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أربع جبهات للنساء ضّد التمييز والعنف

كيف تتغّي قوانني 
األحوال الشخصية 

يف لبنان؟

توّجهات املحاكم يف 
قضايا االغتصاب يف 

بيوت وجبل لبنان

القضايا املالية يف قلب 
الحماية من العنف 

الجندري

هل للبناين أن يحيا 
خارج اإلطار الطائفي؟

تطرح التجربة السّنية أسئلة مهمة لواقع 
فهــل  للتغيــر:  وقابليتهــا  العائلــة  قوانــن 
فــرض  مــن  النســاء  عشــرات  فعــاً  تمّكنــت 
الســلطات  عــى  العائلــة  قانــون  تعديــل 
الدينية يف الطائفة الســّنية؟ وإن كان ذلك 
صحيحاً كّلياً أو جزئياً، كيف فعْلَن ذلك، 
وتحالفــات؟  واســراتيجيات  مــوارد  بأيــة 
استنســاخ  واملستحســن  املمكــن  مــن  وهــل 

األخــرى؟ الطوائــف  يف  التجربــة  هــذه 

الجرائــم  أكــر  مــن  اإلغتصــاب  تبقــى جرائــم 
عــدة،  العقــاب، وذلــك ألســباب  مــن  إفاتــاً 
منهــا صعوبــة اإلثبــات، ومنهــا ســواد اتجــاه 
إىل لوم الضحية والتشكيك يف مصداقيتها، 
إضافة إىل الخوف والّرهبة اللذين توّلدهما 
هذه الجرائم عى الناجن منها وضحاياها، 
ممــا قــد يثنيهــم عــن اإلفصــاح عنهــا. تحــاول 
هــذه املقالــة فهــم قضايــا اإلغتصــاب والعنــف 

الجنــي مــن خــال املمارســات القضائيــة.

إقــرار  عــى  ســنوات  خمــس  يقــارب  بعدمــا 
قانون العنف األسري، ظهرت عوامل تعيق 
األســري إىل  العنــف  لجــوء ضحايــا  إمكانيــة 
املحاكــم مــن أجــل التحــّرر مــن العنــف، وعــى 
رأس هــذه العوائــق غيــاب املــوارد االقتصاديــة 
وضعف تمكن املرأة اقتصادياً. وبالرغم من 
الحديــث  يــزال  ال  اإلشــكالية،  هــذه  أهميــة 

عنهــا جــّد محــدود. 

ماذا يحصل للفرد الذي ينشق عن أي إطار 
يرعــى  مــدين  قانــون  غيــاب  ظــل  يف  طائفــي 
يجــد  أن  يخــى  وأال  الشــخصية؟  أحوالــه 
نفسه إذ ذاك عى هامش النظام القانوين؟ 
أّن االعــراف بهــذا الحــّق يشــّكل تحديــاً كبــراً 
منــذ  الرســمية  القانونيــة  النمــاذج  لهيمنــة 
النظــام  عــى  انعكاســات  لــه  كمــا  قــرون. 
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نزار صاغية: محام، املدير التنفيذي للمفكرة القانونية

ملى كرامة: محامية وباحثة يف املفكرة القانونية، تعّد دكتوراه يف جامعة اوكسفورد

 مييم مهنا: محامية وباحثة يف املفكرة القانونية، حائزة عى دكتوراه 
يف القانون الخاص

شهرزاد-يارا الحجار: باحثة يف املفكرة القانونية، تعّد دكتوراه يف القانون 
العام يف جامعة باريس 2-أساس

جويل بطرس: باحثة يف التاريخ، من فريق املفكرة القانونية

هنادي ناصر: باحثة مساعدة، من فريق املفكرة القانونية
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فاطمة املؤقت: محامية، رئيسة صندوق النفقة الفلسطيني

جامعــة  يف  االجتماعيــة  والعلــوم  القانــون  يف  مســاعد  أســتاذ  غمــرون:  ســامر 
القانونيــة املفكــرة  إدارة  مجلــس  وعضــو  يوســف  القديــس 

مارك غزالة: باحث يف العلوم االجتماعية، من فريق املفكرة القانونية

سعدى علوه: رئيسة قسم الصحافة يف املفكرة القانونية
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كليــة  يف  وباحثــة  محاضــرة  أســتاذة  االســتئناف،  يف  محاميــة  مخلــوف:  يمنــى 
بــروت يف  يوســف  القديــس  جامعــة  يف  الحقــوق 

تاتيانا لّبوس: طالبة يف الحقوق يف جامعة باريس 2-أساس

تالني ريشاين: طالبة حقوق يف جامعة القديس يوسف
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info@legal-agenda.com

www.legal-agenda.com

Facebook: Legal Agenda

Twitter: @Legal_Agenda

Instagram: @Legal.Agenda

صاحب املطبوعة: جمعية املفكرة القانونية • املدير املسؤول: نزار صاغية 
شارك يف التحرير: نزار صاغية، ملى كرامة، سامر غمرون، ملياء الساحيل 

وجويل بطرس تصميم: جورج حّنا وجنى أسعد • تصميم الشعار: 
بوليبود ش.م.ل الرسوم: رواند عيىس )الغاف، 16-18-22-27-28-30-40-46-50-51( 

رائد شرف )52-42-34-32-14( • صور ُمدمجة: عليا حاجو )16-20-44(

تّم إنتاج هذه املطبوعة بدعم مايل من السفارة السويسرية يف بريوت وهيرنش بول – مكتب الشرق األوسط. اآلراء الواردة هنا تعّب عن آراء 
املؤلفني وبالتايل ال تعكس بالضرورة وجهة نظر املؤسستني.

آذار 2020عدد 63

ضــد  والعنــف  التمييــز  تجّليــات  هــي  كثــرة 
حضــوراً  أكرهــا  أن  وفيمــا  لبنــان.  يف  النســاء 
يف  والعنــف  التمييــز  هــو  العــام  الخطــاب  يف 
الخاضــع  املجــال  يف  وبخاصــة  األســري  املجــال 
األخــرى  أشــكالها  فــإن  الطوائــف،  لصاحيــات 
تبقــى ماثلــة بقــوة يف الحيــاة اليوميــة للنســاء. 
جهــد  أّي  يف  بهــا  التذكــر  يفــرض  األمــر  وهــذا 
ســبل  استشــراف  أو  املشــكلة  لتشــخيص 
التذكــر  املضمــار  هــذا  يف  ويهّمنــا  معالجتهــا. 
بأربعــة منابــع للتمييــز والعنــف املرتكَبــن ضــد 
مواجهــات  أربــع  تفــرض  منابــع  وهــي  النســاءـ 
هــذه  وخطابهــا.  وناســها  شــكلها  منهــا  لــكّل 

اآلتيــة: هــي  املنابــع 

مــن  وينبــع  ظهــوراً  األكــر  وهــو  األول  التمييــز 
املعــرف  التاريخيــة  الطوائــف  مقاربــة ســلطات 
بهــا للضمانــة املمنوحــة لهــا يف تنظيــم مســائل 
األحــوال الشــخصية بموجــب املــادة 9 الشــهرة 
مــن الدســتور، وهــي مقاربــة مــا تــزال مهيمنــة 
إىل حــد بعيــد عــى القــرارات العامــة. فبنتيجــة 

هــذه املقاربــة، ســاد توّجهــان أساســيان: 

احتــكار  يف  الســلطات  هــذه  تشــدد  األول، 
العائليــة  للحيــاة  الناظمــة  القواعــد  صناعــة 
تســميته  عــى  مــا يصطلــح  أو  إليهــا  للمنتمــن 
األحــوال الشــخصية. وقــد تجــّى هــذا التشــدد 
التــي  القواعــد  إخضــاع  رفضهــا  خــال  مــن 
تضعهــا ألي نظــام عــام أو مراقبــة أو مراجعــة 
ســواء حصــل  السياســية  الســلطات  قبــل  مــن 
يف  النــواب  )تــداول  مباشــرة  بصــورة  األمــر 
تعديــل القوانــن الطائفيــة أو إخضــاع ســريان 
أو  ورقابتهــا(  الدولــة  العــراف  القوانــن  هــذه 
غــر مباشــرة )وضــع قوانــن مدنّيــة مــن شــأنها 
الطائفيــة  القواعــد  تطبيــق  مــدى  عــى  التأثــر 
كما هي حال مقرحات تعديل قانون حماية 
النســاء مــن العنــف األســري  أو مقــرح قانــون 
الدوليــة  املعاهــدة   إبــرام  أو  القاصــرات   زواج 
النســاء(.  ضــد  التمييــز  أشــكال  إللغــاء جميــع 
كمــا يتجــّى هــذا التشــّدد يف توجّســها إزاء أي 
هــذه  صوابيــة  مــدى  حــول  إعامــي  تخاطــب 
التمييــز  هــذا  حــّدة  مــن  فاقــم  ومــا  القواعــد. 
والعنف الناجم عنه، هو عموماً غياب ورش 
اإلصاحــات  تبقــى  حيــث  الدينــي،  اإلصــاح 
حصولهــا،  حــال  يف  عمومــاً،  الطائفيــة 
محصــورة بمســائل تقنيــة، يتــم فرضهــا بمنــأى 
عــن أي تخاطــب عــام كمــا حصــل لــدى الطائفــة 
يف  املســيحية  الطوائــف  وبعــض  الدرزيــة  
فــرات معّينــة، أو بشــق األنفــس كمــا حصــل 
الطائفــة  لــدى  الحضانــة  ســن  رفــع  مســألة  يف 

 . الســنية 

التوّجه الثاين، هو تشدد يف احتكار السلطات 
الطائفيــة لـ»حريــة املعتقــد«. ويتجــّى هــذا األمــر 
إىل  االنتمــاء  بعــدم  األفــراد  حريــة  نكــران  يف 
تنّظــم  مدنّيــة  قوانــن  يف  وحقهــم  طائفــة  أي 
بعــض  ورغــم  والعائليــة.  الشــخصية  حياتهــم 
التقّدم املحرز يف هذا املضمار واملتمثل يف قبول 
عــن  الطائفــي  قيدهــم  بشــطب  أفــراد  طلبــات 
ســجّات األحــوال الشــخصية )2009( واالنفتــاح 
عقــود  بعــض  تســجيل  عــى   2013 ســنة  خــال 
الزواج املدين املربمة عى األرض اللبنانية ، ما 
تــزال الســلطات العامــة متقاعســة عــن وضــع 
مــا  الشــخصية بخــاف  مــدين لألحــوال  قانــون 
االعــراف  عــن  حتــى  أو  60 ل/ر  القــرار  يفرضــه 
بجملــة مــن الحقــوق السياســية واملدنيــة لغــر 

املعتقدات الدينية

املحاكم الطائفية

اإلعتبارات اإلجتماعية 

اإلعتبارات السياسية

أربع جبهات للنساء ضّد التمييز والعنف
مقدمة

آذار 2020

نزار صاغية وملى كرامة

باإلعتبــارات  يرتبــط  للتمييــز  الرابــع  املنبــع 
الســلطة  تقاســم  بنظــام  وتحديــداً  السياســية 
عى أساس طائفي. وأبرز أشكال هذا التمييز، 
رفض منح اللبنانيات حق نقل جنسيتهن إىل 
أوالدهــن، لــدواع تتصــل بالتــوازن الديمغــرايف 
بــن الطوائــف. وهــذا مــا عــرّبت عنــه العديــد مــن 
عــن  الصــادر  القــرار  أهمهــا  الرســمية  الوثائــق 
تعديــل  برفــض   2013/1/17 يف  الــوزراء  مجلــس 
قانــون الجنســية بنــاء عــى هــذا اإلعتبــار. ومــن 
الافــت هنــا أّن القــوى السياســية تتعامــل مــع 
مورثــات القيــم الذكوريــة )التــي باتــت تتعــارض 
العامــة(، عــى أســاس  مــع مجمــل خطاباتهــا 
فرفــض  وحدهــا.  السياســية  الرباغماتيــة 
القــوى السياســية املحافظــة بشــكل عــام )تيــار 
الفوائــد  إىل  بالنظــر  املورثــات  هــذه  املســتقبل( 
فيمــا  للنســاء،  الحــق  هــذا  منــح  مــن  املرجــّوة 
تتمســك بهــا قــوى تبــدو أكــر ليرباليــة يف قضايــا 
القــوات  أو  الحــر  الوطنــي  التيــار  مثــل  النســاء 
اللبنانية توجساً من تراجع نفوذها مستقباً. 
ويرجــح يف ظــل جمــود الخطــاب الســيايس يف 
هــذا الشــأن وتفاقــم االختــال الديمغــرايف بــن 
لبنــان  يصبــح  أن  ســنة،  بعــد  ســنة  الطوائــف 
إحــدى الــدول القليلــة التــي تتمســك بمورثــات 
ألســباب  الجنســية  مســائل  يف  الذكوريــة 

سياســية.

األربــع  واملواجهــات  التمييــز  منابــع  هــي  هــذه 
آملــن  العــدد،  هــذا  تباعــاً يف  التــي ســنتناولها 
أن يشــكل مســاهمة يف تعزيــز حقــوق النســاء 

وأوضاعهــّن.
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املنتمــن للطوائــف. ومــؤّدى هــذا األمــر هــو ثنــي 
قيودهــم  شــطب  عــن  اللبنانيــن  مــن  العديــد 
قيدهــا  إعــادة  لطلــب  دفعهــم  أو  الطائفيــة 

خشــية فقــدان هــذه الحقــوق . 

أشــكاالً  التجديديــة  الحــراكات  ابتدعــت  وقــد 
طــول  عــى  املقاربــة  هــذه  ملواجهــة  مختلفــة 
العقــود املنصرمــة، وبخاصــة يف زمــن مــا بعــد 
االستقال، علماً أّن العقدين األخرين شهدا 
والحقوقيــة  النســائية  للحــراكات  أكــرب  بــروزاً 
أدوار  انحســار  مقابــل  الحــراكات  هــذه  ضمــن 
األحزاب السياسية »العلمانية« ومعها نقابة 
محامــي بــروت. وقــد نجحــت هــذه الحــراكات 
حــق  منهــا  عــدة،  نتائــج  إحــراز  يف  الحقوقيــة 
لحمايــة  قانــون  واســتصدار  الطائفــة  شــطب 
تعديــات  مــع  )ولــو  العنــف  مــن  النســاء 
األرايض  عــى  املــدين  الــزواج  وفــرض  أساســية( 
اللبنانيــة ولــو لفــرة وجيــزة. والافــت أّن هــذه 
يف  بأخــرى  أو  بدرجــة  بــرزت  التــي  الحــراكات 
حــال تعــارض مــع الطوائــف أقّلــه مــع احتكارهــا 
لألحــوال الشــخصية، ألهمــت حــراكات أخــرى 
اختــارت هــي أن تعمــل مــن داخــل الطوائــف، 
بهــدف قلــب القواعــد الفقهيــة املعتمــدة منهــا 
يف اتجاه تحسن حقوق النساء. وأبرز األمثلة 
عى ذلك هو حراك حال شبكة حقوق األسرة 
إقبــال  النســائية  القيــادات  أبــرز  بقيــادة إحــدى 
دوغــان لرفــع ســن الحضانــة، وهــو حــراك بــدأ 
إىل  الحقــاً  ليتوّســع  الســنية  الطائفــة  داخــل 

والشــيعية.  الدرزيــة  الطائفتــن 

التكامــل  مــدى  يتبــّن  أن  مراقــب  أّي  وبإمــكان 
مــن  والحــراكات  الخــارج  مــن  الحــراكات  بــن 
وربمــا  الخــاف  ظاهــر  عــن  بمعــزل  الداخــل، 
القطيعــة فيمــا بينهــا. ففيمــا تســعى الحــراكات 
عــام  نظــام  فــرض  إىل  الطوائــف  خــارج  مــن 
ملزم لها، فإن الحراكات من داخل الطوائف 
تســعى إىل دفــع الطوائــف إىل تطويــر أنظمتهــا 
مــع  ويؤقلمهــا  النســاء  ينصــف  نحــو  عــى 
ضــرورة  إىل  وتاليــاً  االجتماعيــة،  التطــورات 
االلتزام بنظام عام تســّنه هي. وهذا ما دفعنا 
الجبهــة  ضمــن  الحــراكات  هــذه  وضــع  إىل 
دون  مــن  يجمعهــا،  مــا  إىل  بالنظــر  نفســها 
بينهــا.  فيمــا  االختــاف  جوانــب  مــن  التقليــل 

بتنظيمــات  للتمييــز  آخــر  منبــع  يّتصــل 
األحــوال  قضايــا  يف  الناظــرة  الدينيــة  املحاكــم 
الســلطات  تتعامــل  وفيمــا  الشــخصية. 
الطائفيــة مــع هــذه املحاكــم عــى أنهــا جــزء ال 
لتنظيــم  لهــا  املمنوحــة  الضمانــات  مــن  يتجــزأ 
األحــوال الشــخصية للمنتمــن إليهــا بموجــب 
الجهــات  تميــل  الدســتور،  مــن   9 املــادة 
التجديديــة، أقّلــه منــذ خســارة نقابــة محامــي 
بــروت معركــة 1951-1952، إىل التســليم بهــذا 
املحاكــم  هــذه  ُتوضــع  مــا  غالبــاً  األمــر. وعليــه، 
وُتحــّدد  الطائفيــة،  التنظيمــات  بوتقــة  ضمــن 
املواقــف  مــن  انطاقــاً  منهــا  املتباينــة  املواقــف 
إزاء هــذه التنظيمــات، مــن دون أن تســتدعي 
تســعى  وإذ  وعليــه،  مقاربتهــا.  يف  تمييــز  أّي 
مســائل  إخــراج  إىل  املدنيــة  الحــراكات  بعــض 
وتاليــاً  الدينيــة  املعتقــدات  دائــرة  مــن  معّينــة 
مــن اختصــاص املحاكــم الطائفيــة، فإنهــا غالبــاً 
أّنهــا محاكــم  عــى  املحاكــم  هــذه  إىل  تنظــر  مــا 
قّلمــا  لذلــك،  تبعــاً  إلغاؤهــا.  يجــدر  اســتثنائية 
أو  مســعى  أي  الحــراكات  هــذه  عــن  يبــدر 
أن  خشــية  املحاكــم،  هــذه  إلصــاح  اهتمــام 

اجتماعــّي،  طابــع  ذو  للتمييــز  الثالــث  املنبــع 
يّتصل بالتقاليد اإلجتماعية واألدوار النمطية 
تنعكــس  وإذ  جنــدري.  أســاس  عــى  املحــددة 
تعريــف  يف  التمييــز  هــذا  مــن  عــدة  أشــكال 
»الشــرف« ومــا رّتبــه ويرّتبــه مــن أحــكام ألغــي 
بعضها )إفات املغتصب من العقاب يف حال 
يــزال  الــزواج الاحــق، جرائــم الشــرف...( ومــا 
بعضهــا اآلخــر معمــوالً بــه يف قانــون العقوبــات 
فثمــة  والــزىن(،  البــكارة  فــض  مســألة  )مثــل 
وقّلمــا  تأثــراً  يقــل  ال  التمييــز  مــن  آخــر  شــكل 
يثــار يف النقــاش العــام، وهــو التمييــز الجنــدري 
واملشــاركة  والرواتــب  واملداخيــل  التعليــم  يف 
حــال  يف  غالبــاً  النســاء  يضــع  ممــا  السياســية 

للرجــال.  اقتصاديــة  تبعّيــة 

ورغــم أهميــة النتائــج املرتبــة عــى هــذا التمييــز 
الناحيتــن  مــن  حيادّيتــه  ورغــم  االقتصــادي 
الدينيــة واأليديولوجيــة، فإّنــه يبقــى مســكوتاً 
عنــه ومغّيبــاً عــن املقرحــات الحقوقيــة لحمايــة 
املرأة وتعزيز مكانتها. وعليه، وبدل أن يشّكل 
تمكن املرأة اقتصادياً، نضاالً مشركاً لجميع 
الحــركات النســائية الليرباليــة كمــا املحافظــة، 
يبقــى هــذا الهــدف محجوبــاً ملــا يفصــل بــن هــذه 

الحــراكات مــن نزاعــات أيديولوجيــة. 

التفكــر يف ســبل إصاحهــا إىل تشــريع  يــؤدي 
وجودها وضمان استمرارها، فيما تأمل هذه 
الحــراكات إلغاءهــا. وعليــه، وباســتثناء بعــض 
الحــراكات املحــدودة مــن داخــل الطوائــف التــي 
تبقــى  اجتماعــي،  صــدى  أّي  غيــاب  يف  تعمــل 
هــذه املحاكــم عمومــاً بمنــأى عــن دوائــر املطالــب 

اإلصاحيــة. 

ومــن دون التقليــل مــن دور القضــاة وتحديــد 
مواصفاتهــم يف التأثــر عــى مضمــون القواعــد 
التشــديد  هــو  نريــده هنــا  مــا  الدينيــة ومداهــا، 
املحاكــم  بتنظيــم  املّتصلــة  املســائل  أّن  عــى 
إجرائيــة  مســائل  مجــّرد  جوهرهــا  يف  هــي 
مراعاتهــا  الواجــب  باملعايــر  تتصــل  وتنظيميــة 
أدائهــا  وحســن  املحاكــم  اســتقال  لضمــان 
إىل  باللجــوء  املتقاضــن  حقــوق  يضمــن  بمــا 
محايــدة  معايــر  وهــي  وفاعــل،  عــادل  قضــاء 
املعتقــدات  أو  القواعــد  إىل  بالنســبة  عمومــاً 
تكــون  أن  ويجــدر  بتغرهــا  تتغــر  ال  الدينيــة 
أم  مدنّيــة  املحكمــة  كانــت  ســواء  هــي،  هــي 
ذاك.  أو  املذهــب  هــذا  مــن  كانــت  أو  طائفّيــة، 
وخــر دليــل عــى ذلــك، القــرارات الصــادرة عــن 
املســائل  والتــي أخضعــت  الدســتوري  املجلــس 
التنظيميــة للمحاكــم الطائفيــة للمــادة 20 مــن 
املحاكــم  اســتقال  بإعــان  الخاصــة  الدســتور 
مــن  أي  يف  نجــد  ال  إّننــا  القــول  نافلــة  ومــن   .
مبــدأ  مــع  يتعــارض  مــا  الدينيــة  املعتقــدات 
فصــل الســلطات أو مــع النزاهــة واالســتقالية 

القضــاة.  لــدى  املفرضتــن 

الناحيــة  مــن  االختــاف  جــاز  وفيمــا  وعليــه، 
هــذه  طبيعــة  حــول  والحقوقيــة  الدســتورية 
املحاكــم  مــن  جــزءاً  كانــت  إذا  ومــا  املحاكــم 
العدليــة أو منفصلــة عنهــا )وهــذه هــي املســألة 
التــي دارت حولهــا رحــى معركــة 1952-1950(، 
فــإن مســألة اســتقاليتها ونزاهتهــا وفعاليتهــا 
وعليــه،  جــّدي.  جــدل  أّي  املقابــل  يف  تقبــل  ال 
فإّن أّي انتقاص من هذه املعاير يكون مرادفاً 
املدنيــة  املحاكــم  ســائر  يف  منهــا  لإلنتقــاص 
ويستوجب مواجهة مستقلة بإمكان الجميع 

معتقداتهــم. عــن  بمعــزل  بهــا  اإلنخــراط 

وبدل أن يشّكل 
تمكني املرأة 
اقتصاديًا، 

نضاالً مشرتكًا 
لجميع 

الحركات 
النسائية 

الليربالية كما 
املحافظة، يبقى 

هذا الهدف 
محجوبًا ملا 
يفصل بني 

هذه الحراكات 
من نزاعات 

أيديولوجية. 



االلتــزام باستشــارته. أو كأّنــه حــاول مــن خــال 
قــراره الثــاين إبقــاء األمــور عــى حالهــا، بعدمــا 
مفاعيــل  أعطــت  قــد  اإلدارة  تكــون  أن  هالــه 
واقعيــة لرأيــه األول فــأراد أن يســتدرك خطــأه. 
وأخطــر مــا يف هــذا الــرأي أنــه ليــس فقــط يبنــي 
قراراتــه عــى أســاس مصلحــة عامــة مفرضــة، 
حقــوق  عــى  املصلحــة  هــذه  يبنــي  أنــه  بــل 
للحقــوق  اعتبــار  أي  دون  مــن  الجماعــات 
الفرديــة، ممــا يمهــد الطريــق لنســف الحقــوق 

كافــة.   الفرديــة 

والواقــع، أّن تأرجــح القــايض صــادر عــى هــذا 

بــن  التجــاذب  عــى  فائقــة  داللــة  ذو  الوجــه 
االعتبــارات القانونيــة )الحقوقيــة( واالعتبــارات 
عــى  وانعكاســاتها  املجــال  هــذا  يف  السياســية 
االنتمــاء  اللبنــاين. فهــل يشــكل  املواطــن  هويــة 
باملواطنــة  للتمّتــع  ضروريــاً  شــرطاً  طائفــة  إىل 
تعكســه  أمــر  )وهــو  منهــا  يتجــزأ  ال  وجــزءاً 
السياســات العامــة املتبعــة بشــكل عــام( أم أنــه 
إلــزام  أي  مــن دون  القانــون  إمكانيــة يضمنهــا 
)وهــو مــا نســتخلصه بشــكل عــام مــن الدســتور 
وتأكيــده عــى االلتــزام باملواثيــق الدوليــة ولكــن 

القــرار 36 ل/ر(؟  مــن  أيضــاً 

وبالطبــع، يبقــى طــرح هــذه اإلشــكالية ومداهــا 
بطبيعــة  وتاليــاً  االجتماعــي  بالتطــّور  مّتصَلــن 
العاقــة بــن الفــرد والطائفــة ومــدى قــوة إرادة 
االنتمــاء إليهــا أو االنفصــال عنهــا وهــي بالطبــع 
محطــات  يف  تجــّى  الــذي  للتطــّور  قابلــة  إرادة 
يف  الحــال  فبخــاف  املاضيــة.  العقــود  يف  عــدة 
تعنــي فقــط  بــدت وكأنهــا  العشــرينّيات حيــث 
املبــادئ  تأثــرات  بفعــل  االنتــداب  ســلطات 
الفرنــي  الفقــه  لفهــم  وفقــاً  للقانــون  العامــة 
فيمــا أّن خطــاب القــوى اللبنانيــة كان مرتكــزاً 
أعقــاب  يف  الطوائــف  بــن  النّديــة  إرســاء  عــى 
هيمنــة الطائفــة الســّنية يف الحقبــة العثمانيــة 
الخمســينّيات  مــن  ابتــداًء  اتخــذت  فإنهــا   ،

واضحــاً.  لبنانيــاً  طابعــاً 

تحــّرر  إلشــكالية  أّن  التوضيــح  مــن  بــد  ال  كمــا 
الفــرد مــن الطائفــة انعكاســاٌت هاّمــة، بشــكل 
خــاص عــى نظــام األحــوال الشــخصية. فمــاذا 
إطــار  أي  عــن  ينشــق  الــذي  للفــرد  يحصــل 
يرعــى  مــدين  قانــون  غيــاب  ظــل  يف  طائفــي 
أحواله الشخصية؟ وأال يخى أن يجد الفرد 
نفســه إذ ذاك عــى هامــش النظــام القانــوين؟ 
والواقع أّن االعراف بهذا الحّق يشّكل تحدياً 
الرســمية  القانونيــة  النمــاذج  لهيمنــة  كبــراً 
منــذ قــرون، وهــي كّلهــا نمــاذج تفــرض تطــّور 
مؤلفــة  عائليــة  أطــر  ضمــن  الخاصــة  الحيــاة 
واحــدة  طائفــة  إىل  ينتمــون  أشــخاص  مــن 
كمــا  دينيــة.  مرجعيــة  ذات  ألحــكام  وتخضــع 
لهــا انعكاســات سياســية يف النظــام الســيايس 
اللبنــاين، املبنــي عــى تقســيم املناصــب العامــة 
وفــق نســب معّينــة بــن الطوائــف. فــأّي حقــوق 
إىل  ينتمــون  ال  ملــن  مماثــل  نظــام  يف  سياســية 
إحدى الطوائف التي تستفيد من املحاصصة؟      

هــذا مــا ســنحاول درســه، مــع إبــراز التطــورات 
والتجاذبــات الحاصلــة هنــا وهنالــك.  

بعــد زوال الحكــم العثمــاين، كان عــى الدولــة 
عــى  الشــخصية  األحــوال  تنظــم  أن  املنتدبــة 
 )1922( اإلنتــداب  صــك  مــن   6 املــادة  أســاس 
التي نصت عى إلتزام الدولة املنتدبة بإحرام 
ملختلــف  وضمانهــا  الشــخصية  األحــوال 
الشــعوب ومصالحهــم الدينيــة . ولعــّل النــص 
هــو  املجــال  هــذا  يف  وتفصيــاً  وضوحــاً  األكــر 
القــرار 60 ل/ر الصــادر يف 1936 . فقــد تضّمــن 
 1926 دســتور  ظــّل  يف  جــاء  الــذي  القــرار  هــذا 
وتبعــاً لعــدد مــن القــرارات ومشــاريع القــرارات 
بشــأن  للسياســات  تصــوراً  واالحتجاجــات، 
أيضــاً،  ولكــن  وحقوقهــا  الطوائــف  صاحيــات 
حريــة  بشــأن  خــاص،  بشــكل  يهّمنــا  مــا  وهــذا 
االنتــداب  دولــة  منظــور  مــن  وحقوقــه،  الفــرد 
بــّد بدايــًة مــن عــرض  القــرار، ال  . ولفهــم هــذا 

إليــه.  آلــت  التــي  املراحــل 

ثاثــة  االنتــداب  دولــة  أمــام  بــرز  مــا  ســرعان 
هامــة:  تحديــات 

الطوائــف عمــاً  بــن  املســاواة  األول،  التحــّدي 
بحّريــة املعتقــد التــي ترفــض أن تفــرض طائفــة 

طوائــف  إىل  املنتســبن  عــى  وشــرعها  مبادئهــا 
أخرى. ومن هذا املنطلق، اتجه االنتداب نحو 
وتطهــر  معّينــة  تاريخيــة  بطوائــف  االعــراف 
القوانــن ممــا يعطــي أولويــة للطائفــة الســّنية 
عى سائر الطوائف . وقد كان من أّول قرارات 
االنتــداب يف هــذا املجــال إصــدار قــرار )7 كانــون 
األول 1921( بإعادة نظام األحوال الشخصية 
قــد  العثمانيــة  الدولــة  كانــت  بعدمــا  الطائفــي 
الثــاين  تشــرين   25( العائلــة  قانــون  اعتمــدت 
1917( الذي يرعى جميع الطوائف ويخضعها 

لصاحيــة قضــاة الشــرع . 

وبحــق  الشــيعي  باملذهــب  االعــراف  تــم  كمــا 
 353 القــرار  بموجــب  شــيعية  محاكــم  إنشــاء 
الصادر بتاريخ 27 كانون الثاين 1926 وُمنحت 

 . مماثلــة  الدرزيــة حقوقــاً  الطائفــة 

بــن  العاقــة  ترتيــب  إعــادة  الثــاين،  والتحــّدي 
الطوائــف والدولــة التــي كان يتعــّن عليهــا أن 
دور  فــأي  منهــا،  واحــدة  مســافة  عــى  تقــف 
دورهــا  عــى  يقتصــر  وهــل  للطوائــف؟  ُيعطــى 
التقليدي يف مجال األحوال الشخصية، وإىل 
خاصــة  محاكــم  لهــا  يكــون  وهــل  مــدى؟  أّي 
ضمــن  املجــاالت  هــذه  يف  القضــاء  يبقــى  أم 

؟  الدولــة  تنظيمــات 

املنتدبــة  الســلطة  أظهــرت  االتجــاه،  هــذا  ويف 
منذ البدء إرادة بتقليص صاحيات الطوائف. 
وقد اســتخدمت لهذه الغاية ضرورة التوفيق 
بــن مراعــاة حريــة املعتقــد والحقــوق التاريخيــة 
املواطــن  حــق  وضمــان  جهــة  مــن  للطوائــف 

باللجــوء إىل قضــاء عــادل . 

وهــذا مــا نقــرأه مثــاً يف املشــروع الــذي وضعتــه 
لجنــة أنشــأها املفــوض الســامي لوضــع اقــراح 
وقــد  الشــخصية،  األحــوال  تنظيــم  لكيفيــة 
تضّمــن تقليصــاً لصاحيــات املحاكــم الطائفيــة 
لتشــمل الدعــاوى الخاصــة بالــزواج فقــط إنمــا 
اإلرث  مســائل  يف  بالحكــم  لهــا  الســماح  مــع 
والوصّيــة عنــد اتفــاق الفريقــن عــى الخضــوع 
لها . وقد كان أمام اللجنة، تحقيقاً للمساواة 
بن الطوائف، إما أن تزيد صاحيات املحاكم 
أســوة  والوصايــة  اإلرث  لتشــمل  املســيحية 
صاحيــة  تقليــص  أو  اإلســامية  بالطوائــف 
املحاكــم اإلســامية، فمالــت إىل الخيــار الثــاين 
بتقليــص  توّجــه  اعتمــاد  وجــوب  أســاس  عــى 
تدريجــي ملكانــة الطوائــف يف املســاحة العامــة، 

 . العكــس  وليــس 

وقــد رفــض ممثلــو الطوائــف املشــروع يف الشــق 
لهــم  العائــدة  الصاحيــات  بتقليــص  املتعّلــق 
فلــم يبــق منــه إاّل اقــراح إنشــاء محكمــة لحــل 

. الخافــات 

 261 القــرار  بصــدور  املســعى  هــذا  تكــرر  وقــد 
الســامي دو  املفــّوض  عــن  بتاريــخ 28/4/1926 
جوفينيل . وقد آل القرار إىل حصر صاحيات 
بالــزواج  املتعلقــة  باملســائل  كافــة  الطوائــف 
وإعطــاء املحاكــم املدنيــة ســائر الصاحيــات يف 
االعــان يف  وتــّم  الشــخصية،  األحــوال  مجــال 
البــاغ الرســمي املرفــق بهــا عــن وجــوب إكمــال 
وثانيــاً  املذهبيــة  القوانــن  بتدويــن  أوالً  القــرار 
مــدين  قانــون  بتنظيــم   - األهــم  هــو  وهــذا   –
وهنــا،   . املــدين  وللــزواج  الشــخصية  لألحــوال 
تجــدر اإلشــارة بشــكٍل خــاص إىل إعــان ســلطة 
االنتــداب مســؤوليتها يف التوفيــق بــن احــرام 
التقــايض  حــق  وضمــان  التقليديــة  املعتقــدات 
أمــام قضــاء عــادل وهــو أمــر ال يتحقــق إاّل مــن 

. املدنيــة  املحاكــم  خــال 

وقــد ذهــب البــاغ الرســمي أبعــد مــن ذلــك مــن 
التشــريعي  اإلصــاح  أّن  عــى  التأكيــد  خــال 

“إن الحريــة الدينيــة يف لبنــان مرتبطــة بالنظــام 
أن  لبنــاين  كل  عــى  يفــرض  الــذي  الطائفــي 
الرســمية،  طوائفــه  مــن  طائفــة  إىل  ينتمــي 
االجتماعيــة  حياتــه  يف  طليقــاً  يبقــى  فــا 
والسياســية خــارج اإلطــار الطائفــي الــذي ولــد 
وردت  العبــارة  هــذه   . إليــه”  انتســب  أو  فيــه 
األوىل  الغرفــة  عــن  الصــادر  القــرار  يف  حرفيــاً 
 2009 تمــوز   15 يف  الدولــة  شــورى  ملجلــس 
للمطالبــة  لبنــاين  شــاب  بهــا  تقــّدم  دعــوى  يف 
الطائفــي  قيــده  شــطب  برفــض  قــرار  بإبطــال 
عــن وثائــق األحــوال الشــخصية، وهــي تطــرح 
للبنــاين  ليــس  أّنــه  مبــدأ مفــاده  بشــكل واضــح 
وقــد  الطائفــي.  اإلطــار  خــارج  يعيــش  أن 
املعتقــد”  “حريــة  اســتبعاد  إىل  القــرار  توّصــل 
عــى أســاس اعتبــارات عــدة لهــا عاقــة “بأمــن 
العيــش  الوطنيــة وميثــاق  املجتمــع وبالوحــدة 
وتمّســك  الطائفــي  النظــام  وبتجــّذر  املشــرك 
مــن  وأهــم  الدينيــة”.  بمعتقداتهــم  اللبنانيــن 
مضمونه هو صدوره عن غرفة يرأسها رئيس 
املجلــس القــايض الســابق شــكري صــادر الــذي 
ونصــف،  ســنة  يــراوح  مــا  قبــل  ســابقاً،  كان 
التشــريع  هيئــة  رئيــس  بصفتــه  أصــدر  قــد 
واالستشــارات رأيــاً مناقضــاً تمامــاً خلصــت مــن 
خالــه إىل وجــوب قبــول طلبــات شــطب القيــد 
صراحــة  آنــذاك  الــرأي  تضمــن  وقــد  الطائفــي. 
أّن  تعنــي  الدينيــة  الشــعائر  إقامــة  حريــة  “أّن 
للفــرد حريــة اإلعــراب عــن هــذا الديــن منفــرداً 
علنــي،  غــر  أو  علنــي  بشــكل  آخريــن،  مــع  أو 
إىل  الاانتمــاء  أو  االنتمــاء  حــّق  لــه  أن  وتاليــاً 
خيــاره  عــن  الاتصريــح  أو  والّتصريــح  طائفــة 

 . الشــأن”  بهــذا 

ومــن هــذه الزاويــة، بــدا القــايض صــادر وكأنــه 
ونصــف  ســنة  عــن  يزيــد  ال  ظــرف  يف  تأرجــح 
تمامــاً.  متناقضــن  موقفــن  بــن  الســنة، 
فبصفتــه رئيــس هيئــة االستشــارات، غّلــب مــن 
خال رأيه الحقوق الفردية )املازمة لإلنسان( 
مــا  ســرعان  ولكّنــه  املعتقــد،  حريــة  وتحديــداً 
عّدهــا بصفتــه رئيــس مجلــس شــورى الدولــة، 
قابلــة للتقييــد بمــا تفرضــه االعتبــارات املكّونــة 
للتضحيــة  العامــة وتاليــاً  باملصلحــة  ملــا وصفــه 
من أجل هذه املصلحة. وما يزيد هذا التحّول 
قابليــًة للنقــد، هــو أن القــايض أقــدم عــى هــذا 
التحــّول بنــاء عــى افراضــات ملــا يكــّون املصلحــة 
تحليــل.  أو  تعليــل  أي  دون  مــن  العامــة، 
عامــة  باعتبــارات  يــديل  أن  القــايض  فحســب 
قبيــل  مــن  الشــعبوي  طابعهــا  تخفــي  بالــكاد 
وميثــاق  الوطنيــة  والوحــدة  املجتمــع  “أمــن 
الطائفــي  النظــام  وتجــّذر  املشــرك  العيــش 
الدينيــة”  بمعتقداتهــم  اللبنانيــن  وتمّســك 
لنقــض املواثيــق الدوليــة والدســتور ومنظومــة 
حقوق اإلنسان برّمتها بما فيها الحقوق التي 
تبــدو  وهكــذا،  بنفســه.  ســابقاً  أقّرهــا  هــو  كان 
هــذه العبــارات وكأنهــا عبــارات ســحرية يكفــي 
التلويــح بهــا لحجــب الحقــوق مهمــا كانــت قــوة 
النصــوص التــي تســتند إليهــا. وهــذا األســلوب 
حتمــي،  شــبه  بشــكل  معّينــة  قــراءة  بفــرض 
إرادة  إىل  يؤّشــر  إنمــا  تحليــل،  أي  دون  ومــن 
توّجــه مخالــف، بشــكل  أو  بحجــب أي تصــّور 
أقــرب إىل الســلطوية منــه إىل املنطــق القانــوين. 
ومــن هــذا املنطلــق، تظهــر نّيــة القــايض واضحــة 
فيهــا  بمــا  السياســية،  االعتبــارات  تغليــب  يف 
االعتبــارات  عــى  وتابوهــات،  ســلطوية  مــن 

الحقوقيــة، بمــا تتيحــه مــن نقاشــات ووجهــات 
املجــال.   نظــر يف هــذا 

االستشــاري  الــرأي  أّن  هــو  أكــر،  والافــت 
)وزارة  اإلدارة  فيهــا  كانــت  فــرة  يف  صــدر  قــد 
الداخليــة( تعانــد طلــب شــطب الطائفــة، فيمــا 
أّن القــرار قــد صــدر يف فــرة كانــت فيهــا اإلدارة 
ممثلــة بالوزيــر زيــاد بــارود قــد أصــدرت تعميمــاً 
بقبــول هــذه الطلبــات ســنداً للنصــوص وأيضــاً 
لاستشــارة نفســها . بمعنــى أّن القــايض صــادر 
بدا وكأنه ينصح اإلدارة بقبول طلبات شــطب 
القيــد، ليســارع مــن ثــم إىل إعــان خطئهــا يف 

رافقــت  التــي  الربملانيــة  النقاشــات 
تــم  حيــث  الدســتور  عــى  التصويــت 
الدســتورية  الســلطة  أّن  عــى  التأكيــد 
حمايــة  املــادة  هــذه  بموجــب  أرادت 
ملختلــف  الشــخصية  األحــوال  أنظمــة 
بهــا  املعمــول  التقاليــد  وفــق  الطوائــف 
والتأكيــد عــى عــدم انتمــاء الدولــة ألي 
ديــن أو طائفــة بــل عــى احــرام الدولــة 
ســؤال  عــى  فــرداً  الطوائــف.  لجميــع 
املقصــود  هــو  مــا  بشــأن  النــواب  أحــد 
لألهلــن  أيضــاً  تضمــن  “وهــي  بعبــارة 
نظــام  احــرام  مللهــم  اختــاف  عــى 
الجــواب  كان  الشــخصية”،  األحــوال 
بــأّن املقصــود هــو “التأكيــد عــى املــادة 6 
من صك االنتداب وذلك ألن الطوائف 
اعتــادت منــذ 600 ســنة عــى أن تحكــم 
ورداً   .“ الخاصــة  أنظمتهــا  بحســب 
املقصــود  هــو  مــا  بشــأن  ســؤال  عــى 
بعبــارة “بتأديتهــا فــروض اإلجــال للــه 
تعاىل”، كان الجواب بأّن املقصود هو 
عديــدة وكّلهــا  أديانــاً  البــاد تضــم  “أن 
أقلّيات. الدولة ال تبّشر بأّي منها وهي 
 . الطوائــف”  كل  وتحــرم  دينيــة  غــر 
وفيمــا لــم تتضمــن النقاشــات مــا يفيــد 
حريــة الفــرد يف االنتمــاء أو الاانتمــاء، 
أجوبــة  لقــي الحقــاً  قــد  األمــر  هــذا  فــإن 
مــا  فــرة  يف  الشــريعية  التوّجهــات  يف 
وكأّنهــا  تناولتهــا  والتــي  الدســتور  بعــد 

حاصــل”.  “تحصيــل 

الــذي   28/4/1926 بتاريــخ   261 القــرار 
ليــس  يكتمــل  أن  املفــروض  مــن  كان 
إنمــا  املذهبيــة  القوانــن  بتدويــن  فقــط 
لألحــوال  مــدين  قانــون  بتنظيــم  أيضــاً 
كمــا  املــدين.  وللــزواج  الشــخصية 
ضــرورة  إىل  املوجبــة  أســبابه  أشــارت 
تقليــص صاحيــات الطوائــف تدريجيــاً 

بيانــه.  ســبق  كمــا 

اآليــل   14/4/1934 بتاريــخ   61 القــرار 
قانــون  القــراح  لجنــة  إنشــاء  إىل 
عــى  الشــخصية  األحــوال  لتنظيــم 
شــكل يتناســب ويضمــن حريــة املعتقــد 
بــن  واملســاواة  واألفــراد  لألقليــات 
النظــام  إال  منهــا  يحــّد  ال  الطوائــف 
واضحــة  إشــارة  نلحــظ  وهنــا،   . العــام 
جانــب  إىل  لألفــراد  املعتقــد  لحريــة 
والطوائــف،  لألقليــات  املعتقــد  حريــة 
باليقــن  الشــك  يقطــع  نحــو  عــى 
قــررت  وقــد   .9 املــادة  تفســر  بشــأن 
اللجنــة منــذ أول اجتمــاع لهــا التشــريع 
عــرب  الشــخصية  األحــوال  لتنظيــم 
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املادة 9 من الدستور، 
حرية املعتقد كباب 

للمساواة بني الطوائف 
واألفراد

يفرضهــا  مســألة  بــات   الوجــه  هــذا  عــى 
مستوى التحّضر الحاصل ومبدأ املساواة بن 
املواطنــن(  جميــع  )واملقصــود   tous الجميــع 
مــن  خــال  قانــون  أمــام  الطوائــف  وبــن جميــع 

. الطائفيــة  االعتبــارات 

للقــرار  املوجبــة  األســباب  تؤكــده  مــا  وهــذا 
وجــوب  عــى  املنتدبــة  الســلطة  شــددت  حيــث 
تأمــن املســاواة بــن الجميــع أمــام قضــاء مــدين 
األحــوال  مجــال  يف  الضمانــات  كامــل  يقــّدم 

. لشــخصية ا

عنيفــة  فعــل  رّدات  القــرار  هــذا  أثــار  وقــد 
حيــث  الطوائــف  رؤســاء  قبــل  مــن  وحــاّدة 
أرادت الطوائــف املســيحية توســيع صاحياتهــا 
الخضــوع  اإلســامية  الطوائــف  رفضــت  فيمــا 
والوصيــة  اإلرث  مجــال  يف  املدنيــة  للمحاكــم 

والحجــر. 

فألــزم املفــوض الســامي بتوقيــف تنفيــذ القــرار 
غــر  أجــل  “إىل   102 رقــم  املرســوم  بموجــب 

. معــّن” 

حكومــة  أصــدرت   ،3/2/1930 وبتاريــخ 
الــذي   6 رقــم  التشــريعي  املرســوم  إّده  إميــل 
الصاحيــة  املدنيــة  اإلبتدائيــة  باملحكمــة  أنــاط 
التــي كانــت حتــى  الدعــاوى  للحكــم يف جميــع 
الشــرعية  املحاكــم  مــن صاحيــة  التاريــخ  ذلــك 
واملذهبيــة باســتثناء الدعــاوى املتعلقــة بالــزواج 
 . الوقــف  والنفقــة والحراســة وبعــض دعــاوى 

ومرة أخرى، احتّج رؤساء الطوائف عى هذا 
النص. 

مــدى  يف  فيتمثــل  الثالــث،  التحــّدي  أمــا 
وتحديــدا  لألفــراد،  املعتقــد  بحريــة  االعــراف 
حريــة  يشــمل  االعــراف  هــذا  كان  إذا  فيمــا 
حريــة  أو  طائفــة  إىل  الاانتمــاء  أو  االنتمــاء 
االنتمــاء إىل طائفــة غــر تاريخيــة . والواقــع أّن 
إثــارة هــذه املســألة قــد تّمــت أساســاَ بدفــع مــن 
ســلطات االنتداب ومن القانونين الفرنســين 
تنــادي  جمهوريــة  ثقافــة  مــن  كانــوا  الذيــن 
بنظــرة علمانيــة للدولــة وتفــرض التفرقــة بــن 
الســلطة املدنيــة والدينيــة مــن دون أن يســّجل 
يف حقبة االنتداب أّي مطلب اجتماعي يف هذا 
الصــدد باســتثناء بعــض املفكريــن والقانونيــن 

اللبنانيــن. 

وقــد ارتبطــت هــذه املســألة بالطبــع باملســألتن 
املعتقــد”  “حريــة  فأليســت  أعــاه.  املذكورتــن 
للمطالبــة  الطوائــف  عليهــا  اســتندت  التــي 
نفســها  هــي  الســّنية،  بالطائفــة  بمســاواتها 
إىل  الاانتمــاء  أو  االنتمــاء  للفــرد  تــربر  التــي 
طائفــة أو تأســيس طائفــة جديــدة؟ ثــم، أليــس 
تأمــن  االنتــداب  ســلطات  مســؤوليات  مــن 
فيهــا حريــة  بمــا  لألفــراد،  األساســية  الحقــوق 

عــادل؟     قضــاء  إىل  اللجــوء  وحــق  املعتقــد 

مــن   9 املــادة  يف  كّل  بوضــوح  نقــرأه  مــا  وهــذا 
فقــد   1926 يف  الدراســة  موضــوع  الدســتور 
نّصت صراحة عى أّن “حرية االعتقاد مطلقة 
للــه تعــاىل  فــروض اإلجــال  والدولــة بتأديتهــا 
تحــرم جميــع األديــان واملذاهــب وتكفــل حريــة 
إقامة الشعائر الدينية تحت حمايتها عى أن 
ال يكــون يف ذلــك إخــال يف النظــام العــام وهــي 
مّللهــم  اختــاف  عــى  لألهلــن  أيضــاً  تضمــن 
واملصالــح  الشــخصية  األحــوال  نظــام  احــرام 

الدينيــة”.  

فمــا معنــى هــذه املــادة ومــا هــي أبعادهــا؟ وهــل 
أّن إطــاق حريــة االعتقــاد يعنــي تكريــس حــق 
الفــرد يف االنتمــاء أو الاانتمــاء إىل طائفــة أم 
األهلــن  حقــوق  احــرام  إىل  فقــط  يؤشــر  أنــه 

أي  دون  مــن  معتقداتهــم،  وفــق  العيــش  يف 
نفســه،  االتجــاه  ويف  الدولــة؟  مــن  تدخــل 
بتنظيــم  املعطــاة لألهلــن  الكفالــة  هــل تشــّكل 
يتمتــع  ضمانــة  مجــّرد  الشــخصية  أحوالهــم 
أنهــا  أم  طائفــة،  إىل  املنتمــون  األفــراد  بهــا 
ينــاط  تشــريعي  لواقــع  الدســتورية  الدعامــة 
بالطوائــف التاريخيــة وحدهــا وحصــراً تنظيمــه 
لألفــراد  حتمــي  إلحــاق  مــن  يســتتبعه  مــا  مــع 
“الدولــة  عبــارة:  تفيــد  هــل  ثــم،  بالطوائــف؟ 
أّن  تعــاىل”  للــه  اإلجــال  فــروض  بتأديتهــا 
إاّل  تعــرف  ال  أنهــا  أو  دينيــة  اللبنانيــة  الدولــة 
اعتقــاد  حريــة  يقّيــد  ممــا  الدينّيــة  باملعتقــدات 

حصــراً؟ أحدهــا  باعتنــاق  مواطنيهــا 

لإلجابة عى هذه األسئلة، تتوفر لنا العناصر 
اآلتية:

الفصل األول: كيف برزت 
حرية الفرد بالالانتماء 

إىل طائفة يف فرتة 
االنتداب؟   
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مــا  وهــذا  دينــي.  معتقــد  أي  عــن  تخــرج  قــد 
لبنــان. الفقــه يف  عليــه  أجمــع 

بيــار  الراحــل  الربوفيســور  تســاءل  فبعدمــا 
غناجــة عــن مــدى دســتورية وضــع قانــون يقــّر 
الــزواج املــدين االختيــاري ويضمــن املســاواة بــن 
الجنسن، أجاب بأن املسألة تتقرر عى ضوء 
احــرام  أســندت  التــي  الدســتور  مــن   9 املــادة 
الدولــة للقوانــن الطائفيــة يف مجــال األحــوال 
الشــخصية إىل حريــة املعتقــد التــي ترّجــح منــح 
للقانــون  الخضــوع  بــن  االختيــار  حــق  األفــراد 

املــدين.   القانــون  أو  الدينــي 

الدســتور  مــن   9 املــادة  تفســر  إذاً  يمكــن  ال 
عــدم  يف  الفــرد  بحــق  االعــراف  إطــار  يف  إاّل 
االنتمــاء الطائفــي والخضــوع إىل نظــام أحــوال 
التــي  هــي  النظــرة  هــذه  وأن  مــدين،  شــخصية 
ل/ر.   60 للقــرار  العريضــة  الخطــوط  رســمت 

كمــا نجــد قــراءة مماثلــة يف عــدد مــن القــرارات 
القضائيــة، أحدثهــا القــرار الصــادر عــن القــايض 
الخطيــب  نــازك  طرابلــس  يف  الجــزايئ  املنفــرد 
حيــث جــاء حرفيــاً: “وحيــث أّن حريــة املعتقــد 
تعنــي يف األســاس أن يكــون للشــخص الحريــة 
لــه الحريــة  التفكــر، أي أن يكــون  الكاملــة يف 
يراهــا  التــي  العقيــدة  اعتمــاد  يف  الكاملــة 
واالجتماعيــة  السياســية  ألفــكاره  مناســبة 
واالقتصاديــة والدينيــة، أو حتــى أن يكــون لــه 
الحريــة بعــدم اعتمــاد أي عقيــدة، وهــو يمكنــه 
أن يعتمــد أفــكاراً تختلــف مــع األفــكار املعتنقــة 
افــكاراً  أو  املجتمــع  أفــراد  غالبيــة  قبــل  مــن 
املعتقــد  حريــة  عــن  ويتفــّرع  معهــا.  متناســبة 
العقيــدة  اعتنــاق  يف  حــّراً  الشــخص  يكــون  أن 
عــدم  يف  أيضــاً  وحــّراً  تناســبه  التــي  الدينيــة 
اعتنــاق أي ديــن”. وقــد قــّدم الحكــم مــن هــذه 
 9 للمــادة  )تجديديــة(  صريحــة  قــراءة  الزاويــة 
األديــان  حريــة  احــرام  تضّمــن  الدســتور،  مــن 
واالنتســاب إىل الطوائــف مــن دون أن تجعــل 
أعــاد  مــا  وهــذا  فيهــا.  الفــرد  يؤســر  أطــراً  منهــا 
الحكــم التأكيــد عليــه يف حيثيــة أخــرى، بقولــه 
إّن “حريــة التفكــر هــي حريــة طبيعيــة مرتبطــة 
بالعقــل البشــري ال يمكــن حّدهــا بــأي وســيلة 
املحّرمــات  لعبــة  ينســف  نحــو  عــى  كانــت”، 
يجــد  لــم  الحكــم  أّن  والافــت  املجــال.  هــذا  يف 
مــن ذلــك أّي إشــكال يف إعــان حريــة  انطاقــاً 
إعــان  جانــب  إىل  كاّفــة  األديــان  مــن  االنعتــاق 
إىل  أي  اإلســامية،  بالخافــة  االعتقــاد  حريــة 
إعــان حريــة اإللحــاد إىل جانــب حريــة التشــدد 

الدينــي.   

)بصــورة  الدينيــة  الطوائــف  تعــاون  وبنتيجــة 
غــر رســمية( بهــدف ضمــان حقوقهــا، تمّكنــت 
اللجنــة املنشــأة بموجــب القــرار 61/34، بتاريــخ 
21/9/1934 مــن تقديــم مشــروع قانــون يرعــى 
أنظمة األحوال الشخصية الطائفية إىل دائرة 
األحــوال الشــخصية. وبعدمــا اقرحــت الدائــرة 
بعض التعديات، أحيل املشروع إىل املفّوض 
إىل  إقــراره  قبــل  إخضاعــه  أراد  الــذي  الســامي 

موافقــة الطوائــف املعنّيــة. 

لــم   1936 عــام  ســوريا  يف  الحــوادث  أّن  إاّل 
تســمح لــه بذلــك، فأقــّر القــرار 60 ل/ر. بــدون 

استشــارة رؤســاء الطوائــف . ومــن أبــرز مــا نــص 
ثاثــة:  أمــور  القــرار  هــذا  عليــه 

القــرار  مــن   10 املــادة  نصــت  فقــد  وبالفعــل 
تاريــخ   146 للقــرار  وفقــاً  املعدلــة  ل/ر.   60

يــل: مــا  عــى   18/11/1938

املنتمــون إىل  الســورّيون واللبنانيــون  “يخضــع 
الطوائف املعرف بها ذات األحوال الشخصية 
املتعلقــة  األمــور  الشــرعي يف  لنظــام طوائفهــم 
باألحــوال الشــخصية وألحــكام القانــون املــدين 

يف األمــور غــر الخاضعــة لهــذا النظــام.

املنتمــون  واللبنانيــون  الســوريون  يخضــع 
وكذلــك  العــادي  للحــق  تابعــة  طائفــة  إىل 
ينتمــون  ال  الذيــن  واللبنانيــون  الســوريون 
املتعلقــة  املــدين يف األمــور  مــا للقانــون  لطائفــة 

الشــخصية”. باألحــوال 

تضمــن  أّنهــا  املــادة  هــذه  مــن  إذاً  ويتبــّن 
صراحــة حــق الفــرد يف عــدم االنتمــاء الطائفــي 
يتعــزز  األمــر  وهــذا  مــدين.  لقانــون  والخضــوع 
تــرك  حــق  كرســت  أخــرى  مــواد  خــال  مــن 

عنهــا.   االنشــقاق  حــق  أيضــاً  أو  الطائفــة 

فــإذا كان غــر الراشــد ينســب إىل طائفــة والــده 
أن  لــه  فــإن  خياراتــه،  ويتبعــه يف  والدتــه  عنــد 
بلوغــه  عنــد  بعــد،  فيمــا  الطائفــة  هــذه  يــرك 
ســن الرشــد. وهكــذا نصــت املــادة 11 منــه عــى 

أنــه:

متمّتعــاً  وكان  الرشــد  ســّن  أدرك  مــن  “كل 
يعتنــق  أو  يــرك  أن  يمكنــه  العقليــة  بقــواه 
طائفــة ذات نظــام شــخيص معــرف بهــا ويكــون 
لهذا الرك أو االعتناق مفعوله املدين ويمكنه 
بــه  أن يحصــل عــى تصحيــح القيــود املختصــة 
يف ســجل النفــوس وذلــك بــأن يقــّدم إىل دائــرة 
عــى  يحتــوي  صــكاً  إقامتــه  محــل  النفــوس يف 
عــى  االقتضــاء  وعنــد  هــذه  بإرادتــه  تصريــح 
شــهادة قبــول مــن الســلطة ذات الصاحيــة يف 

يعتنقهــا”. التــي  الطائفــة 

وأصــوالً  لانتســاب  أصــوالً  وضــع  بذلــك  وهــو 
بــن  مــا  الحتمــي  للرابــط  حــداً  واضعــاً  للــرك 
الفــرد والطائفــة كمــا وقــد ســّهل أصــول تغيــر 
بموجــب  تحــددت  قــد  كانــت  التــي  الطائفــة 

 .1/1/1924 يف   2851 القــرار  مــن   45 املــادة 

ففــي حــن تكتفــي املــادة 11 مــن القــرار 60 ل/ر. 
بــرك  بإرادتــه  تصريــح  بتقديــم  الفــرد  بإلــزام 
الطائفــة أو اعتنــاق طائفــة جديــدة مــع تقديــم 
شــهادة قبــول مــن الطائفــة الجديــدة يف حــال 
مــن   45 املــادة  كانــت  جديــدة،  طائفــة  اعتنــاق 
إذ  تشــدداً  أكــر   1/1/1924 يف   2851 القــرار 
بــدون  الطائفــة  تــرك  إمكانيــة  تلحــظ  لــم  أّنهــا 
اعتناق طائفة جديدة كما وأنها كانت تفرض 
صعوبة معنوية واجتماعية يف تغير الطائفة 
إذ نّصــت عــى دعــوة الرئيســن الروحيــن )أي 
رئيــس الديــن املطلــوب اعتناقــه ورئيــس الديــن 
املطلــوب تركــه كاملطــران أو الحاخــام أو قــايض 
يحضــره  اجتمــاع  عقــد  إىل  املفتــي(  أو  املذهــب 
الطالــب ثــم يــؤذن لرئيســه الروحــي أن يختــل 
الطالــب(  )أي  أصــّر  فــإذا  معــه  ويتفــاوض  بــه 
عــى رغبتــه يف اعتنــاق الديانــة التــي مــال إليهــا 
ينّظــم محضــٌر بالجلســة نفســها عــى نســختن 
ويوقــع مــن الرئيســن الروحيــن والطالــب ثــم 

أو  املتصــّرف  أو  اإلداري  الحاكــم  عليــه  يوقــع 
القائمقــام. 

الــرك  إذا كان  مــا  هــو  يطــرح  الــذي  والســؤال 
يعنــي حصــراً تغيــر الطائفــة )وهــو أمــر ال يقبــل 
أي جــدل( أم أنــه يعنــي أيضــاً االنعتــاق مــن أي 
إلحاحــاً  الســؤال  هــذا  يزيــد  ومــا  إطــار طائفــي. 
تطــّرق عنــد تحديــد  قانــون 7/12/1951  أّن  هــو 
حصــراً.  األوىل  للحالــة  الطائفــة  تغيــر  أصــول 
ذاتــه  بحــد  القــرار  نــص  مراجعــة  أّن  والواقــع 
التــي  وحدهــا  هــي  الثانيــة  القــراءة  أّن  تظهــر 
تنســجم مــع نّصــه. فعبــارة الــرك لــم تمّيــز بــن 
هاتن الحالتن مما يفرض التوّسع يف قراءتها 
لــم  حيــث  التمييــز  يجــوز  “ال  أّنــه  بمبــدأ  عمــاً 
يمّيــز القانــون” والســيما بمــا يّتصــل بالحريّــات 
وتحديــداً الحريــات املصانــة دســتورياً. وهــذا مــا 
بــأن  يــرى  الــذي  غناجــة  بيــار  الربوفســور  أكــده 
املادة 10 من القرار ل/ر ال تزل سارية املفعول 
يف فقرتهــا املتعّلقــة بإمكانيــة تــرك الطائفــة مــن 
دون اعتناق طائفة جديدة بالرغم من تحديد 
أصــول جديــدة لتغيــر الطائفــة حصــراً يف املــادة 

41 مــن القانــون 7/12/1951 .

كما أّن النص ذهب أبعد من ذلك حن كّرس 

باإلنشــقاق  األشــخاص  مــن  مجموعــة  حــق 
جديــدة.  طائفــة  لتأليــف   )13 )املــادة  عنهــا 
عــن  جماعيــاً  االنشــقاق  املمكــن  مــن  كان  فــإذا 
أوىل  بــاب  مــن  فيحــّق  التاريخيــة،  الطوائــف 
يكــون  أن  دون  مــن  عنهــا  االنشــقاق  فــرد  ألي 
هــذا  وقــد حصــل  أخــرى.  إىل  باالنتمــاء  ملزمــاً 
االنشقاق فعلياً يف 1937، حن  حصل خاف 
داخــل الطائفــة االرثوذكســية وأراد عــدد كبــر 
مــن الرعايــا االنشــقاق وتأليــف طائفــة جديــدة 
تحت رعاية مطران آخر فتقدموا إىل السلطة 

هــذه  تأليــف  عــى  موافقــة  بطلــب  املنتدبــة 
الســامي  املفــوض  رد  وإذ  الجديــدة.  الطائفــة 
فإنــه  تاريخيــة،  بمثابــة طائفــة  اعتبارهــا  طلــب 
بمثابــة  ل/ر   60 للقــرار  ســنداً  عّدهــا  باملقابــل 
املدنيــة  للقوانــن  خاضعــة  عاديــة  طائفــة 
وأعطــي لهــا تاليــاً حــق االحتفــال بــزواج أبنائهــا 
 . القــرار 60 ل/ر  مــن  للمادتــن 18 و19  وفقــاً 

املصالــح  وســائر  مصالحهــا  بــن  يوّفــق  الــذي   
العامــة، بمــا فيهــا مصالــح األفــراد. ومــن هــذا 
موضــع  يف  نفســها  الدولــة  وضعــت  املنطلــق، 
الصاحيــات  بــن  مــا  التوفيــق  عــن  املســؤول 
املناطــة بالتنظيمــات الطائفيــة واملحافظــة عــى 
حريــة  فيهــا  بمــا  وحريّاتهــم  األفــراد  حقــوق 
ويف  عــادل  قضــاء  إىل  اللجــوء  وحــق  املعتقــد 
ممــا  تخلــو  بقوانــن  التمّتــع  األحــوال  مطلــق 
مــن   4 املــادة  فأوجبــت   . العــام  النظــام  يمــّس 
هــذه  مــن  طائفــة  كل  “عــى  ل/ر   60 القــرار 
أن  االعــراف،  هــذا  عــى  للحصــول  الطوائــف 
الحكوميــة  الســلطة  عــى  للفحــص  تعــرض 
تــدار  التــي  النصــوص  مــن  مســتخلصاً  نظامــاً 
الطائفــة بموجبهــا”. كمــا ونّصــت املــادة 5 منــه 
بقــرار تشــريعي  النظــام  هــذا  أن “يصــّدق  عــى 
بالطائفــة  االعــراف  ويتضّمــن  نافــذاً  يجعلــه 
القــرار  هــذا  مــن  األوىل  املــادة  ألحــكام  وفقــاً 
لألمــن  مخالفــاً  نصــاً  يتضمــن  ال  أن  بشــرط 
العــام أو اآلداب أو دســاتر الــدول والطوائــف 
الطوائــف  فألزمــت  القــرار”.  هــذا  أحــكام  أو 
بمــا  والدســتور  العــام  باألمــن  بااللتــزام 

األساســية. األفــرد  حقــوق  مــن  يتضمنــان 
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باالنتمــاء  الفــرد  بحريــة  االعــراف  عــن  فضــاً 
الطوائــف  وإخضــاع  اىل طائفــة،  الاانتمــاء  أو 
ملبــادئ النظــام العــام احرامــاً لحقــوق األفــراد، 
فتــح  حــن  ذلــك  مــن  أبعــد  القــرار  ذهــب  فقــد 

الطائفيــة  القوانــن  مــن  التحــرر  حــق  لألفــراد 
املــدين  القانــون  ألحــكام  الخضــوع  اختيــار  عــرب 

املادتــان 10 و11. عليــه  نصــت  مــا  وفــق 

وما زاد األمر تعقيداً يف هذا املجال هو إحجام 
الدولــة يف ظــل االنتــداب ومــن بعــده عــن وضــع 
مــن  خــروج  أي  جعــل  ممــا  املــدين،  القانــون 
هــذا اإلطــار بمثابــة قفــزة يف الهــواء مــن شــأنها 
وضــع هــؤالء يف موضــع دوين غامــض وأحيانــاً 
كحــق  أساســية  مدنيــة  حقــوق  مــن  حرمانهــم 
االســتفادة مــن إرث أو الرشــح ملناصــب عامــة 
يــردع الخــروج مــن  أو خافــه. وكأنمــا النظــام 
أي إطــار طائفــي مــن خــال تحميــل الخارجــن 

منــه خســائر كــربى عــى أكــر مــن صعيــد. 

 وكخاصــة، أمكــن قــول مــا يــأيت عــن التنظيــم 
الــذي تــم وضعــه يف ظــل االنتــداب:

الشــخصية  األحــوال  قانــون  إن 
القانــون  مبــدأ  عــى  قائــم  لبنــان  يف 
اللبنــاين  عــى  يطبــق  بحيــث  الشــخيص 
إليهــا،  ينتمــي  التــي  الطائفــة  قانــون 
فقــط  ليــس  الطائفيــة  الرابطــة  فتظهــر 
تربــط  ذاتيــة  دينيــة  شــخصية  كرابطــة 
كرابطــة  أيضــاً  ولكــن  بربــه  الشــخص 
الشــخص  تربــط  عامــة  علنيــة  مدنيــة 
بالدولــة وســائر أفــراد املجتمــع . تمثــل 
عنصــراً  عينــه  الوقــت  يف  الرابطــة  هــذه 
عــن  تمّيــزه  الشــخص  هويــة  مــن  هامــاً 
وتشــّكل  كمــا  تعريفــه،  وتســّهل  غــره 
العامل األســايس يف قاعدة اإلســناد إذ 
ترعــى تنــازع القوانــن الطائفيــة وتعــّن 

الصالــح. الطائفــي  النظــام 

إن ســلطة االنتــداب واجهــت مقاومــات 
الطوائــف  رؤســاء  عــن  صــادرة  عديــدة 
النظــام  عــى  املحافظــة  إىل  أّدت 
مــن  بالرغــم  نجحــت  ولكنهــا  الطائفــي 
الطوائــف  بــن  املســاواة  بتحقيــق  ذلــك 
الحقــوق  وبتكريــس  كمــا  وبتنظيمهــا 
بمــا  املعتقــد  حريــة  وأهمهــا  الفرديــة 
االنتمــاء  عــدم  يف  حــق  مــن  تتضمــن 
املعــرف  الطوائــف  مــن  طائفــة  أي  إىل 
مــن جهــة وحــق يف تغيــر  بهــا تاريخيــاً 
عــن  االنشــقاق  يف  وأكــر  الطائفــة 
الطائفــة مــن جهــة أخــرى يف املــواد 10، 

ل/ر.  60 القــرار  مــن  و13   11

اإلجــراء  مرعــي  يبقــى  القــرار  هــذا  وإن 
العــام،  للمعتقــد  اليــوم وخافــاً  حتــى 
بوجــود  اللبنانيــة  النصــوص  تعــرف 
الطوائــف  إىل  املنتمــن  غــر  اللبنانيــن 
عــى  ويطبــق  بهــا  املعــرف  التاريخيــة 
يعطــي  املــدين”، ممــا  “القانــون  هــؤالء 

جديــداً. وجهــاً  التعدديــة  مبــدأ 

األمر الثالث، هو تمكني 
الفرد من اختيار الخضوع 

للقانون املدين

فهــو  الثــاين،  األمــر  أمــا 
الطوائــف لســلطة  إخضــاع 

العــام وللنظــام  الدولــة 

االنتمــاء  إلغــاء  األول، 
الحتمــي للفــرد إىل طائفــة

النهار 11 شباط 1939

ترعــى  مختلفــة  قانــون  نصــوص  ثاثــة 
القانــوين  النظــام   )1( التــوايل  عــى 
للطوائــف الدينيــة، و)2( النظــام املــدين 
االمتيــازات  و)3(  العــام،  للقانــون 
واإلداريــة  السياســية  والحصانــات 
ويشــرح  الطوائــف.  لرؤســاء  واملاليــة 
فيليــب غنــاردي الــذي كان يمثــل رئيــس 
ومفتــش  العقاريــة  الخدمــات  قســم 
لــدى  العقــاري  والســجل  األوقــاف 
املفّوض السامي أّن الهدف من إصاح 
األحــوال الشــخصية هــو الســماح لــكل 
يف  الطائفــي  للقانــون  يخضــع  أاّل  فــرد 
مجال األحوال الشخصية كما وتأمن 
املســاواة بــن جميــع األفــراد والطوائــف 
 . الشــخصية  األحــوال  نظــام  وعلمنــة 
ونلحــظ هنــا تمّســك ســلطات االنتــداب 
يرعــى  مــدين  قانــون  وضــع  بوجــوب 
مــن  أّي  إىل  ينتمــون  ال  الذيــن  أحــوال 
بهــا،  املعــرف  أو  التاريخيــة  الطوائــف 
وهــو أمــر تكــّرس مــن ثــم يف القــرار 60 
ل/ر. وتجدر اإلشارة يف هذا الصدد إىل 
أّنــه بالرغــم مــن احتجاجــات الطوائــف 
عــى الحركــة التشــريعية التــي فرضتهــا 
الســلطة املنتدبــة، فقــد ظهــرت أصــوات 
نــادت  اللبنــاين  اإلعــام  يف  عديــدة 
الشــخصية  األحــوال  توحيــد  بوجــوب 
وإلغــاء املحاكــم الشــرعية واملذهبيــة أو 
الدولــة. لرقابــة  إخضاعهــا  األقــل  عــى 

ومن الثابت إذاً مما تقّدم أّن روحية الدستور 
قــد اتجهــت نحــو ضمــان املســاواة بــن الطوائــف 
مــن قبــل الدولــة التــي هــي عــى مســافة واحــدة 
األنظمــة  احــرام  ونحــو  كمــا  الجميــع  مــن 
الضمانــات  هــذه  شــأن  مــن  وليــس  الطائفيــة. 
أن تشــّكل عائقــاً أمــام اعتمــاد قانــون اختيــاري 
العكــس  عــى  بــل  الشــخصية  لألحــوال  مــدين 
املعتقــد  بضمــان حريــة  االلتــزام  أّن  إذ  تمامــاً، 
اللبنانيــة  الدولــة  عــى  يوجــب  بصــورة مطلقــة 
فرصــة  األفــراد  وإعطــاء  قانــون  هكــذا  إقــرار 
التــي  ملعتقداتهــم  األنســب  للنظــام  للخضــوع 

السؤال الذي 
يطرح هو ما إذا 
كان الرتك يعني 

حصراً تغيي 
الطائفة )وهو 

أمر ال يقبل 
أي جدل( أم 
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االنعتاق من أي 
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ويف حــن عــاد الهــدوء إىل الشــارع، اســتمّرت 
الاحقــن.  العامــن  الرســمية يف  االعراضــات 
مثــرة  نقاشــات  أيضــاً  الفــرة  تلــك  وشــهدت 
لإلهتمــام بــن الصحــف حــول مفهــوم الدولــة 

باملحاكــم  يتعلــق  مــا  يف  بخاصــة  العلمانيــة 
الدينيــة. 

 1937 آذار   26 يف  “بــروت”  صحيفــة  تمّنــت 
الشــخصية  األحــوال  قانــون  وإصــاح  علمنــة 
املــاروين.  للبطريــرك  تصريــح  عــى  تعليقــاً 
 ، حــداً،  نضــع  “ألــن  “بــروت”:  وســألت 
الدولــة؟  بشــؤون  الروحيــة  الســلطة  لتدّخــل 
هنــا.  مــن  بــدأت  وتقلباتنــا  خافاتنــا  جميــع 
تصبــح  أن  قبــل  الوطنيــة  الوحــدة  تتحقــق  لــن 
الدولــة علمانيــة ويتــّم إصــاح قانــون األحــوال 
عــن  الكنيســة  تفصــل  عندمــا  أي  الشــخصية، 
الدولة “. رّدت صحيفة “لوريان” عى زميلتها 
تقــي  العلمانيــة  أّن  إّياهــا  آذار مذّكــرة  يف 27 
التخّل أيضاً عن القوانن واملحاكم الشرعية. 
“العلمنــة”  مــن  األوىل  “املرحلــة  وكتبــت: 
عــرب  تكــون  أن  يجــب  الســورية  أو  اللبنانيــة 
الجميــع  الشــخصية.  األحــوال  قانــون  توحيــد 
يمكــن  كيــف  لكــن  النقطــة.  هــذه  عــى  مّتفــق 
تحقيــق هــذه الوحــدة؟ عندمــا يقرحــون علينــا 
نعــارض  ال  )ونحــن  الروحيــة  املحاكــم  إلغــاء 
هــذا التدبــر(، هــل ســيقبل العلمــاين النتيجــة 
املحاكــم  إلغــاء  أي  القــرار  لهــذا  الطبيعيــة 
الشرعية؟ هل سيتخّى عن الشرع يف املسائل 
والتــي  واملــراث  والطــاق  بالــزواج  املتعلقــة 
ينســب لهــا اإلســام قيمــة شــبه - عقائديــة؟ “. 
وذّكــرت الصحيفــة بــأّن املســيحين ال يعتــربون 
الديــن،  ولرجــال  للديــن  مناهضــة  العلمانيــة 
فيما أّن املسلمن يرون أن التعّرض للمحاكم 

لإللحــاد.  مقّدمــة  الشــرعية 

خبــاز  غابريــال  بــروت  عــن  النائــب  ودخــل 
عــى خــّط النقــاش فكتــب يف “لوريــان” أيضــاً: 
“هــل مــن املمكــن التخّلــص يف هــذه البــاد مــن 
االختافــات واملعارضــات الطائفيــة والتأســيس 
تمييــز  أي  عــن  تمامــاً  مســتقل  مــدين  إلنتمــاء 
فلنعلــن  إيجابيــاً،  الجــواب  كان  إن  دينــي؟ 
لنلغــي  الدولــة،  عــن  الكنيســة  فصــل  فــوراً 
تمثيــل الطوائــف واملحاكــم الروحيــة. فلنطبــق 
لبنــان وســوريا  إصاحــات مصطفــى كمــال يف 
 .“ )Kémalisons le Liban et la Syrie(

من جهة أخرى، تمّسك البعض باإلصاحات 
تطبيــق  بــاب  مــن  الشــعبوية ال  بــاب  مــن  لكــن 
الهاشــم،  عزيــز  فطالــب  الجذريــة.  العلمنــة 
وهــو رجــل ســيايس مــاروين عــرض عــام 1938 
“الــزواج  بتطبيــق  للدســتور،  إصــاح  مشــروع 
املــدين االختيــاري والتوّجــه نحــو توحيــد قانــون 
األحــوال الشــخصية وإعــادة العمــل بالقانــون 
صاحيــات  وإعطــاء  العائلــة  حــول  العثمــاين 
وإلغــاء  املدنيــة،  للمحاكــم  الشــرعية  املحاكــم 
 )...( املختلــط  الــزواج  تمنــع  التــي   58 املــادة 
مــع  عينــه  القانــون  مــن   156 املــادة  وتعديــل 
إعطــاء الزعمــاء الروحيــن حــق إعطــاء الــرأي، 
إن شــاءت األطــراف املعنيــة، يف أحقيــة الــزواج 

فقــط”. 

القــرار،  إلبطــال  الديــن  رجــال  ضغــط  وأمــام 
جديــد  لنــص  التحضــر  الســامي  املفــوض  بــدأ 
القــرار 146 يف  ليصــدر  العــام 1938  أوائــل  يف 
18 تشــرين الثــاين 1938 آخــذاً يف عــن االعتبــار 
القــرار  وألغــى  الطوائــف.  رؤســاء  ماحظــات 

اعتربهــا  التــي  القــرار60  أحــكام  بعــض   146
اإلســامي. القانــون  ملبــادئ  مســيئة  املســلمون 

تدابــر 1936 و1938 ردود فعــل قويــة  أثــارت 
ســوريا.  يف  بخاصــة  املســلمة،  الطوائــف  لــدى 
واجتمع العلماء املســلمون يف دمشــق وقرروا 
االعراض عى القرار واملطالبة بإلغائه. واعترب 
أّن  ولبنــان  الديــن يف ســوريا  رجــال  مــن  قســم 
هــذه األحــكام تشــكل تعّديــاً واضحــاً للســلطة 
ويف   .“ محــض  دينــي  “مجــال  عــى  املدنيــة 
املفــّوض  قــرر  االعراضــات،  الحتــواء  محاولــة 
القــرار  تنفيــذ  تعليــق  بيــو  غابريــال  الســامي 
املعرضــن  ســخط  ثــار  الّســنة.  يخــص  مــا  يف 
مجــدداً واعتــربوا أّن هــذه التفرقــة بــن الّســنة 
“محاولــة  تشــكل  املســلمة  الطوائــف  وباقــي 
جديــدة لتقســيم البلــد “. وعــاد الســوريون مــرة 
لعــّدة  األســواق  وأقفلــت  الشــارع  إىل  جديــدة 
حيــث  مختلفــاً  منحــى  االعــراض  وأخــذ  أيــام 
فرنســا.  عــن  ســوريا  باســتقال  املطالبــة  بــدأت 

مــع بــدء حملــة اعراضــات واســعة ضــد هذيــن 
كانــون  الّســنة يف  العلمــاء  قبــل  مــن  القراريــن 
الثاين 1939، قررت الحكومة السورية تعليق 
أدخلــت  التــي  والتعديــات   60 القــرار  تنفيــذ 
املفــوض  لكــّن   .146 القــرار  بموجــب  عليــه 
تــّم  أّنــه  الســامي رفــض قــرار الحكومــة كاشــفاً 
تطــّورت  الســورية.  الحكومــة  بموافقــة  أخــذه 
األزمــة، حيــث اســتمرت التظاهــرات نحــو شــهر 
برئاســة جميــل  الســورية  الحكومــة  دفــع  ممــا 
شــباط  يف  اســتقالتها  تقديــم  إىل  بيــك  مــردم 
بالتواطــؤ  املعرضــون  اتهمهــا  بعدمــا   1939
حكومــة  نفــت  القــرار.  لتمريــر  الفرنســين  مــع 
أنهــا  وأكــدت  األمــر  هــذا  بــك  مــردم  جميــل 
تفاجــأت بصــدور القــرار لكــّن املفــوض الســامي 
إىل  القــرار  أرســل  أنــه  كشــف  مــا  ســرعان 
الجهــات الرســمية للتعليــق عليــه ولــم يحصــل 
العليــا  املفوضيــة  عــى أي جــواب. وأصــدر دار 
أكــد فيــه عــى احــرام املفــّوض  بيانــاً توضيحيــاً 
اســتعداده  وعــى  العقائــد  لجميــع  الســامي 
املســلمة  الطوائــف  ممثــل  شــكاوى  ملراجعــة 
تتفــق  كانــت  إذا  تســاهل  بــكّل  يدرســها  “وأن 
يف  عليــه  املنصــوص  الضمــر  حريــة  مبــدأ  مــع 

الســوري”. الدســتور 

رّد وزيــر العــدل عــى بيــان املفوضّيــة الســامية 
الحكومــة  بــن  يتــم  لــم  “االتفــاق  أّن  مؤكــداً 
ولكــن  النظــام  هــذا  عــى  واملفوضيــة  الســورية 

عــى  النظــام  بشــأن  بينهمــا  دارت  محادثــات 
تنفــرد  النيابــي ال أن  املجلــس  أن يعــرض عــى 
املستشــار  أذاع  والحقــاً،   .“ بنشــره  املفوضيــة 
أوضــح  الســورين  النــواب  عــى  باغــاً  العــديل 
املفــّوض  عــن  الصــادرة  “القــرارات  أّن  فيــه 
صفــة  لهــا  النيابــي  املجلــس  وعــن  الســامي 
وزاري.  بقــرار  إلغاؤهــا  يجــوز  وال  التشــريع 
لهــذا تكــون مشــكلة نظــام الطوائــف قــد انتهــت 

للحكومــة”. بالنســبة 

الحكومــة،  اســتقالة  خــرب  انتشــار  وبعيــد 
الرســمين  املوظفــن  مــن  كبــر  عــدد  اســتقال 
 50 إســتمر  شــاماً،  إضرابــاً  دمشــق  وأعلنــت 
املدينــة  يف  كــربى  تظاهــرات  وانطلقــت  يومــاً. 
تهتــف للحريــة واالســتقال والوحــدة. وشــارك 
كتــب  يافطــة  وحملــوا  املســرة  يف  املســيحيون 
الوحــدة  يؤيــدون  عــرب  “املســيحيون  عليهــا 
وزارة  أصــدرت  إثــره،  وعــى   .“ واالســتقال 
مــن  املواطنــن  فيــه  حــّذرت  باغــاً  الداخليــة 
اإلخال باألمن وطلبت من أصحاب الصحف 
القلــق.  تثــر  قــد  وأخبــار  مقــاالت  نشــر  تجّنــب 

وانضّمــت طرابلــس وبــروت إىل االحتجاجــات 
فيمــا  واحــد  ليــوم  األوىل  فأضربــت  الســورية. 
إىل  بــروت  يف  العلمــاء  جمعيــة  رفعــت 
املفــوض الســامي عريضــة طالبــت فيهــا بإبطــال 
“املســلمون  العريضــة:  يف  جــاء  وممــا  القــرار. 
املنــايف  القــرار  هــذا  مثــل  يصــدر  أن  يســتغربون 
دون  الدينيــة  للمعتقــدات  الواجــب  لاحــرام 
املوكــول  الديــن  رؤســاء  إىل  واضعــه  يعــود  أن 
إليهــم أمــر النظــر يف األحــوال الشــخصية ولــو 
رجع منتزعو القرار املذكور إىل هؤالء الرؤساء 
القــرار عــى وجهــه الحاضــر وملــا جــاء  ملــا صــدر 
الرغبــات  تلــك  اإلســامية،  للرغبــات  مخالفــاً 
املســلمن”.  عنــد  يشء  أقــدس  عــى  القائمــة 

إىل  رســالة  بــروت  مســلمي  مــن  عــدد  ورفــع 
املفوض السامي عرب مفتي الجمهورية أعلنوا 
لديــن  تمامــاً  “املناقــض  للقــرار  رفضهــم  فيهــا 
هــذه  يف  املســلمن  لشــعور  والجــارح  اإلســام 
الباد “. وعاد املفتي ورفع مذكرة إىل املفّوض 
املتعلقــة  املخالفــات  فيهــا  شــرح  الســامي 
مــن  يخــرج  أن  للمســلم  يجــوز  ال  إذ  بالقــرار، 
“كل  وأّن  محمديــة،  غــر  طائفــة  إىل  طائفتــه 
اإلســامية  للشــريعة  وفقــاً  يجــري  زواج  عقــد 
يعتــرب صحيحــاً واألوالد الذيــن يتناســلون منــه 
هــم شــرعيون ولكــن األحــكام التــي ترتــب عــى 
هــذا الــزواج تجــري عــى الزوجــن اللذيــن همــا 
مــن طائفــة واحــدة بحســب قانــون الطائفــة أو 

الشــخيص”.  الفرقــة 

شــّكلت  األزمــة،  إلحتــواء  منهــا  محاولــة  ويف 

دو  داميــان  الفرنــي  الســامي  املفــّوض  أصــدر 
 1936 آذار   13 بتاريــخ  ل/ر   60 القــرار  مارتيــل 
الــذي أراد مــن خالــه إصــاح قوانــن األحــوال 
بمؤسســات  تطبيقــه  وحصــر  الشــخصية 
الدولــة التــي تشــرف عليهــا املفوضيــة الســامية. 
ملبــدأ  الفرنســية  الدولــة  رؤيــة  القــرار  وعكــس 
فصــل الديــن عــن الدولــة وهــو مــا دفــع رؤســاء 
املقالــة  هــذه  تتنــاول  رفضــه.  إىل  الطوائــف 
والتــي  القــرار  هــذا  أثارهــا  التــي  االحتجاجــات 
االعــراض  األول،  ثاثــة محــاور:  عــى  تركــزت 
عــى حصــر صاحيــات الطوائــف بالدولــة وهــو 
مــا اعــرض عليــه بشــكل خــاص املســلمون، ال 
سيما أن هؤالء يعتربون أن الشرع هو املرجع 
يف  الوقــوف  الثــاين،  املدنيــة.  القوانــن  وليــس 
وبالتــايل  مذاهــب  إىل  الطوائــف  تجزئــة  وجــه 
تكريــس االنشــقاق فيمــا بينهــا وهــو أمــر تخــّوف 
الثالــث،  معــاً.  واملســيحيون  املســلمون  منــه 
رفــض مبــدأ تــرك الطائفــة الــذي يشــكل خطــراً 

لرعاياهــا.  الطوائــف  فقــدان  عــى 

الطوائــف  رؤســاء  انتفــض  القــرار،  صــدور  إثــر 
يمــّس  االجــراء  هــذا  أّن  واعتــربوا  املســيحية 
يف  الدســتور  يكفلهــا  التــي  الدينيــة  بحقوقهــم 
املــادة 9. وعليــه، دعــت بكــريك إىل اجتمــاع يف 
26 آذار 1936 حضره مندوبو جميع الرؤساء 
القــرار  تعديــل  طلــب  إىل  وخلصــوا  الروحيــن 
يتعــّرض  وال  الطوائــف  حقــوق  يحــرم  بمــا 
عــى  واتفقــوا  الروحيــة.  املحاكــم  لصاحيــات 
مطالــب  تشــمل  مشــركة  مذكــرة  وضــع 
الســامية. املفوضيــة  إىل  إلرســالها  الطوائــف 

وذكــرت صحيفــة “صــوت األحــرار” أّن رؤســاء 
عــام  مماثــاً  اجتماعــاً  عقــدوا  كانــوا  الطوائــف 
املشــروع  عــى  ماحظاتهــم  لوضــع   1935
هــذا  أّن  إاّل  الســامي.  املفــّوض  إىل  ونقلوهــا 
وأصــدر  االعتبــار  بعــن  يأخذهــا  لــم  األخــر 

تعديــات.  أي  دون  مــن  القــرار 

الطائفــة  نظــام  ربــط  أن  الصحيفــة  واعتــربت 
الســبب  هــو  اشــراعي  بمرســوم  ودســتورها 
الرئيــي العــراض رؤســاء الطوائــف “باعتبــار 
القــدم  منــذ  بهــا  معــرف  الطوائــف  هــذه  أّن 
ليجــري  بأنظمتهــا  اليــوم  تتقــدم  أن  يجــوز  وال 
ومعــرف  مثبتــة  هــي  بينمــا  بمرســوم  تثبيتهــا 

لهــا  التــي  العاليــة  الدينيــة  املراجــع  مــن  بهــا 
وحدها يف هذه الباد حق الفصل يف الشؤون 
للســلطات  يكــون  أن  دون  الدينيــة  واملصالــح 
املنتدبــة أو الوطنيــة حــق فــرض إرادتهــا عليهــا 
الصــرف  الروحيــة  بالشــؤون  يختــص  مــا  يف 
الســلطات  األحــرار”  “صــوت  وطالبــت   .“
الفرنســية باحــرام النصــوص األصليــة لتجّنــب 

طائفيــة.  مواجهــة  وقــوع 

“النهــار”  جريــدة  صاحــب  رأى  جهتــه،  مــن 
يف  “ســيحدث  القــرار  هــذا  أّن  توينــي  جــربان 
صفوف الطوائف رّجة عنيفة “ ألنه سيجربها 
وفيمــا  املدنيــة.  الســلطات  إىل  االحتــكام  عــى 
تنظيــم عاقــة  ناحيــة  مــن  القــرار  توينــي  ســاند 
عــى  تركيــزه  أّن  اعتــرب  بالدولــة،  الكنيســة 
األحــوال الشــخصية فقــط وســماحه بتأســيس 
الخافــات  مــن  ســيزيد  جديــدة  طوائــف 
الطائفيــة يف لبنــان وســوريا. وطالــب الســلطات 
بتحديــد صاحيــات املحاكــم الروحيــة لضمــان 
عــن  توينــي  وتســاءل  أمامهــا.  املتقاضــن  حــق 
مــدى إمكانيــة قبــول رؤســاء الطوائــف بإشــراف 
الحكومة عى عمل املحاكم الروحية وبالتايل 
موّظفــن  الروحيــن  القضــاة  اعتبــار  عــى 
منهــا.  راتبهــم  يتلّقــون  للدولــة،  تابعــن 
ووصــف القــرار بأنــه “انقــاب اجتماعــي مفيــد، 
ولكنــه يســتوجب تحّفظــات عديــدة مــن حيــث 
أحاطــت  التــي  الظــروف  حيــث  ومــن  تطبيقــه 
النظــر  تعيــد  أن  الســلطات  فعــى  بوضعــه. 
فيــه ليخطــو بالبــاد إىل إصاحهــا االجتماعــي 

العواقــب”.  مأمونــة  خطــوة 

واعــرض املســلمون أيضــاً عــى القــرار واعتــربوه 
مــا  يف  ســّيما  ال  اإلســامي،  للشــرع  مخالفــاً 
يف  حــراً  يكــون  أن  “للمــرء  بالســماح  يتعلــق 
أمــور دينــه، كأن يــرك دينــه إىل ديــن آخــر دون 
النصــح  يف  عليــه  يوســع  مرشــد  لــه  يكــون  أن 
القيــادات  مــن  عــدد  فاجتمــع   .“ واإلرشــاد 
إىل  برقيــة  إرســال  وقــرروا  بــروت  يف  املســلمة 
بعــض  عــى  احتجاجــاً  باريــس  يف  الســلطات 
مــواد القــرار. فوعدهــم املفتــش العــام لألوقــاف 
فيليب جيناردي بتعديل املادة الثانية بالفقرة 
التاليــة: “تبقــى الطائفتــان الســّنية والشــيعية 

شــرعيهما “.  ألحــكام  خاضعتــن 

ويف مقابل االحتجاجات “الهادئة” عى القرار 
يف لبنــان، نــزل آالف الســورين إىل الشــارع يف 
الثــاين 1936 يف تظاهــرات وقــع  أواخــر كانــون 
دمشــق  يف  والجرحــى  القتــى  مــن  عــدد  فيهــا 
واعتقلــت  الشــرطة  تدّخلــت  حيــث  وحلــب 

العــام.  اإلضــراب  إعــان  مــع  بالتــوازي  املئــات  
إىل  طرابلــس  انضّمــت  شــباط،  يف  والحقــاً، 
طاملــا  بــه  االلتــزام  وقــررت  الســوري  اإلضــراب 
وتبعتهــا  بذلــك،  مســتمرة  الســورية  املــدن  أّن 

 . صيــدا  مدينــة 

تــّم استشــارة الحكومتــن الســورية واللبنانيــة 
مارتيــل  ولكــن دو  للقــرار 60  التحضــر  خــال 
لم يأخذ موافقة رؤساء الطوائف نظراً لضيق 
الصعوبــات  وبــدأت  تربيــره.  وفــق  الوقــت، 
بالظهــور عندمــا حــان وقــت التطبيــق. وعليــه، 
عــى مجمــل  الطوائــف  غالبيــة  أّدت معارضــة 
بنــود القــرار إىل تأجيــل تنفيــذه. وقــد تمحــورت 
االنتقــادات مــن املســلمن والــروم األرثوذكــس 
حســب مــا جــاء يف كتــاب املــؤرخ الفرنــي بيــار 
 Les institutions politiques au روندو

Liban عــى األســس التاليــة:

“اعتــرب املســلمون أنــه يف حــن أن البلــد 
مّوحــد، جــاء القــرار يك يفــكك الطائفــة 
إىل مذاهــب ويكــرس انشــقاقاتها فيمــا 
والعلويّــون  والــدروز  والشــيعة  الســّنة 

يشــكلون شــعباً واحــداً.

فقــد  األرثوذكــس  للــروم  بالنســبة  أمــا 
اعرضــوا عــى اإلذن باالنفصــال وعــى 
حــق الســلطة اإلداريــة يف حــّل طائفــة. 
واعتــربوا أّن القــرار تعّســفي إذ يســمح 
قــرن   17 تاريــخ  قلــم  بجــّرة  بإلغــاء 
للكنيســة املســيحية، املســتقلة عــن كل 

مدنيــة”.  ســلطة 

أّن  إىل  معــويش  ناديــن  الباحثــة  أشــارت  وقــد 
القانــون  عــى  اعرضــت  املســيحية  الســلطات 
مجتمــع  هــي  طائفــة  كل  أّن  تعتــرب  ألّنهــا 
منفصل تمارس عليه الكنيسة سلطة ثاثية: 
األحــوال  وأّن  وتنفيذيــة،  تشــريعية وقضائيــة 
هــذا  أســاس  يشــّكل  وحــق  قانــون  الشــخصية 
اعرضــت  لــذا،  املارونيــة(.  )األّمــة  املجتمــع 
الســلطة  خضــوع  عــى  املســيحية  الطوائــف 
الروحية للسلطة املدنية وعى تسهيل عملية 

. آخــر  ديــن  اعتنــاق 
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االعرتاضات تؤّدي إىل 
إبطال القرارين بالنسبة 

إىل الطوائف اإلسالمية

مــع  باالتفــاق  ســوريا  يف  الجديــدة  الحكومــة 
عــن  ممثلــن  تضــّم  لجنــة  الســامي  املفــّوض 
نظــام  لدراســة  الســورية  واإلدارة  فرنســا 
تكتيــك  لكــن  عنــه.  تقريــر  وتقديــم  الطوائــف 
حلــب  علمــاء  قــرر  إذ  ينجــح  لــم  الفرنســين 
مقاطعــة اللجنــة معتربيــن أّن التعــاون معهــا 
إىل  برقيــة  وأرســلوا  بالقانــون.  اعــراف  بمثابــة 
أكــدوا  الســامي  واملفــوض  الجمهوريــة  رئيــس 
الديــن  يف  أجنبــي  تدخــل  “أي  رفــض  فيهــا 
اإلسامي “. وأعلنت املدينة اإلضراب الشامل 
املدينــة،  ونظمــت مظاهــرات عــّدة نحــو ســراي 
طالبــت جميعهــا بإلغــاء القانــون. مــن جهتهــا، 
دمشــق  يف  والعلمــاء  القضــاة  لجنــة  أصــدرت 
يكــون  الــذي  “القانــون  أّن  فيــه  اعتــربت  بيانــاً 
وعاداتهــم  أخاقهــم  يف  النــاس  عــى  حربــاً 
ومصالحهــم ال يجــد فيهــم مطيعــاً وال منقــذاً 
وتوجــب  الفــوىض  توّلــد  القانــون  ومعصيــة 
ال  أنــه  رأت  كمــا   .“ العــام  بالنظــام  اإلخــال 
اإلســامية  األمــة  أّن  القانــون  يعتــرب  أن  يجــوز 

تســاوى  أن  يجــب  وال  األكريــة  ألنهــا  طائفــة 
الخــروج  شــّرع  أّنــه  إىل  باإلضافــة  باألقليــات، 
عــن الديانــة عــى الرغــم مــن “أّن الشــريعة قــد 
عــن  خروجــاً  وأســمته  االنشــقاق  هــذا  حرمــت 
الجماعــة”. ومــن هــذا املنطلــق، رفضــت اللجنــة 
القانون وطالبت بإبطاله تفادياً لتطّور األزمة.

إصــدار  إىل  االحتجاجــات  أّدت  وبالنتيجــة، 
آذار   30 يف  ل.ر.   53 القــرار  الســامي  املفــّوض 
تطبيــق  مــن  املســلمن  فيــه  اســتثنى   1939
الكبــر  للعــدد  نظــراً  و146   60 القراريــن 
يســتحيل  والتــي  املقدمــة  االعراضــات  مــن 
القانــون  النظــر يف  إعــادة  مــن دون  مراجعتهــا 

مــل.  لكا با

شــهد  فقــد  املســيحية،  الطوائــف  لــدى  أمــا 
القــرار  عارضــت  أن  فبعــد  تبــّدالً  الوضــع 
عــن  بعضهــا  عــاد   ،1936 عــام  باإلجمــاع 
كــردة  التبــّدل  هــذا  وأىت   .1939 عــام  موقفــه 
اعتــرب  املســلمن حيــث  عــى احتجاجــات  فعــل 
االســتفراد  يحاولــون  هــؤالء  أّن  املســيحيون 
بالقــرارات الرئيســية وقــد ترجــم هــذا األمــر مــن 
خــال عريضــة أرســلها 39 كاهنــاً، مــن رؤســاء 
يف  الســامي  للمفــّوض  املســيحية،  الطوائــف 
باملحافظــة  هــؤالء  طالــب  وقــد   .1939 نيســان 
نقــل  يجــوز  يعقــل وال  القراريــن ألنــه “ال  عــى 
بــل  السياســة.  حقــل  إىل  الدينــي  التعّصــب 
ضمــان  الدينيــة  الســلطة  اختصــاص  مــن  أنــه 
بــن الطوائــف الدينيــة وبــن القوانــن  التــوازن 
لحفــظ النظــام والعــدل”. وشــدد الكهنــة عــى 
تمّســكهم بالحريــة كحــق أســايس لــكل لبنــاين 
وبخاصــة بحريــة “الضمــر الشــخصية التــي ال 

عنهــا”. التخــّل  يجــوز 
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بحركــة  املــايض  القــرن  خمســينّيات  تمّيــزت 
حــول  تمحــورت  بــروت  يف  املحامــن  لنقابــة 
مشروع قانون صاحية املحاكم املذهبية الذي 
املســيحية  الطوائــف  ملطالبــة  كحصيلــة  جــاء 
محاكمهــا  صاحيــات  بتوســيع  واإلســرائيلية 
املضــاد  القانــون  والقــراح  جهــة  مــن  الروحيــة 
املجلــس  يف  االشــراكية  اللجنــة  قّدمتــه  الــذي 
النيابــي يف مــوازاة إضــراب املحامــن مــن جهــة 
إقــرار  قبــل  التحــّرك  هــذا  بــدأ  وفيمــا  أخــرى. 
أي  التاريــخ،  هــذا  بعــد  أوجــه  بلــغ  القانــون، 
كــردة فعــل عــى “النقمــة العامــة” مــن جّرائــه 

. بــروت  يف  املحامــن  نقيــب  تعبــر  حــد  عــى 

فقبــل إصــدار هــذا القانــون، ســعت النقابــة مــن 
خــال أعضائهــا يف املجلــس النيابــي إىل تقديــم 
اقراحــات تعديــل ملشــروع قانــون الحكومــة يف 
هــذا الصــدد. وهــذا مــا تمّثــل يف اإلضــراب الــذي 
حركــة  إىل  باإلضافــة   1951 نيســان  يف  أعلنتــه 
عــدد مــن النــواب بشــكل خــاص. ويذكــر يف هــذا 
اإلطــار اقــراح تقــدم بــه بيــار إّده بإضافــة عبــارة 
إىل املــادة التــي تــويل صاحيــة النظــر يف قضايــا 
األحــوال الشــخصية للطوائــف املذهبيــة )املــادة 
تشــريع  يســّن  أن  “اىل  عبــارة:  وهــي  األوىل( 
مدين..” مذّكراً بذلك بالتزامات الدولة بوضع 
تشــريع مدين. إاّل أّن هذا االقراح ســقط، مما 
موقــف  اتخــاذ  إىل  اإلشــراكية  “اللجنــة  حمــل 

ســلبي مــن املناقشــات التــي دارت”. 

وقــد وضعــت لجنــة اإلدارة والعــدل يف ختــام 
مناقشــاتها بشــأن هــذا القانــون تقريــراً وصفتــه 
جريــدة “النهــار” باملفّصــل إذ “يتضمــن عرضــاً 
شــاماً لقضيــة األحــوال الشــخصية وتطّورهــا، 
تحــرص  بأنهــا  الحكومــة  موقــف  وصفــت  كمــا 
أن تبقــى جميــع القضايــا األحــوال الشــخصية 
التــي لهــا عاقــة بالديــن مــن صاحيــة املحاكــم 
وأن  إلزاميــة  بصــورة  واملذهبيــة  الشــرعية 
القضايــا الزمنيــة التــي ال عاقــة لهــا بالعقائــد 
تعديــل  إجــراء  مــن  مانعــاً  تــرى  ال  الدينيــة 
 . بذلــك”  اللجنــة واملجلــس  إذا رغبــت  بشــأنها 

يجانــب  نحــو  عــى  القانــون  هــذا  إلقــرار  وتبعــاً 

إىل  اآليلــة  املاحظــات  مــن  األكــرب  العــدد 
تباحــث  الدينيــة،  املحاكــم  تقليــص صاحيــات 
عــدد مــن “املحامــن ورجــال القانــون والفكــر”  
نقيــب  صــّرح  وقــد  لــه،  مضــاد  قانــون  لوضــع 
املحامــن يف طرابلــس آنــذاك ســليم غنطــوس 
أّن البحث بدأ أوالً “من جهة املحاكم فقط”، 
عــام  قانــون  تطــّور إىل وضــع  مــا  لكّنــه ســرعان 
لألحــوال الشــخصية. وتبعــاً لهــذا البحــث، تــّم 
الشــخصية  لألحــوال  قانــون  مشــروع  وضــع 
أقرتــه اللجنــة التشــريعية داخــل النقابــة. وقــد 
“إلغــاء  مفــاده  مــا  القانــون  مشــروع  تضمــن 
قانــون  وإصــدار  الخاصــة  الطائفيــة  القوانــن 
يشــمل  الشــخصية  األحــوال  ملنازعــات  موّحــد 
لظــروف  ومراعــاة  اللبنانيــة  الطوائــف  جميــع 
حاصــراً  األوىل  خطوتــه  يف  يكــون  البلــد، 
صاحيــة املحاكــم املذهبيــة والشــرعية يف عقــد 
والطــاق  وبطانــه  الــزواج  وعقــد  الخطبــة 
والهجــر فقــط”. وقــد أحالتــه وزارة العــدل إىل 
وانطاقــاً  عالقــاً.  بقــي  حيــث  الــوزراء  مجلــس 
مــن ذلــك، انعقــدت الجمعيــة العامــة لنقابــة 
املحامــن يف 20 تشــرين األول 1951 وطالبــت 
العاديــة  غــر  العموميــة  الدولــة يف جمعيتهــا 
املنعقــدة بإقــراره مبقيــة اجتماعاتهــا منعقــدة. 
املحامــون  رفــع   ،1951 األول  كانــون   20 ويف 
الجمعيــة  فاتخــذت  احتجاجاتهــم  درجــة 
العموميــة قــراراً باإلضــراب العــام إذا لــم ُتِحــل 
إىل  املشــروع  الثــاين  كانــون   12 قبــل  الحكومــة 

إلقــراره.  تمهيــداً  التشــريعية  الســلطة 

مــا  عــى  ورّداً   ،1952 الثــاين  كانــون   10 ويف 
أذاع  اإلصاحــات،  قبــول  يف  تســويفاً  اعتــرب 
نقيــب املحامــن يف بــروت نجيــب الّدبــس بيانــاً 
ملقــررات  تنفيــذاً  العــام  اإلضــراب  فيــه  أعلــن 
الجمعيــة العامــة الســابقة وذلــك حتــى يحــال 
وجــاء  النيابــي.  املجلــس  إىل  النقابــة  مشــروع 

عــّدة.  مواضــع  يف  الفتــاً  املعلــن  البيــان 

شــرح  يف  البيــان  أســهب  أوىل،  جهــة  فمــن 
يقــوم  إضرابــاً  ليــس  فهــو  اإلضــراب:  أســباب 
عــن منفعــة نقابيــة خاصــة  بــه املحامــون بحثــاً 

قضيــة  “يف  حــازم  موقــف  هــو  إنمــا  بهــم، 
وتتنــاول  الســواء  عــى  اللبنانيــن  جميــع  تهــّم 
نــزوالً  مــا عندهــم مــن شــؤون، وذلــك  أقــدس 
عندمــا يمليــه عليهــم واجــب املهنــة والوطنيــة”. 
موقفهــم  مــن  يتوّخــون  “ال  املحامــون  وتاليــاً، 

اللبنــاين”.  والشــعب  البــاد  خــر  إال 

يــرد عــى  البيــان وكأنــه  بــدا  ومــن جهــة ثانيــة، 
االنتقــادات التــي تصــّور موقــف النقابــة وكأّنــه 
“كل  مواجهــة  يف  وذلــك  الديــن،  ضــد  موّجــه 
فـ”هــذا  التضليــل”.  يتوّخــى مرّوجوهــا  شــائعة 
تفســراً  الغايــات  ذو  أعطــاه  الــذي  املشــروع 
مخالفــاً للحقيقــة فإنمــا هــو يرمــي إىل تنظيــم 
صاحيــات املحاكــم لحســن ســر العــدل دون 
ينحصــر  بــل  الدينيــة  للعقائــد  يتعــّرض  أن 
مــع  البحتــة  واملدنيــة  الزمنيــة  بالصاحيــات 
كاملــة  واملذهبيــة  الشــرعية  النصــوص  تطبيــق 
كعقــدي  الدينيــة  بالعقائــد  يتعلــق  مــا  بــكل 
والهجــر  والطــاق  والــزواج  والكتــاب  الخطبــة 
عــى  ربمــا  جــاء  قــد  الــرد  وهــذا  شــاكل”.   ومــا 
أبداهــا  التــي  التحفظــات  أو  املواقــف  خلفيــة 
نقلــت  الــذي  طرابلــس  يف  املحامــن  نقيــب 
الصحافــة اعراضــه ليــس فقــط عــى اإلضــراب 
بــل أيضــاً عــى فكــرة وضــع قانــون عــام لألحــوال 
املحامــن  لــدى  ســتوّلد  ألنهــا  الشــخصية 
املحّمديــة(  الطوائــف  )أبنــاء  جــدد  معارضــن 
إىل  عنــه  ُنقــل  مــا  بحســب  النقيــب  وذهــب   .
املحامــن يف طرابلــس  نقابــة  بــأّن  اإلعــان  حــد 

املشــروع.  أقــّر  إذا  ســتضرب 

أّن املحامــن أعطــوا  ُســّجل  ثالثــة،  ومــن جهــة 
مطلبهــم مرتبــة القداســة بقولهــم إّن القضيــة 
تتنــاول أقــدس مــا عنــد اللبنانيــن مــن شــؤون، 
مــع  متســاوياً  بذلــك يعطونهــا مقامــاً  وكأنهــم 
املقّدســات  يســتخدم  ممــن  أخصامهــم  حجــج 
القدســية  وهــذه  بتحّركهــم.  للّطعــن  الدينيــة 
“إضرابهــم  يف  املــي  عليهــم  تحّتــم  التــي  هــي 
إىل النهايــة واليقــن بنجــاح قضيتهــم الحــق”. 

طــاب  مــن  تأييــداً  النقابــة  بيــان  لقــي  وقــد 
الحقــوق الذيــن أعلنــوا اإلضــراب معهــا يف 12 

رئيــس  البيــان  وّقــع  وقــد  الثــاين 1952   كانــون 
ابــن أحــد  الطــاب نجيــب فيليــب بولــس وهــو 
النــواب الذيــن عملــوا يف لجنــة االدارة والعــدل 

 .  1951 نيســان   2 قانــون  تحســن  عــى 

األوســاط  أّن  “النهــار”  جريــدة  نقلــت  كمــا 
الّنــواب  بعــض  إقنــاع  حاولــت  الرســمية 
املحامن للتحّرك يف مسعى للوساطة لحمل 
النقابة عى الراجع عن اإلضراب . ويف اإلطار 
نفســه، نقلــت الصحيفــة عــن حركــة محامــن 
بشــأن  املتخــذ  القــرار  تعديــل  إىل  ترمــي  شــباب 
يبقــى  بحيــث  يعــّدل  بــأن  مطالبــن  اإلضــراب 
اإلضــراب ســارياً حتــى تعديــل قانــون 2 نيســان 

القانــون  مشــروع  إحالــة  فقــط  وليــس   ،1951
إطاقــاً  يفــي  ال  أمــر  وهــو  النيابــي  املجلــس  إىل 
نــام  إذا  ذلــك  نفــع  فمــا  املطلــوب.  بالغــرض 
النيابــي؟     املجلــس  أدراج  يف  املشــروع  بعدئــذ 

وقــد  أشــهر.  طــوال  التنــازع  هــذا  اســتمر  وقــد 
كان أمــام تحــّرك نقابــة املحامــن عوائــق ثاثــة: 

عــى  األهــم  ولكــن  تأثــراً  األقــل  وهــو  األّول 
الصعيد املعنوي هو موقف نقابة املحامن يف 
طرابلــس والــذي ربمــا كانــت لــه أرضيــة طائفيــة 
معينــة. فــإىل جانــب التصريحــات املنســوبة إىل 
نقيب املحامن يف طرابلس، تداولت الصحف 
عــن مصــادر محامــن  نقــاً  تــارة  أخــرى  أخبــاراً 
التــي  طرابلــس  نقابــة  موقــف  شــأن  مــن  تقّلــل 
يشــكل أعضاؤهــا “نســبة ضئيلــة مــن مجمــوع 
املحامــن يف لبنــان” ، وطــوراً ســعياً مــن نقابــة 
بالتضامــن  إقناعهــا  يف  بــروت  يف  املحامــن 

معهــا . 

الحــراك  قوامــه  األخطــر،  وهــو  والثــاين، 
الطائفي املضاد. فبعد يوم من بدء اإلضراب، 
دعا “معّلمو صيدا” حسبما وصفوا أنفسهم 
يف ختام اجتماعهم يف الجامع العمري الكبر 
للمدينــة احتجاجــاً  عــام  إضــراب  إىل  يف صيــدا 
الشــخصية،  األحــوال  قانــون  مشــروع  عــى 
داعــن الحكومــة إىل عــدم االلتفــات إليــه “ألنــه 
وهــذا  وشــريعتهم”.  دينهــم  مــع  يتعــارض 
لطــاب  منســوب  بيــان  أيضــاً  عليــه  أكــد  مــا 
اســتنكروا  وقــد  أيضــاً،  هــم  املضربــن  املقاصــد 
يشــكل  الــذي  القانــون  مشــروع  بشــدة  فيــه 
اإلعــان  مــع  اإلســام”  صميــم  يف  “طعنــة 
ترمــي  محاولــة  كل  بعنــف  ســيحاربون  بأنهــم 
هيئــات  عقــدت  كمــا   . القانــون  هــذا  إقــرار  إىل 
إســامية عدة اجتماعاً موّســعاً يف بيت الهيئة 
الوطنيــة ليقــرروا عقــب اإلضــراب الحاصــل يف 
4 نيسان 1952 متابعة العمل للحؤول “دون 
أي تدخــل يف أحوالنــا الشــخصية وصاحيــات 
الحكومــة  ســعت  وقــد   . الشــرعية”  محاكمنــا 
يف الواقــع إىل اســتثمار هــذا التنــازع يف ســبيل 

أدنــاه. يظهــر  كمــا  إصــاح  أي  عــن  االمتنــاع 

والثالــث، هــو موقــف الحكومــة الــذي عــرّب عنــه 
اليــوم  يف  كرامــي  رشــيد  آنــذاك  العــدل  وزيــر 
بعــدم  واملتمثــل  اإلضــراب  إعــان  مــن  التــايل 
نظــر  وجهــات  دامــت  مــا  موقــف  أي  اتخــاذ 
إليــه  أشــارت  مــا  وهــذا   . متباعــدة  الفريقــن 
جريدة “النهار” وانتقدته بشدة يف االفتتاحية 
العناويــن  يف  أيضــاً  ولكــن  أعــاه  إليهــا  املشــار 
يف  مقاالتهــا  مــن  عــدد  يف  الــواردة  العريضــة 
تلــك الفــرة مــن قبيــل أّن “الحكومــة تتجاهــل 
ســاكناً  تحــّرك  ال  “الحكومــة  أيضــاً  أو  األمــر”  
ألنها تعترب نفسها غريبة عن النزاع” . وذهب 
رئيس الحكومة إىل حد التصريح بأنه إذا كان 
املحامون يريدون اإلضراب فهذا شأنهم، كما 
صــرح وزيــر العــدل بــأن الحكومــة لــن تبــت بهــذا 
لــم يتفــق الطرفــان املتخاصمــان .  املوضــوع مــا 
وبدت الحكومة وكأّنها متمّسكة حتى شكلياً 
بسياســة النــأي بالنفــس عــن هــذا النــزاع بدليــل 
تكذيــب تصريــح منســوب لنقابــة املحامــن بــأن 
لجنــة رســمية قــد درســت املشــروع املقــدم منهــا 
. ويبــدو أن هــذا املوقــف شــهد بعــض التحــّول 
فــؤاد  الجديــد  العــدل  وزيــر  بــه  صــرح  مــا  عــى 
الــذي  ســابق(  محامــن  نقيــب  )وهــو  الخــوري 
وســط  حلــول  إىل  وصلــت  الحكومــة  بــأّن  أكــد 
اســتوحت بعضهــا مــن خاصــة مشــروع نقابــة 
املحامــن  بالكامــل ال  تــريض  وهــي ال  املحامــن 

الديــن.  وال رجــال 

مشــروع  إحالــة  طريــق  عــن  الحــل  جــاء  وقــد 
آخــر  مشــروع  جانــب  إىل  املحامــن  نقابــة 

بــه  تقّدمــت  كانــت  مماثلــة  أحكامــاً  يتضّمــن 
اإلدارة  لجنــة  إىل  االشــراكية   الجبهــة  كتلــة 
والعــدل يف املجلــس النيابــي، وأّدى التصويــت 
نحــو  والتوّجــه  املشــروعن  كا  اســتبعاد  إىل 
بعــض  يخــرج  جديــد  قانــون  مشــروع  وضــع 
وهــي  املذهبيــة  املحاكــم  مــن صاحيــة  املســائل 
والجهــاز  باملفقــود  املتعلقــة  “األمــور  تحديــداً 
واملهــر والبائنــة ونفقــة الوالديــن ونفقــة األوالد 
وتحريــر  الــزواج  فســخ  عنــد  والتعويــض 
الركات وإرث اإلكلروس والوكاالت”. إاّل أّن 
مصــراً  لقــي  املحــدود  التوافقــي  املشــروع  هــذا 
بعــد  انتهــت  التــي  العامــة  الهيئــة  يف  مشــابهاً 
أبــرز  ومــن  رّده.  إىل  الوطيــس  حامــي  نقــاش 
النيابــي  للمجلــس  العامــة  الهيئــة  يف  املواقــف 
موقــف غســان توينــي الــذي نــّدد بقانــون 1951 
معتــرباً أّنــه يــؤول إىل تقســيم لبنــان “إىل دول 
بإعطائــه  االشــراع  وحــدة  يلغــي  فهــو  طائفيــة 
حــق صناعــة القوانــن للطوائــف ومجالســها”، 

قــال:  الــذي  شــمعون  كميــل  موقــف  وأيضــاً 
“أردنــا أن نخطــو خطــوة أوىل إلزالــة الحواجــز 
عــن  وأردنــا  األمــة.  هــذه  وحــدة  تؤّخــر  التــي 
طريــق توحيــد الحالــة االجتماعيــة أن ال يبقــى 

للطائفيــة”.  أثــر  األمــة  يف  وال  الفكــر  يف 

كمــا نذّكــر يف الســياق نفســه بافتتاحيــة غســان 
توينــي بعنــوان “علينــا أن نحكــم أو نجــد مــن 
يحكــم”  التــي رأى فيهــا بــأّن إضــراب املحامــن 
انتهــى إىل نتيجــة مغايــرة يف ظــل اشــتداد أزمــة 
عــن  الحكومــة  وعجــز  الشــخصية  األحــوال 
اتخــاذ أي خطــوة إيجابيــة يف هــذا الحقــل. وقــد 
آنــذاك بمقالــة كتبهــا  توينــي  استشــهد غســان 
لوجــور”  “لوريــان  جريــدة  يف  شــيحا  ميشــال 
بـــ”أّن الشــارع أصبــح  باملعنــى نفســه جــاء فيــه 
ملتقــى األهــواء والضوضــاء والتوتــر والقــرف... 
يجــب عــى الحاكمــن أن يحكمــوا أو فلنبحــث 
أكــر  ذهــن  إىل  بحاجــة  البــاد  يحكــم.  عمــن 
صفاء وأياٍد أشد حزماً، يجب عى الحاكمن 
بوحــي سياســة  يعملــوا  أن  أو  يتنّحــوا  أن  إمــا 
بعــد،  املنطــق  يمــت  لــم  لبنــان  يف  منســجمة.. 
دام  مــا  وبمصرنــا  وجودنــا،  بعلــة  فلنفكــر 

للتفكــر.”   مجــال  هنــاك 

ومقابل تقويم تويني لإلضراب الذي لم يؤّد، 
املحامــي  رأى  نتيجــة،  ألي  بــه  صــرح  مــا  وفــق 
عبداللــه قــربيص يف مقالــة بعنــوان: “محصــول 
إضــراب املحامــن”، بأّنــه حــدث تاريخــي، ألنــه 
بلــدان  مــن  بلــد  أي  يف  انــربت  أن  يســبق  لــم 
قضيــة  لخدمــة  متجــردة  مهنيــة  هيئــة  العالــم 
عامــة، قضيــة إصاحيــة اجتماعيــة أساســية، 
مضحّيــة بمصالحهــا، يف إضــراب عــن العمــل 
ثاثــة  يقــارب  مــا  ودام  الجهــاد  طابــع  ارتــدى 
أشــهر، يف جــو مــن التضامــن والصابــة رائــع. 
إن نقابــة املحامــن ســجلت بــادرة خطــرة ومــن 
انطلقــت  املحــدود،  النقابــي  العمــل  ضمــن 
عــى الرغــم مــن أن فيهــا عــدداً غــر قليــل مــن 
وعقائــد  مختلفــة  ألحــزاب  املنتمــن  األعضــاء 
متباينــة، مجموعــة عــى تحقيــق أخطــر وجــه 
وحــدة  أي  االجتماعــي  االنقــاب  وجــوه  مــن 
القضــاء وبالتــايل وحــدة التشــريع يف موضــوع 
أدركــت  لقــد  لبنــان.  يف  الشــخصية  األحــوال 
نقابة املحامن أن كل مهنة ال املحاماة فقط ال 
يمكــن أن تمــارس يف وطــن مــا بشــرف وكرامــة 
وراحــة ضمــر إذا لــم يكــن التشــريع راقيــاً وإذا 
لــم يكــن للحــق والعدالــة فيــه مفاهيــم واضحــة 
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ويف 10 كانون 

الثاين 1952، 

ورّداً عىل ما 

اعترب تسويفًا 

يف قبول 

اإلصالحات، 

أذاع نقيب 

املحامني يف 

بيوت نجيب 

الّدبس بيانًا 

أعلن فيه 

اإلضراب العام 

تنفيذاً ملقررات 

الجمعية 

العامة السابقة 

وذلك حتى 

يحال مشروع 

النقابة إىل 

املجلس النيابي.

هذا املشروع 

الذي أعطاه ذو 

الغايات تفسياً 

مخالفًا للحقيقة 

يرمي إىل 

تنظيم 

صالحيات 

املحاكم لحسن 

سي العدل 

دون أن يتعّرض 

للعقائد الدينية.
إضراب املحامني »حدث تاريخي، ألنه 

لم يسبق أن انربت يف أي بلد من بلدان 

العالم هيئة مهنية متجردة لخدمة 

قضية عامة، قضية إصالحية اجتماعية 

أساسية، مضحّية بمصالحها، 

يف إضراب عن العمل ارتدى طابع 

الجهاد«. 

محليات النهار، جريدة النهار، 21 كانون األول 1952

محليات النهار، جريدة النهار،23 كانون األول 1952



مــن  عــدد  قــّدم   ،2007 نيســان  أواســط  يف 
الشــباب طلبــاً لشــطب قيودهــم الطائفيــة مــن 
ســجات الدولــة، وذلــك احتفــاء بالذكــرى 32 
النــدالع الحــرب األهليــة. وقــد امتــاز هــذا الطلــب 
عمــا ســبقه مــن طلبــات مماثلــة )مثــاً: دعــوى 
الشــقيفي أمام املحاكم العدلية( بأّنه ُبني عى 
تفســر خــاص لحريّــة املعتقــد مفــاده أّنهــا تــويل 
الفــرد، ســواء اعتقــد و/أو انتســب إىل ديــن أو 
لم يفعل، حّق الّتصريح أو عدم الّتصريح عن 
ذلــك وأّن تصنيفــه إذاً بشــكل تلقــايئ ومــن دون 
مراجعتــه )بســبب الــوالدة أو عنــد تغيــر الوالــد 
دينــه(، يف خانــة طائفّيــة، هــو بمثابــة مصــادرة 

لحريتــه. 

أساســيتان  نتيجتــان  التفســر  لهــذا  وبالطبــع 
مفادهما أن الرابطة الدينية كما التصريح عن 
هــذه الرابطــة )يف حــال وجودهــا( هــي خيــارات 
وال  وراثيــة  وال  إلزاميــة  ال  وليســت  فرديــة 
تلقائيــة. وانطاقــاً مــن ذلــك، إّن تقديــم الطلــب 
ال يعنــي بالضــرورة خــروج صاحبــه عــن األديــان 
أّنــه ال يرغــب يف إعــام  إّنمــا فقــط  املعــرف بهــا 
الدولــة بمعتقــده، ممــا يســمح للمواطــن، أّيــاً 
التقــّدم  مؤمنــاً،  كان  ولــو  حتــى  معتقــده  كان 
بهــذا الطلــب مــع التقليــل قــدر اإلمــكان ممــا قــد 

اجتماعيــة.       حساســيات  مــن  يوّلــده 

ودعمــاً لهــذا الطلــب، أورد مقّدمــوه مــربرات 
قانونيــة عــدة: 

الّنصــوص  اســتعرضوا  أوىل،  جهــة  فمــن 
املعتقــد  حريّــة  أي  الحريــة  لهــذه  املكّرســة 
)الّدســتور واملواثيــق الّدوليــة( مــع إشــارة خاّصــة 
صراحــة  عــّرف  الــذي  اإلســباين  الدســتور  إىل 
التصريــح  حريّــة  تشــمل  بأنهــا  الحريّــة  هــذه 

أيضــاً  ولكــن  املعتقــد،  عــن  التصريــح  عــدم  أو 
االتفاقّية الخاّصة بحقوق الطفل لجهة التزام 
الــدول بحــق الطفــل يف حريّــة الفكــر والوجــدان 
تلقائيــاً يف خانــة  يمنــع تصنيفــه  والديــن، ممــا 

نســبه.  أو  والدتــه  بســبب  دينّيــة 

ومن جهة ثانية، أوردوا مربرات أخرى استباقاً 
لردود الفعل الّسياسية واالجتماعّية، مفادها 
الدســتور  توجهــات  مــع  يتوافــق  الطلــب  أّن 
الدســتور(  )مــادة 95 و فقــرة )ح( مــن مقدمــة 
ســواء لجهــة مراعــاة الطائفيــة أو العمــل عــى 
“يتطّلــب  العــدل  أّن  فــرض  فعــى  تجاوزهــا. 
عــى  املواطنــن  تفرقــة   - واســتثنائياً  مرحليــاً   –
أســاس طائفــي”، فــا يجــوز تحقيقــاً لذلــك أن 
“يكــره املواطنــون يف أديانهــم ومعتقداتهــم عــى 
أمــور ال يريدونهــا وال ســيما أن تحقيــق العــدل 
بــدالً  كافــة  املواطنــن  حقــوق  “بحمايــة  يتــم 
انتهــاك  مــن جعــل إهمالهــم ذريعــة ملزيــد مــن 
عملّيــاً  هــو  الحّجــة  بهــذه  واإلدالء  الحريــات”. 
تطبيق ملبدأ قانويّن معروف هو مبدأ الّتناســب 
الــذي يفــرض املوازنــة بــن املنافــع املــراد تحقيقهــا 
الغايــة،  لهــذه  بهــا  يضّحــى  التــي  والحقــوق 
بحيــث يمنــع التعــّرض لهــذه الحقــوق إذا كان 
املنافــع  مــن  أهميــة  أكــر  بــه  املضّحــى  الحــق 
املرجــّوة، أو إذا كان مــن الجائــز تحقيــق الهــدف 

كلفــة.  أقــّل  بتضحيــات  املذكــور 

أّن  مفــاده  آخــر  مــربراً  أضافــوا  ذلــك،  وإىل 
تجــاوز  تســهيل  الدولــة  عــى  يفــرض  الدســتور 
الطائفيــة ال تكريســها ممــا يوجــب االمتنــاع عــن 
قيــد املواطنــن يف خانــات الطوائــف بمعــزل عــن 
إراداتهــم، مــع اإلشــارة إىل أّن تقديــم الطلــب يف 
ذكــرى بــدء الحــرب إنمــا يوحــي أّن شــطب القيــد 
املواطنــة  ذاتــه يف تعزيــز  بحــد  الطائفــي يســهم 
ومعهــا  الطائفــي  االنقســام  حــدة  وتخفيــف 

مســتقباً.  املنازعــة  أســباب 

وإزاء تقديــم هــذا الطلــب، بــدا موقــف الداخليــة 
مناقضــاً تمامــاً ملوقــف طالبــي شــطب القيــد، إاّل 
أنهــا تريّثــت يف البــّت يف هــذه الطلبــات ووجهــت 
والتشــريع  االستشــارات  هيئــة  إىل  استشــارة 
للوقوف عى رأيها. وقد لّخصت يف استشارتها 

موقفهــا يف نقــاط ثــاث:  

النقطــة األوىل تّتصــل باملنطلقــات التــي ســعت 
صفحــات  طــول  عــى  إبرازهــا  إىل  الداخلّيــة 
نــة لقرارهــا  املطالعــة، ومفادهــا أّن املعايــر املكوِّ
اإلدارّيتــن  ومهنّيتهــا  حيادّيتهــا  مــن  مســتمّدة 
تنظيــم  حســن  عــى  حرصهــا  مــن  وتحديــداً 
ســجّات األحــوال الشــخصية، بمعــزل عــن أي 
تجاهلــت  فــإذا  مبــديئ.  أو  أيديولوجــي  موقــف 
التــي  والنصــوص  املعتقــد  حريّــة  املطالعــة 
تكّرسها، فهي أيضاً خلت من أّي انحياز قيمّي 
أنهــا  فيمــا  التقليدّيــة،  الّدينّيــة  الطوائــف  إىل 
عمــدت يف املقابــل إىل تقويــم الطلــب مــن حيــث 
املعمــول  الحســنى  القواعــد  مــع  توافقــه  مــدى 
قــد  فيمــا  وتحديــداً  الّســجات  لتنظيــم  بهــا 
يســببه قبولــه مــن فــوىض أو تباطــؤ يف تدويــن 
مفاعيلــه  حيــث  مــن  براغماتيــاً  وأيضــاً  القيــود 

املدنيــة.   بالحقــوق  التمتــع  صعيــد  عــى 

أمــا النقطــة الثانيــة، فتتصــل باملضمــون )وهــي 
ســجّات  نظــام  أّن  ومفادهــا  خطــورة(  أكــر 
القاعــدة  عــى  قائــم  الشــخصية  األحــوال 
إىل  الفــرد  نســبة  حتميــة  عــى  أي  الطائفيــة، 
“طائفــة” معــرف بهــا قانونــاً، كجــزء ال يتجــزأ 
اإلنتمــاء  أّن  ســيما  وال  الوطنيــة،  هويتــه  مــن 
بحقــوق  للتمّتــع  قانــوين  شــرط  هــو  طائفــة  إىل 
موّحــد  مــدين  قانــون  غيــاب  ظــّل  يف  عــّدة 
إذا  مشــكلة  ال  وتاليــاً،  الشــخصية.  لألحــوال 
الدينــي  القيــد  مــن  التحــّرر  يف  البعــض  رغــب 

أّن  هــي  املشــكلة  بــل  األخاقيــة،  الناحيــة  مــن 
لفــرد  مــكان  ال  أّن  طاملــا  مســتحيل  خروجهــم 
خــارج طائفــة وأّن املشــّرع لــم يقــّر حتــى تاريخــه 
 )!!( معينــة”  طائفــة  إىل  املنتمــن  غــر  “طائفــة 
مما يعكس يف الواقع رؤية معّينة لدى اإلدارة 
تصــّور  حتــى  بمســتطاعها  ليــس  أّنــه  مفادهــا 
فــرد خــارج ســرب( يف  )أي تصــّور  حالــة كتلــك 
ظــل النظــام الحاضــر. وبنتيجــة هــذه املســّلمة، 
قيــد  إىل  يصــار  أن  حاصــل  كتحصيــل  يفــرض 
األوالد القاصريــن عــى خانــة آبائهــم )مــادة 12 
مــن القــرار رقــم 60 ل/ر( وإىل إبقــاء اللبنانيــن 
التقليدّيــة  الطوائــف  خانــة  يف  مســّجلن  كافــة 
إحداهــا  مــن  التحــّرر  لهــم  جــاز  فــإذا  الحاضــرة 
عــى  وذلــك  أخــرى،  خانــة  يف  يســجلوا  فلــي 
والحريــات  والحقــوق  املبــادئ  مجمــل  نقيــض 
املبّينــة يف الطلــب. وذهــب هاجــس تأطــر الفــرد 
إىل حّد التلميح إىل وجوب تقديم شهادة من 
رئيس الطائفة الجديدة، أي رئيس طائفة من 
ال طائفــة لهــم )!!(، لقبــول طلــب الخــروج مــن 

طائفــة. 

وختامــاً، وتبعــاً لذلــك، بــدت وزارة الداخليــة، 
وتمّســك  وعمانيــة  حياديــة  مــن  أظهرتــه  بمــا 
باألصــول املعمــول بهــا، وكأنهــا باتــت يف موقــع 
يسمح لها بالتهّكم من أصحاب الطلب الذين 

يبــدون هــم باملقارنــة معهــا بمثابــة مراهقــن. 

حيــث  حرفّيــاً  املطالعــة  يف  نقــرأه  مــا  وهــذا 
خلصــت إىل اعتبــار الّطلــب بمثابــة “تعبــر عــن 
يعكــس  مّمــا  وأهوائهــم”،  أصحابــه  مصالــح 
هنا أيضاً ازدراًء وتهميشاً لإلشكاليات املّتصلة 
بحريّــة املعتقــد باســم العقانّيــة وحســن إدارة 

الســجّات.  

الداخليــة، أصــدرت  عــى أســئلة وزارة  وجوابــاً 
هيئة التشريع واالستشارات رأياً وسطّياً، أقّله 

يف ظاهــره. فــإذ أكــدت تأييــداً للطلــب أّن حريــة 
إقامــة الشــعائر الدينيــة تعنــي أّن للفــرد حريــة 
اإلعــراب عــن هــذا الديــن منفــرداً أو مــع آخريــن، 
بشــكل علنــي أو غــر علنــي، وتاليــاً أّن لــه حــق 
االنتمــاء أو الاانتمــاء إىل طائفــة والّتصريــح أو 
الاتصريــح عــن خيــاره بهــذا الشــأن، أّيــدت يف 
الطفــل  نســبة  لجهــة  اإلدارة  مطالعــة  املقابــل 
تلقائيــاً إىل طائفــة آبائــه، علمــاً أّن هــذا املوقــف 
جــاء عرضــاً ومــن دون أّي تعليــل بشــأن مــدى 
تعــارض هــذا األمــر مــع اتفاقّيــة حقــوق الطفــل. 
وكأنها بذلك تفتح باباً أمام إرادة الفرد للتحّرر 
مــن القيــد الطائفــي مــن دون أي شــرط إضــايف 
بســبب  تلقائيــاً  الّتســجيل  قاعــدة  تكريــس  مــع 

الــوالدة التــي تبقــى هــي األصــل. 

موقــف  عــن  الهيئــة  عــرّبت  ذلــك،  جانــب  وإىل 
ثالــث ال يقــّل أهمّيــة مــن حيــث أبعــاده وذلــك 
يف ســياق مناقشــة النتائــج املرّتبــة عــى شــطب 
بالحقــوق  التمّتــع  لجهــة  وخصوصــاً  القيــد، 
وضعــت  فبعدمــا  الطائفــي.  باالنتمــاء  املّتصلــة 
أّن املبــدأ هــو وجــوب عــدم التمييــز بــن املواطنــن 
عى أساس معتقداتهم، رأت أّن شطب القيد 
الدولــة(  )أي  “قيصــر”  مواجهــة  يف  فقــط  هــو 
بمعنــى أنــه يحتمــل أن يكــون صاحــب العاقــة 
لــم يبــَق فقــط مؤمنــاً بمعتقــد معــّن إنمــا أيضــاً 
منتميــاً إىل طائفتــه مــن دون التصريــح بذلــك. 
وتبعاً لهذا املنطق، فإن شــطب القيد الطائفي 
مــن ســجات الدولــة يرّتــب واحــداً مــن أمريــن: 

إمــا أّن الفــرد تــرك “حقيقــة” طائفتــه، ويف هــذه 
الحالة، يتحّمل مسؤولية حرمانه من حقوق 
مــن دون أن  محفوظــة للمنتمــن إىل طوائــف 
يشــكل هــذا الحرمــان ســبباً لحرمانــه مــن حريــة 

املعتقــد، 

مــع  روابــط  عــى  حافــظ  قــد  يكــون  أنــه  وإمــا 
طائفتــه رغــم شــطب قيــده لــدى “قيصــر”. ويف 
مــا  إبــراز  وقــت  أّي  يف  لــه  يكــون  الحالــة،  هــذه 
حقوقــه.  الســتعادة  الطائفــي،  انتمــاءه  يثبــت 

عــى  ينبــع،  الــذي  الــرأي  هــذا  أّن  والواقــع 
الّشــطب  أضــرار  مــن  الحــّد  إرادة  مــن  األرجــح، 
اجتماعياً، يحّجم يف الواقع مدى الحرية التي 
فــإذا عنــت حريــة املعتقــد  يدعــو إىل تكريســها. 
مــن هــذه الزاويــة حريّتــي اإلنتمــاء أو الاإنتمــاء 
ال  املقابــل  يف  فإنهــا  والاتصريــح،  والتصريــح 
تســمح للفــرد بالتحــرر مــن النتائــج االجتماعيــة 
التي تنشأ حكماً عن معتقده “الحقيقي” طاملا 
أّن “معتقــده” يبقــى واقعــة مــن الجائــز إثباتهــا 
بالوســائل كافــة يف أي حــن، ليــس فقــط مــن 
قبله إنما أيضاً من قبل كل ذي مصلحة وربما 

يف مواجهتــه أو حتــى مــا بعــد وفاتــه. 

وتاليــاً، ربمــا يســهم رأيهــا يف منــع الدولــة مــن 
تصنيــف الّنــاس يف ســجاتها رغمــاً عنهــم لكّنهــا 
إمكانيــة  أمــام  البــاب مفتوحــاً  ُتبقــي  املقابــل  يف 
يف  قضائيــاً  إرادتهــم  عــن  رغمــاً  ولــو  تصنيفهــم 
سياق تحديد حقوقهم أو حقوق ذويهم )كما 
قــد يحصــل عنــد املنازعــة يف قضايــا إرثيــة ســواء 
ومــن  مورثــاً(.  أو  وارثــاً  قيــده  املشــطوب  كان 
البديهي أن يؤدي هذا األمر إىل نتائج معاكسة 
لحريــة املعتقــد، طاملــا أّن إثبــات معتقــد فــرد مــا 
يفــرض عمومــاً تقويــم أفــكاره وأقوالــه ونوايــاه 
الســتخاص مدلوالتهــا الدينيــة ممــا قــد يســّوغ 
تدّخــاً ســافراً يف جــزء هــام مــن خصوصّياتــه. ال 
بل قد يصل األمر إىل حّد املنازعة بشأن ماهية 
دعــوى  مجريــات  يشــبه  بمــا  الدينــي  املعتقــد 
الحســبة، كأن نتســاءل: هــل مــن الجائــز اعتبــار 
املشــطوب قيــده مســلماً إذا احتــىس الخمــر أو 
اســتعمل  إذا  مســيحياً  أو  األنبيــاء  أحــد  ســّب 
الحاجــز الذكــري؟ بــل أال ُيخــى أن يــؤدي كل 

ذلــك إىل تعزيــز صاحيــات الطوائــف التــي ربمــا 
يصبــح لهــا ســجات للمنتســبن إليهــا موازيــة 
لســجات الدولــة وربمــا متناقضــة فيمــا بينهــا 

كأن يقيــم فــرد صلــة بطائفتــن؟

مــن  التحــّرر  يف  الفــرد  بحــق  بإقرارهــا  وهكــذا، 
الطوائــف، بــدت الهيئــة وكأنهــا تحفــظ يف اآلن 
نفسه لهذه الطوائف حّق استعادة مشطوبي 
القيــد بواســطة املصالــح املرتبطــة بهــا ولــو رغمــاً 
عنهــم، ممــا قــد يســمح بالنتيجــة بالتحذيــر مــن 
مغّبــة ممارســة الحريــة يف مــوازاة االعــراف بهــا. 
ومن البديهي تالياً القول إّن االستشــارة )وهي 
بالطبع ريادية لجهة االعراف بأحقية الطلب( 
هــي أقــرب إىل خطــوة أوىل )رغــم وجــود قســط 
كبــر مــن التخّبــط فيهــا( يف اتجــاه تجــاوز عــادات 
رأي  عــن  تعبــر  إىل  منــه  راســخة  اجتماعيــة 

حقوقــي متماســك بشــأن حريــة املعتقــد. 

يف مطلــق األحــوال، بــادر الوزيــر زيــاد بــارود إىل 
توقيع تعميم يسمح لكل من يريد أن يشطب 
قيــد طائفتــه عمــاً بحريــة املعتقــد وتاليــاً بحريــة 
التصريــح أو الاتصريــح عــن املعتقــد، وقــد نــّوه 
بذلــك طــال الحســيني بصفتــه منســقاً للمركــز 
املــدين للمبــادرة الوطنيــة  معلنــاً أّنــه بــات يحــّق 
النفــوس  مأمــور  مــن  يطلــب  أن  مواطــن  ألي 
شــطب املذهــب عــن قيــده، كمــا يحــق لــه إعــادة 
وصــّرح  ذلــك.  يف  رغــب  إذا  القيــد  يف  إدراجــه 
شــطب  إىل  بــادروا  الذيــن  عــدد  أّن  الحســيني 
املذهــب عــن قيودهــم هــو نحــو مائــة شــخص.  

شــهدت  الاحقــة  والســنوات  األشــهر  أّن  غــر 
تراجعــاً عــى مســتويات عــّدة، أهّمهــا أّن هيئــة 
التشــريع واالستشــارات حــررت استشــارة ثانيــة 
القيــد  شــاطبي  ألحــد  يمكــن  أّنــه  فيهــا  بّينــت 
الرّشح عن مقعد لطائفة معينة يف حال أبرز 
إفــادة مــن رئيــس طائفتــه بوجــود قيــد لديهــا، 
وهــو مــا يعنــي أن ثبوتيــة القيــود أصبحــت لــدى 
ولــو  عــدداً  أن  هــو  األخطــر  الراجــع  الطوائــف. 
محــدوداً مــن شــاطبي القيــد قــد عــادوا وطلبــوا 
أو  الحــق  هــذا  عــى  للحصــول  قيودهــم  إدراج 
لحاجــات  أو  إرثيــة  لحاجــات  وبخاصــة  ذاك، 
وظيفــة  إىل  للدخــول  مباريــات  يف  االشــراك 
عامــة. وهكــذا وبــدل أن توّلــد هــذه املبــادرة قــّوة 
ضاغطــة ضــد النظــام لحّثــه عــى وضــع مشــروع 
قانون مدين لشاطبي القيد، بدا النظام وكأنه 
هــذا  واســتمّر  هــؤالء.  عــى  ذاتــه  ليفــرض  عــاد 
اإلعــان  تــم  حــن   2013 مطلــع  حتــى  الراجــع 
عن عقد الزواج املدين األول بن شخصن من 
شــاطبي القيــد. وهكــذا، رشــحت قضيــة شــطب 
القيــد عــن قضيــة أخــرى ال تقــل أهميــة: قضيــة 
الــزواج املــدين ســنداً للقــرار 60 ل/ر بمعــزل عــن 

أي قانــون ناظــم لــه.

يف أواخــر 2012، أقــدم شــخصان مــن شــاطبي 
القيد الطائفي عى توثيق عقد زواجهما املدين 
جوزيــف  العــدل  كاتــب  دائــرة  لــدى  لبنــان  يف 
للمصادقــة  العــدل  كاتــب  اســتند  وقــد  بشــارة. 

عــى هــذا العقــد عــى أمريــن أساســين: 

أوالً، أّن هــذا العقــد ال يشــكل مخالفــة للنظــام 
عائلــة  وإنشــاء  الــزواج  حــق  أّن  طاملــا  العــام 
مضمــون يف املواثيــق الدوليــة التــي باتــت تشــكل 
جزءاً ال يتجّزأ من الدستور، وهو أمر يتأّكد يف 
القرار 60 ل/ر الذي ينّص صراحة عى خضوع 
أحوالهــم  يف  طائفــة  أي  إىل  ينتمــون  ال  الذيــن 
املــدين  للقانــون  الــزواج  فيهــا  بمــا  الشــخصية 
بــأن ممارســة هــذا  يــرد عــى ذلــك  العــادي. وال 

الحــق تتــم لزومــاً وفــق أحــد القوانــن الطائفيــة 
لألحــوال  مــدين  قانــون  وضــع  يتــم  حتــى 
الشــخصية، إذ أّن ذلــك يــؤدي إىل املــّس بحريــة 
املعتقــد التــي وردت مطلقــة يف املواثيــق الدوليــة 
املــادة 9 مــن الدســتور وفــق مــا  ولكــن أيضــاً يف 
ســبق بيانــه. كمــا ال يــرد عــى ذلــك بأنــه ونظــراً ملــا 
يرتبــه هــذا العقــد مــن مفاعيــل وموجبــات منهــا 
مــا يّتصــل باملوجبــات الجنســية، فــإن قانونيتــه 
تبقــى وقفــاً عــى تنظيــم مفاعيلــه. فهكــذا حجــة 
مفاعيلــه  وتنظيــم  الحــق  وجــود  بــن  تخلــط 
وتؤدي بدورها إىل نتيجة عبثية مفادها تعليق 
االســتفادة مــن حــق أســايس عــى فعــل إيجابــي 
مــن الدولــة بتنظيــم مفاعيلــه، وبكلمــة أخــرى 
تحويــل الحــق األســايس الــوارد عــى إطاقــه يف 
إىل  الفــرد  لشــخص  واملــازم  الدوليــة  املواثيــق 
تشــاء.  وحــن  شــاءت  إذا  الدولــة  تمنحــه  حــق 
والواقع أّن لألمور أن ُتقّرر يف هذه الحالة كما 
يحصل عادة عند وجود ثغرة قانونية، بحيث 
الحــل  لتحديــد  الحاجــة  عنــد  القضــاء  يتدخــل 
القانــوين عــى ضــوء املبــادئ العامــة للقانــون أو 
لعقد الزواج، والتي بإمكانه أن يستنبطها من 
مجموعــة مــن القواعــد الوطنيــة أو األجنبيــة أو 

الدوليــة. 

العــدل  لكاتــب  أّن  فمفــاده  الثــاين،  األمــر  أمــا 
اختصــاص باملصادقــة عــى عقــد مماثــل لغيــاب 
أي مرجــع مختــص حصــراً، طاملــا أّن الزوجــن 
الدينــي ممــا يخــرج  انتمائهمــا  لــم يصرّحــا عــن 

طائفــة.  أي  اختصــاص  مــن  زواجهمــا 

لألحــوال  العامــة  املديريــة  اســتلمت  وبعدمــا 
التصريــح  الداخليــة  وزارة  يف  الشــخصية 
العقــد  إعطــاء  رفضــت  الــزواج،  بحصــول 
مفاعيلــه عمــاً باملــادة 22 مــن قانــون قيــد وثائــق 
وجــوب  عــى  تنــص  التــي  الشــخصية  األحــوال 
وزارة  إىل  الــوارد  بالــزواج  التصريــح  يكــون  أن 
الــذي  مــن الرئيــس الروحــي  الداخليــة مصّدقــاً 
التــي   23 باملــادة  وأيضــاً  العقــد  يــده  عــى  تــم 
تفــرض ذكــر مذهــب الزوجــن يف وثيقــة الــزواج. 
استشــارة  الداخليــة  وزيــر  لذلــك، طلــب  وتبعــاً 
أصــدرت  التــي  والتشــريع  االستشــارات  هيئــة 
رأيــاً بــأن هــذا العقــد غــر قانــوين وليــس لكاتــب 
العــدل أن يصــادق عليــه. وقــد بنــت رأيهــا عــى 
“عمــل  أّنــه  مفــاده  للــزواج،  خــاص  تعريــف 
بموجبــه  يقيــم  رســمي،  طابــع  ذو  قانــوين 
رجــل وامــرأة اتحــاداً تنّظمــه إلزاميــة القوانــن، 
ســواء يف مــا يتعلــق بشــروط عقــده أو بأصــول 
انحالــه أو النتائــج التــي ترتــب عليــه”. ويدخــل 
يخضــع  الــزواج  أّن  أيضــاً،  التعريــف  ضمــن 
ألحــكام قانونيــة ملزمــة، ونتائــج مرتبــة عليــه 
مــن “بنــّوة شــرعية وواليــة جربيــة عــى األوالد 
وفــق  وتاليــاً،  ونفقــة...”.  وحضانــة  القاصريــن 
هيئــة االستشــارات والتشــريع، ال يكــون الــزواج 
قانونيــة  قواعــد  وفــق  حصــل  إذا  إاّل  صحيحــاً 
يبقــى معّلقــاً  الــزواج  أّن حــق  بمعنــى  ملزمــة، 
لألحــوال  ناظــم  مــدين   قانــون  إصــدار  عــى 
الشــخصية وهــو أمــر لــم يحصــل بعــد. وبالتــايل 
اســتعمال  طريــق  عــن  زواج  عقــد  يمكــن  “ال 
تنظيمــه  يعــود  مجــال  يف  املقارنــة  أو  القيــاس 
أّيــدت  الهيئــة  أّن  والافــت  وحــده”.  للقانــون 
رأيهــا باملــادة 16 مــن قانــون “تحديــد صاحيــات 
املراجع املذهبية للطوائف املسيحية والطوائف 
اإلســرائيلية” الصــادر يف 2 نيســان 1951 – وهــو 
حــراك  انطــاق  شــرارة  شــّكل  الــذي  القانــون 
أنــه “يكــون باطــاً  نّصــت عــى  التــي  املحامــن - 
ينتمــي  لبنــان،  يف  لبنــاين،  يجريــه  زواج  كل 
إىل إحــدى الطوائــف املســيحية أو إىل الطائفــة 
والواقــع  مــدين”.  مرجــع  أمــام  اإلســرائيلية 
االســتدالل  طريــق  عــن  املــادة  هــذه  تأويــل  أّن 

املعاكــس يــؤدي إىل نتيجــة معاكســة ملــا وصلــت 
إليــه الهيئــة، طاملــا أّن التنصيــص عــى اإلبطــال 
يف الحالتــن املشــمولتن باملــادة 16 إّنمــا يعنــي 
بشكل واضح أّن الزواج املدين املعقود يف لبنان 
أخــرى.    حــاالت  يف  باطــاً  بالضــرورة  يكــون  ال 

فضــاً عــن ذلــك، نقضــت الهيئــة رأيهــا الســابق 
القيــد،  شــاطبي  فئــة  بنشــوء  ســمح  والــذي 
بالاإنتمــاء  األفــراد  حــق  أنكــرت  حــن  وذلــك 
إىل طائفــة مــن خــال قــراءة ملتويــة للقــرار 60 
ل/ر بحيــث رأت أّن األفــراد الذيــن تناولهــم هــذا 
أحــوال  ذات  طوائــف  إىل  ينتمــون  إمــا  القــرار 
شــخصية وإمــا ينتمــون إىل طائفــة تابعــة للحــق 
العــادي وهــم الذيــن يخضعــون للقانــون املــدين 
يف األمــور املتعلقــة باألحــوال الشــخصية. فــإذا 
إمكانيــة  نفــي  إىل  ســارعت  ذلــك،  وضعــت 
انتقــال اللبنــاين إىل هــذه الطائفــة املدنيــة لعــدم 
“ُيســّجل  الهيئــة،  وفــق  وعليــه،  وجودهــا. 
املولــود حكمــاً عــى طائفــة والــده )أو والدتــه إن 
كان غــر شــرعي معرفــاً بــه(، وال يمكنــه إجــراء 
ســواها  أو  طائفــة  أو  ديــن  إبــدال  معامــات 
الــذي  ذلــك  عــن  مختلــف  وضــع  إىل  لانتقــال 
الخطــأ يف  الشــخصية”. ومحــل  أحوالــه  يرعــى 
هــذا التحليــل هــو أّن القــرار شــمل عــاوة عــى 
األشــخاص  الهيئــة  رأي  املذكورتــن يف  الفئتــن 
الذين ال ينتمون إىل أي طائفة، وهم يختلفون 
عــن األشــخاص الذيــن ينتمــون إىل طوائــف يتــم 
قانــون  لهــا  يكــون  أن  دون  مــن  بهــا  االعــراف 

العــادي.  الحــق  فتتبــع  شــخصية  أحــوال 

وبذلك، تكون الهيئة قد ربطت ممارسة الحق 
األسايس بالزواج وبإنشاء عائلة بوجود قانون 
ناظم له، وربطت حق الفرد بعدم االنتماء إىل 
طائفــة ومعهــا حريــة املعتقــد املكّرســة دســتورياً 
عــى خلفيــة عــدم وجــود طائفــة مدنيــة. وتبعــاً 
لذلــك، تكــون عّلقــت االعــراف بحّقــن مطلقــن 
املــازم  الحــق املطلــق  بصــدور قانــون، فحّولــت 
منحــة  عــى  معلــق  حــق  إىل  فــرد(  )أي  للفــرد 
املشــرع، بمــا يتعــارض إىل حــد مــا مــع فلســفة 

حقــوق اإلنســان يف أساســها. 

إىل  شــربل  مــروان  الداخليــة  وزيــر  ســارع  وإذ 
رفــض االعــراف بشــرعية هــذا الــزواج عــى ضــوء 
االستشارة، فإّن وزير العدل شكيب قرطباوي 
أحال رأي الهيئة عى الهيئة االستشارية العليا 
التــي انتهــت إىل موقــف مخالــف تمامــاً يف اتجــاه 
والــزواج  طائفــة  إىل  الاإنتمــاء  حريــة  تكريــس 
وفقــا لألســباب التــي كان الكاتــب العــدل بشــارة 
شــربل  دفــع  الــرأي  هــذا  ســابقا.  إليهــا  اســتند 

لتســجيل العقــود. 

هــذا عــى الصعيــد القانــوين. أمــا عــى الصعيــد 
مؤيــد  مــن  املواقــف  تعــددت  فقــد  الســيايس، 
مفتــي  حــال  هــي  كمــا  بعنــف  ومعــارض 
الجمهوريــة الــذي أفتــى بــأّن أي مســؤول يؤّيــد 
هــذا الــزواج يكــون مرتــّداً. أمــا نقابــة املحامــن يف 
بــروت، فقــد ذّكــرت بنضالهــا يف الخمســينّيات 
إلقــرار  خجــول  دعــم  ببيــان   2013 يف  لتكتفــي 
قانــون لألحــوال الشــخصية املدنيــة االختياريــة. 
وفيمــا انتهــى وزيــر الداخليــة مــروان شــربل إىل 
تســجيل عــدد مــن الزيجــات املدنيــة املعقــودة يف 
نهــاد  أعقبــه  الــذي  الداخليــة  وزيــر  فــإن  لبنــان، 
املشــنوق أعلــن رفضــه تســجيلها داعيــاً الراغبــن 
بعقد زواج مدين بالسفر إىل قربص. ولم يبدر 
عن وزارة الداخلية حتى اآلن أي موقف بقبول 

الزيجــات.  هــذه  تســجيل 
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نــزار صاغيــة

بتاريخ 26 تشرين الثاين 2018، قّدم 10 نواب 
النســاء  حمايــة  قانــون  لتعديــل  قانــون  اقــراح 
األســري  العنــف  مــن  األســرة  أفــراد  وســائر 
الصــادر يف 2014، بمبــادرة مــن منظمــة كفــى. 
النيابيــة  املبــادرة  إىل  املنظمــة  هــذه  لجــأت  وقــد 
بعدما دخلت الحكومة آنذاك مرحلة تصريف 
مناقشــة  لهــا  يتســّنى  أن  دون  مــن  األعمــال 
وزيــر  بواســطة  إليهــا  أحيــل  كان  الــذي  املقــرح 
 7 بتاريــخ  جريصــايت  ســليم  األســبق  العــدل 
نيســان 2017. ومــا نريــده هنــا هــو إجــراء قــراءة 
نقديــة لهــذه التعديــات وأبعادهــا، بمــا يعــّزز 
الهشــة  والفئــات  النســاء  حمايــة  مســاعي 
واملمارســات  االعتــداءات  مــن  الحــّد  أمــل  عــى 
التمييزيــة ضّدهــا. وقبــل املــّي يف ذلــك، يجــدر 
التذكر أّن األسباب املوجبة لاقراح تمحورت 
حــول ضــرورة تصحيــح قانــون 2014 عــى ضــوء 

لــه.  العمليــة  التطبيقــات 

أن  دون  مــن  األطفــال،  عــى حضانــة  الخــاف 
حمائيــة.  إجــراءات  طلــب  بإمكانهــّن  يكــون 

ملتزمــاً  املقــرح  املفهــوم  بقــي  املقابــل،  يف 
بالتعريف الرسمّي لألسرة املبنّية عى الروابط 
أن  دون  مــن  والبنــّوة،  للــزواج  القانونيــة 
خــارج  املكّونــة  األســرة  النظــر يف مفهــوم  يعيــد 
هــي حــال األســر  النحــو، كمــا  هــذا  مــن  روابــط 
عاقــات  إقامــة  عــن  أو  املســاكنة  عــن  الناشــئة 
حميمــة مســتقرة. ورغــم أّن أحــد قضــاة األمــور 
قــى  طعمــة(  )أنطــوان  املــن  يف  املســتعجلة 
بتوسيع مفهوم العائلة ليشمل عاملة منزلية 
لــي  بادهــا  “تــرك  أّنهــا  اعتبــار  عــى  )أجنبيــة( 
الخدمــة  لتقديــم  مخدومهــا  منــزل  يف  تمكــث 
لــه لقــاء أجــر معــن، ومبارحتهــا املنــزل املذكــور 
ســيما  وال  األســرة  أفــراد  بحاجــات  واهتمامهــا 
ليــاً  األســرة  تلــك  ومعايشــة  منهــم،  األطفــال 
نهاراً”، فإّن التعديل عاد وتجاهل هذه الفئة. 
وبمعــزل عــن الحجــج التــي قــد تــرّبر دمــج هــذه 
الفئة ضمن تعريف األسرة أو إبقاءها خارجه، 
يبقــى أّن النتيجــة هــي جعــل العاملــة مســتثناة 
من الحماية العائلية بحّجة أّنها عاملة بعدما 
تــم اســتثناؤها مــن حمايــة قانــون العمــل  كان 
بحجــة أّنهــا تعمــل ضمــن عائلــة، وتاليــاً جعلهــا 
املنظــور،  هــذا  ومــن  حمايــة.  أي  مــن  مســتثناة 
تبقــى الدولــة مســؤولة عــن تقاعســها يف اتخــاذ 
اإلجــراءات الضروريــة لحمايــة هــذه الفئــة ضــد 

أعمــال العنــف التــي قــد تتعــرض لهــا.

وبنتيجــة ذلــك، بــدا تعريــف العنــف يف القانــون 
الحايل منقوصاً بالنسبة إىل التعريف املعتمد 
أّنــه يفتقــد االّتســاق بحيــث  عــن  دوليــاً، فضــاً 
يستثني حاالت عنف ال تقّل خطورة )بل ربما 
املشــمولة  العنــف  حــاالت  مــن  خطــورة(  أكــر 
عــن  املتأّتيــة  النتائــج  أخطــر  مــن  أّن  كمــا  فيــه. 
ذلك، استبعاد حاالت العنف املربرة بالتقاليد 
خــارج  أيضــاً  بقيــت  كانــت  والتــي  املوروثــة، 
عــى  اإلبنــة  كإرغــام  الجــزايئ،  القانــون  حــدود 
الــزواج أو منــع الزوجــة مــن الخــروج مــن املنــزل 
االغتصــاب  عــن  فضــاً  والتحقــر  اإلهانــات  أو 
إلــخ. كل ذلــك يف مقابــل توصيــف  الزوجــي... 
بعــض األفعــال عــى أّنهــا عنــف حكمــي بمعــزل 
عــن تأثرهــا عــى أعضــاء األســرة، ومــن أبرزهــا 
ذرائــع  تقليديــاً  شــّكلت  التــي  األفعــال  بعــض 

الرتــكاب العنــف ضــد النســاء كالزنــا.

آخــر مــن الخلــل يف القانــون الحــايل الــذي تمّثــل 
يف اعتبــار خــروج أّي مــن الزوجــن عــن اآلداب 
الــزوج  تجــاه  العنــف  أعمــال  ضمــن  العامــة 
الفعــل  هــذا  تأثــر  مــدى  عــن  بمعــزل  اآلخــر، 

األخــر. هــذا  عــى 

أّن  حيــث  لإلقــراح،  األهــّم  الُبعــد  نلقــى  هنــا 
الحــايل  القانــون  ضعــف  جوانــب  أهــم  أحــد 
اللجنــة  بــّررت  وإذ  العنــف.  تعريــف  يتمّثــل يف 
النيابية املصّغرة التي أنجزت صيغته يف 2013 
تضييق هذا التعريف بالحّد من الحاالت التي 
يمكــن للقــايض املــدين التدّخــل فيهــا يف شــؤون 
وعــى  األســر  عــى  الحفــاظ  بــاب  مــن  األســر، 
انتهــت  فإنهــا  الشــرعية،  املحاكــم  صاحيــات 
عملّيــاً إىل حصــره يف الحــاالت التــي ترشــح عــن 
ارتــكاب جرائــم جزائيــة “عنيفــة” وفــق تقييمهــا 
والدعــارة.  والزنــا  والتهديــد  واإليــذاء  كالقتــل 
وعليــه، وعــدا عــن أّن القانــون اســتعاد بذلــك 
والقائــم  اللبنــاين  للتشــريع  التقليــدي  املنحــى 
عــى الفصــل بــن املجــال الجــزايئ )الــذي يعــود 
للدولــة والقضــاء العــادي النظــر فيــه( ومجــال 
للطوائــف  يعــود  )الــذي  الشــخصية  األحــوال 
تنظيمه بما يتصل باملنتسبن إليها وفق املادة 
للهواجــس  اســتجاب  فإنــه  الدســتور(،  مــن   9
التــي عــرّبت عنهــا املراجــع الدينيــة مــن أن يــؤدي 
أّي تعريــف مّطــاط للعنــف إىل نتائــج مشــابهة 
مــن  انطاقــاً  األحــداث  قضــاة  إليــه  وصــل  ملــا 

تعريــف “الطفــل بحــال الخطــر”  .

التعريــف  توســيع  عــن  أهميــة  يقــّل  ال  بمــا 
وفــق  املقبــول  العنــف  حــاالت  ليشــمل  املذكــور 
عــى  أيضــاً  املقــرح  نــّص  املوروثــة،  التقاليــد 
التــي  العنــف  حــاالت  مــن  القانــون  تشــذيب 
غالبــاً مــا شــّكلت مــرّبراً تقليديــاً الرتــكاب أعمــال 
كالزنــا  النســاء  بحــق  اختافهــا  عــى  العنــف 
 523 )املــادة  والفســاد  الفجــور  عــى  والحــّض 
القانــون( وارتــكاب  مــن  العقوبــات  مــن قانــون 
الدعــارة. فقــد أخــرج املقــرح هــذه األفعــال مــن 
دائــرة العنــف الحكمــي ليــرك للقــايض أن يقــّرر 
يف كل حالــة، مــدى توّفــر عناصــر العنــف فيهــا 
عى ضوء التعريف املشار إليه أعاه. وقد بدا 
مــن خــال ذلــك أّنــه يعمــل عــى تصحيــح وجــه 

يشــمل قانــون العقوبــات األفعــال التــي يعّدهــا 
أفــراده  عــى  أو  عليــه  خطــرًة  أفعــاالً  املجتمــع 
إخضــاع  فقــط  ليــس  يســتوجب معهــا  لدرجــة 
املتضــرر  عــى  التعويــض  ملوجــب  يرتكبهــا  مــن 
منهــا، بــل أيضــاً اعتمــاد عقوبــة جزائيــة إنصافــاً 
تســّوله  مــن  ردع  وبهــدف  واملجتمــع  للضحيــة 
ويف  مســتقباً.  مماثــل  بفعــل  القيــام  نفســه 
كّلمــا  العقوبــات  تشــديد  يجــدر  الحالــة،  هــذه 
ازدادت األفعال خطورة عماً بمبدأ التناسب 
هــذا  ومــن  الجــرم.  وخطــورة  العقوبــة  بــن 
تقييــم  إعــادة  إىل  التعديــل  ســعى  املنطلــق، 
أســاس  عــى  األســرة  داخــل  املرتكبــة  األفعــال 

واضعيــه.  مــن  املعتمــد  القيــم  ســّلم 

تعزيــز  بنّيــة  مــربٌر  التوّجــه  هــذا  يبــدو  وفيمــا 
ضــد  العنــف  ظاهــرة  ضــد  االجتماعــي  الــّردع 
النساء، فإنه يحتاج بشكل عاّم إىل مزيد من 
الدقــة تجّنبــاً ألي تأثــرات ســلبية عــى صعيــد 
الخلــل  ترميــم  إمكانيــة  أو  الحمائيــة  التدابــر 
داخــل العائلــة. ومــن أبــرز التعديــات املقرحــة 

اآلتيــة: الصــدد،  هــذا  يف 

لم ينتظر قضاة األمور املستعجلة طوياً بعد 
دخــول القانــون حّيــز التنفيــذ، حتــى ذهبــوا يف 
مواقــف جريئــة، يف اّتجــاه التحــّرر مــن قاعــدة 
أّن “ال عنــف مــن دون نــّص”، عــى أســاس أنــه 
ال يعقــل منطقّيــاً اســتبعاد تطبيــق القانــون يف 
يتســاوى  أنــه  طاملــا  املعنــوي،  العنــف  حــاالت 
العنــف  عــن  الخطــورة  حيــث  مــن  يزيــد  أو 
الجسدي . وعليه، يأيت االقراح منسجماً مع 
توســيع  خــال  مــن  الغالــب  القضــايئ  التوّجــه 
التعريــف املعتمــد للعنــف بحيــث يشــمل “أي 
بهمــا،  التهديــد  أو  فعــل  عــن  امتنــاع  أو  فعــل 
... يرتكــب مــن قبــل أحــد أفرادهــا ضــد فــرد مــن 
األســرة أو أكــر، .. ويرتــب عنــه قتــل أو إيــذاء 
اقتصــادي”.  أو  جنــي  أو  نفــي  أو  جســدي 
إقــرار  حــال  يف  املشــّرع  يراجــع  لذلــك،  وتبعــاً 
االقــراح عــن قاعــدة أّن ال عنــف مــن دون نــّص 
أبــواب االجتهــاد.  أمــام القضــاء  ليفتــح رســمياً 
ويلحــظ أّن هــذا التعريــف العــاّم للعنــف ترافــق 
يف  التفصيليــة  النصــوص  بعــض  اقــراح  مــع 
بعــض الحــاالت كالنصــوص املّتصلــة بمفهــوم 
الضــرر االقتصــادي الــذي يشــمل وفــق االقــراح 
مــن  الحرمــان  أو  املاليــة  املــوارد  مــن  “الحرمــان 
جرائــم  أو  لألســرة  األساســية  االحتياجــات 

التوقيــع...”. واغتصــاب  والســرقة  االحتيــال 

إىل  املقــرح  هــدف  وفيمــا  تقــّدم،  عّمــا  فضــاً 
إذا  العقوبــات يف حــاالت عــدة )مثــاً:  تشــديد 
أفــراد  أحــد  بوفــاة  التســبب  إىل  العنــف  أّدى 
األســرة عــن غــر قصــد أو إىل تشــويه يف معالــم 
فإنــه  دائــم(،  جســدي  عطــل  أّي  أو  الجســم 
ذهب إىل حّد اعتبار جميع حاالت االستغال 
التســّول  أو  الدعــارة  عــى  الحــّض  أو  الجنــي 
إتجــار  بمثابــة  األســرة  أفــراد  مــن  فــرد  ألي 
بالبشــر. وهــذا النــص عــى أهميتــه، قــد يــؤّدي 
يقــود  نحــو  عــى  الجــرم  هــذا  إطــار  إىل توســيع 
اإلتجــار  بجــرم  األضعــف  الفئــات  ماحقــة  إىل 
بالبشــر الــذي انوجــد يف املبــدأ لحمايتهــم، بمــا 
يتاقــى مــن حيــث النتيجــة مــع توجــه مؤســف 
لغالبيــة الحــاالت العالقــة أمــام القضــاء، وفــق 
مــا أثبتتــه أعمــال “املفكــرة” يف هــذا الخصــوص. 

أخــراً، تجــدر اإلشــارة إىل مقــرح تعديــل آخــر 
بالــغ األهميــة وقوامــه إعــادة النظــر يف قاعــدة 
الجرائــم  وبخاصــة  الجرائــم،  بعــض  تربيــر 
القربــى.  بصلــة  الغــر،  مــال  عــى  الواقعــة 
 )674 )املــادة  العقوبــات  قانــون  يعفــي  ففيمــا 
مــن العقــاب مجموعــة مــن األفعــال )الســرقة، 
االحتيــال، إســاءة االئتمــان، شــيكات مــن دون 
حــق،  بــدون  الغــر  أشــياء  اســتعمال  رصيــد، 
إضــراراً  مرتكبوهــا  عليهــا  أقــدم  إذا  التهويــل( 
الفــروع أو األب او األم أو اإلبــن  باألصــول أو 
املتبّنى أو الزوج غر املفرق عن زوجه قانوناً، 
إذا  املــادة  هــذه  اســتبعاد  عــى  املقــرح  ينــّص 
عنــف  جرائــم  تشــملها  التــي  الجرائــم  شــكلت 
أســري. وفيمــا يضــع هــذا املقــرح حــّداً إلفــات 
املعاقبــة  ربــط  فــإّن  العقــاب،  مــن  هــؤالء  كل 
بإثبــات توفــر العنــف قــد يتيــح املجــال لتعقيــد 
النــزاع وإطالــة أمــده. وقــد يكــون مــن األنســب 
العقــاب  مــن  اإلعفــاء  إزالــة  املجــال  هــذا  يف 
بشــكل تــاّم، عــى أاّل تتحــّرك الدعــوى العامــة 

الشــخصية.  للدعــوى  تبعــاً  إاّل 

يهدف هذا التعديل إىل إخضاع مجمل حاالت 
فيهــا حــاالت  بمــا  “العنــف” لعقوبــة جزائيــة، 
القانــون  ظــّل  يف  جرمــاً  تعــّد  ال  التــي  العنــف 
املقــرح  هــذا  أهميــة  إىل  وباإلضافــة  الحــايل. 
العنــف  وبخاصــة  العنــف  أفعــال  ردع  لجهــة 
رّبمــا مدخــاً ضروريــاً  التمييــزي، فإنــه يشــّكل 
مــا  وإيديولوجيــة  اجتماعيــة  عوامــل  لتجــاوز 
والفئــات  النســاء  حمايــة  دون  تحــول  زالــت 
أبــرز  فمــن  حاالتــه.  أخطــر  بعــض  مــن  الهشــة 
نتائج تجريم “العنف” بحّد ذاته، فتح الباب 
ضمنــاً،  الزوجــي  االغتصــاب  تجريــم  أمــام 
نفســية  بأضــرار  يتســّبب  أنــه  أســاس  عــى 
التعريــف  وفــق  عنفــاً  تاليــاً  ويشــكل  وجنســية 
الــذي تضّمنــه املقــرح. كمــا أنــه يشــّكل مدخــاً 
ملعاقبة “كل من يحرض أو يشرك أو يتدّخل 
يف جريمــة العنــف األســري” وإن لــم يكــن مــن 
الفاقعــة  الحــاالت  أبــرز  ومــن  األســرة.  أفــراد 
هنــا التــي يمكــن بفعــل ذلــك معاقبتهــا، حــال 
مقابــل  امــرأة  مجامعــة  يرتــي  الــذي  الزبــون 
الدعــارة  يف  تنشــط  أنهــا  يعلــم  وهــو  بــدل، 

ضدهــا.  املرتكــب  األســري  العنــف  بفعــل 

التجريــم  توســيع  فوائــد  عــن  وبمعــزل  أّنــه  إاّل 
جميــع  عــى  تعميمــه  فــإن  الوجــه،  هــذا  عــى 
الــدرس  مــن  يحتــاج إىل مزيــد  العنــف  حــاالت 
التــي  الجــزايئ  القانــون  مبــادئ  مــع  ملواءمتــه 
توجــب تعريــف األفعــال املجّرمــة بدقــة، تحــت 
طائلة اعتباره مخالفا ملبدأ شرعية الجرائم أو 
قاعــدة أن ال جــرم مــن دون نــص. ومــا نخشــاه 

أمــران:  هنــا بشــكل خــاص 

العنــف”  “أعمــال  تجريــم  يدفــع  أن  األول، 
تعريــف  تضييــق  إىل  القضــاة  اختافهــا،  عــى 
العنــف واعتمــاد حــذر شــديد يف تقييــم األدلــة 
أعــاه  املذكــورة  باملبــادئ  تقّيــداً  حصولــه  عــى 
ومــن  الجــزايئ.  املجــال  يف  اإلثبــات  ومبــادئ 
نافــل القــول أّن دفــع القضــاة يف هــذا االتجــاه 
قواعــد  تفرضــه  ملــا  مناقضــة  نتائــج  إىل  يــؤّدي 
الحقــوق  حمايــة  مجــال  يف  القوانــن  تفســر 
األساســية والتــي تســتوجب عــى العكــس مــن 
ذلــك تمامــاً حــّث القضــاة عــى توســيع حــاالت 
تدّخلهم لحماية هذه الحقوق وتالياً التوسع 

العنــف.  تعريــف  يف 

العنــف”  “أعمــال  تجريــم  يثنــي  أن  الثــاين، 
األشــخاص املشــتبه بهــم بارتكابــه أو ممارســته 
لجهــة  وبخاصــة  القضــاء،  مــع  التعــاون  عــن 
الخضوع إرادياً وطوعاً وبشكل منتج لدورات 
تــّم  حمايــة  تدبــر  وهــو  العنــف،  ضــد  تأهيــل 
 .2014 لقانــون  تصحيحــاً  املقــرح  يف  تضمينــه 
تجريــم  يلغــي  أن  الزاويــة  هــذه  مــن  ويخــى 

منــه. التأهيــل  فوائــد  العنــف 

ومــن دون التقليــل مــن أهميــة تجريــم بعــض 
كاإلغتصــاب  ذاتهــا  بحــد  العنــف  أفعــال 
إكــراه  يف  شــريكاً  الزبــون  واعتبــار  الزوجــي 
الزوجــة عــى الدعــارة أو مــا شــابه مــن أفعــال 
املائــم  مــن  يكــون  قــد  الخطــورة،  شــديدة 
خطــورة  األقــل  العنــف  حــاالت  إىل  بالنســبة 
ربــط  األقــل  عــى  أو  النظــر يف تجريمهــا  إعــادة 
األســرة  عضــو  اســتعداد  بمــدى  ماحقتهــا 
أو  للعــاج  بالخضــوع  املعّنــف  أو  املرتكــب 
لــدورة تأهيــل، كأن يصبــح التعّهــد بالخضــوع 
لهذيــن التدبريــن ســبباً لوقــف املاحقــة ضــده 
يف جــرم “العنــف”. ففــي هــذه الحالــة، يتبــّدى 

يــؤّدي  أن  يؤمــل  عصــا  بمثابــة  العنــف  تجريــم 
مجــّرد التلويــح بهــا إىل إعــادة ترتيــب العاقــات 
القابلــة  غــر  العاقــات  )وبخاصــة  العائليــة 
األخــوة  أو  األبــوة  كعاقــات  قانونــاً  لانحــال 
أو البنــوة( مــن دون أن يتــم اســتعمالها فعليــاً. 
ويجــدر يف هــذه الحالــة أن نســتلهم مــا ذهــب 
إليــه قانــون املخــدرات الــذي كــّرس بمــا يّتصــل 
العــاج  مبــدأ  املخــدرة،  املــواد  اســتهاك  جــرم 

والعقــاب.  املاحقــة  عــن  كبديــل 

أعمــال  تجريــم  يف  االقــراح  توّســع  ومقابــل 
العنــف وتشــديد العقوبــات املطّبقــة عليهــا يف 
فإنــه  أعــاه،  إليهــا  املشــار  الحــاالت  مختلــف 
حقــق  وفيمــا  الزنــا.  تجريــم  إلغــاء  عــى  نــّص 
الرجــال  بــن  نّصــه  يف  املســاواة   2014 قانــون 
جــرم  توفــر  بشــروط  يّتصــل  مــا  يف  والنســاء 
عنفــاً  اعتبــاره  معــرض  يف  عقوبتــه،  أو  الزنــا 
االقــراح  جــاء  ذاتــه(،  بحــد  عنفــاً  )أي  حكميــاً 
التعديــل ليلغــي تجريــم الزنــا بعدمــا أخرجــه 
مــن نطــاق تعريــف العنــف كمــا ســبقت اإلشــارة 

إليــه. ويجــد هــذا التوّجــه مــا يــربره يف صعوبــة 
ضمــان مســاواة فعليــة يف هــذا املضمــار، بفعــل 
الزوجــن  بــن  عمومــاً  االقتصــادي  التفــاوت 
يســمح  التــي  الشــخصية  األحــوال  وقوانــن 
األزواج  بــن  ويمّيــز  الزوجــات  بتعــّدد  بعضهــا 
لجهة إمكانية املبادرة للطاق، وهي اعتبارات 
تجعــل النســاء عمومــاً أكــر تضــّرراً مــن الرجــال 

الزنــا. جــرم  مــن 

لتطبيــق  املؤسســايت  باإلطــار  يّتصــل  بمــا 
املقــرح إىل تعميــم  التعديــل  توّجــه  القانــون، 
قضــاء  يشــمل  بحيــث  القضــايئ،  التخّصــص 
يقتصــر  كان  بعدمــا  والحكــم  التحقيــق 
يشــّكل  وفيمــا  العامــة.  النيابــات  عــى  ســابقاً 
التخّصــص نظريــاً عامــل تطويــر ألداء القضــاة، 
ُيخــى أن يــؤدي التوّســع يف اعتمــاده يف هــذا 
أو  البيئــة  أو  النســاء  )حمايــة  ذاك  أو  املجــال 
صغــرة  دول  يف  إلــخ..(  الفســاد  مكافحــة 
العــادي  القضــاء  مجــال  تضييــق  إىل  كلبنــان 
مــن  يســتتبعه  بمــا  )الشــامل(،  والطبيعــي 
وقــد  العادلــة.  املحاكمــة  لضمانــات  إضعــاف 
يكــون مــن األنســب يف هــذا املضمــار أن يلتحــق 
القضاة يف سياق تدّرجهم أو يف سياق دورات 
تأهيلهــم املســتمر بــدورات تدريبيــة أو توعويــة 
التخصيــص  نعتمــد  أن  مــن  املجــال،  هــذا  يف 

فيــه.  الشــامل 

االقــراح  عــى  املاحظــات  أبــرز  هــي  هــذه 
أن  بقــي  األســري.  العنــف  لقانــون  التعديــل 
نأمــل أن يشــّق هــذا االقــراح طريقــه قريبــاً إىل 

ونتابــع. فلرناقــب  املناقشــة. 

أوامــر  ليحصــر  التعديــل  عــاد  اإلطــار،  هــذا  يف 
نحــو  عــى  وحدهــّن،  بالنســاء  الحمايــة 
يســتعيد مــا كانــت منظمــة “كفــى” طالبــت بــه 
الغايــة  أّن  الشــأن، لجهــة  هــذا  منــذ 2007 يف 
املعّرضــة  الفئــة  هــي حمايــة  القانــون  هــذا  مــن 
النســاء(،  )وهــّن  والامســاواة  املزمــن  للعنــف 
لحمايــة  كافيــاً  العــام  القانــون  يكــون  حيــث 

األســرة.  أفــراد  ســائر 

مبدئيــاً  بالنســاء  “الحمايــة”  حصــر  ويتكامــل 
مــع حصــر “العنــف” بالرجــال مــن خــال ربطــه 
األســرة  داخــل  الســلطة  اســتعمال  بإســاءة 
التمييــز مــا  كمــا ســبق بيانــه. وفيمــا يجــد هــذا 
يــرّبره يف التقاليــد املوروثــة والتــي أرســت واقعــاً 
املشــروع  التخــّوف  ويف  النســاء  ضــّد  تمييزيــاً 
مــن أن يســتغّل الرجــال هــذا القانــون لتعزيــز 
مجمــل  إطاقــه  يف  يتجاهــل  فإّنــه  ســلطتهم، 
عنفــاً  تســّبب  والتــي  األخــرى  املوروثــة  التقاليــد 
عــن  وهشاشــة  ضعفــاً  يقّلــون  ال  أفــراد  ضــد 
النســاء، كمــا هــي حــال أعضــاء األســر املســّنن 
عابــري  أو  املثليــن  أو  بإعاقــة  املصابــن  أو 

الجنــس. 

املقــرح  أّن  املضمــار  هــذا  يف  إيجابــاً  ويســّجل 
جميــع  شــمل  إىل  أيضــاً  ذهــب  التعديــل 
الحمايــة،  تدابــر  ضمــن  القاصريــن  األطفــال 
الحمايــة  يمنــح  الحــايل  القانــون  كان  بعدمــا 
الحضانــة  ســن  يف  هــم  الذيــن  لألطفــال  فقــط 
القانونيــة وفــق قانــون أحــكام قوانــن األحــوال 

بهــا. املعمــول  القوانــن  وســائر  الشــخصية 

ورغــم أهميــة التوّســع املقــرح، فإنــه يف املقابــل 
عليــه  شــرط  إضافــة  خلفيــة  عــى  الّنقــد  يقبــل 
قوامه ربط حصول العنف بـ “سوء استعمال 
أو  الجســدية  بالقــّوة  األســرة  داخــل  الســلطة 
غره”. فعدا أّن هذا الشرط ُيبنى عى مفهوم 
غــر محــدد، فإنــه يــكاد يســتبدل قاعــدة أّن ال 
مــن  أّن ال عنــف  بقاعــدة  نــص  مــن دون  عنــف 

دون ســلطة.

اإلضافــة  هــذه  تطرحــه  الــذي  األول  والســؤال 
هــي  فهــل  “الســلطة”.  طبيعــة  حــول  يتمحــور 
نــص قانــوين يتمتــع بهــا  ســلطة مســتمّدة مــن 
أحــد أعضــاء األســرة كمــا يتحّصــل مــن معظــم 
التــي  الطائفيــة  الشــخصية  األحــوال  قوانــن 
ســلطة  هــي  أم  العائلــة”  “رب  الرجــل  تعلــن 
عــى ضــوء  بالقــايض تحديدهــا  يجــدر  واقعيــة 
والديناميــات  والتفاعــات  عائلــة  كل  ظــروف 
داخلهــا؟ يف حــال األخــذ باالحتمــال األول وهــو 
االحتمــال األكــر رجحانــاً، فــإن مــن شــأن ذلــك 
داخــل  التقليديــة  الســلطة  يكــّرس مفهــوم  أن 
للمــرة  الزوجيــة،  أو  األبويــة  ســواء  األســرة، 
األوىل يف نص مدين، تماماً كما فعل القانون 
العنــف  مــن  األســرة  أفــراد  لحمايــة  الحــايل 
األسري حن كّرس مفهوم “الحق بالجماع”. 
كمــا أّن مــن شــأن هــذا الشــرط يف حــال إقــراره 
أمــام جــدل حــول مــدى توّفــر  البــاب  أن يفتــح 
ســوء اســتعمال الســلطة واســتحضار مجمــل 
أو توّطدهــا.  تنفيهــا  التــي  الطائفيــة  النصــوص 
وفيمــا يرّجــح أن يكــون واضعــو االقــراح رمــوا 
مــن خــال ذلــك إىل إعــادة تســليط الضــوء عــى 
)حمايــة  وهــي  القانــون  لهــذا  األصليــة  الغايــة 
التقليديــة(،  الرجــل  لســلطة  الخاضعــة  املــرأة 
ُيخــى أن يــؤدي عمليــاً إىل تربيــر حــاالت عــّدة 
ينتهــي  وأن  الســلطة  بمقتضيــات  العنــف  مــن 
التعريــف بالنتيجــة إىل إعــادة تضييــق شــروط 
الحمايــة بــدل توســيعها. وقــد يكــون تاليــاً مــن 

التدقيــق يف هــذا الشــرط.  إعــادة  األنســب 

األســرة  لتعريــف  هامــاً  تعديــاً  االقــراح  قــّدم 
قوامــه إضافــة “الطليــق” إىل قائمــة األشــخاص 
الذيــن يشــملهم هــذا القانــون. ويــأيت هــذا األمــر 
لُيعالــج عــدداً مــن حــاالت العنــف التــي مارســها 
خلفيــة  عــى  غالبــاً  طليقاتهــم،  عــى  رجــال 

تعريــف األســرة: عاملــة 
املنــزل مــن دون حمايــة

الجريمــة والعقــاب 

تعريــف العنــف: التحــّرر 
مــن قاعــدة أّن »ال عنــف 

مــن دون نــص«

العنــف هــو أوال ًالعنــف 
املــبر تقليديــاً

العنــف األســري جــرم 
متمّيــز 

توســيع حــاالت اإلتجــار 
بالبشــر؟ 

مــن يســتفيد مــن تدابــري 
الحمايــة؟

التعميــم يف تخصيــص 
القضائيــة  الهيئــات 

إلغــاء تجريــم الزنــا

العنــف األســري يمنــع 
إعفــاء ذوي القربــى مــن 

العقــاب 

ال عنــف مــن دون ســلطة؟ 

الزنا ال يشكل حكماً عنفاً



تقــود الجمعيــات النســائية اليــوم إحــدى أكــرب 
حمــات املناصــرة إلقــرار اقــراح القانــون الرامــي 
زواج  مــن  والحــد  الــزواج  ســّن  تحديــد  إىل 
القــراح  مســوّدة  آخــر  بحســب  القاصريــن. 
أمــام  النقــاش  قيــد  زال  مــا  الــذي  القانــون 
ســّن  يحــّدد  الربملانيــة،  والعــدل  اإلدارة  لجنــة 
واإلنــاث،  الذكــور  مــن  لــكّل  عامــاً  بـــ18  الــزواج 
ســنة   16 أكملــوا  ملــن  الرخيــص  إمكانيــة  مــع 
األحــداث  قــايض  قبــل  مــن  بالــزواج  اســتثنائياً 
)علمــاً أّن املراجــع الدينيــة الســنّية والجعفريــة 
القضــاة  بيــد  هــذه الصاحيــة  إبقــاء  عــى  تصــّر 
النــّواب  أحــد  أعلمنــا  كمــا  حصــراً  الشــرعين 
يف اللجنــة(. ويف حــن أّن معظــم الجمعيــات 
يشــّكل  االســتثناء  هــذا  أّن  تعتــرب  النســائية 
ســّن  بتحديــد  األســايس  مطلبهــا  عــن  تراجعــاً 
هــذا  عــى  اللجنــة  تصــّر  ســنة،  بـــ18  الــزواج 
التشــريعي  التــدّرج  ملبــدأ  ســنداً  اإلســتثناء 

. الطوائــف  لحساســية  ومراعــاًة 

أهميــة  عــى  التأكيــد  ومــع  ذلــك،  مــن  إنطاقــاً 
إىل  املقالــة  هــذه  تدعــو  املطــروح،  االقــراح 
مقاربتــه ضمــن ســياقه االجتماعــي وعــى نحــو 
مجــال  يف  املعاصــرة  اإلشــكاليات  مــع  يتــواءم 
حقــوق الطفــل. فكيــف يــرى القانــون جنســانية 
املطلوبــة  اإلصاحــات  هــي  ومــا  القاصــر؟ 
ملواكبــة هــذا التشــريع؟ ومــاذا تعّلمنــا التجــارب 
هــذا  يــوازن  أن  يمكــن  كيــف  املقارنــة؟ وأخــراً، 
بــن حمايــة القاصــر وحقــه يف إتخــاذ  القانــون 

القــرارات؟

املتعّلــق  القانــون  اقــراح  حــول  النقــاش  يــأيت 
قانونيــة  أرضيــة  ظــّل  يف  األطفــال  بتزويــج 
يف  العقوبــات،  فقانــون  ومتعــددة:  ملتبســة 
املــادة 505 منــه، يعاقــب العاقــات الرضائيــة 
مع قاصر أتّم الخامسة عشرة من عمره ولم 
شــهرين  مــن  بالحبــس  عشــرة،  الثامنــة  يتــّم 
أّن جميــع قوانــن األحــوال  إىل ســنتن، فيمــا 
مــن  إن  القاصريــن،  زواج  تتيــح  الشــخصية 
أو  ســنة،   18 تحــت  زواج  ســّن  تحديــد  خــال 
آخــر،  بمعنــى  بــه.  تســمح  اســتثناءات  بوضــع 
ُيمكــن للقاصريــن أن يتزّوجــوا )ضمــن شــروط 
يخضعــون  التــي  الطوائــف  قوانــن  تنظمهــا 
الجنــس  ممارســة  لهــم  ليــس  فيمــا  لهــا(، 
العاقــة  تعريــض  طائلــة  تحــت  كان،  أّي  مــع 
مــع  املجامعــة  ففــي حــال حصــول  للماحقــة. 
معــاً،  الشــريكان  ُياحــق  قاصريــن،  شــركاء 
أمــا يف حــال حصــول املجامعــة مــع غــر قاصــر، 
النظــر عــن  فياحــق هــذا األخــر وحــده بغــض 

القاصــر.  وبــن  بينــه  العمــر  فــارق 

ملتبســاً  موقفــاً  اللبنــاين  القانــون  إذاً  يتخــذ 
مــن جنســانية املراهــق، فــا يعــرف بهــا ســوى 
ضمــن اإلطــار التقليــدي للــزواج الــذي ينظمهــا، 

يجّرمهــا.  التنظيــم،  هــذا  عــن  حــادت  وإن 
التشــريعات  تتجــه معظــم  حــن  وعليــه، ويف 
نحــو فــرض ســنٍّ للــزواج أعــى مــن ســّن الرشــد 
عــى  يرّتــب  الــزواج  أّن  أســاس  عــى  الجنــي 
األزواج إلتزامــات طويلــة األمــد، نشــهد وضعــاً 
اللبنــاين،  تمامــاً يف التشــريع  هجينــاً ومخالفــاً 
أعــادت  وقــد  لإلســتمرار.  مرّشــح  وضــع  وهــو 
مــن  ذلــك  عــى  التأكيــد  االقــراح  مناقشــة 
بــزواج  الســماح  قوامهــا  أفــكار  تقديــم  خــال 
مــع  ســنة(   16( قاصــراً  يــزال  ّــا  مل وهــو  شــخص 
إبقــاء تجريــم أي عاقــة جنســية خــارج الــزواج 

قاصــر.  فيهــا  يشــرك 

هــو  للتســاؤل  مدعــاة  الوضــع  هــذا  يزيــد  ومــا 
اعراف عدد من النّواب بجنسانية القاصرين. 
هــذا مــا جــاء صراحــة عــى لســان النائبــن عمــاد 
الحــوت وعــل عّمــار خــال املناقشــات النيابيــة 
حــول إلغــاء املــادة 522 مــن قانــون العقوبــات 
التــي كانــت تســمح بكــّف املاحقــة ضــد املعتــدي 
مــواد  يف  املبّينــة  الصــور  إحــدى  يف  امــرأة  عــى 
محــددة يف قانــون العقوبــات يف حــال زواجــه 
آنــذاك  النائبــان  تدّخــل  فقــد  منهــا.  الاحــق 
 522 املــادة  مفاعيــل  بعــض  بإبقــاء  للمطالبــة 
تــّم  الــذي  الجــرم  تمّثــل  حــال  يف  وباألخــص 
كــّف املاحقــة عــى أساســه بمجامعــة قاصــرة 
غصــب.  دون  ومــن  برضاهــا  ســنة   15-18 بــن 

يخفــي غيــاب البيانــات الرســمية حــول مســألة 
زواج القاصريــن إىل حــّد كبــر ماهيــة املشــكلة 
التي ينوي اقراح القانون معالجتها وحجمها 
ومعهــا الكثــر مــن اإلصاحــات الضروريــة. فمــا 
هــي الفئــات االجتماعيــة أو املناطــق التــي تشــهد 
زيجات مماثلة؟ وهل يرتبط هذا الزواج املبكر 
بتقاليد ال تزال سائدة يف محيط ما أم بموارد 
التســّرب  مــع  صلــة  وأّي  املعنّيــة؟  العائــات 
املــدريس؟ فأهميــة اإلحصــاءات ليســت نظريــة 

طبيعــة  تكشــف  أن  شــأنها  مــن  بــل  وحســب، 
املشــكلة وعمقهــا، ممــا يســمح لنــا باستشــراف 
حــال  مثــاً، يف  نجاعــة.  األكــر  اإلصــاح  ســبل 
ثبــت ارتبــاط هــذه الزيجــات باإلمكانــات املاديــة 
للنجــاح  قابليــة  األكــر  الحــّل  فــإن  للعائــات، 
تضامــن  سياســات  وضــع  يف  يكمــن  ربمــا 

اجتماعــي. 

طرحــت  التــي  املوجبــة  األســباب  أبــرز  مــن 
متابعــة  وجــوب  هــي  القانــون  اقــراح  إلقــرار 
املبكــر  الــزواج  وخطــورة  لتعليمــه،  القاصــر 
أرجحيــة  إىل  إضافــة  القاصــرة،  صحــة  عــى 
املخاطــر  هــذه  أّن  حــن  ويف  القســري.  الــزواج 
بــزواج  األحيــان  مــن  العديــد  يف  فعــاً  ترتبــط 
حلــوالً  تتطلــب  معالجتهــا  أّن  إاّل  القاصريــن، 
مــن  أبعــد  القائــم  النظــام  شــاملة وجذريــة يف 

الــزواج.  ســّن  رفــع 

هــل  التــايل:  الســؤال  طــرح  مــن  مثــاً  بــّد  فــا 
سيؤدي رفع سّن الزواج إىل الحد من التسّرب 
تربويــة  منظومــة  ظــّل  يف  بخاصــة  املــدريس، 
وغيــاٍب  الخــاص  التعليــم  تعزيــز  عــى  قائمــة 
املجانيــة  التعليميــة  للسياســات  تــام  شــبه 
الوحيــد  العائــق  ليــس  فالــزواج  واإللزاميــة؟ 
وال األســايس أمــام متابعــة القاصــر لتعليمــه، 
األســباب  هــذه  أبــرز  مــن  الفقــر  يبقــى  حيــث 
وأهّمهــا. ويجــدر التذكــر هنــا بــأّن املرســوم رقــم 
10227  الصادر يف 8 أّيار/مايو 1997 والقانون 
رقــم 150 الصــادر يف 17 آب/أغســطس 2011 
اللذيــن كّرســا التعليــم اإللزامــي واملّجــاين تباعــاً 
يف مرحلتــي التعليــم األســايس واإلعــدادي، ال 
مراســيم  صــدور  عــى  معّلقــاً  تنفيذهمــا  يــزال 
لــم تصــدر لحينــه. بذلــك، ويف حــن  تطبيقيــة 
أّن التعليم أسايس لكثرين مّنا، إاّل أنه ليس 
أولويــات جميــع األشــخاص  بالضــرورة ضمــن 
ضمــن  وال  إناثــاً  أم  كانــوا  ذكــوراً  والفئــات، 

قدراتهــم. 

رفــع  أّن  الدراســات  بّينــت  مثــاً،  مصــر  ففــي 
مــن  القاصــرات  ملصحلــة  جــاء  الــزواج  ســّن 
أعطــن  اللــوايت  والغنيــة،  الوســطى  الطبقــة 
فرصــة متابعــة تعليمهــن، فيمــا تبــّن أّن هــذا 
التعديل اعترب “كحمل ثقيل” عى القاصرات 

 . الفقــرة  الطبقــة  مــن 

مــن  الكثــر  أّن  حــن  ويف  أخــرى،  جهــة  مــن 
املبكــر  الــزواج  مخاطــر  عــى  ترّكــز  الحمــات 
)الــوالدات املبكــرة، وخطــر التعــّرض “لتســّمم 
مهبــل،  تمــّزق  وحصــول  مميــت”،  حمــل 
إلــخ...(،  للحمــل،  الحــوض  جهوزيــة  وعــدم 
حمــات  أو  نقــاش  أّي  غيــاب  نســّجل  أّننــا  إاّل 
الصّحــة والثقافــة  أو  الصّحــة اإلنجابيــة  حــول 
هــذه  حــّدة  مــن  يفاقــم  قــد  ممــا  الجنســية، 
القاصــرات،  عــى  فقــط  ليــس  املخاطــر، 
القــادرات  غــر  الراشــدات  عــى  أيضــاً  وإّنمــا 
املناســبة  الصحيــة  الرعايــة  إىل  الوصــول  عــى 

الازمــة.   واملتابعــة 

قــد  القســري  الــزواج  أّن  حــن  ويف  أخــراً، 
أنــه  إاّل  خــاص،  بشــكل  القاصــرات  يطــال 
عــى  املــرأة  فإمكانيــة  أيضــاً.  الراشــدات  يطــال 
والعائليــة  اإلجتماعيــة  الضغــوط  مجابهــة 
االقتصاديــة  لظروفهــا  وفقــاً  تختلــف  للــزواج 
واالجتماعيــة والصحيــة، وليــس فقــط حســب 
الســياق  هــذا  يف  األهــم  النقطــة  ولعــّل  ســّنها. 
هــي خطــورة حصــر الخطــاب الحقوقــي حــول 
القاصــرات،  بفئــة  القســري  الــزواج  مســألة 
الــزواج.  ســّن  رفــع  يف  الحــّل  حصــر  وبالتــايل 
املطــروح  القانــون  اقــراح  أّن  حــن  ففــي 
مــن  للتأّكــد  يتضّمــن ضمانــات إجرائيــة مهّمــة 

وجــوب  ســيما  وال  بالــزواج،  القاصــر  رضــا 
واإلســتماع  مباشــرة  الــزواج  طلــب  تقديمــه 
غّيــب  فقــد   ، األحــداث  قــايض  قبــل  مــن  إليــه 
وهــي  أال  األساســية  اإلشــكالية  الخطــاب  هــذا 
لهمــا  تتعــرض  اللذيــن  واالســتغال  العنــف 
عــى  ويرغمهــّن  اجتماعيــة  ألســباب  النســاء 
أم  كــّن  الــزواج، قاصــرات  عــى  املوافقــة  إبــداء 
راشــدات. فِفــي حــن يعــّول عــى هــذا القانــون 
للحــّد مــن الــزواج القســري للقاصريــن، إاّل أنــه 
املســألة،  لهــذه  وغــر كاٍف  يشــكل حــاً جزئيــاً 
التفّلــت  فيــه  يطغــو  عــاّم  جــّو  ظــل  بخاصــة يف 
لــه  الــذي تتعــرض  مــن العقــاب. فهــذا العنــف 
النساء بشكل خاص يتطلب حاً شاماً أبعد 
معركــة  يتطلــب  وقــد  الــزواج،  ســن  رفــع  مــن 
عــى  وأدق  أوســع  رقابــة  يفــرض  بحيــث  أكــرب 
عمــل املحاكــم الشــرعية واملذهبيــة والروحيــة، 
الديــن  لرجــال  محاســبة  مــن  يّتبعــه  مــا  مــع 
هــذا  يف  األخطــر  ولعــّل  األمــر.  أوليــاء  وربمــا، 
املجال أّنه يغّيب النقاش عن حرية اإلرادة يف 
الــزواج بشــكل عــام، بغــض النظــر عــن املعيــار 
قــد  املطــروح  القانــون  أّن  حــن  ويف  العمــري. 
لــم  أّنــه  إاّل  القاصريــن،  زواج  مســألة  يعالــج 
يلحــظ مســألة حــق القاصــر يف تقديــم دعــوى 
الطــاق، ممــا يبقــي القاصــرة تحــت رحمــة ويّل 

أمرهــا.

القاصريــن  زواج  مســألة  ترتبــط  إذاً،  هكــذا 
وثقافيــة  اجتماعيــة  عوامــل  مــع  وتتشــابك 
)اكتســاب  سياســية  وربمــا  واقتصاديــة 
هــذه  قــراءة  يحّتــم  ممــا  معّقــدة،  الجنســية( 
املشــكلة ليس فقط من املنظور التقني البحت 
ســياقها  ضمــن  أيضــاً  وإّنمــا  الســن(،  )رفــع 
األوســع، مــع مــا يســتتبع ذلــك مــن إصاحــات 
والصحيــة  التعليميــة  املنظومــة  يف  بنيويّــة 

والعدليــة.

ال تبّشر التجارب العربية يف رفع سّن الزواج 
بدور تغيري للقانون. مثاً، تشر الدراسات 
الــزواج أّدى إىل  يف املغــرب  إىل أّن رفــع ســّن 
رســمياً،  املســّجلة  غــر  الزيجــات  يف  ازديــاد 
حيــث يتــّم الــزواج أمــام املرجــع الدينــي، بــدون 
بلــوغ  عنــد  إاّل  النفــوس  دوائــر  لــدى  تســجيله 
القاصــر ســّن الــزواج. ولعــّل أخطــر مــا يف األمــر 
موقــع  يف  القاصــرات  يضــع  الــزواج  هــذا  أّن 
يتعلــق  مــا  يف  ســيما  ال  تعقيــداً،  وأكــر  هــّش 
بإثبــات نســب أطفالهــّن، وعــدم قدرتهــّن عــى 
ذلــك  إىل  أضــف  الصحيــة.  بالتغطيــة  التمّتــع 
إىل  اللجــوء  إشــكالية  مــن  مصــر  يف  بــرز  مــا 

 . األعمــار  تزويــر 

بمحدوديــة  اإلعــراف  مــن  بــد  ال  وعليــه، 
لــم  مــا  اجتماعــي،  تغيــر  إحــراز  يف  التشــريع 
يــأِت ضمــن سلســلة مــن التدابــر االجتماعيــة 
إليــه  دعــت  مــا  وهــذا  الشــاملة.  واالقتصاديــة 
النقــاش  خضــم  يف  األردنيــة  املنّظمــات  أيضــاً 
عــن  عــرّبت  بحيــث  الــزواج  ســّن  رفــع  حــول 
بحمــات  القانــون  هــذا  إقــرار  إرفــاق  ضــرورة 
توعيــة إجتماعيــة جدّيــة . ولعــّل مــا يزيــد مــن 
هــو  لبنــان  يف  القانــون  هــذا  تفعيــل  صعوبــة 
للــزواج،  مختلفــة  بأشــكال  القانــون  اعــراف 
وال ســيما عقــد الــزواج الشــفهي )زواج املتعــة 
مثــاً( الــذي ال يتطّلــب وجــود مــأذون أو رجــل 
مــدى  عــن  جديــة  أســئلة  يطــرح  ممــا  ديــن، 

القانــون. هــذا  فــرض  قابليــة 

مــن  العديــد  القاصريــن  زواج  مســألة  تظّهــر 
يف  النقــاش  قيــد  زالــت  مــا  التــي  اإلشــكاليات 
مجــال حقــوق الطفــل بشــكل عــام. ولعــل أبــرز 
هــذه اإلشــكاليات تتعلــق بكيفيــة التوفيــق بــن 
دورهــم  وتعزيــز  القاصريــن  خيــارات  إحــرام 
يف إتخــاذ القــرارات، مقابــل ضمــان حمايتهــم. 
يخضــع  النقــاش  هــذا  أّن  اليــوم  الثابــت  فمــن 
التيــار  هــو  األّول،  تياريــن:  بــن  لتجاذبــات 
األطفــال  حمايــة  إىل  يدعــو  الــذي  الحمــايئ 
والثــاين،  بالراشــدين،  الحقــوق  ســائر  وحصــر 
يدعــو  الــذي  التحرري/الحقوقــي  التيــار  وهــو 
وإحــرام  الحقــوق  أوســع  األطفــال  منــح  إىل 
ككائــن  الطفــل  مفهــوم  وتكريــس  خياراتهــم 
مــن  ولعّلــه  حقــوق.  وصاحــب  مســتقّل 
يف  رواجــاً  األكــر  التيــار  إّن  القــول  البديهــي 
معظم التشريعات املحّلية والدولية هو ذلك 
الداعــي إىل املوازنــة بــن حــق الطفــل يف إتخــاذ 
حمايتــه،  تضمــن  قيــود  وضــع  مــع  القــرارات 
“اللطيفــة”  األبويــة  باملقاربــة  يعــرف  مــا  وهــو 

 .  gentle paternalism

 )1989( الطفــل  حقــوق  إتفاقيــة  وكانــت 
كّرســت هــذه املقاربــة مــن خــال منــح األطفــال 
ثبــت  بعدمــا  وذلــك  الحقــوق،  مــن  مجموعــة 
 - لألطفــال  الرعائية/الحمائيــة  النظــرة  أّن 
والتــي تنظــر إىل الطفولــة كمرحلــة مــن العجــز 
تهميــش  إىل  فعليــاً  تــؤدي   - والهشاشــة 
مــا  وهــذا  هشاشــتهم.  مــن  وتعــزز  قدراتهــم 
أثبتتــه الدراســات يف مجــاالت عــّدة، ال ســيما 
التاريــخ ، وعلــم اإلجتمــاع ، وعلــم النفــس ، 

  . والقانــون   ، والتعليــم 

حــّق  اإلتفاقيــة  مــن   12 املــادة  كّرســت  وقــد 
الطفل يف التعبر عن رأيه يف املسائل املتعّلقة 
اإلعتبــار  اآلراء  هــذه  إيــاء  ووجــوب  بــه، 
ونضجــه.  املعنــي  الطفــل  لســّن  وفقــاً  الواجــب 
ولعــّل هــذه املشــاركة تصبــح أكــر إلحاحــاً مــع 
اكتســاب الطفــل ملســتوى إدراك أعــى ال ســيما 

باملراهقــن. املّتصلــة  القضايــا  يف 

ماحظتــن  نســّجل  املنطلــق،  هــذا  مــن 
باملســار  متعّلقــة  وهــي  األوىل،  ختامّيتــن: 
التشــريعي لإلقــراح. فإضافــة إىل أّن مــن صــاغ 
عنــه  ودافــع  وعارضــه  وناقشــه  االقــراح  هــذا 

هــم مــن الراشــدين حصــراً )وهــو أمــر شــبه مــربر 
الدراســات  غيــاب  أّن  إاّل  الراهــن(،  الوقــت  يف 
القاصــرون  يعيشــه  الــذي  الواقــع  توّثــق  التــي 
فقــط  ليــس  يــؤدي  املبكــر  الــزواج  مســائل  يف 
إىل  أيضــاً  بــل  القــرار،  عــن صنــع  تغييبهــم  إىل 
املشــكلة وتقييــم  تغييــب أصواتهــم يف تحديــد 
هــذا  يف  التشــريع  فــإن  هكــذا،  عليهــم.  أثرهــا 
إىل  اإلســتماع  محاولــة  حتــى  بــدون  املجــال 
املســار  هيمنــة  نحــو  إنزالقــاً  يشــّكل  األطفــال 
لتحديــد  أساســية  ملعطيــات  وتغييبــاً  الحمــايئ 
األكــر  العامــة  والسياســات  التشــريع  وجهــة 

ماءمــة.

أمــا املاحظــة الثانيــة، فتكمــن يف نــّص القانــون 
املقــرح. فبحســب آخــر مســوّدة، نــّص اإلقــراح 
أكمــل  الــذي  للقاصــر  الرخيــص  وجــوب  عــى 
قــايض  قبــل  مــن  بالــزواج  عمــره  مــن  الـــ16 
االحداث، وهو أمر قد يسّجل يف خانة املوازنة 
القــرارات  إتخــاذ  عــى  القاصــر  قــدرات  بــن 
أوجبــت  قــد  نفســها  املــادة  أّن  إاّل  وحمايتــه. 
اإلستماع إىل القاصر من قبل قايض األحداث 
“بحضــور املندوبــة اإلجتماعيــة ووالديــه”، ممــا 
القاصريــن  عــى  األهــل  ســلطة  تكريــس  يعيــد 
ويفتــح املجــال أمــام الضغوطــات عليهــم. لــذا، 
بضمانــات  القانــون  اســتتباع  الضــروري  مــن 
تعــّزز  األحــداث  قــايض  أمــام  للقاصــر  إجرائيــة 
للحقــوق.   كصاحــب  إليــه  اإلســتماع  يف  حقــه 

ممــا ال شــك فيــه أّن الســلطات غالبــاً مــا تفّضــل 
صورتهــا،  تحّســن  التــي  الســريعة”  “الحلــول 
أو  تغيــر  أّي  إجــراء  إىل  تضطــر  أن  دون  مــن 
وبالطبــع،  القائمــة.  للمنظومــة  حقيقــي  نقــد 
إقــراره،  حــال  يف  ســيجّنب،  االقــراح  فــإن 
إاّل  أخطــار جّمــة.  مــن  القاصــرات  مــن  العديــد 
لــن  الــزواج  ســّن  برفــع  قانــوين  تعديــل  أّي  أّن 
يكــون كافيــاً إاّل يف حــال تكاملــه مــع إصاحــات 
واإلقتصاديــة  االجتماعيــة  للمنظومــة  جذريــة 
والتضامــن  والصحــة  التعليــم  منهــا  القائمــة، 
األحــوال  قوانــن  وبالطبــع  االجتماعــي، 
النســاء،  حقــوق  تعزيــز  اتجــاه  يف  الشــخصية 
حمايتهــّن.  وســبل  والراشــدات،  القاصــرات 

أخراً، ويف حن أّن النظرة الحمائية للطفولة 
حمايــة  نّيــة  يف  عاطفيــاً  مــربراً  لهــا  تجــد  قــد 
الوعــي  حصــر  يف  “عقانيــاً”  ومــربراً  األطفــال 
إاّل  القاصريــن،  عــى  وإنــكاره  الراشــدين  بفئــة 
ليســت  املقاربــة  هــذه  أّن  الثابــت  مــن  بــات  أّنــه 

لألطفــال.  بالنســبة  األفضــل 

االســتثناء  هــذا  عــن  النائبــن  دفــاع  جــاء  وقــد 
العاقــات  نفســه:  التشــريع  روحيــة  ضمــن 
يف  شــائعة  باتــت  املراهقــن  بــن  الجنســية 
املــدارس والجامعــات، لــذا، يقتــي تنظيمهــا 
وقولبتهــا ضمــن إطــار الــزواج . وبــدل أن تــؤدي 
النقاشــات آنــذاك إىل حــث النــواب عــى إلغــاء 
تجريــم هــذه العاقــات، اتجهــوا نحــو تنظيمهــا 
يف إطار الزواج، وإاّل، معاقبتها. وهذا ما عاد 
نــّواف املوســوي يف مقابلــة  وأشــار إليــه النائــب 
مــع “املفكــرة”، حيــث بــرر إبقــاء مفاعيــل املــادة 
عاقــات  هنــاك  بـــ”أّن  القاصريــن  عــى   522
ونعــرف  واقعيــن  ولنكــن  اغتصابــاً،  ليســت 
الثانويــات  يف  تبــدأ  الجنســية  العاقــات  أن 
اليــوم، وأن الوعــي الجنــي يبــدأ يف عمــر 12 
ســنة   16 بعمــر  شــاب  أغــرم  إذا  فهــل  ســنة، 
نذهــب  عاقــة  وأقامــا  العشــرينات  يف  بامــرأة 
جرمــاً”.  يرتكبــا  لــم  وهمــا  املحكمــة؟  إىل  بهمــا 
تجريــم  يف  القانــون  اســتمرار  أســباب  وعــن 
هــذه العاقــات - بــن راشــد وغــر راشــد أو بــن 
قاصريــن - يتوّقــف املوســوي عنــد التبايــن بــن 
التوّجهــن الدينــي واملــدين، حيــث يقبــل األول 
العاقــات  يقبــل  وال  ســنة   16 بعمــر  بالــزواج 
الجنســية يف العمر نفســه، بينما يغض املدين 
النظــر عــن العاقــات الجنســية تحــت 18 ســنة 
وال يقبــل بالــزواج تحــت الســّن نفســه، ليقــول 
الشــيعة  عنــد  شــرعياً  املشــكلة  تحــل  “ربمــا 
بالزواج املؤقت، فأين املشكلة إذا التقت رغبة 
الرشــد”  بســّن  كلــه متعلــق  فاألمــر  الطرفــن، 
بــل  معــن  بســّن  مرتبــط  أنــه  يــرى  ال  الــذي 
بمســتوى الوعــي والنضــج الفكــري والعاطفــي 

 . واإلجتماعــي  والجنــي  والجســدي 

ألحــكام  دراســة  نتائــج  تظهــر  ذلــك،  مــن  أكــر 
النتائــج  الجنايــات  محكمــة  أمــام  اإلغتصــاب 
الواقعية لإلبقاء عى هذا التجريم. فقد تبّن 
انتهــت إىل رد دعويــن  الجنايــات  أّن محكمــة 
راشــدين  ضــد  قاصرتــن  أمــر  ولّيــا  أقامهمــا 
للمــادة  ابنتيهمــا ســنداً  عــى خلفيــة مجامعــة 
أّن  أســاس  عــى  قاصــرة(،  )مجامعــة   505
املجامعــة تمــت برضــا هاتــن األخرتــن  وتبعــاً 
لثبوت وجود عقد زواج ديني )وهو يف إحدى 

 . شــفهي(  متعــة”  “زواج  عقــد  الحالتــن 

القاصريــن  عاقــات  تجريــم  يظهــر  بذلــك، 
وكأّنــه  بزواجهــم  الســماح  ظــل  يف  الرضائيــة 
يهــدف ليــس إىل حمايــة هــؤالء، بــل بالدرجــة 
اجتماعيــة  ســلوكيات  تكريــس  إىل  األوىل 
الجنســية  العاقــات  حصــر  قوامهــا  معّينــة، 

الــزواج. بإطــار 
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حــول  لبنــان  يف  النقاشــات  مؤخــراً  تكاثــرت 
الشــخصية  األحــوال  قوانــن  ماءمــة  مــدى 
النســاء  حقــوق  ســيما  وال  الحقــوق،  ألبســط 
وحاجاتهّن. وأمام فشــل كل محاوالت فرض 
طرحــت  الشــخصية،  لألحــوال  مــدين  قانــون 
اإلشــكالّيات.  مــن  نوعــن  النقاشــات  هــذه 
النســاء  أوضــاع  تحســن  ســبل  إشــكالّية  أوالً 
يشــّكل  فهــل  العائلــة:  قوانــن  يف  واألطفــال 
حــاً  الطائفيــة  القوانــن  ضمــن  مــن  التغيــر 
املركزيّــة؟  املدنّيــة  الحلــول  تعــّر  أمــام  مقنعــاً 
القوانــن  هــذه  تغيــر  ســبل  إشــكالّية  وثانيــاً 
الشــعبية:  الضغــوط  مــع  تفاعــاً  “الدينيــة” 
ففيمــا الجــواب عــى ســؤال التغيــر التشــريعي 
بســيط نســبياً بالنســبة للقوانــن املدنيــة، عــى 
ممثليــه  الشــعب  ينتخــب  إذ  نظريــاً،  األقــل 
القوانــن  تنتــج  التــي  التشــريعية  الســلطة  يف 
لســلطات  بالنســبة  معّقــداً  يبقــى  وتعّدلهــا، 
بالتــايل  خاضعــة  وغــر  ُمنَتخبــة  غــر  دينيــة 
املحاســبة  أنــواع  مــن  نــوع  ألي  اآلن  حتــى 
الشــعبية. وبينمــا تبقــى املســألة األوىل )مــدين 
وتفضيــات  ملعايــر  خاضعــًة  دينــي؟(  أو 
هــذا  يناقشــها  لــن  وإيديولوجيــة  سياســية 
املقــال )وإن ســيعرض دوافــع اللــوايت يعتمــدن 
خيــار التغيــر مــن داخــل الطوائــف(، ســأحاول 
اســتذكار  عــرب  الثانيــة  اإلشــكالية  معالجــة 
فيهــا  ســاهم  التــي  لبنــان  يف  الوحيــدة  الحالــة 
جــزيئ  تغيــر  يف  األســفل  مــن  شــعبي  حــراك 
لقانــون طائفــي، وهــي حالــة الطائفــة الســّنية 
األخــرى  الحــاالت  تبقــى  بالفعــل،   .)2012(
يف  الشــخصية  األحــوال  قوانــن  لتعديــل 
العقدين األخرين )أي الحالة األرثوذوكســية 
والدرزيــة   2005 عــام  واإلنجيليــة   2003 عــام 
عــام 2017( محصــورة بتغيــر عامــودي أنتجتــه 
ذلــك  كان  وإن  العليــا،  الدينيــة  الســلطات 
تجاوبــاً مــع مطالبــات غــر مباشــرة مــن النــاس 
الطوائــف  تبقــى  فيمــا  الطوائــف،  هــذه  يف 
األخرى حتى اليوم واقعة يف سبات تشريعي 
عميــق )وإن كان أقــّل عمقــاً مــن ثبــات الدولــة 
اللبنانية املدنية يف كثر من املجاالت(. وتطرح 
الســّنية أســئلة مهمــة لواقــع قوانــن  التجربــة 
للتغيــر:  وقابليتهــا  اليــوم  لبنــان  يف  العائلــة 
فهــل تمّكنــت فعــاً عشــرات النســاء مــن فــرض 
تعديــل قانــون العائلــة عــى الســلطات الدينيــة 
ذلــك صحيحــاً  وإن كان  الســّنية؟  الطائفــة  يف 
كّليــاً أو جزئيــاً، كيــف فعْلــَن ذلــك، بأيــة مــوارد 
املمكــن  واســراتيجيات وتحالفــات؟ وهــل مــن 
يف  الســّنية  التجربــة  استنســاخ  واملستحســن 
الطوائــف األخــرى، وبأيــة شــروط وبأيــة كلفــة 

سياســية؟

ال بــّد مــن اإلشــارة بدايــًة إىل أّن حــراك النســاء 
حقــوق  “شــبكة  ضمــن  الســّنية  الطائفــة  يف 
دوغــان،  إقبــال  املحاميــة  وبقيــادة  العائلــة” 
وحــده  يفّســر  أن  يمكــن  ال  أهمّيتــه،  عــى 
هــذا  وكان   .2012 عــام  حصــل  الــذي  التغيــر 
التغيــر قــد طــال ســّن الحضانــة الــذي يشــّكل 
لــألب  األوالد  حضانــة  لنقــل  األســايس  املعيــار 

 7 مــن  فُرِفــع  الوالديــن،  افــراق  حــال  يف 
 12 إىل  لإلنــاث  ســنوات  و9  للذكــور  ســنوات 
القواعــد  بعــض  لــت  ُعدِّ للجنســن، كمــا  ســنة 
املتعّلقة باملهر. فالقوانن “الدينية” وأنظمتها 
الحديثــة غــر معّلقــة يف فضــاء ال اجتماعــي، 
ســياق  ضمــن  وُتَطّبــق  ــر  وُتَفسَّ ُتنَتــج  إنمــا 
الحــراك  نســاء  اســتفادت  معــّن،  اجتماعــي 
إنتــاج  يف  للمســاهمة  خصائصــه  بعــض  مــن 
خصائــص  وأول  املذكــور.  التشــريعي  التغيــر 
هــذه املســاحة القانونيــة الدينيــة يف لبنــان هــي 
فيــه  تتكاثــر  محيــط  يف  عقديــن  منــذ  تخّبطهــا 
وضــع  مــا  والحقوقيــة،  النســوية  الحــركات 
موقــٍع  يف  الطائفيــة  القضائيــة  املنظومــات 
الخطــاب  مــن  فبالرغــم  مســبوق.  غــر  دفاعــي 
الدينــي املتشــّدد عــى هــذا الصعيــد، والرافــض 
املســتجّدة،  النســويّة  والخطابــات  لألفــكار 
أصبــح عــى املرجعيــات الدينيــة املعنّيــة بقوانــن 
تــرّبر، وبشــكل مســتمّر، مواقفهــا  أن  العائلــة 
)والجهــود  العامــة  املســاحة  يف  وقوانينهــا 
الطائفــة  داخــل  مؤخــراً  الحاصلــة  التربيريــة 
الشــيعية خــر دليــل عــى ذلــك(، أمــام التدّفــق 
يف  والنســويّة  الحقوقيــة  لألفــكار  الضاغــط 

التواصــل. ووســائل  اإلعــام 

أمــا العامــل الهيــكل الثــاين الــذي مّهــد للتغيــر 
التشريعي عام 2012، فهو وجود تيار قضايئ 
إصاحــي قديــم داخــل املحاكــم الشــرعية. ومــن 
املعلــوم أن هــذا التيــار ال يحتــّل واجهــة القضــاء 
الشرعي، بما أّن القضاة “اإلصاحين” أقّلية 
فيه، كما أنه تيار غر معروف وظاهر إعامياً 
اليــوم  املســيطرة  علماين/دينــي  ثنائيــة  بفعــل 
عــى الخطــاب العــام التــي تحــول دون تســليط 
الضــوء عــى التنــّوع داخــل كل معســكر. وقــد 
مهّمــة  إصاحيــة  أرضيــة  التيــار  هــذا  شــّكل 
حيــث  الدينيــة،  املنظومــة  داخــل  مــن  للتغيــر 
القضــاء  داخــل  لهــّن  حلفــاء  النســاء  وجــدت 

الشــرعي، مــا ســّهل عمليــة تقّبــل مطالبهــّن.

 ،2007-2012 ســنوات  شــّكلت  وأخــراً، 
الطائفــة  يف  النســايئ،  الحــراك  ســنوات  وهــي 

الســّنية بالــذات مســرحاً ملواجهــة بــن القضــاة 
مســألة  حــول  األحــداث،  وقضــاة  الشــرعين 
حمايــة األطفــال يف حــال الخطــر. وكان بعــض 
قضــاة األحــداث قــد اعتــربوا أّن تطبيــق قواعــد 
الحضانــة الدينيــة مــن قبــل املحاكــم الشــرعية 
خطــر  حالــة  يف  األطفــال  بعــض  يضــع  قــد 
تســتدعي تدخّلهــم، مــا أثــار موجــة اعراضــات 
منطقــاً  العامــل  هــذا  وفــرض  آنــذاك.  شــرعية 
حــول  القضائيتــن  املنظومتــن  بــن  تنافســياً 
ضاعــف  مــا  الطفــل،  حمايــة  املؤّهلــة  الجهــة 
الروحيــن  القضــاة  عنــد  املوجــود  القلــق 
يف  التغيــرات  بعــض  وأنتــج  والشــرعين، 
أقنــع  كمــا  واألحــكام.  القضائيــة  املمارســات 
املنظومــة  يف  أساســين  فاعلــن  العامــل  هــذا 
الشرعية بحتمّية املعادلة التي توجب التنازل 
“الدينيــة”  القانونيــة  القاعــدة  مضمــون  عــن 
يف  إنتاجهــا  ســلطة  عــى  الحفــاظ  أجــل  مــن 

العائلــة.  مجــال 

وتكاملت هذه العوامل البنيوية لتمنح نساء 
داخــل  مــن  للتغيــر  مَؤّهلــة  أرضّيــة  الحــراك 

الســّنية. الطائفــة 

فيما ترى بعض التيارات النســويّة أن مشــكلة 
قوانــن األحــوال الشــخصية تكمــن أساســاً يف 
طابعها الديني العنيف يف ذاته تجاه النساء، 
مــن  لحمايتهــّن  التدّخــل  الدولــة  مــن  طالبــًة 
“شــبكة  حــراك  اعتمــد  الطوائــف،  قوانــن 
فتوّجــه  مختلفــة،  مقاربــة  العائلــة”  حقــوق 
الطائفيــة  الســلطة  إىل  وحصــراً  مباشــرة 
الســّنية وقوانينهــا يف مــوازاة تغييــب الدولــة، 
مما أّدى إىل اضمحال طموح الدولة القوية 
تكتفــي  التــي  الدولــة  مكانــه  لتحــّل  املشــرِّعة 
أخــرى،  مســاحة  يف  ُمنَتجــة  قواعــد  بتســجيل 
التموضــع  هــذا  أثــار  وقــد  الطوائــف.  مســاحة 

النســويّات  بعــض  قبــل  مــن  عنيفــة  انتقــادات 
شــرعية  بإضفــاء  “الشــبكة”  اّتهمــن  اللــوايت 
لدوغــان  أن  الدينيــة، الســّيما  الســلطات  عــى 
النســويّات  صفــوف  يف  طويــل  نضــايل  تاريــخ 

اليســارّيات. 

ارتكــز  إذ  مرّكبــاً  الحــراك  نســاء  رّد  وأىت 
مفهــوم  تعقيــدات  منهــا  عــّدة،  عوامــل  عــى 
“الجنــدر” الــذي يســتفّز العديــد مــن النســاء، 
ومســألة التمويــل الغربــي الــذي تتلقــاه بعــض 
مشــروعية  يضعــف  مــا  النســويّة  الجمعيــات 
)إنــه  برغماتيــة  العتبــارات  إضافــة  مطالبهــا، 
حــّل املــدى القصــر إلراحــة النســاء الخاضعــات 
املــدى الطويــل  للقوانــن الدينيــة، فيمــا هــدف 
يبقى مدنياً( واعتبارات تكتيكية )الهجوم عى 
واقعــي،  غــر  جذريــاً  لتغيــره  بأكملــه  النظــام 
اليــوم(.  معدومــة  تبــدو  نجاحــه  فــرص  أن  إذ 
وغالباً ما استعرضن يف هذا السياق التربيري 
تاريخــاً طويــاً مــن “الهزائــم” املدنيــة، تتضّمــن 
الشــخصية  قانــون األحــوال  إجهــاض مشــروع 
املــدين عــام 1998 )فكيــف تنجــح بعــض النســاء 
الجمهوريــة  رئيــس  أخفــق  حيــث  املعــزوالت 
اليــاس الهــراوي نفســه(، وتنتهــي باإلخفاقــات 

األحــداث.  لقــايض  الحديثــة 

فمسألة األحداث قامت بدور أيضاً يف تشجيع 
خيــار  عــن  االبتعــاد  عــى  “الشــبكة”  نســاء 
القانــون املــدين وماقــاة خيــار تعديــل القوانــن 
لقضــاء  “فشــاً”  الّنســاء  رأتــه  فمــا  الدينيــة. 
وتراجعــه  أطفالهــّن،  حمايــة  يف  األحــداث 
يف  ســاهم  الشــرعية،  املحاكــم  أمــام  الّنســبي 
إقناعهّن بأّن طريق التغير لن تمّر عرب الدولة 
املركزيــة املدنيــة وقضاتهــا، إّنمــا عــرب الطوائــف. 
مــن  وبعضهــّن  األمهــات،  مــن  العديــد  وكان 
نســاء الحــراك، قــد لجــأن بعــد 2007 )وأحــكام 
قضــاء  إىل  الشــهرة(  خميــس  فــوزي  القــايض 
األحداث للهروب من قاعدة سّن الحضانة يف 
املحاكــم الروحيــة والشــرعية. وُتظِهــر املقابــات 
“فشــل  مســألة  أّن  كيــف  الحــراك  نســاء  مــع 
القضــاء املــدين” حاضــرٌة دائمــاً يف خطاباتهــّن، 

القــايض  “إبعــاد  مســألة  اســتذكار  يتــّم  حيــث 
ململــكات  وتعــّرض  “تجــّرأ  الــذي  خميــس” 
جــون  القــايض  تجربــة  حتــى  أو  الطوائــف”، 
قــزي الــذي “عوقــب ولــم يعــد لــه مكتــب” ألنــه 
اللبنانيــة  لــألم  للســماح  االجتهــاد  عــى  تجــّرأ 
نســاء  واعتــربت  ألوالدهــا.  جنســيتها  بإعطــاء 
املدنيــن  القضــاة  تدجــن  أّن  بالتــايل  الحــراك 
املــدين  القضــاء  يف  بهــّن  مرّحــب  غــر  جعلهــّن 
دفعهــّن  مــا  أطفالهــّن،  مصلحــة  عــن  للدفــاع 
نحــو معادلــة معاكســة للتــي عرضناهــا ســابقاً 
بخصــوص القضــاة الشــرعين، وهــي: التنــازل 
عن مصدر القاعدة القانونية )ديني أو مدين( 
أمــاً يف تغيــر مضمونهــا. وأّدى بالتــايل تاقــي 
املعادلتن إىل دفع النساء نحو العمل لتغير 
القوانــن الدينيــة واحــداً تلــو اآلخــر مــن جهــة، 
وزيــادة حظــوظ نجاحهــّن عــرب زحزحــة مســاحة 

أخــرى. مــن جهــة  الشــرعي  القضــاء 

تكتيكيــة  حججــاً  الحــراك  نســاء  قّدمــت  كمــا 
مــن  يقّلــل  حراكهــّن  إّن  تقــول  كالتــي  أخــرى، 
القوانــن  مضمــون  أّن  إذ  الطوائــف  اســتفزاز 
بالتغيــر  املطالبــة  موضــوع  وحــده  الطائفيــة 
كّل  عــى  الركيــز  أّن  كمــا  مبدؤهــا.  وليــس 
املقاومــة  حــّدة  مــن  يقّلــل  حــدة  عــى  طائفــة 
عــرب  الحقــاً  النجاحــات  تراكــم  فيمــا  العامــة، 
كل الطوائــف يــؤّدي إىل النتائــج العمليــة ذاتهــا 
كمــا  املدنّيــة.  النســويّة  التيــارات  تتمّناهــا  التــي 
أّن الحــراك محصــور ببعــض النقــاط املوضعيــة 
والحضانــة  )فالطفــل  للجــدل  إثــارة  واألقــل 
مســألة  فيمــا  إجماعــاً،  وتلقــى  ســهلة  مســألة 
اإلرث الشــائكة ال يتــّم التطــّرق إليهــا مثــاً(، مــا 

ضــده. املقاومــة  يضعــف 

عــى  املرتكــزة  الحجــج  عــادة  تلقــاه  الــذي 
القواعــد الدوليــة، مــن جهــة ثانيــة. وباإلضافــة 
الحــراك  أبــرز  الفقهيــة،  التعدديــة  هــذه  إىل 
إســامية  دول  لقوانــن  أخــرى  تعدديــة 
واملغــرب،  وتونــس  ســوريا  مثــل  وعربيــة 
اإلســام  يشــّكل  لــم  واألزهــر،  مصــر  وطبعــاً 
ومهمــة  جذريــة  إصاحــات  أمــام  عائقــاً  فيهــا 
الحــراك  ابتكــر  وأخــراً،  العائلــة.  قوانــن  يف 
مثــل  املبــادئ  لبعــض  جديــدة  اســتثمارات 
مبــدأ العدالــة، أو لبعــض املعايــر مثــل معيــار 
بــن  للتمييــز  وذلــك  النفســية،  الطفــل  صحــة 

الفقهيــة. واآلراء  األقــوال  مختلــف 

التعدديــات  هــذه  إلبــراز  األوىل  والنتيجــة 
يف  كانــت  واملعياريــة  والدوليــة  الفقهيــة 
تعطيــل خطــاب الخصائــص الثقافيــة )تهديــد 
الــذي  اإلســامية(  أو  اللبنانيــة  العائلــة 
لرفــض  الدينيــة  الســلطات  عــادة  تســتعمله 
أمــا  العائلــة.  لقوانــن  اإلصاحيــة  املقرحــات 
النتيجــة الثانيــة، فكانــت يف تفكيــك القدســّية 
موضــوع  يف  القواعــد  لبعــض  املعطــاة 
العائلــة بفعــل طابعهــا الدينــي، إذ أّن إثبــات 
التعّدديــة اإلســامية ألغــى إمكانيــة التقديــس 
تعــد  لــم  الحضانــة  فمســألة  بــه.  التحّجــج  أو 
كمــا  الدينيــة،  الســلطات  تحتكرهــا  مســألة 
أنهــا لــم تعــد مســألة دينيــة فقهيــة فقــط، عــرب 
عــى  جديــدة  وقواعــد  جــدد  فاعلــن  دخــول 
معادلــة كان يحتكــر مســاحتها ولغتهــا ســابقاً 
رجــال الديــن، مــا أنتــج مســاواة غــر مســبوقة 

الحــراك]2[. ونســاء  هــؤالء  بــن  األرض  عــى 

حقــوق  “شــبكة  حــراك  خصائــص  أبــرز  مــن 
الحقوقيــة  اللغــة  تجاهــل  أنــه  العائلــة” 
املُعَتَمــدة إجمــاالً مــن قبــل التيــارات النســويّة، 
املعاهــدات  عــى  أســايس  بشــكل  واملرتكــزة 
عــى  االعتمــاد  فبــدل  الدوليــة.  والنصــوص 
أو  “ســيداو”  معاهــدة  يف  املوجــودة  الحقــوق 
اللجــوء  تــّم  مثــاً،  الطفــل  اتفاقيــة حقــوق  يف 
فعاليــة  ذات  إىل منظومــة حقوقيــة مختلفــة 
فقــد  الدينيــة.  الســلطات  أمــام  مضاعفــة 
الشــريعة  داخــل  التعدديــة  اســتثمار  تــّم 
اإلســامية بحــّد ذاتهــا، مــن خــال إبــراز تنــّوع 
الحنفيــة  املدرســة  داخــل  الفقهيــة  التيــارات 
يخــّص  فيمــا  لبنــان(  يف  ســّنياً  )املُعَتَمــدة 
غــر  تلفيــق  عمليــة  يشــّكل  مــا  الحضانــة، 
رســمية مــن األســفل. ومــا يمّيــز هــذه العمليــة 
هــي أنهــا جــرت عــى أيــدي نســاء أغلبهــّن لســن 
قانونّيــات وغــر متمّرســات يف علــم الشــريعة 
رجــال  تفــّرد  مــا  غالبــاً  مســألة  اإلســامية، يف 

لبنــان. يف  عنهــا  بالــكام  الديــن 

فمــع صمــت قانــون حقــوق العائلــة العثمــاين 
الحضانــة،  مســألة  حــول   1917 عــام  الصــادر 
كانت املادة 242 القديمة )قبل تعديل 2011( 
مــن قانــون تنظيــم املحاكــم الشــرعية تقــول إّن 
عى القايض الشرعي أن يلجأ ألرجح األقوال 
أّن نســاء  إاّل  أبــي حنيفــة.  اإلمــام  مــن مذهــب 
العبــارة األخــرة  الحــراك فّككــن بديهيــة هــذه 
الحنفيــة  املدرســة  داخــل  التعدديــة  إبــراز  عــرب 
نــزع  بشــكل  الحضانــة،  بخصــوص  وأقوالهــا 
الديــن  ورجــال  الدينيــة  الســلطات  احتــكار 
لتنــاول موضــوع القواعــد الدينيــة مــن جهــة، 
وجعــل رفــض حجــج النســاء الفقهيــة مســألة 
التلقــايئ  الســريع  الرفــض  مــن  بكثــر  أصعــب 

أخــراً  عامــاً  السياســيون  الفاعلــون  شــّكل 
النســاء  حــراك  إنجــاح  يف  ســاهم  وأساســّياً 
لتعديل قانون األحوال الشخصية يف الطائفة 
عــى  تقتصــر  لــم  التغيــر  فمســألة  الســّنية. 
مــن  وتاعــب  الحــراك  اعتمدهــا  اســراتيجية 
خالهــا بالقواعــد الفقهيــة والقانونيــة لتحقيــق 
ظــروف  إلنتــاج  العمــل  األمــر  اقتــى  أهدافــه. 
بــارزة  سياســية  شــخصيات  بتدّخــل  تســمح 
الــوزراء  رئيــس  مثــل  الســّنية،  الطائفــة  مــن 
الســابق فــؤاد الســنيورة والوزيــر الســابق خالــد 
قبــاين والنائبــة بهيــة الحريــري ورئيــس الــوزراء 
وجميعهــم  ميقــايت،  نجيــب  النائــب  الســابق 
كمــا  الفتــوى،  دار  مــع  وصــل  صلــة  شــّكلوا 
الســلطات  عــى  ضغوطــاً  بعضهــم  مــارس 
الدينيــة، وهــو مــا تفتقــده التحــّركات املشــابهة 
الفعاليــات  أن  كمــا  األخــرى.  الطوائــف  يف 
يف  مهــم  بــدور  قامــت  البروتيــة  والعائــات 
الرويــج ألهــداف الحــراك وحججــه يف أوســاط 
امليســورة  الطبقــة  مســاحات  يف  كمــا  القــرار 
الزيــن  الزوجــن  مثــل  الســّنية،  الطائفــة  يف 
اللذيــن قامــا بــدور الوســيط بــن نســاء الحــراك 
يف  املؤّثــرة  واملؤسســات  العائــات  وبعــض 
هــذا  عــى  امللفــت  ومــن  والطائفــة.  العاصمــة 
يف  البروتيــة،  “الصبحّيــات”  دور  الصعيــد 
بــروت،  أو رأس  فــردان  مثــل  أحيــاء “راقيــة” 
جــواً  شــّكل  مــا  الحــراك،  ألفــكار  التســويق  يف 
وضــع  الســّنية،  الربجوازيــة  داخــل  ضاغطــاً 
أمــام  الطائفــة  يف  واملتشــددين  الفتــوى  دار 
نســاء  أّن  الواضــح  ومــن  محــدودة.  خيــارات 
عــى  ســيحصلن  أنهــّن  جيــداً  فهمــن  الحــراك 
رّكــزن جهودهــن عــى  نتائــج ســريعة يف حــال 
داخــل  املحــّددة  والشــبكات  املســاحات  بعــض 
معظــم  إليهــا  ينتمــي  التــي  تلــك  الطائفــة، 
واملتمّولــن  األعمــال  وأصحــاب  السياســين 

املؤثريــن.

أّدت هذه العوامل كّلها إىل تسارع التطورات 
عــى األرض. فاعتمــدت دار الفتــوى يف شــباط 
مطالــب  معظــم  يتضّمــن  مشــروعاً   2009
الحــراك كمــا هــي )ومنهــا رفــع ســّن الحضانــة 
إىل خمســة عشــر عامــاً للفتيــات وثاثــة عشــر 
عامــاً للفتيــان(، وأرســلته إىل مجلــس الــوزراء 
إىل  وأرســله  نفســه  الشــهر  يف  أقــّره  الــذي 
إيجابيــة  أجــواء  أشــاع  مــا  النيابــي،  املجلــس 
يكــون  أن  متوّقعــاً  وكان  النســاء.  صفــوف  يف 
مــن  إذ  القانــون،  أمــام مشــروع  نزهــة  الربملــان 
دار  تدعمــه  مشــروع  معارضــة  عــى  يتجــّرأ 
الطائفــة.  السياســية يف  القــوى  الفتــوى وأهــّم 
مــن  املشــروع بمعارضــة شــديدة  ولكــن جوبــه 
يف  املشــروع  جّمــدوا  ســّنة  نــواب  عــدة  قبــل 
الــذي  الســبب  وكان  ســنة.  مــن  ألكــر  اللجــان 
أّن  هــو  الجمــود  لتربيــر  للنســاء  آنــذاك  أُعِطــي 
النــواب  يــدرس  أن  يرفضــون  النــواب  هــؤالء 
مشــروعاً  والــدروز  والشــيعة  املســيحيون 
وهــو  أال  الســّنية،  الطائفــة  بصميــم  مرتبطــاً 
نشــأت  هنــا  ومــن  الشــخصية.  أحوالهــا  قانــون 
مطالبــة بعــض النــواب باملســاواة بــن الطوائــف 
ذاتيــاً  اســتقاالً  الســّنية  الطائفــة  إعطــاء  عــرب 
الشــؤون  يف  املســيحية”  الطوائــف  “مثــل 
املــادة  تعديــل  اشــراط  عــرب  وذلــك  العائليــة، 
242 من قانون 1962 ليصبح املجلس الشرعي 
يطبّقــه  الــذي  للقانــون  األول  املصــدر  للطائفــة 
القضــاة الشــرعيون. وبالفعــل، ُطــِرح مشــروع 
ر  ُصــِوّ مــا  يقــّدم   2010 العــام  خــال  مضــاد 
آنــذاك حــّاً وســطاً وهــو تحديــد ســّن الحضانــة 
املــادة  تعديــل  مقابــل  عامــاً،  عشــر  باالثنــي 
أمــام  اســتثنايئ  نســايئ  اعتصــام  وبعــد   .242
املجلــس  لحــّث   2011 حزيــران  يف  الفتــوى  دار 
الشرعي عى القبول باملشروع األخر، صّوت 
آب   29 يف  القانــون  عــى  النيابــي  املجلــس 
ضــوء  عــى  الشــرعي  املجلــس  وســارع   ،2011
الصاحيــات املمنوحــة لــه يف القانــون الجديــد، 
إىل تعديــل عــدد مــن القواعــد الشــرعية ومنهــا 
يف  وذلــك  ســنة،   12 إىل  الحضانــة  ســن  رفــع 
ُنِشــر  وقــد  نفســها.  الســنة  مــن  األول  تشــرين 
الرســمية  الجريــدة  يف  الشــرعي  املجلــس  قــرار 

.2012 الثــاين  كانــون  يف 

ال شــّك أن التغيــر القانــوين الــذي حصــل كان 
إذ  االنتقــادات،  مــن  العديــد  وأثــار  محــدوداً 
اتُّهــم الحــراك بتحقيــق القليــل مقابــل إعطــاء 
مهمــة  جديــدة  صاحيــات  الشــرعي  املجلــس 
عرب تعديل املادة 242. إاّل أنه، وبغّض النظر 
عن رأينا يف أساليب الحراك ونتائجه، يمكن 
األقــل  عــى  أو  املاحظــات،  مــن  عــدد  إبــداء 
األســئلة، بخصــوص إصــاح قوانــن األحــوال 
الشخصية يف لبنان. أوالً، إن التغير بحاجة 
بعضهــا  إىل  أشــرت  موضوعيــة  عوامــل  إىل 
معظمهــا  يكــون  وقــد  املقــال،  هــذا  بدايــة  يف 
اليــوم يف لبنــان، عــى األقــل بالنســبة  متوفــراً 
لبعــض الطوائــف. ومتــى كانــت هــذه العوامــل 
موجــودة، يصبــح التغيــر ممكنــاً عــرب خيــارات 
ياقيهــا  للناشــطات،  وحقوقيــة  قانونيــة 
الفعاليــات  مــع  اجتماعــي   - ســيايس  تشــبيك 
هــذه  مــن  واحــد  وكل  طائفــة،  املؤثــرة يف كل 
العوامــل  لــوال  ليعمــل  يكــن  لــم  العوامــل 
الحــراك  نتائــج  كانــت  ومهمــا  ثانيــاً،  األخــرى. 
داخــل  معّينــة  حيويــة  أنتــج  فقــد  القانونيــة، 
النســاء  اهتمــام  ذلــك  عــى  ومثــال  الطائفــة، 
الصاحيــات  ذي  الشــرعي  باملجلــس  الجديــد 

وجميــع  ُمنَتَخــب  مجلــس  وهــو  املوّســعة، 
غــّذى  مــا  اليــوم،  حتــى  الرجــال  مــن  أعضائــه 
النســاء  ترّشــح  إمكانيــة  حــول  األحاديــث 
األســباب  معرفــة  تجــدر  وثالثــاً،  لعضويتــه. 
املركزيــة  الربملانيــة  املســاحة  جعلــت  التــي 
الحــراك  نســاء  ملطالــب  مقاومــة  أكــر  تبــدو 
فقــد  ذلــك.  قبــل  الطائفيــة  املســاحة  مــن 
الوطنّيــة  الربملانيــة  املســاحة  أّن  واضحــاً  بــدا 
جديــدة  أســلحة  أعطــت  الطوائــف  واملتعــددة 
املســاحة  يف  فقدوهــا  قــد  املحافظــون  كان 
الدينيــة،  الفقهيــة  الحجــج  وأمــام  الطائفيــة 
إذ شــهدنا إعــادة تفعيــل لخطــاب الخصائــص 
األخــرى يف مجلــس  الطوائــف  أمــام  الطائفيــة 
يف  الخطــاب  هــذا  تعّطــل  حــن  يف  النــواب، 

الســّنية. الطائفــة  مســاحة 

بقابليــة  متعّلــق  فهــو  األخــر،  الســؤال  أمــا 
الطوائــف  يف  الســّنية  التجربــة  استنســاخ 
األخــرى. وقــد شــهدنا عــى هــذا الصعيــد نتائــج 
والشــيعية،  الدرزيــة  الطائفتــن  يف  متفاوتــة 
عــرباً  الدينيــة  الســلطات  اســتخلصت  حيــث 
األوىل  الحالــة  ففــي  الحالتــن.  يف  مختلفــة 
الســلطة  اســتوعبت  الدرزيــة(،  )الطائفــة 
البدايــة  منــذ  املطالــب  الطائفيــة   - الدينيــة 
العامــة،  املســاحة  يف  حــراك  نشــوء  وقبــل 
هــي  بــدت  قانونيــة  إصاحــات  إىل  وحّولتهــا 
الثانيــة  الحالــة  يف  أمــا  عليهــا.  الحريصــة 
املطالــب  زالــت  فمــا  الشــيعية(  )الطائفــة 
تصطــدم بجــدار رفــض ال يلغيــه اقــراح بعــض 
هــذه  نفّســر  فكيــف  الجزئيــة مؤخــراً.  الحلــول 
هــذا  عــى  اإلجابــة  كانــت  إذا  االختافــات؟ 
فمــن  املقــال،  هــذا  نطــاق  خــارج  الســؤال 
الســلطات  عاقــة  يف  نجدهــا  أّننــا  الواضــح 
كل  داخــل  السياســية  بالســلطات  الدينيــة 
، ال  طائفــة، حيــث للبعــد الســيايس دوٌر مهــمٌّ
بــل أكــر أهميــة مــن البعــد الدينــي، وهــو مــا ال 
ُيظِهــره النقــاش العــام الحــايل املهتــم حصريــاً 
بالطابــع الدينــي لقوانــن األحــوال الشــخصية.

أو  ذلــك  أحببنــا  وإن  األحــوال،  جميــع  يف 
الحــراك  إمكانيــة  اليــوم  تظهــر  كرهنــاه، 
الطوائــف كخيــار صعــب  مــن داخــل  والتغيــر 
األحــوال  قوانــن  لتعديــل  جــّدي  ولكــن 
االســراتيجيات  وهــذه  لبنــان.  يف  الشــخصية 
الطائفــة  حــراك  يف  معاملهــا  بعــض  رأينــا  التــي 
لبعــض  بالنســبة  جاذبيتهــا  تكــرب  الســّنية، 
املزمــن  بالفشــل  قارنوهــا  متــى  اللبنانيــن 
وامللفــت  املركزيــة.  املدنيــة  اإلصــاح  ملشــاريع 
عربهــا  تظهــر  الجديــدة  املعادلــة  هــذه  أن 
للتغيــر  قابليــة  أكــر  وقوانينهــا  الطائفــة 
مــا  ولكــن  بذاتهــا.  الدولــة  مــن  واإلصــاح 
يف  اإلنقــاب  لهــذا  السياســية  النتائــج  هــي 
عــى  الركيــز  مــن  قــرن  بعــد  اإلصــاح  مقاربــة 
املطلــق  شــبه  اإليمــان  بــل  ال  املدنيــة  الخيــارات 
مــن  املعركــة  نقــل  يــؤدي  ســوف  وإالَم  بهــا؟ 
الطابــع الدينــي لقوانــن العائلــة إىل مضمــون 
تغيــر  عــى  العمــل  ومــن  الدينيــة،  القاعــدة 
عــى  العمــل  إىل  بأكملــه  الســيايس  النظــام 
ســتبدو  فعندهــا،  طائفــة؟  كل  قانــون  تغيــر 
مسّيســة  غــر  الســيايس  النظــام  مســاحة 
بأنهــا  تســليماً  ثمــة  أن  يبــدو  أنــه  )بمعنــى 
يف  أقّلــه  مســتحيل  إصاحهــا  وأن  تتغــّر  ال 
السياســة إىل داخــل  املنظــور(، فتنتقــل  املــدى 
مســاحة الطوائــف وعاقــة أفرادهــا وفاعليهــا 

الدينيــة. بســلطاتها  السياســين 

1819

منظومات قانونية 
طائفية قلقة

من الحذر النسوي إىل 
اإلحباط املدين

لغة حقوقية مختلفة

دور السياسة 
والشبكات االجتماعية

تعديل قوانني األحوال 
الشخصية: خالصات 

ونتائج أّولية

1
2

3
4

سامر غمرون

كيف تتغرّي قوانني األحوال الشخصية يف لبنان؟
بعض املالحظات انطالقاً من التجربة السّنية

تجدون املقالة بنسختها الكاملة مع 
املراجع عى املوقع اإللكروين للمفكرة.



جمعيــة  بــن  الوثيــق  اإلرتبــاط  مــن  بالرغــم 
“دار  الدينــي  وراعيهــا  البــن”  ذات  “إصــاح 
الفتــوى”، يلحــظ يف خطــاب رئيســة الجمعيــة 
اإلشــكاليات.  مــن  تخــُل  لــم  العاقــة  هــذه  أّن 
املؤسســات  مــع  العضــوي  االرتبــاط  فهــذا 
مــن  الجمعيــة  يحمــي  ال  الســّنية  الدينيــة 
وخــال  ضدهــا.  املقاومــات  أو  الضغوطــات 
أّن  شــعرنا  الجمعيــة،  رئيســة  مــع  مقابلتنــا 
الدعــم الــذي نالتــه الجمعيــة مــن دار الفتــوى 
واملحاكــم الشــرعية ال يخلــو مــن التخــّوف منهــا 
ولــو بدرجــة معّينــة. ويف هــذا اإلطــار، أخربتنــا 
واجهتــه جمعيتهــا  الــذي  التخــّوف  عــن  فتحــة 
املحاكــم  لــدى  عملهــا  مــن  األوىل  املراحــل  يف 
صياغــة  إىل  بالجمعيــة  دفــع  ممــا  الشــرعية، 
ميثــاق لهــا يحــدد مســؤولياتها ونطــاق عملهــا 
للتخفيــف مــن مخــاوف القضــاة واملحامــن يف 
املحاكــم الشــرعية. ولكــن بعــض العبــارات مثــل 
التحــدث  عنــد  هيــدي”  كتــر عليهــا  “عارضونــا 
عن قضية حضانة عملت عليها وأثارت جدالً 
الريّــث  عــن  فضــاً  الشــرعية،  املحاكــم  داخــل 
والــرّدد عنــد ســؤالنا لهــا عــن أي مقاومــة مــن 
الشــرعية  املحاكــم  والقضــاة يف  املحامــن  قبــل 
اليــوم، كلهــا أمــور قــد تؤّشــر إىل أّن التوّجــس 
مــن الداخــل ضــد “إصــاح ذات البــن” ال يــزال 
أّنــه  إىل  فتحــة  األســتاذة  أشــارت  كمــا  قائمــاً. 
الفتــوى  لــدار  الجمعيــة  تبعيــة  مــن  وبالرغــم 
فهــي ال تحصــل عــى أي دعــم مــايل منهــا، ممــا 
يشكل دلياً عى الحذر يف مقاربة دار الفتوى 
عملهــا  جهــة  مــن  النســائية.  الجمعيــة  تجــاه 
القانــوين، يتبــّن خــال املقابلــة أّن الفاعلــن يف 

دار الفتــوى يرفضــون أي عضويــة المــرأة )مــن 
الجمعية وخارجها( يف لجنة تعديل القوانن 
يف  شــخصية  أحــوال  قانــون  وضــع  لجنــة  )أي 
الطائفــة الســّنية( وقــد ُحصــر دور الجمعيــة يف 
للجنــة، فيبقــى  غــر ملزمــة  اقراحــات  تقديــم 

محــدوداً. القانــوين  عملهــا  إطــار 

واألســرة،  باملــرأة  املتعلقــة  القضايــا  جهــة  مــن 
الجمعيــة  آراء  بــن  وكلّيــاً  تامــاً  نــرى تاؤمــاً  ال 
العلنيــة  املواقــف  أن  علمــاً  الفتــوى،  دار  وآراء 
هــذا  ويف  ذلــك.  عكــس  إىل  تشــر  للجمعيــة 
وجــود  شــديد،  بحــذر  فتحــة،  أّيــدت  اإلطــار، 
رغــم  األســري  العنــف  ضــد  قانــون  إىل  حاجــة 
بيــان  منــذ  للقانــون  الفتــوى  دار  معارضــة 
املفتــي محمــد رشــيد قبــاين الصــادر يف حزيــران 
تؤّيــد  فتحــة  أّن  يتبــّن  اإلطــار،  هــذا  يف   .2011
تدّخل الدولة يف مسألة العنف األسري. لكْن 
بحــذر  جــاء  التأييــد  هــذا  أّن  املاحظــة  يجــدر 
شــديد وبعــد إعطــاء أمثلــة عــن نســاء اقرفــن 
خدعــات لتصويــر أزواجهــّن كمعّنفــن، وهــي 
القائمــة  القديمــة  الفرضيــة  إىل  تعــود  بذلــك 
عــى مخاطــر القانــون عــى وحــدة األســرة. كمــا 
تشــدد فتحــة عــى الحاجــة إىل إنشــاء صنــدوق 
وأيضــاً  األســري،  العنــف  لضحايــا  إجتماعــي 
يجــب  الــذي  الحــايل  القانــون  يف  “خلــل”  عــى 
كافيــة  أهميــة  إعطــاء  عــدم  وهــو  تعديلــه، 
لتأهيــل املعّنــف بعــد الســجن. “هونيــك )وهــي 
للمجرمــن،  مصنــع  روميــة(  ســجن  تعنــي 
بيفــوت يمكــن بشــيك بــا رصيــد أو يش بســيط 

يش”. بــكل  خبــر  بيضهــر 

أما يف ما يتعلق بزواج القاصرات، فقد عرّبت 
“إصاح ذات البن” عن رفضها لهذه الظاهرة 
وأّيــدت الحاجــة إىل قانــون يحــدد الســن األدىن 
زواج  بحصــول  يســمح  مــن  ومعاقبــة  للــزواج 
“بالطائفــة  أّنــه   فتحــة  فذكــرت  القاصــرات. 
قالــوا   ،12 الحضانــة  ســن  حــددوا  ملــا  الســّنية 
لحالــو.  يــدرس  الولــد  بيقــدر  الســن  بهيــدا  إنــو 
قبــل  بيــت لحالهــا  تفتــح  بتقــدر  طيــب، وحــدة 
الـــ18 أو تجيــب ولــد؟ حتــى طبيــاً ســن اإلنجــاب 
املــرأة”.  لتحمــي  أفضــل  والـــ30  الـــ20  بــن  مثــاً 
الجمعيــة  أّن  املقابلــة  بّينــت  ذلــك،  مــن  أكــر 
الــذي  الديــن  رجــل  معاقبــة  تؤّيــد  اإلســامية 
بيعملهــم  الــل  “الزم  قاصــرة  بتزويــج  يقــوم 
ويتضاعــف  يتعاقــب  )للقاصــرات(  عــريف  عقــد 
ألــف   100 بحطولهــم   شــو  هّنــي  العقــاب، 
ألــف، أل الزم ينحبــس حّتــى”. يف مــا  أو 200 
القانــون،  يف  تــأيت  التــي  اإلســتثناءات  يخــص 
صاحيــة  تــرك  يجــب  أّنــه  الجمعيــة  تــرى 
االســتثناءات يف يــد الســلطات الدينيــة وتعتــرب 
هــذه املقاربــة ناتجــة فقــط عــن حــّس الواقعيــة 
دون  مــن  الدســتور،  مــن   9 املــادة  ومضمــون 
أي تربيــر آخــر: “طاملــا يف املــادة 9 مــن الدســتور 
يصــر يف  بــدو  إذا  برأيــي  أنــا  الطوائــف  بتحمــي 
القــايض  مــن  االســتثناء  يعطــى  أنــو  اســتثناء، 
الشرعي أو القايض املذهبي أو الروحي”. وقد 
الفتــاة إىل  إحالــة  عــى ضــرورة  شــّددت فتحــة 
طبيــب نســايئ وأخّصــايئ نفــي قبــل أن يعطــي 
إىل  أِضــْف  االســتثناء.  إذن  الشــرعي  القــايض 
ذلــك، أن الجمعيــة لــم تعــرب عــن أي رغبــة يف 
اعتــربت  بــل  القانــون،  يف  اإلســتثناءات  وضــع 
أنــه “إذا وال بــد بــدو يصــر يف اســتثناء” أن تتــم 

بـ”واقعيــة”. العمليــة 

عــى قضايــا  تعمــل  التــي  الجمعيــات  تعــّددت 
يف  تعــّدد  معهــا  وبــرز  لبنــان،  يف  النســاء 
والخطابــات  واملرجعيــات  األيديولوجيــات 
واملقاربــات ومنهجيــات العمــل. وممــا ال شــك 
فيــه، أّن هــذا التعــّدد أنتــج اختافــات بــن هــذه 
الجمعيــات حــول نقــاط إصاحيــة عــّدة. ومــع 
عــى  العلمانيــة  النســائية  املجموعــات  غلبــة 
القانونيــة”  “املفكــرة  تســّلط  العــام،  الخطــاب 
الضــوء عــى عمــل ومقاربــة جمعيــة فاعلــة يف 
هــذا املجــال هــي جمعيــة “إصــاح ذات البــن” 
عــى  الفتــوى  دار  مظّلــة  تحــت  تعمــل  التــي 

إســامي. دينــي  منطلــق  مــن  النســاء  قضايــا 

تعمــل  التــي  العلمانّيــة  الجمعيــات  كــُرت 
املــرأة وغالبــاً  تخــّص  إقــرار قوانــن مدنيــة  عــى 
مــا تكــون مرجعّيــة هــذه الجمعيــات القوانــن 
واالتفاقيات الدولية التي صادق لبنان عليها. 
أّمــا جمعيــة “إصــاح ذات البــن” التــي وقابلنــا 
عــى  فتحــة، فتعمــل  مهــى  املحاميــة  رئيســتها 
الشــرعية  القوانــن  تقديــم اقراحــات لتعديــل 
تأمــن  هــو  األســايس  هدفهــا  ولكــّن  الســّنية، 
وتعزيــز االســتقرار العائــل عــرب توعيــة املقبلــن 
يف  الزوجــن  بــن  والوســاطة  الــزواج  عــى 
األكــر  الجانــب  وهــو  خافــات،  نشــوب  حــال 
اختــاف  يــربز  وعليــه،   . كتّيباتهــا  يف  وضوحــاً 
الجمعيــة  بــن  الشــخصية  لألحــوال  املقاربــة 
واضــح.  بشــكل  العلمــاين  الّنســوي  والتيــار 
فبينمــا يربــط التيــار الّنســوي العلمــاين األحــوال 
أّنــه  ويــرى  الفرديــة  بالحقــوق  الشــخصية 
يقتــي “تحريــر” املــرأة عــرب تشــريعات مدنيــة، 
ترّكز “إصاح ذات البن” عى مفهوم األســرة 
ارتبــاط فهمهــا وعملهــا  بشــكل خــاص، وعــى 

األســري.  النظــام  بإطــار  املــرأة  قضايــا  عــى 

كما يّتضح التباين يف أساليب اإلصاح املّتبعة 
العلمــاين.  والتيــار  البــن”  ذات  “إصــاح  بــن 
العلمانيــة  النســوية  الجمعيــات  توّجــه  ففيمــا 
بشــكل  الدولــة  نحــو  وطاقاتهــا  خطابهــا 
بتنظيــم  واجبهــا  تفعيــل  عــى  لحّثهــا  أســايس 
شــؤون مواطنيهــا، ترّكــز “إصــاح ذات البــن” 
الســّنية  الطائفــة  منظومــة  عــى  عملهــا  نطــاق 
ومؤسســاتها، بهــدف تحســينها مــن الداخــل. 
وفّســرت الجمعيــة الدينيــة تموضعهــا يف إطــار 
يــا  بنــات،  يــا  منقــول  عــم  “نحــن  “الواقعيــة”: 
تقــدروا  عــم  يــل  باملحــل  خليكــم  جمعيتنــا، 
تنفعــوا فيــه، حتكونــوا بــّرا مــا رح يكــون فيكــم 
تنفعوا”. يف هذا اإلطار، نشر إىل تشابه هذه 
اعتمدتهــا  التــي  تلــك  مــع  “الواقعيــة”  املقاربــة 

حراكات أخرى داخل الطائفة السنّية سابقاً، 
العائلــة”  حقــوق  “شــبكة  حــراك  ســيما  ال 
إضافــًة  الحضانــة  ســن  رفــع  يف  نجــح  الــذي 
إىل مطالــب أخــرى عــام 2012 حيــث توّجهــت 
الســلطة  إىل  وحصــراً  “مباشــرة  النســاء 
الطائفيــة الســّنية وقوانينهــا يف مــوازاة تغييــب 
عــى  تعمــل  اإلســامية  فالجمعيــة   . الدولــة” 
تعتــرب  بواقــع طائفــي  تصفــه  مــا  تقّبــل  أســاس 
أنــه لــن يتغــّر قريبــاً مســتندة إىل املــادة 9 مــن 
حــق  تضمــن  املــادة  هــذه  أّن  )علمــاَ  الدســتور  
التعدديــة القانونيــة الطائفيــة تحديــداً(. إاّل أّن 
هــذا التقّبــل ال يعنــي انعــدام أي مقاربــة نقديــة 
األســتاذة  مــع  املقابلــة  تخــُل  فلــم  للواقــع، 
فتحــة مثــاً مــن عبــارات كـ”الطائفيــة مصيبــة”. 
وبذلــك، يقتــي تقّبــل هــذا الواقــع واإلصــاح 
إصــاح  مــن  بــدالً  الســّنية  الطائفــة  داخــل  مــن 

املركزيــة. الدولــة 
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»إصالح ذات البني«: ذراع 
لدار الفتوى أم حركة 
لإلصالح من الداخل؟

يتجــّى “اإلنشــطار” املوجــود اليــوم بــن التّياريــن 
املــدين والدينــي يف خطــاب الجمعيــة عــرب عبــاريت 
“جــّوا” )يف إشــارة إىل الطائفــة الســّنية( و”بــّرا” 
)يف إشارة إىل النظام القانوين العام(. ويف حن 
يربط التيار العلماين قضايا النساء بنقاش عام 
حول الحقوق والحريات يف ظل النظام الطائفي 
والتوتــر بــن التيــارات املدنيــة والدينيــة، انحصــر 
بالقضايــا  البــن”  ذات  “إصــاح  مــع  النقــاش 
يعطــي  مــا  وغالبــاً  مباشــرة.  عليهــا  تعمــل  التــي 
العلمانيــة  للمســاحة  العلمــاين  النســوي  التيــار 
مقابــل  القانــوين  والخطــاب  للقانــون  حصريــة 
مساحة دينية تحكمها قيم “غر قانونية” عى 
نحــو ينكــر القوانــن الشــرعية ويجــّرد “املســاحة” 
الدينيــة مــن أي جانــب قانــوين، مــع مــا يســتتبع 
ذلــك مــن حجــب للتعدديــة القانونيــة حيــث قــد 

يخضــع املواطنــون ألنظمــة قانونيــة عــّدة.

إىل  أيضــاً  اإلشــارة  تجــدر  االنشــطار،  ووســط 
الطابــع “املــدين” الــذي تجــده فتحــة يف املســاحة 
الدينية، وبشكل خاص داخل الطائفة السّنية. 
عــن  مدنيــة” متحدثــة  قوانيننــا  أنــو  بعتقــد  “أنــا 
إمكانيــة  لجهــة  “املــدين”  الســّني  الــزواج  عقــد 
الزوجــن  تــريض  شــروط  أيــة  عــى  فيــه  االتفــاق 
وأعطــت بعــض األمثلــة عــن كيــف يمكــن للعقــد 
خــاص.  بشــكل  الزوجــة  رغبــات  يحفــظ  أن 
وصرّحت “هيدا منو عقد stable )ثابت(، طاملا 

مــدين”.  فيــه هيــدا عقــد  تغــر  فيــك 

وراء  األســباب  عــن  لفتحــة  ســؤالنا  وعنــد 
االنحصــار داخــل نطــاق الطائفــة الســّنية وعــدم 
اإلنضمــام إىل تيــارات نســوية تعمــل عــى صعيــد 
غــر  واضحــاً: جمعيتهــا  الجــواب  كان  الدولــة، 
مرغــوب فيهــا مــن قبــل هــذه التيــارات: “إذا بدنــا 
أّن  يتضــح  ذلــك،  مــن  أكــر  بيدشــرونا”.  نفــوت 
“للمساحتن” مفهوم ضّيق للنسوية، فمقابل 
شــبه احتــكار التيــار العلمــاين للنســوية، يتضــح 
من جهة أخرى حذر لدى التيار الديني من هذا 
ذات  “إصــاح  تتحــاىش جمعيــة  حيــث  املفهــوم 
البــن” هــذا املصطلــح: “أنــا بدافــع عــن النســوان 
إســم”  بــدي  مــا  نســوية،  يقولــو  مــا  بــدون  بــس 
للنســويات  الســلبية  الســمعة  إىل  إشــارة  يف 
بأنهــن يؤّيــدن “فصــل املــرأة عــن الرجــل وتدمــر 

العائلــة”.

العلمانيــة  “النســوية  البحثيــة  املقالــة  يف 
انفصــال؟”،  مســتقبل  الدينيــة:  والنســوية 
تــرى الباحثتــان دون لولــن ومارتــا ترزبيتوســكا 
أنــه ال يكفــي للتيــارات النســوية عــدم معارضــة 
يجــب  بــل  األخــرى  النســوية  التيــارات  مقاربــة 
واالعــراف  البعــض  بعضهــا  تقّبــل  عليهــا 
املواطنيــة  تعزيــز  أجــل  مــن  بعضهــا  بشــرعية 
هاتــن  ومــع   . الديمقراطيــة  املجتمعــات  يف 
الباحثتــن، نســأل عــى ضــوء هــذه املقابلــة مــن 
دون التقليل إطاقاً من حجم التحّديات: هل 
بــن  “النــزاع”  رهينــة  النســوي  اإلصــاح  يبقــى 
املســاحات العلمانيــة والدينيــة، أم يتحــرر عــرب 
اعــراف التيــارات النســوية بشــرعية املقاربــات، 

بينهــا؟ فيمــا  بأخــرى  أو  بدرجــة  تباينــت  وإن 

»جّوا«و«بّرا«: املساحة 
العلمانية مقابل املساحة 

الدينية

مستقبل العمل النسوي 
يف لبنان: ما هي حظوظ 

املساحات املشرتكة؟

اإلصالح القانوين: بني 
»الواقعية« والدولة املدنية

عبدالله سالم وماري-جو أبي ناصيف لـــــــ»املفكرة«:
سنتقدم بمراجعات محلية ودولية النتزاع حقنا يف 

الزواج املدين يف لبنان
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مــن  كل  عقــد   ،2019 حزيــران   15 بتاريــخ 
ناصيــف  أبــي  وماري-جــو  ســام  عبداللــه 
زواجــاً مدنيــاً يف قصــر سرســق يف بــروت. 
العــدل  الكاتــب  العقــد  عــى  صــادق  وقــد 
جوزف بشارة. تمّيز هذا الزواج بأّنه األول 
الداخليــة  وزارة  توقفــت  منــذ  نوعــه  مــن 
املعقــودة  املدنيــة  الزيجــات  تســجيل  عــن 
نهــاد  الســابق  الوزيــر  مــن  بقــرار  لبنــان  يف 
املشــنوق، بعــد أن ســّجلت عــدداً مــن هــذه 
الزيجــات قبــل ذلــك. كمــا تمّيــز لجهــة أّنــه 
اللبنانيــة  األرايض  عــى  مــدين  زواج  أول 
أّن  ولجهــة  احتفــايل  بشــكل  عقــده  يتــم 
قضايــا  يف  عمــا  حقوقيــان  الزوجــن 
هــذا  أىت  وبذلــك،  الشــخصية.  األحــوال 
الــذي  القانــوين  الســجال  مــع   – الــزواج 
البحثــي  عملهمــا  ليتــوّج    - إحيــاءه  أعــاد 

الحقوقــي.  ونضالهمــا 

تــم رفــض طلــب تســجيل زواجكمــا،  يف حــال 
يف  تفكــرون  هــل  التاليــة؟  خطواتكــم  هــي  مــا 

القضــاء؟  إىل  اللجــوء 

الزوجان

الزوجان

الزوجان

الزوجان

الزوجان

أوالً، ال يوجد أي رفض خّطي أو حتى شــفهي 
الداخليــة  وزارة  زواجنــا.  عقــد  تســجيل  لطلــب 
تعتمــد سياســة الســكوت املطلــق والتهــرّب مــن 
حزيــران   15 يف  زواجنــا  عقدنــا  لقــد  املســؤولية. 
يف  العقــد  تســجيل  تــم  حزيــران   18 ويف   ،2019
ســجل الــواردات يف وزارة الداخليــة وتــم منحــه 
الــوزارة.  مــن  توقيعــه  تــم  كمــا  وختمــاً  رقمــاً 
يمكن أن تجدوا ختم وزارة الداخلية عى عقد 
مــن  للمــادة 21  املــدين. وبالتــايل، ســنداً  زواجنــا 
القــرار 60 ل.ر.، عــى وزارة الداخليــة أن تســّجل 
عقــد الــزواج خــال 24 ســاعة. حتــى اليــوم، لــم 
تقــم الــوزارة حتــى بنقــل عقــد زواجنــا مــن ســجل 
الــواردات إىل ســجل التنفيــذ الــذي عــى أساســه 
هــذه  أن  علمــاً  الــزواج،  إفــادات  إصــدار  يتــم 
يحــق  وال  بحــت  إداريــة  معاملــة  هــي  املعاملــة 

الــزواج.  لــوزارة الداخليــة النظــر يف قانونيــة 
هنالــك إذاً مخالفــة إداريــة إضافــة إىل التعــّدي 
عــى حقــوق مدنيــة ودســتورية مــن قبــل وزارة 
الداخلية. وطبعاً، سنّتخذ الخطوات القانونية 
التعــّدي.  وهــذا  املخالفــة  هــذه  إليقــاف  املتاحــة 
وهذه الخطوات ستكون أمام القضاء اللبناين 
بطبيعة الحال، ويمكن أن نتوّجه إىل القضاء 
املدين أو القضاء اإلداري. ولن نكتفي بالقضاء 
بــل ســرنفع شــكوى دوليــة ضــد وزارة  اللبنــاين 
املفــّوض  مكتــب  أمــام  وتحديــداً  الداخليــة 

الســامي لحقــوق اإلنســان يف األمــم املتحــدة.
العقــد الــذي وقعنــاه قانــوين وصحيــح وســاري 
يف  قانونــاً  متزوجــان  أننــا  يعنــي  ممــا  املفعــول 
لبنــان، واملخالفــة التــي ترتكبهــا وزارة الداخليــة 
وهــي  اإلفــادات  بحجــب  تتمثــل  مخالفــة  هــي 
مســتقلة عــن العقــد وال تكّونــه. بالتــايل ال نــرى 

أيــة حاجــة إلنشــاء أي عقــد أو أي زواج آخــر.
يف  املعقــود  املــدين  الــزواج  قانونيــة  إّن  أوالً، 
فالهيئــة  وثابتــة.  محســومة  مســألة  هــي  لبنــان 
حســمت  العــدل  وزارة  يف  العليــا  اإلستشــارية 
القضــاة.  بإجمــاع  وذلــك   ،2013 عــام  يف  الجــدل 
عندمــا  الــزواج  هــذا  قانونيــة  تكّرســت  وقــد 
ســّجلت وزارة الداخليــة عــدداً مــن عقــود الــزواج 
التي عقدت يف لبنان. وقد أكدت الهيئة عى أّن 
القانــون الــذي يرعــى وينظــم عقــود الــزواج املــدين 

قانــوين  وهــو  أبرمنــاه،  الــذي  الــزواج  عقــد  إّن 
وليــس  وملــزم،  املفعــول  وســاري  صحيــح 
مجرد خطوة رمزية أو رسالة أو مجرد موقف 
هــذه  أبعــاد  ناحيــة  مــن  ولكــن  أيديولوجــي. 
يف  املســاهمة  هــو  منهــا  الهــدف  فــإن  الخطــوة 
تحقيــق دولــة مدنيــة وترجمــة أحــكام الدســتور 
دولــة  هــي  املدنيــة  الدولــة  واقــع.  إىل  اللبنــاين 
تحفظ حقوق األفراد والجماعات، وهي دولة 
مواطنــن متســاوين وأحــرار. طبعــاً الهــدف هــو 
وغــر  مرتبطــة  نعتربهــا  التــي  املواطنــة  تعزيــز 
التــي  الفرديــة  الحريــات  فكــرة  عــن  منفصلــة 
وهــي  الضمــر  وحريــة  املعتقــد  حريــة  تشــمل 
تشمل أيضاً مفهوم املساواة. نشدد عى فكرة 
املســاواة ألن الــزواج املــدين عــى عكــس الــزواج 
املــرأة  بــن  املســاواة  يضمــن  لبنــان  يف  الدينــي 
الطائفيــة  القوانــن  تؤّمــن  ال  بينمــا  والرجــل، 
لألحوال الشخصية واملحاكم الدينية، شرعية 
املســاواة  مــن  األدىن  الحــّد  روحيــة،  أم  كانــت 

عــّدة.  حــاالت  موّثــق يف  األمــر  وهــذا  للمــرأة 
مــن املؤســف واملعيــب أن تقــوم أول إمــرأة وزيــرة 
للداخليــة بعرقلــة تطبيــق هــذا القانــون. فهــذه 
قانونيــة وحســب،  تعتــرب مخالفــة  العرقلــة ال 
بــل تشــّكل تعّديــاً عــى حقــوق املــرأة وعــى الحــق 

يف املســاواة.

أهلنــا  بــن  زواجنــا  بعقــد  االحتفــال  أحببنــا 
وأصدقائنــا، وأن نكــّرس إلتزامنــا املتبــادل علنــاً 
ليتمّكــن الجميــع مــن مشــاركتنا حبنــا وفرحتنــا. 
حقوقنــا  بممارســة  بخيارنــا  فخــورون  نحــن 
املدنيــة ونتمنــى أن تكــون مشــهدية العــرس قــد 
أظهرت الجانب اإلنساين والوجداين لزواجنا، 

التخويــف.  جــدار  كســر  يف  وســاهمت 

هــو  املاليــة  أو  الشــخصية  املفاعيــل  ناحيــة  مــن 
القانــون الــذي يحــدده الطرفــان يف العقــد. كمــا 
أكــدت عــى اعتبــار كّتــاب العــدل املرجــع املختــص 
لختــم هــذه العقــود املدنيــة وتصديقهــا. وأكــدت 
القضــاء  هــو  املــدين  العــادي  القضــاء  أّن  عــى 
املختــص للبــت يف النزاعــات الناشــئة عــن عقــود 
الــزواج املــدين التــي عقــدت يف لبنــان أو خارجــه. 
ممارســة  لوجــود  األهميــة  بالغــة  مســألة  هــذه 
وحســم مــن قبــل مؤسســات الدولــة وال بــد أن 
تحــرم وزارة الداخليــة ذلــك. فــا يمكــن أن تكــون 
املمارســة إستنســابية وتعســفية كمــا هــي الحــال 
اآلن. فالقوانن لم تتغر، إنما املسألة الوحيدة 
التــي تغــّرت هــي وزيــر الداخليــة وإســتام نهــاد 
ثــم جــاءت ريــا الحســن  الــوزارة، ومــن  املشــنوق 

املشــنوق.  مســرة  وأكملــت 
اإلعتقــاد  حريــة  بتكريــس   9 املــادة  تبــدأ  ثانيــاً، 
املطلقة وهذا الحق الوحيد الذي منحه املشرع 
الصفة املطلقة، فا حق آخر إن كان يف املادة 9 
أو يف غرهــا مــن مــواد الدســتور تتمتــع بالصفــة 
املطلقــة )absolue(. هــذه الصفــة املطلقــة تعنــي 
حــق  أي  يوجــد  وال  عليــا  قيمــة  الحــق  لهــذا  أّن 
أو مصلحــة أخــرى يمكنهــا أن توازيــه أو تطغــى 
بالتــايل  املعتقــد مطلقــة،  أّن حريــة  عليــه. وبمــا 
ال يمكــن ألحــد أن يكــره عــى عقــد زواج يخالــف 
لبنانيــن  مواطنــن  إكــراه  يمكــن  فــا  اعتقــاده 
عــى عقــد وزاج دينــي يف حــن أّن ذلــك يخالــف 
معتقداتهــم. إضافــة إىل ذلــك، مــا تذكــره املــادة 
واملذاهــب  األديــان  إحــرام  مجــرد  هــو  الحقــاً   9
وإحــرام نظــام األحــوال الشــخصية. واســتعمال 
لــم  اللبنانيــة  فالدولــة  ملفــت  »إحــرام«  كلمــة 
لحســاب  عنهــا  تتخــلَّ  ولــم  ســيادتها  تســّلم 
محــددة،  بصاحيــة  تتمتــع  التــي  الطوائــف 
إداريــاً  املســّجلن  باملواطنــن  حصــراً  ترتبــط 
أنــا  أننــا،  بمــا  بالتــايل  املذكــورة.  الطائفــة  ضمــن 
الطائفــي  قيدنــا  شــطبنا  مواطنــان  وماري-جــو، 
للطوائــف  يكــون  فــا  الرســمية  الســجات  عــن 
تتدخــل  ال  الســّنية  فالطائفــة  علينــا.  حقــوق 
وال  املارونيــة،  الطائفــة  مــن  شــخصن  بــزواج 
تتدخــل بكــريك بتســجيل زواج الــدروز. ويقتــي 
العمل باملبدأ نفســه بالنســبة لألشــخاص الذين 
زواج  عقــد  ووقعــوا  الطائفــي  قيدهــم  شــطبوا 
متابعــة  أي عاقــة يف  للطوائــف  فليــس  مدنيــاً. 
حقــوق  يكفــل  الدســتور  الــزواج.  تســجيل  ســر 
الجماعــات أي الطوائــف كمــا أنــه يكفــل حقــوق 
املــادة  تشــملها  التــي  الطوائــف  حقــوق  األفــراد. 
األوىل،  إشــكالية يف حالتــن:  لتشــكل  كانــت   9

أن  والثانيــة،  اإللزامــي،  املــدين  الــزواج  طــرح 
نكــون مواطنــن لبنانيــن مســّجلن يف ســجات 
الطوائــف ونعقــد زواجــاً مدنيــاً، إذ يمكــن عندئــذ 
الحديــث عــن تضــارب الصاحيــات أو الســلطة. 
إاّل أّننــا وبشــطب إشــارة الطائفــة فــإن مــا ذكرتــه 
املــادة 9 حــول إحــرام حقــوق الطوائــف لناحيــة 

يعنينــا.  ال  الشــخصية  لألحــوال  تنظيمهــا 
ثالثــاً، يجــدر التنويــه بعــدد مــن املــواد الدســتورية 
ارتكــزت  التــي  الدســتور  مــن   9 املــادة  جانــب  إىل 
عليهــا هيئــة اإلستشــارات العليــا يف وزارة العــدل 
عندمــا حســمت قانونيــة الــزواج املــدين منهــا أّن 
أحكامــه  يف  صراحــة  أدرج  اللبنــاين  الدســتور 
اإلنســان.  لحقــوق  العاملــي  اإلعــان  األساســية 
يضاف إىل ذلك أّن القانون الذي ينظم األحوال 
الشــخصية لألشــخاص الذيــن ال ينتمــون إداريــاً 
القــرار رقــم 60 ل.ر. وهــو قانــون  إىل طائفــة هــو 
الشــأن  هــذا  غــره يف  يوجــد  تشــريعي وحيــد ال 
إىل  اإلشــارة  شــاطبي  خضــوع  عــى  ينــص  وهــو 
بأحوالهــم  املتعلقــة  باألمــور  املــدين  القانــون 

الشــخصية.

الداخليــة  وزارة  ارتكبتــه  الــذي  التعــّدي  ليــس 
عــى  وال  وماري-جــو،  كعبداللــه  فقــط  علينــا 
الــزواج  يف  حقهــم  مارســوا  الذيــن  اللبنانيــن 
املــدين عــى األرايض اللبنانيــة ولــم تكمــل وزارة 
هــو  إنمــا  املدنيــة،  الداخليــة تســجيل زيجاتهــم 
تتعلــق  فاملســألة  اللبنانــن.  جميــع  عــى  تعــّد 
بحقوق دستورية وقانونية إذ يحق لكّل لبناين 
إشــارة  شــطب  يف  الدســتوري  حقــه  ممارســة 
وبالتــايل،  الرســمية.  الســجّات  مــن  الطائفــة 
شــطب  إىل  عمــدوا  الذيــن  اللبنانيــن  كل  فــإن 
 10 إىل  عددهــم  ووصــل  الطائفــة،  إىل  اإلشــارة 
إاّل عقــد زواج مــدين  لبنــاين، ال يمكنهــم  آالف 
ألن أي عقــد زواج آخــر ال مفاعيــل قانونيــة لــه. 
لذلك، رغبنا أوالً بتوضيح أّن املجموعة املعنّية 
بالدرجة األوىل ال تقتصر عى اللبنانين الذين 
حاولــوا الــزواج مدنيــاً يف لبنــان، ألنهــم تزّوجــوا 
وعقودهم سارية املفعول. لكن املشكلة تكمن 
فاملجموعــة  بالتــايل  الزيجــات.  تســجيل  يف 
شــطبوا  الذيــن  اللبنانيــن  كل  تشــمل  املعنيــة 
اللبنانيــن  جميــع  أوســع  وبشــكل  طائفتهــم 
عــن  الطائفــة  شــطب  بحــق  يتمتعــون  الذيــن 
ســجاتهم وهــم معنّيــون بــأن يطبــق القانــون. 
ثانيــاً إننــا عــى تواصــل مــع أزواج آخريــن، فإننــي 
)يقــول عبداللــه( أعــرف خلــود ســكرية ونضــال 
درويــش شــخصياً ونحــن عــى عاقــة قويــة أليّن 
ســاندت  التــي  القانونيــة  املجموعــة  مــن  كنــت 
كمــا  لبنــان  يف  أبــرم  الــذي  األول  املــدين  الــزواج 
أننــي حضــرت حفــل زفافهــم، ونحــن دومــاً عــى 

تواصــل.

الذيــن  األزواج  مــع  تواصــل  عــى  أنتــم  هــل 
اللبنانيــة  األرايض  عــى  مدنيــاً  زواجــاً  عقــدوا 

بينكــم؟ تنســيق  أي  هنالــك  هــل  قبلكــم؟ 

 9 املــادة  إىل  الطائفيــة  املراجــع  تلجــأ  مــا  غالبــاً 
املــدين. مــا هــي قراءتكمــا  الــزواج  إلنــكار صحــة 

املــادة؟  لهــذه 

تطرحــه  الــذي  األيديولوجــي  البعــد  هــو  مــا 
حركتكــم يف حــال وجــوده؟ هــل تشــكل ســنداً 
ملبــادئ حريــة املعتقــد؟ أم الحريــات الفرديــة؟ 

املواطنــة؟  تعزيــز  إطــار  أكــر يف  تــأيت  أم 

اللبنــاين  العــرس  بمشــهدية  زواجكمــا  تمّيــز 
املدنيــة.  الزيجــات  ســائر  بعكــس  التقليــدي، 
ملــاذا؟ كيــف أتــت هــذه الفكــرة ومــا هــي اإلضافــة 

القضيــة؟  لهــذه  قدمتهــا  التــي 
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“مذيــع  برنامــج  مــن   2015 حزيــران  حلقــة  يف 
العــرب” الــذي يتســابق فيــه أصحــاب مواهــب 
يف  مهنيــة  مســرة  بــدء  فرصــة  ليغنمــوا  عــرب 
التلفزيون، أجرت متسابقة مقابلة مع سيدة 
لبنانية عن تجربتها كضحية للعنف األســري. 
التــي  املتلفــزة  شــهادتها  يف  الســيدة  ووصفــت 
بّثــت عــى قنــاة “أبــو ظبــي” الفضائيــة تعنيــف 
زوجها لها جسدياً وكيف أّثر ذلك بعمق عى 
ابنهــا الــذي كان شــاهداً عــى ذلــك. ويف تقييمــه 
طــوين  اللبنــاين  املذيــع  قــّدم  املتســابقة،  ألداء 
خليفــة خطابــاً محمومــاً أدان فيــه الجمعيــات 
اإلفصــاح  وثقافــة  املــرأة  بحقــوق  ُتعنــى  التــي 
بتعميمهــا  الجمعيــات  اتهــم  التــي  العلنــي 

تجاريــاً: واســتغالها 

أرفــض رفضــاً قاطعــاً تصويرنــا كمجتمــع 
ذكــوري دائمــاً وكأننــا شــعب عربــي ليــس 
لدينــا عمــل إاّل ضــرب املــرأة وإهانــة املــرأة 
أّمنــا،  هــي  املــرأة  املــرأة.  إىل  واإلســاءة 
أختنــا، إبنتنــا. مــا أعــرض عليــه يف هــذا 
املــرأة  معانــاة  اســتغال  هــو  املوضــوع 
املجتمــع  جمعيــات  إىل  أتوّجــه  وهنــا   –
بنــاء مؤسســات تجاريــة  املــدين – بهــدف 
إىل  فتذهــب  املعانــاة،  هــذه  تســتغل 
كل  خــال  مــن  األمــوال  لجمــع  الخــارج 
)وســط  املــرأة  فيــه معانــاة  تعــرض  فيلــم 

الجمهــور(. وتصفيــق  تشــجيع 

مــدام، اإلهانــة إلبنــك واملأســاة إلبنــك هــو 
أن يســمع حديثــك اليــوم عــى مــرأى مــن 
اعتــداء  املشــاهدين، وليــس مــن  مايــن 
ويكمــل  )يقــف  أمامــه  عليــك  زوجــك 
حــن  اليــوم  ابنــك  وقوفــاً(.  حديثــه 
يســمعك تتحدثــن أمــام املايــن تخربيــن 
هــذه  أمامــه،  يضربــك  والــده  كان  كيــف 
والــده  ضربــك  حــن  وليــس  لــه،  إهانــة 
والتصفيــق  التشــجيع  )يعلــو  أمامــه 

مجــدداً(.

تلفزيونيــة  قنــاة  عــى  املداخلــة  هــذه  تعــّري 
واالعراضــات  األخاقيــة  الهواجــس  عربيــة 
العنــف  حــول  العــام  الخطــاب  يثرهــا  التــي 
االســتغال  خليفــة  انتقــد  فــأوالً،  األســري. 
التجــاري لحقــوق املــرأة، وهــو موضــوع خــايف 
اتخــاذ  حــول  أوســع  اجتماعــي  نقــاش  ضمــن 
غــر  املنظمــات  طابــع  االجتماعيــة  الحــركات 
الحكومية. ثانياً، أدان خليفة التصوير السائد 
مجتمعــات  أنهــا  عــى  العربيــة  للمجتمعــات 
عــى  العربيــات  والنســاء  بطبيعتهــا  ذكوريــة 
كيــف  ولكــن  الثقافــات.  هــذه  ضحايــا  أنهــّن 
يمكــن لرجــل مثــل خليفــة، بنــى كامــل مســرته 
عــى  تقــوم  برامــج حواريــة  عــى  التلفزيــون  يف 
اإلثارة والفضيحة، أن يّتهم امرأة باملبالغة يف 

الشــخصية؟ أمورهــا  مشــاركة 

إىل  خليفــة  يشــر  االتهامــي،  تعليقــه  ويف 
التــي  الحكوميــة  غــر  واملنظمــات  الجمعيــات 
املــرأة.  ضــد  العنــف  خطــاب  وتعّمــم  تنتــج 
هــذه  أنتجــت  الزمــن،  مــن  عقــد  مــدار  فعــى 
انتشــرت  وتوعويــة  إعاميــة  مــواد  الجمعيــات 
إطــار  يف  مختلفــة  إعاميــة  منصــات  عــى 
حماتهــا لتحقيــق إصاحــات قانونيــة لحمايــة 
املــرأة وضمــان حقوقهــا. وقــد اســتخدمت هــذه 

يف  هــذا،  الِنســوي  الخطــاب  أهميــة  تكمــن 
بــن  الحــدود  تحّديــه  يف  وشــكله،  مضمونــه 
التمييــز  تكــّرس  التــي  و”العــام”،  “الخــاص” 
يف النظــام املــدين اللبنــاين وتشــّرع مكانــة املــرأة 
التنظيــم  مــن  النمــوذج  هــذا  فيــه.  الهامشــية 
االجتماعي يفرض مجالن منفصلن: املجال 
واملجــال  جهــة،  مــن  املؤنــث  املنزيل/العائــل 
لبنــان،  أخــرى. يف  مــن جهــة  للسياســة  العــام 
االجتماعيــة  العلــوم  أســتاذة  أظهــرت  كمــا 
بــن  الفاصــل  الخــط  إن  جوزيــف،  ســعاد 
الخاص والعام هو أيضاً ما يفصل بن قانون 
الدولــة املــدين والقانــون الدينــي. فوجــود نظــام 
قانــوين ثنــايئ - مدين/علمــاين وخاص/دينــي - 
يضمــن تنظيــم الحيــاة االجتماعيــة يف مجالــن 
الخــاص  بــن  الفصــل  هــذا  ويعــود  منفصلــن. 
لتأســيس  االســتعمارية  الفــرة  إىل  والعــام 
القانــوين  الرتيــب  ولهــذا  اللبنانيــة.  الدولــة 

عــى  النطــاق  واســعة  تداعيــات  واالجتماعــي 
طبيعــة املواَطنــة اللبنانيــة. فعــرب تنظيــم الحيــاة 
الخاصة للمواطنن حسب انتمائهم الديني، 
خــال  مــن  الطائفيــة  إنتــاج  الدولــة  تعيــد 

اللبنانيــة. العائلــة 

أحــد أشــكال ترســيخ االنقســام والفصــل  هــذا 
أيضــاً  والعامــة. فهنالــك  الخاصــة  الحيــاة  بــن 
آليــات أخاقيــة تفــرض هــذا الفصــل، وأهّمهــا 
والتعبــر  والتواصــل  الــكام  وتأديــب  مراقبــة 
يف العلــن. فــا يجــب نشــر الغســيل يف العلــن: 
واملمارســات  األفعــال  بعــض  عــن  الــكام 
الحيــاء  يخــدش  قــد  محّبــذ،  غــر  الخاصــة 
ويخّل باألخاق العامة، قد يشّكل “جرصة” 
للبعــض، أو فضيحــة تلّطــخ ســمعة العائلــة. 
كمــا يذّكرنــا خليفــة، مــن املعيــب التحــدث عــن 
الشــخص  ســمعة  يــؤذي  فهــو  املنــزيل.  العنــف 
وبالتــايل،  العائلــة.  قدســية  يهــن  أنــه  كمــا 
تمــل األعــراف والقوانــن التــي تحكــم الخطــاب 
املســاحة  يف  يبقــى مكبوتــاً  أن  يجــب  مــا  العــام 
الخاصة، خارج نطاق التداول العام. بحسب 
“فضيحــة”،  هــو  املنــزيل  العنــف  املنطــق،  هــذا 
املصلحــة  أو  العــام  الشــأن  تخــص  مســألة  ال 
الجماعيــة، وال هــو هاجــس مشــرك. فتصبــح 
أخاقيــاً  واجبــاً  األعــراف  هــذه  عــى  املحافظــة 
األخاقــي.  النظــام  وانهيــار  الحيــاء  تــآكل  ملنــع 

تكتســب شــهادات  بالــذات،  الســياق  هــذا  ويف 
النســاء عــن تجاربهــّن الشــخصية مــع األزواج 
معنــى  واملهملــن،  واالنتقاميــن  املعّنفــن 
وقــوداً  فقــط  ليســت  فقصصهــّن  اجتماعيــاً. 
لألحــكام القانونيــة حــول العنــف ضــد النســاء، 
بــل إنهــا متوفــرة ملــن يريــد اإلصغــاء. فبالنســبة 
دليــاً  تشــّكل  الشــهادات  هــذه  كثريــن،  إىل 
الرجــال  الســتغال  ومشــروعاً  ضروريــاً 
وألنهــا  األســري.  املجــال  يف  الســّيما  للســلطة 
والعــام،  الخــاص  بــن  الفصــل  تلمــس جوهــر 
يشــعر  قــد  األخاقــي،  النظــام  تهــّدد  وبالتــايل 
مــن  بالهلــع  خليفــة  أمثــال  مــن  أشــخاص 
انتشــارها. فهــذه الشــهادات، حتــى لــو لــم تــؤِد 

تبقى األمهات أسرات السوط األبوي وأحكام 
يف  الحضانــة.  تحكــم  التــي  الدينيــة  القوانــن 
الشــخصية  لألحــوال  لبنــان، يطّبــق 15 قانونــاً 
وبالتــايل  الدينيــة.  املذاهــب  مختلــف  عــى 
تختلــف حقــوق األم يف الحضانــة مــن مذهــب 
إىل آخــر. ففــي املذهــب الشــيعي، للوالــد الحــق 
)بعــد  الســنتن  عمــر  بعــد  األوالد  حضانــة  يف 
أن تفطمــه أّمــه( وبعــد عمــر الســنوات الســبع 
األخــرة،  القليلــة  الســنوات  ويف  للبنــات. 
حضانــة  خســرن  أمهــات  قصــص  نجحــت 
أطفالهــّن بســبب قــرارات للمحاكــم الجعفريــة 
تشــرين  ففــي  العــام.  الــرأي  اهتمــام  جــذب  يف 
ملــدة  حمــزة  فاطمــة  أوقفــت   ،2016 الثــاين 
تســليم  لرفضهــا  الغبــري  لــدى مخفــر  يومــن 
التــي  املحكمــة  قــرار  عــى  بنــاء  والــده  إىل  ابنهــا 
قضيــة  وأثــارت  الحضانــة.  بمنحــه  حكمــت 
فاطمــة سلســلة مــن التظاهــرات أمــام املجلــس 
الشــيعي األعــى وتــم تعميمهــا عــرب حملــة عــى 
#مع_فاطمة_ضــد_ وســم  حملــت  اإلنرنــت 

أوقفــت  أيــار 2017،  املحكمة_الجعفريــة. ويف 
عــن  التخــّل  لرفضهــا  الســجن  يف  شــبل  ريتــا 
املحكمــة حضانتهــم  منحــت  أن  بعــد  أطفالهــا 
 ،2018 حزيــران  ويف  املتــويّف.  زوجهــا  ألهــل 
نشــرت ميســاء منصــور فيديــو مصــّوراً بالهاتــف 
يظهــر القــوى األمنيــة تقتحــم شــقتها يف رأس 
ابنهــا  عنــوًة  وتأخــذ  طليقهــا،  برفقــة  النبــع 
والــده.  مــع  الرحيــل  يرفــض  كان  الــذي  البــايك 
حكــم  نفســه،  العــام  مــن  الثــاين  تشــرين  يف 
تســليم  لرفضهــا  بالســجن  شــقر  ريتــا  عــى 
ابنهــا الــذي رفــض تركهــا والذهــاب مــع والــده. 
وقررت شقر أن تعّمم قضيتها يف اإلعام من 
وســم #األمومة_مش_جريمــة  إطــاق  خــال 
وفيســبوك.  تويــر  عــى  كبــرة  بســرعة  انتشــر 
تحــّول  نقطــة  اإللكرونيــة  الحملــة  وشــّكلت 

حــن ُســرّب فيديــو املطــاردة بــن غديــر املوســوي 
وطليقهــا إىل الجمهــور، فضــح مــا كان ســيبقى 

زينــة  أسســتها  التــي  الحملــة  هــذه  نظمــت 
نفســها  هــي  كانــت  حــن   ،2013 عــام  إبراهيــم 
تخوض معركة حضانة، عدداً من التظاهرات 
أمــام املجلــس الشــيعي األعــى للمطالبــة بحــق 
ســن  رفــع  إىل  والدعــوة  الحضانــة  األمهــات يف 
الحضانة من عامن إىل 7 أعوام للصبيان ومن 
7 إىل 9 للبنات. ويف ظهور تلفزيوين عام 2018 
يف برنامــج حــواري محــّل، أكــدت إبراهيــم أن 
“الكثر من النساء يجرؤن عى الكام، الكثر 
مــن النســاء اســتطعن تحصيــل حقوقهــّن ربمــا 
يضغطــن  وهــن  معهــّن،  يقــف  اإلعــام  ألن 
إعامياً ويتحدثن يف العلن. ولكن هناك مئات 
ومئــات مــن النســاء اللــوايت يجلســن يف بيوتهــّن 

بصمــت وال أحــد يصغــي إليهــّن”. 

القضايــا  تمثــل  ال  إبراهيــم،  إىل  فبالنســبة 
القليلــة التــي يغّطيهــا اإلعــام النطــاق األوســع 
للظلــم الاحــق بالنســاء. ولكــّن القائــل اللــوايت 
يتحدثــن يحملــن قضيــة مــن ال يســعهن ذلــك.

عــى  انتشــر  الثــاين 2018،  تشــرين  فمثــاً، يف 
ُيظهــر  فيديــو  االجتماعــي  اإلعــام  منصــات 
عناصــر مســّلحة مــن القــوى األمنيــة يقتحمــون 
منــزل املحاميــة فاطمــة زعــرور النتــزاع رضيعهــا. 
هاتــف،  بكامــرا  التقــط  الــذي  الفيديــو،  ُيظهــر 
رجــاالً بــزي عســكري يشــقون طريقهــم يف ممــر 
طويــل ويدفعــون ســّيدتن تعرضــان طريقهــم 
صــوت  فيهــا  ُيســمع  غرفــة  إىل  أخــراً  ليصلــوا 
طفــل يصــرخ طالبــاً والدتــه. ثــم نراهــم يحملونــه 

الــدرج.  الشــقة وعــى  خــارج  بعيــداً 

الفيديو صادم. انتشر سريعاً ومعه انتشر خرب 
مفــاده أن والــد الصبــي - زوج زعــرور الســابق - 
اللــواء  العــام  لألمــن  العــام  املديــر  ليــس ســوى 
عباس إبراهيم. وُبعيد تسريب الفيديو األول، 
بمســاعدة زينــة إبراهيــم، نشــرت زعــرور فيديــو 
آخر من تسع دقائق تتوّجه فيه إىل الجمهور، 
صرحــت فيــه: “أنــا ال أحــب السوشــيل ميديــا، 
وال أستعملها. وسبق أن تعّرضت لضغوطات 
ولم أتكّلم )...( الفكرة التي أريد إيصالها اليوم 
أي يشء  أعــرف  وال  معــي  ليــس  ابنــي  أّن  هــي 

عنــه”. 

أرادت زعــرور الضغــط عــى زوجهــا مــن خــال 
الــذي  الفيديــو  نشــر  وقــد  الجمهــور.  مخاطبــة 
ســّجلته عــى صفحــة “الحملــة الوطنيــة لرفــع 
عــى  الشــيعية”  الطائفــة  لــدى  الحضانــة  ســن 
فيســبوك. وتتمّيز صفحة الحملة التي تحظى 
متابعيهــا  وتفاعــل  بنشــاطها  متابــع  ألــف  بـــ22 
اإلعاميــة  والتقاريــر  الروايــات  تجمــع  معهــا، 
املتعّلقــة بقضايــا الحضانــة كمــا تنتــج محتــوى 

بهــا.  خاصــاً 

فإبراهيم تشــدد عى النطاق املحدود لحملتها 
املحكمــة  خــاص  بشــكل  تســتهدف  التــي 
يعانــن  الشــيعيات  النســاء  ألن  الجعفريــة، 
مذهبهــّن  قوانــن  بســبب  غرهــّن  مــن  أكــر 
القاســية. الحملــة ليســت ضــد قوانــن األحــوال 
الشــخصية الدينيــة بشــكل مطلــق، بــل هــي مــع 
إصاحــات محــددة يمكــن تطبيقهــا اســراتيجياً 
خــال  فمــن  الشــيعية.  الطائفــة  داخــل 
يشــكك  ال  الدينيــة،  الســلطات  مــع  مفاوضتــه 
خطــاب الحملــة الوطنيــة لرفــع ســن الحضانــة 
الدينيــة  الواليــة  يف  الشــيعية  الطائفــة  لــدى 
عــن  عوضــاً  الشــخصية.  األحــوال  قوانــن  عــى 
ذلــك يدعــو إىل اإلصــاح مــن الداخــل، ويحصــر 
نطــاق  ويحــّد  الحضانــة  ســن  برفــع  مطالبــه 
والقضائيــة  التشــريعية  بالجهــات  ضغوطــه  2223
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املنظمــات قصصــاً وشــهادات شــخصية لجــذب 
وتوعيتــه  تعاطفــه  وإثــارة  الجمهــور  انتبــاه 
عــى مشــاكل اجتماعيــة مثــل العنــف األســري 
يعارضــه  مــا  وهــذا  الجنــي.  واالســتغال 
عــرب  العلنــي  الكشــف  قاطــع:  بشــكل  خليفــة 
والخاصــة  الشــخصية  املعانــاة  عــن  اإلعــام 

للمــرأة.  

قــد ال يكــون لدينــا الدالئــل الكافيــة لتقييــم مــا 
والحمــات  القانونيــة  اإلصاحــات  كانــت  إذا 
لبنــان،  يف  النســاء  حيــاة  تحّســن  التوعويــة 
ذات  جديــدة  لغــة  هنالــك  أن  األكيــد  ولكــن 
ُطــّورت  قــد  أســايس  بشــكل  حقوقــي  طابــع 
للمطالبــة  املــايض  العقــد  مــدار  عــى  وُعّممــت 
بالعدالــة للنســاء. أمــا املراقــب األكــر تهكمــاً أو 
تشــاؤماً، مثــل خليفــة، فســيعترب ذلــك دليــاً 
عى تسليع معاناة املرأة. وهنا يجدر السؤال: 
هل تعكس هذه التحّوالت يف خطاب النساء 
تغــّرات يف الســلطة األبويــة بشــّقيها الخــاص 

والعــام؟

أســس  تتحــّدى  قانونيــة،  إصاحــات  أيــة  إىل 
وجودهــا. بمجــّرد  النظــام 

إعاميــة مكثفــة حيــث  عــى تغطيــة  إذ حــازت 
األمهــات  مــع  تضامنهــم  عــن  النــاس  عــرّب 
وانتقــدوا القوانــن التــي تفصلهــّن بالقــّوة عــن 
أطفالهــّن. وبعــد أســبوع، اقتحمــت فرقــة مــن 
فاطمــة  املحاميــة  منــزل  الداخــل  األمــن  قــوى 
زعــرور وانتزعــت ابنهــا البالــغ مــن العمــر عامــن 
لحكــم  تنفيــذاً  حضانتهــا  مــن  العــام  ونصــف 
قضايئ. ويف أيار 2019، أوقفت خديجة نايف 
يف مخفر الغبري لرفضها تسليم وثائق سفر 
الســفر بعيــداً  مــن  ملنــع طليقهــا  الثــاث  بناتهــا 
معهــّن. وكان الطليــق أخــذ البنــات منهــا قبــل 
لذلــك  رؤيتهــّن.  مــن  ومنعهــا  أشــهر،  بضعــة 
الســبيل  ســفرهّن  بجــوازات  االحتفــاظ  كان 
لهــا  للســماح  عليــه  ضغــط  ملمارســة  الوحيــد 
الجــاري  العــام  مــن  حزيــران  ويف  برؤيتهــّن. 
عراقيــة  محكمــة  منحتهــا  أن  وبعــد  أيضــاً، 
مواطــن  )طليقهــا  الثاثــة  أطفالهــا  حضانــة 
حضانتهــم  عواضــة  هنــاء  خســرت  عراقــي(، 
املحكمــة  مــن  مناقــض  قــرار  بعــد  لبنــان  يف 
الجعفريــة. ويف الشــهر التــايل، توّجهــت غديــر 
إثــر  طليقهــا  مــع  الدامــور  مخفــر  إىل  املوســوي 
حضانــة  عــى  األوتوســراد  عــى  بينهمــا  نــزاع 
أطفالهمــا. وتــّم تســريب فيديــو صــّور يف ســيارة 
الســابق  زوجهــا  يظهــر  ذلــك  ُبعيــد  املوســوي 
يطاردها ومن ثم يحاول اقتحام ســيارتها من 

طفليهــا.     أخــذ  أجــل 

تــردداً  أقــل  اليــوم  النســاء  أن  البعــض  يــرى 
معاناتهــّن  عــن  علنــي  بشــكل  الحديــث  يف 
والتحــّرش  األســري  العنــف  مــع  الشــخصية 
فهــّن  والحضانــة.  والطــاق  الجنــي 
لتوثيــق  عديــدة  بطــرق  اإلعــام  يســتخدمن 
االنتهــاكات لعــرض وجهــة نظرهــّن مــن القصــة 
وحشد التأييد العام. وبذلك، يبتكرن أشكاالً 
مختلفة من التدّخل يف الفضاء العام. بعض 
القصــص تنجــح يف تحريــك مشــاعر الجمهــور 
مــع  تضامنهــم  عــن  بالتعبــر  النــاس  وإقنــاع 
ضحيــة الظلــم، وحتــى يف حّثهــم عــى التعبــر 
عــن غضــب جماعــي تجــاه القوانــن املجحفــة. 
إّن قــرار النســاء هــذا بالبــوح ليــس فقــط تعبــراً 
بــل  بأيديهــّن،  لتحصيــل حقهــّن  إرادتهــّن  عــن 
هــو نابــع أيضــاً عــن إحســاس بواجــب أخاقــي 
لفضح الظلم. من هنا، ولنفهم ملاذا أصبحت 
أن  علينــا  اليــوم،  عــام  رأي  قضيــة  الحضانــة 
واإلعاميــة  التكنولوجيــة  الهيكليــة  يف  نفّكــر 
التــي مّكنــت النســاء مــن التكّلــم يف العلــن. فــا 
يمكــن فهــم الواجــب األخاقــي للبــوح بمعــزل 
والوضــع  األوســع  التكنولوجــي  املشــهد  عــن 
هــذا  يعطــي  الــذي  الســيايس  االجتماعــي 

ومعنــاه. شــكله  الخطــاب 

كموقــع  األمومــة  تبّنــي  لاهتمــام  املثــر  ومــن 
واملوســوي  وزعــرور  فشــقر  اآلخــر:  ملخاطبــة 
يوّحــد  ومــا  كأمهــات.  الجمهــور  إىل  يتوّجهــن 
هؤالء النساء - ما يجعل محنتهّن جماعية، 
األحــوال  لقوانــن  املشــركة  إدانتهــّن  هــو 
أو كمدافعــات  كنســويّات  ليــس  الشــخصية، 
عــن حقــوق النســاء، بــل كأمهــات. ويف بعــض 
الحــاالت، ســاعدت شــهرة األشــخاص املعنيــن 
الحضانــة  قوانــن  عــى  الضــوء  تســليط  يف 
واملوســوي  زعــرور  قضيتــي  ففــي  عــام.  بشــكل 
شــخصيات  وهــم   - اآلبــاء  تــورط  القــى  مثــاً، 
إعاميــاً  اهتمامــاً   - املســتوى  رفيعــة  سياســية 

واســعاً. 

ابنــة  هــي  فغديــر  املشــاهد.  عــى  خفيــاً  حكمــاً 
عــن  الســابق  والنائــب  اللــه  حــزب  يف  العضــو 
الجنوب نواف املوسوي. كانت تخوض معركة 
حضانــة مريــرة مــع زوجهــا الســابق الــذي حــاول 
يف تلــك الليلــة اعــراض ســيارتها أثنــاء قيادتهــا 
األوتوســراد  عــى  وشــقيقتها  طفليهــا  مــع 

وصيــدا.  بــروت  بــن  الســاحل 

بهاتفهــا،  املطــاردة  غديــر  شــقيقة  صــّورت 
ســيارة  داخــل  والهلــع  الخــوف  حالــة  ملتقطــة 
الصــورة  اقتحامهــا.  الــزوج  ومحاولــة  أختهــا 
التــي شــاهدناها وّثقــت مــا رأتــه شــاهدة عيــان. 
وهــو  غديــر  طليــق  نــرى  األخــت،  موقــع  فمــن 
يغادر سيارته يف منتصف األوتوسراد ويميش 
تنخفــض  الســابقة.  زوجتــه  ســيارة  باتجــاه 
تهتــّز  وهنــا  شــباكها  إىل  وصولــه  عنــد  الكامــرا 
الصــورة كثــراً قبــل أن تصبــح ســوداء بالكامــل. 
ونســمعه يهــدد “عــم تصــّوري؟ عــم تصــّوري!” 
الظاهــرة  بمشــاهدها  الصــورة،  تفضــح  وهنــا 
واملخفيــة، عنــف الــزوج عــرب عدســة هاتــف بــن 
أن  بإمكاننــا  وهنــا  املرتجفتــن.  الشــقيقة  يــدي 

تصــّور؟  كانــت  ملــاذا  نســأل: 

أصبحنا جميعاً عى اطاع عى هذه اللحظات 
الخاصــة بــن الزوجــن الســابقن: معركــة عــى 
للشــرطة  دوريــة  بمرافقــة  انتهــت  األوتوســراد 
الفيديــو،  نشــر  قبــل  مخفــر.  أقــرب  إىل  لهمــا 
كنــا قــد علمنــا بقصــة غديــر مــن خــال تســريب 
والدهــا  أّن  ذكــرت  املخفــر  مــن  ملذّكــرة  اإلعــام 
حاول اقتحام املخفر مع عشرين رجاً مسلحاً 
ملهاجمة صهره السابق. وبعد فرة وجيزة، تم 
تســريب فيديــو املطــاردة للجمهــور. عــى تويــر، 
إلدانــة  كفرصــة  القصــة  البعــض  اســتخدم 
وتشــويه ســمعة حزب الله، وتصوير املوســوي 
أعربــت  الغالبيــة  أن  غــر  “بلطجــي”.  أّنــه  عــى 
بدفاعــه  املوســوي، مشــيدة  مــع  تضامنهــا  عــن 
وســم  أصبــح  مــا  وســرعان  ابنتــه.  عــن  الّصــارم 
#متضامن_مع_نواف_املوسوي األكر انتشاراً 
بذلــك املوســوي رجــاً مثاليــاً.  يف لبنــان مكّرســاً 
تكــون صــورة األب الحامــي  قــد  نتيجــة لذلــك، 
قــد غّطــت عــى صــورة األم املظلومــة. فقــد رأى 
كثرون يف هذه القصة درساً أخاقياً يف رعاية 
األب التي شــّكلت تصّرفات املوســوي مثاالً لها. 
واســتخدمها آخــرون لطــرح مســألة االمتيــازات 
قانونيــة.  إصاحــات  إىل  والدعــوة  الذكوريــة 
الجمهــور  انتبــاه  غديــر  قصــة  بالطبــع، جذبــت 
عــى نطــاق واســع بســبب والدهــا، الشــخصية 
املعنــى األوســع  للجــدل. ولكــن  البــارزة واملثــرة 
التعليقــات  ملــا رأينــاه عــى الشاشــة وقرأنــاه يف 
يف وســائل اإلعــام كان قــد تجــّى لنــا يف قضايــا 

ســابقة شــبيهة.

إىل  ووصلــت  غديــر  قضيــة  انتشــرت  حــن 
أن  لهــم  ســبق  قــد  النــاس  كان  العــام،  الــرأي 
أحكامــاً  واجهــن  نســاء  قصــص  وســمعوا  رأوا 
أطفالهــّن.  عــن  التخــّل  لرفضهــّن  بالســجن 
هــذه  مــن  واحــدة  قصتهــا  كانــت  وبالتــايل 
القصص. فغدير كانت تخوض معركة طويلة 
مع زوجها الســابق حســن املقداد الذي جّردها 
املحكمــة  مــن  حكــم  عــرب  طفليهــا  حضانــة  مــن 
الجعفرية. ولكن قضيتها ازدادت تعقيداً حن 
انتشــر خــرب بــأن والــد طليقهــا هــو مديــر مكتــب 
اللــه خامنئــي يف لبنــان.  الوكيــل الشــرعي آليــة 
الجعفريــة  املحكمــة  تواجــه  غديــر  تكــن  لــم  إذاً 
حلفــاء  مــع  معركتهــا  كانــت  بــل  فحســب، 
ال  حلفــاء  أيضــاً،  وجيوسياســين  عشــائرين 
يمكن لحزب الله أن يزعزع عاقته بهم. وكما 
حصــل يف حــاالت أخــرى لنســاء شــيعيات، تــّم 
تبّني قّصتها ونشرها من قبل الحملة الوطنية 
الشــيعية.   الطائفــة  لــدى  الحضانــة  لرفــع ســن 

داخــل الطائفــة الشــيعية. الحملــة إذاً تتحــدث 
#حضانتي_ضــد_ الشــيعيات:  النســاء  باســم 
املحكمة_الجعفرية. ويف هذا السياق، سيكون 
بخطــاب  الحملــة  خطــاب  مقارنــة  املفيــد  مــن 
فيســبوك  عــى  شــيعية”  إمــرأة  “ثــورة  صفحــة 
قانونيــة  إصاحــات  إىل  أيضــاً  تدعــو  التــي 
عــى  الركيــز  إذاً،  الشــيعية.  املــرأة  تســتهدف 
الشــيعية  والقضائيــة  التشــريعية  الســلطات 
التفــاوض  مــن  نوعــاً  يشــّكل  حصــري  بشــكل 
بشــرعيتها.  التشــكيك  دون  مــن  الســلطة  مــع 
وقــد يلعــب ذلــك يف صالــح الحملــة ألن نهجهــا 
اإلصاحــي يســتقطب جمهــوراً أوســع مــن دون 
أن يتطلــب منــه موقفــاً ضــد الســلطة الطائفيــة.

يف  الطائفــي  اإلطــار  اســتخدام  إىل  باإلضافــة 
ضغــط،  كوســيلة  الحضانــة  حــول  الخطــاب 
باغــي  كموقــع  األمومــة  النســاء  تســتخدم 
وســائل  عــى  انتشــارها  خــال  مــن  ضاغــط. 
التواصــل اإلجتماعــي، تعطــي أصــوات األمهــات 
وخاصــة،  شــخصية  لتجــارب  جماعيــاً  بعــداً 
فغالبــاً  بالعدالــة.  للمطالبــة  عاطفيــاً  ومنحــى 
األمهــات  مخاطبــة  النســاء  هــؤالء  تختــار  مــا 
بدورهــا  التمّســك  خــال  مــن  إذاً،  األخريــات. 
تتّكلــم،  أن  األم  تســتطيع  كامــرأة،  اإلنجابــي 
مــا  وهــذا  وقضيتهــا.  هويتهــا  بذلــك  مسّيســًة 
تلّقتــه  الــذي  الواســع  الدعــم  أيضــاً  يفّســر  قــد 
هــؤالء األمهــات. فمطالبهــّن ال تتحــّدى األدوار 
الجندرية النمطية، ال بل تحافظ عى الفصل 
الجنــدري يف األدوار حيــث النســاء مســؤوالت 
واالعتنــاء  وتربيتهــم  األطفــال  إنجــاب  عــن 
بهــم. لذلــك، ال يهــّدد خطــاب األمهــات القيــم 
واملعتقــدات الســائدة، بــل ينطلــق منهــا. إذاً ال 
نســويّات إىل  النســاء بصفتهــن  هــؤالء  تتوّجــه 
مــع  العــام.  والــرأي  الدينيــة  واملحاكــم  الدولــة 
ذلك، مطالبهّن تشّكل تحدياً للنظام القانوين 

لظلمــه.  تعريتهــّن  خــال  مــن  األبــوي 

خــال  مــن  العمــل  عــى  القائــم  النهــج،  هــذا 
الســائدة  والقانونيــة  االجتماعيــة  األعــراف 
للخطــاب  تحديــاً  يشــّكل  آن معــاً،  وضّدهــا يف 
تفكيــك  إىل  ويدعــو  ينتقــد  الــذي  النســوي 
املســتوى  فعــى  الجندريــة.  واألدوار  األنمــاط 
النهــج وجــود خطابــات  هــذا  ُيثبــت  الخطابــي، 
مطالبهــن  لطــرح  النســاء  تعتمدهــا  أخــرى 
سياســياً. أمــا عــى املســتوى األيديولوجــي، فهــو 
َيكشــف املنطــق النمطــي – حيــث تتبّنــى النســاء 
مطالــب  يحكــم  قــد  الــذي   - اإلنجابــي  دورهــّن 
النســاء االعراضيــة. وهنــا ال بــد مــن اإلشــارة إىل 
أن األمومة قد أثرت يف معارك قانونية أخرى 
وألســريت”.  يل  حــق  “جنســيتي  حملــة  مثــل 
فبصفتهــّن أمهــات، تطالــب النســاء بحقهــّن يف 

الجنســية.  منــح  يف  املســاواة 

يف الخاصة، فإن ما تتحّداه النساء بخطابهّن 
للســلطتن  التوزيــع  هــذا  تحديــداً  هــو  العلنــي 
املدنية والدينية. فخطاب النساء عن الحضانة 
إىل  الخاصــة  القضايــا  يحــّول  عليــه،  والــردود 
للنقــاش  قضايــا عامــة، جاعــاً منهــا موضوعــاً 
العلــن،  إىل  خــال خروجهــّن  مــن  والتشــريع. 
جريمــة  ليســت  األمومــة  أن  عــى  والتشــديد 
تكويننــا  عــن  األمهــات  تعّلمنــا  حــّق،  هــي  بــل 
والدولــة،  العائلــة  تقاطــع  عنــد  الســيايس 

والطائفيــة.   واألبويّــة 
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ترجمة ملياء الساحيل

تجدون املقالة بنسختها الكاملة مع 
املراجع عى املوقع اإللكروين للمفكرة.
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تــم  القانــون  ألن  الصيغــة،  بهــذه  بقانــون 
أن  يســتطيعوا  لــي  الطريقــة  بهــذه  وضعــه 
الشــخصية  األحــوال  عــى  عــربه  يدهــم  يمــّدوا 
هنــاك  ذلــك.  أؤيــد  ال  وأنــا  الدينيــة،  واملحاكــم 
التشــريع.  خــال  مــن  حصلــت  مؤســفة  أمــور 
واألحــداث  القاصريــن  حمايــة  قانــون  مثــاً 
الــذي أعطــى صاحيــات لقــايض األحــداث فمــّد 
لــدي  ليــس  أنــا  أكــرر.  أخــرى.  أمــور  إىل  يــده 
ولكــن  الــزواج،  يف  الســن  تحديــد  يف  مشــكلة 
الهــدف كّلــه بمنــح صاحيــة اإلســتثناء لقــايض 
هــذه  املــدين  القــايض  يعطــى  ملــاذا  األحــداث. 
الصاحيــة؟ بمــاذا هــو أعــرف وأفضــل؟ وهنــاك 
إبــن  بهــا  يعلــم  مجتمــع  كل  يف  خصوصيــات 

غــره.  مــن  أكــر  املجتمــع 

وإذ نســأله عن النظام العام امللزم للطوائف، 
يجيــب الجســر: »كا ليســت هــذه املســائل مــن 
الدســتور  يقــول  كيــف  العــام.  النظــام  ضمــن 
مرتبطــة  الشــخصية  األحــوال  مســائل  أن 
النظــام  الدســتور  يخالــف  فهــل  بالطوائــف، 
العام؟ فالدستور هو من يضع النظام العام.

التمييز، حيث لم يكن هناك مدارس وغرها 
فــكان يلتحــق بعمــل أبيــه، وكان يتعّلــم مهنــة 
وهكــذا، أمــا الفتــاة فكانــوا يركونهــا لعمــر الـــ9 
وكان  بالبلــوغ.  عاقــة  لهــا  ألســباب  ســنوات 
أمــا  ســنوات.   9 كلهــا  املنطقــة  يف  البلــوغ  ســن 
متوســط ســن البلــوغ يف أمــركا فهــو 12 ســنة، 
ذلــك.  قبــل  يبلغــون  أشــخاصاً  هنــاك  أن  كمــا 
بدايــة  يف  ســنة   12 الولــد  وبلــغ  صــادف  وإذا 
الســنة الدراســية أو يف منتصفهــا، فيبقــى مــع 
وعنــد  الــدرايس.  العــام  انتهــاء  حــن  إىل  األم 
يف  ضــرر  عندنــا  يصبــح  الحــدود،  هــذه  تجــاوز 
أمــه. فالولــد ســواء كان  الولــد مــع  بقــي  حــال 
مــا  أبيــه أيضــاً، وهــو  يحتــاج إىل  بنتــاً  أم  صبيــاً 
عملنــا عليــه، أي املســاواة للجنســن بعمــر 12 

ســنة.  
أكــر.  آمنــة  بيئــة  الفتــاة عنــد والدهــا يف  تكــون 
القّصــر  عــى  أمــركا  يف  مثــاً  اإلعتــداء  فنســبة 
يتعرضــون  وهــم  األوالد  ثلــث  إىل  تصــل 
للتحــرش داخــل العائلــة، مــن قبــل زوج األم 
يف  نــرى  لذلــك  الزوجــة.  أو  الــزوج  أوالد  أو 
يفــرض أن  املــرأة ال  يقــول أن  اإلســام عندمــا 
تبقــى عانســاً أو عزبــاء ويفــرض أن تتــزوج لــي 
تعيــش حياتهــا الطبيعيــة. لذلــك وضعنــا هــذا 
الســن. أمــا يف قصــة املهــر فأنــا كنــت محاميــاً، 
شــرعية،  محكمــة  أي  إىل  أدخــل  لــم  ولكنــي 
يســاوي ســعر  يعــد  لــم  املــرأة  بــأن مهــر  علمــت 
ويحتــاج  غــر منطقــي  أمــر  وهــذا  كنــدرة  فــردة 

سعدى علوه

سمري الجسر املشّرع: 
حارس األديان أم التوافق املدين الديني؟

ووزيــر  األســبق،  املحامــن  نقيــب  أّن  شــك  ال 
وتيــار  طرابلــس  ونائــب  األســبق،  العــدل 
املســتقبل يف املجلــس النيابــي منــذ 2005 ســمر 
التشــريعية  الشــخصيات  مــن  هــو  الجســر 
يف  مميــز  نشــاط  لهــا  ُيســّجل  التــي  القليلــة 
العامــة  الهيئــة  يف  كمــا  النيابيــة،  اللجــان 

النــواب. ملجلــس 

بـ«حــارس  البعــض  يصفــه  الــذي  الجســر 
يف  بخاصــٍة  النيابــي،  املجلــس  يف  األديــان« 
بالنســاء  تتعلــق  التــي  القوانــن  اقراحــات 
الشــخصية،  األحــوال  وقوانــن  والعائلــة 
الســّيما يف قانــون العنــف األســري، يصــّر عــى 

مــن  بــه  يفاخــر  بــل  ال  اللقــب،  لهــذا  الوفــاء 
فرصــة  الرجــل  يفــوت  ال  منطلقــَن واضحــن: 
من دون الركيز عى تربيته العائلية املحافظة 
والُســّنة  القــرآين  النــص  أّن  وعــى  واملتدّينــة 
كام«،  ال  »وبعدهمــا  ســقفه  همــا  النبويــة 
وثانياً ال ينىس ابن طرابلس بيئته التي يمثلها 
ومعايرهــا، و«حــارس األديــان« صفــة تدغــدغ 
شريحة كبرة من ناخبيه ومناصريه وتتناغم 

العريقــة.  املحافظــة  املدينــة  توّجــه  مــع 

لكونــه  يتجاهلــه  أحــد  ال  مفصــل  والجســر 
تســاهم  التــي  األساســية  التشــريعية  اللبنــة 
املجلــس  يف  األزرق  التيــار  موقــف  تحديــد  يف 

النيابــي وتوجهاتــه يف الكثــر مــن املســائل. 
ومــن موقعــه القريــب مــن املراجــع الدينيــة 
منظمــات  مــع  وعاقاتــه  جهــة،  مــن 
املجتمــع املــدين بحكــم موقعــه التشــريعي 
والسيايس من جهة ثانية، يمكن للجسر 
الطروحــات  بــن  املوّفــق  بــدور  يقــوم  أن 
التــي  القانونيــة  التعديــات  يف  املدنيــة 
وطروحــات  والعائلــة  النســاء  تخــّص 
ممثــل الطوائــف. يف هــذا الحــوار، تحــاول 
مــع  الــدور  هــذا  مامــح  تلّمــس  املفكــرة 
مــن  التشــريع  يف  تجربتــه  عــى  إطالــة 
موقــع العــارف مــن الداخــل، حيــث ُتطبــخ 

ســقوفها. وُتحــدد  التســويات 

كيــف تــرى التشــريع يف ظــل الفجــوة املوجــودة 
يف  الدينــي  والخطــاب  املــدين  الخطــاب  بــن 
املرتبطــة  والقوانــن  بالتعديــات  يتعلــق  مــا 

النســاء؟ بقضايــا 

سمي الجسر 

سمي الجسر 

سمي الجسر 

سمي الجسر 

سمي الجسر 

سمي الجسر 

سمي الجسر 

سمي الجسر 

ال يوجــد خــاف برأيــي. هنــاك قضايــا مطلبّيــة 
محــق.  غــر  وبعضهــا  محــق  بعضهــا  عــّدة 
نحتــاج  أمــر  هنــاك  إذا كان  الحــال،  وبطبيعــة 
بــل  وجهــه،  يف  يقــف  أحــد  فــا  تطويــره  إىل 
نقــوم بمــا يجــب. أحيانــاً تتحمــس الجمعيــات 
بدايــًة  ولكــن  معّينــة،  قضيــة  إزاء  النســائية 
نحصــل  أن  يمكننــا  بــه  نطالــب  مــا  كل  ليــس 
عليه. إذ أن كل مطلب قانوين ال يرتبط بطرف 
واحــد. فاملجتمــع ليــس عبــارة عــن نســاء فقــط، 
أن  يجــب  جديــد  طــرح  فــأي  فقــط،  رجــال  أو 
ُيــدرس ربطــاً بمصلحــة الطرفــن، إذ أن هنــاك 
للتطبيــق وتفتقــد  غــر قابلــة  مطالــب جامحــة 

عادلــة. وغــر  منطقيــة  غــر  وهــي  للتــوازن 
خــذوا مثــاً تجربــة التشــريع الخــاص بالعنــف 
األســري. خــال عمــل اللجنــة النيابيــة الفرعيــة 
»نشــروا عرضنــا«  االقــراح،  بدراســة  الخاصــة 
بالــذات،  ونشــروين  اللجنــة،  أعضــاء  كنــواب 
العــام،  النقــل  حافــات  عــى  صورنــا  وعلقــوا 
تشــريع.  نكفــي  بدنــا  بقــى  مــا  النــواب  فقــال 
يجــب  إّنــه  لهــم  وقلــت  املوقــف  هــذا  عارضــت 
أن نقــوم بمــا يمليــه علينــا ضمرنــا ومــا يجــب 
مثــل  يفعلــوا  أن  منهــم  وطلبــت  ُيعمــل.  أن 
حيــث أين كنــت أغــّر القنــاة التلفزيونيــة ملجــرد 
عــى  صورنــا  تبــث  التــي  الدعايــة  تظهــر  أن 
وعندمــا  أتأثــر.  نفــي  أتــرك  وال  التلفزيــون 
القانــون  القــراح  النهائيــة  الصيغــة  وضعنــا 
يمكــن لــكل شــخص منصــف وعــادل أن يلمــس 
كيف انبثق قانون حماية النســاء وســائر أفراد 
فضــل  هــو  ومــا  األســري،  العنــف  مــن  األســرة 
لــم  أنــه  بحيــث  عليــه،  طــرأ  الــذي  التعديــل 
يقــف دقيقــة يف اللجــان املشــركة، ولــم يقــف 
يف املجلــس ملــدة 5 دقائــق قبــل إقــراره ليصبــح 

قانونــاً. 

أنــا ضــد عمليــة الطروحــات التــي تأتينــا موجــات 
األنثــى  بــن  صراعــاً  هنــاك  وكأن  العالــم،  مــن 
والذكر، وأنا ال أعرف من يضع هذه املتاريس 
يأخذنــا  ال  العــام  فالــكام  الجنســن.  بــن 
مــن  العديــد  لبنــان  يف  أثــرت  مــكان.  أي  إىل 
معالجتــه  تمــت  ومعظمهــا  التمييــز،  نقــاط 
عــى  يخطــر  ممــا  بكثــر  أفضــل  الوضــع  وصــار 
بعــض  ان  أرى  أين  أقــول  أن  أود  وهنــا  البــال. 
يف  الفــرد  فكــرة  ترجــح  النســائية  الجمعيــات 
مســألة العاقــات األســرية وهــو مــا كان ســائداً 
يف الغــرب حتــى أوائــل التســعينّيات. أمــا اآلن 
إذا شــاهدنا أي مسلســل أو فيلــم مــن الغــرب 
أننــا  صحيــح  العائلــة.  إىل  يعــودون  تراهــم 
يجــب أن نحافــظ عــى حقــوق الفــرد يف األســرة 
ولكننــا نريــد أن نحافــظ عــى األســرة أيضــاً، وال 
نحافــظ عــى حــق عــى حســاب حــق آخــر، وال 

األســرة.  ندّمــر  أن  يجــب 

نفســه، وأحيانــاً يكونــان غــر مؤهلــَن لتجربــة 
مماثلة. يف النهاية، يجب أن يكون يف العاقة 
الزوجية تنازل وإاّل »بيقّتلوا بعض«، واألسرة 
مثــاً  األطــراف.  كل  مــن  التضحيــة  عــى  تقــوم 
بعلمهــا.  مشــهورة  أســرة  ضمــن  ترّبيــت  أنــا 
نقيــب محامــن  اللــه عليــه كان  والــدي رحمــة 
الخريــة  السياســة واألعمــال  يعمــل يف  وكان 
يف طرابلــس. ووالــديت كانــت أول إمــرأة تتعلــم 
يف طرابلــس وهــي خريجــة دار املعلمــن العليــا 
للفرنســين، ولكننــي أعلــم الجــو العــام الــذي 
ترّبيــت فيــه. كانــت أمــي ترّبينــا عــى مبــدأ »مــش 
هــذا  يفعــل  كان  وأبــي  أبوكــم«،  تزعلــوا  الزم 
متبــادل،  حــرص  هنــاك  فــكان  أيضــاً،  األمــر 
وكان عندنــا نظــام ولــم نعــش يف فــوىض. فأنــا 
يعّنــف  أن  لرجــل  كيــف  أفهــم  أن  أســتطيع  ال 
أمــر  هــذا  عليهــا.  صوتــه  برفــع  يقــوم  أو  امــرأة 

مقبــول. غــر 

وإذ نســأل الجســر: »لكــن هــل كل أهــل الّســنة 
وتربــوا  ذاتهــا؟  بالطريقــة  يفكــرون  وعائاتهــم 
أجــواء  يف  »تربــوا  يجيبنــا:  عينهــا؟«  بالطريقــة 

منــي« أفضــل 

هــذا شــرف كبــر، وليقولــوا مــا يريــدون قولــه، 
بكثــر. فمــن  هــذا  وأنــا دون  كبــر  وهــذا شــرف 
ملــاذا  لكــن  حــّر،  هــو  دينــه  مــن  يخــرج  أن  يريــد 

أنــا مــن دينــي أيضــاً؟  يريــد أن يطّلعنــي 
أن  لكــم  أؤّكــد  أن  أوّد  تقــّدم،  ملــا  وتكملــة 
الحقيقــة  يف  جــاءت  العقانيــة  الطروحــات 
مــن نســاء يف جمعيــات إســامية نســائية قمــن 
بطــرح عقــاين ينطلــق مــن مبــدأ الحــرص عــى 
نتعّلــم  أن  واســتطعنا  األســرة،  عــى  الحفــاظ 
نتيجــة  أنــه  أخربتنــي  محاميــة  ثمــة  منهــّن. 
البــَن،  ذات  إصــاح  نّفــذوه يف جمعيــة  عمــل 
املقدمــة  الدعــاوى  مــن   %50 قرابــة  حــّل  تــّم 
للمحكمــة الشــرعية حّبيــاً. يف بعــض األوقــات 
البيــت  يعيشــان يف  زوجــن  بــن  تقــع مشــاكل 

لبنــان  يف  النســاء  ضــد  عنــف  هنالــك  طبعــاً 
كمــا يف العالــم. وبرأيــي، هــذا العنــف يحصــل 
نتيجــة أمريــن: جهــل وشــخص ال يفهــم دينــه. 
ال يمكــن لشــخص يخــاف رّبــه أن يــؤذي غــره، 
وال  جانبــاً،  اللــه  وضعنــا  أننــا  املشــكلة  ولكــن 

حســاباتنا.  ضمــن  نضعــه 
الســبب  أن  أجــد  الشــخصية،  بمراقبتــي 
واملخــدرات  الُســكر  هــو  يحصــل  ملــا  الرئيــي 
وســيثبت ذلــك إذا قمنــا بدراســة دقيقــة لواقــع 
مــا يحصــل وأســبابه. باعتقــادي، ترتفــع نســب 
فيهــا  يتعاطــى  التــي  األماكــن  يف  التعنيــف 

الكحــول. أو  املخــدرات  األفــراد 

فيــه  ويوجــد  معــّن،  نظــام  لــه  بلــد  يف  نحــن 
بالطوائــف  بخاصــة  شــخصية  أحــوال  قوانــن 
منــه ونتغــاىض  نطلــع  أن  أمــر ال يمكننــا  وهــذا 
عنه. وأقول ذلك من باب إيماين وليس خوفاً 
مــن أحــد. وبالنســبة يل، أنــا ال أرى بــأّن هنــاك 
أي مشــكلة يف مــا يتعلــق بالطوائــف. ربمــا تقــع 
وهــذا  والجهــل  بالتطبيــق  لهــا عاقــة  مشــاكل 
يتعاطــى  فاإلنســان  معّينــة.  بعوامــل  مرتبــط 
بطريقــة مختلفــة عندمــا يزيــد جهلــه أو عندمــا 
يخف إيمانه. وهناك عادات عشائرية موروثة 
العكــس  عــى  أبــداً.  باألديــان  لهــا  عاقــة  ال 

تمامــاً.  والديــن ضدهــا  األديــان 
أنــا ال أقــول إنــه ليــس هنالــك مــا يجــدر تعديلــه 
أقولــه  مــا  الشــخصية.  األحــوال  قوانــن  يف 
وأنظمتهــا  الطوائــف  نحــرم  أن  يجــب  أنــه 
قابلــة  أمــور  هنــاك  الشــخصية.  األحــوال  يف 
للتعديــل، وهنــاك أمــور غــر قابلــة للتعديــل. 
لــه  يشء  كل  الّســنة  ألهــل  بالنســبة  مثــاً، 
أن  يمكننــي  ال  ــنة  بالسُّ أو  بالكتــاب  عاقــة 
مــن  أمــور  وهــذه  الحــال،  بطبيعــة  منــه  أطلــع 
طــرأت  التــي  األمــور  معظــم  أمــا  األساســيات. 
يف العنــف األســري فليــس لدينــا فيهــا مشــكلة 
ونؤّيدها 100% ونحن لسنا ضدها. ولكن هناك 
بعــض الطروحــات التعديليــة، ومنهــا أّنهــم ال 
يريدون أن يمنحوا املرأة حق أن ُتسقط حقها 
ليــش  عيلتهــا  تلــم  بدهــا  وحــدة  إذا  يعنــي   ،
بــدي إمنعهــا تســقط حقهــا؟]1[ هــذا األمــر غــر 
بإســقاط  مــن حقهــا  يحرمونهــا  ملــاذا  مفهــوم، 
القاصــرات  زواج  لقصــة  وبالنســبة  حقهــا؟ 
مثــاً، نحــن ال مشــكلة لدينــا باملطــروح، فعمــر 
الــزواج عــى املذهــب الّســني هــو 18 للذكــور و17 
لإلنــاث، مــع اســتثناءات عــى أســاس أّن ســن 

 .15 هــو  البلــوغ 
أمــيش  ال  أنــا  ولكــن  عندنــا،  مشــكلة  ال  إذاً 

نعــم. وثمــة نجاحــات هامــة حققناهــا يف هــذا 
املضمار. فيما يتعلق بعملية الحضانة، كانت 
املذاهــب  عــن  مختلفــة  الســّني  املذهــب  لــدى 
األخــرى وكانــت 7 أو 9 عــى األقــل. ولكــن إذا 
أردنــا أن نفكــر باملجتمعــات القديمــة كّلهــا كان 
الولــد عندمــا يصبــح عمــره 7 ســنوات أي ســن 

دائمــاً هنــاك مــا يحتــاج إىل تعديــل. أنــا ال أقبــل 
اللــه  اللــه،  مخافــة  مــن  أنطلــق  وأنــا  الخطــأ 
املــرأة والرجــل. يف اإلســام هنــاك حديــث  كــّرم 
نســائكم  عــى  تقعــوا  »ال  يقــول  للرســول 
رســوال«.  وبينهــن  بينكــم  اجعلــوا  كالبهائــم، 
وعندما سألوه وما هو الرسول يا رسول الله؟ 
فاإلســام  قبلــة..«.  الطيبــة،  »الكلمــة  قــال: 
الحيــاة، ونحــن نجهــل  دخــل يف كل تفاصيــل 
ديننــا. ومــن املؤســف أن أقــول لــك أن هنــاك مــن 
يتكّلــم بإســم الديــن وهــو ال يفهــم منــه شــيئاً. 
لكــن قبــل الحديــث عــن تعديــل القانــون، أوّد 
التذكر أن هناك مادة يف قانون العنف األسري 
حمايــة  لتمويــل  صنــدوق  بإنشــاء  الخاصــة 
النساء، وهي لم تفّعل علماً أّن العائق املادي 
عندمــا  أخطــأوا  لقــد  جــداً.  كبــر  النســاء  أمــام 
وضعــوا الصنــدوق مــن ضمــن وزارة العــدل غــر 
املؤّهلة لهذا األمر، فوزارة الشؤون اإلجتماعية 
ُمهيــأة أكــر، والجمعيــات اإلســامية هــي التــي 
طرحــت إعــداد مراكــز للتأهيــل. مــع تفعيــل هــذه 
املــادة، نكــون طورنــا آليــات حمايــة املــرأة بشــكل 

كاٍف عــى مــا أعتقــد. 
قبــل  مــن  املقرحــة  التعديــات  بخصــوص  أمــا 
تحدثنــا  ماحظــات  فلــدّي  »كفــى«،  جمعيــة 
لهــم  وبيّنــا  بطرحنــا  واقتنعــوا  عنهــا،  معهــم 
ال  ألين  اآلن  أحددهــا  ولــن  تأخذنــا،  أيــن  إىل 
أتحــدث عــن عمــل هــو يف طــور اإلنجــاز، ولقــد 
املــرأة  لشــؤون  الوطنيــة  الهيئــة  مــع  تشــاورنا 
و«كفى« وجمعيات أخرى وممثل الطوائف، 
وبدأنــا العمــل يف كل نقطــة مــن النقــاط. نحــن 
واملــرأة  الرجــل  لتشــمل  الزنــا  مــادة  عّدلنــا  مثــاً 
انســجاماً مــع قيــم مجتمعنــا، ولكــن إلغاءهــا 
يقبــل  أحــد  يتــم بحثــه حتــى، وال  أن  ال يمكــن 

بذلــك.
وهناك التعديل الذي يقول بأن قانون العنف 
األسري ُيطّبق أيضاً يف مرحلة ما بعد الطاق. 
وأنــا أســأل مثــاً إذا زنــت امــرأة مطّلقــة، فعــى 
أي أساس يمكن محاكمتها؟ فهل تحاكم عى 

أســاس أنهــا مــا زالــت ضمــن األســرة؟

أنا مّطلع عى أجواء املحاكم املدنية والدينية. 
املحاكــم  وضــع  أن  لــك  أقــول  أن  املؤســف 
بكثــر.  املدنيــة  املحاكــم  مــن  أفضــل  الشــرعية 
القضــاة  مــن  التــي أخذوهــا  األخــرة  املجموعــة 
الشــرعين كانــت جيــدة، واتبعــت فيهــا معايــر 
مهمــة جــداً للحقيقــة، ونتيجتهــا مهمــة جــداً، 

وأخاقــاً.  علمــاً 

لتحســن  األفضــل  الطريقــة  عــن  نســأله  وإذ 
املحاكم الشرعية، يجيب »الجسر«: أنا يف كل 
أنــا يف  يش أعتــرب اإلنســان والباقــي »تجليــط«. 

معايري أبحث عن الشخص اآلدمي بمنتهى 
الصراحــة، وأنــا أعتــرب أن اآلدميــة أوالً ومــن ثــم 
العلــم ثانيــاً، ألن اآلدميــة ال يمكــن تحصيلهــا 
عكــس العلــم الــذي يمكــن تحصيلــه. مثــاً هــل 
تخرجــت  عندمــا  اليــوم  الشــخص  نفــس  أنــا 
مــن كليــة الحقــوق؟ هــذا غــر صحيــح، العلــم 
تحصيلهــا  مســتحيل  األخــاق  لكــن  يتحصــل، 

إال بنســبة قليلــة جــداً.

التخّصــص  شــرط  عــن  أخــراً  نســأله  وإذ 
يجيــب  الشــرعية،  املحاكــم  يف  بالحقــوق 
ال  بالحقــوق  االختصــاص  عــدم  أن  »الجســر« 
مــن  بينهــم  مــن  هنــاك  ألن  العدالــة،  يعرقــل 
يــدرس الحقــوق وأصــول املحاكمــات، وهنــاك 
أشــخاص لــم يدرســوا الحقــوق ولكــن شــغلهم 

اآلخريــن. اختصاصــات  يكمــل  وهــو  أفضــل 

أنــا ال يمكننــي أن أفتــح البــاب لقوانــن مدنيــة 
احــرام  ويجــب  العبــارة،  بصريــح  اختياريــة 
رأينــا والقانــون يجــب أن ُيطّبــق عــى الجميــع. 
ولكــن  دينيــة  دولــة  يف  لســنا  أننــا  صحيــح 
يمكــن  أيــن  إىل  أعلــم  فأنــا  دينــي،  نظــام  لدينــا 
الحريــة  لديكــم  املــدين.  القانــون  بنــا  يــؤّدي  أن 
الكاملــة لتفكــروا كمــا تريــدون، ولكــن عليكــم 
القانــون  بــأن  أقــول  فأنــا  رأيــي.  تحرمــوا  أن 
أن يطبــق  الشــخصية( يجــب  )قانــون األحــوال 
عى الجميع وهكذا يجب أن نطبقه. حتى إذا 
دار الفتــوى أخطــأت يف هــذا األمــر فأنــا ضدهــا. 

البعــض يطلــق عليــك لقــب »حــارس األديــان« 
يف املجلس النيابي، وذلك عى ضوء مواقفك 
املتصلــة  املســائل  مناقشــة  عنــد  الحازمــة 
مــن  كالحمايــة  الشــخصية  األحــوال  بقوانــن 
العنــف األســري ورفــع ســن الحضانــة ومؤخــراً 

القاصــرات؟   زواج 
يف  النســاء  ألوضــاع  الحــايل  تقييمــك  هــو  مــا 
األحــوال  قوانــن  ظــل  يف  وبخاصــة  لبنــان، 
العنــف  انتشــار  عــى  تشــهد  أال  الشــخصية؟ 

؟  هــن ضد

تنظيــم  يف  خلــاً  ثمــة  أن  تعتــرب  أال  ولكــن 
مظالــم  هنالــك  أليــس  الشــخصية؟  األحــوال 
الخلــل؟   هــذا  بفعــل  النســاء  بحــق  ترتكــب 

نفهــم منــك أنــك تــرى أّن أّي إصــاح لألحــوال 
داخــل  مــن  يحصــل  أن  يفــرض  الشــخصية 
للمجلــس  دور  ال  وأن  بــه  املعنّيــة  الطائفــة 
النيابــي فيــه؟ وكيــف تــرى دورك كمقــّرب مــن 

املضمــار؟  هــذا  يف  الدينيــة  املراجــع 

قانــون  لتطويــر  حاجــة  ثمــة  أن  تــرون  هــل 
حمايــة النســاء مــن العنــف األســري؟ مــا رأيكــم 
بالتعديــات املقرحــة مــن جمعيــة »كفــى« يف 

املضمــار؟   هــذا 

املحاكــم  أداء  عــى  مّطلعــون  أنتــم  هــل 
إصاحهــا؟  يف  ضــرورة  تــرون  أال  الشــرعية؟ 

ســؤال أخر، ما مدى تأييدكم لقانون أحوال 
شخصية مدنية اختيارية؟ 

املفكرة القانونية

املفكرة القانونية

املفكرة القانونية

املفكرة القانونية

املفكرة القانونية

املفكرة القانونية

املفكرة القانونية

]1[ وهو يقصد إقراح تعديل القانون الذي قدمته منظمة “كفى”، 
والذي يقرح عدم سقوط دعوى الحق العام تبعا إلسقاط الحقوق 

الشخصية وتنازل الشايك.

أنا ضد عملية 

الطروحات التي 

تأتينا موجات من 

العالم، وكأن 

هناك صراعًا بني 

األنثى والذكر، وأنا 

ال أعرف من يضع 

هذه املتاريس بني 

الجنسني. فالكالم 

العام ال يأخذنا 

إىل أي مكان

أنا ال أقول إنه 

ليس هنالك ما 

يجدر تعديله يف 

قوانني األحوال 

الشخصية. 

ما أقوله أنه 

يجب أن نحرتم 

الطوائف وأنظمتها 

يف األحوال 

الشخصية. 

هناك أمور قابلة 

للتعديل، وهناك 

أمور غي قابلة 

للتعديل

املؤسف أن 
أقول لك 
أن وضع 
املحاكم 

الشرعية 
أفضل من 

املحاكم 
املدنية بكثي
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يف إطــار جهودهــا البحثيــة يف توثيــق وتحليــل وفهــم عمــل املحاكــم الدينيــة يف لبنــان، 
قابلــت “املفكــرة” األســتاذة مــي ميلــر، وهــي أّول إمــرأة مستشــارة قانونيــة لــدى املحكمــة 
الروحية اإلنجيلية. صحيح أّن ما تشغله األستاذة ميلر ليس منصباً قضائياً رسمياً، 
إاّل أّن دورهــا يتاقــى بجوانــب عديــدة منــه مــع عمــل القضــاة. فهــي تشــارك إىل جانــب 
قضــاة املحكمــة بعمليــة املذاكــرة وصياغــة األحــكام وحضــور الجلســات واإلســتجوابات. 
ولعــّل أهمّيــة وجــود األســتاذة ميلــر يف املحكمــة اإلنجيليــة تتمثــل يف أمريــن: األّول، يف 
كونهــا أول إمــرأة تشــغل موقعــاً إستشــارياً لــدى املحاكــم الدينيــة، والثــاين، يف إعــراف 
املحكمــة الروحيــة بالحاجــة والضــرورة إىل خــربة قانونيــة قــد ال يمتلكهــا القضــاة فيهــا.

يف  كمستشــارة  املهنيــة  مســرتك  بــدأت  كيــف 
اإلنجيليــة؟ املحكمــة 

ميلر

ميلر

ميلر

ميلر

ميلر

ميلر

يف  تخصــص  إنهــاء  بعــد  صدفــة.  محــض  هــي 
القانــون الكنــي، وكنــت يف الوقــت عينــه قــد 
العــام  الجــدول  إىل  ونقلــت  تدرجــي  أنهيــت 
بدايتــي  يف  توّكلــت  املحامــن،  نقابــة  لــدى 
املهنيــة يف دعــوى أمــام املحكمــة اإلنجيليــة. كان 
املحكمــة  رئيــس  آنــذاك  نّصــار  فــؤاد  القســيس 
يستشــرين  فبــات  عليــه  وتعّرفــت  باإلنابــة، 
القانونيــة  اإلشــكالّيات  يف  رســمّي  غــر  بشــكل 
املتعّلقــة  تلــك  بخاصــة  أمامــه،  تعــرض  التــي 
وتضــارب  والطعــون  الشــكلّية،  باإلجــراءات 
ثبتنــي  ذلــك،  بعــد  املحاكــم.  بــن  الصاحيــات 
املجّمــع األعــى للطائفــة اإلنجيليــة كمستشــارة 
رئيــس  مــن  بتزكيــة  للمحكمــة،  قانونيــة 
بــدر. القــس الدكتــور حبيــب  املحكمــة األصيــل 

للنســاء،  حرجــاً  مســائل  هكــذا  تشــّكل  مــا 
الروحيــة مكّونــة حصــراً  املحاكــم  بخاصــة وأّن 
النســايئ يف  العنصــر  فــإّن  لذلــك  الرجــال.  مــن 
واألنســنة.  الراحــة  مــن  جــواً  يطفــي  املحاكــم 
ولكــن إضافــة إىل كــوين إمــرأة، فتخصــيص يف 
املــدين  القانــون  جانــب  إىل  الكنــي  القانــون 
القضــاة  أن  بحيــث  للمحكمــة،  ضــروري 
القانونيــة  املعرفــة  يملكــون  ال  الروحيــن 

لتقنيــة.  ا

وجــودي كإمــرأة داخــل املحكمــة الروحيــة مهــم 
باألطفــال  املتعّلقــة  القضايــا  يف  بخاصــة  جــداً 
مســائل  يف  اســتجوابات  تتضمــن  التــي  وتلــك 
فغالبــاً  الطبيــة.  كاملســائل  وحميمــة،  دقيقــة 

لعّل أبرز مشــكلة نواجهها يف محكمتنا – ويف 
مســألة  هــي   – عــام  بشــكل  العائلــة  محاكــم 
كـ«مــراس«  األوالد  الفرقــاء  أحــد  اســتخدام 
مســألة  هــذه  الثــاين.  الفريــق  مــن  لإلنتقــام 
خطرة وتتطلب جرأة وصرامة من القضاة يف 
تطبيق حق الحراسة أو املشاهدة، مثل فرض 
غرامــة إكراهيــة عــى الفريــق الــذي يتخّلــف عــن 
تســليم األوالد، أو مثــاً ربــط مشــاهدة األوالد 
بحــق النفقــة. لــدى طائفــة الــروم األرثوذكــس، 
يعرقــل  الــذي  الفريــق  عــى  الغرامــات  تفــرض 
يلــزم  ممــا  واالصطحــاب،  املشــاهدة  عمليــة 

املحكمــة.   قــرارت  بتطبيــق  الفريقــن 
تفــّرع  مســألة  إىل  اإلشــارة  الواجــب  مــن  كمــا 
وبالتــايل  عــّدة  إىل طوائــف  اإلنجيليــة  الطائفــة 
يّتســم  منهــا  البعــض  عــّدة،  كنائــس  إىل 
بتفكــر ليــربايل وأخــرى أكــر تشــدداً وتقليديــة. 
األحــكام  يف  ســلباً  التقليــدي  التفكــر  ينعكــس 
أو  مثــاً  الــزواج  فســخ  قضايــا  يف  الصــادرة 
القضائيــة  التشــكيات  وإن  األوالد.  حضانــة 
يف املحكمــة، كمــا وشــخصية كل قــايض تلعــب 
دوراً أيضاً يف رسم إتجاه املحكمة حول قضايا 
معّينــة. ففــي فــرة معّينــة كان قضــاة املحكمــة 
بأســباب  يتعّلــق  مــا  يف  ســّيما  ال  تقليديــن، 
يجــوز  ال  أنــه  يــرون  فكانــوا  مثــاً،  الفســخ 
فســخ الزيجــات »بســهولة« ألن ذلــك مخالــف 
تكــن  لــم  وبالتــايل  املقــدس،  الكتــاب  لتعاليــم 

صعوبــة. بعــد  إال  تعطــى  الفســخ  أحــكام 

األحيــان  مــن  الكثــر  يف  أواجــه  أننــي  أخفــي  ال 
تفكــراً ذكوريــاً. مثــاً، عندمــا شــاركت يف إحــدى 
الشــخصية  األحــوال  قانــون  تعديــل  لجــان 
يف  الوحيــدة  املــرأة  كنــت  اإلنجيليــة،  للطائفــة 
البدايــة  يف  تشــكيك  هنــاك  كان  وربمــا  اللجنــة 
يوافــق  أن  لحــن  القانونيــة،  معلومــايت  يف 
أننــي  إال  أقولــه.  مــا  عــى  الرجــال  القضــاة  أحــد 
واإلجتهــادات  باملراجــع  محّصنــة  دائمــاً  كنــت 
مــرة  حــق.  عــى  أننــي  أثبــت  وكنــت  القانونيــة، 
بعــد أخــرى، تثبتــت اللجنــة مــن كفــاءيت. كمــا 
واجهــت صعوبــة أيضــاً يف إقنــاع اللجنــة باألمــور 
التــي تتعلــق بالحضانــة مثــاً، حــن رفضــوا رفــع 
ســن الحضانــة كمــا كنــت قــد اقرحــت )14 و15 
أننــي كنــت قــد  ســنة(. حزنــت يومهــا، بخاصــة 
قابلت األستاذة إقبال دوغان مرات عدة )وهي 
محاميــة ســاهمت يف رفــع ســن الحضانــة لــدى 
القضيــة.  هــذه  وتحدثنــا يف  الســّنية(  الطائفــة 

أشــخاص  هنالــك  يكــون  أن  املهــم  مــن  أوالً، 
متخصصون. فمثاً، كنا قد اقرحنا أن يكون 
رئيــس املحكمــة حائــزاً عــى إجــازة يف الحقــوق 
أو أن يتم تعين مستشار قانوين يف املحاكم، 
القانــون  مــادة  إدخــال  يتــم  أن  األقــل  عــى  أو 
أن  الضــروري  مــن  الاهــوت.  يف منهــج معهــد 
يكــون القــايض متســّلحاً بالعلــم ومّطلعــاً عــى 
املبــادئ األساســية يف القانــون، الســيما لجهــة 
عنــد  املدنيــة  املحاكمــات  أصــول  قانــون  تطبيــق 
الكنســية  األصــول  قانــون  يف  نــص  جــود  عــدم 
الكاثوليكيــة  املحاكــم  قضــاة  لدينــا.  الخاصــة 
يدرســون القانــون الكنــي، ولكــن ذلــك ليــس 

شــرطاً يف ســائر املحاكــم.
كمــا يقتــي العمــل عــى تفــّرغ القضــاة لعمــل 
أغلــب  الحــال  واقــع  يف  ألنــه  فقــط،  املحاكــم 
القضــاة ملتزمــون بوظائــف وموجبــات رعويــة، 
طويــاً،  وقتــاً  املحكمــة  عمــل  يأخــذ  فيمــا 
واإلرتبــاط بوظائــف أخــرى قــد يدفــع بالقضــاة 

للمحكمــة. األولويــة  إعطــاء  عــدم  إىل 
بإمكاننــا  اإلنجيليــة،  الطائفــة  صعيــد  عــى 
روح  إلضافــة  نّيــة  حاليــاً  هنالــك  أن  القــول 
نحــن  محاكمهــا.  وإصــاح  للطائفــة  جديــدة 

لــدى الطائفــة  عــى صعيــد مضمــون القوانــن 
تعديــل  املستحســن  مــن  أّنــه  أرى  اإلنجيليــة، 
ســنة  و15  للذكــر  ســنة   14 إىل  الحضانــة  ســن 
هنــاك  لكــن  املبــدأ،  حيــث  مــن  هــذا  لألنثــى. 
عــى  الخــربة  ذلــك،  خــاف  تقتــي  حــاالت 
تعديــل  مــن  فبالرغــم  جــداً.  مهمــة  األرض 
بعــض  أّن  التطبيــق  عنــد  لنــا  تبــّن   ، القانــون 
أّنــه  أو  أفضــل  تكــون  قــد  الســابقة  النصــوص 
يمكــن تطويــر النــص الحــايل، وقــد طلــب منــي 
رئيــس املحكمــة إقــراح النصــوص التــي يمكــن 
إىل  يصــار  لــي  فيهــا  النظــر  إعــادة  تعديلهــا 
تعديلها أصوالً أمام املراجع الكنســية واملدنية 

املختصــة. 
يشــكو القضــاة الروحيــون بشــكل عــام مــن أّن 
األمور »تفلت« من أيديهم عندما يضع قايض 
امللــف،  عــى  يــده  العجلــة  قــايض  أو  األحــداث 
بّتــت  بمســألة  ذلــك  يتعلــق  عندمــا  ســّيما  ال 
املحكمــة الروحّيــة فيهــا كالحراســة مثــاً، ومــن 
أبرز هذه الشكاوى: »كل ما دق الكوز بالجّرة 
بروحــوا )أي املحامــن( عنــد قــايض األحــداث«. 
وهنــا أســأل: هــل أعطيتــم للمتقــايض، ســواء 
إىل  يلجــأ  ال  يك  حّقــه  رجــل،  أو  إمــرأة  أكان 
اتخــذوا  قــد  قــايض األحــداث؟ قضــاة األحــداث 
ظــل  يف  نحــن  الســابق.  يف  جريئــة  قــرارات 
قريبــاً،  ســيتغر  أنــه  أعتقــد  ال  طائفــي  نظــام 
ظــل  يف  ســنبقى  النظــام  هــذا  يف  نحــن  وطاملــا 
أن  علينــا  أقّلــه  لــذا،  الروحيــة.  املحاكــم  نظــام 
طائفتــه  ضمــن  كلٌّ  الروحيــة  املحاكــم  نصلــح 
يك ال يكــون للمحاكــم املدنّيــة مجــال لتقليــص 
صاحياتنا أو إنتزاعها. يف الكثر من األحيان، 
إىل  الذهــاب  عــى  الفرقــاء  القــايض  يلــوم  قــد 
تبــدأ  أن  طائفــة  لــكل  لــذا،  األحــداث،  قــايض 

صعيدهــا.  عــى  إصاحيــة  حركــة 

يف  نشــارك  لــذا  الحــوار.  عــى  منفتحــون 
املؤتمــرات ونبحــث عــن طــرق لتحســن أدائنــا. 
الحــوار مهــم، ويســاهم يف اإلصــاح. املحكمــة 
لديها ضمر، طبعاً، كل إنسان يخطئ ولكن 
وباإلجمــال  األســاس،  هــو  القضــاة  ضمــر 
بحصانــة  يتمتعــون  اإلنجيليــة  املحاكــم  قضــاة 

أخاقيــة.

محكمــة  داخــل  كإمــرأة  وجــودك  يؤّثــر  هــل 
التقــايض؟ نوعيــة  عــى  دينيــة 

ما هي الصعوبات التي واجهِتها؟ 

القضائيــة  املؤسســات  تطويــر  يمكــن  كيــف 
؟  ينيــة لد ا

يقتــي  التــي  املبــادئ  أو  القوانــن  هــي  مــا 
الروحيــة  املحاكــم  أو  محكمتكــم  يف  تطويرهــا 

عــام؟  بشــكل 

مــا هــي برأيــك أبــرز املشــاكل أو العراقيــل التــي 
اليــوم؟  تواجــه محكمتكــم 

املفكرة القانونية
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املفكرة القانونية

املفكرة القانونية الــذي  النائــب  املوســوي،  نــواف  لــدى  يعــد  لــم 
أي  ابنتــه،  “حمايــة”  يف  حــراً  ليكــون  اســتقال 
حــرج يف قــول مــا يريــد، وإن بقــي هــذا التحــرر 
الــذي  الســابق  النائــب  ملحــدث  يمكــن  حــذراً. 
يســتمر يف اســتقبال ضيوفــه يف مكتبــه الكائــن 
يف الطابق الثالث من مبنى مكاتب كتلة نواب 
الوفــاء للمقاومــة يف حــارة حريــك، أن يلحــظ 
املحطــات  بعــض  يف  الزوايــا  تدويــر  إىل  ســعيه 
أو  الســرب.  خــارج  التغريــد  مــن  ملزيــد  تفاديــاً 
الــذي  ربمــا، يف النهايــة، هــي حــدود اإلنفتــاح 
مّيــز املوســوي يف أدائــه التشــريعي مقارنــة مــع 
جهــة،  مــن  إليــه  ينتمــي  الــذي  اللــه”  “حــزب 
املســلم  النائــب  ثانيــة،  جهــة  مــن  وكونــه، 
الوحيــد الــذي وّقــع عــى اقــراح تعديــل قانــون 
حماية النساء وسائر أفراد األسرة من العنف 
الــذي قدمتــه منظمــة “كفــى” يف 26/10/2018 
عشــرة  بتوقيــع  مذّيــاً  النيابــي  املجلــس  إىل 

نــواب. 

لــدى  حديثــه  تظّلــل  الحريــة  هــذه  ولكــّن 
مراجعتــه يف بعــض املقرحــات القانونيــة التــي 
قاربهــا بحكــم موقعــه كعضــو يف لجنــة اإلدارة 
والعــدل، ومــن ثــم كمقــرر لهــا يف إثــر تشــكيل 

.2018 انتخابــات  بعــد  اللجــان 

العمــل  مــن  إىل عشــر ســنوات  الرجــل  يســتند 
اإلحتــكاك  ومــن   ،)2009-2019( النيابــي 
نفســها  كــررت  التــي  السياســية  القــوى  مــع 
تشــاؤمه يف  عــن  ليعــرب  الشــعب،  تمثيــل  يف 
إحداث اخراق أو تغير إيجابي وجّدي خال 
عاّمــة  بالعائلــة  الخاصــة  القوانــن  تشــريع 
حمايتهــّن.  ضمنهــا  ومــن  خاّصــة،  وبالنســاء 
رســم  إىل  التشــاؤم  مــن  أبعــد  يذهــب  بــل  ال 
التغيــر،  يريــد  أحــد  “ال  يحصــل:  مــا  حــدود 
طبخــة بحــص، ألن هنــاك تبــادالً للمنافــع بــن 
واملراجــع  السياســية  القــوى  بــن  الطرفــن، 
عــن  تســأله  حــن  يقــول  للطوائــف”،  الدينيــة 
يف  وممثليهــا  السياســية  القــوى  تموضــع 
العائلــة  بقوانــن  الخــاص  التشــريعي  العمــل 
بأنــه  قناعتــه  عــن  ليعــرب  يعــود  ثــم  والنســاء. 
إذا لــم يكــن هنــاك تغيــر مجتمعــي حقيقــي، 
شــكلية،   - أفقيــة  ســتبقى  التعديــات  فــكل 
التحتيــة  البنــى  التنفيــذ ألن  يف  أثــراً  تجــد  ولــن 

هــي”.  كمــا  ســتبقى 

العــايص،  منــال  مقتــل  قضيــة  مثــاالً  ويعطــي 
إحدى أشــهر جرائم العنف األســري الزوجي، 
حّولــه  الــذي  النحيــل  محمــد  زوجهــا  يــد  عــى 
البعض إىل “بطل، فقط ألنه كان يشّك بها”.

ولكــّن املوســوي، ويف معــرض رّده عــن موقــف 
إحــدى  كونــه  التغيــر،  هــذا  مــن  اللــه  حــزب 
أن  يعتــرب  الربملــان،  يف  السياســية  القــوى 
“هواجــس الحــزب يف مــكان آخــر وهــي تتعلــق 
يف  يعنــي  واملنطقــة،  البــاد  واســتقرار  بأمــن 
مكان آخر مختلف”. كامه هذا ال يمنعه من 
املوافقــة حــن يقــال لــه “لكــن حــزب اللــه معنــي 

ال  الدينيــن  املتشــددين  مــن  املوقــف  هــذا 
مرجعيتــه  عــى  املوســوي،  لــدى  ينســحب، 
الــذي  الوحيــد  “املــكان  أن  معتــرباً  الدينيــة 
يف  التغيــر  أجــل  مــن  عليــه  اإلتــكال  يمكننــا 
الدينيــة  املرجعيــات  هــو  الشــيعية،  الطائفــة 
اإلمــام  القائــد  الســيد  قــم،  يف  املوجــودة 
الخامنئــي، الــذي يمتلــك أفــكاراً متقدمــة جــداً 
يف هذا الصدد، وكذلك املرجع السيستاين يف 
العراقــي  “القانونــن  أّن  إىل  ويشــر  النجــف”. 
واإليراين يتمتعان بمســاحات واســعة شــيعية 
للتغيــر يمكــن اإلفــادة منهــا”. ذهــاب املوســوي 
إىل املرجعيــات الشــيعية يف الخــارج يســتدرج 
ســؤاالً حــول عمــل مجلــس نــواب لبنــان، وهــل  26
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الذيــن  املواطنــن  مــن  الفئــة  لهــذه  بالتشــريع 
كثــرة  مشــاكل  ولديهــم  ويؤيدونــه  يمثلهــم 
العائلــة  قوانــن  القوانــن،  هــذه  يف  عالقــة 

وغرهــا”.   والحضانــة  النســاء  وحمايــة 

هنــا، ال يخفــي الرجــل تأثــر تجربــة ابنتــه ومــا 
تعّرضــت لــه أثنــاء زواجهــا وخــال لجوئهــا إىل 
خلــع زوجهــا الســابق، عــى توّجهــه إىل نصــرة 
مــدار  وعــى  الرجــل  تأّكــد  اآلخــر”.  “إىل  املــرأة 
املــرأة  “أن  ابنتــه  معانــاة  مــن  أشــهر  و4  ســنة 
ليست محمية يف لبنان، ومن يقول غر ذلك 

البلــد”. فلرحــل مــن هــذا 

هــل املطلــوب إذاً أن يعيــش كل نائــب تجربتــك 
مناصــر  إىل  يتحــّول  لــي  ابنتــك  مــع  نفســها 

املوســوي.  نســأل  للمــرأة؟ 

ليجيــب:  العــارف،  ابتســامة  الرجــل  يبتســم 
التجــارب الشــخصية مــع  “هنــاك العديــد مــن 
أحــد،  عنهــا  يعــرّب  لــم  ولكــن  وغرهــم  نــواب 
وهناك شخصية معروفة أثنت عى رّد فعل 
إبنتــي،  لتجربــة  مماثلــة  بتجربــة  مــرت  بعدمــا 
حيــث عــاىن هــذا الشــخص مــن مشــكلة كبــرة 
يــأت  لــم  فعلــه  رد  ولكــن  ابنتــه  مــع  حصلــت 
كــرد فعــل، وقــال بــأن نــواف املوســوي فعــل مــا 
أراد، ومــا دار يف رأســه، ومــا فــرق معــه أحــد، 
وأثبــت أن إبنتــه تســاوي العالــم، مهمــا كّلــف 

األمــر”.

يبــدو أن اليــأس مــن التغيــر كان بــن األســباب 
“ألــم  اإلســتقالة.  يف  يــردد  تجعلــه  لــم  التــي 
يكــن مــن األجــدى أن تبقــى يف مجلــس النــواب 
لتســاهم يف إحــداث التغيــر مــن الداخــل، عــرب 
ممارســة دورك التشــريعي وترجمــة انحيــازك 

وإيمانــك بمظلومّيتهــا؟” للمــرأة 

ابتســامة ســاخرة  املوســوي  ترتســم عــى وجــه 
ليجيــب: “أنــا ال أرى مســتقباً القــراح تعديــل 
قانون حماية النســاء وســائر أفراد األســرة من 
العنف األسري، وأرى أنه يتجه نحو الدفن”. 
ويربر: “يف مكان ما، هناك تجاذب بن أطراف 
دينيــة متشــددة ترفــض هــذا التعديــل وترفــض 
األحــكام  أّن  علمــاً  املقرحــة،  األحــكام  بعــض 
الشــرعية،  لألحــكام  وفقــاً  هــي  ســتتطور  التــي 
ولكــن  األفضــل،  نحــو  ســنطّورها  ولكــن 
ويفرضــون  بآرائهــم  متمّســكون  املتشــددين 
السياســين”. األفرقــاء  بعــض  عــى  ســلطتهم 

كل  مرجعيــة  إىل  يعــود  أن  األخــر  هــذا  عــى 
بصــدد  كان  كلمــا  لبنــان،  خــارج  ولــو  طائفــة 
باألحــوال  بأخــرى  أو  بدرجــة  يرتبــط  تشــريع 
يذهــب  كأن  الطائفــة؟،  لهــذه  الشــخصية 
الســعودية  إىل  والّســنة  إيــران  إىل  الشــيعة 

الفاتيــكان؟ إىل  واملســيحيون 

 يقــول املوســوي أّن الّســنة تمّكنــوا مــن تعديــل 
العمــل  مــن  ســنوات  بعــد  الحضانــة  ســن 
بالتعاون مع دار الفتوى عرب “منح األم الحق 
يف الحضانــة لعمــر 12 ســنة للبنــت والصبــي، 
معلومــايت  وفــق  األرثوذكــس،  يذهــب  فيمــا 
أمــا  للذكــر،  ســنة  و14  لألنثــى  ســنة   15 نحــو 
وهــذه  الشــيعة،  إىل  األقــرب  فهــم  الكاثوليــك 
كلهــا تغيــرات حصلــت مــن داخــل الطوائــف”. 
يتــم بعــد،  لــم  الشــيعة “فهــذا األمــر  أمــا عنــد 
وأنــا أتأّمــل بــأن يتــّم، مثــاً قــال يل أحــد رجــال 
الديــن، وهــو متبّحــر يف العلــم، بأنــه يمكنــه أن 
يضــع عقــد زواج ال يــؤذي املــرأة عــى اإلطــاق، 
عقــد  هــو  طبعــاً  اإليــراين،  الــزواج  عقــد  يشــبه 
دينــي، حيــث أن ديننــا يجيــز للمــرأة أن تشــرط 
الطــاق  مشــكلة  تبقــى  ولكــن  العقــد،  يف 
الشــيعة،  عنــد  صعــب  جــد  وهــو  الخلعــي 

الّســنية”. الطائفــة  عنــد  أبســط  واألمــر 

مهمــة”  بـ”مقولــة  يذّكــر  أن  املوســوي  ويرغــب 
عندمــا  ُتــزّوج  املــرأة  “أن  تقــول  الشــيعة  لــدى 
هــذا  تقييــم  يعــود  أن  عــى  راشــدة،  تصبــح 
الرشــد مــن عدمــه للقــايض منّظــم العقــد، إالّ 
األحيــان  معظــم  يف  إذ  التطبيــق  يف  العّلــة  أن 
بهــذا اإلجتهــاد  تكــون استنســابية”. يستشــهد 
لــدى  قاصــر  تزويــج  يمكــن  ال  أنــه  إىل  ليشــر 
الشيعة يف حال تطبيق هذه القاعدة “الرشد 
هــو  والعاطفــي  والعقــل  والجســدي  الفكــري 
أن  يجــب  ال  “طبعــاً  يســتدرك  ثــم  املعيــار”. 
يكــون الرشــد مرتبطــاً بدفــع 500 دوالر ملُجــري 
عقــد مــن هنــا أو حتــى مئــة دوالر، بــل بمعايــر 

الفقــه”.  وأهــل  العلمــاء  يضعهــا 

إمكانيــة  يحصــر  بذلــك  أنــه  للموســوي  نقــول 
الطوائــف،  مرجعيــات  بــرؤى  القانــون  تطويــر 
بينمــا كان هــو النائــب املســلم الــذي وّقــع عــى 
مســوّدة تعديــل قانــون حمايــة النســاء وســائر 
وهــي  األســري،  العنــف  مــن  األســرة  أفــراد 

هــي  علمانيــة  مدنيــة  أعدتهــا منظمــة  مســوّدة 
“كفــى”؟

هنــا يجيبنــا أنــه وّقــع عــى اقــراح تعديــل قانــون 
أفــراد األســرة “كبــادرة  النســاء وســائر  حمايــة 
حسن نية إلطاق النقاش العلمي. وتوقيعي 
ال يعنــي موافقتــي عــى كل النقــاط، بــل كنــت 
أؤكــد موافقتــي عــى النقــاش وإطاقــه، حيــث 
أن مهمــة النقــاش وأهميتــه داخــل اللجــان هــي 

إمكانيــة تغيــر رأي اآلخريــن”. 

كمــا  “األســاس”،  إىل  هنــا  املوســوي  ويعــود 
يســّميها: “املــادة 9 مــن الدســتور التــي تضعنــا 
إعطــاء  يف  الطوائــف  بحــق  يلزمنــا  واقــع  أمــام 
الحلــول يف مــا يتعلــق باألحــوال الشــخصية”. 
تعديــل  “معركــة  أن  يــرى  الواقــع  هــذا  مــن 
أن  أريــد  وال  صعبــة،  معركــة  هــي  الدســتور 
للمرجعيــات  نقــول  “دعونــا  لــذا،  أخوضهــا”. 
وأنــا  التطويــر،  إىل  بحاجــة  بأننــا  املعنّيــة 
نصــرة  مــن  القــرآن  بــه  يوصينــي  بمــا  أنطلــق 
هــو  مســتضعف  كائــن  وأكــرب  املســتضعفن، 

املــرأة”. 

النيابيــة  اللجــان  يف  النقاشــات  هامــش  وعــى 
“أن  يقــول  والنســاء،  العائلــة  قوانــن  حــول 
بــن  مشــكل  إىل  املوضــوع  يحــّول  مــن  هنــاك 
املــدين  القانــون  بــن  أو  والعلمانيــة،  الديــن 
هــذه  ولكــن  لألديــان.  الشــخصية  واألحــوال 
ليســت قضيتــي، فالقضيــة هــي حمايــة املــرأة، 
أجنــديت  وأنــا  ذلــك،  نحقــق  أن  يمكننــا  وكيــف 
استشــهدت  وأنــا  فيهــا،  لبــس  ال  واضحــة 
الــذي  الفضــول  اتفــاق  مــن  الرســول  بموقــف 
منهــم  كل  يدعــى  أشــخاص  أربعــة  عقــده 
“فضــل” )ولــذا ســّمي اتفــاق الفضــول( لحمايــة 
وقــد  مدنيــاً  اتفاقــاً  وكان  والتجــار،  الحّجــاج 
وبالتــايل  عليــه.  وأثنــى  محمــد  النبــي  باركــه 
املصــدر”.  املــدين  القانــون  يف  ليســت  املشــكلة 
تحميــل  عــدم  “يجــب  يــرى،  مــا  وفــق  ولكــن، 
مــن  ألن  مثــاً،  العلمانيــة  نحــو  الســعي  املــرأة 
شــأن ذلــك أن يعيــق النقــاش والتقــّدم باتجــاه 
“بعــض  أن  يقــول  ذلــك  ومــع  حمايتهــا”. 
املذاهــب اإلســامية هــي أديــان علمانيــة ولكــن 

طويــل”. نقــاش  إىل  يحتــاج  األمــر  هــذا 



منذ اإلطاحة بزين العابدين بن عل يف مطلع 
عام 2011، انفتحت تونس عى عملية انتقال 
األوىل  للمــرة  للتونســين  أتاحــت  ديمقراطــي 
مســاحًة مــن الحريــة. ومــن الحقــوق األساســية 
بالتســاوي  املواطنــن  لجميــع  منحــت  التــي 
طفــرة  وّلــد  مــا  الجمعيــات  تكويــن  حريــة  هــي 
النســائية  ســيما  ال  الجديــدة  الجمعيــات  يف 
منهــا. وبالتــايل وبعــد أن كان النشــاط النســايئ 
املنظمــات  مــن  نســبياً  ضئيــل  بعــدد  محصــوراً 
النسائية العلمانية بقيادة نسويّات علمانّيات 
النشــاط  هــذا  بــدأ  الثــورة،  قبــل  مــا  فــرة  يف 
يشــهد والدة جمعيات مســتلهمة من اإلســام 
بقيــادة إســامّيات. هــؤالء النســاء ومعظمهــّن 
محّجبــات، ملتزمــات بشــدة بالتعاليــم الدينيــة 
اإلســامية ويقاربــن حقــوق اإلنســان مــن منظــار 
إســامي وهــّن مرتبطــات بشــكل مباشــر أو غــر 
مباشــر بحــزب النهضــة اإلســامي. وأشــهر هــذه 
التــي  “التونســّيات”  جمعيــة  هــي  الجمعيــات 

ســتحظى بالركيــز األكــرب يف هــذه املقالــة . 

مــن  املســتلهمة  النســائية  الجمعيــات  تســاهم 
التحّســن  يف  كبــر  حــٍد  إىل  اليــوم  اإلســام 
الهيــكل لوضــع املــرأة يف تونــس. فهــي تشــارك 
نســبي  بشــكل  تتشــابه  وتحــّركات  نقاشــات  يف 
 ، النســويّة  نظراتهــا  وتحــّركات  نقاشــات  مــع 
السّيما العريقة منها مثل الجمعية التونسية 
وجمعيــة   ATFD الديمقراطيــات  للنســاء 
التنميــة  حــول  للبحــث  التونســيات  النســاء 
AFTURD وكلتاهمــا تنشــطان يف تونــس منــذ 
أواخر ثمانينّيات القرن العشرين. وعى الرغم 
من أنها تنطلق من اإلطار املرجعي اإلسامي، 
كبــرة  ولكــن  بطيئــة  تغيــرات  يمكــن ماحظــة 
يف مقاربتهــا اإلســامية لحقــوق اإلنســان التــي 
بــدأت تتمــاىش نســبياً مــع إطــار العمــل النســوي 

وعلمانيــة.  ليرباليــة  األكــر 

وهذه املرونة املتنامية التي أظهرتها الجمعيات 
لحقــوق  مقاربتهــا  يف  اإلســام  مــن  املســتلهمة 
مــع  تتزامــن  الشــخصية  والحريــات  املــرأة 
تصميــم متنــاٍم أيضــاً لــدى الجمعيــات النســائية 
العلمانيــة تاريخيــاً عــى التفاعــل والتعــاون مــع 
أّن  غــر  حديثــاً.  الناشــئة  النســائية  املنظمــات 
الناشــطات  بــن  التعــاون  عــن  ناهيــك  الحــوار، 
اإلساميات يف مجال حقوق املرأة والنسويّات 
تونــس  يف  تقريبــاً  غائبــاً  يــزال  ال  العلمانيــات  
موّحــدة يف  نســائية  نشــوء حركــة  أفــق  ويبــدو 
موّحــدة،  نســائية  أجنــدة  عــى  تعمــل  البــاد 

مســدوداً. 

منــذ مطلــع الســبعينّيات، تشــهد تونــس جــّواً 
حركــة  ظهــور  مــع  الســّيما  متناميــاً  إســامياً 
خطابهــا  وضعهــا  وقــد  اإلســامي.  االتجــاه 
املحافــظ يف مواجهــة أيديولوجيــة مباشــرة مــع 
بورقيبــة وحزبــه الحــر الدســتوري ولكــن أيضــاً 
 . العلمانية/اليســارية  املعارضــة  غالبيــة  مــع 
وأيديولوجيتهــا  اإلســامويّة  شــّكلت  حينهــا، 
الجندريــة وكيــف يمكــن أن تؤثــر عــى مكاســب 
النســاء، مصــدراً رئيســياً للخــوف الســّيما لــدى 

. البــاد  يف  العلمانيــات  النســويّات 

لــم يبــدأ االســتقطاب الســيايس بــن النســويّات 
إاّل  بالظهــور  واإلســامّيات  العلمانّيــات 
الغالــب  يف  وتمّيــز  الثمانينّيــات،  مطلــع  يف 
 ،1981 العــام  ويف  الرمزيــة.  بالسياســات 
حزبــاً  نفســها  اإلســامية  الحركــة  أعلنــت 
ترعاهــا  التــي  النســويّة  سياســياً. ويف مواجهــة 
تركيــز  محــور  املــرأة”  “قضيــة  كانــت   ، الدولــة  2829
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السياق التاريخي

الحركة النسائية يف 
مرحلة ما بعد الثورة

بني الخطاب املتغرّي 
والتوّجه املتبّدل

آفاق التعاون

االســتقطاب  بــأن  املقالــة  هــذه  يف  أحاجــج 
السيايس إزاء “قضية املرأة” يف تونس كان وال 
اإلســامّيات  بــن  االنقســام  وراء  الســبب  يــزال 
لفرضّيتــي،  ودعمــاً  العلمانّيــات.  والنســويّات 
املقالــة باســتعراض مقتضــب للطبيعــة  ســتبدأ 
التاريخيــة للنــزاع بــن اإلســامّيات والنســويّات 
العلمانّيــات. يــل هــذا الجــزء جــزء آخــر يصــّور 
ألختــم  الثــورة،  بعــد  الجانبــن  بــن  العاقــة 
باستعراض ملاذا وكيف يمكن للحوار والتعاون 
بن األيديولوجيات أن يعزز أسس النضال من 
تونــس وفــرص نجاحــه.  املــرأة يف  أجــل حقــوق 
ســيتحقق ذلك عرب البناء عى الخطاب املتغّر 
املناصر لحقوق املرأة وللديمقراطية والفاعات 
املــرأة اإلســامية والتأســيس  يف مجــال حقــوق 
أطلقتــه  الــذي  الجنــدري”  “النشــاط  مبــدأ  عــى 
مارغــو بــدران )2009( وفيرنــا وفالــون )2008( 
كطريقة لتجاوز النقاش املعياري حول أهمية 
النســويّات  بــن  املتبــادل  والتفاهــم  التعــاون 
العلمانّيــات واإلســامّيات واالقــراب مــن هــذه 
الظاهــرة مــن منظــار ديمقراطــي وتعــددي وهــو 

أمــر يقــع يف صلــب االنتقــال الديمقراطــي.

هــذه  عنــه يف  اإلجابــة  الــذي ســأحاول  الســؤال 
الورقة هو: كيف أفشل االستقطاب السيايس 
حيال قضية املرأة أية محاولة إلعادة بناء الثقة 
بن اإلســامّيات والنســويّات العلمانّيات؟ وما 
بــن  تعــاون  بنــاء  واحتمــاالت  إمكانيــات  هــي 

الطرفــن؟

يف الســنوات الثاث الاحقة للثورة ، شــهدت 
واســعة  وســجاالت  أيديولوجيــاً  توّتــراً  تونــس 
النطــاق إزاء مــا يجــب أن تكونــه هويــة تونــس، 
بــن  كمــا  السياســية  األحــزاب  مختلــف  بــن 
فاعلــن يف مجــال حقــوق اإلنســان الســّيما أن 
جديــد.  دســتور  كتابــة  طــور  يف  كانــت  تونــس 
اإلســامي  النهضــة  حــزب  وصــول  أحيــا  وقــد 
إىل الســلطة، بعــد حصولــه عــى الغالبيــة يف 
اإلســامي  الخطــاب  التأسيســية،   الجمعيــة 
قــد  وكيــف  الجندريــة  املســألة  حيــال  املحافــظ 
النســويّة.  الحركــة  عــى  اإلســاموية  تؤثــر 
وحقــوق  النســاء  مكاســب  شــّكلت  ومجــدداً، 
املســائل  إحــدى  أوســع،  بشــكل  اإلنســان 
الرئيســية يف النقــاش. ووقعــت نزاعــات حــول 
اإلســام  مقابــل  مدنيــة  دولــة  هــي  “تونــس 
مقابــل  التكميــل  و”الــدور  الدولــة”  ديــن  هــو 
والنســاء”  الرجــال  بــن  كاملــة  مســاواة 
إنســان  حقــوق  مقابــل  اإلســامية  و”القيــم 
الهويــة   سياســات  صّعبــت  وبالتــايل،  عامليــة”. 
العلمانية/اليســارية  واألحــزاب  النهضــة  بــن 
حقــوق  مجــال  يف  الناشــطات  عــى  األخــرى 
أبعــد مــن الخطــاب اإلســامي  النظــر  اإلنســان 

 . العلمــاين   –

حقــوق  حيــال  الســيايس  االســتقطاب  تعّمــق 
حــن   2014 العــام  انتخابــات  بعــد  أكــر  املــرأة 
تونــس”  “نــداء  الليرباليــة  الحركــة  نشــأت 
بعــد  لـ”النهضــة”  الحاكمــة  األغلبيــة  لتتحــّدى 
الثورة. وأصبحت قضية املرأة مجدداً موضوع 
ذلــك  ومنــذ  أيديولوجية/سياســية.  توّتــرات 
الوقــت، “أصبــح الربــط الســيايس للناشــطات 
يف مجــال حقــوق اإلنســان، بشــكل مباشــر أو 
لألحــزاب  السياســية  باألجنــدة  مباشــر،  غــر 
السياســية املهيمنــة، حتميــاً” . فبــدأت النســاء 
العلمانّيات اإلشارة إىل الشخصية السياسية 
التابعــة  )أي  النســائية اإلســامية  للجمعيــات 
الجمعيــات  شــككت  بينمــا  لـ”النهضــة”(، 
السياســية  الحياديــة  يف  اإلســامية  النســائية 
النســائية العلمانّيــة  التــي تّدعيهــا الجمعيــات 
“نــداء  تقــف يف صــف  بأّنهــا  التــي كان واضحــاً 
تونــس” مــن أجــل تحــّدي الهيمنــة السياســية 

لـ”النهضــة”.     

غــر أّن املعارضــة بــن الحزبــن لــم تــدم طويــاً. 
أطلقــت   ،2014 ومطلــع   2013 نهايــة  ففــي 
سياســياً  تحالفــاً  تونــس”  و”نــداء  “النهضــة” 
التشــريعية  القــرارات  جميــع  اتّخــذت  حيــث 
بــن  الرباغمــايت  للتوافــق  تبعــاً  والتنفيذيــة 
الحــن،  ذلــك  منــذ  أّنــه  واملفارقــة  الحزبــن.  

قّيمــة.  مكاســب  النســاء  حققــت 

“اســتلهمت تلــك املكاســب أساســاً مــن مصالــح 
سياســية أو دبلوماســية للحزبــن السياســين 
حقيقيــة،  نســوية  اهتمامــات  عــن  تنتــج  ولــم 
وهــو أمــر واضــح للناشــطات يف مجــال حقــوق 
اإلنســان”.  غــر أّنهــا تــيء عــى حقيقــة بالغــة 

مــن جانــب اإلســامّيات، أصبحــت التغيــرات 
والخطــاب  املواقــف  البطيئــة يف  ولكــن  الكبــرة 
يظهــرن  أّنهــّن  كمــا  الســائد.  العــرف  هــي 
الجمعيــات  مقاربــة  عــى  كبــراً  تصميمــاً 
رّكــزت  انطاقهــا،  فمنــذ  العلمانيــة.  النســائية 
النســاء  مســاعدة  عــى  “تونســّيات”  جمعيــة 
اللــوايت تعّرضــن النتهــاكات حقــوق إنســان يف 
رفــع  الســابقة، يف  االســتبدادية  األنظمــة  ظــل 
والكرامــة”.  الحقيقــة  “هيئــة  إىل  قضاياهــّن 
وقّدمــت أيضــاً لهــّن الدعــم النفــي والقانــوين 
شــهدنها  التــي  االنتهــاكات  يخــّص  مــا  يف 
حــول  عديــدة  أبحاثــاً  وأجــرت  واختربنهــا 
املوضــوع. وقــد تأثــرت “تونســّيات” بالتغيــرات 
بعــد  وخطابــه  “النهضــة”  حــزب  مواقــف  يف 
بحقــوق  املتعلقــة  املســائل  يف  الســّيما  الثــورة 
املــرأة والحريــات الشــخصية ، فبــدأت بإجــراء 
مــن  العديــد  ثمــة  واليــوم  مشــابهة.  تغيــرات 
“تونســّيات”،  تمــّول  التــي  الدوليــة  املنظمــات 
مظهــرًة مرونــة وتصميمــاً للمشــاركة يف تعزيــز 

تونــس.  يف  املــرأة  حقــوق 

الحاليــة  الرئيســة  مزيــد  منيــة  تقــول 
لـ”تونسّيات” “اليوم نسعى إىل تمكن النساء 
يف الحقــل العــام ويف السياســة عــرب اإلســتناد 
إىل شرعة حقوق اإلنسان والدستور التوني 
بحثــت  فــإذا  للدولــة.  األســايس  والقانــون 
“إســامي”.  يشء  أي  تجــدي  لــن  عملنــا،  يف 
مــن  الرغــم  عــى  إذ  بالكامــل،  مــدين  فعملنــا 
أننــا نحــاول املحافظــة عــى خطــاب يجمــع بــن 
املدنيــة  واملقاربــة  اإلســامية  والقيــم  تقاليدنــا 
من أجل التســهيل عى الناس قبول ما نرّوج 

معــه”.     والتعامــل  لــه 

مــن جهــة أخــرى، وعــى الرغــم مــن املعارضــة 
مــن  النســاء  يحمــي  الــذي  للقانــون  الســابقة 
جميــع أشــكال العنــف يف العــام 2014، حــن 
شــاركت  القانــون،  حــول  النقاشــات  بــدأت 
القانــون  كبــر يف صياغــة  بشــكل  “تونســّيات” 
وكانــت   .2017 العــام  يف  تمريــره  تــّم  الــذي 
القانــون حــن  هــذا  أساســية يف  لهــا مســاهمة 
مــن  فيــه  الســيايس”  “العنــف  إدراج  اقرحــت 

االنتهــاكات.    مــن  أخــرى  أشــكال  بــن 

يقاومــن  زلــن  مــا  اإلســامّيات  أّن  غــر 
و”نســويّة”  “نســوي”  مصطلحــي  اســتعمال 
“معظــم  الغربيــة.  مضامينهمــا  بســبب 
تعــود  نواجههــا  التــي  والصعــاب  التحّديــات 
إىل املصطلحــات. لذلــك، كنســاء إســامّيات، 
نستغرق وقتاً أكر لفهم مصطلحات جديدة 
إلــخ،  اجتماعــي  ونــوع  وعنــف  مســاواة  مثــل 
قبــل التعامــل معهــا وإعــادة تعريفهــا بطريقــة 
بــن  لهــا  الرويــج  ثــم  ومــن  تصّوراتنــا  تناســب 
نســاء أخريات. فحن تحّدثنا عن “االغتصاب 
الزوجــي” خــال نقاشــاتنا حــول القانــون الــذي 
العنــف، واجهنــا مقاومــة  مــن  النســاء  يحمــي 

 2008 العــام  يف  وفالــون   فيرنــا  درســت 
التــي  البلــدان  يف  النســائية  الحــركات  فعاليــة 
أمــركا  يف  الســّيما  ديمقراطيــاً  انتقــاالً  تشــهد 
الاتينيــة وشــرق أوروبــا، مــن أجــل استكشــاف 
ملاذا بعض العمليات االنتقالية تقود إىل دول 
أكــر دعمــاً للنســاء مــن غرهــا وكيــف يحصــل 
ينجــح  حــن  أنــه  الباحثتــان  واكتشــفت  ذلــك. 
النشــاط النســايئ يف بنــاء حركــة نســائية عابــرة 
واالنتمــاءات  واإلثنّيــات  واألعــراق  للطبقــات 
يتحــّدى  أن  ترجيحــاً  األكــر  فمــن  السياســية، 
املأسســة السياســية للنــوع االجتماعــي ويحقــق 

نقاشــات  عــرب  تحققــت  أنهــا  وهــي  أال  األهميــة 
خــال  ومــن  مختلفــة  أيديولوجيــات  بــن 
تفاعــات بــن برملانيــن مختلفــن. وهــذا يعنــي 
التــي  األوىل  العامــة  املســاحة  كان  الربملــان  أن 
لأليديولوجيــات  عابــراً  مثمــراً  تفاعــاً  شــهدت 
نســويّات  وبرملانيــات  “النهضــة”  نســاء  بــن 
الــذي  الســيايس  التوافــق  بموجــب  علمانّيــات 
توّصلــت إليــه األحــزاب التــي يتبعــن لهــا.   غــر 
سياســية  بــإرادة  املرهــون  التفاعــل  هــذا  أّن 

بالربملــان. محصــوراً  يــزال  ال  براغماتيــة 

وانتقادات من نساء إسامّيات. فأخذنا وقتنا 
يف شــرح املعنــى الحقيقــي لاغتصــاب الزوجــي 
وكيــف أّن هــذا النــوع مــن التصــّرف ال يّتفــق مــع 
تعاليمنــا اإلســامية. ووافقــت معظــم النســاء 
معــه  وتعاملــن  الســابق،  عارضنــه يف  اللــوايت 

الحقــاً”.  

عى املقلب اآلخر، جاء قبول جمعية النســاء 
التعــاون  التنميــة،  حــول  للبحــث  التونســيات 
اإلســامية  النســايئ  املنظمــات  مــع  والتفاعــل 
بطيئــاً. فالنســويّات العلمانّيــات يشــاركن عــن 
تعقدهــا  ونــدوات  مؤتمــرات  يف  خاطــر  طيــب 
منظمات دولية وتهدف إىل تقريب الناشطات 
األطيــاف  جميــع  مــن  املــرأة  حقــوق  مجــال  يف 
األيديولوجيــة. أمــا إذا ســئلن عــن احتمــال بنــاء 
بالتعــاون  تونــس  يف  موّحــدة  نســائية  حركــة 
الخليفــة  رامــي  فيحاجــج  اإلســامّيات،  مــع 
األخــرة “ال  بــأن  الجمعيــة  الحــايل يف  العضــو 
تحالــف  أي  يف  الدخــول  أو  التعامــل  يمكنهــا 
مــع منظمــات ال تضــع النظــام الديمقراطــي يف 
صلب أولوياتها وال تشاركنا األهداف ذاتها أي 
واملســاواة  الكامــل  الســيايس  التمكــن  تحقيــق 
ذلــك  يظهــر  والنســاء”.   الرجــال  بــن  الكاملــة 
أن الخطــاب واملمارســات املؤيــدة للنســاء التــي 
لــم  اإلســامية  النســائية  الجمعيــات  طّورتهــا 
تلحظها معظم النسويّات العلمانّيات. تقول 
لجمعيــة  الحاليــة  الرئيســة  ســعيد  بــن  ســارة 
الجمعيــات  مــن  وهــي  النســاء”  “صــوت 
وتعــاون  تفاعــل  عــى  تحافــظ  التــي  القليلــة 
بّنــاء مــع اإلســامّيات، إن “االنقســام مســتمر 
واإلســامّيات  العلمانّيــات  النســويّات  بــن 
البعــض  بعضهمــا  يعرفــان  ال  الجانبــن  ألن 
تغــّرت  كيــف  فكــرة  منهمــا  أي  لــدى  وليــس 
أفــكار اآلخــر وســلوكه بعــد الثــورة. واليــوم مــن 
الواضــح ألي مراقــب ألنشــطة الجانبــن أنهمــا 
يتشــاركان األهــداف نفســها حتــى لــو اختلفــت 
الواقــع،  يف  ونهجاهمــا.  اســراتيجياتهما 
التعامــل  يف  العلمانّيــات  النســويّات  تــرددت 
الناشــئة  العلمانيــة  النســائية  الجمعيــات  مــع 
وشــرعيتها  عراقتهــا  تتحــّدى  ألنهــا  حديثــاً 
النســائية  الجمعيــات  عــن  ناهيــك  التاريخيــة 
املســتلهمة من اإلســامية الســّيما “تونســّيات” 
مــن  ودعــم  دويل  تمويــل  عــى  تحصــل  التــي 
تجربتنــا  مــن  ولكننــا  دوليــة.  مانحــة  منظمــات 
إن  القــول  يمكننــا  معهــّن،  التعامــل  يف 
التأثــر  أن  غــر  يغــّرن خطابهــّن.  اإلســامّيات 
املتنامي للنساء اإلسامّيات هو أحد األسباب 
يرفضــن  العلمانّيــات  النســويّات  تجعــل  التــي 
تفاعــل جــّدي وحــوار معهــّن.  أي  الدخــول يف 
يجــدن  العلمانّيــات  النســويّات  تــزال  وال 
يف  املنّظمــات  اإلســامّيات  قبــول  يف  صعوبــة 
أجنــدات  يتبّنــن  واللــوايت  مماثلــة  جمعيــات 
فهــذا  متناميــة.  وشــرعية  قــدرات  مــع  مماثلــة 
تحّديــا  يشــّكل  يــزال  ال  إليهــّن،  بالنســبة 

ألجندتهــّن”.

األجنــدة السياســية لإلســامين الذيــن تصــّدوا 
بشــّدة ملقاربــة بورقيبــة العصريــة لحقــوق املــرأة 
وكان بينهــم منتقــدون جّديــون ملجلــة األحــوال 

. الشــخصية 

يف ظل نظام الحزب الواحد، أصبحت الحركة 
مــن  عنيفــة  قمــع  لحملــة  هدفــاً  اإلســامية 
نظــام بورقيبــة. “للمفارقــة ســاهم هــذا القمــع 
تمكــن  يف  كبــر  حــد  وإىل  متناقــض  بشــكل 
املــرأة اإلســامية ويف تعزيــز نشــاطها”. فجميــع 
“النهضــة”  يف  عضــوات  كــّن  اللــوايت  النســاء 
أعضــاء  بأحــد  عائليــة  قرابــة  تربطهــّن  و/أو 
الحــزب، اعتقلــن أو وجــدن أنفســهّن يف وضــع 
يفــرض عليهــّن إعالــة أســرة بينمــا أزواجهــّن يف 
بدورهــّن مضايقــات  يواجهــن  وبينمــا  الســجن 
ودعــم  تعاطــف  إىل  ذلــك  أّدى  وقــد   . يوميــة 
اإلســامية  للحركــة  نســبياً  متزايديــن  شــعبي 
حجابهــّن  عــرب  اللــوايت  اإلســامّيات  الســّيما 
التقليديــة  الصــورة  تمثيــل  يّدعــن  بــدأن 
ومعارضــة  التونســية،  للمــرأة  واألصليــة 
فرضتهــا  التــي  والعلمانيــة  العصريــة  الصــورة 
النســويّات  كانــت  الفــرة،  تلــك  ويف  الدولــة. 
لتحــّدي  نشــاطهّن  يوّســعن  العلمانّيــات 
الدولــة  يدعــون  وكــّن  اإلســامين  خطــاب 
لحمايــة مكاســب املــرأة وأهمهــا مجلــة األحــوال 
النســويّات  أن  مــن  الرغــم  وعــى   . الشــخصية 
نفســه  للقمــع  عرضــة  أيضــاً  كــّن  العلمانّيــات 
بــن  االختــاف  أن  إاّل  بورقيبــة،  نظــام  مــن 
املشــاريع السياســية للنشــاطات منعــت والدة 
يف  املوّحــدة  النســائية  الحركــة  مــن  نــوع  أي 
النشــاط  وانحصــر  القمعيــة.  الدولــة  مواجهــة 
النســايئ بالنــزاع الســيايس الوطنــي بــن الدولــة 
واإلســامين  املعارضــة  وبــن  واملعارضــة، 

والعلمانين/اليســارين.

التســعينّيات،  الثمانينّيــات ومطلــع  أواخــر  يف 
نشــوء  مــع  أكــر  الســيايس  االســتقطاب  تطــّور 
بهــا  املعــرف  العلمانيــة  النســوية  الجمعيــات 
بــن  العابديــن  زيــن  واصــل  رســمياً. وكســلفه، 
الدولــة.  ترعاهــا  التــي  النســوية  سياســة  عــل 
ومنح خال حكمه اإلذن الرسمي لجمعيتن 
للنســاء  التونســية  الجمعيــة  همــا  نســويّتن 
التونســيات  النســاء  وجمعيــة  الديمقراطيــات 
مــن  ســنوات  فبعــد  التنميــة.  حــول  للبحــث 
النشــاط غــر املرّخــص، اســتطاعت النســويّات 
وأهدفهــّن  مواقفهــّن  تحديــد  العلمانّيــات 
“أهدافهــّن  جمعياتهــّن.  خــال  مــن  بوضــوح 
مــع  جذريــاً  متناقضــة  كانــت  التــي  املرصــودة 
مــع  توافــق  أهــداف اإلســامين، جعلتهــّن يف 
الحركــة  توّســع  ضــد  حربــه  ودعمــن  عــل  بــن 
اإلســامية رغم أنهّن لم يحصلن عى الحرية 
تحــّدي  أو  جّديــاً  النظــام  ملنافســة  الكاملــة 
وعــى  وبالتــايل  اإلنســان.”   حقــوق  ســجّله يف 
الرغــم مــن تنامــي الشــرعية والدعــم الوطنيــن 
والدوليــن الــذي حظيــت بــه هاتــان الجمعيتــان 
إىل  الوصــول  عــى  وقدرتهمــا  النســائيتان، 
املحافــل الدوليــة لرفــع الصــوت ضــد انتهــاكات 
الدولــة لحقــوق املــرأة وحقــوق اإلنســان بشــكل 
عــام، أدارت الجمعيتــان ظهرهمــا لانتهــاكات 
ذلــك  يف  بمــا  الوحــيش  والتعذيــب  املســتمرة 
اإلســامّيات  لهــا  تعّرضــت  التــي  االغتصــاب، 
للحركــة  الثانيــة  القمــع  حملــة  بعــد  الســيما 
يف  عــل  بــن  نظــام  نفذهــا  التــي  اإلســامية 
النســويّات  أّن  مــن  الرغــم  وعــى   1992 العــام 
مــن  لقمــع  تعّرضــن  أنفســهّن  العلمانّيــات 

نفســها.  الفــرة  يف  الدولــة 

العلمانيــات يف  الناشــطات  أســفت  “بالطبــع، 
اختربتــه  الــذي  لإلرهــاب  املــرأة  حقــوق  مجــال 
اإلســامّيات ولكنهــّن أصّريــن عــى أن املشــروع 
اإلســامي يعــّرض املكاســب املحققــة يف مجــال 
حقــوق املــرأة للخطــر وبالتــايل فــإن الدفــاع عــن 
التقدميــة  يقــّوض األجنــدة  قــد  النهضــة  نســاء 
الديمقراطيــات  للنســاء  التونســية  للجمعيــة 
حــول  للبحــث  التونســيات  النســاء  وجمعيــة 
مــن  األول  العقــد  مطلــع  ويف  التنميــة”.  
قضيــة  عّمقــت  والعشــرين،  الواحــد  القــرن 
العلمانّيــات  النســويّات  بــن  الشــرخ  الحجــاب 
واإلسامّيات. ومن أبرز املحّطات كانت إعراب 
حــول  للبحــث  التونســيات  النســاء  جمعيــة 
التنميــة خــال مؤتمرهــا الســنوي يــوم اإلثنــن 
يف 8 آذار/مــارس 2004 الــذي تزامــن مــع يــوم 
املــرأة العاملــي، علنــاً عــن “قلقهــا العميــق” مــن 
تنامــي ظاهــرة ارتــداء الحجــاب يف تونــس بعــد 
الســابقن.  العقديــن  يف  تقريبــاً  اختفــت  أن 
وشــددت جمعيــة النســاء التونســيات للبحــث 
املطلــق  “رفضهــا  عــى  أيضــاً  التنميــة  حــول 
والرجعيــة  املغلقــة  واأليديولوجيــا  للحجــاب 
التي يمّثلها”.  وجاء هذان التصريحان اللذان 
الجمعيــة،  مناســبات  مــن  العديــد  يف  تكــررا 
تمريــره  تــم  الــذي   108 رقــم  للمرســوم  دعمــاً 
يف العام 1981 وحظر الحجاب يف املؤسسات 
العــام  يف  املرســوم  توســيع  وتــّم  الحكوميــة. 
وتــم  التعليميــة  املؤسســات  ليشــمل   1985
إحيــاؤه يف مطلــع التســعينّيات وفــرض بكثافــة 
مجدداً يف العام 2006 وقد طال حوايل 1684 
إمــرأة إســامية.   وجــّردت هــؤالء النســاء مــن 
الحــق يف التعليــم والتوظيــف والطبابــة بســبب 

الحجــاب.   ارتدائهــّن 

الناشــطن  بعــض  أّن  مــن  الرغــم  وعــى 
اليسارين رفعوا الصوت ضد املرسوم   رفضت 
النسويّات تغير خطابهّن. وعن ذلك، تشدد 
جامعيــة  محاضــرة  وهــي  شــقر،  حفيظــة 
وعضــوة يف الجمعيــة التونســية للبحــث حــول 
الصعــب  مــن  وجــدت  منظمتهــا  أن  التنميــة 
الحجــاب  ارتديــن  اللــوايت  النســاء  عــن  الدفــاع 
ألنــه يرمــز بالنســبة للنســويّات العلمانّيــات إىل 
أّن  إىل  وأشــارت  يعارضنــه.  ســيايس  مشــروع 
“الجمعيــة لــم تــرد أي شــخص، رجــاً أو امــرأة 
طلب منها املساعدة، ولكن اإلسامّيات نادراً 
ما يلجأن إليها وحن يفعلن ذلك يكون األمر 

األســري”.   بالعنــف  متعّلقــاً  بمعظمــه 

مــن  اإلســامية  “الحركــة  الخلفــاوي  بحســب 
جهــة أخــرى كانــت قــادرة عــى االســتفادة مــن 
لســنوات،  لــه  تعّرضــت  الــذي  الســلطة  قمــع 
للرويــج لخطــاب يصّورهــا عــى أّنهــا الضحيــة 
منــح  وقــد  الســلطة”.   الســتبداد  الوحيــدة 
العلمانّيــات،  للنســويّات  العــدايئ  الخطــاب 
دعمــاً  وحشــدت  شــرعية  اإلســامية  الحركــة 
الحركــة  أيضــاً  ســاعد  وقــد  ملشــروعها.  شــعبياً 
يصــّور  لخطــاب  الرويــج  عــى  اإلســامية 
“نخبويّــات”  بأنهــّن  العلمانّيــات  النســويّات 

للنظــام”.   و”عميــات  و”غربّيــات” 

قضيــة  حيــال  االســتقطاب  عــزز  باختصــار، 
املــرأة مشــاعر متبادلــة مــن عــدم الثقــة والنفــور 
وحتــى الغضــب بــن اإلســامّيات والنســويّات 
النســاء  بــن  النــزاع  العلمانّيــات. وســاهم هــذا 
التونســّيات  النســاء  “تحويــل  يف  التونســّيات 

وبــن  والحداثــة  التقليــد  بــن  للتوّتــر  رمــز  إىل 
واإلســام”.    النســويّة  وبــن  والغــرب  الشــرق 
تفســر  صعوبــة  مــن  الرغــم  وعــى  واليــوم 
الــذي  القمــع  وجــه  يف  التضامــن  غيــاب 
الســابقة،  األنظمــة  ظــل  يف  الطرفــان  اختــربه 
العلمانّيــات  النســويّات  بــن  االنقســام  يــدوم 
والناشــطات اإلســاميات لحقــوق املــرأة، بعــد 
الثــورة، مــا ُيبقــي “قضيــة املــرأة” ميدانــاً رمزيــاً 

واأليديولوجيــة. السياســية  للصراعــات 

الدولــة.  عــى مســتوى  للنســاء  إيجابيــة  نتائــج 
مــا  وكل  النظريــة  هــذه  عــى  فبنــاء  لذلــك 
عرضنــاه ســابقاً، يمكننــا أن نســتنتج أن غيــاب 
الحركــة النســائية العابــرة لأليديولوجيــات يف 
تونــس ســّهل مــن جديــد تســييس قضيــة املــرأة 

الثــورة.    بعــد 

نســائية  حركــة  وجــود  ضــرورة  عــن  الحديــث 
يف تونــس وفائدتهــا يجعــل البحــث يف طبيعــة 
الحركــة  هــذه  بنــاء  يجــب  الــذي  األســاس 
عليــه، أمــراً يف منتهــى األهميــة. وقــد اقرحــت 
مارغــو بــدران يف كتابهــا الجديــد )باإلنكليزيــة( 
“النشــاط  تســّميه  مــا  اإلســام”  يف  “النســويّة 
الجنــدري” كأداة لــردم الهــّوة بــن اإلســامّيات 
التوتــرات  تخفيــف  أجــل  مــن  والنســويّات 
واالنقسام بينهما. وبرأيها، النشاط الجندري 
ألــوان  جميــع  مــن  النســاء  تصــّر  “أن  يعنــي 
الطيــف عــى املحافظــة عــى أدوارهــّن الخاصــة 
عــام  حضــور  وإرســاء  وزيادتهــا  املجتمــع  يف 
للنســاء عمومــاً. وهــذا يعنــي أن تصــّر العديــد 
مــن النســاء عــى نمّوهــّن الخــاص وإنتاجّيتهــّن 
يعنــي  وهــذا  متنّوعــة.  مجــاالت  يف  وإبداعهــّن 
أيضــاً أن تقاتــل النســاء القــوى الرجعّيــة التــي 
ترغــب يف دفعهــّن إىل هوامــش املجتمــع. وهــذا 
صفــوف  يف  للتشــّعب  التــآكل  بعــض  يعنــي 
عــن  املتــأيّت  للتوّتــر  التخفيــف  وبعــض  النســاء 
املجتمــع  داخــل  األيديولوجــي  االســتقطاب 
املســلم )...(. ويعنــي أيضــاً تحريــر النســاء مــن 
يعنــي  ال  ولكــن  العائلــة.  يف  األبويــة  الهيمنــة 
عائاتهــّن.  عــى  النســاء  قلــق  تخفيــف  ذلــك 
وأخــراً، يؤّشــر ذلــك إىل انفتــاح معــّن ضمــن 
بــدران  ملبــادرة  ويمكــن  اإلســامية”.   الحركــة 
يف  نســائية  بحركــة  التفكــر  يف  تســاعدنا  أن 
تونــس ُتبنــى عــى التعــاون وعــى مبــدأ تقســيم 
املهــام بــن مختلــف الفاعــات يف مجــال حقــوق 
التعــاون  عــى  املحافظــة  ويمكــن  النســاء. 
اإلســاميات  للنســاء  املشــركة  األهــداف  إزاء 
كل  يســعى  بينمــا  العلمانّيــات،  والنســويّات 
أجندتــه  تحقيــق  إىل  منفصــل  بشــكل  جانــب 
خافيــة  مســائل  تضّمنــت  لــو  حتــى  األصليــة 
مرتبطــة بحقــوق املــرأة. يجــب القيــام بذلــك مــع 
والنقــاش  التفاعــل  مــن  مســاحة  عــى  اإلبقــاء 
اإلســامّيات  بــن  الخافيــة  املســائل  حيــال 
مزيــد  قالــت  وكمــا  العلمانيــات.  والنســويّات 
حتــى  العلمانّيــات  النســويّات  مــع  “التفاعــل 
لــو كان ضئيــاً جــداً، لــه أثــر كبــر عــى خطابنــا 
نظرنــا  وجهــة  حــول  ونتســاءل  نفّكــر  وجعلنــا 
أيضــاً  بدأنــا  وقــد  املــرأة.  بحقــوق  الخاصــة 
نتعــّرض  لــم  جديــدة  مصطلحــات  باســتخدام 
ســوى  للمــرء  يمكــن  وال   . قبــل”  مــن  لهــا 

املســاحات.  هــذه  أهميــة  ماحظــة 

الســياق  عــى  النمــوذج  هــذا  لتطبيــق  يمكــن 
يحــّول  أن  الثــورة،  بعــد  مــا  فــرة  يف  التونــي 
اإلســامّيات  بــن  الحــايل  العــدايئ  املشــهد 
أقــل  مشــهد  إىل  العلمانّيــات  والنســويّات 
مقاربــة  عــى  الركيــز  شــأن  ومــن  خافيــة. 
التوتــرات  يحــّول  أن  الجنــدري”  “النشــاط 
أهميــة  عــى  ترّكــز  مقاربــة  إىل  األيديولوجيــة 
إىل  إيــاه  محّولــة  املجتمــع،  يف  النســاء  تمكــن 
هــدف موّحــد يتــّم تحقيقــه عــرب ربــط املهــام كل 
حســب الــدور الخــاص املنــوط بــه ونطــاق عملــه. 

حماية النساء يف ظل املعتقدات الدينية

حماية النساء يف ظل املعتقدات الدينية

ترجمة ملياء الساحيل

تجدون املقالة بنسختها الكاملة مع 
املراجع عى املوقع اإللكروين للمفكرة.
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مما ال شك فيه أّن النظام القضايئ يف لبنان، 
بشــكل عــام، ال يــزال يعــاين مــن أوجــه قصــور 
القضــاء  اســتقالية  غيــاب  ســيما  وال  كثــرة، 
املحســوبية  وتفــيّش  السياســية،  الســلطة  عــن 
والطائفيــة يف الحيــاة القضائيــة. منــذ نشــأتها، 
إســتقالية  تعزيــز  إىل  “املفكــرة”  هدفــت 
القضاء وذلك من خال اإلضاءة عى أهميته 
االجتماعيــة والعمــل عــى تهيئــة بيئــة إيجابيــة 
واملمارســات.  التصــّورات  بتغيــرات يف  تســمح 
يف هــذا اإلطــار، وضعــت “املفكــرة” مــن ضمــن 
والعلمــي  الدقيــق  التشــخيص  أولوياتهــا 
واملتعــدد االختصاصــات لإلشــكاليات املتعلقــة 
املنظومــة  عــى  تأثرهــا  ومناقشــة  بالقضــاء 
الحقوقيــة يف لبنــان، وذلــك مــن خــال إعــداد 
تقرير بحثي شامل عن واقع القضاء العديل، 
اإلشــكاليات  وأبــرز  القضــاء  أوضــاع  يناقــش 
هــذا  يف  اعتمــدت  وقــد  الســتقاليته.  املعيقــة 
الوثائــق  إىل  تســتند  علميــة  منهجيــة  التقريــر 
واألرشيف املتاح واملقابات مع شهود عايشوا 
أحداثاً هامة يف قصور العدل. وقد شمل هذا 
البحث مقابات مع أكر من 60 قاضياً حالياً 
تبــادل  البحــث  هــذا  عــن  نتــج  كمــا  ومتقاعــداً. 
خربات إقليمية حول أفضل املمارسات داخل 
الســلطة القضائيــة يف منطقــة الشــرق األوســط 
وشمال إفريقيا. يف موازاة ذلك، تمت صياغة 
دليــل حــول معايــر إســتقالية القضــاء وذلــك 
بعد مراجعة النصوص الدولية وتكييفها مع 
عملــت  كمــا  اللبنانيــة.  واإلشــكاليات  الواقــع 
“املفكرة” عى صياغة مســوّدة مشــروع قانون 
يتعّلــق بتنظيــم القضــاء العــديل يناَقــش حاليــاً 

النيابيــة.    اللجــان  يف 

دراســة  ألهميــة  ونظــراً  املنطلــق،  هــذا  مــن 
القضــاء يف كافــة فروعــه، رأينــا أن ثمــة ضــرورة 
لتوســيع هــذا البحــث ليشــمل تنظيمــات أخــرى 
ال سّيما القضاء اإلداري والقضاءين الشرعي 
واملذهبــي. ففــي حــن أّن املحاكــم الدينيــة غالبــاً 
ما تعترب محاكم إستثنائية لناحية إختصاصها 
املحصــور بأبنــاء طوائفهــا، فــإن ذلــك ال يعفيهــا 
بشــكل  أو  اإلســتقالية  بموجــب  التقّيــد  مــن 
العادلــة.  املحاكمــة  ضمانــات  توفــر  مــن  أعــم 
اســتقالية  عــن  البحثيــة  األوراق  عــى  وعطفــاً 
القضــاء العــديل يف لبنــان، تنشــر “املفكــرة” هنــا  
أجــزاء مــن الدراســة األولّيــة حــول القضاءيــن 
الشرعي واملذهبي، وذلك بهدف اإلضاءة عى 
الواقــع الفعــل لهــذه املحاكــم، عــى أن تنشــر 
اإللكــروين  موقعهــا  عــى  الكاملــة  الدراســة 
أهميــة  األكــر  األجــزاء  اختيــار  تــم  وقــد  قريبــاً. 
لناحيــة التأثــر عــى اســتقالية القضــاء، وهــي 

ترتبــط املحاكــم الشــرعية الســّنية والجعفريــة 
التنفيذيــة  الســلطة  إســامي يف  مرجــع  بأعــى 
وأمورهــا  موظفيهــا  شــؤون  يتــوىّل  الــذي 
الحــال،  واقــع  يف  وهــي  واملاليــة،  اإلداريــة 
الــوزراء. أمــا بالنســبة لطائفــة  رئاســة مجلــس 
بــوزارة  محاكمهــا  فرتبــط  الــدروز،  املوّحديــن 
هــذا  يكــون  أن  دون  مــن  مباشــرة،  العــدل 

طائفيــة.  خلفيــة  بــأي  مــربراً  االختــاف 

األعــى  الشــرعي  القضــاء  مجلــس  يقــوم 
واســتقاله  الشــرعي  القضــاء  عــى  باإلشــراف 
الشــرعية  املحاكــم  يف  العمــل  ســر  وحســن 
املذهبيــة  املحاكــم  أمــا  والجعفريــة.  الســّنية 
لديهــا  فليــس  الــدروز،  املوّحديــن  لطائفــة 
الشــرعي  القضــاء  ملجلــس  مشــابهة  هيئــة  أيــة 
األعــى، حيــث تتــوىل عــدة هيئــات أداء دوره، 
الدرزيــة ومحكمــة  العقــل  وال ســيما مشــيخة 
اإلستئناف العليا الدرزية ووزارة العدل، كما 

البحــث. هــذا  يف  تباعــاً  ســنبّن 

تشّكل مسألة تعين القضاة أحد أكر 
املجاالت املتاحة للتدّخل يف السلطة 

القضائية، وربما أكرها خطورة. 

الشــرعين  القضــاة  أهليــة  شــروط  تختلــف 
اإلســامية  الطوائــف  بحســب  واملذهبيــن 
الثــاث. فمــن جهــة، تفــرض املذاهــب الثاثــة 
الخامســة  أتــّم  لبنانيــاً  القــايض  كــون  وجــوب 
تحــّدد  حــن  ويف  العمــر.  مــن  والعشــرين 
األربعــن  ســّن  والجعفريــة  الســّنية  الطوائــف 
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الشــرعي  القضــاء  بمجلــس  املتعلقــة  تلــك 
األعــى وهــو املجلــس املــرادف ملجلــس القضــاء 
األعــى بالنســبة للقضــاء العــديل )1(، وكيفيــة 
وتشــكيلهم   )2( الشــرعين  القضــاة  تعيــن 
أعمالهــم  عــى  التفتيــش  وإجــراءات   ،)3(
وأعمال املحاكم )4( وأخراً إجراءات التأديب 

 .)5( بحّقهــم  املعتمــدة 

شــاملة  مراجعــة  عــى  الدراســة  هــذه  ارتكــزت 
القوانــن  ســيما  وال  القانونيــة،  للنصــوص 
ميــداين  بحــث  إىل  إضافــة  واملراســيم، 
ومقابات مرّكزة مع قضاة ومحامن ورجال 
دين عى تماس مع املحاكم الشرعية، وذلك 
بهــدف تحليــل مــدى انســجام هــذه املمارســات 
وتشــخيص  القضــاء  اســتقالية  معايــر  مــع 
البحــث  شــمل  املجــال.  هــذا  يف  اإلشــكاليات 
محاكــم  لديهــا  التــي  اإلســامية  الطوائــف 
والشــيعية  الســّنية  الطائفــة  أي  خاصــة، 

والدرزيــة.  )الجعفريــة( 

كافــة  تغطيــة  البحــث  هــذا  يّدعــي  ال  بالطبــع، 
الشــرعي،  القضــاء  واشــكاليات  جوانــب 
والتعديــل  التطويــر  يحتمــل  أّويل  بحــث  وهــو 
ضــوء  عــى  وبخاصــة  التجــارب،  تراكــم  مــع 

عليــه. تــرد  قــد  التــي  التعليقــات 

مجلس القضاء الشرعي 
األعىل

التعيني يف القضاء
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مــن  األعــى  الشــرعي  القضــاء  مجلــس  يتأّلــف 
وعضويــة  رئيســاً  اللبنانيــة  الجمهوريــة  مفتــي 
ورئيــس  الجعفريــة  العليــا  املحكمــة  رئيــس 
قــاٍض  إىل  إضافــة  الســنّية،  العليــا  املحكمــة 
ســّني وقــاٍض شــيعي منتدبــن للنيابــة العامــة، 
وقــاٍض ســّني وقــاٍض شــيعي منتدبــن ألعمــال 

التفتيــش. 

مرشــحن  مــن  املفتــي  يعــّن  املفتــي: 
الســّنة  اإلســامي  الديــن  علمــاء  مــن 
حائــزاً  يكــون  أن  يقتــي  اللبنانيــن. 
عــى شــهادة دينيــة عاليــة أو مــن الذيــن 
مارســوا وظيفــة القضــاء الشــرعي مــدة 
تقــل عــن خمــس عشــرة ســنة، وأن  ال 
عمــره.  مــن  األربعــن  أتــّم  قــد  يكــون 
مجلــس  قبــل  مــن  املفتــي  ينتخــب 
تنتهــي  لواليــة  اإلســامي،  االنتخــاب 
عــى  والســبعن  الثانيــة  ســن  ببلوغــه 
أاّل تقــل يف مطلــق األحــوال عــن خمــس 
إال  منصبــه  مــن  يعفــى  وال  ســنوات 
لدواٍع صّحية تمنعه من حسن القيام 
ويصــدر  أو ألســباب خطــرة.  بمهامــه، 
االنتخــاب  مجلــس  مــن  اإلعفــاء  قــرار 
اإلســامي بدعــوة مــن املجلــس الشــرعي 
اإلســامي األعــى، وذلــك بأكريــة ثاثــة 

األقــل. عــى  األعضــاء  أربــاع 

الشــرعيتني  املحكمتــني  رئيســا 
رئيــي  مــن  كل  يعــّن  الُعليــني: 
املحكمتن الشــرعيتن العليــن الســّنية 
والجعفريــة مــن بــن مستشــاري هاتــن 
الذيــن  القضــاة  بــن  مــن  أو  املحكمتــن 
أو  فــوق  ومــا  الســابعة  الدرجــة  بلغــوا 
املشــهود  الشــرعين  العلمــاء  بــن  مــن 
يكــون  أال  شــرط  والعلــم  بالتفّقــه  لهــم 
أي منهــم قــد تجــاوز الثامنــة واألربعــن 

عمــره. مــن 

ســر  حســن  مراقبــة  يتــوىّل  املفتشــون: 
والجعفــري  الســّني  الشــرعي  القضــاء 
املحاكــم  وموظفــي  القضــاة  وأعمــال 
متفــرغ  غــر  واحــد  مفتــش  الشــرعية 
األقــل  عــى  التاســعة  الدرجــة  مــن 
مــن  انتدابــه  يتــم  املحاكــم  مــن  لــكل 
القضــاة العدليــن مــن مذهــب املحكمــة 
بعــد  بمرســوم  وذلــك  املختّصــة، 
استطاع رأي مجلس القضاء الشرعي 
األعــى. ويصبــح فــور تعيينــه عضــواً يف 

املجلــس.  هــذا 

مجلــس  يضــّم  العاّمــون:  النــّواب 
النائبــن  األعــى  الشــرعي  القضــاء 
العاّمــن يف كل مــن القضــاء الجعفــري 
والســّني. يقــوم بوظيفــة االدعــاء العــام 
لــدى كل مــن املحكمتــن العليــن قــاض 
ينتــدب  مذهبهــا  مــن  إداري  أو  مــدين 
بمرســوم. ال يشــرط القانــون أن يكــون 
النائب العام حائزاً عى درجة معّينة، 
بعكــس املفتــش الــذي يقتــي أن يكــون 

فــوق. ومــا  التاســعة  الدرجــة  مــن 

تتخــذ قــرارات املجلــس باألكريــة، أمــا القــرارات 
فيقتــي  الجعفريــن،  أحــد  بحــق  تتخــذ  التــي 
الجعفريــن.  األعضــاء  أحــد  األكريــة  تضــم  أن 
بمعنــى آخــر، ويف حــن أّن هــذا املجلــس ينّظــم 
أن  إاّل  والســّنية،  الجعفريــة  الطائفتــن  أمــور 
هنالــك إتفاقــاً ضمنيــاً عــى نظــام إتخــاذ القــرارات 
يراعي خصوصيتهما. وقد ترجم هذا االتفاق يف 
نص املادة 460 التي نّصت عى أّن كل قرار يصدر 
عن املجلس يف حق أحد القضاة الجعفرين أو 
العلويــن ال يكــون نافــذاً إاّل إذا ضّمــت األكريــة 
صاحيــات  تشــبه  طائفتــه.  مــن  األعضــاء  أحــد 
مجلــس  صاحيــات  كبــر  حــّد  إىل  املجلــس 

العــديل.  القضــاء  القضــاء األعــى يف 

مبــاراة  ينظــم  الشــرعي  القضــاء  فمجلــس 
الدخول إىل سلك القضاء الشرعي. كما يعّن 
املحكمتــن  رئيــي  الشــرعي  القضــاء  مجلــس 
والجعفريــة،  الســّنية  الُعليــن  الشــرعيتن 
يصبحــان عضويــن  الرئيســن  هذيــن  أن  علمــاً 
حكميــن يف املجلــس. وقــد درجــت العــادة أن 
الــذي  الرئيــس  إســم  الســابق  الرئيــس  يقــرح 
املحاكــم  قضــاة  املجلــس  يعــّن  كمــا  ســيتبعه. 
الســّنية والجعفريــة، وهــو يقــوم بهــذا املجــال 
وتصــدر  املدنيــة.  الخدمــة  مجلــس  مقــام 
مجلــس  موافقــة  بعــد  بمرســوم  التعيينــات 

الشــرعي.  القضــاء 

كمــا ينظــر مجلــس القضــاء الشــرعي يف تأديــب 
ويوافــق  الشــرعية  املحاكــم  وموظفــي  القضــاة 
إىل  وإحالتهــم  وصرفهــم  القضــاة،  نقــل  عــى 
هكــذا  إتخــاذ  يمكــن  وال  التأديبــي،  املجلــس 

موافقتــه.  دون  مــن  قــرارات 

اقــراح  يف  األســايس  الــدور  للمجلــس  أخــراً، 
تعديل املواد القانونية والشرعية املعمول بها 
يف املحاكــم الشــرعية، إاّل أنــه مــن غــر الواضــح 

مــا إذا كان يقــوم بهــذا الــدور فعليــاً.

إستقاللية املجلس 

نلحــظ  املجلــس،  تركيبــة  يف  بالتدقيــق 
قبــل  مــن  يعّينــون  أعضائــه  أغلبيــة  أن 
املفتــي  فبإســتثناء  التنفيذيــة.  الســلطة 
مجلــس  قبــل  مــن  إنتخابــه  يتــم  الــذي 
مــن  كّل  يعــن  اإلســامي،  اإلنتخــاب 
بموجــب  العليــن  املحكمتــن  رئيــي 
الــوزراء،  مجلــس  عــن  صــادر  مرســوم 
والنائبــن  املفتشــن  مــن  كل  وينتــدب 
مــن  أيضــاً.  مرســوم  بموجــب  العامــن 
التنفيذيــة  للســلطة  أّن  يبــدو  هنــا، 
مجلــس  تكويــن  يف  األكــرب  الــدور 
يطــرح  ممــا  األعــى،  الشــرعي  القضــاء 
أســئلة جدّيــة عــن مــدى اســتقالية هــذا 

التنفيذيــة.  الســلطة  عــن  املجلــس 

ضعف تمثيلية املجلس 

مــن  الشــرعي  القضــاء  مجلــس  يتكــّون 
ثاثــة أعضــاء حكميــن )املفتــي ورئيــي 
أعضــاء  وأربعــة  العلويــن(  املحكمتــن 
منتدبــن )مفتــش ونائــب عــام عــن كل 

طائفــة(. وهــو يخلــو تمامــاً مــن األعضــاء 
الشــرعين  القضــاة  مــن  املنتخبــن 
اســتقالية  ملعايــر  خافــاً  أنفســهم، 
أغلبيــة  تكــون  أن  التــي توجــب  القضــاء 
األعــى  القضــاء  مجلــس  أعضــاء 
بوســائل  زمائهــم  قبــل  مــن  منتخبــن 
يبقــى  للقضــاة.  تمثيــل  أوســع  تضمــن 
اعتمــاد  مــن  الرغــم  عــى   الوضــع  هــذا 
محــدود(  بشــكل  )ولــو  اإلنتخــاب  مبــدأ 
العــديل  القضــاء  مجلــس  تركيبــة  يف 
منــذ ســنة 2001. ومــن شــأن تعميــم مبــدأ 
االنتخاب عى عموم القضاة أن يضمن 
مــن  ويحــّد  القضــاة  بــن  املســاواة  مبــدأ 
الهرميــة، فضــاً عــن أنــه شــرط لضمــان 
إدارة  يف  للمجلــس  معّينــة  مشــروعية 

بكاملــه.  القضــاء  شــؤون 

لواليــة  قصــوى  مهلــة  وجــود  عــدم 
الشــرعي  القضــاء  مجلــس  أعضــاء 

األعــىل 

يف  الحكميــن  األعضــاء  واليــة  إن 
طاملــا  تمتــد  الشــرعي  القضــاء  مجلــس 
القضائيــة  املناصــب  يشــغلون  أنهــم 
توّليهــا.  بفعــل  املجلــس  دخلــوا  التــي 
يمنــح  أن  األمــر  هــذا  شــأن  ومــن 
يف  أكــرب  نفــوذاً  الحكميــن  األعضــاء 
قــرارات املجلــس، ممــا قــد يخفــف مــن 
ســبيل  فعــى  االســتقالية.  ضمانــات 
املثــال ال الحصــر، ويف عمليــة حســابية 
القــايض  أن  إعتربنــا  وإذا  بســيطة، 
العليــا يف ســن  املحكمــة  رئاســة  تســّلم 
)وهــو  العمــر  مــن  واألربعــن  الثامنــة 
السن األقىص املحدد يف القانون لتويّل 
هــذا املنصــب(، مــن املمكــن - يف املبــدأ - 
أن يبقى رئيســاً لها وعضواً يف مجلس 
القضــاء الشــرعي األعــى لحــن بلوغــه 
ســنة(،   68( للتقاعــد  القانــوين  الســن 

ســنة.  20 مــدة  طــوال  أي 

تفّرغ أعضاء املجلس 

بالنســبة  أيضــاً  اإلشــكالية  هــذه  تطــرح 
األعــى  القضــاء  مجلــس  لعضويــة 
العديل كما مجلس القضاء الشرعي. 
يتــوىّل  الحــايل،  القانــون  ظــل  ففــي 
يف  فيــه  مهامهــم  املجلــس  أعضــاء 
موازاة قيامهم بمهام قضائية أو حتى 
إشــكاليتن:  األمــر  هــذا  يطــرح  دينيــة. 
عــى  األعضــاء  قــدرة  مــدى  األوىل، 
القيــام باملهــام املناطــة بهــم يف ظــل عــدم 
حصــول  احتمــال  والثانيــة،  تفّرغهــم، 
تعــارض بــن عضويــة املجلــس والقيــام 

قضائيــة. بمهــام 
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يخلــو  القضــاء،  إىل  للدخــول  أقــىص  كحــد 
مــن  الــدرزي  املذهبــي  القضــاء  تنظيــم  قانــون 
هــذا الحــد األقــىص، ممــا قــد يعنــي أنــه ال مانــع 
مــن قبــول قضــاة مذهبيــن تجــاوزوا هــذا الســّن 
 68 بـــ  املحــددة  التقاعــد  ســن  يبلغــوا  لــم  )مــا 

عامــاً(. 

يتعلــق  مــا  يف  الثــاث  الطوائــف  تختلــف 
جهــة،  فمــن  املفروضــة.  العلميــة  باإلجــازات 
القــايض  حصــول  الســّنية  املحاكــم  تفــرض 
التــي  الكليــات  عــى إجــازة حقــوق صــادرة عــن 
تــدرس فيهــا أحــكام الشــريعة اإلســامية، أو 
القضــاء  إجــازة  أو  شــهادة دروس دينيــة عليــا 
الشرعي من األزهر الشريف. أما يف ما يتعلق 
مــن   450 املــادة  أن  حــن  ويف  بالجعفريــن، 
عــى  تنــّص  الشــرعي  القضــاء  تنظيــم  قانــون 
حقــوق  إجــازة  عــى  القــايض  حيــازة  وجــوب 
معطــاة مــن الكليــات التــي تــدرس فيهــا أحــكام 
الشريعة اإلسامية، أو شهادة دروس دينية 
عليا من النجف، إاّل أنه تبن لنا أن هذا النّص 
لــم يطّبــق يف الواقــع، حيــث يتــم إعتمــاد نظــام 
لبنــان  خــارج  املتواجــدة  الدينيــة«  »الحــوزات 
مجموعــة  وهــي  باألخــص(،  والنجــف  )قــم 
أمــا  درســها.  يجــب  الــذي  الدينيــة  الكتــب  مــن 
بالنســبة للطائفــة الدرزيــة، فيفــرض بالقــايض 

الحقــوق.  يف  مجــازاً  يكــون  أن 

وقــد فرضــت الطائفــة الســّنية أنــه ال يقبــل يف 
مبــاراة القضــاء الشــرعي إاّل مــن شــغل وظيفــة 
الشــرعية  املحاكــم  لــدى  قضــايئ  مســاعد 
أنــه  علمــاً  األقــل،  عــى  ســنتن  مــدة  اللبنانيــة 
يقــرر  أن  الشــرعي  القضــاء  ملجلــس  يمكــن 
إجــازة  يحمــل  ملــن  الشــرط  هــذا  مــن  اإلعفــاء 
مــن  العاليــة  الشــهادة  أو  الشــرعي  القضــاء 
شــهادة  أو  الشــريف  األزهــر  كليــات  إحــدى 
الطائفــة  عــى  املــواد  هــذه  تنطبــق  الحقــوق. 
األفضليــة  تعطــي  أنهــا  علمــاً  أيضــاً،  الشــيعية 
ملــن يحمــل لقــب مجتهــد مطلــق )وهــو مــن بلــغ 
رتبــة اإلجتهــاد يف جميــع أحــكام الشــرع(. كمــا 
يمكــن ملــن يحمــل شــهادة الكلّيــة الشــرعية يف 
يكــون  أن  شــرط  للمبــاراة  يتقــّدم  أن  بــروت 
إحــدى  يف  قضــايئ  مســاعد  وظيفــة  شــغل 
عــن  تقــل  ال  مــدة  اللبنانيــة  الشــرعية  املحاكــم 
ســت ســنوات. بمعنــى آخــر، يمكــن التعويــض 
عــن عــدم وجــود إجــازة القضــاء الشــرعي مــن 
الدينيــة  الــدروس  شــهادة  أو  الشــريف  األزهــر 
مــن النجــف أو إجــازة الحقــوق بســت ســنوات 

قضــايئ. كمســاعد 

الطوائــف  تفــرض  الدينــي،  لإلنتمــاء  بالنســبة 
القــايض  يكــون  أن  والســّنية  الجعفريــة 
ملتزمــاً دينيــاً. ويف حــن أّن ذلــك ال يدخــل يف 
أنــه أصبــح ممارســة  إاّل  القانونيــة،  النصــوص 
قبــول  املمكــن  مــن  أنــه  القانــون  ينــّص  عامــة. 
األشــخاص الحائزيــن عــى شــهادة يف الحقــوق 
مــن كليــة تعّلــم الشــرع يف لبنــان، إاّل أن ذلــك 
أحــد  ويــروي  املمارســة.  يف  فعليــاً  يطّبــق  لــم 
أحــد  شــارك   ،2002 ســنة  يف  أنــه  القضــاة 
املحامــن املتخّرجــن مــن الجامعــة اللبنانيــة يف 
تــدّرس مــادة  أن هــذه الجامعــة  املبــاراة )علمــاً 
تســتويف  أنهــا  البعــض  يعتــرب  والتــي  املــراث، 
صفــة  لــه  يكــن  ولــم  الشــريعة(  تعليــم  شــرط 
دينيــة. وقــد نجــح هــذا املحامــي يف املبــاراة. لكــن 
دار الفتــوى وجــدت إحراجــاً يف تعيــن شــخص 
فتــم  شــرعي،  كقــاٍض  الديــن  رجــال  غــر  مــن 

املبــاراة.  إلغــاء 

فــا  الــدروز،  املوحّديــن  لطائفــة  بالنســبة  أمــا 
القــايض  يكــون  أن  واملمارســة  القانــون  يفــرض 
ملتزمــاً  يكــون  أن  يجــب  أنــه  إاّل  ديــن.  رجــل 
بتقاليــد الطائفــة. حاليــاً، وبحســب أحــد قضــاة 
املحاكــم  مــاك  ينقســم  اإلســتئناف،  محكمــة 
ديــن  رجــال  قضــاة  بــن  بالتــوازي  الدرزيــة 

ينّظــم مجلــس القضــاء الشــرعي األعــى مبــاراة 
الشــرعي،  القضــاء  لدخــول  للمرشــحن 
لــكل مــن  وهــي عــادة تنّظــم يف التاريــخ نفســه 
الشــيعة والســّنة، مــع اختــاف األســئلة طبعــاً. 
الجعفريــة  الطائفــة  لــدى  التعيــن  يخضــع 
لنظــام الحــوزات، أي ُيقــام نقــاش مــع األســتاذ 
بعد قراءة كل كتاب، ويعطى للطالب إجازة 
يف املــادة. ينجــح جميــع مــن أتــّم هــذه الدراســة 
)“الحــوزة”( ولكــن يتــم تعيينــه عندمــا يحــدث 
فراغ يف املاك. كما تجدر اإلشارة إىل أنه ومن 
ضمــن صاحيــات املجلــس اإلســامي الشــيعي 
طلبــات  رفــض  أو  قبــول  يف  البــت  األعــى، 
القضــاء  ســلك  دخــول  الراغبــن يف  املرشــحن 
بصــورة  وذلــك  الجعفــري وموظفيــه  الشــرعي 
مربمــة . إاّل أن هــذا األمــر لــم يطّبــق بتاتــاً منــذ 

عــام 1967.  املجلــس  إنشــاء  قانــون  صــدور 

أّما بالنســة للطائفة الســّنية، فتتضمن املباراة 
ثــاث مراحــل: وهــي املقابلــة الشــخصية )حيــث 
واالمتحانــات  القــايض(،  ثقافــة  اختبــار  يتــم 
كيفيــة  حــول  أســئلة  تتضّمــن  التــي  الخطيــة 
املحاكمــات  وأصــول  األحــكام،  صياغــة 
قانــون  حــول  أســئلة  إىل  إضافــة  الشــرعية، 
اإلمتحانــات  وثــم  املدنيــة،  املحاكمــات  أصــول 
الشــفهية وهــي تتضمــن األســئلة نفســها ولكــن 
شــفهية. بالنســبة للســّنة، ينجــح فقــط العــدد 
عنــد  املبــاراة  فتعقــد  الشــواغر،  ملــلء  املطلــوب 
بنــاء  بمرســوم  الشــرع  قضــاة  يعــّن  الحاجــة. 
أي  الشــرعية،  املحاكــم  مرجــع  اقــراح  عــى 
رئاســة مجلــس الــوزراء، بعــد موافقــة مجلــس 

 . الشــرعي  القضــاء 

الدرزيــة،  املذهبيــة  للمحاكــم  بالنســبة  أمــا 
فيعّن القضاة فيها بمرسوم بناًء عى اقراح 
مشــيخة  رأي  اســتطاع  وبعــد  العــدل  وزيــر 
العقل . وال يخضع قضاة املذهب الدرزي ألي 
مبــاراة، ولكــن يتــم إختيارهــم بنــاًء عــى مقابلــة 

معهــم.  شــخصية 

تنتهــي خدمــة القضــاة الشــرعين بثــاث طــرق: 
 68( القانونيــة  الســن  بلــوغ  أو  اإلســتقالة، 
ســنة(، أو الّصــرف أو العــزل مــن الخدمــة مــع 
معــاش  أو  الصــرف  تعويــض  مــن  الحرمــان 

التقاعــد.

مدنيــن.  وقضــاة 

بالنســبة  القــايض،  أن  إىل  اإلشــارة  تجــدر 
يلبــس  بــأن  ملزمــاً  يبقــى  الثــاث،  للطوائــف 

املحاكمــة. جلســات  يف  الديــن  رجــل  ثــوب 

تطــرح مســألة تعيــن القضــاة الشــرعين عــدة 
إشــكاليات تتعلــق بإســتقالية القضــاء، نذكــر 

أهمهــا:

املوضوعيــة الســتبعاد  املعايــي  غيــاب 
القضــاء  إىل  للدخــول  مرشــحني 

لشــرعي ا

للقضــاء  بالنســبة  األمــر  هــو  كمــا 
القضــاء  يف  املتبــارون  يخضــع  العــديل، 
أمــام  شــفهية  مقابلــة  إىل  الشــرعي 
لجنــة فاحصــة، وهــي مقابلــة شــخصية 
إاّل  املرشــح.  شــخصية  عــى  للتعــّرف 
مــن  العديــد  أن  الثابــت  مــن  بــات  أنــه 
املرشــحن يتــم اســتبعادهم تبعــاً لهــذه 

املشــاركة  مــن  تاليــاً  ويمنعــون  املقابلــة 
هنالــك  يكــون  أن  دون  مــن  املبــاراة،  يف 
أمــا  واضحــة.  موضوعيــة  معايــر 
بالنسبة للقضاة املذهبين الدروز، فا 
يخضعــون ألي مبــاراة، ويكــون قبولهــم 
بنــاء عــى تقديــم ملــف لهــم. ويف ذلــك، 

للشــفافية. تــام  غيــاب  املبــدأ،  يف 

عدم اشرتاط الشهادة يف الحقوق 

الــدروز  املوّحديــن  طائفــة  بإســتثناء 
املذهــب  قــايض  حيــازة  تفــرض  التــي 
اللبنانيــة، ال  الحقــوق  عــى شــهادة يف 
تفرض الطوائف األخرى ذلك. فمثاً، 
القضــاة  عــدد  أن  القضــاة  أحــد  أفادنــا 
املجازين بالحقوق يف املحكمة الشرعية 
أنــه ال يتعــّدى  الســّنية قليــل جــداً، أي 
حــن  ويف  األكــر.  عــى  اثنــن  قاضيــن 
أّن  الشــرعين  القضــاة  بعــض  يعتــرب 
ذلــك »طبيعــي« لكــون القــايض الشــرعي 
»وال  الشــرع  أحــكام  بتطبيــق  ملزمــاً 
البعــض  يشــر  بالقانــون«،  لــه  عاقــة 
القــايض  معرفــة  ضــرورة  إىل  اآلخــر 
بقانــون أصــول املحاكمــات املدنيــة. وهــم 
يعّللــون ذلــك بــأن املــادة 444 مــن قانــون 
أنــه  تنــّص  الشــرعية  املحاكمــات  أصــول 
أحــكام  تطّبــق  النــص،  غيــاب  حالــة  يف 

املــدين.  القانــون 

غيــاب آليــات تأهيــل القضــاة املعّينــني 
ملعهــد  رديــف  ال  وظائفهــم:  ملمارســة 

القضائيــة الــدروس 

العــديل  القضــاء  تنظيــم  أّن  حــن  يف 
لثــاث  املتــدرج  القــايض  تهيئــة  يفــرض 
ســنوات يف معهــد الــدروس القضائيــة، 
ال يوجد أي مرادف لذلك يف القضاءين 
أحــد  أعلمنــا  وقــد  واملذهبــي.  الشــرعي 
أنــه يف فــرة  القضــاة الشــرعين الســّنة 
2006-2005، أنــئ معهــد للدراســات 
متاحــاً  وكان  الشــرعية،  القضائيــة 
بعــد  ألغــي  مــا  ولكــن ســرعان  للجميــع 
تــم  وبحســبه،   الســنة.  ونصــف  ســنة 
إلغاء هذا املعهد ألنه كان من املفرض 
يتابعــون  الذيــن  األشــخاص  يعطــى  أن 
إىل  للدخــول  األولويــة  فيــه  دروســهم 
أننــا  إاّل  يحــدث.  لــم  مــا  وهــو  القضــاء، 
لــم نتمكــن مــن تأكيــد صحــة هــذا األمــر 
نظــراً لعــدم وجــود نــص قانــوين بإنشــاء 
املعهد. كما بتبن أنه بتاريخ 13 نيسان 
الشــرعي  قضــاء  مجلــس  اتخــذ   2013
للقضــاء  معھــد  بإنشــاء  قــراراً  األعــى 
القضــاة  مــن  لجنــة  وشــّكل  الشــرعي 
هــذه  أن  إال  بذلــك،  مشــروع  إلعــداد 
يف  األرض  عــى  ترجــم  لــم  الخطــوة 
حينــه. تجــدر اإلشــارة أخــراً إىل إقــراح 
بــوال  بــه النائــب  القانــون الــذي تقّدمــت 
والرامــي   2019 أيلــول  يف  يعقوبيــان 
للــدروس  جديــد  معهــد  إنشــاء  إىل 
وقــد  واملذهبيــة.  الشــرعية  القضائيــة 
نــّص اإلقــراح عــى تعديــات أخــرى، ال 
سيما إلغاء شرط تويل وظيفة مساعد 
ملــدة  الشــرعّية  املحاكــم  لــدى  قضــايئ 
ســنتن مــن أجــل التقــدم ملبــاراة التعيــن 
وتحديد الجامعات والكلّيات املعتمدة 

املــاك. يف  للقبــول  شــهاداتها 

فقــد  الدرزيــة،  للطائفــة  بالنســبة  أمــا 
أعلمنــا أحــد قضــاة محكمــة اإلســتئناف 
العــدل  وزارة  مــن  طلبــوا  أنهــم  العليــا 
بأن يتم قبول القضاة املذهبين الدروز 

حماية النساء يف ظل املعتقدات الدينية

تكوينه

شروط األهلية

صالحياته

اإلشكاليات املتعّلقة 
بمعايري إستقاللية 

القضاء

اإلشكاليات

آلية التعيني

أ

أ

ب

ت

ت
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أمــام  املراجعــة  ذلــك  يف  بمــا  للطعــن، 
ذلــك  يمــّس  الدولــة.  شــورى  مجلــس 
املحاكمــة  يف  بالحــق  واضــح  بشــكل 
رقــم  الدســتوري  القــرار  العادلــة. وكان 
5/2000 اعترب أّن إلغاء إمكانية الطعن 
يف قــرارات مجلــس القضــاء األعــى أمــام 
مجلــس شــورى الدولــة يحــرم القضــاة 
الســتقاليتهم  ضمانــة  مــن  العدليــن 
وأنــه تاليــاً غــر دســتوري ملخالفتــه املــادة 

الدســتور. مــن   20

عدم تناسب املخالفات والعقوبات:

القضــاء  تنظيــم  قانــون  أّن  مــن  بالرغــم 
املخالفــات  بعــض  يحــدد  الشــرعي 
العقوبــات  يحــدد  ال  أّنــه  إاّل  ويفّندهــا، 
املناســبة لــكل مــن املخالفــات. وبالتــايل، 
التأديبــي  املجلــس  يطّبــق  أن  يمكــن 
عــى  العقوبــات  مــن  واســعة  مروحــة 
عليــه.  تعــرض  التــي  املخالفــات  مــن  أي 
إن غيــاب مبــدأ تناســب العقوبــات مــع 
املخالفــات يــؤّدي عملّيــاً إىل استنســابية 
فــرض العقوبــات. وهــذا مــا نقــرأه أيضــاً 
يف املــادة 89 مــن قانــون تنظيــم القضــاء 
نتائــج  إىل  يــؤّدي  قــد  ممــا  العــديل، 
بتخفيــض  قــرار  يصــدر  كأن  فادحــة، 
رشــوته  ثبــوت  رغــم  القــايض  درجــات 
نتيجــة  قســوة  أشــد  قــرار  يصــدر  أو 

مثــاً.  أهميــة  أقــل  مخالفــات 

بقــرار  العمــل  عــن  القــايض  توقيــف 
الطعــن: إمكانيــة  بــدون  املفتــش 

للمفتش أن يقرر توقيف القايض املحال 
إىل مجلــس التأديــب، عــن العمــل مــدة 
عشرة أيام ريثما يبّت يف أمره بمرسوم 
اإلحالــة. ويف حــن أّن تدبــر الوقــف عــن 
العمــل هــو تدبــر مؤقــت بطبيعتــه، إاّل 
القــايض  بــدون تمكــن  اتخــاذه  يتــم  أنــه 
يشــّكل مخالفــة  ممــا  بــه،  الّطعــن  مــن 
وحــق  العادلــة  املحاكمــة  لضمانــات 

الدفــاع.

سرية املحاكمات التأديبية: 

معاملــة  أيــة  إعــان  أو  نشــر  يجــوز  ال 
إاّل  التأديبيــة  املاحقــة  معامــات  مــن 
عقوبــة  يتضمــن  الــذي  النهــايئ  القــرار 
الصــرف أو العــزل. بمعنــى آخــر، تبقــى 
تلــك  التأديبيــة، حتــى  القــرارات  جميــع 
التــي تقــي بإدانــة القــايض، ســريّة مــا 
العــزل.  أو  الصــرف  بعقوبــة  تقــِض  لــم 
للقــرارات  بالنســبة  مماثــاً  األمــر  نــرى 
التأديبية يف القضاء العديل. وهذا األمر 
يحــرم يف الواقــع القضــاة والــرأي العــام 
النتائــج  عــى  فقــط  ليــس  اإلطــاع  مــن 
التأديــب  مجلــس  إليهــا  توّصــل  التــي 
القضيــة.  حيثيــات  عــى  أيضــاً  وإنمــا 
بعانيــة  ســينغي  إعــان  أوىص  وقــد 
املحاكمات التأديبية، وذلك عى اعتبار 
أّن العانيــة تضمــن ثقــة الــرأي العــام يف 
القضــاء مــن ناحيــة، وتحصــن القضــاة 

أخــرى.  ناحيــة  مــن  اإلســاءة  إزاء 

كمــا هــي الحــال بالنســبة للقضــاء العــديل، لــم 
يحــّدد قانــون تنظيــم القضــاء الشــرعي معايــر 
موضوعيــة لتشــيكل القضــاة الشــرعين. فيتــم 
والجعفريــن  الســّنة  الشــرعين  القضــاة  نقــل 
بعــد موافقــة مجلــس القضــاء الشــرعي األعــى 
وبنــاًء عــى مرســوم يتخــذ يف مجلــس الــوزراء. 
أمــا بالنســبة لطائفــة املوّحديــن الــدروز، فيعــّن 
وينقــل القضــاة بمرســوم بنــاًء عــى اقــراح وزيــر 

العــدل بعــد اســتطاع رأي مشــيخة العقــل.

يف الواقع، ال يبدو أّن هذه التشكيات تحصل 
مــن  مثــاً  فيتبــّن  املحاكــم.  يف  دوري  بشــكل 
مراجعة املراسيم أّن آخر تشكيات يف القضاء 
الشــرعي الســّني قــد حصلــت عــام 2015، حيــث 
تــم تشــكيل قاضيــن فقــط، وقبلهــا ســنة 2009 
حيــث تــم تشــكيل ثاثــة قضــاة. وآخــر تشــكيات 
 2015 عــام  حصلــت  الجعفــري  القضــاء  يف 
وقبله سنة 2004، فيما انحصرت التشكيات 
إىل  قضــاة  بنقــل  الــدرزي  املذهبــي  القضــاء  يف 
محكمــة اإلســتئناف، أو اســتبدال قضــاة انتهــت 

خدمتهــم. 

مــن   459 املــادة  كانــت  أخــرى،  ناحيــة  مــن 
قانــون تنظيــم القضــاء الشــرعي تنــّص عــى أّن 
يحالــون  وال  يصرفــون  وال  ينقلــون  ال  القضــاة 
إىل املجلــس التأديبــي إاّل بعــد موافقــة مجلــس 
تعديــل  تــم  أنــه  إاّل  األعــى.  الشــرعي  القضــاء 
وضعــت  حيــث   ،1995 عــام  يف  املــادة  هــذه 
إســتثناء بالنســبة لنقــل وصــرف وإحالــة رئيــي 
املحكمتــن العلويــن الشــرعيتن عــى املجلــس 
التأديبــي ووضعهمــا يف تصــّرف رئاســة الــوزراء، 
ثلثــي  موافقــة  هــي  املطلوبــة  األكريــة  لتصبــح 

استقاللية املجلس التأديبي:

مــن الثابــت أن املجالــس التأديبيــة لــدى 
مراســيم  عــرب  معّينــة  الثــاث  الطوائــف 
يف مجلــس الــوزراء. وبالتــايل، ال تتمتــع 
اإلســتقالية  بضمانــات  املجالــس  هــذه 

الكافيــة. 

جمع الصالحيات التأديبية 
وصالحيات التفتيش:

اإلطــار  هــذا  يف  األبــرز  اإلشــكالية  لعــل 
التفتيــش  صاحيــات  جمــع  يف  تكمــن 
واحــدة  بهيئــة  والتأديــب  واملاحقــة 
فيقــوم  والســّنة.  للجعفريــن  بالنســبة 
وإعــداد  بالتفتيــش  العــديل  املفتــش 
باقــراح  أيضــاً  هــو  ويقــوم  التقريــر، 
ويف  التأديبــي.  املجلــس  إىل  اإلحالــة 
األعــى  القضــاء  مجلــس  وافــق  حــال 
عــى اإلحالــة، يكــون املفتــش مــن ضمــن 
آخــر،  بمعنــى  أي  التأديبــي.  املجلــس 
الثاثــة  املراحــل  يف  املفتــش  يشــارك 
للتأديب: مرحلة التحقيق )التفتيش(، 
ومرحلــة  )اإلحالــة(  اإلدعــاء  مرحلــة 
هــذا  وإن  التأديبــي(.  )املجلــس  الحكــم 
بمبــادئ  واضحــاً  إخــاالً  يشــكل  األمــر 

العادلــة.  واملحاكمــة  الشــفافية 

أمــا بالنســبة لطائفــة املوّحديــن الــدروز، 
منفصلــة:  شــبه  الثــاث  املراحــل  فــإن 
مرحلــة  العــديل  املفتــش  فيتــوىّل 
وزيــر  ويتــوىّل  )التفتيــش(،  التحقيــق 
)اإلحالــة(،  اإلدعــاء  مرحلــة  العــدل 
مرحلــة  اإلســتئناف  محكمــة  وتتــوىّل 
التأديبــي  املجلــس  بصفتهــا  الحكــم 

املنفرديــن.  للقضــاة 

حق املحاكمة عىل درجتني:

لــدى كل  التأديبــي  املجلــس  قــرارات  إن 
قابلــة  غــر  والجعفريــن  الســّنة  مــن 

وأعمــال  القضــاء  ســر  حســن  مراقبــة  يتــوىّل 
مفتــش  الشــرعية  املحاكــم  وموظفــي  القضــاة 
القضــاة  مــن  أعــاه  ذكرنــا  مــا  وفــق  معــّن 
املختّصــة.  املحكمــة  مذهــب  مــن  العدليــن 
ويحــدد  األصليــة،  بوظيفتــه  القــايض  يحتفــظ 
تعويضه الشــهري املقطوع بمرســوم اإلنتداب.

يف املبــدأ، عــى املفتــش أن يرفــع تقاريــر شــهرية 
إىل مجلس القضاء الشرعي األعى، وأن يضع 
قبــل بــدء كل ســنة قضائيــة برنامجــاً للتفتيــش 
يف  التفتيــش  أعمــال  عــن  وتقريــراً  الســنوي 
السنة السابقة، ويقتي تفتيش كل محكمة 
مرتــن يف الســنة عــى األقــل. تجــدر اإلشــارة إىل 
أّن القانون كان يعطي صاحية التفتيش لكل 
مــن رئيــس املحكمــة واملفتــش العــديل، إاّل أنــه 
تــم تعديــل النــص يف ســنة 1994 لحصــر هــذه 

الصاحيــة باملفّتــش العــديل وحــده.

الــدروز،  املوّحديــن  لطائفــة  بالنســبة  أمــا 
مــن  درزي  بقــاٍض  التفتيــش  مهمــة  فتنحصــر 
عــى  بنــاًء  بمرســوم  ُينتــدب  العــديل  الســلك 
اقــراح وزيــر العــدل بعــد أخــذ موافقــة مشــيخة 
العقل، كما سبق ذكرنا. يجري التفتيش مرة 
لــكل محكمــة  واحــدة عــى األقــل يف كل ســنة 
تقريــر  بــه  وينظــم  أعمالهــا  مجمــوع  ويتنــاول 
العقــل.  مشــيخة  وإىل  العــدل  وزيــر  إىل  يرفــع 
ويبقــى ملشــيخة العقــل الحــق يف أن تطلــب مــن 
وزارة العدل إجراء تفتيش يف املحاكم املذهبية 

لذلــك.  لزومــاً  تــرى  عندمــا 

ال يضــع قانــون تنظيــم القضــاء الشــرعي مهلــة 
مــن  يتبــّن  أّنــه  إاّل  املفتــش،  لتعيــن  قصــوى 
مــدة  أطــول  أن  اإلنتــداب  مراســيم  مراجعــة 
ملفتــش عــديل كانــت ثمــاين ســنوات، وأقصرهــا 
للقضــاء  بالنســبة  أمــا  أشــهر.  بضعــة  كانــت 
املذهبي الدرزي، فقد تم اعتماد قاعدة انتداب 
القضــاة العدليــن )للتفتيــش والنيابــة العامــة(  

ســنوات.  ثــاث  ملــدة 

تظهــر  أجريناهــا،  التــي  املقابــات  خــال  مــن 
الخــاص  بالتفتيــش  متعّلقــة  إشــكاليات  عــدة 

واملذهبيــة:  الشــرعية  باملحاكــم 

عدم كفاية أعمال التفتيش 
للمحاكم:

يكــون  الــذي  للقــايض  أن  املعلــوم  مــن 
)وهــي  الثامنــة  الدرجــة  إىل  وصــل  قــد 
مــن  فيهــا  يكــون  أن  املطلــوب  الدرجــة 
مســؤوليات  التفتيــش(،  أعمــال  يتــوىّل 
كثــرة يف وظيفتــه األصليــة يف القضــاء 
عــى  قــادر  غــر  يجعلــه  ممــا  العــديل، 
املوكلــة  للمهمــة  تخصيــص وقــت كاٍف 
إليه يف املحاكم الشرعية. وهذا ما أشار 
اســتمعنا  الذيــن  القضــاة  جميــع  إليــه 
إليهم يف إطار إعداد هذه الدراسة. كما 
أشــار أحــد القضــاة إىل أّنــه مــن الصعــب 
بتفتيــش  يقــوم  أن  عــديل  قــاٍض  عــى 
فّعــال لعمــل رجــال ديــن، بخاصــة وأنــه 

نفســها.  الطائفــة  مــن 

عدم وضوح آلية التفتيش:

مــن غــر الواضــح مــا إذا كان التفتيــش 
القضائيــة،  األحــكام  مضمــون  يشــمل 
اإلداري  التنظيــم  عــى  يقتصــر  أو 
يؤكــد  الســياق،  هــذا  ويف  للمحكمــة. 
أحد القضاة أنه حالياً يتم التفتيش يف 
القضايــا التــي يكــون فيهــا شــكاوى، كمــا 
للمحاكــم. دوريــة  زيــارات  هنالــك  يكــون 

عدم وضوح كيفية تقديم شكوى: 

يف حــن أن القضــاة يؤكــدون أنــه يمكــن 
للمتقاضن تقديم الشكاوى للمفتش 
عــى  ينــص  ال  القانــون  أّن  إاّل  العــديل، 
آليــة واضحــة لتقديــم هــذه الشــكاوى، 
ال  الشــرعية  املحاكــم  وأّن  بخاصــة 
تتضمن قلماً خاصاً أو مكتباً مخصصاً 

للتفتيــش.

تغيب املعايي املوضوعية للتشكيالت

معايــر  أيــة  عــى  القانــون  ينــص  ال 
القضائيــة.  للتشــكيات  موضوعيــة 
مانــع  ال  أنــه  القضــاة  يعتــرب  فمثــاً، 
أو  شــرعي  قــاٍض  تعيــن  يتــم  أن  مــن 
الواقعــة يف مركــز  املحكمــة  مذهبــي يف 
اإلعتبــار  بعــن  األخــذ  دون  مــن  قيــده، 
اســتقاليته.  عــى  يؤثــر  قــد  ذلــك  أن 
معايــر  أيــة  غيــاب  شــأن  مــن  أن  كمــا 
موضوعيــة للتشــكيات أن يفتــح البــاب 
لإلستنســاب عــى نحــو يعــزز التدخــات 
تعيــن  إمكانيــة  مــن  ويقلــل  السياســية 

واألكفــأ.  األنســب  األشــخاص 

التدخل السيايس وصدور 
التشكيالت بمراسيم 

الشــرعين  القضــاة  أغلبيــة  يعــرف 
الذين قابلناهم يف هذا السياق بوجود 
تدخــات سياســية، إن لناحيــة التعيــن 
القضــاة  آليــة تشــكيل  إن  التشــكيل.  أو 
صــدور  تقتــي  واملذهبيــن  الشــرعين 
ممــا  الــوزراء،  مجلــس  عــن  مرســوم 
التشــكيات  إجــراء  ضــرورة  إىل  يــؤدي 
بالــرايض بــن األطــراف السياســية كافــة 
وإعطــاء املرجعيــات السياســية إمكانيــة 
مرســوم  مشــروع  عــى  التوقيــع  رفــض 
إجهــاض  وتاليــاً  التشــكيل  أو  التعيــن 
يحصــل  كمــا  تمامــاً  برّمتــه،  املشــروع 
العدليــة.  القضائيــة  التشــكيات  بشــأن 

التشكيالت كإجراء تأديبي مقّنع  

تكررت مســألة نقل القضاة إىل مناطق 
أو  آلرائهــم  مقّنعــة  كعقوبــة  بعيــدة 
الســلطات  تعجــب  ال  التــي  مواقفهــم 
حــن  ويف  القضائيــة.  أو  السياســية 
اإلدعــاء  هــذا  تأكيــد  لنــا  يتســنَّ  لــم 
عــدة  قبــل  مــن  تكــرر  أنــه  إاّل  بوثائــق، 
هــذه  تكمــن خطــورة  قضــاة ومحامــن. 
أّن  األّول،  أمــور.  ثاثــة  يف  املمارســة 
حصــول نقــل مقّنــع ال يســمح للقــايض 
حــال  يف  الثــاين،  نفســه،  عــن  بالدفــاع 

العقوبــة،  تســتوجب  ممارســة  وجــود 
عقوبــة  النقــل  اعتبــار  الخطــر  مــن 
مســلكية، ســّيما أّن القــايض يســتمر يف 
ممارســة ســلطته، وهــي بذلــك تشــكل 
التأديبيــة  للعقوبــة  كاف  غــر  بديــاً 
الفعليــة. أمــا األمــر الثالــث، فيكمــن يف 
عــرب  القضــاة  مــن  “اإلنتقــام”  إمكانيــة 
أمــر  وهــذا  بعيــدة،  مناطــق  إىل  نقلهــم 
القــايض. بإســتقالية  مباشــرة  يمــّس 

التعيني من خارج املالك 

إمكانيــة  الثــاث  الطوائــف  تعتمــد 
املحاكــم  مــاك  خــارج  مــن  التعيــن 
مــا  يف  وذلــك  املذهبيــة  أو  الشــرعية 
الشــرعية  املحكمــة  برئيــَي  يتعلــق 
محكمــة  ومستشــاري  ورئيــس  العليــا 
الــدروز.  للموّحديــن  العليــا  اإلســتئناف 
ويخــى أن يشــكل التعيــن مــن خــارج 
التدّخــل  هامــش  لتوســيع  بابــاً  املــاك 
تمكــن  خــال  مــن  املحكمــة  أعمــال  يف 
القوى النافذة يف التعيينات من تعين 
محســوبن عليهــا مــن خــارج املــاك ويف 
أعــى املراكــز بموجــب قــرارات آنيــة ذات 
دون  مــن  ذلــك  كل  مباشــر،  مفعــول 
أي مبــاراة أو مناظــرة أو مــا شــابه. كمــا 
مــن شــأن هــذا التعيــن أن يظهــر بمثابــة 
ألشــخاص  يســمح  عســكري”  “خــط 
مــع  يرأســوها،  أن  املحكمــة  خــارج  مــن 
للقضــاة  إحبــاط  مــن  ذلــك  يســتتبع  مــا 
عديــدة.   ســنوات  منــذ  فيهــا  العاملــن 

إليهــم  اســتمعنا  مــن  بعــض  أن  إال 
هــذا  عــى  التعيــن  أّن  عــى  شــددوا 
إيجابيــة،  نتائــج  إىل  يــؤدي  قــد  الوجــه 
علميــة  بمعايــر  ارتبــط  إذا  بخاصــة 
واضحة. وهذا ما قاله لنا بشكل خاص 
بعض القضاة الدروز الذين أشاروا إىل 
توّفرهــا  الواجــب  املوضوعيــة  املعايــر 
يكــون  كأن  املعّينــن،  األشــخاص  لــدى 
القايض املعّن من خارج املاك محامياً 
ملــدة عشــر ســنوات أو محاضــراً جامعيــاً 

الحقــوق. يف  دكتــوراه  عــى  حائــزاً 

أعضــاء مجلــس القضــاء الشــرعي األعــى، بنــاًء 
عــى مرســوم ُيّتخــذ يف مجلــس الــوزراء. بذلــك، 
يكــون هــذا التعديــل قــد رمــى فعليــاً إىل تعزيــز 
األكريــة املطلوبــة ملــا يتصــل برئيــي املحكمتــن 
عــن  الســؤال  يطــرح  عمليــاً،  ســواهما.  دون 
إمكانية اإلستحصال عى هذه األكرية يف ظل 
عضويــة هــؤالء يف املجلــس. تجــدر اإلشــارة يف 
هــذا اإلطــار، إىل أن القانــون رقــم 406 الصــادر 
12/1/1995 كان أجــاز، بصــورة إســتثنائية وملــّرة 
نقــل  الــوزراء  مجلــس  لرئيــس  فقــط  واحــدة 
رئيــس املحكمــة الشــرعية الجعفريــة العليــا مــن 
مركــزه أو وضعــه بالتصــرف. وقــد طعــن عشــرة 
نــّواب بهــذا القانــون أمــام املجلــس الدســتوري، 
مما أدى إىل إبطاله ملخالفته املواد 19 و20 من 

الدســتور.

مــن  واملذهبيــة  الشــرعية  املحاكــم  تعــاين 
اإلشــكاليات نفســها التــي يعــاين منهــا القضــاء 
التشــكيات  يخــص  مــا  يف  لبنــان  يف  العــديل 

اآلتيــة: وأبرزهــا  القضائيــة، 

تغييب مبدأ عدم نقل القايض إال 
 برضاه 

 :)garantie d’inamovibilité(

القليلــة  الضمانــات  مــن بعــض  بالرغــم 
نقــل  لناحيــة   459 املــادة  توفرهــا  التــي 
أنهــا  إال  ســابقاً،  أشــرنا  كمــا  القضــاة 
القــايض  نقــل  عــدم  مبــدأ  تمامــاً  تغّيــب 
هــذه  غيــاب  شــأن  ومــن  برضــاه.  إاّل 
الضمانــة أن يوّلــد لــدى القضــاة شــعوراً 
بالهشاشــة عــى خلفيــة إمكانيــة نقلهــم 
أو  مــربر  دون  ومــن  إلرادتهــم  خافــاً 
استشــارة مســبقة إىل مناطــق أو مراكــز 
اإلطــار،  هــذا  يف  اإلشــارة  تجــدر  أخــرى. 
كان   452/1995 رقــم  القانــون  أن  إىل 
والراميــة  منــه  الثانيــة  املــادة  يف  نــّص 
قــرارات  أن  إىل   459 املــادة  تعديــل  إىل 
مجلــس القضــاء الشــرعي األعــى تتخــذ 
»يف غيــاب القــايض أو العضــو املعنــي«، 
إال أن املجلــس الدســتوري، وبنــاًء عــى 
مراجعة تقدم بها عشرة نّواب حينها، 
واعتبارهــا  العبــارة  هــذه  بإلغــاء  قــى 
غر موجودة. وقد جاء يف قرار املجلس 

يــل:  مــا  الدســتوري 

غيــاب  يف  »وذلــك  عبــارة  أن  وحيــث 
إىل  تــؤدي  املعنــي  العضــو  أو  القــايض 
لــدى  آخــر  عضــو  وأي  القــايض  حرمــان 
دفاعــه  إســماع  مــن  الشــرعي  القضــاء 
عندمــا يمــارس مجلــس القضــاء األعــى 
ذلــك، مغايبــة  بحّقــه، ويف  صاحياتــه 
تنتقص من حقوق الدفاع الدستورية، 
القضــاة واملتقاضــن  لــكل مــن  املكفولــة 

الدســتور. مــن   20 املــادة  بموجــب 

يــرى  الدســتوري  املجلــس  أن  وحيــث 
العضــو  أو  القــايض  تمكــن  وجــوب 
املعني، من مزاولة حّق الدفاع ابتداء، 
األعــى  الشــرعي  املجلــس  إقــدام  قبــل 

حيالــه.« تدبــر  أي  اتخــاذ  عــى 

الدوريــة  التشــكيالت  مبــدأ  تغييــب 
قضائيــة” “إمــارات  إنشــاء  ومخاطــر 

يف حن أنه يف املبدأ ال يجوز نقل قاض 
مــن  رضــاه،  دون  مــن  محكمتــه  مــن 
الخطــر أيضــاً أن يشــغل القــايض املركــز 
نفســه لفــرة طويلــة، عــى نحــو يمّكنــه 
إنشــاء شــبكات مصالــح وعاقــات  مــن 
حــول شــخصه يف مــكان عملــه. ال ينــص 
القانــون عــى أيــة مهلــة للتشــكيات يف 

املحاكــم العدليــة وال الشــرعية. 
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التفتيش 4

التأديب 5

اإلشكاليات

يمكــن لــكل مــن رئيــَي املحكمتــن الشــرعيتن 
التابعــن  للقضــاة  تنبيهــاً  يوجــه  أن  العليــن 
التأديبــي.  املجلــس  إىل  إحالتهــم  دون  مــن  لــه 
الــدروز،  املوّحديــن  لطائفــة  بالنســبة  أمــا 
تقــرح  أن  يف  الحــق  الدرزيــة  العقــل  ملشــيخة 
يمكــن  كمــا  االقتضــاء.  عنــد  تأديبيــة  عقوبــات 
عنــد  تأديبيــة  عقوبــات  اقــراح  العقــل  ملشــيخة 
رأى  وإذا  املفتــش.  تقريــر  عــى  اســتحصالها 
التقريــر  يف  املذكــورة  األعمــال  أن  العــدل  وزيــر 
تســتوجب  ال  تأديبيــة  عقوبــات  تســتوجب 
اإلحالــة إىل املجلــس التأديبــي، يوقعهــا ويحــدد 
للعقوبــات  بالنســبة  أمــا  ويفرضهــا.  العقوبــة 
التــي تســتوجب اإلحالــة إىل املجلــس التأديبــي، 
التأديبــي املجلــس  إىل  العــدل  وزيــر  فيحيلهــا 

اإلحالة إىل املجلس التأديبي:

بالنسبة لكل من السّنة والجعفرين، 
إىل  القضــاة  إحالــة  املفتــش  يقــرح 
يف  لــه  ظهــر  إذا  التأديبــي  املجلــس 
التحقيقات ما يوجب هذه اإلحالة وله 
العمــل  عــن  القــايض  توقيــف  يقــرر  أن 
أمــره  يبــت يف  ريثمــا  أيــام،  مــدة عشــرة 
بمرســوم اإلحالــة. كل إخــال بواجبــات 
الوظيفــة وكل عمــل يمــّس الشــرف أو 
يعاقــب  يؤلــف خطــأ  األدب  أو  الكرامــة 
عليــه تأديبيــاً. يعتــرب بنــوع خــاص إخــاالً 
عــن  التخّلــف  الوظيفــة،  بواجبــات 
الدعــاوى  يف  البــّت  وتأخــر  الجلســات 
إلفهــام  معــّن  موعــد  تحديــد  وعــدم 
والتمييــز  املناقشــة  ختــام  عنــد  الحكــم 
املذاكــرة  ســر  وإفشــاء  املتقاضــن  بــن 
النطــق  قبــل  بالدعــوى  الــرأي  وإبــداء 

بالحكــم. 

أمــا بالنســبة لطائفــة املوّحديــن الــدروز، 
القــايض  إحالــة  العــدل  وزيــر  فيقــرح 
بعــد  وذلــك  التأديبــي  املجلــس  إىل 

املفتــش. تقريــر  عــى  اســتحصاله 

تأديــب  يف  الشــرعي  القضــاء  مجلــس  ينظــر 
بنــاء  املحاكم الشــرعية  وموظفــي  القضــاة 
عــى مرســوم اإلحالــة، وذلــك بمشــاركة كافــة 
يف  يشــرك  كمــا  املفتــش.  ســيما  وال  أعضائــه 
تأليــف مجلــس التأديــب مستشــار مــن املحكمــة 
املحــال  القــايض  مذهــب  مــن  العليــا  الشــرعية 
ينتدبــه مجلــس القضــاء الشــرعي األعــى. يعــّن 
رئيــس املجلــس، أي مفتــي الجمهوريــة، مقــرراً 
مــن بــن أعضــاء املجلــس ويمكنــه أن يقــوم هــو 
نفســه بوظيفــة املقــرر. يجــري املقــرر التحقيقــات 
وإىل  العاقــة  صاحــب  إىل  ويســتمع  الازمــة 

الشايك عند االقتضاء ويتلّقى إفادات الشهود 
املجلــس.  إىل  تقريــره  ويرفــع  اليمــن  بعــد 

اإلّطــاع  إىل  العاقــة  صاحــب  الرئيــس  يدعــو 
أمــام  املقــرر والحضــور  تقريــر  امللــف وعــى  عــى 
املجلس يف الجلسة التي يعّينها له. ُيتى تقرير 
تقديــم  العاقــة  صاحــب  مــن  ويطلــب  املقــرر 
دفاعــه حــول األمــور املؤاخــذ بهــا. يحــق لصاحــب 
بأحــد  أو  واحــد  بمحــام  يســتعن  أن  العاقــة 
القضيــة  املجلــس يف  ينظــر  تغّيــب  وإذا  زمائــه 

فقــط.  املســتندات  ضــوء  عــى 

الدرزيــة،  املذهبيــة  للمحاكــم  بالنســبة  أمــا 
بوظيفــة  العليــا  االســتئناف  محكمــة  فتقــوم 
املجلــس التأديبــي لقضــاة املذهــب واملســاعدين 
القضائين. أما بالنسبة لتأديب قضاة املحكمة 
االســتئنافية العليــا، فيتألــف املجلــس التأديبــي 
مــن ثاثــة قضــاة عدليــن مــن الطائفــة الدرزيــة 
يعّينــون بمرســوم بنــاء عــى اقــراح وزيــر العــدل 

العقــل.  اســتطاع رأي مشــيخة  بعــد 

للمجلــس  يمكــن  التــي  التأديبيــة  العقوبــات 
التنبيــه،  بــن  مــا  تــراوح  بهــا  الحكــم  التأديبــي 
اللــوم، تأخــر الرقيــة ملــدة ال تتجــاوز الســنتن، 
إنزال الدرجة، التوقيف عن العمل بدون راتب 
الخدمــة  مــن  الصــرف  الســنة،  تتجــاوز  ال  ملــدة 
والعــزل مــع الحرمــان مــن تعويــض الصــرف أو 

التقاعــد. معــاش 

التأديب الهرمي أ

املحاكمة أمام املجلس 
التأديبي

العقوبات التأديبية

ب

ت

ث

التشكيالت القضائية 3

أن  أو  القضائيــة،  الــدروس  معهــد  يف 
تنظيــم  مــن  تدريبيــة  دورات  يتابعــوا 
وزارة  تســتجب  ولــم  العــدل،  وزارة 

الطلــب.  لهــذا  العــدل 

غياب مشاركة النساء

يف حن أّن القانونن الشرعي واملذهبي 
ال يستبعدان صراحة مشاركة النساء، 
يبقــى ســبب اســتبعادهّن غــر واضــح، 
بلــدان عربيــة مجــاورة  تــّم يف  أّنــه  علمــاً 
قاضيــات  نســاء  تعيــن  )فلســطن( 

شــرعيات. 

ويف حــن ال يــرى أي مــن القضــاة الذيــن 
قانــوين  أو  جــّدي  ســبب  أّي  قابلناهــم 
أو شــرعي إلســتبعاد النســاء، يتفقــون 
جميعــاً أن هــذه الفكــرة غــر مطروحــة 
حاليــاً. وقــد أطلعنــا قــاٍض مــن الطائفــة 
جــدي  بحــث  هنالــك  كان  أنــه  الدرزيــة 
لــدى  املفتــش  أو  العــام  النائــب  لتعيــن 
املحكمــة الدرزيــة مــن ضمــن القاضيــات 
الدرزيــات النســاء. وهــذا الطــرح، إن تــم 
املســتقبل، يشــكل مدخــاً  إعتمــاده يف 

مهمــاً للنســاء إىل القضــاء املذهبــي

تأثي األحزاب السياسية 

هــذه  بشــأن  القضــاة  ردود  تفاوتــت 
املسألة، حيث أّكد البعض أن األحزاب 
يف  وثيــق  بشــكل  تتدخــل  السياســية 
بعــد،  مــا  ويف  القضائيــة  التعيينــات 
غيــاب  فــإن  وبالطبــع  التشــكيات.  يف 
للمبــاراة والتعيينــات  الصارمــة  املعايــر 
هــذه  تعزيــز  يف  كبــر  بشــكل  يســاهم 

التدخــات.
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االغتصاب

العنــف  جرائــم  يف  القضائيــة  املمارســة  ترتبــط 
الجني عموماً ًبآراء إجتماعية مسبقة. فهذه 
مــن  إفاتــاً  الجرائــم  أكــر  مــن  تبقــى  الجرائــم 
العقــاب ، وذلــك ألســباب عــدة، منهــا صعوبــة 
اإلثبــات، ومنهــا ســواد اتجــاه إىل لــوم الضحيــة 
والتشكيك يف مصداقيتها، إضافة إىل الخوف 
عــى  الجرائــم  هــذه  توّلدهمــا  اللذيــن  والّرهبــة 
الناجــن منهــا وضحاياهــا، ممــا قــد يثنيهــم عــن 

اإلفصــاح عنهــا .

فالقضاء الجزايئ – إضافة إىل قضاء األســرة – 
يعتــرب مــن أكــر املجــاالت التــي تطــرح إشــكاليات 
وبذلــك،  واملجتمــع.  القانــون  بــن  تمــاس  عــى 
فــإن عمليــة اإلدانــة والحكــم، مــع مــا تفرضــه 
واإلدانــة  والعقوبــة،  للجريمــة  تحديــد  مــن 
ذاتهــا  بحــد  اجتماعيــة  ظاهــرة  هــي  والــرباءة، 
يقتــي درســها ضمــن ســياقها . إال أن غالبيــة 
لبنــان  يف  اإلغتصــاب  قضايــا  حــول  الدراســات 
اآلثــار  توثيــق  األّول،  نطاقــن:  ضمــن  تنحصــر 
والثــاين،   ، للجريمــة  واإلجتماعيــة  اإلنســانية 
الركيــز عــى الجانــب القانــوين، وبشــكل خــاص 
عــى التحليــل التقنــي لقانــون العقوبــات . لــذا، 
اإلغتصــاب  قضايــا  فهــم  املقالــة  هــذه  تحــاول 
املمارســات  خــال  مــن  الجنــي  والعنــف 
القضائيــة، وذلــك عــرب إعتمــاد املنهــج القانــوين 
- اإلجتماعــي الــذي يقــوم عــى تحليــل القانــون 
والظواهر القانونية وتفكيك عاقتها بهيكليات 

عــام. بشــكل  وواقعــه  املجتمــع 

قضايــا  مــع  اللبنانيــة  املحاكــم  تتعامــل  فكيــف 
هــذه  تختزنــه  مــا  كل  مــع  الجنــي،  العنــف 
القضايا من آراء مسبقة وعنف؟ ما هي القيم 
يف  تدّخلــه  خــال  مــن  القضــاء  يحميهــا  التــي 
ترّكــز  التــي  اإلعتبــارات  هــي  ومــا  الجرائــم  هــذه 
القضــاء  يتأقلــم  كيــف  املحكمــة؟  هيئــة  عليهــا 
اللبنــاين مــع صعوبــة اإلثبــات يف هــذه القضايــا؟ 
حيــاة  يف  القانونيــة  املنظومــة  تتدخــل  كيــف 
القاصريــن وعاقاتهــم؟ وكيــف يتجــّى التمييــز 
الطبقي واإلجتماعي يف هذه االحكام؟ من هم 
الضحايــا الذيــن وصلــوا إىل القضــاء، ومــن هــم 
املّتهمــون؟ مــا هــي النقــاط املشــركة بينهــم ومــا 
هي األنماط السلوكية التي يمكن استنتاجها؟ 
عــى  وخلفّياتهــم  األشــخاص  هويــة  تأثــر  ومــا 

القضائيــة؟  املمارســات 

األجوبــة  بعــض  طــرح  الورقــة  هــذه  تأمــل 
والفرضّيــات لهــذه األســئلة، وذلــك عــرب تحليــل 
خــال  الصــادرة  القضائيــة  األحــكام  مــن  عّينــة 
مــن  كّل  عــن  و2018  و2017   2016 األعــوام 
محكمتي جنايات بروت وجبل لبنان، وبشكل 
 503 للمــواد  ســنداً  الصــادرة  األحــكام  خــاص 
حتى 513 من قانون العقوبات )الباب الســابع 
- يف الجرائم املخّلة باألخاق واآلداب العامة، 
الفصــل األول - يف االعتــداء عــى العــرض(، أي 
تلــك التــي تشــمل قضايــا االغتصــاب واإلعتــداء 
“باألعمــال  القانــون  يف  عنهــا  املعــّرف  الجنــي 
املنافيــة للحشــمة”. بلــغ مجمــوع األحــكام التــي 
شــملتها العّينــة 67 حكمــاً يف جبــل لبنــان، و7 
 . أحــكام يف بــروت ، أي مــا يعــادل 74 حكمــاً 
قانــون  أّن  إىل  اإلطــار  هــذا  يف  اإلشــارة  تجــدر 
“اإلغتصــاب”،  عبــارة  يســتخدم  ال  العقوبــات 
إنمــا يشــر إىل “اإلكــراه بالعنــف والتهديــد عــى 
الجماع”. كما يمّيز القانون بن املجامعة التي 

اغتصــاب  أّنهــا  عــى  عمومــاً  األحــكام  تفّســرها 
مــن خــال املهبــل )وقــد طّبقــت هــذه املــادة يف 22 
حالــة مــن العّينــة(، واألعمــال املخّلــة بالحشــمة 
والفحشاء التي غالباً ما تفّسرها األحكام عى 
أنهــا اإلغتصــاب الشــرجي أو األعمــال الجنســية 
األخــرى التــي ال تــؤدي إىل عمليــة إدخــال )وهــي 
تشــمل 35 حالــة مــن العّينــة(، وهــي تفســرات 
تبقــى مبهمــة إىل حــد مــا وســنعود إليهــا الحقــاً. 
إعــان  إىل  العّينــة  مــن  أحــكام   10 آلــت  وقــد 
بــراءة املتهــم، فيمــا أدانتــه 7 بجرائــم أخــرى غــر 
متعّلقة باإلغتصاب )كالسرقة مثاً أو مخالفة 

األجانــب(.  قانــون 

عــى  األّوليــة  ماحظاتنــا  نعــرض  يــأيت،  مــا  يف 
هــذه األحــكام مــع التأكيــد عــى أمريــن: األّول، 
زمنيــاً  محصــورة  تبقــى  املدروســة  العّينــة  أّن 
التوّجهــات  مجمــل  تمّثــل  ال  وبالتــايل  ومكانيــاً 
يف القضــاء اللبنــاين، والثــاين، أننــا اســتحصلنا 
عــى األحــكام القضائيــة فقــط دون ســائر أوراق 
مــع  مقابــات  أيــة  إجــراء  دون  ومــن  امللــف، 
ضحايــا...(  محامــن،  )قضــاة،  فيهــا  الفاعلــن 
ممــا قــد يغّيــب معلومــات مهّمــة عــن التحليــل.

تشــمل العّينــة املدروســة األحــكام الصــادرة عــن 
ال  فهــي  وبالتــايل،  فقــط،  الجنايــات  محكمــة 
تتضمن كافة القضايا التي تم حفظ الشكاوى 
مرحلــة  يف  أو  العامــة  النيابــة  لــدى  بشــأنها 
التحقيــق  أو لــم تنتــه املحاكمــة فيهــا بعــد. ومــن 
شأن هذا املعطى أن يفّسر ارتفاع نسبة اإلدانة 
بهــذه الجرائــم ، وهــو أمــر يتحّصــل مــن عبــور 
القضايــا املعروضــة مــن خــال هيئــات قضائيــة 
أّدى  ممــا  والتحقيــق(  العامــة  النيابــة  )قضــاة 
مــن حيــث املبــدأ إىل اســتبعاد الشــكاوى التــي ال 
تتوّفر فيها إثباتات واضحة ليحصر االدعاء يف 

القضايــا األكــر ثبوتــاً. 

ضحيــة،  املدروســة 86  العّينــة  أحــكام  تشــمل 
عــى  يــأيت  األحــكام  هــذه  مــن  العديــد  أّن  علمــاً 
مــن  اآلخريــن”،  الضحايــا  مــن  “العديــد  ذكــر 
تحــدد  أن  أو  الدعــوى  يف  يتمثلــوا  أن  دون 
هويّاتهــم. ويؤشــر هــذا األمــر إىل ضعــف لجــوء 
الضحايا إىل القضاء، ويف اآلن نفسه إىل مدى 
توّسع قضاة التحقيق يف التحقيقات. أما عدد 
 64 حوكــم  متهمــاً،   83 بلــغ  فقــد  املتهمــن، 

غيابيــاً.  و19  وجاهيــاً،  منهــم 

واملتهمــن  الضحايــا  لهويــة  أّويل  تحليــل  يف 
أمــران: يتبــّن  العّينــة،  يف  املشــمولن 

كافــة  العّينــة  تشــملها  التــي  األحــكام  توفــر  ال 
الخلفيــة  أو  وظروفهــا  الجريمــة  تفاصيــل 
أنــه  إاّل  والضحايــا،  للمتهمــن  االجتماعيــة 
مــن  االجتماعــي  الواقــع  اســتخاص  يمكــن 
معلومــات قــد تــرد يف الحكــم كمــكان الســكن 

إلــخ.  التعليمــي،  واملســتوى  واملهنــة 

والجنــاة  الضحايــا  غالبيــة  أّن  يتبــّن  وعليــه، 

مــن الضحايــا قاصــرون  أّن 59%  العّينــة  تظهــر 
إنــاث(، فيمــا  )%45 منهــم ذكــور و%55 منهــم 
تبلــغ نســبة الراشــدين %41 )%95 منهــم إنــاث، 

ذكــور(.  و5% 

دعــاوى  عــدد  ضآلــة  إىل  األرقــام  هــذه  تؤشــر 
الجنايات املّتصلة باالعتداء عى نساء راشدات 
للجرائــم  املرتفعــة  باألرقــام  مقارنــة  حالــة(   33(
لبنــان )229  النســاء يف  املرتكبــة ضــد  الجنســية 
 ،2017 وآب   2016 الثــاين  كانــون  بــن  حالــة 
وفقــاً إلحصــاءات املديريــة العامــة لقــوى األمــن 
بعــدم  األمــر  هــذا  تفســر  وباإلمــكان  الداخــل(. 
إيمانهــن  لعــدم  القضــاء  إىل  النســاء  لجــوء 
بالنظام القضايئ، أو صعوبة اإلثبات والخوف 
مــن لومهــّن والوصمــة االجتماعيــة لإلغتصــاب، 
مرحلــة  يف  شــكواهن  إســتبعاد  إحتمــال  أو 

آنفــاً. ذكرنــا  كمــا  التحقيــق 

مقابــل ذلــك، نجــد أّن غالبيــة قضايــا اإلغتصــاب 
أمــام محاكــم الجنايــات تتصــل بالقاصريــن. وقــد 
هــؤالء،  تجــاه  الحمائيــة  بالنظــرة  ذلــك  يفّســر 
بحيث تعترب حماية الطفولة من أكر املواضيع 
إشــكالية.  األقــل  وربمــا  اجتماعيــاً  عليهــا  املتفــق 
فـــمجامعة الطفــل تدخــل، يف الثقافــة العامــة، 
ضمــن “األمــراض النفســية”. والطفــل، بحســب 
و”مغلــوب  “بــريء”  للطفولــة،  الســائد  الفهــم 
تربيــر  للمتهــم  يمكــن  ال  واألهــم  أمــره”،  عــى 
اإلعتداء برضا القاصر، وهو التربير الذي نجده 
يف أغلب القضايا التي تطال النساء الراشدات. 
يــرددن يف  ويف حــن أّن النســاء الراشــدات قــد 
“ســمعتهن”  عــى  خوفــاً  القضــاء  إىل  الذهــاب 
والوصمــة االجتماعيــة التــي قــد تنتــج عــن ذلــك 
عــن  وعجزهــن  الدعــوى  رد  حــال  )وبخاصــة يف 
خافــاً  االعتــداء  حصــول  عــى  اإلثبــات  تقديــم 
إّن هــذا الخــوف  القــول  إلرادتهــن(، مــن املمكــن 

فقــرة.  اجتماعيــة  فئــات  مــن  هــم  العّينــة  يف 
فمثــاً، نجــد أّن أكريــة الجرائــم قــد وقعــت يف 
مناطــق ســكنّية مكتّظــة وفقــرة )مثــاً: “كانــوا 
الســّلم”،  يقيمــون يف مخيــم شــاتيا”، “حــّي 
حّمــود”،  بــرج  يف  محــّل  يف  تعمــل  “وهــي 
“مقيــم يف األوزاعــي حــي الســان ســيمون خلــف 
صالــة الغــزال لألفــراح” (. كمــا يتبــّن أّن نســبة 
كبــرة مــن املتهمــن هــم مــن العّمــال األجانــب، 
كمــا  وفقــراً.  هشاشــة  األكــر  الفئــات  مــن  أي 
أن غالبّيــة القضايــا املطروحــة يف هــذه العّينــة 
تتصل باعتداءات من قبل أقارب أو أشخاص 
إلــخ...(،  خــال  أخ،  )أب،  األســرة  داخــل  مــن 
أو باعتــداءات مــن قبــل غربــاء ال رابــط بينهــم 
تقطــن  وفتــاة  عامــل  )مثــاً:  الضحايــا  وبــن 
أّن  لنــا  يتبــّن  املقابــل،  يف  املجــاور(.  البنــاء  يف 
القضايــا التــي تشــمل اعتــداءات بــن أشــخاص 
مرتبطــن بعاقــات اجتماعيــة ســابقة )عمــل، 
صداقــة، دراســة، إلــخ.( قليلــة جــداً. وحتــى يف 
القضايــا التــي قــد تــدّل عــى أّن املعتــدى عليــه/ا 
مــن الطبقــات الوســطى أو امليســورة، غالبــاً مــا 
يكــون املّتهــم مــن الطبقــات الفقــرة. بذلــك، ال 
املعتــدي  الطرفــان،  فيهــا  يكــون  أحكامــاً  نجــد 
أو  املتوســطة  الفئــات  مــن  عليــه/ا،  واملعتــدى 

امليســورة.

بالطبــع، ال يعنــي ذلــك بــأي حــال مــن األحــوال 
االغتصــاب  إزاء  امليســورة محّصنــة  الفئــات  أّن 
أو بــراء مــن إرتكابــه، وال أّن نســب اإلغتصــاب 
النســب  مــن  أعــى  الفقــرة  الفئــات  لــدى 
الفئــات  غيــاب  إن  بــل  املجتمــع،  يف  العامــة 
امليســورة عــن املشــهد القضــايئ إنمــا يؤشــر إىل 
والواقــع  القضــايئ  الواقــع  بــن  تفــاوت  وجــود 
عــن  التســاؤل  يقتــي  لذلــك،  االجتماعــي. 
أمــام  الجنــي  العنــف  قضايــا  إنحصــار  ســبب 
هشاشــة  األكــر  بالفئــات  الجنايــات  محكمــة 
مقابــل غيــاب الفئــات اإلجتماعيــة امليســورة. يف 

فرضيتــن. طــرح  يســوغ  اإلطــار،  هــذا 

امليســورة  الفئــات  مــن  الضحايــا  أّن  األوىل، 
ويف  الرســمية.  املراجــع  أمــام  يّدعــْن  ال  غالبــاً 
الثقــة  يف  بنقــص  ذلــك  تفســر  يمكــن  حــن 
وباألخــص  أيضــاً  يمكــن  القضائيــة،  بالســلطة 
فمظاهــر  طبقيــة:  أســباب  عــى  بنــاء  تفســره 
امليســورة،  للطبقــات  اإلجتماعــي  التماســك 
إضافــة إىل منظومــة املصالــح املشــركة بينهــا، 
القضــاء.  إىل  اللجــوء  عــن  الضحايــا  يثنــي  قــد 
آنفــاً  مــا ذكرنــاه  هــو  الفرضيــة  هــذه  يعــزز  ومــا 
اعتــداءات  تشــمل  التــي  القضايــا  غيــاب  عــن 
اجتماعيــة  بعاقــات  مرتبطــن  أشــخاص  بــن 
أكــر  فتتصــل  الثانيــة،  الفرضيــة  أمــا  ســابقة. 
تحكمــه،  التــي  والتصــّورات  القضــايئ  بــاألداء 
اإلجتماعــي  بالتنميــط  القضــاة  تأثــر  وقوامهــا 
بنــاء،  عامــل  فقــر،  )ســوري،  للجنــاة  الســائد 
إلــخ.(، وتــؤول بالتــايل إىل القــول بــأّن القضــاء 
التــي  القضايــا  “تصفيــة”  يف  دوراً  يــؤّدي  قــد 
تصــل إىل محكمــة الجنايــات عــى نحــو يحصــر 
محــدودة  الفئــات  مــن  باألشــخاص  االتهــام 
غيــاب  إّن  القــول  املمكــن  مــن  بذلــك،  الدخــل. 
الفئات امليسورة عن قضايا محكمة الجنايات 
قد يعكس تأثر القضاء بالتنميط اإلجتماعي: 
عــى  ُتصــّور  مــا  غالبــاً  العاملــة  فالطبقــات 
الجرائــم  الرتــكاب  عرضــة  وأكــر  عنيفــة،  أنهــا 
املتعّلــم،  املتهــم  يصبــح  وبذلــك،   . الجنســية 
النمطــي  املجــرم  مــع  متطابــق  غــر  امليســور، 

إدانتــه.  بالتــايل  ويصعــب 

ومــا يزيــد مــن احتمــال هــذه الفرضيــة تفــاوت 
امليســورة  الفئــات  بــن  الدفــاع  إمكانيــات 
يتمّتــع  الــذي  فاملتهــم  فقــراً.  األكــر  والفئــات 
)جنســية  وسياســية  اجتماعيــة،  بامتيــازات 
لبنانية(، ومادية )القدرة عى توكيل محام(، 
ومعرفيــة، وثقاقيــة، يكــون يف أغلــب األوقــات 
قــادراً عــى عــرض قصــة أكــر قابليــة للتصديــق 
أمــام قــايض التحقيــق، ممــا قــد يجّنبــه االتهــام 

. الجنايــات  محكمــة  أمــام 

عــّدة  دراســات  مــن  املاحظــة  هــذه  تنطلــق 
أكريــة  أّن  إىل  أشــرت  قــد  كانــت  العالــم  يف 
املّتهمــن يف قضايــا العنــف الجنــي هــم غالبــاً 
مــن  وأبعــد   ، الدخــل  محــدودة  الفئــات  مــن 
عقوبــات  يتلّقــون  مــا  غالبــاً  هــؤالء  أّن  ذلــك، 
 . الوســطى  الطبقــات  مــن  املتهمــن  مــن  أشــد 
هكــذا، تعمــل املنظومــة الطبقيــة عــى إســقاط 
ليصبــح  “اآلخريــن”،  عــى  الســلبية  القيــم 
وغــر  العنيفــة  “العاملــة  الطبقــة  مــن  اآلخــر 
املتحضــرة” مســتودعاً للصفــات التــي تخشــاها 

. وترفضهــا  الوســطى  الطبقــة 

ســياق  يف  املاحظــات  هــذه  تبقــى  بالطبــع، 
الفرضيــات، وتؤشــر إىل مجــال بحثــي يقتــي 

فيــه. والتعّمــق  التوّســع 
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وجسدها. 

غــر مطــروح فعليــاً يف قضايــا األطفــال لألســباب 
آنفــة الذكــر. وبذلــك، يكــون اللجــوء إىل القضــاء 
إليــه  اللجــوء  مــن  أســهل  األطفــال  لحمايــة 

لحمايــة النســاء مــن العنــف الجنــي. 

يف  العوائــق  أبــرز  أحــد  اإلثبــات  مســألة  تشــكل 
القضايــا  هــذه  أّن  االغتصــاب، ال ســيما  دعــوى 
بطبيعتها تحصل يف السّر ويصعب إثباتها عرب 
هامــش  القــايض  لــدى  فيصبــح  دامغــة،  دالئــل 
تتوفــر  حســبما  إدانتــه  أو  املتهــم  لتربئــة  واســع 
هــي  فمــا  أمامــه.  املــربزة  القرائــن  مــن  قناعتــه 
العوامــل التــي بــدا أنهــا أّثــرت يف تفكــر القضــاة 
وقناعاتهــم؟ يف هــذا اإلطــار، ســرنّكز عــى قضايــا 

العّينــة. الــواردة يف  النســاء  إغتصــاب 

تشــر العلــوم االجتماعيــة إىل مفهــوم “أســاطر 
التصّرفــات  مجموعــة  وهــي  االغتصــاب”، 
االغتصــاب  حــول  الخاطئــة  واملعتقــدات 
واملنتشــرة عــى نطــاق واســع، والتــي تهــدف إىل 
وتربيــره.  النســاء  عــى  الجنــي  االعتــداء  إنــكار 
األفــكار  مــن  عــدد  مــن  “األســاطر”  هــذه  تنبــع 
النمطيــة الناجمــة عــن النظــرة الذكوريــة للمــرأة 
ودورهــا يف املجتمــع. ومــن أبــرز هــذه األســاطر، 
املــرأة  بإمــكان  وأّن  مســتحيل  االغتصــاب  أّن 
منعــه، وأّن ضحايــا االغتصــاب “يطلــن ذلــك” 
يغتصبــون  الرجــال  أّن  أو  الرجــل،  يغريــن  أو 
النساء بسبب “الغريزة التي ال يمكن السيطرة 
عليها” . إضافة لوقعها االجتماعي، تنتج هذه 
األساطر آثاراً بّينة عى كيفية تعامل السلطات 
الناجيــات مــن االغتصــاب، ومــدى  النســاء  مــع 
تصديقهــّن. ومّمــا ال شــك فيــه أّن لهــذه االفــكار 
النســاء،  ضــد  العنــف  تدعيــم  يف  أثــر  النمطيــة 
وإعفــاء  الضحيــة  عــى  اللــوم  إلقــاء  خــال  مــن 

تربيــر فعلتــه.  أو  املعتــدي 

إعــادة  يف  اللبنــاين  القضــاء  ســاهم  مــدى  فــألي 
بنــاًء  االغتصــاب؟  حــول  النمطيــة  اآلراء  إنتــاج 
للمــرأة؟  نظــرة  وأي  مجتمعيــة،  قيــم  أي  عــى 
ومــا هــي الفئــات األكــر عرضــة لــآراء املســبقة؟ 

يف سلوكيات املرأة “املتحّررة” وعذريتها 
وتاريخها الجنيس: 

أّن  العّينــة  يف  األحــكام  أحــد  مــن  ُيستشــف 
املدعيــة، وهــي راقصــة شــرقية، قــد اّدعــت عــى 
وبعــد  منهــا،  مقّربــاً  كان  إّنــه  قالــت  شــخص 
باغتصابهــا داخــل  قــام  بينهمــا  نشــوب خالفــات 
أبــرزت تقريــراً  الشــاليه الخــاص بهــا. وكانــت قــد 
طبيــاً يؤكــد تعّرضهــا لالغتصــاب. بــّرأت املحكمــة 
انتظــار  منهــا  عــّدة،  عوامــل  إىل  مســتندة  املتهــم 
الضحية وقتاً لتقديم الدعوى ووجود تناقضات 
يف إفادتها. وبغض النظر عن تفاصيل القضية، 
نمطيــة  آراء  ليــرز  جــاء  املحكمــة  تحليــل  فــإّن 
هــي  ذكوريــة  منظومــة  تكريــس  ويعيــد  خطــرية 
أســاس العنــف الجنــي. فقــد جــاء يف الحكــم:

امــرأة  أّن املدعيــة هــي  “مــع اإلشــارة إىل 
تفــرض  مــا  وهــذا  ومنفتحــة  متحــرّرة 
راقصــة  فهــي  عملهــا  طبيعــة  عليهــا 
أيضــاً  األجنبــي  الرقــص  وتجيــد  شــرقية 
وهــي تعمــل يف عــدة أوتيــات يف لبنــان 
مــع  املعطيــات  هــذه  كل  وأن  والخــارج 
األخــذ بعــن االعتبــار كل مــا ورد أعــاه 
يخلــق الشــك والغمــوض عــى الشــكوى 

الحاضــرة...”

والدهــا  و”كان  الدعــارة  مــارس معهــا  قــد  أنــه 
)وهو “أكرب مشغل دعارة يف لبنان”( يخوفها 
شــريك  هــو  املتهــم  وأّن  وبالقتــل”،  بالكهربــاء 
املّتهــم  إدانــة  تّمــت  وقــد  العمــل.  يف  الوالــد 
ســنداً للمادة 527 )اعتماد عى دعارة الغر(، 
)التــي  العقوبــات   قانــون  مــن   505 واملــادة 
تعاقب مجامعة القاصرة(، وليس املادة 503 
بالعنــف  الجمــاع  عــى  اإلكــراه  تعاقــب  )التــي 
قــد  املحكمــة  كأّن  يبــدو  وبذلــك،  والتهديــد(. 
هــو  قاصــرة  مــع  الدعــارة  أّن ممارســة  اعتــربت 
بمثابــة مجامعــة وليســت اغتصابــاً، متجاهلــة 
ظــروف القضيــة التــي تفيــد أّن القاصــرة مرغمــة 
حوكــم  والدهــا  وأّن  الدعــارة،  ممارســة  عــى 
هنــا  يطــرح  وبذلــك،  األســاس.  هــذا  عــى 
الدعــارة  بــأّن ممارســة  املقصــود  هــل  الســؤال: 
عــى  اإلكــراه  ظــل  يف  حتــى  اإلغتصــاب،  تنفــي 

الدعــارة؟ 

عــام  توّجــه  ضمــن  املاحظــة  هــذه  تنــدرج 
كافــة  عــى  الجنــس  يفــرض موافقــة عامــات 
املجامعــة  تصبــح  وبذلــك،  الجنــس.  أشــكال 
هكــذا،  الدعــارة.  عمــل  مــن  جــزءاً  بالعنــف 
تقّســم النســاء إىل قســمن: “الــايت ال يوجــد 
معهــن”   الجنــس  ممارســة  عــى  حظــر  أي 
“يحّظــر  والــايت  مثــاً(،  الجنــس  )كعامــات 

البكــر  كالفتيــات  باملطلــق،  معهــّن”  الجنــس 
العذريــة(.  مســألة  عــى  الركيــز  يــربر  )ممــا 
النســاء عــى  وبذلــك، تتحــّول موافقــة بعــض 
بعــض األعمــال الجنســية وكأنهــا موافقــة عــى 

الجنــي. النشــاط  أشــكال  جميــع 

عامالت املنازل لسن ضحايا؟

تضّمنــت العّينــة 5 أحــكام ضحّيتهــن عامــات 
آل  مختلفــة  أجنبيــة  جنســيات  مــن  منزليــات 
بّينــت  املّتهــم.  إدانــة  إىل  منهــا  فقــط  حكمــان 
هــذه األحــكام، مقارنــة مــع األحــكام األخــرى، 
تــديّن  لجهــة  إْن  عــدة،  وتناقضــات  إشــكاليات 
العقوبــة املحكــوم بهــا، أو اســتناد الحكــم إىل 
حيثيات تبّن آراء مسبقة، أو حتى يف تحميل 

عــادل. غــر  اإلثبــات بشــكل  الضحيــة عــبء 

آال  اللذيــن  الحكمــن  يف  يتبــّن  جهــة،  فمــن 
ال  بهــا  املحكــوم  العقوبــة  أّن  املّتهــم  إدانــة  إىل 
تتناســب مــع  فداحــة الجــرم، وهــي منخفضــة 

األول:  الحكــم  يف  جــاء  فقــد  نســبياً. 

“حيث ثبت للمحكمة )...( إقدام املتهم 
وســرقتها   )...( واغتصــاب  خطــف  عــى 
مــن  األجانــب  تهريــب  وعــى  بالعنــف 
إلطــاق  بفديــة  واملطالبــة  لبنــان  وإىل 
 ،503 املــواد  جنايــة  يؤلــف  مــا  ســراحها 
املــادة  وجنحــة  عقوبــات   638 و   569
ويقتــي  أجانــب  و32  عقوبــات   600

بهــا”.  وإدانتــه  تجريمــه 

خطــف  قــد  املتهــم  أّن  للمحكمــة  ثبــت  فقــد 
الضحيــة وأخذهــا إىل األرايض الســورية حيــث 
لإلتجــار  شــبكة  مــن  جــزء  وأّنــه  اغتصبهــا، 
ثــاث  عــى  اقتصــرت  عقوبتــه  أّن  إاّل  بالبشــر. 
توقيفــه،  مــدة  احتســاب  مــع  حبــس  ســنوات 
وهــي عقوبــة مخفضــة نســبة لفداحــة الجــرم . 

أحــكام  أحــد  تبــّن حيثيــات  أخــرى،  مــن جهــة 
كان  التحقيــق  قــايض  أّن  الجنايــات  محكمــة 
تفصيليــة  إثباتــات  تقديــم  املدعيــة  كّلــف  قــد 
اإلرتــكان  تــّم  وقــد  بهــا.  املّدعــى  الوقائــع  عــن 
التــي  للمســتندات  العاملــة  تقديــم  عــدم  إىل 
تثبــت اغتصابهــا لتربئــة املتهــم. وبغــض النظــر 
أّن  إىل  التنبيــه  يجــدر  القضيــة،  عــن مضمــون 
لقــايض  املحــوري  الــدور  يبــّن  إذ  الحكــم  هــذا 
الوحيــد  هــو  االغتصــاب،  قضايــا  يف  التحقيــق 
الذي ورد فيه تكليف الضحية إثبات مزاعمها 

املفّصــل.  الشــكل  بهــذا 

إفــادة  عــن  ونقــاً  نفســه،  الحكــم  يف  جــاء  كمــا 
مــع  الجنــس  مــارس  أنــه  ادعــى  الــذي  املّتهــم 

برضاهــا:  املدعيــة 

“أدىل )...( أنه كان فعاً عى عاقة مع 
معهــا  الجنــس  يمــارس  وكان  املدعيــة 
بشكل طبيعي وهي لديها شهية كبرة 

للجنــس”.

قضايــا  تحويــل  كيفيــة  الحكــم  هــذا  يظّهــر 
العنــف الجنــّي إىل شــبه “مســرح” للخــوض 
الضحايــا.  النســاء  ســلوكيات  عــى  أحــكام  يف 
فغالباً ما نجد يف قضايا االغتصاب، وبخاصة 
رضــا  حــول  نقاشــاً  براشــدات،  املتصلــة  تلــك 
الضحية بمجامعة الجاين. ويف أغلب األحيان 
يتــم التثبــت مــن هــذا الرضــا - أو عدمــه - عــرب 
كمــا  أو  وســلوكياتها،  الضحيــة  هويــة  تقييــم 
 Alison( تشــر إليــه الباحثــة آليســون فيبــس
تمتعهــا  مــدى  تقييــم  خــال  مــن   )Phipps
فثمــة   :)respectability( بـ”اإلحــرام” 
يتقّيــدن  ال  اللــوايت  النســاء  أّن  مفادهــا  قرينــة 
اجتماعيــاً،  عليهــا  املتعــارف  االحــرام  بمعايــر 
أعَطْنَ موافقة دائمة عى انتهاكهّن جنسياً . 
وبذلك، ُتعتمد هذه املعاير ليس فقط كأداة 
بينهــّن،  والتمييــز  وتصنيفهــّن  النســاء  ملراقبــة 
املرتكبــة  األفعــال  توصيــف  إلعــادة  أيضــاً  إنمــا 
العدالــة.  يف  حقهــّن  بإنــكار  انتهــاء  بحقهــّن، 

ومــدى  املــرأة  “أخاقيــات”  تصبــح  هكــذا، 
الســائدة  والعــادات  القيــم  مــع  تماشــيها 
مــدى  يحــدد  ومعيــاراً  القضيــة  صلــب  يف 
“مسؤوليتها” يف االغتصاب. بمعنى أّنه يكون 
عى الضحية أن تثبت أنها شخصية محافظة 
أو “محرمــة” لــي يتــم تصديقهــا، وعندمــا ال 
ال  أنهــا  املحكمــة  تفــرض   – ذلــك  مــن  تتمكــن 
بــّد وأن تكــون مســؤولة جزئيــاً عــى األقــل عمــا 
حصــل لهــا . وعليــه، غالبــاً مــا تقودنــا املحاكمــة 
املــرأة  ســمعة  محاكمــة  إىل  كهــذه  حــاالت  يف 

املدعيــة.  

قــراءة  خــال  مــن  يّتضــح  نفســه،  اإلطــار  يف 
مســألة  أّن  العّينــة  يف  املشــمولة  األحــكام 
هامــة  مســاحة  عــى  تســتحوذ  البــكارة  غشــاء 
بشــكل  مناقشــتها  تتــم  بحيــث  األحــكام،  يف 
مســتفيض، مــع اإلشــارة إىل عذريــة الضحيــة 
أو عدمها، وما إذا كان االغتصاب قد أّدى إىل 

ال. أم  الضحيــة  لــدى  البــكارة  غشــاء  فــّض 

عــن  وثيقــة  تفاصيــل  األحــكام  تتضمــن  كمــا 
املجامعــة أو الفعــل الجنــي، وهــي تفاصيــل 
تشــّكل دليــاً – بحســب املحكمــة  - عــى عذريــة 

عدمهــا: أو  الضحيــة 

الجنســية  غرائــزه  لتحــّرك  “ونتيجــة 
عمــل عــى خلــع مابــس ابنتــه ومــارس 
دمــاء.” يشــاهد  لــم  وأّنــه  معهــا  الجنــس 

ســياق  ضمــن  املاحظــة  هــذه  وضــع  يمكــن 
تاريخــي، حيــث  تجــدر اإلشــارة إىل أّن جريمــة 
اإلغتصــاب يف عــدة قوانــن، ال ســيما القانــون 
الضحيــة  تكــون  أن  تقتــي  كانــت  اإلنكليــزي، 
عذراء ، ما يعكس االعتقاد بأّن املرأة التي لم 
تتــواَن عــن ممارســة الجنــس مــن قبــل يصعــب 

جنســية. ضحيــة  اعتبارهــا 

العذرّيــة،  بمســألة  “الهــوس”  هــذا  يشــّكل 
مــن  ســابقاً  املطروحــة  الفرضيــة  عــى  دليــاً 
ســعي لحمايــة القيــم التقليديــة أكــر ممــا هــو 

وجســدها.  املــرأة  حمايــة  عــى  دليــل 

االغتصاب يف ظّل ممارسة الدعارة؟

عــى  املّتهــم  إقــدام  إىل  األحــكام  أحــد  يشــر 
مجامعــة قاصــرة، ويتبــّن مــن حيثيــات الحكــم 

مع اإلشارة إىل 
أّن املدعية هي 
امرأة متحرّرة 

ومنفتحة وهذا 
ما تفرض عليها 

طبيعة عملها 
فهي راقصة 

شرقية وتجيد 
الرقص األجنبي 

أيضًا وهي 
تعمل يف عدة 

أوتيالت يف لبنان 
والخارج وأن كل 

هذه املعطيات 
مع األخذ بعني 

االعتبار كل 
ما ورد أعاله 
يخلق الشك 

والغموض 
عىل الشكوى 

الحاضرة

يف غياب اإلثباتات 
الدامغة، كيف تتخذ 

املحكمة قرارها؟ 2
املالحظة
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وقد جاء يف الحكم:

كّلــف  قــد  كان  التحقيــق  قــايض  “[أن 
الــذي  الشــخص  هويــة  ببيــان  املدعيــة 
التقــط الصــور املــربزة يف امللــف والعائــدة 
الصــور  هــذه  كانــت  إذا  ومــا  لهــا، 
وكيفيــة  الخــارج،  يف  أخــذت  قــد 
تاريــخ  وتبيــان  عليهــا،  االســتحصال 
تكليــف  وأيضــاً  الصــور،  هــذه  أخــذ 
التقاريــر  إبــراز  املدعيــة  الجهــة  وكيــل 
التحقيــق  يف  ذكرهــا  التــي  الطبيــة 
الســفارة  إىل  كتــاب  وتســطر  األّويل، 
عمــا  لإلفــادة  لبنــان  يف  الفيليببينيــة 
عــن  أبلغتهــا  قــد  املدعيــة  كانــت  إذا 
وإبــاغ  كمــا  لــه،  تعرضــت  اعتــداء  أي 
املدعيــة اإلقــرار املنســوب لهــا واملــربز يف 
امللــف بواســطة الســفارة املذكــور ليصــار 
عنهــا  صــادراً  إقــراراً  امللــف  إيــداع  إىل 
بصحــة مضمونــه )....( وحيــث بالتــايل 
ال  أعــاه،  عرضــه  تــم  مــا  ضــوء  ويف 
ســيما: عــدم تحديــد تاريــخ أخــذ الصــور 
حصولــه  ومــكان  للمدعيــة  العائــدة 
حــال  يف  لبنــان  إىل  إرســالها  وكيفيــة 

الخــارج”. يف  أخــذت  قــد  كانــت 

قــد  العاملــة  بــأّن  أخــرى  قضيــة  يتبــّن يف  كمــا 
تدهــور يف صحتهــا،  مــن  معّينــة  لفــرة  عانــت 
إىل  نقلهــا  وتــم  املنــزل  يف  ســقطت  وقــد 
بأنهــا  شــقيقتها  أخــربت  وقــد  املستشــفى. 
نجــارة  معّلــم  قبــل  مــن  لإلغتصــاب  تعّرضــت 
منــزل  يف  أعمــال  إنجــاز  لــه  أوكل  قــد  كان 
مخدوميهــا. والجديــر بالذكــر يف هــذه القضيــة 
شــخصياً  اّدعــى  قــد  كان  الضحيــة  كفيــل  أّن 
شــخصياً.  إدعائهــا  جانــب  إىل  املتهــم،  عــى 
الحالــة  ثبــوت  مــن  وبالرغــم  املحكمــة،  أّن  إاّل 
وإفــادة كفيلهــا،  للمدعيــة،  الســّيئة  الصحيــة 
أّننــا  بــراءة املتهــم. ويف حــن  انتهــت إىل إعــان 
لســنا يف موقــع تقييــم نتيجــة الحكــم، إاّل أّنــه 
مــن الثابــت أّن التحليــل الــذي اعتمــده الحكــم 
جهــة،  فمــن  عديــدة.  نمطيــة  آراًء  يتضّمــن 
 “ املدعيــة  إفــادة  عــن  نقــاً  الحكــم،  يف  جــاء 
أّنهــا ليســت املــرة األوىل لهــا، باملمارســة كونهــا 
إىل  يشــر  فكأّنــه  بادهــا”.  يف  صديــق  لديهــا 
يؤثــر  عدمــه  أو  الجنــي  املّدعيــة  نشــاط  أّن 
ذلــك  إىل  أضــف  كضحيــة.  مصداقيتهــا  عــى 
بمجامعــة  املتهــم  اعــراف  ذكــر  الحكــم  أّن 
الضحيــة، مــع القــول بأّنهــا هــي مــن “تحشــرت 

تهّيــج”.   ...“ وأنــه  بــه” 

عــى  مثــال  أبــرز  فهــي  األخــرة  القضيــة  أمــا 
يف  املنــازل  عامــات  تواجــه  التــي  العوائــق 
ظــل  يف  عــام  بشــكل  العدالــة  إىل  الوصــول 
منزليــة  عاملــة  هــي  فالضحيــة  الكفالــة.  نظــام 
يف  جــاء  وقــد  اغتصــاب.  ملحاولــة  تعّرضــت 
وقائــع الحكــم أّن املتهــم “تهّجــم عليهــا وشــهر 
إىل  بإدخالهــا  وقــام  وهّددهــا  بوجههــا  ســكيناً 
غرفــة النــوم وحــاول اغتصابهــا بحيــث أمســك 
أحــد  وأّن  بالفــرار  املدعيــة  فهّمــت  برجليهــا 
الســّكان شــاهدها وأعطاهــا بنطلونــا لرتديــه”. 
املتهــم  تربئــة  إىل  أيضــاً  هنــا  آل  الحكــم  أّن  إاّل 
أّن  إىل  اإلشــارة  مــع  الدليــل،  كفايــة  لعــدم 
لعــدم  غيابيــاً  محاكمتهــا  تّمــت  قــد  الضحيــة 
حضورهــا جلســات املحاكمــة، ممــا يؤشــر إىل 
بلدهــا  إىل  ترحيلهــا  تــم  األرجــح،  عــى  أّنــه، 
يف  حقهــا  ممارســة  مــن  تتمكــن  أن  دون  مــن 

التقــايض. 

إذاً قد تشر هذه األحكام إىل تساهل القضاء 
عــى  الواقعــة  الجنســية  الجرائــم  معاقبــة  يف 

وهــذا  رواياتهــن،  يف  والتشــكيك  العامــات 
العقبــات  ظــل  يف  خطــورة  يــزداد  بالطبــع 
العامــات  عــى  الكفالــة  نظــام  يفرضهــا  التــي 
واضطرار معظمهن إىل الخروج من البلد. إاّل 
أّنــه يمكــن أيضــاً أن نعــزو هــذا األمــر إىل اّتجــاه 
مــن  النســاء  بمصداقيــة  التشــكيك  يف  شــائع 
اعتبــار  ذلــك،  مــن  وأكــر  العاملــة،  الطبقــات 
تعّرضهــن للعنــف كجــزء مــن مخاطــر عملهــن. 
ســوزان  األمركيــة  الكاتبــة  مثــاً  تذكــر  بذلــك، 
ال  الصعــب  مــن  كان  تاريخيــاً  أّنــه  براونميلــر 
للنســاء  العدالــة  ضمــان  املســتحيل  مــن  بــل  
املغتصبــات الــايت هــن مــن الطبقــات العاملــة، 
الطبقــة  مــن  الرجــال  أّن  مــن  الّرغــم  عــى 
االجتماعية ذاتها هم األكر عرضة للمحاكمة 
واإلدانــة . وتعــزو هــذا األمــر إىل أّن النســاء مــن 
الســلوك  مــع  يتماشــن  ال  العاملــة  الطبقــة 
األنثــوي واألدوار الجندريــة التقليديــة، وذلــك 
املخّصــص  العــام”  “الفضــاء  يف  لوجودهــن 
للرجــل، وبذلــك تصبــح العاملــة مســؤولة عــن 

لإليــذاء. تعّرضهــا 

بالضحايــا  املتعّلقــة  القضائيــة  األحــكام  تؤّشــر 
األطفــال إىل مســألة بغايــة األهميــة، أال وهــي 
كيفيــة تعاطــي القضــاء الجــزايئ مــع جنســانية 
هــؤالء يف ظــل تجريــم مجامعــة القاصــر ســنداً 
مقابــل  العقوبــات،  قانــون  مــن   505 للمــادة 
السماح بزواجه وفقاً ألغلبية قوانن األحوال 
الشــخصية. يف هــذا املجــال، نســّجل عــدداً مــن 

املاحظــات ، أبرزهــا التاليــة:

الزواج كسبب إلبطال التعّقبات

التعّقبــات  أبطلــت  العّينــة،  مــن  حكمــن  يف 
بحــق متهمــْن اثنــن ســنداً للمــادة 505 بســبب 
القاصرتــن،  وبــن  بينهمــا  زواج  عقــد  وجــود 
علمــاً أّنــه يف إحــدى هاتــن القضيتــن كان عقــد 

)عقــد زواج متعــة(.  الــزواج شــفهياً 

املتهــم  هــي زوجــة  القاصــرة  أّن  “حيــث 
القــران  عقــد  صــورة  يف  ثابــت  هــو  كمــا 

امللــف،  يف  املــربزة 

وحيــث أّن املــادة 505 عقوبــات تعاقــب 
الخامســة  دون  القاصــر  جمــاع  عــى 
 503 املــادة  أن  إال  عمــره  مــن  عشــرة 
غــر  جمــاع  عــى  تعاقــب  عقوبــات 
تكــون  فــا  الزوجــة  وليــس  الزوجــة 
متوفــرة  عقوبــات   505 املــادة  عناصــر 
املتهــم  عــن  التعقبــات  كــف  ويقتــي 

الجهــة.  لهــذه 

خطــف  لجهــة  املتهــم  فعــل  أن  وحيــث 
بقصــد  عنــف  أو  خــداع  دون  القاصــرة 
 516 املــادة  جنحــة  يؤلــف  الــزواج  عقــد 

 . بهــا”  إداتنــه  ويقتــي  عقوبــات 

“وبنــاء عليــه ال يمكــن الركــون ألقوالهــا 
املتناقضــة، ذلــك كدليــل قاطــع إلقــدام 
وإنــه  إليــه،  املســند  الفعــل  عــى  املتهــم 
شــخص  يقــوم  أن  املنطقــي  غــر  مــن 
إمــرأة يعتربهــا  مــع  الجنــس  بممارســة 
عائلــة،  منــزل  يف  شــرعاً،  زوجتــه 
أحضرهــا إليهــا هــو شــخصياً لحمايتهــا 
فضاً عن أنه ثبت أنه عندما أحضرها 
وكان  يلمســها  لــم  أخيــه  منــزل  إىل 
كان  املنــزل  وأن  خاصــة  ذلــك  بإمكانــه 
أن  إىل  إضافــة  الســكان،  مــن  خاليــاً 
الخــاف قــد نشــأ بــن املتهــم والقاصــرة 
عــى  منزلــه  إىل  بنقلهــا  رغبتــه  بســبب 
الــزواج  بنــاء لعقــد  أنهــا زوجتــه  اعتبــار 
)“يســمى  بينهمــا  القائــم  الشــفهي 

 . املتعــة”(  زواج  بعقــد 

ويف حــن تــّم إعــان بــراءة املّتهــم األّول لوجــود 
عقــد زواج، رغــم أّن القاصــرة لــم تتجــاوز الـــ13 
ســنة، أعلنــت بــراءة املتهــم الثــاين لعــدم كفايــة 
الدليــل، علمــاً أّن املتهــم قــد اعــرف بممارســة 
الجنــس مــع القاصــرة بعــد عقــد زواج شــفهي 
هاتــن  يف  أّنــه  يتبــّن  بذلــك،  متعــة”.  “زواج 
ولــو  حتــى   – الــزواج  عقــد  شــّكل  القضيتــن، 
ألي  حاجبــاً   – )متعــة(  ومؤقتــاً  شــفهياً  كان 
تشــكيك يف إرادة الطفلــة ليــس فقــط بالجمــاع 
إنمــا حتــى بالــزواج نفســه، ممــا أّدى بالنهايــة 
إىل إبطــال التعّقبــات بحــق املتهــم باالغتصــاب. 

رمزيــة  حــدوداً  القانــون  يضــع  إذاً،  هكــذا 
يمــارس  الــذي  فاملراهــق  املراهــق:  لجنســانية 

تــم التغريــر  بــريء  إليــه كطفــل  الجنــس ينظــر 
ولــو  حتــى  جامعــه  مــن  معاقبــة  ويقتــي  بــه 
)بغــض  يتــزوج  الــذي  املراهــق  أمــا  رضــاه.  ثبــت 
النظــر عــن صغــر ســنه أو ظــروف هــذا الــزواج(، 
أخــذ  يمكنــه  مســتقاً،  جنســياً  كائنــاً  فيصبــح 
هــذه  ظــروف  يف  تدقيــق  أي  دون  مــن  قراراتــه 
وضــع  قــد  القانــون  يكــون  وبذلــك،  الخيــارات. 
ليــس  القاصريــن،  عــى جنســانية  محظــورات 
مــن  أيضــاً  ولكــن  حمايتهــم،  أجــل  مــن  فقــط 
القانونيــة  املمارســة  فتصبــح  مراقبتهــم.  أجــل 
الجنــي  النشــاط  تجريــم  بــن  ملتبســة، 
للقاصــر، والســماح بزواجــه. وتــؤّدي املحكمــة 
دوراً يف تعزيــز هــذا اإللتبــاس وإعــادة إنتاجــه، 
كا  يف  للمراَهقــة  مختلــف  فهــم  تطويــر  عــرب 

اإلطاريــن. 

تهــدف  ال  املقاربــة  هــذه  أّن  يبــدو  بذلــك، 
وتأمــن  القاصــرة  حمايــة  إىل  بالضــرورة 
حمايــة  إىل  بــل  فــردّي،  بشــكل  حاجاتهــا 
اإلجتماعيــة  واملنظومــة  الطفولــة  مفهــوم 
تمنــع  جهــة،  فمــن  عــام:  بشــكل  ترعــاه  التــي 
وتعــزز  الــزواج  إطــار  خــارج  الجنــس  “آفــة” 
قمــع هــذه العاقــات، ومــن جهــة ثانيــة، تعــزز 
وتقولبهــا  املراهقــن  جنســانية  عــى  الســيطرة 
املرغــوب  والشــرعي  اإلجتماعــي  اإلطــار  ضمــن 
املشــكلة  أّن  يتبــّن  وبذلــك،  الــزواج.  أي  فيــه، 
مــا  بقــدر  القاصــر”  “مجامعــة  يف  إذاً  ليســت 
الــزواج وحمايــة  خــارج  املجامعــة  هــي مســألة 
االرتــكان  يصبــح  هكــذا،  العامــة”.  “األخــاق 
لقولبــة  مدخــاً  الطفــل  مصلحــة  مبــادئ  إىل 
حيــاة القاصريــن حســب املوروثــات اإلجتماعيــة 
والسياسية، وما يصنفه املجتمع كـ”مناسب” 
القضايــا  هــذه  تصبــح  بذلــك،   . مناســب  وغــر 
القاصريــن  حيــاة  لتنظيــم  للســلطات  فرصــة 
مــع  يتمــاىش  والــذي  املثــايل”  “املراهــق  وخلــق 

املجتمــع. يف  األخاقيــة  القيــم 

أعىل من النسب 
العامة يف املجتمع، 

إن غياب الفئات 
امليسورة عن املشهد 
القضايئ إنما يؤشر 

إىل وجود تفاوت 
بني الواقع القضايئ 
والواقع االجتماعي.

إن التحليل الذي 
اعتمده الحكم 

يتضّمن آراًء 
نمطية عديدة. 

فمن جهة، جاء 
يف الحكم، نقالً 

عن إفادة املدعية 
“ أّنها ليست 

املرة األوىل لها، 
باملمارسة كونها 
لديها صديق يف 
بالدها”. فكأّنه 

يشي إىل أّن نشاط 
املّدعية الجنيس 

أو عدمه يؤثر 
عىل مصداقيتها 

كضحية.

بهدف تحسني 
قدرة القضاء عىل 

محاربة الجرائم 
الجنسية، أوىل 

القانون الفرنيس 
أهمّية بارزة 

لتقييم الخبي 
سواء كان نفسيًا 

أو طبّيًا
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فرنسا تعتمد قواعد أكرث مرونة يف إثبات الجرائم 
الجنسية: هكذا نحمي الضحايا االغتصاب

آذار 2020

التوّسع يف مجال إثبات 
اإلعتداء الجنيس: أي 

أسباب موجبة؟ 

القضاء الفرنيس يوّسع 
رقعة اإلثبات

وصــول  أمــام  العوائــق  أبــرز  اإلثبــات  يشــّكل 
ومحاســبة  العدالــة  إىل  الجرائــم  ضحايــا 
يف  اإلثبــات  صعوبــة  وتتفاقــم  املرتكبــن. 
تشــر  أشــكالها.  بشــتى  الجنســية  الجرائــم 
ســنة  خــال  أنــه  إىل  فرنســا  يف  اإلحصــاءات 
2017 سّجل عدد ضحايا اإلغتصاب 250 ألف 
القضــاء،  إىل  فقــط  منهــا   9% لجــأت  حالــة، 
وقــد أّدت %10 منهــا فقــط إىل إدانــة املغتصــب 
، أي مــا يعــادل حــوايل ألفــي إدانــة مــن أصــل 
250 ألــف حالــة إغتصــاب، وهــي نســبة متدّنيــة 
جــداً ال تتعــدى %1. ويف العــام املــايض، إنتشــر 
عــى    whyIdidntReport#هاشــتاغ عامليــاً 
مــن  ســردت  اإلجتماعــي،  التواصــل  وســائل 
خالــه ضحايــا الجرائــم الجنســية ســبب عــدم 

 . القضــاء  إىل  لجوئهــّن 

ترتكــب الجرائــم الجنســّية عــادة يف الســّر مــن 
جــرأة  بطبيعتهــا  تتطلــب  وهــي  شــهود.  دون 
عنهــا، والســّيما  لإلعــان  الضحيــة  مــن  كبــرة 
هشــة،  بوضعّيــة  الضحيــة  تكــون  عندمــا 
كاألطفــال والقاصريــن مثــاً، أو عندمــا يكــون 
الكثــر مــن  . ففــي  العائلــة  أفــراد  املعتــدي مــن 
األحيــان، يســتغّل املعتــدي مكانتــه اإلجتماعيــة 
أو العائلية بخاصة بالنسبة للقاصر لإلعتداء 
إليهــا.  بالنســبة  أمانــاً  األمكنــة  أكــر  يف  عليــه/ا 
وحتــى عندمــا تتمّكــن الضحيــة مــن اللجــوء إىل 
القضاء، سواء من تلقاء نفسها أو بعد عاج 
اإلعتــداء  إثبــات  عقبــة  يف  تقــع  فإنهــا  نفــي، 
اإلثبــات  صعوبــة  تــأيت  وبالطبــع،  للمحكمــة. 
من عوامل عدة، ال سيما عدم وجود أعراض 
جســدية يف بعــض الحــاالت. ولعــل أبــرز مثــال 
عــى ذلــك هــي قضايــا التحــّرش باألطفــال التــي 
أثــراً  توّلــد  وإنمــا  املجامعــة،  إىل  تصــل  ال  قــد 
يضــاف  النفســية.  الطفــل  صحــة  عــى  كارثيــاً 
وتــايش  الجريمــة  عــى  وقــت  مــرور  ذلــك  إىل 
أخــرى،  مــن جهــة  الطبّيــة والجســدّية.  األدّلــة 
غالباً ما يكون من الصعب جداً عى الضحايا 
التحــّدث عــن تجربتهــم املؤملــة. ففــي الكثــر مــن 
بالذنــب  شــعور  الضحيــة  يعــري  األحيــان، 
يتّطلــب  قــد  وبالتــايل  نفســها،  عــى  وتنطــوي 
الحديث عن هذه التجربة سنوات طويلة من 
العــاج واملتابعــة النفســية. ففــي قضيــة جــايك 
كايســرميتز ) Jacky Kaisermertz(، وهــو 
مــدّرس أديــن بجرائــم جنســية تجــاه عــدد مــن 
تامذتــه، ســأل أحــد محامــي الدفــاع مراهقــة 
تبلــغ 11 ســنة مــن العمــر: “ملــاذا لــم تهرعــي إىل 
فأجابــت  اإلغتصــاب؟”،  بعــد  املســاعدة  طلــب 
“ألنك تخجل إىل درجة أّنك ال تستطيع حتى 

االنتقــال مــن ســريرك !”. 

تــايش  إىل  عمليــاً  الصعوبــات  هــذه  تــؤّدي 
إشــكالية  تضــع  وبذلــك،  اإلثبــات.  عناصــر 
أمــام  القــايض  الجنســية  الجرائــم  يف  اإلثبــات 
حــق  حمايــة  عليــه  جهــة،  فمــن  إعتباريــن: 
عادلــة  محاكمــة  يف  حقــه  وضمــان  املتهــم 
أخــرى،  ومــن جهــة  الــرباءة،  قرينــة  وتكريــس 
عليــه التفكــر يف ســبل حمايــة ضحايــا الجرائــم 

اإلثبــات. صعبــة  بطبيعتهــا،  هــي  التــي 

أدلــة  عــى  اإلســتحصال  اســتحالة  شــبه  إزاء 
ماّديــة دامغــة للجرائــم الجنســية، مــا هــو دور 

الفرنــي  القضــاء  عــى  القضايــا  هــذه  حّتمــت 
وتشــجيع  الجرائــم  هــذه  لــردع  دوره   تطويــر 
الضحايــا عــى اللجــوء إىل املحاكــم. وبالفعــل، 
دائــرة  ويوّســعون  يطــّورون  القضــاة  بــات 
عــن  تدريجيــاً  الخــروج  خــال  مــن  اإلثبــات 
لإلثبــات  التقنّيــة  القانونيــة  القواعــد  صرامــة 
والتوّجــه نحــو ليونــة أكــرب، تاؤمــاً مــع طبيعــة 

الضحيــة. عــى  النفــي  وأثرهــا  الجريمــة 

وإذ يتبّن أّن هذا التوّسع ما زال غر كافـ  بناء 
عــى إحصــاءات عــام 2017 املذكــورة آنفــاً ـ يبقــى 
ذلــك تطــوراً مهمــاً جــداً يقتــي أن ُيحتــذى بــه، 
الســّيما يف لبنــان. فقــد عــرف القانــون الفرنــي 
الجنســية  الجرائــم  ضــد  جزائيــاً  “تجنيــداً” 
تجّســد مــن خــال ليونــة التقنيــة القانونيــة يف 
ذلــك  ظهــر  وقــد  الجنســية،  الجرائــم  مجــال 

عــى ثاثــة أصعــدة:

محاربــة  عــى  القضــاء  قــدرة  تحســن  بهــدف 
الفرنــي  القانــون  أوىل  الجنســية،  الجرائــم 
أهمّيــة بــارزة لتقييــم الخبــر ســواء كان نفســياً 
يف  املجّرمــة  الجنســية  فاالعتــداءات  طبّيــاً.  أو 
املــادة 706 – 47 مــن القانــون الفرنــي تخضــع 
قبــل  نفــي  خبــر  قبــل  مــن  إلزامــي  لتقييــم 
البحــث يف أصــل النــزاع. وقــد شــددت املحكمــة 
األوروبيــة لحقــوق اإلنســان عــى أهمّيــة مرحلــة 
يعــرف  مــا  لناحيــة  اإلبتــدايئ الســيما  التحقيــق 
نفــي  تقييــم  إجــراء  أي  الخــربة”  بـ”إجــراء 
فيمــا يّخــص الجرائــم الجنســية، وذلــك بغــض 
النظــر عــن غيــاب العناصــر املاديــة التــي تجّســد 

الضحّيــة:  عــى  التداعيــات 

“لدى الـــدول واجب إيجـــابي، بموجب 
املادتــن 3 و8 مــن االتفاقيــة )االتفاقيــة 
األوروبيــة لحقــوق اإلنســان(، باعتمــاد 
تعاقــب  التــي  الجنــايئ  القانــون  أحــكام 
فّعــال  بشــكل  االغتصــاب  عــى 
مــن  العملّيــة  املمارســة  يف  وبتطبيقهــا 

واملقاضـــاة”.  التحقيـــق  خــال 

التقييــم  عــى  غالبــاً  اإلعتمــاد  يتــم  حــن  ويف 
القــايض،  قناعــة  لتحقيــق  الجســدي  الطّبــي 
يتوّجب عى القايض يف غياب العناصر املادية 
للوقائــع،  الضحيــة ، وســردها  بأقــوال  األخــذ 
وتصّرفاتهــا عــى أثــر الجريمــة، وســبب تأّخرهــا 
القــايض  يكــّون  هكــذا  القضــاء.  إىل  اللجــوء  يف 
أدلــة  مجموعــة  عــى  بنــاء  الشــخصية  قناعتــه 
موضوعهــا  الخبــر  النفــي  التقييــم  يكــون 

األســايس.

يجريــه  الــذي  التقييــم  يقــّدم  مــا  وغالبــاً 
الســلوك  عــى  دليــاً  للمجــرم  النفــي  الخبــر 
اإلجرامــي. ففــي قــرار للغرفــة الجزائيــة ملحكمــة 
التمييــز بتاريــخ 7 آذار 2009 اســتنبط القــايض 
مــن اإلدمــان عــى الكحــول إضافــة إىل التقييــم 
النفــي قابليــة املتهــم التخــاذ مســلك إجرامــي. 
أيــار/  9 بتاريــخ  التمييــز  ملحكمــة  آخــر  قــرار  يف 
اإلثبــات  غيــاب  يف  القــايض  لجــأ   2018 مايــو 
املــادي إىل التقييــم النفــي الــذي ظّهــر طبيعــة 
املتهــم الجرميــة . أمــا يف قــرار ملحكمــة التمييــز 
يف 28 أيــار 2018، فــدارت املســألة حــول رجــل 
يقــّدم  بــأن  تعّهــد  العمــر  مــن  الخمســن  يف 
الثانيــة  تتجــاوز  لــم  لفتــاة  ماديــة  مســاعدات 
عشــرة. فاعتمــد القــايض عــى بعــض الحقائــق 
الفتــاة  إهــداء  منهــا  املجــرم  إدانــة  أجــل  مــن 
هاتف سامسونغ غاالكي يتخّطى الحاجات 
األّوليــة للفتــاة وتوجيــه رســائل إلكرونيــة إليهــا 
اّدعــى فيهــا أّنهــا “حّبــه الكبــر وزوجتــه”، مــن 

إدانتــه. أجــل 

الجرائــم  تجــّرم  بنــود  تكاثــر  فرنســا  عرفــت 
خــاص  نمــط  إنشــاء  لدرجــة  الجنســية 
حمايــة  قوانــن  ومنهــا  الجنســية  للجرائــم 
 2010 قانــون  خــال  فمــن  القاصــر.  كرامــة 
البيدوفيليــا.  إىل  مرونــة  أكــر  نظــرة  طرحــت 
البيدوفيليــا  فعــل  تجريــم  يتطّلــب  مــا  غالبــاً 
موافقــة  إنعــدام  منهــا  عناصــر  عــدة  إثبــات 
إثبــات  إىل صعوبــة  ونظــراً  أنــه،  إاّل  القاصــر. 
ســلطة  أّن   2010 قانــون  اعتــرب  األمــر،  هــذا 
فــارق  بحكــم  موجــودة  القاصــر  عــى  املجــرم 
موافقــة  انعــدام  عــى  قرينــة  وتشــكل  العمــر 
يّســهل  مّمــا  املجــرم،  أفعــال  عــى  القاصــر 

 . االعتــداء  إثبــات 

ويف حــن أّن هــذا البنــد يبــدو مخالفــاً ملبــادئ 
يف  املســاواة  مبــدأ  ومنهــا  الجــزايئ  القانــون 
ضــروري  أنــه  إاّل  والعقوبــات،  املخالفــات 
للقاصــر،  يمنحهــا  التــي  للحمايــة  ومــواٍز 
اســتدرك  بعدمــا  جــاء  هــو  أنــه  بخاصــة 
الجرائــم  خطــورة  الفرنــي  املشــرع 
يتطلــب  الــذي  النفــي  وطابعهــا  الجنســية 
القانونيــة  التقنيــة  الدّقــة  عــن  اإلبتعــاد 
الضحيــة  ظــروف  لصالــح  اإلثبــات  ونظــام 

 . لنفســية ا

مــن  والضحايــا  املجتمــع  حمايــة  يف  القــايض 
الجرائم الجنســية؟ وكيف تبلور هذا الدور يف 

الفرنــي؟ والقانــون  اإلجتهــاد 

الطويلــة  املــدة  وهــذه   . ســنة   20 البيدوفيليــا 
قــد تــؤّدي إىل انعــدام العناصــر املاديــة للجــرم 
الزمــن  مــرور  مــدة  بــن  مــا  الدمــج  ولكــّن 
األّويل  التحقيــق  التصاعديــة ملرحلــة  واألهميــة 
تجريــم  حيــث  مــن  إيجابيــة  نتيجــة  إىل  يــؤّدي 
الطويلــة  فاملــدة  الجنســية.  االعتــداءات  هــذه 
تتخطــى حالــة  أن  مــن جهــة  تســمح للضحيــة 
إىل  اللجــوء  عــى  تتجــّرأ  وأن  واإلنــكار  الخــوف 
أخــرى،  جهــة  مــن  حّقهــا.  لتحصيــل  القضــاء 
التحقيــق يف  ملرحلــة  الطاغيــة  األهميــة  تســمح 
الدعــاوى الجزائيــة للضحيــة أن تدعــم أقوالهــا 

طبيــة.  أو  نفســية  بخــربة 

بالرغــم مــن أّن التقنّيــة القانونيــة هــي أســاس 
التقنيــة  هــذه  تشــهد  قــد  القانونيــة،  األمانــة 
تتطلــب  التــي  القانــون  مجــاالت  يف  تلطيفــاً 
مقاربة اجتماعية للضحية. فالقانون الجزايئ 
عــن  مســتقل  قوانــن  نظــام  مجــّرد  ليــس 
للضحيــة،  والنفســية  االجتماعيــة  العناصــر 
بــل عليــه أن يأخــذ يف االعتبــار الوضــع النفــي 
للضحيــة ويراعــي ظروفهــا بخاصــة يف حــاالت 

الجنســية. الجرائــم 

هــذا التوّجــه الجــزايئ يف فرنســا خــّول الضحيــة 
الــذي  باالعتــداء  واالعــراف  تحصيــل حقوقهــا 
واجهتــه. فقــد ازدادت حظــوظ نجــاح دعــاوى 
يف  حتــى  املحاكــم  أمــام  الجنســية  الجرائــم 
إىل  يــؤدي  وذلــك  ماديــة،  عناصــر  غيــاب 
التوّجــه نحــو االعــراف بقــوة التقييــم النفــي 
تدريجيــاً  يخــرج  القانــون  أّن  بمعنــى  الثبــويت. 
الجرائــم  ردع  بهــدف  التقليديــة  قواعــده  عــن 

الضحايــا. وحمايــة  الجنســية 

دعــاوى  عــى  الزمــن  مــرور  إطالــة مهلــة  تعتــرب 
آذار   9 قانــون  بموجــب  الجنســية  الجرائــم 
املجــال.  هــذا  يف  اإلصاحــات  أبــرز  مــن   2011
مثــاً، أصبحــت مهلــة مــرور الزمــن يف دعــاوى 

وضع أنظمة قانونية 
خاصة لتجريم أفعال 

االعتداء الجنيس 
كالبيدوفيليا واإلغتصاب 

وذلك دليل عىل يقني 
املشرتع بضرورة تأمني 

ضمانات إضافية لضحايا 
هذه الجرائم وحصر 
شروط ثبوت الفعل 

الجرمي، مع ما يستتبعه 
ذلك من سهولة أكب يف 

اإلدانة:

إيالء أهمية كبى 
للتقييم النفيس  

تمديد مهلة مرور الزمن 
فيما يخّص الجرائم 

الجنسية 

1

2

3

تجدون الدراسة بنسختها الكاملة مع 
املراجع عى املوقع اإللكروين للمفكرة.

القاصريــن  جنســانية 
املحاكــم   تربــك  3

املالحظة
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يمنى مخلوف

القضايا املالية يف قلب الحماية من العنف الجندري
ذكورية القوانني املدنية يف ظل 

استمرار التفاوت االقتصادي
آذار 2020

إقــرار  عــى  ســنوات  خمــس  يقــارب  بعدمــا 
قانون حماية النســاء وســائر أفراد األســرة من 
العنف األسري، ظهرت عوامل تعيق إمكانية 
لجــوء ضحايــا العنــف األســري إىل املحاكــم مــن 
هــذه  رأس  وعــى  العنــف،  مــن  التحــّرر  أجــل 
وضعــف  االقتصاديــة  املــوارد  غيــاب  العوائــق 
تمكــن املــرأة اقتصاديــاً. فبمعــزل عــن إمكانّيــة 
إخــراج  إىل  تصــل  قــد  حمائيــة  تدابــر  اتخــاذ 
الزوجــي وتســليف  املنــزل  مــن  العنــف  مرتكــب 
قــرار  فــإن  والتعليــم،  وامللبــس  للمــأكل  مبلــغ 
“لفــرة  املؤقتــة  بالصيغــة  يّتصــف  اإلخــراج 
يحددهــا املرجــع املختــص، لــدى استشــعار أي 
خطــر عــى الضحيــة”،  كمــا تبقــى املــرأة التــي ال 
االقتصــادي  املســتوى  عــى  باســتقالية  تتحــّى 
اللجــوء  حــال  يف  أنــه،  حيــث  معّنفهــا  رهينــة 
إىل القضــاء ويف حــال انتهــاء العاقــة الزوجيــة 
أو  الــزواج  بفســخ  أو  بالطــاق  قــرار  بصــدور 
عــى  امللقــى  النفقــة  يتوقــف موجــب  ببطانــه، 
املتمّكنــة  غــر  الزوجــة  وتكــون  الــزوج  عاتــق 
تأمــن  عليهــا  يصعــب  وضــع  يف  اقتصاديــاً 

معيشــتها. اســتمرارية 

وبالرغــم مــن أهميــة هــذه اإلشــكالية، ال يــزال 
الحديــث عــن تمكــن املــرأة اقتصاديــاً يف اإلطــار 
العائل محدوداً، يتمحور حول قيمة النفقة 
التــي تقــّرر لصالحهــا، مــع التطــّرق أحيانــاً إىل 
أهمية اعتبار العمل املنزيل كشكل من أشكال 
املســاهمة املاديــة. يف املقابــل، قّلمــا ُتطــرح عــى 
بساط البحث الحاجة إىل اعتماد نظام امللكية 

يف إطار غياب إشكاليات تمكن املرأة اقتصادياً 
يف اإلطــار العائــل أو باألحــرى يف ظــل طرحهــا 
بصورة خافتة، يصبح من الضروري التساؤل 
التشــريعي والجمعيــات  الخجــل  أســباب  عــن 
هــذه  أّن  وبخاصــة  املــرأة  حقــوق  يف  الناشــطة 
اإلشكاليات، بخاف العديد من قضايا املرأة، 
ال تثــر مــن حيــث املبــدأ أي صــراع أيديولوجــي 

بــن الجهــات الليرباليــة والجهــات املحافظــة.

أّن  هــو  األساســية  العوامــل  أحــد  يكــون  قــد 
املؤسســة  ضمــن  املاليــة  للقضايــا  التعــّرض 
األنمــاط  يف  النظــر  إعــادة  يســتوجب  العائليــة 
العاقــات  تحكــم  تــزال  ال  التــي  االجتماعيــة 
القوانــن  وفــق  يبقــى  فالرجــل  العائليــة. 
الطائفية واملدنية التي تتطّرق بصورة أساسّية 
أو حتــى فرعّيــة للعاقــات الزوجيــة يف لبنــان، 
رّب العائلــة ومعيلهــا، فيمــا ينــاط باملــرأة تربيــة 
األوالد واحتضانهــم. بموجــب هــذه األنمــاط، 

األدوار الجندرية 
التقليدية تحجب النقاش 

اإلقتصادي

إذا لــم تكــن تــزاول عمــاً مأجــوراً”، فيمــا ليــس 
الــزوج  عــن  تعويــض  أي  تتلقــى  أن  للزوجــة 

مأجــوراً. عمــاً  يــزاول  ال  الــذي 

العنف اإلقتصادي كوجه 
من أوجه العنف

االقتصاديــة  باملــوارد  الرجــل  تحّكــم  حــال  يف 
العنــف  مســألة  تطــرح  العائلــة،  ضمــن 
العنــف  أشــكال  مــن  كشــكل  االقتصــادي 
ضمــن  يدخــل  الــذي  العائــل  الجنــدري 
الجنــدري  للعنــف  دوليــاً  املعتمــد  التعريــف 
 19 رقــم  العامــة  التوصيــة  حّددتــه  كمــا 
عــى  بالقضــاء  املعنّيــة  اللجنــة  عــن  الصــادرة 
ضــد  “العنــف  بعنــوان  املــرأة،  ضــد  التمييــز 

املــرأة”.

أنــه  عــى  االقتصــادي  العنــف  تعريــف  يمكــن 
“الســلوكيات التــي تتحّكــم يف قــدرة الضحيــة 
واســتخدامها  املــوارد  عــى  الحصــول  عــى 
والحفــاظ عليهــا ممــا يهــّدد أمنهــا االقتصــادي 
هــذا  يطــرح  الــذايت”.  االكتفــاء  وإمكانيــة 
التعريــف بالطبــع صعوبــات يف ظــّل اســتناده 
كركيزتــن  و”التحّكــم”  “الســيطرة”  إىل 
عــن  البحــث  يســتوجب  ممــا  ركائــزه  مــن 
العنــف  لتحّقــق  أنــه  نــرى  العتمــاده.  معايــر 
عنصريــن،  توّفــر  يقتــي  االقتصــادي، 
عنصــر موضوعــي يكمــن يف حالــة “التبعّيــة” 
تصــّرف  يظهــر يف  ذايت  وعنصــر  االقتصاديــة، 
حالــة  “اســتغال”  عــرب  الزوجــة  و/أو  الــزوج 
عــى  الحصــول  أجــل  مــن  هــذه  التبعّيــة 

 . فــع منا

تــرك  التــي  املتزوجــة  املــرأة  حالــة  هــي  هــذه 
األوالد  لرعايــة  التفــّرغ  أجــل  مــن  عملهــا 
مــن  تتعــّرض  والتــي  الزوجــي،  واملســكن 
االســتمرار  أجــل  مــن  لضغــوط  زوجهــا  قبــل 
اللجــوء  مــن  ومنعهــا  الزوجيــة  العاقــة  يف 
وتجــدر  حّلهــا.  طلــب  أجــل  مــن  القضــاء  إىل 
التعديــات  أّن  إىل  اإلطــار  هــذا  يف  اإلشــارة 
املقرحــة لقانــون العنــف األســري يف املســّودة 
العــدل  وزارة  بــن  مشــركة  لجنــة  قبــل  مــن 
ومنظمــة “كفــى” تعتمــد عــى تعريــف للعنــف 
الســلطة  اســتعمال  “ســوء  يشــمل  األســري 
اقتصــادي  إيــذاء  عنــه  يرّتــب  األســرة”  داخــل 
ثاثــة  مــن  “بالحبــس  العنــف  هــذا  وتعاقــب 
أشــهر إىل ثــاث ســنوات وبغرامــة تــراوح مــا 
بــن الحــد األدىن لألجــور وثاثــة أضعافــه أو 
العنــف  أدى  إذا  العقوبتــن  هاتــن  بإحــدى 
األســرة  أفــراد  بأحــد  اإلقتصــادي  اإلضــرار  إىل 
مثــل الحرمــان مــن املــوارد املاليــة أو الحرمــان 
لألســرة”.  األساســية  اإلحتياجــات  مــن 
املقرحــات هدفــت إىل  أّن هــذه  مــن  وبالرغــم 
العنــف  مــن  األســرة  حمايــة  قانــون  تصحيــح 
العنــف  عــن  حديــث  أي  مــن  يخلــو  والــذي 
االقتصــادي، ال بــّد مــن التســاؤل حــول مــدى 
وذلــك  األســري  املجــال  درئــه يف  فعالّيتهــا يف 
افــراض  عــى  التعويــل  اســتمرار  ظــّل  يف 
العنــف  ضحيــة  بإمــكان  أنــه  قوامــه  خاطــئ 
االقتصــادي أن تلجــأ إىل القضــاء. وال يمكننــا 
عــدم  أن  عــى  نشــدد  أن  إال  اإلطــار  هــذا  يف 
لحــظ القانــون اللبنــاين ألي تمكــن اقتصــادي 
جــّدي للمــرأة يف األســرة يجعــل مــن محاربــة 
لحــرب  مشــابهة  قضيــة  االقتصــادي  العنــف 
دون كيشــوت عــى طواحــن الهــواء. ولرّبمــا 
حــان الوقــت ملناقشــة وســائل محاربــة العنــف 
املعنّيــة  اللجنــة  إليهــا  التــي دعــت  االقتصــادي 
بالقضــاء عــى التمييــز ضــد املــرأة يف التوصيــة 
العامــة بشــأن املــادة 16 مــن اتفاقيــة القضــاء 
املــرأة  ضــد  التمييــز  أشــكال  جميــع  عــى 
االعــراف  حــول  تتمحــور  والتــي  “ســيداو” 
املمتلــكات  مــن  االنتفــاع  بـ”حقــوق  للمــرأة 
املتصلــة بكســب العيــش ]أو[ فــرض تعويــض 
كســب  بســبل  الصلــة  ذات  املمتلــكات  عــن 
عــن  للتعويــض  املائــم  الســكن  ]أو[  العيــش 

املشــركة يف مــا يتعّلــق باألمــوال املنقولــة وغــر 
املنقولــة املكتســبة مــا بعــد الــزواج أو عــى األقــل 
الزوجــي.  للمنــزل  املشــركة  امللكيــة  لتكريــس 
كما أنه ال يتّم الحديث عن ضرورة تأمن حق 
وصــول الــزوج و/أو الزوجــة للمعلومــات التــي 
املنقولــة  وغــر  املنقولــة  األمــوال  بكافــة  تتعّلــق 

التــي تــّم اكتســابها خــال الرابطــة الزوجيــة.

الرجــل.  عــى  حكــراً  االقتصــادي  الــدور  يبقــى 

الرجــل  ألدوار  التقســيم  هــذا  عــن  ينتــج 
باملــوارد  الرجــل  تحّكــم  العائلــة  ضمــن  واملــرأة 
املــرأة  تضطــر  عندمــا  بخاصــة  االقتصاديــة 
وقتهــا  لتكريــس  املهنيــة  بمســرتها  للتضحيــة 
للعمل املنزيل ولربية األوالد. وغالباً ما يصّور 
هــذا التحّكــم عــى أنــه تحّكــم مشــروع، حيــث 
يجنيهــا  ملــن  يعــود  باألمــوال  التصــّرف  قــرار  أّن 
بصــورة مباشــرة وإن اشــراك الزوجــة يف هــذه 
األموال ال يكون إال بقرار حصري واستنسابي 

بذلــك.  رغــب  حــال  يف  للــزوج  اتخــاذه  يعــود 

يف  املــرأة  لحــق  املبّطــن  النفــي  أوجــه  ومــن 
بقيمــة  لهــا  االعــراف  عــدم  املشــاركة، 
املنــزيل وتربيــة األوالد  مســاهمتها عــرب العمــل 
يف  لهــا  حــق  أي  تكريــس  عــن  والتمّنــع  كمــا 
املعلومــات  إىل  الوصــول  يف  املدنّيــة  القوانــن 
قيــام  بعــد  ُتجنــى  التــي  باألمــوال  تتعّلــق  التــي 
عــى  أيضــاً  يؤكــد  ومــا  الزوجيــة.  الرابطــة 
االســتمرار يف هــذه الرؤيــة للعاقــات العائليــة 
هــو قانــون الضمــان االجتماعــي يف لبنــان الــذي 
ال يــزال حتــى تاريخــه يتضّمــن مــواد مــن شــأنها 
املســؤولية  وتوّليهــا  املــرأة  عمــل  إىل  التطــّرق 
ظاهــرة  أنهمــا  عــى  األســرة  لشــؤون  املاديــة 
ضمــن  تشــمل  ال  منــه   14 فاملــادة  اســتثنائية. 
أفــراد عائلــة الزوجــة إال “زوج املضمونــة البالــغ 
الــذي  أو  األقــل  عــى  مكتملــة  عامــاً  الســتن 
بســبب  تأمــن معيشــته  عــى  قــادر  غــر  يكــون 
تتضّمــن  وال  كمــا  عقليــة”  أو  جســدية  عاهــة 
للــزوج  إال  عائليــة  تعويضــات  منــه   46 املــادة 
البيــت  يف  تقيــم  التــي  الشــرعية  الزوجــة  41“عــن 

نحو إقرار امللكية املشرتكة 
وتفعيل حق وصول 
الزوجة و/أو الزوج 

إىل املعلومات املتعلقة 
باألموال املكتسبة؟

االقتصــادي  العنــف  معالجــة  باإلمــكان 
العاقــات  عــى  تعديلــن  إجــراء  خــال  مــن 
بنظــام  يتعّلــق  األول  الزوجــن:  بــن  املاليــة 

ذكورية القوانني املدنية يف ظل استمرار التفاوت االقتصادي آذار 2020

»مـــن أوجه 
النفـــي املبّطـــن 

لحـــق املرأة 
يف املشـــاركة، 

عـــدم االعرتاف 
لهـــا بقيمـــة 

مســـاهمتها 
عـــرب العمل 

املنـــزيل وتربية 
األوالد كمـــا 

والتمّنـــع عن 
تكريـــس أي 
حـــق لهـــا يف 

القوانني 
املدنّيـــة يف 

الوصـــول إىل 
املعلومـــات 

التـــي تتعّلـــق 
باألمـــوال التي 

ُتجنـــى بعد 
قيـــام الرابطة 

الزوجية«

باإلمكان 
معالجـــة 

العنف 
االقتصادي 

مـــن خالل 
إجـــراء تعديلني 
عـــىل العالقات 

املاليـــة بني 
الزوجني: 

األول يتعّلـــق 
بنظـــام األمالك 

املنقولـــة 
وغـــي املنقولة 

املكتســـبة 
خـــالل الرابطة 

الزوجية، 
والثاين، 

يّتصـــل بتطويـــر 
األحـــكام التي 
ترعـــى النفقـــة 
بـــني الزوجني

»عدم لحظ 
القانون اللبناين 

ألي تمكني 
اقتصادي جّدي 

للمرأة يف األسرة 
يجعل من 

محاربة العنف 
االقتصادي 

قضية مشابهة 
لحرب دون 

كيشوت عىل 
طواحني الهواء«

تقييــم  حتــى[  ]أو  األســرة”  منــزل  اســتعمال 
الزوجيــة  ممتلــكات  يف  املاليــة  غــر  املســاهمة 
القيــام  ذلــك  يف  بمــا  للقســمة،  الخاضعــة 
والفــرص  باألســرة،  والعنايــة  البيــت  بأعبــاء 
املاديــة  واملســاهمات  الضائعــة،  االقتصاديــة 
وغر املاديــة يف التطــّور الوظيفــي للــزوج ويف 
تنميــة  ويف  األخــرى  االقتصاديــة  أنشــطته 

البشــري”. رأســماله 

املكتســبة  املنقولــة  وغــر  املنقولــة  األمــاك 
يّتصــل  والثــاين،  الزوجيــة،  الرابطــة  خــال 
بــن  النفقــة  ترعــى  التــي  األحــكام  بتطويــر 
منــح  خــال  مــن  وبصــورة خاّصــة  الزوجــن، 
املعلومــات  إىل  الوصــول  حــق  الزوجــن  كا 
للــزوج  االقتصاديــة  باملــوارد  تتعّلــق  التــي 

اآلخــر. 

وجديــر الذكــر هنــا أن مســألة ملكيــة األمــوال 
ضمــن  تدخــل  ال  الــزواج  بعــد  مــا  املكتســبة 
بهــا  املعــرف  التاريخيــة  الطوائــف  صاحيــة 
مجــال  والقضــاء يف  التشــريع  عــى صعيــدي 
الهيئــة  اعتــربت  فقــد  الشــخصية.  األحــوال 
تفســر  يتوّجــب  أنــه  التمييــز  ملحكمــة  العامــة 
الطوائــف  بصاحيــات  املتعّلقــة  النصــوص 
للقضــاء  يعــود  بحيــث  حصريــة  بصــورة 
العــديل دون غــره البحــث يف ملكيــة األمــوال 
املنقولــة وغــر املنقولــة بــن الزوجــن، وذلــك 
أنــه  ذلــك،  مــؤّدى  املدنّيــة.  للقوانــن  وفقــاً 
اختيــاري  مــدين  زواج  قانــون  إقــرار  بخــاف 
لصاحيــات  التعــّرض  إشــكالية  يطــرح  الــذي 
برأينــا  ليســت  )والتــي  التاريخيــة  الطوائــف 
 9 املــادة  أحــكام  ظــل  يف  جّديــة  إشــكالية 
املعتقــد  حريــة  تحمــي  التــي  الدســتور  مــن 
والقضــاء  التشــريع  فــإن صاحيــة  املطلقــة(، 
املنقولــة  األمــوال  بملكيــة  يتعّلــق  مــا  يف 
حصــراً  تدخــل  الزوجــن  بــن  املنقولــة  وغــر 
والقضــاء  النيابــي  املجلــس  صاحيــات  يف 
مناقشــة  تتــّم  أن  يمكــن  هنــا،  مــن  العــديل. 
املمتلــكات  هــذه  يرعــى  مــدين  قانــون  وإقــرار 
مــا  األســرة  يف  الشــراكة  مبــدأ  مــن  انطاقــاً 
يجنيــه  مــا  أن  باعتبــار  واملــرأة  الرجــل  بــن 
هــو  الزوجيــة  الرابطــة  خــال  الزوجــن  كا 
إذاً  ويقتــي  األســرة  يف  ملســاهمتهما  نتيجــة 
مــا  متســاوية،  بصــورة  بينهمــا  مــا  اقتســامه 
الــزواج عــى خــاف  لــم يتــّم االتفــاق مــا قبــل 

ذلــك.

يف  املدنيــة  املحاكــم  لبعــض  ســبق  وقــد 
باالســتناد  املفاهيــم  هــذه  طّبقــت  أن  لبنــان 
هــي  أجنبيــة،  لــدول  مدنّيــة  قوانــن  إىل 
القضايــا  عــى  تطبيقهــا  الواجــب  القوانــن 
عــن  تفّرعهــا  بفعــل  عليهــا،  املعروضــة 
هــذه  يف  معقــودة  مــدين  زواج  عقــود 
الغرفــة  اعتــربت  اإلطــار،  هــذا  يف  الــدول. 
جبــل  يف  األوىل  الدرجــة  ملحكمــة  األوىل 
 10/6/2009 بتاريــخ  صــادر  حكــم  يف  لبنــان 
الــزواج  مؤسســة  مفهــوم  مــن  انطاقــاً  “أنــه 
الزوجــن  مــن  كل  بموجبهــا  يكــّرس  التــي 
ويقدمــان  ولعائلتهمــا  لبعضهمــا  حياتهمــا 
إنجــاح  بغيــة  والتســويات  التضحيــات 
واملحافظــة  واســتمرارها  الزوجيــة  عاقتهمــا 
إمكانيــة  عــدم  مــن  وانطاقــاً  عائلتهمــا  عــى 
األضــرار  أو  الحاصلــة  التضحيــات  قيــاس 
مــن  وانطاقــاً  املقدمــة  املنافــع  أو  الواقعــة 
املســؤولية املشــركة شــبه الدائمــة يف قضايــا 
مــن  املــلء  الفريــق  عــى  يتعــّن  الطــاق، 
مســاندة   – الزوجــة   أو  الــزوج    – الزوجــن 
بعــد  حياتــه  إكمــال  بغيــة  اآلخــر  الفريــق 
“عــى  أنــه  بشــكل مقبــول” مصّرحــة  الطــاق 
عملهــا  الزوجــة  تــرك  فــإن  املثــال،  ســبيل 
وبيتهــا  بزوجهــا  لاهتمــام  زواجهــا  لــدى 
الدعــوى  يف  الحــال  هــو  كمــا    – وبأوالدهــا 
الحاضرة –  أو عدم عمل املرأة أصاً للغاية 
ال  هــذا،  التكييــف  ضمــن  يندرجــان  عينهــا، 

بالطــاق”. الحكــم  عنــد  إهمالــه  يمكــن 

واقعيــاً  األكــرب  فالعائــق  النفقــة،  لجهــة  أمــا 
و/ للــزوج  مأجــور  عمــل  أي  غيــاب  يكمــن يف 

باألجــر  التصريــح  عــدم  عنــد  أو  للزوجــة  أو 
باألربــاح  أو  جّرائــه  مــن  املجنــي  الفعــل 
صعوبــة  يف  التجاريــة  األعمــال  عــن  الناتجــة 

املاليــة  الزوجــة  و/أو  الــزوج  مــوارد  إثبــات 
قانــون  تضّمــن  عــدم  ظــل  يف  املنقولــة 
لصالحهمــا.  اســتثناء  أي  املصرفيــة  الســرية 
عــن  التســاؤل  مــن  اإلطــار  هــذا  يف  بــّد  وال 
بخاصــة  املعلومــات  هــذه  حجــب  مشــروعية 
تبييــض  ملكافحــة  االســتثناءات  تطــّور  ظــّل  يف 

الضريبــي.   والتهــّرب  األمــوال 

تجدون املقالة بنسختها الكاملة مع 
املراجع عى املوقع اإللكروين للمفكرة.
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حمايــة  قانــون  تطبيــق  كيفيــة  درس  بهــدف 
العنــف  مــن  األســرة  أعضــاء  وســائر  النســاء 
قــرارات  عــى  اســتحصلنا   ،)2014( األســري 
الحمايــة الصــادرة خــال ســنة 2018 يف دائــرة 
القضــاء املســتعجل لــدى محكمــة بعبــدا. وقــد 
شــملت القــرارات 23 قــراراً هــي بمثابــة أمــر عــى 
عريضــة وقراريــن صادريــن تبعــاً العــراض أحــد 
بوجهــه.  صــادر  حمايــة  قــرار  عــى  املتقاضــن 
يجــدر  العّينــة،  هــذه  تحليــل  يف  املــي  وقبــل 
مجــاالً  يبقــى  القضــايئ  املجــال  بــأّن  التذكــر 
إىل  بالنظــــر  العلمــي  للبحــث  مــؤات  غــر 
صعوبــــة االســــتحصال عـلـــى القــــرارات وامللفــّــات 
التيّقــن  أو  خصائصهــــا  معرفــــة  أو  القضائيــــة 
من الحصول عى جميع األحكام الصادرة يف 

املكننــة. غيــاب  ظــل  يف  معّينــة،  فــرة 

تحديــد  إىل  ســنعمد  املجــال،  هــذا  يف 
أمــاً  الحمايــة  لطلبــات  األساســية  املواصفــات 
االجتماعيــة  املعطيــات  منهــا  نستشــّف  أن  يف 

لتقديمهــا.  والدوافــع  والظــروف 

يف هذا املجال، ســندرس تباعاً مدى اســتجابة 
الحمايــة،  لطلبــات  املســتعجلة  األمــور  قضــاة 

وذلــك مــن زوايــا عــّدة. 

ضمــن  الحمايــة  طالبــي  تصنيــف  أمكــن  هنــا 
 : فئتــن

فمــن الناحيــة الجندريــة، نلحــظ أّن هنالــك 23 
امــرأة قدمــن طلبــات حمايــة )2 منهــّن قدمــن 
ويلحــظ  رجــال.   3 مقابــل  مشــركاً(،  طلبــاً 
هنــا أّن أحــد الرجــال قــّدم طلــب حمايــة ليــس 
بصفتــه الشــخصية إنمــا بصفتــه ويّل أمــر ابنتــه 
بوجــه طليقتــه الحائــزة عــى الحــق بحضانتهــا. 

طالبــي  بــن  القربــى  عاقــة  ناحيــة  مــن  أمــا 
الحمايــة واملطلــوب الحمايــة بوجههــم، نلحــظ 
أّن 19 منهــم تقّدمــوا بطلباتهــم كأزواج بوجــه 
أزواجهــم )منهــم 18 زوجــة وزوج رجــل واحــد( 
ضــد  كبنــات  بطلباتهــم  تقّدمــوا  منهــم   3 وأّن 
آبائهــن )إحداهــّن بواســطة أّمهــا املنفصلــة عــن 
تقّدمتــا معــاً  أّم وأخــت  إىل  باإلضافــة  أبيهــا(، 
بطلب حماية ضد اإلبن/األخ وزوجته. يضاف 
بصفتــه  تقــّدم  أحدهمــا  طليقــان،  هــؤالء  إىل 
ابنتــه بطلــب حمايــة بوجــه طليقتــه،  ويّل أمــر 
بصفتــه  مماثــل  بطلــب  تقــّدم  الثــاين  فيمــا 
بوجــه  أوالده  أمــر  ويّل  وبصفتــه  الشــخصية 

وزوجهــا. الطليقــة 

العنــف  مــن  الحمايــة  األفــراد يف  لحــّق  ضمانــاً 
وســائر  النســاء  حمايــة  قانــون  ألــزم  األســري، 
القضــاة  األســري  العنــف  مــن  األســرة  أعضــاء 
األمــور  قضــاة  ضمنهــم  )ومــن  املختصــن 
“ضمــن  الحمايــة  طلبــات  ببــّت  املســتعجلة( 
مهلــة أقصاهــا ثمانيــة وأربعــون ســاعة” )املــادة 
13(. وبمراجعــة قــرارات العّينــة، يتبــّن لنــا أّنــه 
فقــط،  قــرارات   3 يف  املهلــة  بهــذه  االلتــزام  تــّم 
فيمــا قــارب متوســط مــدة إصــدار قــرار الحمايــة 
32 يومــاً، بمــا يتجــاوز أضعــاف املهلــة املحــددة 

قانونــاً. 

نستشــّفها  التــي  التأخــر  أســباب  أهــم  ومــن 
مــن طلبــات الحمايــة، هــي مبــادرة القضــاة إىل 
إجــراء تحقيقــات للتثّبــت مــن حصــول أعمــال 
اتخــاذ تدابــر حمايــة. وعليــه،  عنــف وضــرورة 
لاســتماع  الحمايــة  طالــب  القضــاة  اســتدعى 
يف 13 حالــة، كمــا تــم تكليــف هــذا األخــر بإبــراز 
بعــض املســتندات يف 6 حــاالت. كمــا بــادر عــدد 
مــن القضــاة إىل اســتدعاء املســتدعى بوجههــم 
تمهيــداً  حالتــن،  يف  والشــهود  حــاالت(   10(

القــرار.  التخــاذ 

لجلســات  تأجيــل  طلبــات  وردت  أنــه  ويلحــظ 
 3( عليهــم  املســتدعى  قبــل  مــن  االســتماع 

كلهــا. قبلــت  وقــد  حــاالت( 

وتجــدر اإلشــارة إىل أّن القضــاة الذيــن اتخــذوا 
قرارات حماية ضمن املهلة عمدوا يف الحاالت 
الثاث املشار إليها أعاه إىل اّتخاذ قرار مؤقت 
احــرازي بمجــرد اإلســتماع إىل طالبــة الحمايــة 
يف غرفــة املذكــرة، مــع دعــوة املســتدعى بوجهــه 
لإلســتماع إليــه يف وقــت الحــق. وبالرجــوع إىل 
وقائــع هــذه القضايــا، يتبــّن أّن إحداهــا ُقدمــت 
والدتهــا  بواســطة  عامــاً(   16( قاصــرة  مــن 
وأدلــت فيهــا بــأّن والدهــا ســحب عليهــا ســّكيناً 
أمــام  تعنيفهــا  عــن  فضــاً  بالقتــل،  وهددهــا 
الحالــة  أمــا  املدرســة.  يف  ومعلميهــا  زمياتهــا 
الحمايــة  طالبــة  فيهــا  أبــرزت  فقــد  الثانيــة، 

مــا  قــرار حمايــة يف 25 معاملــة، أي  صــدر 17 
املعامــات.  مــن   )68%( نســبته 

لهــا  يســتجب  لــم  التــي  الطلبــات  وبمراجعــة 
اآليت: نتبــّن  القضــاة، 

طلبــي  عــن  تراجعتــا  زوجتــن  أّن 
لتقــدم  تبعــاً  ذلــك  تــم  وقــد  حمايــة، 

طــاق،  بدعــوى  زوجيهمــا 

أّن  أّن 3 منهــا كان قّدمهــا آبــاء، علمــاً 
حمايــة  منهــا  إثنــن  يف  طلبــوا  هــؤالء 
طلــب  فيمــا  وأوالدهــم  أنفســهم 
كمــا  حصــراً.  أوالده  حمايــة  أحدهــم 
حــال  يف  كانــا  منهــم  إثنــن  أّن  يلحــظ 
الطلبــن  رد  تــّم  أّنــه  ويلحــظ  طــاق. 
دليــل  “أي  إىل  الفتقارهمــا  األّولــن 
وإىل األســاس القانــوين لعــدم انطبــاق 
أحــكام القانــون والســيما املــادة 14 منــه 
طلــب  رّد  أّدى  العمــوم،  ويف  عليــه”. 
رّد طلــب الحمايــة  الحمايــة لآبــاء إىل 
 22 للمــاد  ســنداً  القاصريــن،  لــألوالد 
الصاحيــة  تعطــي  التــي  القانــون  مــن 

ســواهم.  دون  األحــداث  لقضــاة 

أن طلباً واحداً تّم رّده لعدم 
اإلختصاص املكاين، 

وقد رّدت املحكمة طلبن آخرين لعدم تثبتها 
مــن وجــود خطــر يّتســم بالعنــف الجســدي أو 

النفــي أو املــادي.

يف هــذا اإلطــار، نتبــّن أّن 8 جهــات مســتدعية 
حصــراً.  العنــف  مــن  نفســها  إىل حمايــة  رمــت 
أّمــا القســم األكــرب مــن طلبــات الحمايــة )18(، 
املســتدعية  الجهــة  بحمايــة  فقــد شــملت طلبــاً 
وأوالدها أو أعضاء آخرين من األسرة )األهل 

واألخــوة(. 

أّن 91 طلــب حمايــة جــاء يف إطــار  هنــا نلحــظ 
ورد  بحيــث  الزوجــن،  بــن  مســتفحل  نــزاع 
الطــاق  دعــاوى  مــن  مجموعــة  مــوازاة  يف 
ومــن  بينهمــا.  املقامــة  الجزائيــة  والدعــاوى 
أّن 8 طلبــات حمايــة  نلحــظ  الطلبــات،   هــذه 
جاءت بموازاة دعاوى طاق وجزائية معاً، 4 
أخــرى جــاءت بمــوازاة دعــاوى جزائيــة فقــط و3 
بمــوازاة دعــاوى طــاق. ويف 3 حــاالت تقدمــت 
ورود  بــدون  حمايــة  بطلــب  الحمايــة  طالبــة 
أحــد ملّفــات  مــن  يتبــّن  أخــرى، فيمــا  دعــاوى 
دعــوى  إلقامــة  الــزوج  اســتعداد  الطلبــات 

طــاق. 

وهــذا األمــر إّنمــا يؤّشــر إىل أّن طلبــات الحمايــة 
تــأيت يف غالــب األحيــان )11 مــن أصــل 19 وهــو 
مجموع الطلبات املقدمة من زوج بوجه زوج 
آخــر( بهــدف حمايــة الــزوج موضــوع العنــف يف 
وبــّت  املشــركة  الحيــاة  بــن  الفاصلــة  الفــرة 
دعــاوى الطــاق. ويتأّكــد ذلــك مــن قّلــة طلبــات 

تأهيــل الــزوج، والتــي انحصــرت بثاثــة. 

وتجــدر اإلشــارة هنــا إىل أّن اثنتــن مــن النســاء 
اللــوايت قّدمــن طلــب حمايــة، تراجعتــا عنهمــا 
مــن  قدمــت  مضــادة  طــاق  دعــاوى  إثــر  يف 
عــن  للمحكمــة  لتعلنــا  ضدهمــا،  زوجيهمــا 
وقــد  املشــركة.  للحيــاة  العــودة  يف  رغبتهمــا 

تــّم تحديــد مــّدة التدبــر يف ثاثــة قــرارات فقــط 
مــن أصــل 17 قــرار اســتجابة لطلــب الحمايــة، 
علمــاً أّن جّلهــا اتصلــت بالقيــود عــى اســتخدام 
املنزل الزوجي )تدبر اإلخراج من املنزل حيث 
املــدة يف حالــة أوىل بأســبوعن وشــهر  مــددت 
إىل  الدخــول  منــع  وتدبــر  الثــاين  الحالــة  يف 

املنــزل والتــي حــددت مدتــه بشــهر(.

حــّد  إىل  الخصــوص  هــذا  تراجعهمــا يف  ذهــب 
التخفيــف مــن مســؤولية زوجيهمــا مــن خــال 
العنــف ضدهمــا يف لحظــة  مــارس  إنــه  القــول 
بشــكل  معنِّفــاً  يكــون  أن  دون  مــن  انفعــال 
إحداهمــا:  الئحــة  يف  ورد  مــا  وهــذا  منتظــم. 
“ال تخــى املســتدعية عــى اإلطــاق أن يقــوم 
يســبق  لــم  ألنــه  بضربهــا  أو  بتعنيفهــا  زوجهــا 
بســبب  اليــوم  ذلــك  يف  إاّل  ذلــك  فعــل  أن  لــه 
زوجهــا  بــأّن  املســتدعية  “صرحــت  انفعالهــا”، 
املــادي وال  باإليــذاء  ال  لهــا مؤخــراً  يتعــّرض  ال 
بينهمــا  مشــاكل  أيــة  توجــد  ال  وبأنــه  املعنــوي 
مــع  منزلهــا  إىل  العــودة  هــو  تريــده  مــا  وكل 
الضغــط  إىل  الراجــع  هــذا  يؤشــر  قــد  ابنتهــا”. 
الــذي استشــعرته الزوجتــان املذكورتــان نتيجــة 
ســواء  الطــاق،  احتمــال  أمــام  وضعهمــا 
ألســباب تتصــل بحضانــة األوالد أو بالظــروف 

للزوجــن.   االقتصاديــة 

تقريــراً طبيــاً يثبــت تعّرضهــا للعنــف عــى نحــو 
أدى إىل فقــدان أســنانها. أمــا الحالــة الثالثــة، 
فقــد تمّيــزت بوجــود حكــم جــزايئ ســابق بحــق 
وأيضــاً  والتهديــد  والــذم  القــدح  بجنــح  الــزوج 
الزوجــة  قدمتهــا  زواج  بطــان  دعــوى  بوجــود 
وردت  صوتيــة  تســجيات  بوجــود  واألهــم 
أّن  منهــا  يتبــّن  القــرار  مــن  يف  إليهــا  اإلشــارة 
وجههــا  وحــرق  بالقتــل  زوجتــه  هــدد  الــزوج 
كذلك بالتعّرض ألشّقائها يف حال لم تراجع 
عــن دعــوى بطــان الــزواج، فضــاً عــن تســجيل 
صدر قبل يوم من تقديم طلب الحماية هدد 
فــور  بالــدم  يديــه  بتلويــث  زوجتــه  الــزوج  فيــه 

الســفر. مــن  عودتــه 

الوقــت  يف  اســتندت  اقتصــادي،  أو  معنــوي 
املقابــل،  يف  جســدي.  عنــف  لحصــول  نفســه 
اســتند 5 طلبــات حصــراً عــى العنــف الجســدي. 
ويؤّكــد هــذا األمــر عــى حــذر القــايض مــن األخــذ 
عــن  بمعــزل  العنــف،  مــن  النوعــن  بهذيــن 

الجســدي. العنــف 

هنــا، ســنحاول تبيــان حــاالت العنــف املــدىل بهــا 
انطاقــاً مــن طلبــات الحمايــة. 

أنــواع  أّن  هــو  املجــال  هــذا  يف  نلحظــه  مــا  أّول 
متكــرر  بشــكل  ذكرهــا  ورد  التــي  العنــف 
 )24( الجســدي  العنــف  يف  عمومــاً  انحصــرت 
االقتصــادي  والعنــف   )21( املعنــوي  والعنــف 
)9(، علمــاً أّن 7 مــن الطلبــات تضّمنــت جميــع 
فيهــا  ُذكــر  منهــا   13 وأّن  هــذه  العنــف  أنــواع 
املقابــل،  يف  الثاثــة.  األنــواع  هــذه  مــن  نوعــان 
لــم ُيذكــر العنــف الجنــي إاّل يف طلــب حمايــة 
مــن  اغتصابهــا  اّدعــت  زوجــة  مــن  ورد  واحــد 
إىل  أشــار  الطلــب  هــذا  أّن  علمــاً  زوجهــا،  قبــل 
حصــول أنــواع أخــرى مــن العنــف. وقــد يؤشــر 
هــذا األمــر إىل اســتمرار الحــرج لــدى النســاء يف 

املحاكــم. لــدى  العنــف  مــن  النــوع  هــذا  إثــارة 

طلبــات  مــن  نتبــّن  التفاصيــل،  يف  وبالغــوص 
الجســدي  العنــف  حــاالت  بعــض  أّن  الحمايــة 
أســنان  تحطيــم  حــد  إىل  وصلــت  بهــا  املــدىل 
عــى  أو  بوحشــية  الضــرب  أو  املســتدعية 
الــرأس. وقــد وصــل العنــف يف إحــدى الحــاالت 
إىل شــهر ســّكن ومحاولــة ضــرب الزوجــة بهــا. 

أمــا العنــف املعنــوي املــدىل بــه، فتمثــل يف شــتم 
األخاقيــة  غــر  العبــارات  بشــتى  املســتدعية 
“يلعــن  الزوجــة  ديــن  تحقــر  أو  والنابيــة، 
“رّدي  صليبــك”،   )...( “بــدي  صليبــك”، 
الــذي  الســباب  عــن  عــدا   ،”)...( يــا  الســيارة 
املنــزل  يف  “ســواء  زوجهــا  مــن  عليهــا  ينهــال 
إىل  الجــرة  مــرور  عنــد  خارجــه  أو  الزوجــي 

أغلــب حــاالت العنــف املعــرف بهــا هــي حــاالت 
عنــف  حــاالت  يتبعهــا   ،)15( جســدي  عنــف 
ثــم حــاالت عنــف اقتصــادي  معنــوي )9( ومــن 
أّيــة حالــة حمايــة  املقابــل  ولــم يســجل يف   .)3(
عــى خلفيــة عنــف جنــي. وبالنظــر إىل نســب 
االســتجابة لطلبــات الحمايــة إزاء أنــواع العنــف 
النســبة تصــل إىل %62.5 يف  أّن  هــذه، نلحــظ 
إىل  تنخفــض  فيمــا  الجســدي  العنــف  حــاالت 
إىل  لتصــل  املعنــوي  العنــف  حــاالت  يف   42%
االقتصــادي.  العنــف  حــاالت  يف  فقــط   33%
وهذا األمر إنما يعكس توّجهاً للقضاة التخاذ 
عنــف  شــبهة  وجــود  عنــد  أكــرب  قــرارات حمايــة 
جسدي فيما تراهم أكر حذراً إلجابة الطلبات 
يف حــاالت العنــف األخــرى. وياقــي هــذا الحــذر 

هــذه.  العنــف  أنــواع  إزاء  املشــرع  حــذر 

قــرارات  مجمــل  أّن  إىل  هنــا  اإلشــارة  وتجــدر 
الحمايــة التــي اســتندت لحصــول أعمــال عنــف 

أكــر التدابــر املطلوبــة هــي املنــع مــن التعــّرض 
مفهــوم  ُيعــّرف  لــم  املشــّرع  أّن  يلحــظ   .)20(
“منــع التعــّرض”. إاّل أّنــه عملّيــاً، عنــد التقــدم 
بطلــب حمايــة، يلحــظ ربــط هــذا املفهــوم بنــوع 
العنــف املــدىل بــه كأن يقــال: “تتعــرض للعنــف 
بالضــرب املتكــّرر”، أو “ملــا كان املســتدعى ضــده 
لم ينفك من التعّرض للمســتدعية”. وعليه، 
بوجهــه  املســتدعى  منــع  منــه  يقصــد  مــا  غالبــاً 

عــن ممارســة العنــف مســتقباً. 

نســتعرضها  والتــي  املطلوبــة  األخــرى  التدابــر 
تباعاً وفق عدد الطلبات الهادفة إليها، طلب 
املنــزل  مــن  الــزوج  إخــراج  النفقــة )10( وطلــب 
اســرداد األغــراض )4(  عــن طلــب  )9(، فضــاً 
وإعــادة تأهيــل الــزوج )3( ومنــع إلحــاق الضــرر 
باملمتلــكات )2( وأخــراً منــع املســتدعى بوجهــه 
املســتدعية  أهــل  منــزل  مــن  االقــراب  مــن 

)الزوجــة(. 

أحدهــا  أّن  التأهيــل  طلبــات  بشــأن  ويلحــظ 
ورد يف مــوازاة دعــوى طــاق، فيمــا لــم يــرد يف 
ملــف الطلبــن اآلخريــن أي إشــارة إىل دعــاوى 
رغبــة  الحالــة  هــذه  يف  يّرجــح  ممــا  مماثلــة، 
أكــر التدابــر املتخــذة هــو منــع التعــّرض تحــت الزوجــة يف اســتعادة حيــاة زوجيــة أقــل عنفــاً.

طائلة تسديد غرامة إكراهية وقد تم اتخاذها 
يف 15 حالــة، يلحقهــا تدبــر اســرداد األغــراض 
أو  املنــزل  مــن  اإلخــراج  تدبــر  ثــم  ومــن   )4(
منــع الدخــول إليــه )3( والنفقــة املاليــة تشــمل 
منــع  وأخــراً   )3( أوالدهــن  مــع  نســاء  كّلهــا 
إلحــاق الضــرر باملمتلــكات )2( ومنــع االقــراب 
يف   .)1( )الزوجــة(  املســتدعية  أهــل  منــزل  مــن 
املقابــل، رّدت املحكمــة جميــع طلبــات التأهيــل 

 .)3(

حّدهــا  بلغــت  االســتجابة  نســبة  أّن  ونلحــظ 
األقىص )%100( بالنسبة إىل تدبري اسرداد 
باملمتلــكات،  الضــرر  إلحــاق  منــع  أو  األغــراض 
تدابــر منــع  تعقبهــا نســبة االســتجابة التخــاذ 
طلبــات  قاربــت  املقابــل،  يف   .)75%( التعــّرض 
اإلخــراج مــن املنــزل أو منــع دخولــه كمــا النفقــة 

الحــاالت فقــط.   ثلــث 

أوضحــت املــادة 12 مــن هــم األشــخاص الذيــن 
النحــو  عــى  الحمايــة  قــرار  يف  شــمولهم  يلــزم 
اآليت: “يهدف أمر الحماية إىل حماية الضحية 
املقيمــن  وســائر  الفــروع  باقــي  أمــا  وأطفالهــا. 
إذا  الحمايــة  أمــر  مــن  فيســتفيدون  معهــا، 
كانــوا معّرضــن للخطــر، وكذلــك املســاعدون 
آخــر  شــخص  وأّي  والشــهود  اإلجتماعيــون 
يقّدم املســاعدة للضحية، وذلك ملنع اســتمرار 
باألطفــال  يقصــد  بتكــراره.  التهديــد  أو  العنــف 
املشــمولن حكمــاً بأمــر الحمايــة أولئــك الذيــن 
القانونيــة وفــق أحــكام  هــم يف ســن الحضانــة 
القوانــن  وســائر  الشــخصية  األحــوال  قوانــن 

بهــا”.  املعمــول 

فيما تم قبول طلب حماية الزوجة املستدعية 
يف 15 مــن أصــل 18 حالــة، فــإّن قــرار الحمايــة 
حــاالت   8 يف  إليهــا  باإلضافــة  األوالد  شــمل 
فقــط. وبالنظــر إىل الحــاالت التــي رفــض فيهــا 
األوالد،  الحمــايئ  قــراره  اشــتمال  القــايض 
نلحــظ أّن اإلبنــة كانــت راشــدة يف حالــة واحــدة 

منهــا.

باالتهامــات”،  ورشــقها  الســتفزازها  منزلهــم 
دم  و”ســفك  بالقتــل  التهديــد  عــن  ناهيــك 
املســتدعية ودم أخواتهــا” يف حــال اســتمرارها 

الــزواج. بطــان  دعــوى  تقديــم  يف 

أمــا العنــف اإلقتصــادي فقــد تمثــل وفــق بعــض 
املســتدعيات بحرمانهــّن مــن النفقــة ومنعهــّن 

مــن املصــروف، أو بيــع األثــاث.
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ما الدور الذي يمكن أن 
يقوم به الصندوق لو 
أنئش بشكل مناسب؟

ما العمل يك ال يبقى 
الصندوق حباً عىل ورق؟  

هل من دور للقضاء؟

تواجــه  التــي  االقتصاديــة  التحديــات  أمــام 
اآلليــات  إحــدى  الصنــدوق  يمثــل  النســاء، 
هــذا  مواجهــة  شــأنها  مــن  التــي  املســتحدثة 
واملســاهمة  وانعكاســاته،  التشــريعي  الواقــع 
يف تحسن الوضع االقتصادي للمرأة املعّنفة.

النســاء  حمايــة  قانــون  مــن   21 املــادة  بحســب 
وســائر أفــراد األســرة مــن العنــف، ينــدرج هــذا 
الصندوق ضمن خانة املؤسسات العامة التي 
تخضــع ألحــكام املرســوم 4517/1972 - النظــام 
يتــم  وبالتــايل،  العامــة.  للمؤسســات  العــام 
إنشــاؤه بموجــب مرســوم يصــدر عــن مجلــس 
القانــون،  إقــرار  ومنــذ   .)3 )املــادة  الــوزراء 
عــى  الصنــدوق  حــول  النقاشــات  اقتصــرت 
اقــرح  حيــث  عليــه،  الوصايــة  ســلطة  تحديــد 
التعديل الذي طرحته جمعية “كفى” والذي 
وزارة  وصايــة  مــن  نقلــه  نــواب،  عشــرة  وقعــه 
الشــؤون االجتماعيــة إىل وصايــة وزارة العــدل.

ويف حن أّن املادة 21 لم تحّدد بشكل مفّصل 
وعمّل دور هذا الصندوق، إاّل أنه، وبالعودة 
النــص  لروحيــة  القانــون وتبعــاً  مــا ورد يف  إىل 
واألســباب املوجبــة لــه، يمكــن اقــراح تقســيم 
هــذا الــدور إىل ثــاث مراحــل: مرحلــة الوقايــة، 
مرحلــة اإلجــراءات القضائيــة ومرحلــة مــا بعــد 
اإلجــراءات القضائيــة.  وبدورهــا، تشــتمل كل 
التدابــر  عــن  أمثلــة  عــى  املراحــل  مــن  مرحلــة 

التمكــن  اليــوم أن موضــوع  فيــه  ممــا ال شــك 
االقتصــادي للمــرأة يرتفــع فــوق كل االعتبــارات 
جانــب  إىل  وبالتــايل،  والسياســية.  الطائفيــة 
حمات املناصرة، ما هي الطرق التي يمكن أن 
تــؤدي إىل تفعيــل الصنــدوق موضــوع املقــال؟ 
الدولــة  ضــد  القضــاء  إىل  اللجــوء  يمكــن  هــل 
أن  خلفيــة  عــى  الصنــدوق،  بإنشــاء  إللزامهــا 
يــؤدي نظريــاً  القانــون  بنــود  التأّخــر يف تفعيــل 
املعّنفــات ويشــكل  بالنســاء  الضــرر  إلحــاق  إىل 

القانــون؟  مخالفــة لروحيــة وهــدف هــذا 

يجيــب التطبيــق اللبنــاين ملبــدأ فصــل الســلطات 
شــورى  مجلــس  نظــام  يمنــع  حيــث  بالنفــي، 
القضــاء  عمليــاً  )وهــو  املجلــس  هــذا  الدولــة 
أوامــر  إصــدار  مــن  لبنــان(  يف  األوحــد  اإلداري 
عــن  االمتنــاع  أو  معــّن  بعمــل  للقيــام  لــإلدارة 
الوحيــد  القضــايئ  الحــل  يكــون  قــد  بــه.  القيــام 
تتقــدم نســاء معّنفــات بدعــاوى  أن  هــو  املتــاح 
ضد الدولة أمام مجلس شورى الدولة، عى 
الحصــول عــى  هــو  الدعــوى  يكــون مطلــب  أن 
تعويــض عــن الضــرر الــذي أصابهــّن مــن جــّراء 
التنفيذيــة  املراســيم  إصــدار  يف  الدولــة  تلّكــؤ 

بقوانــن طائفــة الزوجــن كمــا يخضــع تحديــد 
لقضــاة  التقديريــة  للســلطة  النفقــة  قيمــة 
املدنيــة.  وحتــى  والروحيــة  الشــرعية  املحاكــم 
واضــح  موضوعــي  معيــار  يوجــد  ال  ولكــن 
إىل  يــؤّدي  ممــا  قيمتهــا،  لتحديــد  ومحــدد 
انخفاضهــا يف أغلــب األحيــان. وهــذا مــا أكدتــه 
دراســة لـ”هيومــن رايتــس واتــش” حّللــت 447 
الدينيــة  املحاكــم  عــن  صــادراً  قضائيــاً  حكمــاً 
ومحاميــات  نســاء  مــع  مقابلــة   70 ونظمــت 
عــن  مدافعــن  ونشــطاء  وأخصائيــن  وقضــاة 
الدراســة  هــذه  أظهــرت  وقــد  املــرأة.  حقــوق 
األحيــان ال  أغلــب  النفقــة يف  أحــكام  قيمــة  أّن 
تكفــي إلعالــة الزوجــات والعائــات كمــا أّنــه ال 
اقتصاديــاً  النســاء  لدعــم  بديلــة  آليــات  يوجــد 
إىل  وباإلضافــة  النفقــة.  طلــب  إجــراءات  أثنــاء 
عــى  باإلنفــاق  الــّزوج  التــزام  فــإن  ذكــر،  مــا 
يف  الطوائــف  جميــع  لــدى  يســقط  زوجتــه 
باإلجــراءات  املــرأة  بــدء  وهــي:  ظــروف محــددة 
الازمــة إلنهــاء الــزواج، ثبــوت عــدم قيــام املــرأة 
عليهــا،  املفروضــة  الزوجيــة  املوجبــات  بتنفيــذ 
لذلــك،  وتبعــاً  بالنشــوز.  عليهــا  حكــم  صــدور 
ال يعــود الــزوج ملزمــاً بتقديــم أيــة إعالــة ماليــة 
للمــرأة تحــت أي ظــرف. كمــا وأن نظــام امللكيــة 
ال يكــّرس امللكيــة املشــركة أو حّصــة املــرأة مــن 
البيــت الزوجــي. فباالســتناد إىل مــا تــم تناولــه 
أعــاه لناحيــة اعتمــاد املــرأة املــادي الكامــل عــى 
للعمــل  ماديــة  قيمــة  إعطــاء  وعــدم  الرجــل 
املنــزيل، ال يعتــّد غالبــاً بمســاهمات املــرأة املاليــة 
القواعــد  هــذه  أمــام  الــزواج.  يف  املاليــة  وغــر 
تجد املرأة نفسها يف أوضاع اقتصادية مرّدية 

املعّنفــة.  املــرأة  وبخاصــة يف حالــة 

جــاء  الصعوبــات،  هــذه  جميــع  وإزاء  لذلــك، 
األســرة  أفــراد  وســائر  النســاء  حمايــة  قانــون 
أّويل  كحــّل  األســري  العنــف  صنــدوق  لينــئ 
الزوجــن،  بــن  اإلقتصاديــة  القــّوة  لتفــاوت 
اإلنفصــال  دعــاوى  تســتتبعه  مــا  مــع  بخاصــة 
والعنف األسري من أعباء عى كاهل النساء.
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دور  تحقيــق  أجــل  مــن  اعتمادهــا  يمكــن  التــي 
الصنــدوق يف تمكــن املــرأة املعنفــة. 

تّتسم املرحلة األوىل بوسائل وخدمات تهدف 
االقتصــادي  التهميــش  مــن  املــرأة  حمايــة  إىل 
الجوانــب  مختلــف  يف  التدّخــل  عــرب  وذلــك 
التــي قــد تــؤّدي إىل تــرّدي الوضــع االقتصــادي 
للمــرأة. ومــن األمثلــة عــى هــذه الوســائل، مــا 
نــّص عليــه قانــون دولــة غانــا لحمايــة املــرأة مــن 
العنــف ـ عمــاً بمقرحــات هيئــة األمــم املتحــدة 
االســتناد  تــم  والتــي  الجنســن  بــن  للمســاواة 
ـ مــن تأمــن مراكــز يمكــن أن تلجــأ إليهــا  إليهــا 
املرأة املعّنفة والتي توّفر لها ما يلزم من مأكل 
ضمــن  تدخــل  قانونيــة  واستشــارات  وملبــس 
خانــة التمكــن القانــوين. كمــا يمكــن أن يســعى 
إليجــاد  تهــدف  مكاتــب  تمويــل  إىل  الصنــدوق 
التدريبــات  تقديــم  أو  للمــرأة  عمــل  فــرص 
إيجــاد  تخولهــا  التــي  املهــارات  لتنميــة  الازمــة 

العمــل. فــرص يف ســوق 

باإلضافة إىل ذلك، يمكن للصندوق أن يمّول 
الدراســات واألبحــاث التــي تهــدف إىل التمكــن 
االقتصــادي للمــرأة وذلــك عــرب إنشــاء شــراكات 
والجمعيــات  العــام  القطــاع  مؤسســات  مــع 
ومراكــز  الخــاص  القطــاع  وشــركات  املعنيــة 

والجامعــات.   األبحــاث 

اإلجــراءات  مرحلــة  أي  الثانيــة  املرحلــة  يف  أمــا 
بــدور  يقــوم الصنــدوق  القضائيــة، فيمكــن أن 
تحّمــل  وهــو  املــرأة  تمكــن  يف  أهميــة  يقــل  ال 
تخّولهــا  التــي  القانونيــة  اإلجــراءات  نفقــات 
الحصــول عــى حقوقهــا املاديــة. فمــن املعلــوم 
رفــع  تتطلــب  والروحيــة  الشــرعية  املحاكــم  أن 
والنفقــة  الــزواج  إلنهــاء  منفصلــة  دعــاوى 
والحضانــة كّل عــى حــدة، ممــا يرهــق كاهــل 
متابعتهــا  دون  ويحــول  اقتصاديــاً  املــرأة 
طلبــات  تقديــم  أن  كمــا  حقوقهــا.  لتحصيــل 
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صندوق العنف األسري؟ وأي سبل لتفعيله؟

الصندوق كحّل أّويل 
لتفاوت القّوة اإلقتصادية 

بني الزوجني 

تخضــع النســاء بشــكل عــام، وضمنــاً يف لبنــان 
اإلقتصاديــة  تبعّيتهــّن  يكــّرس  قانــوين  لنظــام 
الواقــع  هــذا  يتبلــور  مواردهــّن.  وقّلــة  للرجــال 
يف  الجندريــة  األدوار  تكريــس  خــال  مــن 
مــن  املــرأة  يعيــق  مــا  غالبــاً  وهــو  املجتمــع 
العمــل  ويجعــل  العمــل،  ســوق  إىل  الولــوج 
املنــزيل مــن واجبــات الزوجــة والــذي يقــع وفــق 
غــر  العمــل  خانــة  يف  االقتصــادي  التعريــف 
الشــخصية  األحــوال  قوانــن  وتقــوم  املأجــور. 
كزوجــة  املــرأة  دور  تكريــس  يف  أســايس  بــدور 
وحاضنــة، فتنــّص عــى واجبــات كا الزوجــن 
األدوار  وتحــّدد  الزوجيــة،  املؤسســة  ضمــن 
وبذلــك،  وقانونيــاً.  دينيــاً  املفروضــة  الجندريــة 
الزوجــة  إعالــة  موجــب  الــزوج  عــى  يكــون 
غــذاء  توفــر  مــن  يتضّمنــه  بمــا  واألطفــال 
الزوجــة  عــى  يرتــب  فيمــا  وكســاء،  ومــأوى 

بعــد نضــال ومطالبــات طويلــة، صــدر يف عــام 
أفــراد  وســائر  النســاء  حمايــة  قانــون   2014
األســرة مــن العنــف األســري. وممــا ال شــك فيــه 
إطــار  تكريــس  يف  ســاهم  قــد  القانــون  هــذا  أن 
األســري،  العنــف  مــن  املــرأة  لحمايــة  قانــوين 
طلــب  تقــّدم  أن  املعّنفــة  للزوجــة  أتــاح  حيــث 
أمــر حمايــة )وهــو تدبــر مؤقــت( ملنــع اســتمرار 
إجــراء  وهــو  بتكــراره،  التهديــد  أو  العنــف 
يشمل الضحية وأطفالها. ويمكن أن يتضّمن 
مــن  و14   12 املادتــن  بموجــب  الطلــب،  هــذا 
واملــأكل  للســكن  نفقــات  تســليف  القانــون، 
بالنفقــات  التكّفــل  كمــا  والتعليــم،  وامللبــس 
العنــف.   عــن  الناتــج  الطبــي  للعــاج  الازمــة 

التــي  واإلجــراءات  اآلليــات  لهــذه  إضافــة 
املــرأة  حمايــة  إىل  واآليلــة  القانــون  وضعهــا 
القانــون صندوقــاً  أنشــأ  العنــف األســري،  مــن 
خاصاً هدفه مســاعدة ضحايا العنف األســري 
للحــد  الســبل  وتوفــر  لهــم،  الرعايــة  وتأمــن 
منهــا  والوقايــة  األســري  العنــف  جرائــم  مــن 
وبالرغــم  أنــه،  إال  مرتكبيهــا.  تأهيــل  وإعــادة 
مــن  عــدداً  النســائية  الجمعيــات  اقــراح  مــن 
وصــوالً  القانــون  عــى  القانونيــة  التعديــات 
نــواب   10 قبــل  مــن  قانــون  اقــراح  تقديــم  إىل 
يف 24/11/ 2018، غاب هذا الصندوق بشــكل 
تاّم عن النقاشــات، وبقي كمعظم الصناديق 
ورق  عــى  حــرباً  اللبنــاين،  املشــّرع  أقّرهــا  التــي 
وبأيــة حــال فارغــاً. وتبــدو سياســة “الصناديــق 
يف  طبيعيــة  شــبه  ممارســة  هــذه  الفارغــة” 
إنشــاء  املشــّرع  يقــّر  بحيــث  اللبنــاين،  النظــام 
ضمــان  دون  مــن  قوانــن  بموجــب  صناديــق 
مــا  وهــذا  تأسيســها.  آليــة  تنظيــم  أو  مواردهــا 
نشــهده اليوم مثاً يف قانون تحرير اإليجارات 
يفّعــل،  لــم  صندوقــاً  أنشــأ  الــذي  القديمــة 
مــن  املــادة 8  املنشــأ بموجــب  البيئــة  وصنــدوق 
البيئــة رقــم 444/2002 والــذي  قانــون حمايــة 

فارغــاً.   بــدوره  يــزال  ال 

هــذا  تفعيــل  أهميــة  نناقــش  يــل،  مــا  يف 
آليــات  كإحــدى  ذلــك،  وإمكانيــة  الصنــدوق 
التمكــن االقتصــادي لضحايــا العنــف األســري 
يف لبنــان، وذلــك عــى ضــوء التجــارب العربيــة 

املقارنــة. والدوليــة 

ورعايــة  ومســاكنته  الــزوج  معاشــرة  موجــب 
الطهــو  ذلــك  يشــمل  بمــا  واملنــزل،  األطفــال 
والعّجــز.  باألطفــال  والعنايــة  والتنظيــف 
املنــزيل  الزوجــة  عمــل  كــون  مــن  وبالرغــم 
أساســياً لصحــة ورفــاه األشــخاص والعائــات 
مزاولــة  مــن  الــزوج  ولتمكــن  واملجتمعــات، 
نشــاطه االقتصــادي وبالتــايل لســّد احتياجــات 
األســرة املاديــة وتأمــن اســتمراريتها، إال أنــه مــا 

األجــر.   مدفــوع  غــر  عمــاً  يصّنــف  زال 

يســاوي  )وهــو  العمــل  هــذا  أهميــة  ورغــم 
املحــل  الناتــج  مــن   39%  -  10% نســبته  مــا 
االعتبــار  بعــن  يؤخــذ  ال  أنــه  إاّل  اإلجمــايل( 
نظــراً  االقتصاديــة  السياســات  طروحــات  يف 
قيمتــه  قيــاس  صعوبــة  حــول  الســائد  للــرأي 

وبالتايل ال أساس له يف املؤشرات االقتصادية 
انطاقــاً  العامــة.  السياســات  املعتمــدة لوضــع 
من ذلك، اعتربت األمم املتحدة يف عام 2013 
أن عــدم املســاواة يف توزيــع العمــل املنــزيل بــن 
املــرأة  لحقــوق  انتهــاكاً  يمثــل  والرجــل  املــرأة 
ويــؤّدي إىل إضعافهــا اقتصاديــاً، بخاصــة بعــد 
الطــاق. فإلقــاء عــبء العمــل املنــزيل عــى املــرأة 
العمــل.  ســوق  مشــاركتها يف  عــى  ســلباً  يؤثــر 
وقد أّكدت دراسة أجرتها “املركزية لإلحصاء 
ســنة  الــدويل  البنــك  مــع  بالتعــاون  لبنــان”  يف 
2010 أّن املــرأة تمثــل %25 مــن القــوة العاملــة 
يف لبنان، فيما يبلغ معدل توظيف الســيدات 
املتزوجــات %34 مقابــل %59 لغــر املتزوجــات

الدعــاوى  صعوبــة  تشــكل  أخــرى،  جهــة  مــن 

القضائية وتشّعبها يف حاالت العنف األسري 
عبئــاً عــى املــرأة، فيصبــح الجانــب االقتصــادي 
عائقاً أمام خروجها من عاقة عنيفة، بخاصة 
مــع ارتفــاع نفقــات الطــاق والوصــول للقضــاء 
اإلشــكاليات  أبــرز  ولعــّل  اإلثبــات.  وصعوبــات 
املــأوى حيــث  تكمــن يف غيــاب بيــوت األمــان أو 
يمكــن أن تلجــأ املــرأة املعّنفــة، وعــدم وجــود أي 
دعم اقتصادي لها حتى يف حال اســتحصالها 
عــى أمــر حمايــة مــن املحكمــة. أكــر مــن ذلــك، 
ويف حــال اإلنفصــال، وبالرغــم مــن أن القانــون 
يعطــي الزوجــة الحــق يف طلــب تنفيــذ موجــب 
النفقة املرتبة لها يف ذّمة الزوج أمام املحاكم 
املختصــة وبالتــايل إرغامــه عــى تأديــة واجباتــه 
املاليــة، إاّل أّن حــدود هــذا الحــق تبقــى مرتبطــة 

الحمايــة غالبــاً مــا يتطّلــب االســتعانة بمحــام. 
الرســوم  مــن  النســاء  القانــون  أعفــى  وفيمــا 
يشــمل  ال  مماثلــة،  طلبــات  عــى  املتوّجبــة 
تقــّدر  حيــث  االســتئنافية  املرحلــة  اإلعفــاء 
كلفــة اســتئناف قــرارات الحمايــة بـــ 200 دوالر 
الصنــدوق  يمثــل  أن  يمكــن  هنــا  ومــن  أمــريك 
مــوارد ماليــة تســاعد يف تخفيــف  لتأمــن  آليــة 
حمــل آخــر عــن كاهــل النســاء ويخولهــن تاليــاً 

حقوقهــن.  إىل  الوصــول 

وأخــراً يمكــن أن تتمثــل مســاهمات الصنــدوق 
يف  القضائيــة  اإلجــراءات  بعــد  مــا  مرحلــة  يف 
تنفيــذ  يف  األســري  العنــف  ضحايــا  مســاعدة 
بمــا  لصالحهــم  الصــادرة  الحمايــة  قــرارات 
التــي  النفقــات  عــى  اســتحصال  مــن  تتضمنــه 
ترتــب يف ذمــة املحكــوم عليــه لضحايــا العنــف 
بموجــب قــرار الحمايــة. وهنــا، يمكــن االســتناد 
عربيــة.  دول  يف  النفقــة  صناديــق  تجــارب  إىل 
فبالرغم من تمّيز الصندوق لناحية تخصيص 
موارده لحماية ضحايا العنف األسري، إاّل أن 
لــدور صناديــق  بإمكانــه أن يــؤّدي دوراً مماثــاً 
تنفيــذ حكــم  عــام وهــو ضمــان  بشــكل  النفقــة 
تتمثــل  وبالتــايل  تنفيــذه.  يتعــذر  الــذي  النفقــة 
املبلــغ  الصنــدوق  بتســليف  املســاعدة  هــذه 
املحدد يف قرار الحماية للمرأة املعنفة ومن ثم 
الســلفة  قيمــة  لتحصيــل  املــرأة  محــل  الحلــول 
مــن الرجــل مباشــرة. أخــراً إن صنــدوق النفقــة 
الفلســطيني  النفقــة  وصنــدوق  البحريــن  يف 
حيــث  مــن  شــبهاً  األكــر  الصندوقــان  همــا 
 .223/2014 لصنــدوق  القانونيــة  الطبيعــة 
ففيمــا يتبــع صنــدوق النفقــة البحرينــي لــوزارة 
العدل ويتوىّل إدارته مجلس إدارة يتألف من 
والقطــاع  الحكومــي  للقطــاع  تابعــن  أعضــاء 
الفلســطيني  النفقــة  صنــدوق  يتبــع  األهــل، 
لوصايــة مجلــس الــوزراء ويــدار بمجلــس إدارة 
يضع كل أنظمته. أما لناحية تحصيل النفقة 
النفقــة  لــه  تجــب  ملــن  يمكــن  الحالتــن،  ففــي 
املعنيــة،  للهيئــات  النفقــة  حكــم  إبــراز  قانونــاً 
فتقــوم هــذه الهيئــات بتســليفه املبلــغ املحكــوم 
هــذه  لصالــح  بــه  املحكــوم  الديــن  لينتقــل  بــه، 
املحكــوم  مداعــاة  ذاك  إذ  تتــوىل  التــي  الهيئــة 

لتحصيلــه. بــه  عليــه 

»يتبلور هذا 
الواقع من خالل 

تكريس األدوار 
الجندرية يف 
املجتمع وهو 

غالبًا ما يعيق 
املرأة من الولوج 

إىل سوق 
العمل، ويجعل 
العمل املنزيل من 

واجبات الزوجة 
والذي يقع 

وفق التعريف 
االقتصادي يف 

خانة العمل غي 
املأجور«

»قد يكون الحل 
القضايئ الوحيد 

املتاح هو أن 
تتقدم نساء 

معّنفات بدعاوى 
ضد الدولة 

أمام مجلس 
شورى الدولة، 

عىل أن يكون 
مطلب الدعوى 

هو الحصول 
عىل تعويض 

عن الضرر 
الذي أصابهّن 
من جّراء تلّكؤ 

الدولة يف 
إصدار املراسيم 

التنفيذية املنشئة 
للصندوق«

للصنــدوق.  املنشــئة 

قانــون  بنــود  مــن  الكثــر  بخــاف  أنــه  ويســّجل 
عليــه  املقرحــة  والتعديــات  النســاء  حمايــة 
والتــي قــد ال تجــد قبــوالً لــدى مختلــف الهيئــات 
حــاداً  االنقســام  يبقــى  املعنّيــة حيــث  النســائية 
واملجموعــات  العلمانيــة  املجموعــات  بــن 
كمطلــب  الصنــدوق  تفعيــل  يــربز  املحافظــة، 
هــذه  عليــه مجمــل  ُتجمــع  أن  يفــرض  موّحــد 

الهيئــات.
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قوانني العمل والضمان 
اإلجتماعي 2

نتنــاول هنــا تباعــاً املقرحــات املرتبطــة باملســاواة 
ثــم  ومــن  العمــل،  مــكان  يف  املــرأة  وحمايــة 
مــن  وعائلتهــا  باســتفادتها  املّتصلــة  املقرحــات 

االجتماعــي. الضمــان 

حديثــاً  إقرارهــا  تــم  التــي  القوانــن  أبــرز  ومــن 
ورقــم   266 رقــم  القانونــان  املجــال  هــذا  يف 
إجــازة  مهلــة  بتمديــد   2014 يف  الصــادران   267
األمومــة. وفيمــا أّدى األول إىل تمديــد اإلجــازة 
مــن 60 يومــاً إىل 10 أســابيع بمــا يتصــل بالنســاء 
العامــن،  املوظفــن  نظــام  يشــملهّن  اللــوايت 
مــن  األمومــة  إجــازة  تمديــد  إىل  الثــاين  انتهــى 
بالنســاء  يتصــل  بمــا  أســابيع   10 إىل  أســابيع   5

العمــل.  قانــون  يشــملهن  اللــوايت 

إجــازة  ّمــدة  توحيــد  تــم  قــد  بذلــك  ويكــون 
العــام  القطاعــن  يف  للعامــات  األمومــة 
أفــراد  إاّل  ذلــك  مــن  يســتثنى  وال  والخــاص. 
الهيئــة التعليمّيــة يف املعاهــد الخاّصــة اللــوايت 
يتمّتعــن بإجــازة أمومــة تمتــد لشــهرين براتــب 
)بموجــب  راتــب  بنصــف  ثالــث  وشــهر  كامــل 
املــاّدة 24 مــن قانــون تنظيــم الهيئــة التعليمّيــة 
عليــه  تنــّص  قــد  ومــا  الخاّصــة(  املعاهــد  يف 
ذاك.  أو  القطــاع  هــذا  يف  الجماعيــة  العقــود 

األمومــة،  إجــازة  تقــّدم بخصــوص  عمــا  فضــاً 
يف  النــواب  مجلــس  إىل  الحكومــة  أحالــت 
2018/1/9 مشــروع قانــون ملنــح إجــازة أبــّوة أحيــل 
يف 2019/1/10 إىل كّل من لجنتي الصحة العامة 
املهــم  مــن  ويبقــى  لدراســته.  واملوازنــة  واملــال 
ترّقــب مــا ســتؤول إليــه مهلــة اإلجــازة املمنوحــة 
هــو  إنمــا  اإلتجــاه  هــذا  يف  تشــريع  وأي  لــألب. 
تعزيــز ملبــدأ املســاواة وتطويــر للنظــرة التقليديــة 
تحديــداً  الجندريــة  األدوار  حــول  الســائدة 
ضمــن العائلــة، بحيــث غالبــاً مــا يقــع عــى املــرأة 
وحدهــا عــبء تربيــة األوالد والتواجــد معهــم 
حســاب  عــى  األوىل،  املرحلــة  يف  خصوصــاً 

املهنــي.  وتقّدمهــا  عملهــا 

بالنســبة إىل نطــاق تطبيــق قانــون العمــل، مــن 
املعلــوم أّن املــادة 7 مــن قانــون العمــل تســتثني 

ضــرورة  حــول  العــام  الخطــاب  تنامــي  ظــل  يف 
تعديــل قوانــن األحــوال الشــخصية الطائفيــة 
تمييزيــة  أحــكام  عــن  غالبهــا  يرشــح  والتــي 
عــّدة ضــد النســاء، مــن الضــروري أن نذّكــر أّن 
الطوائــف،  عــى  يقتصــر  ال  املــرأة  ضــد  التمييــز 
القوانــن  مــن  العديــد  يف  ماثــاً  يــزال  مــا  وأّنــه 
املدنية التي تدخل ضمن صاحيات السلطات 
العامــة للدولــة حصــراً. ومجــّرد التذكــر بهــذا 
األمــر يدفعنــا إىل تقييــم مــدى التــزام الحكومــة 
التمييــز  عــى  بالقضــاء  التشــريعي  واملجلــس 
أبــرز  ســرنصد  املقــال،  هــذا  ويف  النســاء.  ضــد 
عــن  ســواء  الصــادرة  التشــريعية  املبــادرات 
نضعهــا  والتــي  النــواب،  عــن  أو  الحكومــة 
النيابيــة  والطفــل  املــرأة  لجنــة  رئيســة  برســم 
لشــؤون  الدولــة  ووزيــرة  الديــن  عــز  عنايــة 
والشــباب  للنســاء  اإلقتصــادي  التمكــن 
فيوليــت الصفــدي والنــواب املدعّويــن لحضــور 
اقراحــات  ملناقشــة  خاصــة  تشــريعية  جلســة 
بتاريــخ  باملــرأة  تعنــى  التــي  القوانــن  ومشــاريع 
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ولتســهيل عــرض هــذه املبــادرات التشــريعية، 
ارتأينا توزيعها عى ثاثة محاور مرتبطة عى 
الحّيزيــن  يف  املــرأة  ضــد  التمييــز   )1 بـــ:  التــوايل 
الخاص واألسري )2( قوانن العمل والضمان 
الحيــاة  يف  املــرأة  مشــاركة   )3( اإلجتماعــي؛ 

التشــريعي  املشــهد  أّن  العلــم  مــع  السياســية. 
إلغــاء  إىل  اإلشــارة  دون  مــن  يكتمــل  ال  هــذا 
لألحــكام  الســنة  هــذه  خــال  النيابــي  املجلــس 
يف  اإلفــاس  بــاب  مــن  املــرأة  ضــد  تمّيــز  التــي 
بشــأنه  نحيــل  والــذي  الرّبيــة،  التجــارة  قانــون 
وإىل  عليــه،  لـ”املفكــرة”  ســابق  تعليــق  إىل 
املــرأة  بحــق  املرتبطــة  التشــريعية  املبــادرات 
بمنح الجنسية ألوالدها التي ارتأت “املفكرة” 
نظــراً لحجــم امللــف تكريــس مقــال مســتقل لهــا 

العــدد. هــذا  يف  منشــور 

إىل  اإلشــارة  تجــدر  ذلــك،  يف  املــي  وقبــل 
إىل  رئيــي  بشــكل  يســتند  العمــل  هــذا  أّن 
لشــؤون  الوطنيــة  للهيئــة  التوثيقــي  النشــاط 
بعــض  ومقابلــة  الســنوية  تقاريرهــا  يف  املــرأة 
لجنــة  نشــاط  متابعــة  إىل  وأيضــاً  أعضائهــا 
ســنوي  تقريــر  آخــر  أّن  علمــاً  والطفــل،  املــرأة 
رســمي للهيئــة يعــود للعــام 2016 وأّن اللجــان 
وال  إليهــا  املحالــة  املقرحــات  تنشــر  ال  النيابيــة 

متاحــاً. دائمــاً  عليهــا  اإلّطــاع  يكــون 
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العشــر  الســنوات  يف  العقوبــات  قانــون  شــهد 
مــع  املــرأة  قضايــا  يف  هامــة  تعديــات  األخــرة 
صدور قانون تجريم اإلتجار بالبشــر )2011(؛ 
وقانــون إلغــاء األســباب التربيريــة والتخفيفيــة 

التمييز ضد املرأة يف 
الحّيزين الخاص واألسري 

إلغــاء جــرم اإلغــواء وفــض 
البــكارة

إجازة أبّوة

إلغاء عذر »ثورة الغضب« 
عقوبــة  وتشــديد  املخفــف 
قضايــا  يف  قصــداً  القتــل 
الحّيــز  يف  النســاء  قتــل 

و548(  252( األســري 

تطبيــق  نطــاق  توســيع 
قانون العمل للعاملني يف 
والزراعــة املنزليــة  الخدمــة 

نتائــج  ملعالجــة  اقرتاحــات 
بمــا  النســاء  ضــد  التمييــز 
األبويّــة  بالســلطة  يتصــل 
أو حضانــة األطفــال )495( 

قانــون  لتعديــل  مقــرتح 
)رقــم  األســري  العنــف 

)201 4 /293

اإلغتصاب الزوجي 

)504- 503(

أ1

أ

ب

ب

ث

ج

ت

لـ”جريمــة الشــرف” التــي تناولتهــا ســابقاً املــادة 
املــرأة  وقانــون حمايــة  )2011(؛  562/عقوبــات 
األســري  العنــف  إزاء  األســرة  أفــراد  وســائر 
يــل( )2014(؛  مــا  العنــف األســري يف  )قانــون 
وقانــون إلغــاء املــادة 522 التــي توقــف املاحقــة 
)أو  امــرأة  باغتصــاب  املتهــم  الشــخص  ضــد 
العــرض  عــى  اعتــداء  جريمــة  أي  مرتكــب 
بحســب قانــون العقوبــات( يف حــال عقــد زواج 
صحيــح بــن مرتكــب الجريمــة واملعتــدى عليهــا 

.)2017(

وعى الرغم من هذه الخطوات، يبقى قانون 
أو  تقليديــة  “اعتبــارات  عــى  مبنّيــاً  العقوبــات 
مــن مجــال،  أكــر  قيميــة للعائلــة تنســجم يف 
املوّجهــة  االعتبــارات  مــع  مبدئهــا،  يف  أقّلــه 
يف  والســّيما  الشــخصية،  األحــوال  لقوانــن 
والــزواج”.  الشــرف  مفهومــي  تعريــف  مجــال 
املقرحــات  أهــم  استكشــاف  هنــا  وســنحاول 
العقوبــات  قانــون  صعيــدي  عــى  املقدمــة 

األســري. العنــف  وقانــون 

املضمــار  هــذا  يف  التعديــل  إقراحــات  أول 
عــون  أالن  النائــب  بــه  تقــّدم  الــذي  اإلقــراح 
ونبيــل  زويــن  جيلبــرت  الســابقان  والنائبــان 

نقوال يف 2017/10/30 الرامي إىل استكمال إلغاء 
مبــدأ إعفــاء مرتكــب الجريمــة مــن العقــاب يف 
حــال عقــد زواج صحيــح مــن قانــون العقوبــات 

عقوبــات(.  و518   505(

ويأىت هذا املقرح بمثابة صدى للتعديل الذي 
جرى يف آب/أغسطس 2017 يف خضم النقاش 
مــن  املغتصــب  إفــات  إلغــاء  وجــوب  حــول 
العقــاب يف حــال زواجــه الاحــق مــن ضحيتــه. 
التعديــل  لهــذا  تبعــاً   522 املــادة  بقيــت  فقــد 
تنتــج مفاعيلهــا )إعفــاء مرتكــب الجريمــة مــن 
العقاب يف حال عقد زواج صحيح( يف مجمل 
اغتصــاب.  فيهــا  يحصــل  لــم  التــي  الحــاالت 
ومــن هــذه الحــاالت، املجامعــة الرضائيــة مــع 
ولــم  عمــره  مــن  عشــرة  الخامســة  أتــّم  قاصــر 
يتــم الثامنــة عشــرة )مــادة 505(، وفــض بــكارة 
وبالوعــد  باإلغــواء  قاصــرة،  أم  راشــدة  فتــاة، 
األســباب  اعتــربت  وقــد   .)518 )مــادة  بالــزواج 
املــادة  إلغــاء  الدعــوة إىل  أّن  املوجبــة للمقــرح 
أّن »تطــّور العاقــات اإلنســانية  518 تكمــن يف 
إخــراج  إىل  بصــورة حتمّيــة  يــؤدي  املجتمــع  يف 
العاقــات الجنســية بــن إمــرأة ورجــل كاهمــا 
مــع  الجــزايئ«،  التجريــم  دائــرة  مــن  راشــدان، 
العلم أّن »فض بكارة قاصر يقع تحت وصف 
املــواد 505 عقوبــات التــي تعاقــب عــى املجامعــة 
مــع قاصــر«، ممــا يجعــل املــادة مــن دون لــزوم 
يف ما خّص القاصرات. وقد أحيل اإلقراح إىل 
لجنــة اإلدارة والعــدل ولجنــة حقــوق اإلنســان 

يف 2017/11/1. 

اإللغــاء  معالجــة  وبهــدف  عينــه،  اإلطــار  يف 
النائــب  تقــّدم  للمــادة 522 عقوبــات،  الناقــص 
لتعديــل  باقــراح   2018/5/13 يف  كــروز  إيــل 
املادتن 505 )مجامعة قاصر( و518 )إغواء مع 
تربيــر  إمكانيــة  إلغــاء  إىل  يرمــي  البــكارة(  فــض 
أبقــى هــذا  بــزواج الحــق. وإْذ  أي مــن الجرائــم 
املقــرح جــرم فــض البــكارة قائمــاً، فإّنــه ذهــب 
إىل العكــس مــن اإلقــراح الســابق الــذي ألغــاه 
يف اتجــاه توحيــد العقوبــة بحيــث بــات الحبــس 
ســتة  إىل  يصــل  كان  )بينمــا  ســنة  عــن  يقــل  ال 
أشهر كحد أقىص( والغرامة بن 5 و10 ماين 
ألــف   200 أقصاهــا  قيمــة  )عــوض  لبنانيــة  لــرة 
لــرة( مهمــا كان عمــر »الفتــاة«. وكان القانــون 
املعتــدى  كان  إذا  العقوبــة  شــّدد  قــد   2017/53
 5 عــن  الحبــس  عقوبــة  تقــل  )ال  قاصــراً  عليــه 
وعقوبــة  عامــاً  و18   15 بــن  كان  إذا  ســنوات 
األشــغال الشــاقة عــن 7 ســنوات يف حــال كان 
دون 15 عامــاً(. كمــا فتــح اقــراح النائــب كــروز 
بــاب إثبــات هــذا الجــرم بــكل وســائل اإلثبــات، 
خطــر  مــس  مــن  ذلــك  يســتتبع  قــد  مــا  مــع 
بالخصوصيــة. وأحيــل اإلقــراح إىل كل لجنتــي 

للدراســة. اإلنســان  وحقــوق  والعــدل  اإلدارة 

مــن الافــت جــداً يف هــذا اإلطــار إقــراح القانــون 
 ،2018/2/5 يف  كــروز  إيــل  النائــب  مــن  املقــّدم 
)اســتفادة   252 املادتــن  تعديــل  إىل  والرامــي 
مرتكــب الجريمــة مــن العــذر املخفــف يف حــال 
إقدامــه عليهــا تحــت وطــأة ثــورة غضــب شــديد( 
و548 )حــاالت تشــديد عقوبــة القتــل قصــداً(.

النائــب كــروز عــى إســتثناء  اقــراح  نــّص  وقــد 
»قتــل، جــرح، ضــرب أو إيــذاء الزوجــة، األم، 
املجــرم  يعتــرب  إمــرأة  أيــة  أو  املطّلقــة  األخــت، 
وصّيــاً أو ولّيــاً ألمرهــا« مــن إمكانيــة اإلســتفادة 

مــن هــذا العــذر املخفــف )عــذر الغضــب(. 

أما التعديل الثاين، فيتعّلق بإضافة حالة إىل 
التــي يعاقــب  الحــاالت  تعــّدد  التــي  املــادة 548 
الشــاقة  باألشــغال  القصــدي  القتــل  فيهــا 
املؤبــدة، وهــي حالــة قتــل »الزوجــة أو املطّلقــة 
أو األخت أو اإلبنة أو الوالدة أو أية إمرأة يعد 

الفاعــل ولّيــاً ألمرهــا أو وصّيــاً عليهــا«. 

قــرار  عــى  فعــل  كــردة  املقــرح  هــذا  ويــأيت 
بتاريــخ  الصــادر  بــروت  جنايــات  محكمــة 
2016/7/14 بتخفيــض عقوبــة زوج منــال عــايص 
زوجتــه  قتلــه  ثبــوت  رغــم   252 للمــادة  طبقــاً 
بطريقــة وحشــية بحضــور والدتهــا وعــدد مــن 
بأنــه  فعلــه  الــزوج  بــرر  وقــد  أســرتها.  أفــراد 
اكتشــاف  إثــر  يف  شــديد  غضــب  ثــورة  يف  كان 
ختــام  ويف  آخــر.  رجــل  مــع  لــه  زوجتــه  خيانــة 
تحليــل للوقائــع اســتغرق 45 صفحــة، قبلــت 
تثبتــت  بعدمــا  املخّفــف  العــذر  هــذا  املحكمــة 
إىل  لتنتهــي  غضبــه  ومــن  الزنــا  حصــول  مــن 
ثــاث ســنوات وتســعة  تخفيــض العقوبــة إىل 
ردود  الحكــم  هــذا  لقــي  وقــد  فعليــة«.  أشــهر 
واملنظمــات  العــام  الــرأي  لــدى  شــديدة  فعــل 
إحيــاء  إعــادة  اعتــربوه  مــا  بســبب  الحقوقيــة، 
ســتارة  تحــت  النســاء  لقتــل  كعــذر  »الشــرف« 
خطــوة  خطــا  لبنــان  كان  بعدمــا  الغضــب، 
)»جريمــة  562/عقوبــات  املــادة  بإلغــاء  هامــة 
محكمــة  أّن  ويلحــظ  أســلفنا.  كمــا  الشــرف«( 
 2017/11/2 يف  الحكــم  ونقضــت  عــادت  التمييــز 
الشــاقة  باألشــغال  الجــاين  عــى  وحكمــت 
املحكمــة  خلصــت  وقــد  عامــاً.   18 مــدة  املؤقتــة 

إىل هــذه النتيجــة بعدمــا حجبــت عنــه إمكانيــة 
أّن »املشــرع  اعتــربت  التــذّرع بالغضــب بعدمــا 
واضحــة  جنائيــة  سياســة  اّتبــع  قــد  اللبنــاين 
الجرائــم  مــن  النــوع  هــذا  بخصــوص  متدّرجــة 
حتــى وصــل إىل مرحلــة إلغــاء األعــذار املخففــة 
فيهــا حتــى وليــس املحّلــة فحســب يف القتــل أو 
اإليــذاء«. وقــد أحيــل هــذا اإلقــراح إىل لجنتــي 
.2018/2/7 يف  والطفــل  واملــرأة  والعــدل  اإلدارة 

النائبــن  مــن  كل  تقــّدم  آخــر،  صعيــد  عــى 
يف  جعجــع  طــوق  وســريدا  عقيــص  جــورج 
 503 للمادتــن  تعديــل  باقــراح   2019/3/6
و504/عقوبــات. فاملادتــان تخرجــان االغتصــاب 
مــا يســتتبع  مــع  املعاقبــة،  دائــرة  مــن  الزوجــي 
قانــون  يف  صراحــة  ورد  ملــا  تكريــس  مــن  ذلــك 
األســري،  العنــف  مــن  األســرة  أعضــاء  حمايــة 

بالجمــاع«.  الزوجــي  »الحــق  أي 

وفيمــا يعمــد اإلقــراح إىل تجريــم هــذا الفعــل 
)االغتصــاب الزوجــي(، فقــد مّيــزه عــن حــاالت 
االغتصــاب األخــرى مــن خــال اعتبــاره جنحــة 
يعاقــب عليهــا مــن 6 أشــهر إىل ســنتن، فيمــا 
جنايــات  األخــرى  االغتصــاب  حــاالت  تعــّد 
خمــس  الشــاقة  باألشــغال  عليهــا  يعاقــب 
العقوبــات  تشــديد  وتــم  األقــل.  عــى  ســنوات 
وفــق أحــكام املــادة 257/عقوبــات يف حــال أدى 
)وفــاة،  الضحيــة  عــى  أذى خطــر  الفعــل إىل 
فقــدان الجنــن، إنتحــار...( أو يف حــال إشــراك 

عــدة أشــخاص عــى إرتكابــه. 

املرتبطــة   504 املــادة  إىل  بالنســبة  نفســه  األمــر 
بســبب  املقاومــة  يســتطيع  ال  مــن  باغتصــاب 
نقص جسدي أو نفي أو الخداع، مع تحديد 
ســنوات.   3 حتــى  ســنة  مــن  حبــس  عقوبــة 
وهــو أمــر يقبــل النقــاش عــى ضــوء التطــورات 
الفقهيــة املّتصلــة بحقــوق األشــخاص املعّوقــن 

جنســية.  عاقــات  بإقامــة  ذهنيــاً 

وأحيل هذا اإلقراح إىل كل من لجنتي اإلدارة 
والعدل واملرأة والطفل بتاريخ 2019/3/13. 

يف هذا اإلطار، يسجل اقراحان تقدمت بهما 
النائبــة بــوال يعقوبيــان، بهــدف التخفيــف مــن 
يتصــل  بمــا  النســاء  ضــد  التمييــز  نتائــج  حــدة 
بالســلطة األبويّــة أو حضانــة األطفــال، والتــي 
تدخــل ضمــن صاحيــات القوانــن الطائفيــة.  

االقــراح األول تــم تقديمــه يف 2019/4/2. ففيمــا 
تجــّرم املــادة 495 مــن قانــون العقوبــات خطــف 
عــن  نزعــه  قصــد  برضــاه  ولــو  قاصــر  إبعــاد  أو 
الحراســة،  أو  الواليــة  عليــه  لــه  مــن  ســلطة 
األب  عــى  تطبيقــه  حصــر  إىل  التعديــل  يرمــي 
امتثــال أحدهمــا ألمــر  عــدم  أو األم يف »حالــة 

القاصــر«.  بإحضــار  قضــايئ 

وأبــرز مــا جــاء يف األســباب املوجبــة أّن إجتهــاد 
محكمة التمييز إســتقر عى إســتثناء الوالدين 
بعــض  ولكــن  عقوبــات،   495 املــادة  مــن 
النيابــات العامــة بقيــت تخالــف ذلــك وتاحــق 
أحــد الوالديــن عــى أســاس تلــك املادة. كذلــك 
رأت األسباب املوجبة أنه من »املعيب« إلحاق 
عقوبة بأحد الوالدين يف هذه الحالة، موازية 
للعقوبــة التــي تنالهــا األم التــي قتلــت وليدهــا 
إتقــاًء للعــار )املــادة 551 عقوبــات( لذلــك وجــب 

تعديلها. وقــد  عــرب   495 املــادة  تفســر  إعــادة 
أحيــل هــذا اإلقــراح إىل لجــان اإلدارة والعــدل 
وحقــوق اإلنســان واملــرأة والطفــل وإىل رئاســة 

.2019/4/10 الحكومــة يف 

أمــا االقــراح الثــاين )وهــو معّجــل مكــّرر( فقــد 
تعديــل  إىل  ويرمــي   2018/11/12 يف  تقديمــه  تــم 
مدنيــة،  أصــول محاكمــات   1003 املــادة  أحــكام 
عــن  المتناعهــا  إكراهيــاً  األم  حبــس  إللغــاء 
كــردة  اإلقــراح  هــذا  وأىت  ولدهــا.  تســليم 
األوالد  النتــزاع  املحزنــة  املشــاهد  عــى  فعــل 
مــن أمهاتهــم أو توقيفهــن بقــرارات مــن دوائــر 
إاّل  أوالدهــّن.  تســليم  رفضهــّن  بعــد  التنفيــذ 
أّن صفــة العجلــة قــد أســقطت عــن املقــرح يف 
الجسلة التشريعية املنعقدة يف 6 و2019/3/7، 

للمناقشــة. اللجــان  إىل  ليعــاد 

بعد سنوات من إصدار قانون العنف األسري 
منظمــة  أعــّدت   ،2014/5/7 يف   2014/293 رقــم 
بهــدف  لــه  تعديــل  قانــون  مســوّدة  »كفــى« 
تعزيز حماية النساء. وفيما أعلنت أوالً وزارة 
العــدل تبّنيــه وإحالتــه إىل مجلــس الــوزراء يف 
عــن  الســابقة  الحكومــة  عجــز  فــإن   ،2017/4/7
عشــرة  إلقنــاع  »كفــى«  منظمــة  دفــع  إقــراره 
 26 بتاريــخ  قانــون  كاقــراح  بتقديمــه  نــواب 
 2018/11/28 يف  وأحيــل   ،2018 الثــاين  تشــرين 
واإلدارة  الوطنــي،  الدفــاع  لجنــة  مــن  كّل  إىل 
والعــدل، واملــال واملوازنــة، والصحــة العامــة، 

الحكومــة.   ورئاســة  املشــركة  اللجــان  وإىل 

ومــن أبــرز مــا تضّمنــه االقــراح توســيع تعريــف 
العنــف  أعمــال  وجعــل  األســري  العنــف 
األســري جرمــاً بحــد ذاتــه وتشــديد العقوبــات 
أســري  عنــف  عــن  ترشــح  التــي  الجرائــم  عــى 
فضــاً  عنــه،  املســؤولن  مروحــة  وتوســيع 
اإلقــراح  نــص  كمــا  الزنــا.  جــرم  إلغــاء  عــن 

عــى شــمل جميــع األطفــال بقــرارات الحمايــة 
الصادرة لصالح النساء. كما يضيف التعديل 
املمكنــة إخضــاع »مرتكــب  الحمايــة  تدابــر  إىل 
تأهيــل  لــدورات   )...( األســري،  العنــف  جــرم 

متخصصــة«.  مراكــز  يف  العنــف،  ضــد 

كمــا يوّســع التعديــل مــن قاعــدة التخّصــص يف 
جرائــم العنــف األســري. ففضــاً عــن تخصيــص 
أحــد املّدعــن العامــن وفــق قانــون 2014، ينــص 
ليشــمل  التخصيــص  تعميــم  عــى  االقــراح 
قضــاة التحقيــق وقضــاة الحكــم )قــاض منفــرد 

جــزايئ ومحكمــة جنايــات(.  

يضــاف إىل هــذه املقرحــات، املقرحــات املتصلــة 
التــي سنناقشــها  التحــّرش  بالتصــّدي ألفعــال 
ارتباطهــا  إىل  بالنظــر  الثــاين،  القســم  ضمــن 

العمــل. بمجــال 

»يؤشر حصر 
التحّرش 

بالتحّرش 
الجنيس وإدراجه 

ضمن فصل 
»الحّض عىل 

الفجور والتعّرض 
لألخالق واآلداب 
العامة« إىل كون 
منطلق التجريم 
يكمن يف حماية 

أخالقيات وآداب 
املجتمع، وليس 
حماية الضحية«
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الجنــي.  التحــرش  ملعاقبــة  جديــدة  مــادة 
الجنــي  بالتحــرش  التحــرش  حصــر  ويؤشــر 
الفجــور  عــى  »الحــض  فصــل  وإدراجــه ضمــن 
والتعرض لألخاق واآلداب العامة« إىل كون 
منطلــق التجريــم يكمــن يف حمايــة أخاقيــات 
الضحيــة.  حمايــة  وليــس  املجتمــع،  وآداب 

التحــّرش  إىل  إشــارة  أيــة  النّصــن  ويفتقــد كا 
املعنوي، كما يخلوان من أية تدابر للتخفيف 
دمــج  وتــّم  الضحيــة.  عــى  اإلثبــات  عــبء  مــن 
العاّمــة  الهيئــة  هامــش  عــى  النّصــن  هذيــن 
قانــون  اقــراح  ليشــّكا  النيابــي،  للمجلــس 
للمناقشــة. النيابيــة  اللجــان  أعيــد إىل  موّحــداً 

يجــدر  املقرحــات،  درس  يف  املــي  قبــل 
 2013 يف  أقــّر  الــوزراء  مجلــس  أّن  التذكــر 
التعويضــات  مــن  اإلســتفادة  شــروط  تعديــل 
القطــاع  يف  باملوظفــن  الخاصــة  العائليــة 

لعــام.  ا

املوّظــف  كان  التعديــات،  هــذه  إقــرار  فقبــل 
العائــل  التعويــض  مــن  يســتفيد  وحــده 
فكانــت  املوّظفــة  أّمــا  وأوالده.  زوجتــه  عــن 
شــروط  ضمــن  التعويــض  هــذا  مــن  تســتفيد 
عجــز  بحــاالت  جميعهــا  ترتبــط  محــّددة 
الحــال  يــزال  ال  )كمــا  وفاتــه  أو  الــزوج 
بالنســبة للمــرأة يف قوانــن الضمــان املطلــوب 
تعديلهــا(. أمــا بموجــب التعديــل، فتطابقــت 
والزوجــة.  الــزوج  بــن  اإلســتفادة  شــروط 
فــرض  قــد  املدنيــة  الخدمــة  مجلــس  وكان 
وضــع معيــار لإلختيــار بــن الــزوج والزوجــة، 
فرســا األمــر عــى منــح حــق األفضليــة يف حــال 
للذي/التــي  كليهمــا،  يف  الشــروط  توافــرت 
يكون األعى رتبة )أي راتباً(. غر أنه سرعان 
مــا  إىل  األمــر  يعيــد  املعيــار  هــذا  أّن  تبــّن  مــا 
ثبــت  األحيــان  أغلــب  ويف  أنــه  إذ  عليــه،  كان 
إذاً  راتبــاً. فلــم يتحقــق  الرجــل هــو األعــى  أّن 
وعلمنــا  املعيــار.  هــذا  بوضــع  املســاواة  شــرط 
صــدد  يف  املــرأة  لشــؤون  الوطنيــة  الهيئــة  أّن 

النــص. لهــذا  جديــد  تعديــل  عــى  العمــل 

ورئيســة  النائبــة  تقّدمــت  اإلطــار،  هــذا  يف 
جيلبــرت  الســابقة  والطفــل  املــرأة  لجنــة 
زويــن بخمســة إقراحــات إىل مجلــس النــّواب 
بتاريخ 17/4/2007. يتعّلق االقراحن األّول 
املرتبطــة  املســتحقة  بالتقديمــات  والثــاين 
مــن  واألمومــة  املــرض  )بــاب  األمومــة  بإجــازة 

اإلجتماعــي(.  الضمــان  قانــون 

 /2 البنــد   16 املــادة  بتعديــل  أّولهمــا  ويقــي 
ضمــان إجتماعــي )ض.إ. يف مــا يــل( املتعّلقــة 
الضمــان  إىل  املســبقة  اإلنتســاب  بمــدة 
إجــازة  مــن  املضمونــة  لتســتفيد  الضروريــة 
األمومة املدفوعة. فالبند يف صيغته الحالية 
لإلســتفادة  املضمونــة  املــرأة  عــى  يشــرط 
انتســابها  يعــود  أن  األمومــة،  تعويــض  مــن 
قبــل  األقــّل  عــى  أشــهر  لعشــرة  الضمــان  إىل 
التعديــل  ويقــي  للــوالدة.  املفــرض  التاريــخ 

الشــرط. هــذا  بإلغــاء 

املــادة  بتعديــل  فيقــي  الثــاين،  اإلقــراح  أمــا 
املســتحق  األجــر  بمقــدار  املتعّلقــة  26/ض.إ. 
يف  املــادة  فتنــص  األمومــة.  إجــازة  خــال 
صيغتهــا الحاليــة عــى أّن “تعويــض األمومــة 
يعــادل ثلثــي متوســط الكســب اليومــي املعــّن 
يف الفقــرة 2 مــن املــادة 23 مــن هــذا القانــون، 
امتنــاع  بتاريــخ  يعتمــد  أن  يمكــن  والــذي كان 

صاحبــة العاقــة عــن العمــل أساســاً لحســاب 
تعويــض املــرض”. كمــا تشــرط الفقــرة األوىل 
مــن املــادة نفســها أن تمتنــع املــرأة عــن العمــل 
اإلجــازة.  هــذه  خــال  أجــر  أي  تتقــاىض  وأاّل 
األمومــة  تعويــض  رفــع  إىل  اإلقــراح  ويعمــد 
كامــل  اإلجــازة  هــذه  خــال  املــرأة  تتقــاىض  يك 
املذكوريــن  الشــرطن  ويلغــي  أجرهــا، 

التعويــض. هــذا  مــن  لإلســتفادة 

النيابّيــة  اللجــان  إىل  اإلقراحــن  كا  وأحيــل 
والعــدل،  اإلدارة  لجنــة  لدراســته:  التاليــة 
أقــرت  الصّحــة.  ولجنــة  واملوازنــة  املــال  لجنــة 
األول.  اإلقــراح  والعــدل  اإلدارة  لجنــة 
لجهــة  الثــاين  االقــراح  اللجــان  أقــرت  وإذ 
خــال  أجرهــا  كامــل  مــن  املــرأة  اســتفادة 
الشــرطن  إلغــاء  رفضــت  األمومــة،  إجــازة 
وهمــا  منــه  لإلســتفادة  أعــاه  إليهمــا  املشــار 
امتنــاع املــرأة عــن العمــل خــال هــذه اإلجــازة 
الفــرة. أجــر خــال هــذه  وعــدم تقاضيهــا أي 

وال بــّد مــن اإلشــارة إىل أن املــادة 26 املذكــورة 
تفعيــل  ذلــك  بــدل  يتــّم  إذ  عملّيــاً  تطّبــق  ال 
اللتــن  العمــل  قانــون  مــن  و29   28 املاّدتــن 
إجــازة  خــال  للمــرأة  الكامــل  األجــر  تمنحــان 
يف  التعديــل  هــذا  إقــرار  حــال  يف  األمومــة. 
تصبــح  النيابــي،  للمجلــس  العاّمــة  الهيئــة 
املــادة 26 مــن قانــون الضمــان منســجمة مــع 

املذكورتــن.  املاّدتــن 

ببــاب  والرابــع  الثالــث  اإلقراحــان  ويتعّلــق 
اإلقــراح  فيقــي  العائليــة.  التعويضــات 
الثالــث بتعديــل البنــد 2 مــن املــاّدة 46/ض.إ. 
التقديمــات  أّن  عــى  منــه  الفقــرة ج  تنــص  إذ 
الشــرعية  “الزوجــة  عــن  تتوجــب  العائليــة 
التــي تقيــم يف البيــت إذا لــم تكــن تــزاول عمــاً 
للزوجــة  يمكــن  ال  آخــر  بمعنــى  مأجــوراً”. 
العاملة أن تفيد زوجها من هذه التقديمات 
عائــل  تعويــض  أي  يلحــظ  لــم  النــّص  أّن  إذ 
املســاواة  إىل  اإلقــراح  ويهــدف  الــزوج.  عــن 
بــن الرجــل واملــرأة يف هــذه النقطــة أي إفــادة 
عــن  العائــل  التعويــض  مــن  الزوجــن  كا 
املضمــون  وغــر  العمــل  عــن  العاطــل  الــزوج 

بــدوره. 

هــذه  ضمــن  مــن  الرابــع  اإلقــراح  أمــا 
47/ض.إ..  املــاّدة  بتعديــل  فيقــي  السلســلة 

يف  الحاليــة،  بصيغتهــا  املــادة  وتعطــي 
لإلســتفادة  املطلوبــة  الشــروط  توّفــر  حــال 
يف  )أي  أشــخاص  عــّدة  يف  التعويــض  مــن 
الواحــد،  الولــد  إزاء  واألب(  األم  مــن  كل 
الحصــول  مــن  املضمــون  للوالــد  األفضلّيــة 
كانــت  إذا  إاّل  العائــل،  التعويــض  عــى 
الحضانــة يف عهــدة الوالــدة وحدهــا. والحــال 
أو  بالتبّنــي  لألهــل  بالنســبة  نفســها  هــي 
تعزيــز  اتجــاه  يف  املقــرح  ويذهــب  األوصيــاء. 
بحيــث  والوالــدة،  الوالــد  بــن  املســاواة 
الوالــدة  أو  الوالــد  التعويــض  مــن  يســتفيد 
عــى  الولــد  بأخــذ  ي/تصــّرح  الذي/التــي 
أي  عــن  التنــازل  اآلخــر  وعــى  عاتقه/هــا. 
عــى  املقــرح  ويشــمل  آخــر.  عائــل  تعويــض 
إىل  اإلشــارة  مــع  واألوصيــاء،  بالتبّنــي  األهــل 
املــادة  بحســب  تعطــى  التعويضــات  تلــك  أّن 
االقــراح  اســتبدل  لغايــة خمســة أوالد. وقــد 
أو  بـ”لــكّل مضمــون  “لــكّل رّب عائلــة”  عبــارة 
أحيــل  وقــد  مــع روحيتــه.  تماشــياً  مضمونــة” 
واملوازنــة  املــال  لجــان  إىل  اإلقراحــن  كا 
إقرارهمــا.  وتــم  والعــدل،  واإلدارة  والصّحــة 

الســابقة  النائبــة  عــادت  أخــرى  جهــة  مــن 
جيلبــرت زويــن وقّدمــت إقراحــاً مــع النائــب 
حــول   26/7/2011 بتاريــخ  مــوىس  ميشــال 
املرتبــط  )ج(/ض.إ.  بنــد   14 املــادة  تعديــل 
وتحديــداً  واألمومــة،  املــرض  ببــاب  أيضــاً 
تحــت  ســّجل  والــذي  املرضيــة،  بالتقديمــات 

.2011\479 الرقــم 

حــق  مــن  يحــّد  الحاليــة  صيغتــه  يف  فالبنــد 
الضمــان  مــن  زوجهــا  بإفــادة  العاملــة  املــرأة 
اإلجتماعي )فرع املرض واألمومة( وهو ُيقّيد 
اآلتيتــن:  الحالتــن  إحــدى  بتوّفــر  الحــق  هــذا 
أو  العمــر  مــن  الســّتن  تجــاوز  قــد  يكــون  أن 
جســدية  عقليــة/أو  بعاهــة  مصابــاً  يكــون  أن 
معيشــته.  تأمــن  عــى  قدرتــه  دون  تحــول 
إفــادة  يف  املــرأة  حــق  يبقــى  آخــر،  بمعنــى 
مرتبطــاً  اإلجتماعــي  الضمــان  مــن  زوجهــا 
معيشــته  تأمــن  عــن  الــزوج  “عجــز”  بحالــة 
يف  معنــوي(  أو  جســدي،  مــاّدي،  )عجــز 
حــن يفيــد الــزوج زوجتــه الشــرعّية بــدون أي 
فرمــي  املقــرح  التعديــل  أمــا  إضــايف.  شــرط 
اإلجتماعيــة  التغطيــة  مــن  الــزوج  إفــادة  إىل 
يكــون  أاّل  أبرزهــا  شــروط،  ضمــن  ولكــن 
صحّيــة  تقديمــات  أيــة  مــن  مســتفيداً  الــزوج 
أخــرى، أو أيــة مســاعدات مرضّيــة مــن نظــام 

عــام. إلزامــي 

اللجــان  إىل  لدراســته  االقــراح  وأحيــل 
والطفــل،  املــرأة  لجنــة  التاليــة:  النيابّيــة 
اإلدارة  ولجنــة  واملوازنــة  املــال  ولجنــة 
قــد  والطفــل  املــرأة  لجنــة  وكانــت  والعــدل. 
أقــّرت يف 8/10/2012 بعــض التعديــات عــى 
إســتفادة  بشــروط  مرتبــط  أبرزهــا  املقــرح، 
فأضافــت  املرضيــة.  التقديمــات  مــن  الــزوج 
الــزوج  يكــون  أاّل  مفــاده  شــرطاً  اللجنــة 
أضافــت  كمــا  بــدوره؛  مأجــوراً  عمــاً  يمــارس 
اللجنــة املذكــورة شــرطاً آخــر مفــاده أالّ يكــون 
املهــن  نقابــات  مــن  نقابــة  إىل  منتســباً  الــزوج 
أو  التجــاري  الســجل  يف  مســجاً  أو  الحــرة، 
يف ســجل املهــن. وقــد أّكــدت الهيئــة الوطنّيــة 
هــذا  أحقّيــة  عــدم  اللبنانّيــة  املــرأة  لشــؤون 

فيــه. النظــر  إعــادة  طالبــة  األخــر  الشــرط 

اإلقــراح  بحســب  تبقــى  آخــر،  بمعنــى 
توّفرهــا  التــي  اإلجتماعيــة  التغطيــة  املعــّدل 
وهــي  هامشــية  لزوجهــا،  العاملــة  املــرأة 
تأمــن  عــى  الــزوج  قــدرة  عــدم  بحالــة  ترتبــط 
لحمايتــه  آخــر  مصــدر  توّفــر  وعــدم  معيشــته 
كذلــك  ليســت  طبعــاً  والحــال  إجتماعيــاً. 
مــن  زوجتــه  يفيــد  الــذي  الــزوج  إىل  بالنســبة 
مــا  يف  وضعيتهــا،  كانــت  مهمــا  التغطيــة 

أنــه تكريــس ألدوار إجتماعيــة واضحــة  يبــدو 
تفــرض أّن الرجــل هــو املعيــل األول للعائلــة.

مــن الافــت جــداً أّن النائبــة عنايــة عــّز الديــن 
التنميــة  لشــؤون  ســابقة  دولــة  )ووزيــرة 
اإلدارّية( عادت وتبّنت إقراحات التعديات 
هــذه مــن خــال تقديــم إقــراح قانــون جديــد 
يف 17/4/2019 تحــت عنــوان “تعديــل بعــض 
اللبنــاين  اإلجتماعــي  الضمــان  قانــون  مــواد 
تحــت  ســّجل  وأوالدهــا”،  باملــرأة  املتعلقــة 
األســباب  يف  جــاء  مــا  وأبــرز   .386 الرقــم 
عــى  نــص  اللبنــاين  “الدســتور  أّن  املوجبــة 
إلتــزم  وقــد  اللبنانيــن.  بــن  التامــة  املســاواة 
مــن  وبعــدٍد   CEDAW بإتفاقيــة  لبنــان 
التمييــز  تحــارب  التــي  املتحــدة  األمــم  مواثيــق 
أّن  وأخــراً  ونســاء”.  ذكــور  بــن  والتفريــق 
مــن  أســايس  حــق  هــو  اإلجتماعــي  “الضمــان 
تمييــزاً  يتضمــن  والقانــون  اإلنســان  حقــوق 
تحقيــق  تأخــر  شــأنه  مــن  املــرأة  واضحاً ضــد 
وإقتصاديــاً”.  إجتماعيــاً  واإلســتقرار  التنميــة 

املقرحــة  التعديــات  أهــم  يخــص  مــا  يف  أمــا 
جــداً  شــبيهة  فهــي  الديــن  عــز  النائبــة  مــن 
فهــي  أعــاه.  ذكرهــا  ســبق  التــي  باإلقراحــات 
إلفــادة  ضمــان   14 املــادة  تعديــل  تقــرح 
يمــارس  أال  عــى  لزوجهــا  املضمونــة  الزوجــة 
هــذا األخــر أي عمــل مأجــور. الفــارق الوحيــد 
الديــن  عــّز  قانــون  إقــراح  أدخلــه  الــذي 
الشــرعية  لزوجتــه  الــزوج  إفــادة  يف  يكمــن 
 16 املــادة  اإلقــراح  يعــدل  كمــا  أيضــاً.  الثانيــة 
إنتســاب  شــرط  إللغــاء  الضمــان  قانــون  مــن 
أشــهر   10 قبــل  الضمــان  إىل  املضمونــة 
كمــا  األمومــة؛  تعويــض  مــن  تســتفيد  يك 
األمومــة  تعويــض  لزيــادة   26 املــادة  يعــّدل 
األســابيع  خــال  أجرهــا  كامــل  تتقــاىض  يك 
يرمــي  وأخــراً  األجــر.  ثلثــي  وليــس  العشــرة 
الــزوج  بــن  املســاواة  إرســاء  إىل  التعديــل 
والزوجــة مــن خــال تعديــل املــادة 46 ضمــان 
يك تصبــح الزوجــة قــادرة عــى إفــادة زوجهــا 

العائــل.  التعويــض  مــن 

لجــان  مــن  كل  إىل  اإلقــراح  أحيــل  وقــد 
املــرأة  العاّمــة،  الصّحــة  والعــدل،  اإلدارة 
للدراســة.  الحكومــة  رئاســة  وإىل  والطفــل، 
املشــركة يف  اللجــان  كمــا أحيــل اإلقــراح إىل 

.24/2/2019

املبــادرات  بعــض  األخــرة  الســنوات  شــهدت 
مشــاركة  تعزيــز  صعيــد  عــى  التشــريعية 
يبقــى  حيــث  السياســية،  الحيــاة  يف  املــرأة 

مهيمنــاً.  الرجــال  حضــور 

القانــون  هــو  إقــراره  تــم  الــذي  األبــرز  القانــون 
61/ 2017الــذي هــدف إىل تمكــن النســاء مــن 
ســقطت  بلــدّي  مجلــس  لعضويــة  الرشــح 
الخاصــة  اإلنتخابيــة  القائمــة  عــن  أســماؤهن 
قيدهــّن  لســجل  الحكمــي  النقــل  إثــر  بــه 
يف  القانــون  تمثــل  وقــد  الــزواج.  بحكــم 
القانــون  مــن   25 املــاّدة  مــن   2 الفقــرة  تعديــل 
البلدّيــات  قانــون  عــّدل  الــذي   665/1997

.)118/1977(

وكان النائــب غســان مخيــرب قــد تقــّدم باقــراح 
 .11/4/2016 بتاريــخ  التعديــل  القانــون 
التعديــل  أّن  املوجبــة  األســباب  وأوضحــت 
الدســتوري،  املســاواة  مبــدأ  إىل  يســتند 
أقّرهــا  التــي  الدوليــة  واملواثيــق  واملعاهــدات 
املشــاركة  تعزيــز  إىل  والهادفــة  لبنــان 

للنســاء. السياســية 
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يف  العامــات  أبرزهــّن  العامــات  مــن  عــدداً 
الزراعيــات.  والعامــات  املنزليــة  الخدمــة 

بـ«نطــاق  املرتبــط  التشــريعي  النشــاط  ويدخــل 
إهتمامــات  صلــب  يف  العمــل«  قانــون  تطبيــق 
النســاء يشــّكلن األكريــة  أّن  إذ  البحــث،  هــذا 
ضمــن فئتــي العاملــن يف الخدمــة منزليــة ويف 

الزراعــة.

اإلطــار،  هــذا  يف  التعديــل  مقرحــات  وأبــرز 
نحــاس  شــربل  الســابق  العمــل  وزيــر  مقــرح 
الــذي أحالــه خــال عهــده إىل مجلــس الــوزراء 
إىل  بشــكل خــاص  رمــى  والــذي  يف 2012/2/22، 
إلغــاء االســتثناء بمــا يتصــل بالخدمــة املنزليــة 
املوجبــة  أســبابه  ضمــن  ورد  وقــد  والزراعــة. 
الخدمــة  يكــون يف  أن  قبــل  عامــل  العامــل  أن 
قانــون  بحمايــة  وهــو جديــر  أجنبيــاً  أو  املنزليــة 
العمــل أســوة بســائر العمــال مــن دون تمييــز. 
إال أن هــذا املقــرح لــم يجــد طريقــه إىل طاولــة 
بحــث مجلــس الــوزراء، تبعــاً الســتقالة شــربل 
وزيــر  أحــال  مــن جهتــه،   .2012/2/21 نحــاس يف 
العمل السابق سليم جريصايت إىل الحكومة 

بتنظيــم  متعّلقــاً  مقرحــاً   ،2013/3/15 يف 

العمــل الائــق للعامــات يف الخدمــة املنزليــة، 
بالعمــال  متعّلــق  آخــر  مقــرح  جانــب  إىل 
الزراعيــن. وقــد اختــار بذلــك الوزيــر جريصــايت 
عمــل  لتنظيــم  خاصــة  قوانــن  وضــع  اقــراح 
بعــض الفئــات املســتثناة بموجــب املــادة 7 مــن 
قانــون  نطــاق  تعديــل  عــوض  العمــل  قانــون 
العمــل، مخالفــاً بذلــك توّجــه نحــاس يف هــذا 

الخصــوص.

بالعامــات  املتعّلــق  املقــرح  تضّمنــه  مــا  وأبــرز 
املســاعدات  إنشــاء »دائــرة  املنزليــة  يف الخدمــة 
وأعطيــت  الــوزارة.  ضمــن  اإلجتماعيــات« 
املســاعدات اإلجتماعيــات »صاحيــات مفتــيش 
املنــازل  إىل  بالدخــول  لهــّن  )وُســمح(  العمــل 
بالعاملــن  املتعّلقــة  الســجّات  عــى  واالّطــاع 
مراعــاة  مــن  والتأّكــد  املنزليــة  الخدمــة  يف 
املــكان الائــق  األحــكام القانونيــة، ومــن توفــر 
للعاملة يف الخدمة املنزلية ومن دفع رواتبها 
والتقّيــد بــدوام عملهــا«، وصاحيــة اإلســتماع 
أشــارت  وقــد  العمــل.  وصاحبــة  العامــل  إىل 
قانــون  قصــور  إىل  للمقــرح  املوجبــة  األســباب 
العمــل عــن توفــر حمايــة هــؤالء كونــه ال ينــص 
منــازل  إىل  املفتشــن  دخــول  »إمكانيــة  عــى 
وكيفيــة  عملهــم  دوام  مــن  للتأّكــد  األفــراد 
العامــات  املقــرح  منــح  كمــا  معاملتهــم«. 
دون  منهــا  العديــد  بقــي  وإن  الحقــوق  بعــض 
عامــة.   للعمــال  املمنوحــة  الحقــوق  مســتوى 

الزراعيــات،  بالعامــات  املتعّلــق  املقــرح  أمــا 
فرتبــط أبــرز التعديــات التــي يتضّمنهــا بمنــع 
العمــل  نــوع  خــص  مــا  يف  جنــدري  تمييــز  أي 
املــادة  ألحــكام  اســتعادة  يف  وذلــك  واألجــر 
عــى  فــرض  أنــه  كمــا  العمــل.  قانــون  مــن   26
عمــل  بيئــة  تأمــن  موجــب  العمــل  صاحــب 
املقــرح  لحــظ  كمــا  للعمــال.  وســليمة  الئقــة 
التــي  املراســيم  املعنيــة إىل  إخضــاع املؤسســات 
اليوميــة  الراحــة  لألجــور،  األدىن  الحــد  ترعــى 
وطــوارئ  الســنوية  اإلجــازات  واألســبوعية، 
العمــل. وقــد حــدد ســاعات العمــل األســبوعية 
عــى  نــّص  كمــا  ســاعة.   48 تتخطــى  أال  عــى 
العمــل  قانــون  مــن   50 املــادة  أحــكام  تطبيــق 
الزراعيــن  العمــال  عــى  واإلنــذار(  )الصــرف 
تعويــض  دفــع  العمــل  صاحــب  عــى  وأوجــب 
العامل املصروف لسبب غر ملحوظ يف املادة 
العمــال  هــؤالء  إخضــاع  وبإنتظــار  عمــل،   74
لقانــون الضمــان اإلجتماعــي، تعويــض صــرف 

إجتماعــي. ضمــان   52 املــادة  ألحــكام  وفقــاً 

يحظيــا  لــم  أيضــاً  املقرحــن  هذيــن  أّن  إاّل 
الــوزراء.  مجلــس  طاولــة  عــى  بالبحــث 

الجنــي  للتحــّرش  التصــّدي  إىل  بالنســبة 
مقرحــن  تقديــم  تــم  فقــد  العمــل،  مــكان  يف 
تباعاً. األول اقراح معّجل مكّرر قدمه النائب 
تجريــم  إىل  يهــدف  مخيــرب  غّســان  الســابق 
العنصريــة«  واإلســاءة  الجنــي  »التحــّرش 
أقــّره  قانــون  مشــروع  والثــاين  2017/5/14؛  يف 
يــوم  )بمناســبة   2017/3/8 يف  الــوزراء  مجلــس 
الدولــة  وزيــر  اقــراح  عــى  بنــاء  العاملــي(  املــرأة 

أوغاســبيان.  جــان  املــرأة  لشــؤون  الســابق 

إليهــا  اســتند  التــي  املوجبــة  األســباب  أهــم  مــن 
مــا  اســتكمال  هــو  مخيــرب،  النائــب  اقــراح 
عمــد  وقــد  األســري.  العنــف  قانــون  لــه  أّســس 
اإلقــراح إىل إضافــة مــادة 521 مكــرر إىل قانــون 
العقوبــات، تعاقــب عــى فعــل التحــّرش بعــد 
تعريفــه. كمــا نــص املقــرح عــى حــاالت تشــديد 
عــى  الفعــل  حصــول  أبرزهــا  ومــن  العقوبــة، 
شــخص يف وضــع تبعيــة اقتصاديــة اجتماعيــة 
أو مهنيــة. كمــا اعتــرب املقــرح أّن ارتــكاب الجــرم 
من قبل موظف بمعرض الوظيفة أو بســببها 
يعتــرب خطــأً جســيماً مــع مــا يســتتبع ذلــك مــن 
إنــزال  املقــرح  حّظــر  كمــا  تأديبيــة.  ماحقــة 
عقوبــة صريحــة أو مقّنعــة باملوظــف أو األجــر 
املتضــرر بســبب تقديمــه شــكوى. ونــّص املقــرح 
عى موجب إلزام كافة أصحاب العمل وضع 
الحــرة،  املهــن  نظــام داخــل لألجــراء ونقابــات 
مناســبة  أحكامــاً  الداخليــة  أنظمتهــا  تضمــن 
وماحقتــه  التحــّرش  مــن  للوقايــة  وفّعالــة 
هامــش  عــى  املقــرح  إىل  وأضيــف  ومعاقبتــه. 
نقــاش الجلســة العامــة، اعتبــار هــذه جريمــة 

الشــائنة.  الجرائــم  مــن 

ورغــم تطــّور النقــاش يف الهيئــة العامــة حــول 
تســلم  أن  دون  )مــن  االقــراح  هــذا  بنــود 
فــإّن  الســاخرة(،  املداخــات  مــن  مناقشــته 
عليــه  التصويــت  عــن  وتراجــع  عــاد  املجلــس 
التثبــت  كيفيــة  حــول  النقــاش  الحتــدام  تبعــاً 

للتحــرش. بتعّرضهــا  املــرأة  إدعــاء  مــن 

أوغاســابيان  قانــون  مشــروع  خــّص  مــا  أمــا يف 
اإللكــروين  الــوزارة  موقــع  عــى  ُنشــر  الــذي 
أحــكام  إلضافــة  فيتجــه   ،2017/03/13 بتاريــخ 
قانــون  مــن  كل  يف  الجنــي  التحــّرش  بشــأن 
العمــل وقانــون العقوبــات، مــن دون توحيــد 

املقرحــن.  النّصــن  بــن  التعريــف 

ففيمــا يخــص املقــرح بتعديــل قانــون العمــل، 
عــرب  »ســواء  حاصــاً  التحــرش  املشــروع  يعــّد 
مــن  وســيلة  وبــأي  الكتابــة،  أو  املثبــت  الــكام 
أو  الضغــوط  ممارســة  أو  اإلتصــال،  وســائل 
التهويل أو إصدار األوامر بهدف اإلســتحصال 
كمــا  جنســية«.  طبيعــة  ذات  خدمــات  عــى 
بــن  تمييــز  دون  مــن  املســألة  املشــروع  يعالــج 
مرتكــب  كان  )أيــاً  العمــل  وصاحــب  األجــر 
الفعــل( وهــو أمــر مســتغرب إذ ال يأخــذ بعــن 
اإلعتبار طبيعة عاقات العمل غر املتساوية، 
اســتغال  أمــام  واســعاً  البــاب  يفتــح  ممــا 
أصحــاب العمــل لهــذه املــادة بوجــه أجرائهــم. 
ويتضّمــن النــّص آليــة لحمايــة الضحيــة داخــل 
تلــك  عــى  الشــاهد  لحمايــة  وآليــة  املؤسســة، 
األعمــال، معتــرباً أّن أّي عمــل يطــال أحدهمــا 
يعتــرب باطــاً. إاّل أّن املشــروع ال يتضّمــن عقوبــة 
تأديبّيــة  عقوبــات  ســوى  الفعــل  عــى  واضحــة 

. محتملــة

قانــون  بتعديــل  املقــرح  يخــص  وفيمــا 
اســتحداث  إىل  املشــروع  يهــدف  العقوبــات، 

وتجــدر اإلشــارة مــن جهــة ثانيــة إىل أّن قانــون 
اإلنســان  لحقــوق  الوطنيــة  الهيئــة  إنشــاء 
يف  “يراعــى  أن  مبــدأ  عــى  نــّص   )62/2016(
)املــادة  الجنســن”  تمثيــل  األعضــاء  اختيــار 
أجــل  مــن  القانــون  اقــراح  واســتعاد   .)3
عملــت  الــذي  وشــفافيته  القضــاء  اســتقالية 
مســّودته،  وضــع  عــى  القانونيــة  املفكــرة 
مــن   6/9/2018 بتاريــخ  الربملــان  إىل  واملقــّدم 
نــّواب املبــدأ نفســه، عنــد اختيــار املرّشــحن   9
القضــاء  مجلــس  لعضويــة  القضــاة  مــن 
لجنــة  إىل  األخــر  اإلقــراح  وأحيــل  األعــى. 

.12/9/2018 يف  والعــدل  اإلدارة 

تســهيل  صعيــد  عــى  النــواب  أنشــط  ومــن 
السياســية،  الحيــاة  يف  النســاء  مشــاركة 

يف  تقــّدم  فقــد  الجمّيــل.  ســامي  النائــب 
1/2/2010 باقــراح لتعديــل قانــون البلديــات 
ضمــن  ومــن  مــادة.   44 يتضّمــن  اللبنــاين 
مــن   3 الفقــرة  تضمــن  املقرحــة  التعديــات 
املــادة 11 )امللغــاة أصــاً بالقانــون 665/1997( 
يقتــي  بحيــث  إلزاميــة،  نســائية  كوتــا 
غــر  أو  مكتملــة  مرّشــحة،  الئحــة  كل  عــى 
عــن  تقــل  ال  نســبة  تتضّمــن  أن  مكتملــة، 

النســاء. مــن   30%

يف  النســائية  الكوتــا  صعيــد  عــى  أمــا 
التذكــر  يجــدر  النيابيــة،  اإلنتخابــات 
جيلبــرت  النائبــة  مــن  املقّدمــن  باالقراحــن 
زوين 3/9/2008؛ ويرمي أوّلهما إىل إضافة 
نيابيــاً مخصصــاً للنســاء، والثــاين  14 مقعــداً 
اإلنتخابــات  قانــون  إىل  مــادة  إضافــة  إىل 
تضــم  أن  مرّشــحة  الئحــة  كل  عــى  يرّتــب 
مــن   10% عــن  تقــل  ال  نســبة  أعضائهــا  بــن 
مجلــس  كان  نفســه  اإلطــار  ويف  النســاء. 
قانــون  مشــروع   2011 يف  وضــع  قــد  الــوزراء 

مــن  كوتــا  تضــّم  أن  اإلنتخابيــة  اللوائــح  يلــزم 
.30% عــن  تقــل  ال  اآلخــر”  “الجنــس 

النائــب  أّن  إىل  اإلشــارة  تجــدر  وختامــاً، 
 8/3/2017 يف  وتقــّدم  عــاد  الجمّيــل  ســامي 
املرّشــحة  املــرأة  بإعفــاء  يقــي  باقــراح قانــون 
اإلختياريــة(  أو  البلديــة  )النيابيــة  لإلنتخابــات 
مــن رســم الرّشــح والتأمــن اإلنتخابــي مؤقتــاً 
إقــرار  تاريــخ  مــن  فقــط  انتخابيتــن  ولدورتــن 

القانــون.

من أبرز ما 
تضّمنه اقرتاح 

النائب إييل 
كيوز جعل 

أعمال العنف 
األسري 

جرمًا بحد 
ذاته وتشديد 

العقوبات عىل 
الجرائم التي 

ترشح عن 
عنف أسري 

وتوسيع مروحة 
املسؤولني عنه، 
فضالً عن إلغاء 

جرم الزنا

»التمييز ضد 
املرأة ال يقتصر 
عىل الطوائف، 

ما يزال ماثالً 
يف العديد من 

القوانني املدنية 
التي تدخل 

ضمن صالحيات 
السلطات 

العامة للدولة 
حصراً«

التحّرش الجنيس ت

تعديــل شــروط 
اإلســتفادة مــن الضمــان 

االجتماعــي وأنظمــة 
االجتماعيــة التقديمــات 

ث
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 مساٍع لتجاوز تابوهات الدستور إعماالً ملبدأ املساواة: 
حرمان اللبنانيات من منح الجنسية ألوالدهّن الجنسية

آذار 2020

الحقوق املدنية ألوالد 
اللبنانيات تعويضاً عن 
عدم منحهم الجنسية

اقرتاحات لتكريس 
حق أوالد اللبنانيات يف 

الجنسية

اقرتاحات مبنّية عىل مبدأ 
املساواة بني الجنسني

اقرتاحات تخضع 
لضوابط واستثناءات

قّدمتــه  الــذي  التقريــر  إىل  الجنســية،  منحهــم 
اللجنــة الوزارّيــة املعّينــة مــن مجلــس الــوزراء يف 
21/03/2012 بــدرس مشــروع قانــون يرمــي إىل 
تعديل قانون الجنسّية. وفيما رفضت اللجنة 
سيناريو اإلعراف بحّق املرأة اللبنانّية يف إعطاء 
جنســّيتها إىل أوالدهــا باســم حمايــة “التــوازن 
واملصلحــة  البــاد،  يف  الديموغــرايف  الطائفــي 
العليا للوطن” بعدما تبّينت أّن عدد املسلمن 
أعــى  اإلجــراء  هــذا  مــن  يســتفيدون  قــد  الذيــن 
مــن عــدد املســيحين، اقرحــت اإلعــراف لهــم 

ببعــض الحقــوق املدنيــة . 

وفيما أقّر مجلس الوزراء بتاريخ 17/01/2013 
أيــة خطــوة  بعدئــذ  يتخــذ  لــم  اللجنــة،  أعمــال 
عــدد  ســّجل  ولكــن  التنفيــذ.  موضــع  لوضعهــا 
من املقرحات التي ذهبت يف اتجاه تنفيذ هذه 

التوصيــات، مــن أبرزهــا اآليت:

اقــراح قانــون أقــّر يف جلســة تشــريعية 
مــن  اقراحــه  بعــد   26/6/2019 بتاريــخ 
 ، املســتقل  الوســط  كتلــة  نــّواب  قبــل 
اللبنانيــة  املــرأة  ويرمــي إىل إعفــاء أوالد 
املتزوجة من غر لبناين والحائزين عى 
عــى  االســتحصال  مــن  إقامــة مجاملــة 
املرســوم  كان  وللتذكــر،  عمــل.  إجــازة 
العــام  للمديــر  أجــاز   4186/2010 رقــم 
لألمــن العــام منــح أوالد املــرأة اللبنانيــة 
إقامــات مجاملــة لثــاث ســنوات قابلــة 
للتجديد. وعى الرغم من ارتباط الحّق 
بالحصــول  الوجــه  هــذا  عــى  املمنــوح 
بصاحيــة  وتاليــاً  مجاملــة  إقامــة  عــى 
استنسابية لألمن العام، فإنه اصطدم 
برفض بعض الكتل النيابية. يف االتجاه 
نفســه، ذهــب رئيــس الجمهورّيــة الــذي 
أعاد اقراح القانون إىل مجلس النّواب 
التــي  األســباب  مــن  بالعديــد  متحّججــاً 
الطعــن يف ماءمــة  إىل  بعضهــا  ذهــب 

التشــريعي. الخيــار 

االقــراح  هــو  الثــاين  القانــون  اقــراح 
الديــن،  عــّز  عنايــة  النائبــة  مــن  املقــّدم 
النيابّيــة،  والطفــل  املــرأة  لجنــة  رئيســة 
لجنــة  إىل  واملحــال   ،  9/04/2019 يف 
الدفــاع  ولجنــة  والعــدل  اإلدارة 
هــذا  يتمّيــز  والداخليــة.  الوطنــي 
ينــص  أنــه  بحيــث  بشــموليته  االقــراح 
الحقــوق  اللبنانيــات  أوالد  منــح  عــى 
املدنيــة واإلجتماعيــة. وال يتضّمــن هــذا 
اإلقــراح ســوى مادتــن، األوىل تعــرف 
واإلجتماعّيــة  املدنّيــة  الحقــوق  بـ”كافــة 
أم  مــن  للمولوديــن  إســتثناء”  دون 

املدنيــة  الحقــوق  إىل  التطــّرق  فكــرة  تعــود 
ألوالد اللبنانيــات كتعويــض عــن عــدم إمكانيــة 

منــح  ترمــي إىل  التــي  اإلقراحــات  عــى صعيــد 
أوالد اللبنانيــات الحــق يف اكتســاب الجنســية 
اللبنانيــة، نســّجل اتجاهــن: اتجــاه يهــدف إىل 
منــح هــؤالء الجنســية اللبنانيــة بشــكل مطلــق 
وآخــر  الجنســن،  بــن  املســاواة  بمبــدأ  عمــاً 
الضوابــط  مــن  بمجموعــة  الحــق  هــذا  يقّيــد 
الداخليــة  وزيــر  أّن  ويلحــظ  واالســتثناءات. 
مجلــس  إىل  قــّدم  كان  بــارود  زيــاد  الســابق 
فيــه  لــه  تــرك  اقراحــاً   2009 ســنة  يف  الــوزراء 
الجنســية  ومنــح  املســاواة  إعمــال  بــن  الخيــار 
الجنســية  ومنــح  اللبنانيــات،  جميــع  ألوالد 
مــن  املولوديــن  اســتثناء  مــع  اللبنانيــات  ألوالد 
عمــاً  بهــا  معــرف  جنســية  لهــم  ليــس  آبــاء 
بمبــدأ رفــض التوطــن . إاّل أّن مجلــس الــوزراء 

الصيغتــن. مــن  أّي  عــى  آنــذاك  يوافــق  لــم 

أول االقراحــات يف هــذا املجــال، االقــراح الــذي 
تقّدمت به النائبة روال طبش يف 14/05/2019 ، 
والذي يكّرس املساواة التامة بن الرجل واملرأة 
فيما يتعّلق بموضوع حّق إعطاء الجنسّية إىل 
األوالد والزوج. ويكّرس النص املقرح املساواة 
بطريقة صريحة وبسيطة من دون تقييد حّق 
املــرأة بمنــح الجنســّية بــأي شــرط، فهــو يكتفــي 
بإضافــة عبــارة “إمــرأة لبنانّيــة” أو “أّم لبنانيــة” 
“أب  أو  لبنــاين”  “رجــل  عبــارة  وجــدت  أينمــا 

لبنــاين” يف القــرار رقــم 15/1925. 

ويف اإلتجــاه نفســه يذهــب اإلقــراح املقــّدم مــن 
نــّواب كتلــة اللقــاء الديمقراطــي تيمــور جنبــاط 
ومــروان  الحســن  أبــو  وهــادي  عبداللــه  وبــال 
يف  شــهيب  وأكــرم  الصايــغ  وفيصــل  حمــاده 
النائبــة  إقــراح  23/07/2018 . وهــو يتمّيــز عــن 
القانــون رقــم  يزيــد عليــه تعديــل  بأنــه  طبــش، 
41 تاريــخ 24/11/2015 املتعّلــق بتحديــد شــروط 
استعادة الجنسّية اللبنانية، عى نحو يعطي 
حّق إســتعادة الجنســّية اللبنانّية لكّل شــخص 
أقــارب  أو  األم  لجهــة  أصولــه  أحــد  اســم  كان 
أقــارب األّب  األّم )وليــس فقــط لجهــة األّب أو 

عــدة،  اقراحــات  أخــرى  جهــة  مــن  ســّجلت 
حــق  عــى  واســتثناءات  ضوابــط  تضمنــت 
محاولــة  يف  جنســيتهن،  بمنــح  اللبنانيــات 
لتفــادي االصطــدام بالتابوهــن املذكوريــن أعــاه 
الديمغــرايف.  والتــوازن  التوطــن  منــع  وهمــا 

مــن أهــم االقراحــات يف هــذا املضمــار، مقــرح 
الــذي  اللبنانّيــة  املــرأة  لشــؤون  الوطنّيــة  الهيئــة 
رئيســة  بصفتهــا  روكــز  عــون  كلوديــن  قّدمتــه 
ســعد  الــوزراء  مجلــس  رئيــس  إىل  الهيئــة 
املقــرح  يرمــي هــذا  الحريــري يف 21/05/2019. 
اللبنانّيــة  املــرأة  حــّق  إقــرار  إىل  عنوانــه  بحســب 
املقرنــة بأجنبــي بمنــح جنســّيتها ألوالدهــا. إالّ 
أنــه وبالتدقيــق يف بنــوده، يتبــّن أنــه يفــّرق بــن 
مــا  أوالً، يف  اللبنانيــات.  أوالد  مــن  فئــات  عــّدة 
وأب  لبنانّيــة  أم  مــن  املولوديــن  األوالد  يخــص 
املشــروع  يّكــرس  القانــون،  نفــاذ  بعــد  أجنبــي 
بــن الرجــل واملــرأة، باإلعــراف  التامــة  املســاواة 
لألخــرة بحّقهــا بمنــح جنســّيتها ألوالدهــا. مــن 
جهــة ثانيــة، يقــرح النــص اإلعــراف بالجنســّية 
اللبنانيــة ألوالد املــرأة اللبنانّيــة املقرنــة بأجنبــي 
عشــرة  الثامنــة  عمــر  بعــد  يبلغــوا  لــم  “الذيــن 
عنــد تاريــخ نفــاذ القانــون”. أّمــا األوالد البالغــون 
عنــد نفــاذ القانــون، فهــم ال يحصلــون مبدئيــاً 
بحسب املشروع، سوى عى “بطاقة خضراء”. 
وتــويل هــذه البطاقــة الحائزيــن عليهــا الحقــوق 
املدنّيــة واإلقتصاديــة واإلجتماعّيــة التــي يتمتــع 
السياســّية  الحقــوق  باســتثناء  اللبنانيــون  بهــا 
تمّلــك  وحــّق  العاّمــة  الوظائــف  تــويل  وحــّق 
لهــؤالء  ويكــون  العقارّيــة،  العينّيــة  الحقــوق 
بعــد  اللبنانّيــة  الجنســّية  عــى  الحصــول  طلــب 
مــن  إســتامها  عــى  ســنوات  خمــس  إنقضــاء 
دون أن يكون لهم أي حق مكتسب بالحصول 
يفــرض  املقــرح،  هــذا  إقــرار  حــال  ويف  عليهــا. 
أن يشــّكل هــؤالء فئــة جديــدة مــن املواطنــن، 
مــن  ونستشــف  واألجانــب.  اللبنانيــن  بــن  مــا 
لهــذا  الســلبية  النتائــج  إحــدى  الزاويــة  هــذه 
املقــرح ومفادهــا إعمــال التمييــز ضمــن العائلــة 
الواحــدة بــن األوالد وفقــاً ألعمارهــم يف وقــت 

صــدوره. 

يف  املشــكوك  التســوية  هــذه  اقــراح  ويــأيت 
دستوريتها لجهة تعارضها مع مبدأ املساواة، 
كاقراح براغمايت يســمح بإخراج هذه القضية 
مــن حالــة العقــم والشــلل بمــا يتصــل بــاألوالد 
املعيشــية  املعّوقــات  وبتقليــص  ســنة   18 دون 

الراشــدون.  يواجههــا  التــي 

ومــن االنتقــادات األخــرى التــي يمكــن توجيههــا 
الداخلّيــة  وزيــر  أوىل  أنــه  هــو  االقــراح،  لهــذا 
منــح  يف  استنســابية  صاحيــة  والبلدّيــات 
بحيــث  اللبنانيــات،  ألوالد  الخضــراء  البطاقــة 
يتخــذ هــذا األخــر قــراره عــى ضــوء ماحظــات 
طلبــات  قبــول  لجهــة  وتوصياتهــا  وزارتــه 
الحصــول عــى البطاقــة أو رفضهــا. يضــاف إىل 
ذلــك أّن هــذا املقــرح ال يتطــرق أبــداً إىل أوضــاع 

اللبنانيــات. أزواج 

ســجات  عــى  مدرجــاً  القانــون(  يف  جــاء  كمــا 
اإلحصــاء التــي أجريــت بعــد إعــان دولــة لبنــان 

 .)1921-1924 ســجات  )أي  الكبــر 

واملــرأة  الرجــل  بــن  الامســاواة  تتعــّدد مظاهــر 
الجنســية  قانــون  أبرزهــا  ومــن  لبنــان،  يف 
 19/01/1925 تاريــخ   15 رقــم  بالقــرار  الصــادر 
بــول  موريــس  الفرنــي  الســامي  املفــّوض  عــن 
ســراي. فقــد حصــر هــذا القانــون إمكانيــة إعطــاء 
“حــق  يســمى  مــا  بواســطة  اللبنانيــة  الجنســية 
هــذا  أّن  أي  فقــط،  اللبنــاين  بالرجــل  الــّدم” 
القانــون يعــرف بحــق الرجــل املتــزوج مــن غــر 
أوالده  إىل  اللبنانيــة  منــح جنســيته  لبنانيــة يف 
)كمــا إىل زوجتــه(، مــن دون أن يعــرف بالحــق 
نفســه إىل املــرأة اللبنانيــة املتزوجــة مــن أجنبــي. 
وتتــأىت عــن هــذا القانــون العديــد مــن املعّوقــات 
اللبنانّيــات  أوالد  أمــام  والقانونّيــة  املعيشــّية 
مــن  حرمانهــم  بســبب  بأجانــب،  املقرنــات 
حقوق كثرة كالعمل واإلنتساب إىل النقابات 
التقديمــات  مــن  واإلســتفادة  األرايض  وتمّلــك 
اإلجتماعّيــة وغرهــا مــن الحقــوق املعّلقــة عــى 

اللبنانّيــة.  بالجنســّية  التمّتــع  شــرط 

وترتبط إشــكالية حق املرأة يف إعطاء الجنســّية 
إىل أوالدها يف لبنان اليوم بمسألتن لحظتهما 
األكربيــن:  تابويــه  وتشــّكان  الدســتور  مقدمــة 
األوىل، منع التوطن امللحوظ يف الفقرة “ط”، 
والثانيــة، ميثــاق العيــش املشــرك ومــا يفرضــه 
املنصــوص  التابــو  وهــو  ديمغــرايف،  تــوازن  مــن 
عليه يف الفقرة “ي” من هذه املقدمة. وبمعزل 
يســتخدمهما  لبنــان  يــزال  مــا  أهميتهمــا،  عــن 
هــذا  يف  الجنســن  بــن  املســاواة  مبــدأ  لتجــاوز 
الشــأن وتربيــر إبقــاء تحفظــه عــى البنــد 2 مــن 
املادة 9 من إتفاقّية القضاء عى جميع أشكال 

التمييــز ضــّد املــرأة. 

انطاقــاً مــن ذلــك، كان ال بــّد مــن التوّقــف عنــد 
املبادرات التشريعية املستجّدة حول حق املرأة 
يف منح الجنسية ألوالدها. فقد شهد مجلس 
اقراحــات  مــن  العديــد  تقديــم  مؤخــراً  النــّواب 
املســألة.  هــذه  إىل  تتطــّرق  التــي  القوانــن 
ضمــن  االقراحــات  هــذه  تصنيــف  وباإلمــكان 
اللبنانيــات  أوالد  بمنــح  تكتفــي  واحــدة  فئتــن: 
إمكانيــة  عــدم  عــن  تعويضــاً  مدنيــة  حقوقــاً 
تذهــب  والثانيــة  اللبنانيــة،  الجنســية  منحهــم 
حــّد إقــرار حــق هــؤالء يف الجنســية بشــكل عــام 

معينــة ضوابــط  ضمــن  أو 

لبنانّيــة وأب أجنبــي. أّمــا املــادة الثانيــة، 
هــذه  مــن  اإلســتفادة  بطريقــة  فتتعّلــق 
هويّــة  إبــراز  مجــّرد  وهــي  الحقــوق، 
حــّق  الثانيــة  املــادة  تكــّرس  كمــا  األم. 
ملــّدة  إقامــة  جــواز  عــى  هــؤالء  حصــول 
كمــا  مــرور.  جــواز  وعــى  ســنوات   10
األوالد  أمــام  املجــال  اإلقــراح  يفتــح 
الصنــدوق  تقديمــات  مــن  لإلســتفادة 
الوطنــي للضمــان اإلجتماعــي. وفيمــا ال 
ألزواج  حــق  بــأي  اإلقــراح  هــذا  يعــرف 
“الحقــوق  يعــّرف  ال  فإنــه  اللبنانيــات، 
املدنيــة واإلجتماعّيــة”، مكتفيــاً بتعــداد 
بعــض هــذه الحقــوق عــى ســبيل املثــال 
وليــس الحصــر، كحــّق اإلقامــة والســفر 
والتمّلــك والطبابــة والعمــل والضمــان 
اإلجتماعــي إلــخ... وقــد يكــون مــن املفيــد 
تقديــم  إمــا  االقــراح،  دقــة  لضمــان 
تعريف واضح لهذه الحقوق أو تحديد 
أو  االنتخــاب  كحــق  املســتثناة  الحقــوق 

مثــاً. العامــة  للوظائــف  الرشــح 
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صندوق النفقة يف فلسطني ضمانا لوصول النساء 
إىل العدالة

نحو إعادة توازن القوة؟
غــر  العاقــات  زعزعــة  إىل  الصنــدوق  يســعى 
الفئــات  بــن  مــا  الخــاص  الحّيــز  يف  املتوازنــة 
تملــك  ال  والتــي  املهّمشــة  والفئــات  املســيطرة 
الثقافــة  بفعــل  نتيجــة إلقصائهــا  والقــرار  املــال 

الدولــة.  سياســات  تعززهــا  التــي  الذكوريــة 

نافذتــا الصنــدوق للمســاءلة والحمايــة أعادتــا 
مــن  تســتفيد  التــي  الفئــات  لكرامــة  االعتبــار 
صندوق النفقة وعززتا من مكانتها وأشعرت 
النســاء تحديــداً بالقــّوة نتيجــًة لتدّخــل ســلطة 
بصنــدوق  تمثلــت  العــام  الحّيــز  مــن  خارجيــة 
النفقة، يف الحّيز الخاص للمكّلفن وإلزامهم 
القانونيــة،  والوســائل  بالطــرق  النفقــة  بدفــع 
ألســباب  تحصيلهــا  عــن  عجــزن  كــّن  بعدمــا 
عــدة، منهــا عــزوف املحكــوم عليهــم عــن الدفــع 
تهربــاً مــن نتيجــة الحكــم، أو ســفرهم للخــارج 
واضحــة  أو  معروفــة  عناويــن  وجــود  عــدم  أو 
ممارســة  يعنــي  القانــوين  فاإلجــراء  لهــم. 
ومهمــا  عليهــم،  القانونيــة  الســلطة  صاحيــة 
فمــن  الســلطة،  تجــاه  الفــرد  فعــل  ردة  تكــن 
بدفــع  املكّلفــن  فعــل  ردة  تــزداد  أن  املحتمــل 
النفقــة عندمــا يتعّرضــون لضغــوط مــن الحّيــز 
العــام، ويصبحــون أكــر غضبــاً وأكــر اســتنكاراً 
العــام يف  الحّيــز  مــن  لتدخــل ســلطة خارجيــة 

الخاصــة.  حياتهــم 

قبــل  مــن  املكّلفــن  وماحقــة  إلــزام  حقــق 
عــى  النفــوذ  مــن  نوعــاً  للنســاء  الصنــدوق 
بعدمــا  الحاليــن،  أو  الســابقن  أزواجهــن 
الشــخيص  ورهــن مزاجهــم  كــّن مســتضعفات 
تجاههــن  مســؤولياتهم  مــن  وتهّربهــم 
النفــي  بالواقــع  معرفتهــم  رغــم  وأبنائهــن، 
واالجتماعــي واالقتصــادي الــذي تحيــا يف ظلــه 
هــذا  أبناؤهــن.  كمــا  واملهجــورات  املطّلقــات 
االنتصــار  مــن  نوعــاً  حقــق  أّنــه  إىل  باإلضافــة 
ورّد االعتبــار لهــّن ولكرامتهــّن، عــى محيطهــّن 
االجتماعــي الــذي ينظــر إليهــّن كفئــة ُينظــر لهــا 

إنجازات الصندوق

باعتبــاره  عديــدة  إنجــازات  الصنــدوق  حقــق 
تجربة فلسطينية ذات امتياز تنافس التجارب 
اإلنجــازات،  هــذه  أبــرز  األخــرى. ومــن  العربيــة 
ملــوارد  املــايل  لألثــر  نتيجــة  اســتدامته  تحقيــق 
 )12( رقــم  بقانــون  بالقــرار  ارتباطــاً  الصنــدوق 
النفقــة  صنــدوق  لقانــون  املعــّدل   2015 لعــام 
الصنــدوق،  مــوارد  نطــاق  مــن  وّســع  الــذي 
الصنــدوق  إيــرادات  إجمــايل  تضاعــف  بحيــث 
الســابقة  الفــرة  عــن  مــّرات  خمــس  حــوايل 
بشــكل  يعتمــد  فالصنــدوق  القانــون.  لتعديــل 
والقــرار  املؤســس  القانــون  حســب  رئيــي 
املتأّتيــة  املاليــة  املــوارد  عــى  لــه  املعــّدل  بقانــون 
الطــاق  وحجــج  الــزواج  عقــود  رســوم  مــن 
القانــون برســوم بقيمــة خمســة  التــي حددهــا 
وعشــرين دينــاراً أردنيــاً أو مــا يعادلهــا بالعملــة 
زواج  عقــد  عــن كل  تســتوفى  قانونــاً  املتداولــة 
أمام املحاكم املختّصة واملمثليات الفلسطينية 
يف الخارج وعن كل حّجة طاق أمام املحاكم 
املختصــة واملمثليــات الفلســطينية يف الخــارج. 
هــذه االســتقالية للصنــدوق تحــّرره مــن تبعيــة 
بحيــث  املعقــدة،  البروقراطيــة  اإلجــراءات 
تضمــن دفــع قيمــة أحــكام النفقــة ملســتحقيها 
عــى  الحفــاظ  فيــه  يضمــن  مســتدام  بشــكل 
كرامتهــم ومنــع تعرضهــم لاســتغال بســبب 

عوزهــم.

وقــد بــذل الصنــدوق جهــداً كبــراً للوصــول إىل 
مستحّقي النفقة من خال نسج العديد من 
اإللكرونيــة،  اإلعــام  وســائل  مــع  العاقــات 
بخدمــات  املعرفــة  لنشــر  واملســموعة  املكتوبــة 
مــع  التشــبيك  جانــب  إىل  هــذا  الصنــدوق، 
والجمعيــات  العاقــة  ذات  املؤسســات 
مــن  سلســلة  لعقــد  القاعديــة  واملؤسســات 
محافظــات  مختلــف  يف  التوعويــة  الــورش 
الوطن. ونتيجة لذلك ارتفع عدد املســتفيدين 
مــن الصنــدوق خــال العــام 2018 إىل 11869 
مجموعــه  مــا   2012 عــام  عددهــم  بلــغ  بينمــا 
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التــي  القانونيــة  اإلجــراءات  لسلســلة  ونتيجــة 
الفاريــن  الصنــدوق يف ســبيل ماحقــة  بلورهــا 
مــا  اســرداد  يف  نجــح  العدالــة  وجــه  مــن 
ارتفــاع  بنســبة  شــيقل،   )777,674( مجموعــه 
يف التحصيل %4.7 عن عام 2017. وبتحصيل 
بعــن  األخــذ  مــع  امللّفــات.  مــن مجمــل   13.7%
التــي تصــل إىل الصنــدوق  امللفــات  أّن  االعتبــار 
أظهــرت  حيــث  التنفيــذ  متعــذرة  ملفــات  هــي 
عليهــم  املحكــوم  مــن   47% بــأّن  اإلحصائيــات 
منطقــة  وخــارج  الوطــن،  خــارج  يقيمــون 

والداخــل. القــدس  ويف  االختصــاص، 

»أنا كتر مبسوطة ألين مش رايحة أقبض حقي بالنفقة وبس... ألين كمان حسيت 
إنــه النفقــة بــرّديل شــوي مــن اعتبــاري وكرامتــي الــل امتهنــت... النفقــة صــح خطــوة 
طلعــت  ألنــه  أوالدي  وحقــوق  حقوقــي  بقيــة  عــى  أحصــل  إين  خطــوات  مــن  أوىل 
بوجهــي وهــو دار وجهــه عنــي وعــن والده... خّليــه يحــّس إين أخــدت حقــي وإين مــش 
لحايل يف قانون بالبلد يحميني... الصندوق قّواين وفّشل غّل... سنن إيل مقهورة 
بالعــذاب، خــّل املصاريــف تراكــم عليــه ويضــل مديــون للدولــة ومتخبــي مــن ســيارات 

الشــرطة ايّل يف الشــارع ويحــس بالعــذاب والقهــر ايّل قهــرين يــاه«.

الحماية بمعناها 
الشمويل

الصندوق يف مواجهة 
صعوبة تنفيذ أحكام 

النفقة

مــن  هامــة  بشــريحة  النفقــة  مســائل  تتعّلــق 
الدعــم  إىل  الحاجــة  أمــّس  يف  هــي  املجتمــع 
املايل. وقد خّصها املشــّرع بمعاملة مميزة من 
حيــث شــمولها بالنفــاذ املعّجــل، أي أّن تنفيــذ 

ال تتجاوز نســبة تنفيذ أحكام النفقة الصادرة 
أحوالهــا  أحســن  يف  املختّصــة  املحاكــم  عــن 
أحــكام  مــن   82% هنــاك  أّن  بمعنــى   ،18%
النفقة غر منّفذة، علماً أّن املســتفيدين منها 
هــم يف غالبيتهــم أطفــال. فاملســار املعتمــد إىل 
العدالــة مــلء باملصائــد املعقــدة واملتشــابكة يف 
ظل سيطرة أبوية تحكم قبضتها عى الفئات 
املســتضعفة يف حــدود الحيــز الخــاص، لتمتــد 
إىل سياسات وتشريعات مجحفة تزداد وطأة 
تأثراتهــا يف ظــل ســيطرة احتاليــة كولونياليــة 
وتجــرد  القانــون  ســيادة  عــى  قبضتهــا  تحكــم 
القانــون،  إنفــاذ  بــأدوات  التحّكــم  مــن  الدولــة 
تحديــداً للمحكــوم عليهــم الذيــن يقطنــون يف 
مناطــق ج واملحكــوم عليهــم مــن حملــة الهويــة 
اإلســرائيلية الذيــن ال يخضعــون لســيادة دولــة 
فلســطن )خارج نطاق القانون(، واملتزوجون 

عــن  يغيبــان  ال  وجهــان  والحمايــة  املســاءلة 
نافــذة الوصــول للعدالــة للفئــات التــي تســتفيد 
مــن صنــدوق النفقــة الفلســطيني. وقــد أنــئ 
حقــوق  منظومــة  مــن  انطاقــاً  الصنــدوق  هــذا 
اإلنسان، كمؤسسة عامة ذات استقال مايل 
وإداري بموجــب قانــون رقــم )6( لعــام 2005. 
حمايــة  يف  الدولــة  دور  تعزيــز  إىل  ويهــدف 
والنســاء  كاألطفــال  املهمشــة  الفئــات  حقــوق 
وكبــار الســن وغــر القادريــن عــى الكســب مــن 
يف  الدولــة  دور  تعزيــز  إىل  فيهــدف  األقــارب. 
النفقــة،  أحــكام  تنفيــذ  مــن  الفاّريــن  مســاءلة 
والصفــة  القانونيــة  القــّوة  للصنــدوق  أّن  إذ 
لتحصيــل  امللفــات  هــذه  ملتابعــة  اإللزاميــة 
املبالــغ مــن املحكــوم عليهــم واســرداد أموالهــم 
االمتيــاز،  صفــة  لهــا  عامــة  أمــواالً  تعتــرب  التــي 
عليهــم  املحكــوم  يلــزم  قانــون  بموجــب  وذلــك 
حقــوق  تجــاه  بمســؤولياتهم  باالعــراف 
آبــاء  مــن  وأقاربهــم  وأطفالهــم  زوجاتهــم 
القادريــن  غــر  أو  اإلعاقــة  وذوي  وأمهــات 
ويقــوم  للنفقــة.  املســتحقن  الكســب  عــى 
الصندوق بماحقة الفاّرين من وجه العدالة 
اإلجــراءات  مــن  سلســلة  تفعيــل  خــال  مــن 
ســبيل  عــى  فاعلــة  شــراكات  كبنــاء  القانونيــة 
العاقــة  ذات  األطــراف  مــع  الحصــر  ال  املثــال 
وحجــز  ســفر،  ومنــع  حبــس،  أوامــر  لتنفيــذ 
ويعمــل  املنقولــة.  وغــر  املنقولــة  األمــوال  عــى 
عــى تغطيــة الحــاالت التــي يتعــّذر فيهــا  أيضــاً 
تنفيــذ األحــكام الصــادرة عــن محاكــم األحــوال 
الشــخصية، واملتعلقــة بالنفقــة، ليحــّل بذلــك 
ملســتحقي  الدفــع  يف  عليــه  املحكــوم  محــّل 

النفقــة.

فيمــا  الشــخصية  األحــوال  محاكــم  قــرارات 
ســرعة،  بأقــىص  تتــم  أن  يجــب  النفقــة  يخــّص 
قــد  التــي  العاديــة  باإلجــراءات  األخــذ  وبــدون 

التنفيــذ. محاكــم  أمــام  التقــايض  أمــد  تطيــل 

املســاءلة  وجهــي  بــن  مــا  التــوازن  وإلحــداث 
حيــوي  بــدور  الصنــدوق  يقــوم  والحمايــة، 
مــن  الفاريــن  إجــراءات صارمــة ضــد  اتخــاذ  يف 
الحبــس،  أوامــر  لتنفيــذ  النفقــة  أحــكام  تنفيــذ 
ومنــع الســفر، والحجــز عــى األمــوال املنقولــة 

املنقولــة. وغــر 

معّمــق  فهــم  مــن  الصنــدوق  ينطلــق  وعليــه، 
الحمايــة  فهــذه  الشــمويل.  بمعناهــا  للحمايــة 
النفقــة  أحــكام  قيمــة  دفــع  حــدود  تجــاوزت 
ملســتحّقيها بشــكل شــهري، لرتقي إىل تقديم 
وقانونيــة  اقتصاديــة  متكاملــة  خدمــات  ســّلة 
االحتياجــات  تلّبــي  واجتماعيــة  ونفســية 
ذّل  تجنيبهــم  بهــدف  للمســتفيدين  العملّيــة 

والعــوز. الحاجــة 

أو  فلســطينية  هويــة  يحملــن  نســاء  مــن 
العكــس. 

والشــائك  اللولبــي  املســار  هــذا  إىل  يضــاف 
البشــرية  الكــوادر  بقّلــة  تتعلــق  تعقيــدات 
اتخــاذ  مــن  تســّهل  التــي  املاديــة  واإلمكانــات 
بشــكل  املحاكــم  أحــكام  لتنفيــذ  اإلجــراءات 
ال  التــي  الطويلــة  املحاكــم  إجــراءات  خــاص، 
واألســرة،  النســاء  قضايــا  خصوصيــة  تراعــي 
النظــرة الدونيــة للعاملــن يف املحاكــم، ارتفــاع 
املســاعدة  تقديــم  وغيــاب  املحامــن  أتعــاب 
الشــخصية  األحــوال  مســائل  يف  القانونيــة 
أدوات  ضعــف  إىل  باإلضافــة  وتنفيذهــا، 
ســجل  غيــاب  ظــل  يف  املحاكــم  قــرارات  تنفيــذ 
عــن  ديموغرافيــة  معلومــات  يضــم  مــدين 
املنقولــة  وغــر  املنقولــة  وملكياتهــم  املواطنــن 
لــدى املؤسســات الرســمية بمــا يضمــن مراقبــة 
الفارين من وجهة العدالة وسهولة الوصول 
القانــون.  ألحــكام  طبقــاً  ومحاكمتهــم  إليهــم 

الفئــات  وتجــّرد  تعــّري  التــي  اللولبيــة  املصائــد 
القانــوين  باألمــان  التمتــع  مــن  املهمشــة 
واالقتصادي والنفي، تضع صندوق النفقة 
عامــة  كمؤسســة  جديــدة  مســؤوليات  أمــام 
دولــة  والتزامــات  السياســية  اإلرادة  تعكــس 
وفقــاً  املهمشــة  للفئــات  بالحمايــة  فلســطن 
لاتفاقيــات الدوليــة أبرزهــا اتفاقيــة “ســيداو” 
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دومــاً  الســبب  وأنهــن  موصومــة  بأنهــا  دائمــاً 
مجتمعنــا  يف  الهجــران  أو  الطــاق  وقــوع  يف 
املجتمعــات  مــن  العديــد  يف  كمــا  الفلســطيني 
اإليقــاع  يســهل  فريســات  أنهــّن  أو  العربيــة 
بهــّن نتيجــة العــبء املضاعــف الــذي ألقــي عــى 
عاتقهــن إلعالــة أطفالهــّن وتلبيــة احتياجاتهــم 

األدىن.  بالحــد  ولــو  األساســية 

تحصيــل النســاء لحقوقهــن وحقــوق أطفالهــن 
واالعتبــار،  االحــرام  أكســبهّن  النفقــة،  يف 
ووضعهــّن يف مســتوى أعــى مــن املســاواة مــع 
وبالنســبة  الســابقن.  أو  الحاليــن  أزواجهــّن 
املصــادر  هــذه  اســتخدام  تــم  للمســتفيدات، 
كورقة تفاوضية للحصول عى ورقة الطاق. 

ذكورية القوانني املدنية يف ظل 
استمرار التفاوت االقتصادي

آذار 2020

تجدون املقالة بنسختها الكاملة مع 
املراجع عى املوقع اإللكروين للمفكرة.



52


