذا التوجه هو اأن املحكمة 

مل جتد مانعا يف التخلي عن اأي م�صعى لتبديد ال�صكوك 

التي تعرتيها اأو لتدعيم الأدلة التي بحوزتها، وكاأنها حتّد 

دورها يف طرح الأ�صئلة من دون اأي م�صعى للبحث عن 

اأجوبة لها. ومن اأهم املوؤ�صرات على ذلك، الآتية: 

معرفة  - على  قوية  جّد  اأدلة  ن�صفت  املحكمة  اأن   

الأر�صمنديت  ج�صد  بدقائق  الأ�صغر  ال�صقيق 

دّون  ففيما  اأمامه.  الأخري  هذا  تعري  على  وتاليا 

املحكمة  قبل  من  ا�صتجوابه  عند  املدعي  ال�صاب 

حكم كنسي في قضية بيدوفيليا:
وْصفات لطمس الحقيقة 
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الفارقة يف ج�صد  العالمات  اأهّم  طلبها،  على  وبناء 

الأر�صمندريت، ومنها اأن لديه ندبا واأنه غري خمتون 

هذه  املحكمة  جردت  وقدميه،  لرجليه  و�صف  مع 

احتمالت  من  انطالقا  ثبوتية  قوة  اأي  من  الأدلة 

افرتا�صية �صعيفة، بقيت عارية عن اأي اإثبات. فاأن 

بال�صرورة  يتاأتى  ل  ج�صده  يف  ندب  بوجود  يعلم 

اأن كثريين علموا ح�صب  روؤيته عاريا، بل عن  عن 

الأر�صمنديت بخ�صوعه لعملية فتاق يف 2006 )اأي 

حني كان ال�صاب يف ال�صابعة من عمره(! واأن يعلم 

راآه  اأنه  بال�صرورة  يعني  فذلك ل  باأنه غري خمتون، 

عاريا، بل اأن ذلك يتاأتى عن معرفة بالعادات القدمية 

ختانهم!  من  اأكرث  الذكور  ختان  عدم  كان  حيث 

واأن يعطي تفا�صيل وافية عن قدميه ورجليه، فذلك 

يدلكون، ح�صب  كانوا  عدة  اأ�صخا�صا  اأن  اإىل  يعود 

الدير  �صالون  يف  وقدميه  رجليه  الأر�صمنديت، 

بالزيت! وبالطبع ما كان للمحكمة اأن تقول ذلك لو 

مل تفرت�س م�صبقا �صوء النية لدى ال�صقيق الأ�صغر.     

تلقي  - موؤ�صرات  ثمة  اأن  راأت  املحكمة  اأن  رغم 

ظالل كثيفة من ال�صكوك على قيام الأر�صمنديت 

وتقبيل  احت�صان  بعمليات  قيامه  منها  بالتحر�س، 

�صريره  يف  الأكرب  ال�صقيق  ج�صد  وتدليك  »ودلع«، 

اخلا�س بزيت جون�صون، )وهي اأفعال حملتها على 

معاقبة الأر�صمندريت لتجاوزها القواعد الكن�صية(، 

فاإنها �صارعت اإىل اإعالن يقينها القوي )العبارة من 

ت�صكل  املوؤ�صرات ل  باأن هذه  املحكمة(  ا�صتخدام 

حتر�صا. وقد ا�صتدلت على ذلك من تناق�س اإفادات 

ال�صقيق الأكرب جلهة عدد املرات التي تعر�س فيها 

من  الأ�صغر  �صقيقه  تنبيهه  عدم  ومن  للتحر�س 

وبالأخ�س  الأر�صمندريت،  من  القرتاب  خطورة 

عما افرت�صته من حتركه بناء على حتري�س جماعات 

لها اأهدافها يف تدمري �صمعة الأر�صمندريت،    

الأر�صمنديت  - طلب  على  بناء  تخلت  املحكمة  اأن 

اإفادات  اإىل  ال�صتماع  عن  لديها  العام  والنائب 

للتحر�س  تعر�صهم  اأثبتوا  الذين  وال�صهود  ال�صحايا 

اأمام املرجع البتدائي. فبدت وكاأنها ل جتد حرجا يف 

حجب الأدلة. وهذا التوجه اإمنا يتعار�س مع اأ�ص�س 

البحث عن احلقائق، حيث يفرت�س اأي بحث من 

هذا النوع عند وجود اأي �صك، اإجراء ما اأمكن من 

اأعمال التق�صي و�صول اإىل تبديد ال�صكوك يف اجتاه 

اأو اآخر. اأما اأن ترف�س املحكمة ال�صتماع اإىل �صهود 

معروفني يف اأ�صمائهم وعناوينهم رغم اإقرارها بوجود 

�صكوك قوية، فهذا يعني اأنها ترتاح اإىل ال�صك اأكرث مما 

تتطلع اإىل احلقيقة. وهذا �صبب اآخر ملنع بلوغ اليقني 

يف عامل هذه املحكمة.  

لحجب  المؤامرة  ية  نظر
ئق لحقا ا

هو  ال�صك،  �صناعة  يف  امل�صتخدم  الثالث  العن�صر 

بها  تذرع  كان  والتي  املوؤامرة  نظرية  املحكمة  تبني 

فتماما  تردد.  اأي  دون  من  واأتباعه،  الأر�صمنديت 

�صرعان  بجرم،  م�صوؤول  اأي  اتهام  عند  يح�صل  كما 

افرتاء  حملة  وجود  فر�صية  عنه  الدفاع  فريق  ي�صهر  ما 

)ال�صيا�صي  م�صتقبله  من  اأو  �صخ�صه  من  للنيل  منظمة 

اأمر  ذلك  الأر�صمنديت  يفعل  واأن  الكن�صي...(.  اأو 

وبيقني  كبرية  بثقة  املحكمة  تتبنى  اأن  اأما  ماألوف، 

م�صداقية  لدح�س  معيارا  لتجعلها  الفر�صية  هذه  قوي 

البحث  من  مزيد  عن  للتخلي  اأو  منها  املقدمة  الأدلة 

معاناة  لتهمي�س  يوؤدي  خطري،  اأمر  فذلك  التق�صي،  اأو 

وميهد  الكبار،  األعاب  يف  ودو�صها  املحتملة  ال�صحايا 

لنخراط املحكمة يف لعبة ال�صيا�صة على ح�صاب دورها 

يف البحث عن احلقيقة. وهذا ما نقروؤه بو�صوح كلي يف 

حيثيات احلكم التي ادعت وجود جماعات مكّونة من 

اأ�صخا�س علمانيني واكلرييكيني اأعابت عليها ثالثة اأمور: 

اأنها ا�صتغّلت »من اعتربتهم �صعفاء وجعلت منهم  -

م�صاحلها  بلوغ  بهدف  عليه  وترتقي  تدو�صه  �صلما 

القول  هذا  ا�صتكملت  وقد  وامل�صبوهة«،  اخلا�صة 

على  عملت  اجلماعات  هذه  اأن  مفاده  اآخر  بقول 

 �صورة ال�صحية«،
َ

عطي
ُ
الدفاع »عن �صخ�س اأ

لتخاذ  - الكن�صيني  »امل�صوؤولني  �صت 
ّ
حر اأنها 

اإجراءات �صارمة بحق الأر�صمندريت«، 

و�صائل  - عرب   ... ت�صهرييا  »منحى  اعتمدت  اأنها 

بع�س  ا�صتدعاء  عرب  اأو  الجتماعي  التوا�صل 

ت�صاهم  كمن�صات  ل�صتعمالها  املدنية  اجلمعيات 

يف تدمري �صمعة الأر�صمندريت ... )بهدف( جعل 

القاطع  احلكم  ي�صدر  عام  راأي  ق�صية  املو�صوع 

دونها«،  من  بل  ل  املحاكمة  قبل  حتى  بالتجرمي 

»البحث عن احلقيقة من خالل املحاكمة  م�صورة 

العادلة كاأنه ت�صرّت عن اجلرم ل بل م�صاركة فيه«. وقد 

ذهبت املحكمة اأبعد من ذلك حت�صبا لأي نقد قد 

يوجه اإليها يف حال عدم احلكم على الأر�صمنديت 

يف  جاء  حيث  رمبا(،  الآن  نفعل  )كما  بالتحر�س 

لتهديد  خمططات  املجموعات  لهذه  اأن  احلكم 

الرئا�صة الروحية التاأديبية بحملة مماثلة من الت�صهري 

اإن هي اتخذت من الق�صية املعرو�صة عليها موقفا 

غري متوافق مع اأهدافه)ا( اإ�صافة اإىل ال�صغط عليها 

وتطويعه  الق�صاء  حيادية  عدم  اإىل  يوؤدي  باجتاه 

باجتاه اأو باآخر مل�صالح وطموحات خا�صة، مما يحول 

بدت  وبذلك،  ورحمة«.  بعدل  احلق  اإحقاق  دون 

املحكمة وكاأنها تتعامل مع املوؤامرة لي�س على اأنها 

وح�صب  الأر�صمندريت  �صمعة  من  للنيل  تهدف 

بل من �صمعة املحكمة الكن�صية والكني�صة برمتها، 

مما يفر�س عليها مكافحتها.   

وما اأنهت املحكمة و�صفها لعنا�صر هذه املوؤامرة املفرت�صة 

والتي تفتقر اإىل الأدّلة حتى ن�صفت ب�صورة عامة جممل 

البتدائي  امللف  يف  الواردة  واحلجج  والرباهني  الأدلة 

واملت�صلة باأعمال حتر�س باأ�صخا�س اآخرين، »لكونها كلها 

اإىل  وهادفة  كاذبة  لكونها  بل  ل  حيادية  وغري  مغر�صة 

الت�صوي�س واإثارة ال�صقاق والنعرات والتحزبات يف اجل�صم 

الكن�صي الواحد«. ويف الجتاه نف�صه، ا�صتخدمت املحكمة 

نظرية املوؤامرة لن�صف ما تبقى قائما من اأقوال ال�صقيقني 

بو�صوح يف  نقروؤه  ما  وهذا  منها.  اعتربتهما جزءا  بعدما 

املقطع الذي ذهبت فيه املحكمة اإىل ن�صف اأقوال ال�صقيق 

الأكرب الذي »مل ي�صتطع اأن يقنع املجل�س ب�صفته تلك 

ك بناء على حتري�س من جماعات لها اأهدافها 
ّ
لأنه يتحر

اخلا�صة يف تدمري �صمعة )الأر�صمنديت( لإق�صائه عن اأي 

دور كن�صي حمتمل«. وبالواقع، ومبعزل عن نوايا املحكمة، 

فاإن لتوجهها على هذا النحو نتائج تتجاوز هذه الق�صية، 

موؤداها تهديد ال�صحايا من مغبة حتويل ق�صاياهم اخلا�صة 

الكاثوليكية  الكني�صة  )كما ح�صل يف  عامة  ق�صايا  اإىل 

واأ�صهم يف اإ�صالحها( وعمليا حرمانهم من اأي ت�صامن 

معهم �صواء مت من داخل الكني�صة اأو من خارجها. فاأي 

�صلبا على ق�صاياهم  ينعك�س  م�صعى يف هذا الجتاه قد 

ويفقدهم ا�صتعداد املحكمة لال�صتماع جديا اإىل معاناتهم. 

بكالم اآخر، ي�صع احلكم �صحايا التحر�س املحتملني اأمام 

خيار من اثنني: اإما اأن يلزموا ال�صمت والعزلة، في�صلموا 

اختيار  يف  القرار  �صاحبة  تبقى  التي  للكني�صة  اأمرهم 

الوقت املنا�صب ملحا�صبة اأع�صائها اأو اإ�صالح �صوؤونها من 

دون اأي �صغط، واإما اأن يحولوا ق�صيتهم اإىل ق�صية عامة 

فتتنكر لهم الكني�صة... ولو اإىل حني.      
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العدد 52، كانون األول 2017
بيدوفيليا

أسعد قطّان وخريستو المّر

العلن  اإىل  ظهرت  اأعوام  الأربعة  تتجاوز  مّدة  منذ 

اأر�صمندريت  برتبة  الدين  رجال  اأحد  اّتهام  ق�صّية 

الأرثوذك�صّية  الكني�صة  يف  لبنان  جبل  اأبر�صّية  يف 

التحقيقات  وبعد   .
ّ

اجلن�صي �س 
ّ
بالتحر الأنطاكّية، 

التاأديبي  املجل�س  عن  �صدرت  التي  والقرارات 

و�صائل  تناولتها  والتي  الأبر�صّية  يف  البتدائي 

ال�صتئنايف  التاأديبي  املجل�س  تابع  وقتها،  يف  الإعالم 

فقط  وُعرفت  �صرياً،  بقي  قرار  باإ�صدار  ليقوم  الق�صّية 

باإبعاد الأر�صمندريت  مفاعيله التي ظهرت اإىل العلن 

�صهر  من  الثاين  يف  عمد  اأن  اإىل  البالد.  خارج  اإىل 

ا�صم  اأحدهم، وحتت   ،2017 العام  الأّول من  ت�صرين 

يبدو م�صتعاراً، اإىل ن�صر وثيقة تتاأّلف من اثنتي ع�صرة 

 »فاي�صبوك« 
ّ

التوا�صل الجتماعي �صفحة على و�صيلة 

املجل�س  اأ�صدره  الذي  القرار  ن�ّس  تكون  اأن  يرّجح 

املجمع  اإليه  اأوكل  بعدما  ال�صتئنايف  التاأديبي 

متابعة  الأرثوذك�س  الروم  لكني�صة  املقّد�س   
ّ

الأنطاكي

املعني  الأر�صمندريت  اإىل  املّوجهة  التهم  ق�صّية 

 .
ّ

اجلن�صي �س 
ّ
بالتحر

باأّن  القائلة  الفر�صّية  من  �صننطلق  يلي،  ما  يف  اإّننا، 

اأ�صدره  الذي  القرار  ن�ّس  اإّياه  هو  املن�صور  الن�ّس 

الربهان  باأّن  علماً  ال�صتئنايف،  التاأديبي  املجل�س 

مقارنة  عرب  اإّل  به  الإتيان  ميكن  ل   
ّ

والنهائي  
ّ

اليقيني

ونوّد،  واملوّقع.  املكتوب  الأ�صل  مع  املن�صور  الن�ّس 

وقوفا  الآتية  النقاط  اإىل  الإ�صارة  ال�صدد،  هذا  يف 

لبع�س  واإي�صاحاً  ال�صحايا  جانب  اإىل  مّنا  ا 
ّ
م�صتمر

يف  ونحّللها  نتداولها  اأن  ال�صرورّي  من  التي  الأفكار 

والع�صرين: الواحد  القرن  يف  كني�صتنا 

التوا�صل  - و�صائل  يف  القرار  ن�ّس  ن�صر  اإّن  اأّوًل: 

يخ�صع  اأن  ويجب  قانويّن  غري  اأمر   
ّ

الجتماعي

ذاته  الن�ّس  ب�صهادة  وذلك  القانونّية،  للمالحقة 

)�س 12(. وتالياً فاإّن من قام به، ب�صرف النظر عن 

هوّيته، قام به على الأرجح بدافع الت�صهري، وذلك 

اأّي  يف  وهو،  مبّيتة.  اأخرى  نوايا  ا�صتبعاد  دون  من 

حال، ي�صيء اإىل الأر�صمندريت نف�صه واإىل ال�صهود 

الأليمة  اجلن�صّية  اأمورهم  تفا�صيل  من  جاعاًل 

الطرق  مع  يتعار�س  ما   ،
ّ

العلني للتداول  ماّدًة 

.
ّ

�س اجلن�صي
ّ
 املعتمدة يف التعامل مع ق�صايا التحر

املجل�س  - اأّن  تبنّي  للن�ّس  دقيقًة  قراءًة  اإّن  ثانيٌا: 

التاأديبي ال�صتئنايف ا�صتند، يف قراره، اإىل عدد من 

الأقوال والعرتافات التي اأدىل بها الأر�صمندريت 

�صدقّية  عن  النظر  ب�صرف  وذلك  �صخ�صّياً، 

القرار  اإّن  �س. 
ّ
بالتحر اّتهمته  التي  ال�صهادات 

الذي اّتخذه املجل�س التاأديبي ال�صتئنايف ل يوؤّكد 

خطورة املمار�صات التي اعرتف بها الأب فح�صب، 

بها،  املرتبطة  الأخرى  امل�صاألة  اإىل  اأي�صاً  ي�صري  بل 

ممار�صة  وكيفّية   
ّ

الروحي الإر�صاد  م�صاألة  وهي  األ 

يكتنفها،  قد  وما  الكني�صة  يف  الروحّية  الأبّوة 

لل�صلطة. وا�صتغالل  انحراف  من  وهناك،   هنا 

اإىل  - الن�ّس يف جزئه الأّول، حيث يعمد  ثالثاً: جلاأ 

تقييم اأقوال ال�صهود، اإىل منهجّية تف�صريّية �صعيفة، 

ميكن  الأقوال  هذه  يف  الختالف  اأّن  يعترب  اإذ 

ال�صتنتاج منه اأّنه غري موثوق بها. واحلّق اأّن الن�ّس، 

 
ّ

التاريخي �صياقها  الأقوال من  ينتزع هذه  يف هذا، 

اأّن  العتبار  يف  ياأخذ  ول  املكتوب  اأو   
ّ

ال�صفهي

تناق�صاً  بال�صرورة  لي�س  ال�صهادات  يف  الختالف 

اأو دلياًل على عدم �صدقّيتها، بل هو م�صاألة طبيعّية 

وطريقة  الزمن  ومرور  ال�صياق  اختالف  ظّل  يف 

عمل الذاكرة الب�صرّية. ف�صاًل عن ذلك، فاإّن هذه 

�س للر�ّس عند ح�صول اعتداء، كما 
ّ
الذاكرة تتعر

الع�صبّية  والعلوم  النف�س  علوم  الأبحاث يف  ت�صري 

والدماغّية، ما مينع املعتدى عليه من تذّكر التفا�صيل 

املجل�س  اأّن  ذلك  اإىل  ُي�صاف  بالعتداء.  املحيطة 

ت�صّلم  اأّل  على  حري�صاً  كان  البتدائي  التاأديبي 

لل�صهود اأّي ن�صخة مكتوبة عن اأقوالهم. اإّن »املنطق« 

منه،  ال�صتنتاج  ميكن  القرار  ن�ّس  ي�صتعمله  الذي 

بطريقة مماثلة، اأّن الأناجيل الأربعة باطلة لأّنها تقّدم 

�صهادات خمتلفة عن ي�صوع النا�صرّي. ومن النافل 

القول اإّن هذا غري مقبول م�صيحّياً وعلمّياً. ي�صاف 

اإىل ذلك اأّن هذا الن�ّس ين�صب اإىل ال�صهود اأقواًل 

ون على اأّنهم مل يقولوها، اأو قالوا عك�صها، 
ّ
هم ي�صر

اأح�صن الأحوال. الفهم يف  يرّجح فر�صّية �صوء   ما 

رابعاً: اإّن ال�صتنتاج الذي يقوم به الن�ّس اأّن ممار�صة  -

ي�صتتبعان  الن�صوة  واختباره  ّية 
ّ
ال�صر العادة  مراهق 

، يف حال 
ّ

اأّنه على معرفة بطبيعة العتداء اجلن�صي

�صه له، هو ا�صتنتاج ل ي�صتقيم. فاختبار الن�صوة 
ّ
تعر

ّية ل يعني البّتة 
ّ
يف املراهقة من طريق العادة ال�صر

. والثابت اأّن مداعبة 
ّ

الإملام بخربة العتداء اجلن�صي

الطفولة،  منذ  يحدث  اأمر  وهو   ،
ّ

اجلن�صي الع�صو 

وال�صعور بالن�صوة، كالهما م�صاألة غريزّية فيما ر�صد 

يتطّلب  اأمر  اجلن�صّيني  والعتداء  �س 
ّ
التحر ماهّية 

منطقتنا.  يف  متوافرة  غري  غالباً  هي  جن�صّيًة  تربيًة 

على هذا ال�صعيد، نرجو اأن ت�صطلع كني�صتنا بدور 

فاعل يف التاأ�صي�س لرتبية جن�صّية م�صيحّية م�صوؤولة 

يف كنفها تت�صّمن اإر�صاداً يف مو�صوع العتداءات 

خلطر  ودرءاً  للوعي  ن�صراً  وذلك  اجلن�صّية، 

.
ّ

 العتداءات اجلن�صّية التي قد حتدث يف اإطار كن�صي

مقابلة  - يف  عليه  املعتدى  ا�صتمرار  اإّن  خام�صاً: 

وموّثقة  معروفة  اأمور  العتداءات  ر 
ّ
وتكر املعتدي 

يف حالت العتداءات اجلن�صّية، وخ�صو�صاً تلك 

التي  القوانني  اإّن  دين.  رجال  يد  على  احلا�صلة 

قا�صرين  على   
ّ

اجلن�صي العتداء  مو�صوع  ت�صو�س 

حال  اأّي  يف  تلقي،  ل  العامل  يف  وبالغني  ويافعني 

ال�صحّية  على  العتداء  م�صوؤولّية  الأحوال،  من 

مل  اأم  جتّنبت  قد  ال�صحّية  تكون  فاأن  و�صلوكها. 

فداحة  من  اإطالقاً  يقّلل  ل  هذا  املعتدي،  تتجّنب 

العتداء  عن  م�صوؤولًة  ال�صحّية  يجعل  ول  اجلرم 

املعتدي  كان  اإذا  �صّيما  ول  له،  �صت 
ّ
تعر الذي 

حال  هو  كما  عليه،  املعتدى  على  ب�صلطة  يتمّتع 

. يف القوانني احلديثة، امل�صوؤولّية تقع 
ّ

الأب الروحي

دائماً على املعتدي. ويكفي، هنا، اأن ن�صري اإىل اإقالة 

 مهنّياً فادحاً 
ً
قا�س كنديٍّ موؤّخراً، لأّنه ارتكب خطاأ

 
ّ
جن�صي  اعتداء  �صحّية  وقعت  لمراأة  قال  حني 

واملراأة  جّيداً«،  ركبتيها  تغلق  اأن  تعرف  »مل  اإّنها 

القا�صر؟  ال�صخ�س  باحلرّي  فكم  قا�صرا  تكن  مل 

ف 
ّ
الت�صر حت�صن  اأن  ال�صحّية  من  الطلب  اإّن 

تثق  اإن�صان  حيال  وخ�صو�صاً  نف�صها،  عن  وتدافع 

اإىل  م�صتند  غري  طلب  لهو  حمدودة،  غري  ثقًة  به 

والقوانني  العلوم  ومكت�صبات  الإن�صايّن  الواقع 

ع�صرنا. يف  ال�صليم  احل�ّس  ويجايف   احلديثة، 

يقيم  - �صدده  يف  نحن  الذي  الن�ّس  اإّن  �صاد�صاً: 

والأبناء   
ّ

الروحي الأب  بني  مفرت�صة  تواٍز  عالقة 

»منطقّياً«  فوا 
ّ
يت�صر باأن  الأخريين  مطالباً  الروحّيني 

 وحاول ا�صتغاللهم. اإّن 
ّ

اإذا انحرف الأب الروحي

التي  ال�صيكولوجّية  الآليات  يتجاهل  املوقف  هذا 

واأبنائه  منحرف   
ّ

روحي مر�صد  بني  العالقة  تتخّلل 

من  جتعل  التي  القاعدة  اأّن  �صّيما  ول  الروحّيني، 

املر�َصدين  ا�صتغالل  على  قادراً   
ّ

الروحي املر�صد 

يف  بها  يتمّتع  التي  ذاتها  الروحّية  ال�صلطة  هي 

و�صوًل  اهلل،  �صوت  اعتباره  اإىل  وميلهم  نظرهم، 

اإىل  الن�ّس  ميل  فاإّن  ثّم،  ومن  اأحياناً.  »تاأليهه«  اإىل 

قدم  على  وكاأّنهم  �س 
ّ
التحر �صحايا  مع  التعامل 

الدرا�صات  اإىل  يلتفت  ل  �س  املتحرِّ مع  امل�صاواة 

والتي  املو�صوع  هذا  يف  املعّمقة  ال�صيكولوجّية 

بني   
ّ

والنف�صي  
ّ

العالئقي التوازن  انعدام  تثبت 

اأّنه من  اإىل ذلك  ي�صاف  واملعتدى عليه.  املعتدي 

�س 
ّ
التحر اأّن بع�س �صحايا  واختبارّياً  املثبت علمّياً 

بهم  �س 
ّ
التحر خربات  كبت  اإىل  مييلون   

ّ
اجلن�صي

اإّل  ي�صتعيدونها  ول  دفاع،  كاآلّية  وذلك  ون�صيانها، 

بعد �صدمة اأو تغرّي جذرّي يف ظروف حياتهم. اإّن 

 وتركيزه 
ّ

الن�ّس، بتجاهله هذا اجلانب ال�صيكولوجي

املعرفة  يف  بثغرة  يوحي  »املنطقّية«،  املرّكبة  على 

الظاهرة. هذه  مع  التعامل  يف  الحرتافّية  يف   وقّلة 

�صد  - املوؤامرة  نظرّية  تبّني  اإىل  الن�ّس  يجنح  �صابعاً: 

اإّياها اإىل جهات اأو جماعات  الأر�صمندريت نا�صباً 

ل يحّددها. وهو يقوم بهذا من دون تدقيق اأو تقدمي 

قرائن اأو اأدّلة. واملوؤ�صف اأّنه يعتمد نظرية املوؤامرة غري 

اإهمال وجود �صحايا  ر 
ّ
اأّي دليل ليقر اإىل  امل�صتندة 

منهجّية  اإىل  يلجاأ  هنا ل  اأّنه  الغريب  ومن  اآخرين. 

املقارنة التي يعتمدها يف التعامل مع اأقوال ال�صهود، 

بل يعترب اأّن املوؤامرة �صد الأر�صمندريت ُم�صّلمة ل 

�صورته  ت�صويه  اإىل  تهدف  وهي  برهان،  اإىل  حتتاج 

هذا  اإّن   .
ّ

كن�صي من�صب  اإىل  الو�صول  من  ومنعه 

النمط يف التعاطي مع حيثّيات الق�صّية ل ين�صجم، 

يف راأينا، مع الدّقة التي يتمّنى كّل خمل�س توافرها 

 يف الهيئات الكن�صّية التي تعالج مثل هذه الق�صايا. 

يف  - اعترب  ال�صتئنايّف   
ّ

التاأديبي املجل�س  اإّن  ثامناً: 

على  كاف  دليل  ثّمة  لي�س  اأّنه  ب 
َّ
امل�صر احلكم 

 بالرغم من اعرتاف املّتهم 
ّ

ح�صول اعتداء جن�صي

عاٍر  مراهق  ج�صد  بتدليك  فرا�صه  يف  قام  باأّنه 

بالزيت! هذا ينّم عن عدم معرفة املجل�س )اأوعدم 

حتّدد   .
ّ

اجلن�صي �س 
ّ
التحر ماهّية  معرفة(  اإىل  �صعيه 

منّظمة ال�صّحة العاملّية اأّن اإ�صاءة معاملة الطفل هي 

اأو  اأ�صكال املعاملة الرديئة القا�صية اجل�صدّية  »كافة 

الذي   ...
ّ

اجلن�صي والعتداء  اأو كالهما،  العاطفّية 

�صّحة  على  حمتمل  اأو  حقيقي  �صرر  اإىل  يوؤدي 

الطفل، بقائه، ومنّوه، اأو كرامته يف �صياق عالقة من 

امل�صوؤولّية، الئتمان اأو ال�صلطة ]على ال�صحّية[«]7، 

�س 
ّ
التحر العاملّية  ال�صّحة  منّظمة  حتّدد  كما   .]8

 
ّ

اجلن�صي على اأّنه »انخراط الطفل يف فعل جن�صي

بحيث اأّنه – اأو اأّنها – ل يدرك ماهّيته متاماً، اأو غري 

قادر على اإعطاء موافقة م�صتنرية ]فاهمة[ عليه، اأو 

يكون الطفل يف مرحلة منّو جتعله غري مهّياأ له، اأو اأّنه 

مات الجتماعّية ال�صائدة يف 
ّ
يخرق القوانني واملحر

املجتمع.« ]9[. واإّن فعل امل�صايقة اجلن�صّية للبالغني 

)sexual harassment( يت�صّمن كّل مالم�صة 

فكيف  البالغ،  من  مطلوبني  غري   
ّ

كالمي اإيحاء  اأو 

اخلا�ّس!  الأر�صمندريت  �صرير  يف  قا�صر  بتدليك 

ملعرفة  جهد  ال�صتئنايّف   
ّ

التاأديبي املجل�س  اأّن  لو 

 
ّ

�س اجلن�صي
ّ
علمّية، وطّبق التعريف املعروف للتحر

ذلك  لكان  املّتهم،  بها  اعرتف  التي  الواقعة  على 

للو�صول  الكافية  بال�صتنتاجات  للخروج  كافياً 

هذه  على  حتليلنا  اقت�صر  اإذا  هذا  قاطع.  حكم  اإىل 

الأخرى. الوقائع  اإىل  ق 
ّ
نتطر ومل  بالذات   الواقعة 

ونتائجها  - وم�صارها  الق�صّية  هذه  يف  مالحظاتنا  اإّن 

وتربوّيًة  فكرّيًة  ور�صًة  هناك  اأّن  ن�صتنتج  جتعلنا 

واإر�صاء  املعرفة  لبّث  �صرورّية  ودينّيًة  واإعالمّيًة 

دفن  حالة  من  للخروج  لل�صحايا،  دعم  و�صائل 

اإىل  ت�صيء  التي  الواقع،  واإنكار  الرمل  يف  الراأ�س 

ر من ديكتاتورّية ال�صمت 
ّ
الكرامة الب�صرّية، وللتحر

التي تطحن ال�صحايا - وهم كرث ويعربون الطوائف 

جميعاً. 

املوقع  على  املقال  لهذا  املوؤيدة  املراجع  جتد 

القانونية.  للمفكرة  اللكرتوين 

مالحظات حول قضية بيدوفيليا في الكنيسة األرثوذكسّية
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افتتاح السنة القضائية

جويل بطرس

مل يكن الحتفال الذي نظمه جمل�س الق�صاء الأعلى 

الأول  ت�صرين  يف  الق�صائية«  ال�صنة  »افتتاح  منا�صبة  يف 

2017 الأول من نوعه يف تاريخ لبنان. لكن هذه ال�صنة، 

متيز احلفل بكيفية دعوة الق�صاة اإليه: ففيما حث رئي�س 

على  املحاكم  روؤ�صاء  فهد  جان  الأعلى  الق�صاء  جمل�س 

اإعالم الق�صاة بوجوب احل�صور، طلب منهم اإبالغه لئحة 

. كما متّيز الحتفال بنقل 
1
من �صيتغيبون واأ�صباب تغّيبهم

اأحداثه مبا�صرة على الهواء وبت�صمينه عزفا واإن�صادا لأغنية 

هذه  �صهدت  وقد  للمنا�صبة.  خ�صي�صا  اأعدت  مبتذلة 

الق�صاء،  عن  معينة  بيانات  ت�صمن  فيلم  عر�س  ال�صنة 

عن  بيانات  ت�صمن  العدالة  اأو�صاع  عن  تقرير  وو�صع 

اأعمال املحاكم خالل �صنوات 2012-2015 وذلك للمرة 

الأوىل منذ ما بعد حرب 1975-1990. وي�صار اأي�صا �صعي 

جمل�س الق�صاء الأعلى اإىل تويل اإدارة احلفل: فبخالف 

الأعراف التي كانت تويل مدير عام وزارة العدل مهمة 

تقدمي احلفل، اأنيطت املهمة يف هذه ال�صنة للرئي�صة الأوىل 

. يف 
2
ملحاكم ال�صتئناف يف اجلنوب القا�صية رىل جدايل

هذا املقال، ن�صتذكر الحتفالت التي نظمت بعد العام 

لنتبني  وخطابات،  اجراءات  من  رافقها  ما  واأبرز   1990

اأوجه امل�صرتكات والتباينات فيما بينها. 

التقليد ال نقّلده سنويا
جرت عدة حماولت بعد انتهاء احلرب الأهلية يف لبنان 

ال�صنة  »افتتاح  تقليد  اإحياء  لإعادة   )1990-1975(

الق�صائية« يف ق�صر العدل يف بريوت يف ح�صور الروؤ�صاء 

الثالثة وق�صاة وحمامني و�صخ�صيات �صيا�صية وع�صكرية 

الكثرية  ال�صيا�صية  النق�صامات  اأّن  اإل  وديبلوما�صية. 

بعد الت�صعينات بالإ�صافة اإىل الأو�صاع الأمنية املتوترة 

حالت دون تثبيت موعد هذا الحتفال ال�صنوي الذي 

�صنة  با�صتثناء  الأول،  ت�صرين  �صهر  يف  عادة  يقام  كان 

1993 حيث جرى الحتفال يف ت�صرين الثاين. وعليه، 

اأنه مّت تنظيم خم�صة  ومبراجعة اأر�صيف ال�صحافة، نتبني 

احتفالت فقط، اإثنني يف عهد الرئي�س اليا�س الهراوي 

اإميل  الرئي�س  واحد يف عهد  و1995،   1993 عامي  يف 

مي�صال  الرئي�س  عهد  يف  واإثنني   2002 عام  يف  حلود 

�صليمان يف عامي 2009 و2010. وقد ح�صرها الروؤ�صاء 

الثالثة با�صتثناء حفل 1993 حيث تغّيب رئي�س جمل�س 

النواب نبيه بري بداعي ال�صفر. والالفت اأن معظم هذه 

الق�صائية،  الت�صكيالت  اإجناز  بعد  جاءت  الحتفالت 

متاماً كما ح�صل يف 2017. وقد �صكلت منا�صبة للتفاخر 

بهذا »الإجناز« والحتفال به بح�صور ال�صلطة ال�صيا�صية 

فقد  و�صدورها.  الت�صكيالت  هذه  اإجناز  على  امل�صرفة 

ك�صف وزير العدل الأ�صبق ابراهيم جنار عام 2009 اأن 

الوزارة متكنت من تنظيم الحتفال »بف�صل ا�صتكمال 

 .»
3
الت�صكيالت الق�صائية وتوزيع الأعمال

المشهدية في 
بدرجات  الأعلى  الق�صاء  جمل�س  روؤ�صاء  حر�س 

خمتلفة اإىل تذكري الق�صاة بوجوب احل�صور. كما اأنهم 

كانوا يطلبون اإقفال ق�صور العدل والتوقف عن العمل 

امل�صاركة  من  اجلميع  ليتمكن  الفتتاح  يوم  خالل 

لعدم  »الق�صاة  خرياهلل  فيليب  الرئي�س  دعا  فقد   .
4
فيه

التخلف عن احل�صور والو�صول باكراً توفرياً للم�صقات 

ولطاملا   .1995 عام  يف   »
5
لالجراءات وتوفرياً  عليهم 

جلميع  وت�صكري  م�صددة  اأمنية  اجراءات  احلفل  رافق 

الطرقات املوؤدية اإىل ق�صر العدل يف بريوت. 

وكان يتم تزيني مدخل ق�صر العدل بال�صجاد الأحمر 

على  هوؤلء  يدخل  كان  حني  يف  الروؤ�صاء،  ل�صتقبال 

يف  احلكميني  الأع�صاء  برفقة  مو�صيقي  عر�س  وقع 

يف  يالقونهم  كانوا  الذين  الأعلى  الق�صاء  جمل�س 

الحتفالية  امل�صاهد  تقت�صر  ومل  ملرافقتهم.  اخلارج 

خالل   ،2002 عام  ففي  واملو�صيقى.  ال�صجاد  على 

حلود،  ن�صري  الأعلى  الق�صاء  جمل�س  رئي�س  عهد 

�صخمة  وب�صورة  ال�صفراء  بالورود  العدل  ق�صر  تزّين 

تابعات  فتيات  الت�صريفات  تّولت  فيما  حلود،  للرئي�س 

على  املدعوين  ا�صتقبال  يف  �صاهمت  خا�صة  ل�صركة 

عن  ال�صتارة  واأزيلت   .
6
كال�صيكية مو�صيقى  اأنغام 

الروماين  القانون  يف  للعاّلمة  اأبي�س  حجري  متثال 

اإمييليو�س بابنيانو�س وعن ثالث لوحات من املوزاييك 

البهو  �صاحة  يف  و�صعها  الق�صاء  جمل�س  رئي�س  طلب 

 .
7
على الأر�س

ال�صنة  افتتاح  يف  العرب  العدل  وزراء  �صارك  وقد 

الدول  �صفراء  من  وعدد   2009 عام  الق�صائية 

الأوروبية عام 2010. 

عام  الق�صائية  ال�صنة  اإفتتاح  اأن  اإىل  هنا  الإ�صارة  جتدر 

ح�صره  املحا�صبة،  ديوان  يف  حفل  على  اقت�صر   1996

والنائب  الدولة  �صورى  جمل�س  ورئي�س  العدل  وزير 

الق�صائية  الدرو�س  معهد  ورئي�س  التمييزي  العام 

ديوان  رئي�س  حينها  دعا  وقد  الق�صاة.  من  وعدد 

»تقليداً  احلفل  هذا  اإىل جعل  املقدم  عفيف  املحا�صبة 

ال�صالت  تقوية  اإىل  منه  ونهدف  عليه  نحافظ  �صنوياً 

وكان   .»
8
الثالثة بفروعه  الق�صاء  بني  وتعزيزها  الوثيقة 

هذه  يف  ال�صيا�صية  ال�صلطة  حتتفل  اأن  املفرت�س  من 

املنا�صبة اأي�صاً يف ق�صر العدل يف بريوت اإل اأن احلفل 

اأقطاب  بني  اآنذاك  امل�صتعلة  اخلالفات  ب�صبب   
َ

األغي

احلكم. 

الرسمية الخطابات  في 
كما اأ�صرنا يف املقدمة، فاإّن مهمة تقدمي احلفل واخلطباء 

العدل. وكان  اإىل مدير عام وزارة  �صابقاً  كانت توكل 

كّل من وزير العدل ونقيب املحامني يف بريوت ورئي�س 

يتناوبون  اجلمهورية  ورئي�س  الأعلى  الق�صاء  جمل�س 

اإلقاء  عن  امتنع  حلود  الرئي�س  اأن  علما  الكالم،  على 

كلمة يف عام 2002. ون�صري هنا اإىل اأن نقيب املحامني 

2009 باأنه  رمزي جريج و�صف رئي�س اجلمهورية عام 

الها�صم  اأنطونيو  النقيب  فعل  كما  الأول«،  »القا�صي 

هذا العام. 

ربط نقباء املحامني ح�صن �صري املرفق الق�صائي بتطّور 

خطاب  وهو  البالد،  يف  القت�صادي  الو�صع  وحت�صن 

بتح�صني  املعنيون  يطالب  اإذ  اليوم.  ن�صمعه  ما  غالباً 

النتاج.  وحت�صني  امل�صتثمرين  جذب  بغية  الق�صاء 

»العدل  خطار،  مي�صال  املحامني  نقيب  فبح�صب 

ا�صتمرار عالقات  على  العامل  لت�صجيع  �صالح  اأ�صا�س 

الرتكيز  مّت  باملقابل،   .»
9
معنا ومتتينها  ومالية  اقت�صادية 

على  الأعلى  الق�صاء  جمل�س  روؤ�صاء  جانب  من 

على  فعلياً  معه  الت�صرف  ووجوب  الق�صاء  ا�صتقاللية 

اأنه �صلطة ثالثة. فقد طالب الرئي�س خرياهلل باأن »يكون 

اإىل  الر�صمية  املنا�صبات  يف  موقعها  الق�صائية  لل�صلطة 

غالب  الرئي�س  وراأى   .»
10

ال�صقيقتني ال�صلطتني  جانب 

غامن اأن »ا�صتقالل املوؤ�ص�صة الق�صائية يتوافر ب�صرطني: 

بال  بنف�صها،  الإدارية  �صوؤونها  تدبر  لها  يتاح  اأن 

حاجاتها  مواجهة  لها  تتاح  واأن  و�صاية،  اأو  اإزدواجية 

اإعداد  مّت  اأنه  غامن  وك�صف   .»
11
تقتري اأو  مّنة  بال  املالية، 

يف  طبعاً  بقي  م�صتقلة،  ق�صائية  �صلطة  لإن�صاء  م�صروع 

الأدراج ومل يت�صنّ لأحد مناق�صته. 

وزير  اأي  التنفيذية،  ال�صلطة  ممثلو  اأ�صر  جهتهم،  من 

ال�صيا�صيني  دعوة  على  اجلمهورية،  ورئي�س  العدل 

اليا�س  الرئي�س  اعترب  فقد  الق�صاء.  اأيديهم عن  لكف 

ال�صيا�صة  انكفاء  من  الق�صاء  »ا�صتقاللية  اأن  الهراوي 

اإىل الت�صدي  عن التدخل يف الق�صاء«. ودعا الق�صاة 

اأقفلوا  لل�صيا�صيني،  ت�صمعوا  »ل  التدخالت.  لهذه 

«. اأما الرئي�س مي�صال �صليمان، 
12

بينكم وبينهم الأبواب

م�صتقلة  ق�صائية  �صلطة  »تقوم  اأن  على  حر�صه  فاأكد 

حول  »امل�صاريع  تقدمي  اإىل  املعنيني  ودعا  بالكامل« 

«. وطالب الق�صاء كما الهراوي اإىل 
13

ا�صتقالل الق�صاء

وامل�صالح  ال�صيا�صية  املح�صوبيات  »من  نف�صه  حت�صني 

الإطار،  هذا  ويف    .»
14

الغراءات وكافة  ال�صخ�صية 

يف  الق�صاء  »زج  بعدم  طباره  بهيج  العدل  وزير  طلب 

وا�صتقالليته«.  جهوده  نحرتم  واأن  ال�صيا�صية  نزاعاتنا 

التي  يعر�صون »الجنازات«  العدل  وكان جميع وزراء 

عدد  ازدياد  ناحية  من  اإن  عهدهم،  خالل  حتققت 

الق�صاة،  عدد  يف  النق�س  و�صد  الدعاوى  يف  الف�صل 

اأو من ناحية التطوير الإداري. وكانوا جميعاً يرف�صون 

على  فـ«التطاول  الق�صاء.  على  التهجم  خطاباتهم  يف 

الق�صاء«، ح�صب الوزير �صمري اجل�صر، »يت�صمن دعوة 

بدائل  اإىل  اللجوء  واإىل  عليه  اخلروج  اإىل  مبا�صرة  غري 

العدالة  فكرة  جته�س  ر�صمية  غري  اأم  ر�صمية  �صلطوية 

«. و�صدد روؤ�صاء اجلمهورية 
15

وتدخلها يف نفق املجهول

الق�صاة  و�صع  حت�صني  اأهمية  على  دوماً  العدل  ووزراء 

املادي يف مقابل �صمان هوؤلء الت�صريع يف املحاكمات 

الفا�صدين.  اأنف�صهم من  وحماية 
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ورد  حني   ،2013 �صباط   27 يف  الق�صية  هذه  بداأت 

الداخلي،  الأمن  قوى  ف�صائل  اإحدى  اإىل  ات�صال 

اإحدى  طوارئ  اإىل  بنغالية  �صيدة  دخول  مفاده 

حاّد.   
ّ

داخلي بنزيف  م�صابة  وهي  امل�صت�صفيات 

و�صرعان ما تبنّي اأن النزيف ح�صل تبعاً لتناولها اأدوية 

لغاية اإجها�صها، مما ا�صتدعى التحقيق معها ومع �صاب 

نفقات  عنها  و�صّدد  امل�صت�صفى  اإىل  ا�صطحبها  بنغايل 

مت  الإجها�س  كان  اإذا  مما  التثبت  بغر�س  ا�صت�صفائها، 

على  تواىل  وقد  ق�صرا.  اأو  م�صاعدة  دون  ومن  طوعيا 

الداخلي، ومن  اأمنيان )قوى الأمن  التحقيق جهازان 

ي�صدر  اأن  قبل  التحقيق  وقا�صي  العام(  الأمن  ثم 

انطالقا  الق�صية  يف  حكمه  اجلزائي  املنفرد  القا�صي 

مبا  الق�صائية«  »احلقيقة  تبقى  مت�صاربة  معطيات  من 

ويلحظ  ا�صتفهام كبرية.  لعالمات  قابلة  نفته،  اأو  اأثبتته 

الذي  »الكفيل«  بقي  التحقيقات،  هذه  على طول  اأنه 

اأ�صبوع،  بعد  لبنان، فرتكت منزله  اإىل  العاملة  ا�صتقدم 

بالكامل.  مغيبا 

قوى  لدى  أمنية  تحقيقات 
الداخلي األمن 

اإىل  دورية  انتقلت  املخت�صة،  بالف�صيلة  الت�صال  فور 

ال�صتماع  من  عندئذ  تتمكن  مل  وفيما  امل�صت�صفى. 

ال�صحي، عادت جمددا  العاملة ب�صبب و�صعها  لإفادة 

بقية  لي�صدد  ح�صر  بنغايل  ولرجل  اإليها  لال�صتماع 

اأ�صارت املحامية العامة وجوب  تكاليف عالجها. وقد 

لأي  تعر�صت  قد  ال�صيدة  كانت  اإذا  عما  ال�صتف�صار 

الرجل  اأن  من  املحقق  رتيب  تثبت  وبعدما  مكروه. 

الرتيب  دّون  العربية،  اللغة  ويتكلم  يفهم  املذكور 

به  ات�صلت  البنغالية  ال�صيدة  اأن  فيها  جاء  وقد  اإفادته 

طالبة منه نقلها اإىل امل�صت�صفى لأنها مري�صة جدا، فقام 

حياتها  اإنقاذ  بهدف  امل�صت�صفى  تكاليف  ودفع  بذلك 

اإل عالقة �صداقة.  بينهما  ان�صاين، فال عالقة  ولهدف 

وجاء يف الإفادة اأن املبلغ املدفوع ا�صتلفه من �صاحب 

بنغالد�س.  اأهلها يف  من  �صقيقه  وا�صرتده لحقا  عمله 

مرتجم،  دون  من  للعاملة  املحقق  ا�صتمع  ذلك،  بعد 

العربية  اللغة  تفهم  اأنها  �صوؤالها  عند  اأعلمته  اأنها  علما 

عملها  تركت  اأنها  املدونة  الإفادة  يف  جاء  وقد  قليال. 

بعد اأ�صبوع من دخولها اإىل لبنان احلا�صل منذ حوايل 

يف  املنازل  يف  حل�صابها  العمل  لغاية  اأ�صهر  خم�صة 

ح�صول  كيفية  عن  �صوؤالها  وعند  التنظيفات.  جمال 

زوجها  من  حملت  اأنها  اأفادت  والإجها�س،  احلمل 

ا�صتخدمت  ال�صاق،  عملها  لو�صع  ونظرا  جميئها  قبل 

الإجها�س،  لغر�س  بنغالد�س  من  معها  جلبته  دواء 

واأن العالقة التي جتمعها بال�صاب الذي ا�صطحبها اإىل 

اأ�صارت  ذلك،  اإثر  يف  �صداقة.  عالقة  هي  امل�صت�صفى 

�صرعي  طبيب  تكليف  وجوب  اإىل  العامة  املحامية 

احلمل  اأن  الأخري  هذا  رّجح  وقد  ال�صيدة،  ملعاينة 

اأثر على ج�صدها لأي  اأ�صهر واأن ل  اأربعة  ح�صل قبل 

�صرب اأو اإيذاء. بعد ذلك، ُترك ال�صاب البنغايل لقاء 

اإىل  واإحالتها  البنغالية  ال�صيدة  توقيف  ومت  اإقامة  �صند 

الأمن العام بتاريخ 28 �صباط 2013.

العام  األمن  تحقيقات 
اإحالة  من  اأيام  ثمانية  بعد  اأي   ،2013 اآذار   8 بتاريخ 

املوقوفة.  مع  حتقيقاته  العام  الأمن  با�صر  اإليه،  العاملة 

اكتفى  العام  الأمن  اأن  نتبني  املح�صر،  مراجعة  وعند 

لبنان  يف  القانوين  و�صعها  عن  ال�صيدة  ب�صوؤال  بداية 

يف  احلقيقي  با�صمها  الإدلء  عدم  اأ�صباب  وعن 

اأقدمت  واأنها  اأمية،  اأنها  فاأفادت  الأولية،  التحقيقات 

على »الفرار« من بيت كفيلها للعمل حل�صابها اخلا�س 

حرفيا  وردتا  باملال  وطمعا  فرار  )عبارتا  باملال«  »طمعا 

 خوفا من 
ّ

احلقيقي با�صمها  ُتدِل  واأنها مل  املح�صر(  يف 

العام  لالأمن  العامة  املحامية  اأ�صارت  واإذ  توقيفها. 

جرم  حول  املوقوفة  مع  بالتحقيق  التو�ّصع  بوجوب 

اأو  حامال  لبنان  اإىل  قدمت  كانت  اإذا  وما  الإجها�س 

اإفادات مت�صاربة.  لبنان، وردت  اأن احلمل ح�صل يف 

اإىل  قدمت  باأنها  ال�صابق  قولها  ا�صتعادت  فبعدما 

عند  حت 
ّ
و�صر عادت  زوجها،  من  حامل  وهي  لبنان 

مع  جن�صية  عالقة  اأقامت  اأنها  عليها،  ال�صوؤال  اإعادة 

ا�صتح�صلت  دواء  اأخذت  واأنها  البنغايل  �صديقها 

اأن هذه  لبنان، م�صتدركة  بنغالية يف  عليه من �صديقة 

لبنان.  ا�صم( غادرت  بقيت من دون  )التي  ال�صديقة 

املحامية  وخابر  عاد  العام  الأمن  اأن  املح�صر  وي�صري 

28 يوم تقريبا  2013 )اأي بعد  3 ني�صان  العامة بتاريخ 

حتقيقاته  بنتائج  ليعلمها  العاملة(  اإىل  ال�صتماع  من 

لال�صتماع  البنغايل  ال�صاب  با�صتدعاء  له  فاأ�صارت 

ني�صان   6 بتاريخ  ح�صل  الذي  الأمر  روايته،  اإىل 

وقد  الإ�صارة(.  ورود  من  ايام  ثالثة  بعد  )اأي   2013

ال�صارع  »يف  املوقوفة  على  ف 
ّ
تعر اأنه  اإفادته  يف  جاء 

املنزلية«.  الأعمال  بع�س  لها  يوؤمن  »كان  واأنه  العام«، 

بعنوان  �صابقة  معرفة  لأي  نفيه  �ُصجل  باملقابل، 

اإىل  ا�صطحابها  يوم  الأوىل  للمرة  ارتاده  الذي  منزلها 

الأمن  رتيب  اأمام  به  اأدىل  ما  وبخالف  امل�صت�صفى. 

بدل  للم�صت�صفى  �صدد  اأنه  ال�صاب  �صرح  الداخلي، 

عالقة  اأي  وجود  نافيا  اخلا�صة،  اأمواله  من  ا�صت�صفائها 

اإفادة  بني  احلا�صل  لالختالف  ونظرا  بينهما.  جن�صية 

املحامية  طلبت  اإليه،  امل�صتمع  البنغايل  واإفادة  املوقوفة 

العامة اإجراء مقابلة بينهما. ويف اإثرها، اأّكدت املوقوفة 

ح 
ّ
اأنها حامل منه، فيما عاد ال�صاب و�صر اإفادتها  على 

علمه  اإنكار  �ُصّجل  واإن  بينهما  جن�صية  عالقة  بوجود 

املحامية  اأ�صارت  لذلك،  وتبعا  منه.  كانت حامال  اأنها 

جانب  اىل  املوقوفة  واإحالة  البنغايل  برتك  العامة 

 8 يف  اأي  يومني  بعد  ح�صل  ما  وهذا  العامة،  النيابة 

العام  الأمن  لدى  التحقيقات  تكون  وعليه،  ني�صان. 

اأن الأمن العام  اأربعني يوما، علما  قد ا�صتغرقت زهاء 

اأي حتقيق مع »الكفيل«  امتنع خالل هذه الفرتة عن 

حتقيق  اأي  عن  واأي�صا  العاملة،  ا�صتقدم  كان  الذي 

عمل  بتدبري  البنغايل  ال�صاب  بقيام  يت�صل  فيما 

ال�صديقة  هوية  عن  اأو  التحقيق،  مو�صوع  لل�صيدة 

ارتباط  رغم  لالإجها�س،  دواء  اأعطتها  التي  البنغالية 

العام  الأمن  بدور  وخا�صة  بالق�صية  التحقيقات  هذه 

يف �صمان تنفيذ قوانني الأجانب يف لبنان.  

الظني والقرار  اإلدعاء 
 8 بتاريخ  العامة  املحامية  ادعت  للتحقيقات،  تبعا 

الإجها�س  بارتكاب  البنغالية  ال�صيدة  على  ني�صان 

اآخرين  لأ�صخا�س  دور  اأي  بذلك  م�صتبعدة  الطوعي 

توقيف  العامة  املحامية  وطلبت  الإجها�س.  عملية  يف 

قا�صي  اإىل  اإحالتها  مع  وجاهيا،  البنغالية  ال�صيدة 

الّدعاء  جتاهل  باملقابل،  عينه.  التاريخ  يف  التحقيق 

من  اإليها  ي�صر  فلم  لبنان،  الأجانب يف  قوانني  خمالفة 

اأو بعيد.  قريب 

اأمام  عليها  املدعى  2013، ح�صرت  ني�صان   11 وبتاريخ 

وحيد  �صوؤال  بطرح  اكتفى  الذي  التحقيق  قا�صي 

ب  �صدها  املقامة  بالدعوى  راأيها  بخ�صو�س  عليها، 

اإفادتها  ر 
ّ
تكر باأنها  فاأجابت  طوعا«،  نف�صها  »تطريح 

اأ�صدر  الأ�صئلة،  من  مزيد  دون  ومن  وعليه،  الأولية. 

ظنيا  قرارا   2013 اأيار   10 بتاريخ  التحقيق  قا�صي 

العامة،  للمحامية  اجلرمي  التو�صيف  فيه  ا�صتعاد 

القرار  اأن  والالفت  طوعا.  الإجها�س  ح�صول  جلهة 

ت�صمن  »املت�صاربة«  التحقيق  حما�صر  على  املبني 

مكامن  حلل  جهد  اأي  دون  من  للوقائع  اأحادية  رواية 

»تبني  حرفيا:  فيها  جاء  فقد  تف�صريه.  اأو  التناق�س 

منذ  اللبنانية  الأرا�صي  دخلت  قد  عليها  املدعى  اأن 

يف  زواجها  نتيجة  حامل  وهي  اأ�صهر  خم�صة  حوايل 

لبنان  يف  ال�صاق  عملها  وب�صبب  اأنها  اإل  بنغالد�س. 

اأخذ  على  فعمدت  نف�صها  تطريح  قررت  وظروفها، 

اأدى  بنغالد�س  من  معها  ا�صتح�صرته  قد  كانت  دواء 

وعليه،  حاد...«.  بنزيف  واإ�صابتها  اإجها�صها  اإىل 

يكون وفق القرار الظني احلمل ح�صل يف بنغالد�س، 

ا�صتقدم  الإجها�س  يف  امل�صتخدم  الدواء  ويكون 

الوحيدة  هي  البنغالية  عليها  املدعى  وتكون  منها، 

ا�صتبعاد  اأراد  التحقيق  قا�صي  فكاأمنا  عنه.  امل�صوؤولة 

اأي م�صوؤولية لبنانية عن عمل الإجها�س، واأنه جتاهل 

والتي  لروايته  املناق�صة  الإفادات  جممل  الغاية  لهذه 

ح�صول  اأو  لبنان  يف  احلمل  ح�صول  منها  ي�صت�صف 

يف  مقيم  �صخ�س  من  الدواء  على  عليها  املدعى 

 11 بتاريخ  اأ�صدر  التحقيق  قا�صي  اأن  ويلحظ  لبنان. 

مادية  كفالة  لقاء  العاملة  �صبيل  باإخالء  قرارا  ني�صان 

التهامية  الهيئة  واأن  لبنانية،  لرية  األف   500 قدرها 

�صادقت على هذا القرار يف اليوم التايل بعد رّد طعن 

عمال  اأنه  اإىل  هنا  الإ�صارة  وجتدر  عليه.  العامة  النيابة 

�صبيل  اإخالء  قرار  موؤدى  فاإن  ال�صائدة،  بالأعراف 

قانونية(  اإقامة  بحوزتها  لي�س  )التي  البنغالية  ال�صيدة 

ل يوؤدي عمليا اإىل تركها حرة فور ت�صديد الكفالة اإمنا 

يف  ممكنة  تكون  ل  التي  ترحيلها،  اإجراءات  بدء  اإىل 

رّحلت  العاملة  تكون  اأن  تاليا  ويرجح  توقيفها.  حال 

اأي  من  خاليا  الق�صائي  ملفها  بقي  واإن  ذلك  بعد 

معطى يف هذا اخل�صو�س.  

كمة لمحا ا
 ،2014 �صباط   3 بتاريخ  وحتديدا  تقريبا،  �صنة  بعد 

جرت اأوىل جل�صات حماكمة املدعى عليها. وقد اأرجاأ 

القا�صي املنفرد اجلزائي جل�صات املحاكمة اأربع مرات 

متتالية ب�صبب تعذر تبليغها، ليقرر يف اجلل�صة اخلام�صة 

 28 وبتاريخ  ل�صقا.  تبليغها  اإمتام  بعد  غيابيا  حماكمتها 

باإدانتها  2015، �صدر احلكم على املدعى عليها  اأيلول 

غيابيا بجرم الإجها�س الطوعي مغرما اإياها 500 األف 

لرية لبنانية. ويلحظ اأن احلكم ا�صتعادة الرواية املدونة 

حما�صر  مع  تناق�صها  رغم  هي  كما  الظني  القرار  يف 

واحدة  ورقة  يف  متثل  واأنه  اأعاله،  بينا  كما  التحقيق 

وهي ا�صتمارة معدة م�صبقا مت ملء الفراغات فيها.

اإجراءات التحقيق واملحاكمة مالحظات على 

حول  عدة  مالحظات  ت�صجيل  يجدر  تقدم،  مما 

اأبرزها الآتية: اإجراءات التحقيق واملحاكمة، 

أوال، مّدة التحقيقات األولية

قوى  لدى  ا�صتغرقت  الأولية  التحقيقات  اأن  ن�صجل 

اأبقيت  يوما   41 زهاء  العام  والأمن  الداخلي  الأمن 

الأمن  اأن  علما  التوقيف،  رهن  عليها  املدعى  خاللها 

الداخلي اأجنز حتقيقاته خالل يوم واحد. وعليه، تكون 

ومعرفة  بعلم  جتاوزت،  قد  لبنان  يف  العدلية  ال�صابطة 

النيابة العامة، ع�صر مرات املدة الق�صوى امل�صموح بها 

فيها قانونا )وهي 48 �صاعة قابلة للتمديد مرة واحدة( 

الأولية.  التحقيقات  فرتة  يف  بها  امل�صتبه  لتوقيف 

يفاقم  وما  اأدناه.  الزمني  اجلدول  من  نتبينه  ما  وهذا 

هو  الوجه  هذا  على  الق�صوى  املدة  جتاوز  خطورة  من 

تربير  اأدنى  اإعطاء  �صاأنه  من  �صبب  اأي  من  امللف  خلو 

لال�صتماع  اأيام  ثمانية  ا�صتغرق  العام  فالأمن  لذلك. 

والأ�صواأ  اإليه،  و�صولها  منذ  عليها  املدعى  اإفادة  اإىل 

ا�صتغرق قرابة �صهر لإطالع النيابة العامة على اإفادتها 

املدة  جتاوز  اأن  القول  النافل  ومن  توجيهاتها.  واأخذ 

اأو  حتقيق  اأي  ي�صتتبع  اأن  دون  من  الوجه  هذا  على 

اعرتا�س اأو تاأنيب من النيابة العامة، اإمنا يعك�س تعاطيا 

اإحدى  ت�صكل  التي  اجلوهرية  القاعدة  هذه  مع  مرنا 

قانون  يف  ال�صخ�صية  للحرية  الأ�صا�صية  ال�صمانات 

املحاكمات اجلزائية.     اأ�صول 

  

ثانيا، االستماع إلى أجانب من دون مترجم 

ي�صجل هنا اأنه مت ت�صجيل اأكرث من اأربع اإفادات لل�صيدة 

من  التحقيق،  وقا�صي  الأمنية  العنا�صر  اأمام  البنغالية 

»إجهاض« اآلخرين على أرضنا:
قصة غامضة لعاملة بنغالية 
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الداخلي  الأمن  قوى  اأن  وعلما  دون ح�صور مرتجم، 

قليال،  العربية  اللغة  تفهم  اأنها  �صوؤالها  عند  دونت 

�صرح  الذي  البنغايل  ال�صاب  حال  بخالف  وبذلك 

اإمنا  لها  املن�صوبة  والعبارة  العربية.  ويتكلم  يفهم  اأنه 

اأنها  الأخري،  لهذا  املن�صوبة  بالعبارة  مبقارنتها  تعني 

اإفاداتها  تدوين  اجلدي  غري  من  واأنه  العربية  جتيد  ل 

مبا  واإجها�صها،  العمل  وتركها  حملها  وقائع  ب�صاأن 

ف�صال  مرتجم.  دون  من  حمتملة،  تعقيدات  من  فيها 

الداخلي متيزت  الأمن  اأن قوى  هنا  نلحظ  عن ذلك، 

الأمن  اأن  فيما  ال�صاأن،  بهذا  جوابها  وتدوين  ب�صوؤالها 

من  اإفادتها  ت�صجيل  ا�صتن�صبا  التحقيق  وقا�صي  العام 

يف�صر  ما  وهذا  م�صابه.  تو�صيح  اأو  ا�صتي�صاح  اأي  دون 

مع  تن�صجم  عبارات  العام  الأمن  حما�صر  ت�صمني 

فهمه لالأمور اأكرث مما تن�صجم مع اأقوال املدعى عليها، 

كفيلها  بيت  من  »الفرار«  على  اأقدمت  اأنها  يورد  كاأن 

باملال«.  للعمل حل�صابها اخلا�س »طمعا 

ثالثـــا، المحاكمـــة الغيابيـــة مـــن دون أي جهـــد 

لفهـــم ســـبب الغيـــاب

الأجانب  ملفات  من  العديد  يف  ن�صهد  كما  متاما 

غيابيا.  البنغالية  ال�صيدة  حماكمة  جرت  الأخرى، 

�صدور  بعد  ترحيلها  مت  قد  العاملة  تكون  اأن  ويرجح 

اأن  �صغيف  جّد  احتمال  مع  �صبيلها،  اإخالء  قرار 

املعتمدة  الأعراف  اإىل  بالنظر  �صّوي و�صعها  قد  يكون 

حمّل  ل  والتي  املجال  هذا  يف  العام  الأمن  لدى 

لالإ�صهاب بها يف هذا املكان. وهنا، ن�صجل مالحظتني 

اأ�صا�صيتني: 

اأول  تاريخ  حدد  اجلزائي  املنفرد  القا�صي  اأن  اأول، 

ورود  من  تقريبا  اأ�صهر  ثمانية  بعد  للمحاكمة  جل�صة 

قوامها  ممار�صة  عن  ذلك  يتاأتى  وفيما  اإليه.  امللف 

املدعى  فيها  يكون  التي  الدعاوى  جل�صات  ت�صبيق 

عليه موقوفا مقابل تاأخري جل�صات �صائر الدعاوى، فاإن 

الأجانب  �صبيل  اإخالء  اأن  يتنا�صون  ما  غالبا  الق�صاة 

احلالت  معظم  يف  يوؤدي  اإمنا  بجرائم  عليهم  املدعى 

الأمر  وهذا  ترحيلهم.  حني  اإىل  موقوفني  اإبقائهم  اإىل 

عله  امللفات،  هذه  يف  النظر  ا�صتعجال  تاليا  يفر�س 

ترحيلهم،  قبل  هوؤلء  اإىل  ال�صتماع  للقا�صي  يت�صنى 

اأي قبلما ي�صبح ذلك م�صتحيال.      

اإرجاء  على  داأب  اجلزائي  املنفرد  القا�صي  اأن  ثانيا، 

لينتهي  اإبالغها  تعذر  ب�صبب  مرة  بعد  مرة  اجلل�صات 

يكبد  اأن  دون  من  ل�صقا،  باإبالغها  قرار  اتخاذ  اإىل 

نف�صه عناء ال�صتف�صار لدى الأمن العام عن و�صعها، 

الت�صرف  وهذا  ل.  اأم  ترحيلها  مت  اإذا  فيما  وحتديدا 

هي  تقوم  طويلة  ممار�صة  �صياق  يف  بدوره  يندرج 

الأخرى على جتاهل الوقائع وحتديدا دور الأمن العام 

يف هذا املجال.   

وتبعا لذلك، كان من الطبيعي اأن تنتهي هذه الق�صية 

اأي  امل�صابهة،  الدعاوى  اآلف  ملاآل  م�صابه  ماآل  اإىل 

تهمي�س  ذلك  ي�صتتبع  ما  مع  غيابيا  العاملة  حماكمة 

امل�صوؤوليات  يف  التدقيق  يف  الق�صاء  لدور  فعلي 

هوؤلء  حرمان  موازاة  يف  لالأجانب  املن�صوبة  اجلزائية 

من حق املثول اأمام القا�صي الناظر يف ق�صاياهم.  

 

التـــي تحجـــب أي  الروايـــة  رابعـــا، اعتمـــاد 

محتملـــة لبنانيـــة  مســـؤولية 

ُن�صبت  املدّونة  الإفادات  اأن  تقدم،  مما  البنّي  من 

البنغايل  وال�صاب  عليها  املدعى  هما  فقط  ل�صخ�صني 

ت�صمنت  واأنها  امل�صت�صفى  اإىل  ا�صطحبها  الذي 

تاريخ  مثل  هامة،  م�صائل  حول  متناق�صة  معلومات 

اإجها�صه  مت  الذي  للجنني  املحتمل  والأب  احلمل 

املال  وم�صدر  الإجها�س  يف  امل�صتخدم  والدواء 

العالقة  وحقيقة  امل�صت�صفى  فاتورة  لت�صديد  امل�صتخدم 

توىل  الذي  وال�صخ�س  عليها  املدعى  بني  القائمة 

ا�صتعاد  اأن احلكم  الالفت  ت�صديده. ورغم ذلك، من 

ا�صتبعدت  التي  التحقيق  قا�صي  رواية  ذلك  رغم 

بذل  دون  من  لبنانية حمتملة،  م�صوؤولية  اأّي  بالكامل 

فحملها  فهمها.  اأو  التناق�س  اأ�صباب  ل�صرح  جهد  اأي 

باإرادتها ومن دون اأي م�صاعدة  كما اإجها�صها ح�صال 

لبنانية. وقد بدت احليثيات يف هذا املكان اأ�صبه بر�صم 

من  التمل�س  اإىل  الآيل  اخلطاب  يج�صد  كاريكاتوري 

عامالت  منها  تعاين  التي  املاآ�صي  عن  م�صوؤولية  اأي 

قابلية  اأكرث  الأمر  هذا  يجعل  وما  لبنان.  يف  املنازل 

اأمران:  لالنتقاد، 

لقواعد  متاما  مناق�صة  تبدو  الرواية  هذه  اأن  الأول، 

عليها  املدعى  تكون  اأن  يعقل  فهل  املنطق. 

بنغالد�س،  من  لالإجها�س  معها  دواء  ا�صتح�صرت 

مدى  على  حملها  يتطور  اأن  ذلك  رغم  وانتظرت 

ا�صتخدامه؟  قبل  اأ�صهر  خم�صة 

يف  ورد  ملا  مناق�صة  برواية  الت�صليم  اأن  الثاين، 

التحقيقات اإمنا يك�صف نق�صا فادحا يف مهنية التحقيق 

ق�صية  كثرية يف  ت�صاوؤلت  اأمام  مفتوحا  الباب  ويبقي 

يحتمل اأن تكون اأخفت ممار�صات جد خطرية. فلماذا 

تركت املدعى عليها بيت �صاحب العمل بعد اأ�صبوع 

اأن  ذلك  لتف�صري  يكفي  هل  اإليه؟  قدومها  من  فقط 

نن�صب اإليها اأنها فعلت ذلك »طمعا باملال« اأم يقت�صي 

اأن  �صيما  ول  باأريحية،  بذلك  الكالم  من  متكينها 

يف  ورد  ح�صبما  حملها  بدء  مع  يتزامن  لديه  مكوثها 

اأنه وجدها  البنغايل �صرح  ال�صاب  واأن  الطبي  التقرير 

احلالة  هذه  يف  يجدر  يكن  واأمل  العام«؟  »الطريق  يف 

و�صوؤاله  ا�صتقدمها  الذي  ال�صخ�س  التق�صي عن هوية 

وعلى  ثم،  ملنزله؟  تركها  اأ�صباب  عن  تقدير  باأقل 

فهل  باملال«،  »طمعا  نف�صها  تلقاء  من  تركت  فر�س 

اأم حل�صاب �صبكة  للعمل حل�صابها  هي اختارت ذلك 

ال�صاب  اإفادة  يف  ورد  وقد  ا�صتغالل؟  رمبا  اأو  ت�صغيل 

اأعمال لها. وفيما ميكن  اإيجاد  اأنه توىل مهمة  البنغايل 

)م�صوؤولية  التحقيق  من  الأول  اجلانب  اإهمال  تف�صري 

امل�صوؤوليات  باإبعاد  بالرغبة  العمل(  ل�صاحب  حمتملة 

اأن  )احتمال  الثاين  اجلانب  اإهمال  فاإن  اللبنانية، 

�صبكات  قبل  من  اآخر  اأو  عمل  يف  ت�صغيلها  مت  يكون 

ينّم  اإمنا  �صرعي(  غري  ب�صكل  باملقيمات  الإجتار  متتهن 

بالب�صر  الإجتار  جلرائم  املكونة  الأفعال  يف  جهل  عن 

القائمة عليه.     ويف طبيعة ال�صبكات 
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كيف يتم وضع األنظمة 
والتصاميم المدينية؟

يف لبنان، تجري عملية التنظيم املدين عىل أساس قانون رقمه ٦٩ صدر 

بمرسوم يف العام ١٩٨٣ والذي من خالله ُيحدد مسار إصدار التصاميم 

واألنظمة. 

ترسم التصاميم التوجيهية النطاق العام للرتتيب وتحدد االتجاهات 

األساسية لتنظيم منطقة ما، وهي »تأخذ يف عني االعتبار العالقة بني 

التجمعات السكنية واملناطق املجاورة ثم التوازن الذي يتوجب املحافظة 

عليه بني تطّور مناطق العمران من جهة واملحافظة عىل املواقع الطبيعية 

والنشاطات الزراعية واملناطق الحرجية من جهة ثانية« )املادة الثالثة(. 

كما شرح املهندس واملدير السابق للتنظيم املدين محمد فواز يف مقابلة 

معه يف العدد السابق: »بالنتيجة، التصميم التوجيهي هو، كما تدّل 

عليه تسميته، عبارة عن توجيه، يحدد ما هي الخطوط الكربى لخطة 

استعمال األرايض.«

أما التصاميم التفصيلية، فهي تحدد القواعد والشروط املفّصلة 

الستعمال األرايض، مثال وجهة االستعمال، عوامل االستثمار، شبكة 

الطرقات، األماكن العامة، الصناعات، االرتفاقات وغريها. 

التصميم والنظام التوجيهي والتفصييل، تضعهم املديرية العامة للتنظيم 

املدين. أغلبيتهم يوضعوا بمبادرة املديرية، بينما أقلية تنتج عن طلب 

البلديات. فالتنظيم املدين يضع التصميم، يعرضه عىل البلدية التي تبدي 

رأيها باملشروع، ثم ُيعرض عىل املجلس األعىل للتنظيم املدين، وأخرياً 

ُيعرض عىل مجلس الوزراء ويصّدق بمرسوم؛ ويف حال عدم تصديقه، 
يصبح قرار املجلس األعىل مجّرداً من القيمة بعد مرور ثالث سنوات عليه.٣

خالل هذه العملية، يجب أخذ موافقة املجلس البلدي فيما يتعلق 

بالتصاميم التوجيهية العامة ضمن نطاق البلدية، وذلك بحسب املادة 

٥١ من املرسوم رقم ١١٨\٧٧ )قانون البلديات(. كما يتوجب عىل املجالس 

البلدية أن تبدي رأيها يف التصاميم واألنظمة خالل مهلة شهر من تاريخ 

عرضها عليها ويف حال انقضاء هذه املدة من دون إبداء الرأي، فتعترب أنها 

وافقت حكما عليها )املادة ١١ من قانون التنظيم املدين.

بناء عىل هذه النصوص، املجالس البلدية تشارك ُحكماً يف عملّية اّتخاذ 

القرار، وبإمكانها إبداء رأيها يف التصاميم واألنظمة، علماً أّن مهلة الشهر 

املُحددة قانونياً قصرية جداً. فإنه من مهمة املجالس البلدية - أي املنتخبني 

املحلّيني - أن تضمن تمثيل املستوى املحيل ومصالح سكانها يف اإلجراءات 

املتعلقة بإعداد التصاميم واألنظمة، إن أعّدت بطلب منها أو بمبادرة 

املديرية. لكننا نعلم أنه أمر نادر أن يكون سّكان مناطق البلديات هم ناخبي 

مجالسهن، أو أن يسكن تلقائياً األشخاص يف قرى ومدن نفوسهم.

إن لم تكن البلديات تمثل 
أكثرية المقيمين في 

منطقتها، من تمثل فعليًا؟
بحسب الوزير السابق شربل نحاس، هي تمثل »الساللة الذكورية 

التابعة للذين كانوا هناك سنة ١٩٣٢، باإلضافة إىل بعض املجّنسني. هم 

الذين تمثلهم البلديات. وهم، بغالبيتهن العظمى، ال يعيشون هناك، 

لكنهم يصوتون هناك. فما يجمعهم؟ يجمعهم أمرين: أوال، املقربة - 

لذا إن أراد شخص ما خوض انتخابات، أفضل مكان لذلك هي مجالس 

العزاء ألن هناك يرى الناخبني، وإنما إذا ميش يف الشارع فريى أشخاصاً 

آخرين. ثانياً، تجمعهم ملكية األرايض. وبالتايل البلديات فعلياً هي 
نقابة تمثل ماليك األرايض«.٤

املهندس محمد فواز يؤكد هذه القراءة، ويروي: »من التصاميم 

النادرة التي أّدعي أنني قمت بها، التنظيم املدين ملنطقة صور: تحافظ 

عىل املدينة القديمة، منطقة اآلثار تكون منطقة لآلثار، واملنطقة التي 

تقع من بعدها هي سهل زراعي، أرض زراعية خصبة جداً، مروّية من 

راس العني من أيام الرومان. إذاً تكون زراعية كحزام أخضر، ويبقى 

االمتداد العمراين عىل تالل الجبل. بعد تصديقه بمرسوم، »قامت 

الضجة«. أصحاب األرايض لم يكونوا عىل علم باألمر، فراجعوا أصحاب 

النفوذ يف املنطقة. وما كان جواب أكرب نافذ يف املنطقة؟ »عمروا مطرح 

ما بدكم«. وهذا ما حصل: السهل الزراعي اختفى!«

أما بالنسبة ملصدر يف املديرية العامة، فهو يشرح يف مقابلة أجريناها 

معه يف شهر تموز ٢٠١٧ كيف يتم استغالل التصاميم كأداة لضمان الوالء 

الطائفي-السيايس وملنفعة الزعماء: »التصاميم تأيت من ماليك األرايض 

أو النافذين أو الزعامات املحلية. كما يجري يف الكثري من الحاالت تغيري 

عامل االستثمار يف تصميم ملنطقة ما كورقة ضغط عىل املالكني لضمان 

والء زعيم ما يف منطقة نفوذه. أو يتم تخفيض االستثمار ملحاصرة املالك 

لبيع األرض بسعر منخفض، ومن ثم يعاودون رفع االستثمار. يجري 

ذلك كثرياً يف منطقتي املنت والشوف حيث النفوذ الزعامايت واضح يف 

كيل املنطقتني. يف املجلس األعىل مندوبون من وزارات مختلفة، وهؤالء 

آراؤهم تأيت يف اآلخر بعد طبخ الدراسة وبحسب الجّو السيايس يف 

املنطقة.« 

باختصار، نادراً ما توضع التصاميم واألنظمة للمصلحة الوطنية أو 

للمصلحة املشرتكة يف منطقة ما. بل عىل العكس: تكون ملصلحة ماليك 

األرايض وتشكل أداة ضغط سيايس للزعماء املحلّيني.

هل من وسيلة للمواطنين 
والمواطنات أن يشاركوا 

ويشاركن في تحديد مصير 
أماكنهم الُمعاشة؟

قبل صدور املخطط أو التصميم، يشكل إعالم السكان ومشاركتهم 

الكثيفة جزءاً أساسياً ألّي عملية تنظيم ُمدين، ألن عملية املشاركة 

»تسمح بإضفاء شفافّية أكرب عىل املفاوضات بني اإلدارة املركزيّة، 

واألخّصائّيني، واملجالس البلدّية من جهة، وأن تصبح التوّجهات املرتقبة 
يف املخّطط ُمطابقة أكرث لحاجات املواطنني الحقيقّية من جهة أخرى«.٥

لكن يشرح املصدر يف التنظيم املُدين: »بقانون التنظيم ما فيه يش 

إله عالقة بأخذ رأي الناس. بل عىل العكس. يف العقد الذي نّوقعه 

مع املكاتب االستشارية التي تقوم بالتصاميم، ُيمنع أن يتم مناقشة 

التصميم مع العامة أو إعطاء أي معلومات إىل حني تقديم الدراسة إىل 

املديرية. ويصبح النقاش داخليا بني املهندس واملديرية والبلدية، أو بني 

السمسار واملالك الكبري والزعيم وبعض التقنيني )...( منوصل لنتيجة 

أنه منعرف التاجر شو بده، منعرف البنك شو بده، منعرف البلدية شو 

بدها، بس ما منعرف الناس شو بدها. وال مرة حدا سألهم شو رأيهم.«

أما بعد صدور التصميم، وعند سؤاله ما إذا كان هناك أّي آليات 

لالعرتاض، يوضح: »اليوم هناك آلية اعرتاض - فقط ملاليك األرايض 

- عرب كتاب ُيوّجه للمديرية. يف املادة ١٧ من قانون التنظيم املُدين، 

يحق للمالك االعرتاض إذا تم تخفيض استثمار أرضه إىل صفر. جميع 

االعرتاضات املوّجهة للمجلس األعىل عادًة تكون بسبب تخفيض 

االستثمار. تصل إىل دائرة التصاميم يف املديرية ويحّولها املهندس 

إىل املجلس األعىل. وهون بتصري الوسايط. املالك يليل بيعرف زعيم، 

بيشيلوله خفض االستثمار عن أرضه.«

من ناحية أخرى، وبناء عىل قدرة البلديات املحدودة عىل تمثيل 

كافة سكانها، ال يمكننا اعتبار استشارة املجلس البلدّي من اإلجراءات 

الّتشاركّية. بالرغم من أنه بوسع أعضاء املجلس البلدّي املنتخبني اللجوء 

إىل املواطنني ملعرفة وتحديد آرائهم بمشروٍع ما،ليس هناك نّص قانوين 

يرغمهم عىل ذلك. يف الواقع، من النادر يف لبنان أن يطلب أعضاء 

املجلس البلدّي آراء املواطنني حول مشروع ما. يف هذا الوضع، يجب 

اعتبار الرأي الذي يبديه املجلس البلدّي محدوداً وغري تشاريك، حيث 

أن ممّثيل الّشعب هم الذين يشاركون يف عملّية اتخاذ القرار العام، وال 

يبدي املواطنون رأيهم بشكل مباشر.  

اإلطار التشــريعي 
للتنظيم المدني:

منعرف التاجر شو بده، 
 البنك شو بده، 

البلدية شو بدها، 
بس وال مرة حدا 
سأل الناس شو 

بدها!

١   لقراءة املزيد عن مشروع الضم والفرز املنوي 
إقامته يف منطقة شرق الوسطاين: »الضم والفرز«.. 

هل ينقذ صيدا من »التوحش«؟، هدى حبيش، 
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فريق »أشغال عامة«:
مونيكا 

بصبوص
عبري 

سقسوق 
نادين 

بكداش

استوقفتنا رؤى، فتاة عمرها حوايل العشرين 

عاماً، خالل بحثنا امليداين يف بساتني شرق 

الوسطاين يف مدينة صيدا الجنوبية. وجدتنا 

نحمل خرائط وكامريات - »خرباء« - فلحقت بنا 

وسألتنا »انتو من البلدية؟ أو من التخطيط؟ شو 

رح يصري ببيتنا، بتعرفوا يش؟ رح يشيلونا؟«

بدايًة، لم نستوعب كل كالمها ولم ندرك 

مدى قساوة هواجسها املتعلقة باملخطط املنوي 

إقامته ملنطقة شرق الوسطاين عرب مشروع الضم 

والفرز الجديد التي ترّوج له بلدية صيدا ١. إىل أن 

فهمنا أّن هواجس رؤى لم تكن قصة تخصها أو 

تخص عائلتها فحسب، بل تخص مجموعة من 

الناس تعيش يف رقعة ما وكل الظروف الزمانية 

واملكانية التي صنعت وجودهم واشتباكهم مع 

»التنظيم املديني«. 

عّرفتنا رؤى عىل عّمتها، التي بدورها أخربتنا 

قصتها مع ما ُيسمونه مشروع "الضم والفرز 

القديم" الذي أُقر ضمن التصميم التوجيهي األخري 

ملدينة صيدا الصادر عام ١995 2. رَوت العّمة:

"كنا نسكن أنا وإبنتي وزوجها كل حياتنا يف 

منطقة الضم والفرز القديم. كانت األرض 

عبارة عن بستان وبيت وكنا بستنجية )يعملون 

يف البستان( منذ ستني عاماً ونسكن يف البيت 

الحجري القديم. حتى أّن جدي كان بستنجي 

وولد يف البستان. مالك األرض اشرتاه عىل أيام 

جدي. كان بستان أيك دنيا وموز. نحنا كنا نبسنت 

وهو يضمن. عندما تم تنفيذ مشروع الضم 

والفرز آنذاك، صارت األرض مربعات ولم يعد 

ممكنا زراعتها بسبب شبكة الطرقات الحديثة. 

قام مالك األرض بجرف البستان يف العام ١٩٩٥، 

لكّنا بقينا يف البيت. يف العام ١٩٩٩ أراد املالك أن 

يخلينا من دون تعويض، لكننا تصدينا له من 

خالل رفع دعوى قضائية يف املحكمة. خسرنا 

الدعوى عىل أساس أننا طالبنا بالتعويض 

بعد جرف الشجر. يحدد القانون أن تعويض 

البستنجي ُيحسب عىل أساس عدد األشجار. 

بعد أن خسرنا الدعوى، أعطانا زعيم محيّل 

بعض املال. بعد اإلخالء، سكننا يف »تناكية«، 

بمساعدة الزعيم. طبعاً سمحوا لنا السكن هنا 

مقابل أن ننتخبهم. كانوا يأتوا بالسيارة يأخذونا 

لننتخب )قالت اإلبنة: رحنا، بس دخلت وراء 

ستارة االنتخاب وحطيت ورقة بيضاء(."

بالرغم من كون الزراعة العامود األساس يف 

اقتصاد صيدا املحيّل، إاّل أّن الفعاليات االقتصادية 

والسياسية يف املدينة دفعت نحو اإلفراز، وباتت 

البساتني ضحية املضاربة العقارية، مما أثر عىل 

الحد من قيمة منتجات املزارعني املحليني، وباتت 

الصناعات الصغرية التي تعتمد عىل الزراعة أيضاً 

تفقد فعاليتها اإلنتاجية. تجّلت هذه الرؤية عرب 

التصميم التوجيهي للمدينة، الذي بالنتيجة عرّب 

عن تّوجه واحد لالقتصاد عىل حساب غريه.

فقد تناست الدولة والسلطات املحلية يف لبنان 

الدور األسايس لألنظمة والتصاميم التوجيهية، أن 

تكون وسيلًة لتنظيم الحياة املشرتكة وللتفاوض 

بني املصالح املختلفة. كما تناست حقيقة أّن لها 

»غرض اجتماعي« يف التعامل مع قضايا العمران 

والبيئة التي تمس حياتنا جميعاً بصورة يومية. 

ال بل يف بعض األحيان تحّولت التصاميم إىل أداٍة 

لبسط السيطرة السياسية والزعاماتية وللضغط 

عىل الناس العاديني.

كيف يتم وضع التصاميم واألنظمة املدينية؟ 

هل هناك رؤية شاملة أو قيود أو قواعد وّجهت 

إعدادها؟ هل يتم تمثيل مصالح جميع السكان، 

مثل رؤى وعائلتها، وكيف؟ ملاذا تجهل رؤى 

مصري بيتها وعائلتها وهل من وسائل متاحة لها 

للتصدي للمشروع أو لتمثيل املصالح املختلفة 

واملفاوضة فيما بينها؟ 
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العدد ٨|العدد ٥2 المفكرة القانونية، كانون األّول / ديسمبر 201٧

٣ بحسب املادة ١3 من قانون البناء 
646 \ ٢٠٠4 »ان الدراسات التنظيمية 

وشروط البناء، يف املناطق املنظمة 
وغري املنظمة، التي يتم املوافقة 
عليها بقرار من املجلس االعىل 
للتنظيم املدين، تصبح ملزمة 

للسلطة املكلفة منح الرتخيص 
بالبناء، وذلك يف كل ما ال يتجاوز 
شروط االنظمة املصدقة، عىل ان 

يصدر املرسوم التنظيمي خالل 
ثالثة سنوات من تاريخ صدور 

القرار.«

٤  من محاضرة قام بها شربل نحاس 

يف مؤتمر نظمته نقابة املهندسني 
يف بريوت يف ٢5 أيلول ٢٠١٧ حول 

أهمية التخطيط االسرتاتيجي 
والتنمية املستدامة يف لبنان

٥  تقرير بحثي حول الّديمقراطّية 
الّتشارُكّية يف الّتنظيم املُُديّن من 
إعداد املهندس املعماري سريج 

يازجي ورجل القانون سيباستيان 
المي، مرصد »مجال«، ٢٠١٠

٦  »مجال« هو مرصد أكاديمي، 

تأسس يف عام ٢٠٠٧، ضمن 
األكاديمية اللبنانية للفنون 

الجميلة )األلبا( - جامعة البلمند، 
يهدف إىل تسهيل البحوث 

واملشاركة العامة يف مناقشة 
القضايا املتصلة بحيازة األرايض 

والعقارات، وبشكل أعم، القضايا 
الكربى املتصلة برتتيب األرايض يف 

لبنان.

فريق »أشغال عامة«:

بالفعل، ُتظهر مراجعة قانون التنظيم املُديّن غياب أي ذكر ملبدأ 

املُشاركة أو كلمة »إعالم«. بالنسبة للمهندس سريج يازجي والباحث 

القانوين سيباستيان المي يف دراسة ملرصد »مجال« ٦ حول املشاركة 

العامة يف عملية التخطيط العمراين واملدين، أن يف حقبة صدور املرسوم 

التشريعي عام ١9٨3، كانت الحكومة تسعى بشكل رئييّس إىل إعادة بناء 

سريعة ما بعد االجتياح االسرائييل، وهي كانت قد حصلت عىل تفويٍض 

من قبل السلطة التشريعية لسن القوانني يف بعض املواضيع. ولكن 

اليوم، غياب القاعدة القانونّية للمشاركة ُيشّكل أحد أسباب الفشل الذي 

نواجهه يف املشاريع التنظيمية إّما بشكل جزيّئ أو كيّل يف أّي مرحلة من 

مراحل التنفيذ. يضيف تقرير مجال: »لم يذكر القانون ]التنظيم املدين[ 

مبدأ املشاركة يف املاّدة ٩ )قبل دراسة املنطقة(، وال يف املاّدة ١0 واملواد التي 

تليها )إعداد التصاميم أو الخطط(. وبالّتايل باستثناء وجوب الحصول 

عىل رأي استشارّي من املجلس البلدّي، ال يفرض القانون إّتباع أّي آلّية 

استشارّية عند وضع خّطة أو تصميم، كما ال يتّم تنظيم أّي حمالت 

إعالمّية بهدف إطالع املواطنني.«

يكتب يازجي والمي عن دراستهما:

»كان املنطلق األسايس لهذه الدراسة أنه، خالفاً للتشريعات األوروبية، 

وحتى بعض الدول العربية، لم ينص القانون اللبناين عىل أي إجراء 

يضمن إعالم عامة الناس ومشاركتهم قبل اتخاذ القرارات املتعلقة 

برتتيب األرايض.

لكن، ووفقاً إلتفاقية ريو، أدرج قانون حماية البيئة )القانون رقم 

2002/444( مبدأ املشاركة العامة يف القرارات البيئية. غري أنه لم يصدر 

بعد أي مرسوم تطبيقي ينص عىل أن التخطيط العمراين يتصل بالبيئة 

باملعنى املقصود يف القانون املذكور. بيد أنه من الواضح أن أي قرار 

يسمح، عىل سبيل املثال، بالنمو العمراين والحضري يف منطقة ريفية 

سيؤثر عىل البيئة.

وتم بعد ذلك إعداد كتيب حول أهمية املشاركة العامة يف عملية اتخاذ 

القرارات وتم تقديمه إىل السلطات العامة يف عام ٢0١0. وهو يتصل 

بفعالية املشاريع أو الخطط الخاضعة لقرار إداري والتي قد يتم تقبلها 

بشكل أسهل إذا ما تم إشراك السكان فيها بشكل مسبق. كما تسمح 

املشاركة العامة بتعزيز شفافية اإلجراءات العامة ومنع محاوالت 

الفساد. وقد جرى أيضاً النظر حينها يف إمكانية تعديل املرسوم 

2002/9333 املتعلق بتصنيف املتعهدين ومكاتب الدروس من أجل 

اعتماد نهج تشاريك يف مهام الخرباء االستشاريني يف التخطيط املدين 

والعمراين، ولكن من دون جدوى.

وتم بعد ذلك إصدار مرسومني متعلقني بالتقييم البيئي: املرسوم رقم 

8213 املؤرخ يف 24 أيار 2012 بشأن التقييم البيئي االسرتاتيجي للخطط؛ 

واملرسوم رقم 8633 املؤرخ يف 7 آب 2012 بشأن تقييم األثر البيئي 

للمشاريع.

ويتضمن كال اإلجراءان آلية إلعالم عامة الناس وإشراكهم. فامللف 

الخاضع للتقييم البيئي يوضع يف متناول العامة عىل أن يتم عقد 

اجتماع عام بعد ذلك.

شّكل اعتماد هذه النصوص خطوة مهمة إىل األمام. غري أننا لم نشهد 

إخضاع أي خطة تنظيم مدين، رئيسية أو تفصيلية، للتقييم البيئي 

االسرتاتيجي، سواء خالل مرحلة وضعها أو خالل تنقيحها، ما عدا يف 

حاالت استثنائية وعىل سبيل التجربة لدراسات أولية لم تكلل بالنجاح.

عىل الرغم من ذلك، فإن أي خطة يتم اعتمادها من دون إخضاعها 

بشكل مسبق لتقييم بيئي اسرتاتيجي، والسماح بالتايل لعامة الناس 

باملشاركة ولوزير البيئة بتقديم رأيه، إنما تكون عرضة لإللغاء يف حال 

الطعن بها أمام مجلس شورى الدولة.

يف الختام، يمكن أن نذهب أبعد من ذلك والنظر يف أشكال أخرى 

من املشاركة يف مرحلة وضع السياسات، وليس فقط عندما تكون 

الخيارات الرئيسية للخطة قد ُحددت والدراسات قد أجريت بالفعل. 

وباملثل، يبدو ضرورياً يف زمننا الحايل نشر املعلومات وتشاركها عىل 

مواقع إلكرتونية مخصصة لهذا الغرض.

دوائر القرار ُمقتصرة على 
العالقات الشخصية

نتيجة هذا اإلطار التشريعي الراهن، تتفاقم \ تزداد سلطة "دوائر 

القرار" املُقتصرة عىل العالقات الشخصية والتي تمّهد الّطريق لربوز 

وتفيش أشكال الفساد من املحسوبّيات والزبائنية. كما يؤّدي إىل تعزيز 

املمارسة اإلدارّية التكنوقراطّية البحتة، مّما يتناسب تماماً مع إفساح 

املجال لسوء استخدام السلطة عىل املستوى املحيّل. فيمكن اعتبار 

اإلجراءات التي نّص عليها قانون الّتنظيم املديّن يف آن معاً كمثال عن 

الّديمقراطّية التكنوقراطّية والّتمثيلّية التي تعتمد عىل دور البلديات يف 

التمثيل الصحيح، إاّل أّن ذلك يؤدي عملّياً إىل نتائج سّيئة. 

إال أّنه عىل ضوء بعض الحاالت التي نحن يف صدد دراستها يف هذا 

املشروع، ال بّد من اإلشارة إىل أّن اإلطار املناطقي واملجتمعّي يف لبنان 

ال يسّهل مشاركة السكان بشكل مباشر. ويبدو أّنه يخلق عّدة عقبات 

يمكن أن تؤدي إىل الحد أو عدم تطبيق الفّعالية ويبدو أّنه يخلق عّدة 

عقبات يمكن أن تؤدي إىل الحد أو عدم فّعالية املشاركة. وستكون هذه 

اإلشكالية موضوع أعداد الحقة، حيث سنتعّمق بموضوع مشاركة 

السّكان يف تطوير التصاميم التوجيهية للمناطق التي يقطنوها. 

وسنتطّرق اىل جوانب أخرى، إضافة إىل اإلطار القانوين الذي يحول 

دون تحقيق ذلك. 

إتخـاذ القـرار في عملية
التنظيـــم المدنـــي 

يغيب عنها 
استشـــــــارة النـــــــاس

كيف تعّد التصاميم وأنظمة التنظيم؟

»الساللة الذكورية التابعة 
للذين كانوا هناك سنة ١٩٣٢، 
باإلضافة إىل بعض املجّنسني. 

هم الذين تمثلهم البلديات. 
وهم، بغالبيتهن العظمى، ال 

يعيشون هناك، لكنهم يصوتون 
هناك. فما يجمعهم؟... وبالتايل 

البلديات فعلياً هي نقابة تمثل 
ماليك األرايض.«
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إلهام برجس 

 ،)2017/11/19( الأخرية  املحامني  نقابة  انتخابات  يف 

املحامني  نقيب  مبن�صب  �صدياق  اأندريه  املر�صح  فاز 

املجل�س  بع�صوية  فاز  جانبه،  واإىل  القادمتني.  لل�صنتني 

من  الأعلى  العدد  على  احلائزة  تلحوق  ندى  من  كال 

حّل  وفيما  طربيه.  وعزيز  بركات  وفادي  الأ�صوات 

فاإنه دخل املجل�س  اأ�صعد �صعيد ع�صواً رديفاً،  املحامي 

ع�صويته،  من  الها�صم  اأنطونيو  النقيب  ا�صتقالة  بعد 

.
2
ال�صيعي للتمثيل  �صمانا   ،

1
لـ«امليثاقية« حتقيقاً 

الناشط:  والمحامي  المحامي، 
متباينة  تطلعات 

املحامني  من  املفكرة  ا�صتطلعت  النتخابات،  يوم  يف 

عدد  اإىل  بداية  توجهت  الغاية،  ولهذه  اأولوياتهم.  عن 

بعدد  ثم  لتت�صل من  املختارين ع�صوائيا،  املحامني  من 

من املحامني الذين برزت اأ�صماوؤهم �صمن ق�صايا ذات 

طابع عام اأو ين�صطون �صمن جمعيات املجتمع املدين. 

يف  النا�صطون  املحامون  ت�صارك  وفيما  ذلك،  وبنتيجة 

اأنهم  اإل  زمالئهم،  هموم  نف�س  عموما  العام  ال�صاأن 

ب�صكل  يتعلق  اأولوياتهم �صمن �صياق خمتلف  حددوا 

عن  الدفاع  يف  النقابة  لدور  اخلا�صة  بروؤيتهم  اأ�صا�صي 

الق�صايا الجتماعية.  احلقوق واحلريات ومنا�صرة 

لوكالت  الكربى  املكاتب  احتكار  من  احلد 

ال�صركات:

ميار�س  اأنه  اإىل  املحامني  اأحد  ي�صري  ال�صياق،  هذا  يف 

يجب  �صركة.  اأي  لدي  ولي�س  �صنة   30« منذ  املهنة 

لكل  ال�صركات  من  الأدنى  احلد  النقابة  تفر�س  اأن 

حمام، وهو خم�س �صركات«. يف الواقع، يوؤدي احتكار 

ينخف�س  فيما  ال�صركات،  لوكالت  الكربى  املكاتب 

يوؤكدها حديث  امل�صاألة  املحامني. هذه  مدخول عموم 

كان اأدىل به اأمني �صر نقابة املحامني الأ�صبق بيار حنا، 

يف  زكي  اأبو  ر�صا  ال�صحافية  معه  اأجرتها  مقابلة  خالل 

الجتماعية  الطبقات  عن  درا�صة  اإطار  يف   2013 عام 

تركزا  »هناك  اأن  حنا  يقول  طرابل�صي.  فواز  للموؤرخ 

كبريا يف القطاع من حيث امتالك وكالت ال�صركات، 

على  املحامني  من   5% حوايل  ي�صتحوذ  حيث 

مبقدور  فيما  بريوت.  يف  لل�صركات  ال�صنوية  الوكالت 

ال�صنة،  يف  �صنوية  وكالت   5 على  احل�صول  املحامي 

اأما  نقابة بريوت.  300 وكالة يف  اإىل  العدد  يرتفع هذا 

املكاتب الكربى، وهي ل تتجاوز الـ 5 اإىل 6 مكاتب، 

مليون  اإىل  منها  للواحد  ال�صنوي  الدخل  ي�صل  فقد 

3
دولر«.

االجتماعية  الضمانات 
الطبابة،  للمحامي: 

الصحي،  التأمين  االستشفاء، 
والتقاعد

بطريقة  مقابلتهم  متت  الذين   - املحامني  كل  ي�صرتك 

هذه  وترتبط  كاأولوية.  امل�صائل  هذه  بطرح  ع�صوائية-  

تكبدتها  التي  اخل�صائر  من  املحامني  بقلق  املطالبة 

للفرتة  مد  غلوب  �صركة  مع  املوقع  العقد  جراء  النقابة 

وكان   .2018 اآذار  و31   2015 ني�صان  اأول  بني  املمتدة 

بيانا  اأ�صدر  قد  الها�صم  اأنطونيو  ال�صابق  املحامني  نقيب 

فيه،  احلا�صلة  والتطورات  امللف  بحيثيات  فيه  ذّكر 

حماولت  ف�صل  بعد  النزاع  نقل  اإىل  انتهت  والتي 

 ويلحظ اأن املحامني امل�صتجوبني 
4
الت�صوية اإىل الق�صاء.

ت�صمن  اآلية  �صع  �صرورة  اإىل  مطالبهم  يف  يتطرقوا  مل 

اكتفوا  بل  م�صتقبال.  النقابة  جمل�س  قرارات  �صفافية 

يف التعبري عن اأملهم بـ »اإيجاد حل للمو�صوع« و«احلد 

العجز« و«املحا�صبة«.    من 

للمحامي  اليومية  »الشؤون 
العدلية«  في 

»اأمتنى اأن يهتم املجل�س اجلديد باأمور املحامني اليومية، 

مثاًل بعد نقل جمل�س �صورى الدولة اإىل و�صط بريوت 

بات  املبنى اجلديد،  مالية يف  اإن�صاء �صندوق  من دون 

العدل  ق�صر  وبني  بينه  لالنتقال  م�صطراً  املحامي 

اإليه  العودة  ثم  من  ر�صم،  اأي  لت�صديد  احلاجة  عند 

ال�صياق  يف  دواليك«.  وهكذا  املعاملة  لإ�صتكمال 

امل�صاعب  اإىل  التنبه  �صرورة  اإىل  املحامون  ي�صري  عينه، 

يف  »الإنتظار  منها  العدل،  ق�صر  يف  يواجهونها  التي 

ميتنعون  الذين  الق�صاة  مكاتب  اأمام  طويلة  �صفوف 

الأمر  كذلك  املحكمة«.  قاعة  يف  جل�صاتهم  عقد  عن 

للمحامني  وتبليغها  اجلل�صات  مواعيد  تنظيم  »�صرورة 

ومن  وقته«.  املحامي  ي�صّيع  فال  بها  الق�صاة  واإلتزام 

املقرتحات التي اأدىل بها اأحد املحامني، اأن يتم تطوير 

ت�صارك معلومات  يقوم على  النقابة  نظام معلوماتي يف 

والتعديالت  باجلل�صات  املتعلقة  املعلومات  مثل  معينة 

التي تطراأ عليها بعد تن�صيق الأمر مع الق�صاة. 

أن تكون النقابة »رأس 
حربة« في مناصرة القضايا 

اإلجتماعية
اأكرث على  فعال  املحامني  نقابة  دور  يكون  اأن  نحتاج   «

املحامني  اأحد  بقوله  اكتفى  ما  هذا  احلريات«.  �صعيد 

املعروفني بن�صاطهم يف جمال حرية التعبري. ويف الجتاه 

م�صيفة  النا�صطات  املحاميات  اإحدى  ذهبت  نف�صه، 

ا�صرتاتيجية  »و�صع  النقابة  من  ي�صتدعي  الأمر  اأن 

�صيما  ل  العام،  ال�صاأن  ق�صايا  مع  للتعامل  متكاملة 

احلريات وحقوق  ومنها جلنة  اللجان  ف�صل  من خالل 

بحيث  واملذهبية،  ال�صيا�صية  التوازنات  عن  الإن�صان 

الدولة  بواقع  رهناً  �صمنها  ق�صية  اأي  تقدم  يعود  ل 

�صمن  نا�صط  ثالث  حماٍم  ح 
ّ
ي�صر جهته،  من  ككل«. 

يجب  »النقابة  اأن  املدين  املجتمع  جمعيات  من  عدد 

اأن تكون املنا�صر الأول يف مو�صوع حقوق الن�صان«، 

ندوات  »تنظيم  خالل  من  يكون  ذلك  حتقيق  واأن 

ذات  الق�صايا  يف  املتخ�ص�س  التوكل  باإجتاه  والذهاب 

الق�صائية«.  باملعونة  تكتفي  فال  الإجتماعي،  الطابع 

باجتاه  تدفع  لنقابة  تطّلعاته  عن  الأخري  هذا  ويعرّب 

اإ�صتقاللية  عن  الدفاع  خالل  من  العدالة  حتقيق 

بّينت  الأخرية  الق�صائية  »الت�صكيالت  ف  الق�صاء، 

اأن  حني  يف  بالق�صاء،  ال�صيا�صية  التدخالت  فظاعة 

الأ�صا�صية  ال�صمانات  من  هي  الق�صاء  ا�صتقاللية 

»يخ�صع  الذي  الوقت  ويف  والدميقراطية«.  للجمهورية 

معروف  النقابة  فاإن  التحفظ،  موجب  اإىل  الق�صاة  فيه 

اأنها ل�صان العدالة ولديها القدرة على التعبري يف  عنها 

امل�صاحات العامة اأكرث من الق�صاة«. 

ي الشطب اإلدار
ل�صائر  وخالفاً  الإداري،  ال�صطب  مو�صوع  يف  الالفت 

ال�صكاليات، تفاوتت اآراء املحامني �صواء على �صعيد 

املحامني  اأو  ع�صوائية  بطريقة  راأيها  امل�صتطلع  املجموعة 

النا�صطني يف جمال ال�صاأن العام.

 ،
5
وجود �صوابق مت �صطب حمامني فيها بالطريقة الإدارية

يثري العديد من املخاوف املتعلقة بتاأمني احلق بالدفاع 

هذه  تطور  من  خماوف  اإىل  بالإ�صافة  هذا  للمحامي، 

ويف  املحامني.  بوجه  قمع  اأداة  اإىل  لتتحول  املمار�صة 

العمل  »اأ�ص�س  اأن  املحامني  اأحد  يعترب  ال�صياق  هذ 

النقابي يف نقابة املحامني تقوم على احلر�س على حق 

تكون  اأن  جداً  املهم  ومن  العادلة،  واملحاكمة  الدفاع 

اأن  بالتايل  املجال،  هذا  يف  نف�صها  مع  متنا�صقة  النقابة 

فيها،  م�صانني  العادلة  واملحاكمة  الدفاع  حق  يكون 

وهو ما ي�صتدعي البتعاد عن ال�صطب الإداري«. ويف 

الجتاه نف�صه، طالبت حمامية ب »اإلغاء اإجراء ال�صطب 

باملجل�س  امل�صلكية  الإجراءات  وح�صر  كلياً،  الإداري 

العدو  بالعمالة مع  املتهم  اأنه »حتى  التاأديبي«، مذكرة 

يكون  فكيف  حمام،  وبتوكيل  الدفاع  يف  بحقه  يتمتع 

املحامي مهددا بال�صطب اإدارياً باأي حلظة«؟ 

ال  المحامين  أغلبية 
تتعامــل مع المهنة على 
أنهــا مرتبطة بطبيعتها 

العام   بالشأن 

اإجراء  يوؤيد  من  بني  اآخرين  اآراء  تتفاوت  باملقابل، 

�صريعة  »عملية  كونها  من  اإنطالقاً  الإداري  ال�صطب 

بالتدابري  »بالت�صدد  يطالب  ومن  بدقيقتني«،  بتخل�س 

للت�صدد  حاجة  هناك  اأن  يجد  اآخر،  حمام  امل�صلكية«. 

اأي�صاً، اإل اأنه يعلق الأمر على »تبليغ اإنذارات للمحامي 

فيجب  ال�صائنة  اجلرائم  حالت  يف  اإل  �صطبه،  قبل 

اآخر  حمام  يكتفي  ذلك  اإىل  مبا�صرًة«.  �صطبه  يتم  اأن 

ي�صري  مرحلة  اإىل  »الو�صول  من  خماوفه  عن  بالتعبري 

اأ�صا�س الراأي وممار�صة القناعات«. ال�صطب فيها على 

بالتعبير  المحامي  ية  حر
اإلعالمي.  والظهور 
ينق�صم املحامون يف هذا املجال. 

اإلتزامهم  عن  عرّبوا  ع�صوائيا  امل�صتجوبون  فاملحامون 

�صيما  ل  الإعالمي  ظهورهم  على  املفرو�صة  بالقيود 

لناحية احل�صول على اإذن النقيب، معتربين اأن النقابة 

املتطلبات  »حدود  ف  بالتعبري.  حقهم  بذلك  ت�صمن 

فهناك  الإعالم.  يف  التكلم  عدم  تقت�صي  املهنية 

الإعالم.  يف  املحاكمات  ت�صبح  اأن  نريد  ول  حماكم 

عمل  هذا  اأبداً،  احلق  اإحقاق  لي�س  الإعالم  فعمل 

ذاتها  املجموعة  من  اآخر  حمام  يجد  كذا  املحاكم«. 

الإعالمي  التعامل  باأخالقيات  النظر  اإعادة  اأنه »يجب 

واأن يو�صع قانون يحدد هذه الأخالقيات يف ظل تطور 

التوا�صل اجلديدة«. تقنيات 

ال بد ان تكون النقابة 
نفسها  مع  متناسقة 

حق  لحماية  بالنسبة 
الدفاع 

اأما  املحامون النا�صطون يف ال�صاأن العام، والذين يتولون 

ق�صايا �صاأن عام، فهوؤلء ي�صكل الإعالم بالن�صبة اإليهم 

�صاحة �صرورية للتوعية وللدفاع اأي�صاً. ويف هذا الإطار، 

يطلب اأحد املحامني النا�صطني من النقيب اجلديد اأن 

اأمام املحامني ل �صيما يف ق�صايا تتعلق  يف�صح »املجال 

للحياة  بالن�صبة  م�صريية  تكون  وهي  العام  بال�صاأن 

خالفاً  اإعالمياً  عنها  باحلديث  الدولة،  يف  الدميقراطية 

الفائتتني  ال�صنتني  خالل  ال�صادرة  التعاميم  ملفاعيل 

تبادر  اأن  التاأمل  اإىل  زميله  ويذهب  املجال«.  هذا  يف 

النقابة اإىل »ايالء م�صاحة اأو�صع حلرية التعبري ل �صيما 

عندما يتعلق الأمر مبنا�صرة ق�صايا اإجتماعية، فالعالم 

ن�صخة  على  ال�صوء  ت�صليط  للمحامي  يتيح  املتخ�ص�س 

املطروحة«.  للق�صايا  عقالنية 

بني  اأكرثية  وجود  عند  التوقف  من  بد  ل  بالنتيجة 

مرتبطة  اأنها  على  املهنة  هذه  مع  تتعامل  ل  املحامني 

للنقابة  هذه  نظرتهم  اأن  اإل  العام.  بال�صاأن  بطبيعتها 

لتوقعاتهم  وبالتايل  لدورها،  روؤية حمدودة  بناء  تربر  ل 

لدى  الغالب  امليل  عن  ال�صوؤال  يطرح  وهنا  منها. 

تكري�س  اإىل  �صيميل  فهل  حديثاً:  املنتخب  النقيب 

اأم  الوطنية،  اأبعادها  عن  مبعزل  للنقابة  الفئوي  الدور 

رائد  دور  اإىل  يتطلعون  الذين  املحامني  على  �صينفتح 

الأ�صهر  م�صاحله؟  عن  والدفاع  املجتمع  تطوير  يف  لها 

فلرتاقب.  �صتعلمنا.  القادمة 

 - اإلهام برج�س - جناح عيتاين، الطائفية يف اإنتخابات نقابة املحامني يف . 1

بريوت: الكفاءة واحل�ص�س املحفوظة و... نقابات يف املناطق

 - اإلهام برج�س، قلق طائفي يف اإنتخابات نفابة املحامني: ما تاريخه؟ ما . 2

حا�صره؟ ، املفكرة القانوين، العدد 46.

 - الطبقات الإجتماعية يف لبنان-اإثبات وجود، فواز طرابل�صي، موؤ�ص�صة . 3

هرني�س بل، اأيار 2014، �س 43.

 - يظهر من بيان النقيب اأن العقد يحتم اللجوء اإىل التحكيم يف حال ن�صوء . 4

نزاع، اإل اأنه عندما ي�صري اإىل اإنتقال النزاع من مرحلة املفاو�صات اإىل الق�صاء، 

ل يو�صح ما اإذا جلاأت النقابة اإىل الق�صاء اللبناين اأم اإىل التحكيم ومن هي 

اجلهة التي تنظر يف هذا امللف الآن.

 -املر�صد املدين لإ�صتقاللية الق�صاء و�صفافيته: »ال�صطب الإداري بحق . 5

املحامني: حق الدفاع واإ�صتقاللية املحامي يف خطر«، املفكرة القانونية، العدد 

.45

النقيب الجديد بعيون المحامين
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