
150المفكرة القانونية 2016

رسم رائد شرف



المفكرة القانونية 2016 151

 الفصل الثالث :
في األحكام الهامة من وجهة نظر 

حقوقية



152

أعمال المرصد المدني الستقالل القضاء وشفافيته 2015-2014

المفكرة القانونية 2016

جرد ألهم األحكام 2014-2013. 1



153

الفصل الثالث : في األحكام الهامة من وجهة نظر حقوقية

المفكرة القانونية 2016

 أبرز األحكام القضائية لسنة 2013:
 مواقف قضائية الفتة بشأن نظام الهيبة والمجاملة والمحاصصة، 

والتمييز تُعمل مبدأ العالج كبديل من المالحقة في قضايا المخدرات190

فــي هــذا القســم، ســنحاول إجــراء تقييــم مقتضــب لبعــض أعمــال قضــاة الحكــم ذات االنعكاســات الهامــة علــى صعيــد 
ــك،  ــي ذل ــل المضــي ف ــوق اإلنســان. وقب ــات العامــة وحق ــد الحري ــى صعي النظــام السياســي واالجتماعــي، أو أيضــاً عل
نســارع الــى القــول إن هــذه األعمــال الصــادرة عــن مراجــع قضائيــة مختلفــة لــم تذهــب كلهــا فــي االتجــاه نفســه، إنمــا 

شــكلت أحيانــاً معطيــات متناقضــة فــي مــا بينهــا.

األحكام المتصلة بالنظام السياسي اللبناني

فــي هــذا الصــدد، نلفــت الــى عــدد مــن القضايــا المتصلــة بالنظــام السياســي، نســتعرضها تباعــاً نظــراً الــى أهميتهــا. فعلــى 
صعيــد اإليجابيــات، قــدم القضــاء إجابــات هامــة للتخفيــف مــن شــمولية النظــام التوافقــي فــي الشــؤون العامــة، أوالً مــن 
ــاً مــن خــالل تأكيــد وجــوب إخضــاع المقامــات )الزعامــات(  ــة، وثاني خــالل ابتــداع آليــات للحــؤول دون تعطيــل الدول
السياســية ألوســع هامــش مــن النقــد والمســاءلة. بالمقابــل، ســجلنا أحكامــاً أخــرى تــؤدي بمــا تقــرره الــى نتائــج معاكســة 
كقضيــة فيلــم بيــروت فــي الليــل أو المفقــود محيــي الديــن حشيشــو، والتــي بــات لهــا رمزيــة فائقــة، والثانيــة، قضيــة أوتيــل 

بيــروت التــي شــكلت تحديــاً أساســياً فــي مواجهــة نظــام الرقابــة.

تعيين مدير مؤقت على تلفزيون لبنان

ــة  ــن إدارة مؤقت ــاً بتعيي بتاريــخ 2013/7/8، أصــدر قاضــي األمــور المســتعجلة فــي بيــروت جــاد معلــوف حكمــاً الفت
لشــركة تلفزيــون لبنــان وهــي شــركة مســاهمة تملــك الدولــة اللبنانيــة كل حصصهــا وتخضــع لقانــون التجــارة. وكانــت 
هــذه األخيــرة ممثلــة بــوزارة اإلعــالم قــد تقدمــت أمامــه بدعــوى طلبــت فيهــا تعييــن مديــر مؤقــت للشــركة مــن ضمــن 
الئحــة أبرزتهــا مــن أصحــاب الخبــرة فــي هــذا المجــال، مبــررة ذلــك بانتهــاء واليــة أعضــاء مجلــس اإلدارة الحالييــن 
مــن دون أن تكــون الحكومــة قــادرة علــى تعييــن بدائــل منهــم بفعــل اســتقالتها. وفيمــا يســتدعي اللجــوء الــى القضــاء أســئلة 
حــول الــدور المنتظــر مــن القضــاء فــي النظــام السياســي القائــم وخصوصــاً فــي فتــرات تعطيلــه، فــإن الحــل الــذي توصــل 

اليــه القاضــي جــاء غنيــاً مــن حيــث الضوابــط التــي وضعهــا مــن منطلــق تصــوره لهــذا الــدور.

ــر القاضــي  ــاذ الشــركة مــن الشــلل، ذّك ــه التدخــل إلنق ــي توجــب علي ــة الكالســيكية الت ــات القانوني ــر بالتقني ــد التذكي فبع
بفــرادة القضيــة المطروحــة عليــه لجهــة أن الشــلل حاصــل ليــس بفعــل اختــالف بيــن الشــركاء، بــل بفعــل عجــز المســاهم 
الوحيــد فيهــا )الدولــة( فــي حســم خياراتــه ضمــن اآلليــات المعتــادة )أي مــن خــالل مقــررات مجلــس الــوزراء(. فــإزاء 
هــذا الواقــع، يتحتــم عليــه أمــران: تعييــن مديــر مؤقــت بمواصفــات تنســجم مــع مطالــب الدولــة كان يختــاره مــن ضمــن 
الئحــة األســماء التــي قدمتهــا الفتــراض أنهــا األعلــم بمصلحــة الشــركة عمــالً بمبــدأ فصــل الســلطات، مــع إحاطــة قــراره 

190 -    نشر في المفكرة القانونية، ملحق العدد 13، كانون الثاني 2014. 
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ــض المصلحــة  ــى نحــو يحــول دون تعري ــاً عل ــراض خاطئ ــذا االفت ــة أن يكــون ه ــة تحســباً إزاء إمكاني ــات معين بضمان
العامــة للخطــر.

وأبرز هذه الضوابط:

- أنــه ضمــن القــرار مــا مفــاده أن التــزام القاضــي بالئحــة الوزيــر ليــس حتميــاً بــل هــو مــن بــاب وجــوب أخــذ إرادتــه 
لمــا يمثلــه بعيــن االعتبــار؛

- أنــه عيـّـن مــن تلقــاء نفســه خبيــر محاســبة مــن خــارج الالئحــة المقدمــة مــن الدولــة )وهــو يحظــى مبدئيــاً بثقــة القاضي(، 
يكــون بمثابــة الرقيــب علــى المديــر المؤقــت داخل الشــركة.

- الضابــط الثالــث: وقــد تمثــل فــي إلــزام الشــخصين المعينيــن بوضــع تقاريــر دوريــة وغيــر دوريــة ضمانــاً للشــفافية فــي 
إدارة الشــركة.

وبذلــك يكــون القاضــي قــد تجــاوب مــع طلــب وزارة اإلعــالم بعدمــا أرســى ضوابــط لهــا قيمــة الســابقة للتأكــد مــن حســن 
ســير العمليــة لمصلحــة شــركة تلفزيــون لبنــان للحــؤول دون إجــراء تعيينــات مشــبوهة أو تحقيــق مكاســب سياســية بغطــاء 

قضائي.

القضاء المستعجل يسقط دولة المجاملة والهيبة191 ومجلس شورى الدولة يعيد ترميمها 

“إننــي قــد ال أوافــق علــى مــا تقولــه، ولكننــي ســأدافع حتــى المــوت عــن حقــك بقولــه«. بهــذه الحكمــة الفولتريــة، ختــم 
جــاد معلــوف، قاضــي األمــور المســتعجلة فــي بيــروت، حكمــه الصــادر فــي 2013/7/16 والــذي صدقــت عليــه محكمــة 
اســتئناف بيــروت فــي 2013/10/1 )وهــي مؤلفــة مــن جانيــت حنــا ونديــن جرمانــوس وهالــة نجــا( وقــد بــدا هــذا الحكــم 
بمثابــة مرافعــة ضــد »دولــة المجاملــة«، التــي تفتــرض التضييــق مــن هامــش انتقــاد الزعمــاء السياســيين مــع تحويــل 

اإلعــالم )أقلــه الوســائل المؤيــدة لهــم( الــى أبــواق للتمجيــد بهــم.

الدعــوى كمــا الحكــم معبــرة جــداً: فقــد قــدم النائــب ســامي الجميــل اســتدعاًء عــرض فيــه أن جريــدة األخبــار تقــوم بحملــة 
عنيفــة تناولــت شــخصه تنــاوالً علنيــاً ومتماديــاً ومتســارع الوتيــرة، وذلــك بشــكل سلســلة مــن المقــاالت الصحافيــة التــي 
تــم نشــرها وجهــت بموجبهــا »ســهام)اً( مســمومة الذعــة« اليــه، بهــدف النيــل منــه ومــن خطــه السياســي، وأن هــذا األمــر 
شــكل حملــة واحــدة مســتمرة ومتماديــة مــع الزمــن هدفهــا ودافعهــا الوحيــد اســتهدافه »الغتيالــه سياســياً«. وأن المقــاالت 
.. تنــال مــن كرامتــه ومــن كرامــة الحــزب الــذي ينتمــي اليــه وكرامــة عائلتــه لمــا لهــا مــن رمزيــة وتاريــخ عريــق. وإذ 
أدلــى المســتدعي فضــالً عــن ذلــك بأنــه يعــد بالنســبة الــى شــرائح اجتماعيــة عــدة القائــد والزعيــم، طالــب بإزالــة عشــر 
مقــاالت عــن الموقــع اإللكترونــي للجريــدة ومنــع الصحيفــة مــن أن تتناولــه أو تبــث أو تنشــر أي خبــر مهمــا كان نوعــه 
وألي ســبب، أكان متعلقــاً بــه أو بعائلتــه، وحتــى عبــر اإليحــاء اليــه بطريقــة كافيــة للداللــة دون تســميته، وذلــك لغايــة 
صــدور أحــكام محكمــة المطبوعــات فــي الدعــاوى الجزائيــة التــي تقــدم بهــا ضــد الجريــدة. ومــا يريــده المســتدعي هــو 
منــع الصحيفــة مــن نشــر أي خبــر عنــه وعــن عائلتــه، ولــو تلميحــاً، وبالطبــع، المقصــود: عــدم نشــر أي خبــر نقــدي عنــه. 

لمــاذا؟ ألنــه قائــد وزعيــم. وهــذا مــا عــاد وأكــده فــي المرحلــة االســتئنافية للدعــوى.

191 -   قاضي األمور المستعجلة في بيروت يسقط دولة المجاملة، منشور على الموقع االلكتروني للمفكرة القانونية، في 2013/8/23. 
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ومــن هــذا المنظــور، تتضــح معالــم الخلفيــة الفكريــة التــي انبنــت عليهــا الدعــوى وقوامهــا أن الزعامــة قيمــة بحــد ذاتهــا 
بمعــزل عــن حقيقــة مــا هــي عليــه أو عمــا تفعلــه، وهــي قيمــة عليــا فــوق دســتورية بحيــث إنهــا تعلــو علــى حــق الصحافــي 
ــف بداهــة  ــى نظــام سياســي مخال ــة عل ــاء المشــروعية القانوني ــى إضف ــؤدي ال ــرأي العــام، مــا ي ــر ال ــر وتنوي ــي التعبي ف

لألصــول الديمقراطيــة، أي نظــام الزعامــة.

وقــد أتــى فــي هــذا الصــدد جــواب المحكمــة منحــازاً تمامــاً لقيــم الديمقراطيــة فــي مواجهــة نظــام الزعامــة والمجاملــة: 
ففــي حكــم مــن تســع صفحــات ورد فيــه 12 هامشــاً ترجــع القــارئ الــى اجتهــادات فرنســية وأوروبيــة وأميركيــة، أعلــن 
القاضــي الحيثيــات الحاســمة اآلتيــة: »وحيــث إن مــن يتعاطــى الشــأن العــام، وال ســيما مــن رجــال السياســة، يتعــرض 
دومــاً النتقــادات مــن معارضيــه أو خصومــه، وقــد يكــون البعــض منهــا قاســياً وفــي غيــر محلــه، إال أن مــن يضــع نفســه 
فــي الموقــع المذكــور يتخلــى حكمــاً عــن جــزء مــن الحمايــة المتوافــرة لألشــخاص العادييــن ويخضــع لمراقبــة الــرأي 
العــام بــكل أفعالــه، العامــة منهــا والخاصــة أحيانــاً، وال بــد مــن إظهــار نســبة أعلــى مــن التســامح والتقبــل. وحيــث إن 
بعــض اآلراء، التــي تتبناهــا أيضــاً المحكمــة، اعتبــرت أن الحمايــة التــي يتــم توفيرهــا عبــر التوســع بمفهــوم انتقــاد رجــل 
السياســة، وال ســيما النائــب ضمــن أطــر حريــة التعبيــر، تــوازن الحصانــة الممنوحــة لهــذا األخيــر والتــي تمنحــه مجــاالً 
ــم  ــة إياه ــة، داعي ــيين كاف ــادة السياس ــاً للق ــة درس ــت المحكم ــك، وجه ــة”. وبذل ــاد دون خشــية المالحق ــي االنتق واســعاً ف
ــة الديمقراطيــة . الــى تقبــل االنتقــاد بقــدر مــا يرغبــون تولــي مناصــب عامــة. فدولــة الزعامــة ال تتــالءم مــع قيــم الدول
وعلــى نقيــض ذلــك تمامــاً، كان مجلــس شــورى الدولــة يذهــب فــي اتجــاه معاكــس تمامــاً، فــي قضيــة شــهيرة )قضيــة 
أوتيــل بيــروت( فــي اتجــاه تشــريع الرقابــة علــى الســيناريو بعدمــا رأى أن الرقابــة علــى عــرض األفــالم تشــمل حكمــاً 
الرقابــة علــى الســيناريو قبــل تصويــر هــذه األفــالم، وذلــك خالفــاً للمبــدأ القاضــي بوجــوب تفســير النصــوص المقيــدة 
للحريــات تفســيراً ضيقــاً عمــالً بقاعــدة أن »الحريــة هــي األصــل«. وأكثــر داللــة علــى منطــق مجلــس شــورى الدولــة، 
ــم إشــارة الــى احتمــال اشــتراك األجهــزة  ــة المؤسســات العامــة. فــأن يتضمــن الفيل هــو توســعه فــي تفســير مفهــوم هيب
األمنيــة فــي لفلفــة الملفــات القضائيــة إنمــا يشــكل مســاً بهيبــة هــذه األجهــزة، وتاليــاً مانعــاً دون عــرض الفيلــم. فــي منطــق 

كهــذا، يصبــح الرقيــب راعيــاً أساســياً لنظــام قوامــه المجاملــة والهيبــة192.

قضايا المفقودين

فــي هــذا المجــال، شــكل الحكــم الصــادر عــن محكمــة جنايــات صيــدا فــي قضيــة المفقــود محيــي الديــن حشيشــو بتبرئــة 
المتهميــن فيهــا بداعــي الشــك، صدمــة كبيــرة فــي أوســاط ذوي المفقوديــن. فكــون هــذه القضيــة هــي الوحيــدة العالقــة مــن 
زمــن الحــرب اللبنانيــة )1975-1991( بفعــل إصــرار زوجتــه نجــات نقــوزي علــى محاســبة الفاعليــن )المنتميــن الــى 
القــوات اللبنانيــة( ومعرفــة الحقيقــة جعــل منهــا رمــزاً لقضيــة المفقوديــن وذويهــم. وفيمــا تقدمــت نقــوزي بطعــن ضــد 
هــذا الحكــم أمــام محكمــة التمييــز، يقتضــي تســجيل أن الحكــم اســتند لتبرئــة المتهميــن الــى وقائــع القضيــة، فيمــا كــّرس 
ضمنــاً إمكانيــة مالحقــة الخاطفيــن فــي دعــاوى المفقوديــن رغــم حصولهــا قبــل قانــون العفــو، علــى اعتبــار أن الخطــف 

يشــكل جرمــاً متماديــاً ال يســقط بهــذا القانــون.

ــر  ــن خبي ــراراً بتعيي ــي 2013/4/30  ق ــدان ف ــدا حســن حم ــي بعب ــور المســتعجلة ف ــل، أصــدر قاضــي األم ــي المقاب ف
لالســتقصاء عــن احتمــال وجــود مقبــرة جماعيــة فــي الفســحة الموازيــة لكليــة العلــوم فــي الجامعــة اللبنانيــة )الحــدث(.

ــة، العــدد  ــل« نموذجــا، المفكــرة القانوني ــي اللي ــروت ف ــة »بي ــات الدســتورية: قضي ــة بالحري ــة يواصــل التضحي ــة، شــورى الدول ــدة فرنجي 192 -   غي
العاشــر، تموز 2013.  
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كيف تعامل القضاء مع مخالفات األجهزة األمنية الماسة بحقوق اإلنسان؟ 

في هذا المجال، نسجل ثالثة أحكام ذات داللة:

تعســفًا  عراقــي  الجــئ  باحتجــاز  العــام  األمــن  لتشــبث  الدولــة  ذمــة  فــي  غرامــة  ليــرة،   60مليــون 
فــي اســتكمال لمــا أنجــزه القضــاء المســتعجل فــي 2009 و2010 فــي أحكامــه اآليلــة الــى إدانــة الدولــة )األمــن العــام( 
ــا  ــة زلف ــروت القاضي ــي بي ــور المســتعجلة ف ــة األم ــب 193، أصــدرت قاضي بممارســة االحتجــاز التعســفي ضــد أجان
الحســن فــي 2013/12/5 حكمــاً الفتــاً بإلــزام الدولــة بتســديد ســتين مليــون ليــرة لبنانيــة لالجــئ عراقــي )ج. ج(، بعدمــا 
ثبــت لهــا أن األمــن العــام اســتمر فــي احتجــازه لمــا يزيــد عــن ســنة خالفــاً للقــرار القضائــي الصــادر عنهــا باإلفــراج 

عنــه.

وكانــت القاضيــة زلفــا الحســن قــد أصــدرت فــي 2010/6/8 بنــاًء علــى دعــوى قدمهــا هــذا األخيــر قــراراً قضــى بإلــزام 
الدولــة بإطــالق ســراحه فــوراً ودون مهلــة، تحــت طائلــة غرامــة إكراهيــة قيمتهــا مئتــان وخمســون ألــف ليــرة لبنانيــة 
ــة عــن تنفيــذ الحكــم المذكــور، تقــدم المدعــي فــي 2011 بدعــوى لتصفيــة  عــن كل يــوم تأخيــر. وإزاء إعــراض الدول
ــاً تســديده مبلــغ 60 مليــون ليــرة لبنانيــة بعدمــا أدلــى باســتمرار احتجــازه لمــدة 240 يومــاً بعــد صــدور  الغرامــة طالب
ــي  ــت ف ــن سلســلة أحــكام ذهب ــور كان واحــداً م ــراج عــن الالجــئ المذك ــم باإلف ــى أن الحك ــم. وتجــدر اإلشــارة ال الحك

االتجــاه نفســه، وأجمعــت علــى وصــف ممارســة األمــن العــام باالحتجــاز التعســفي194.

إبطال تنازل العاملة عن حقوقها لقاء تنازل الكفيل عن كفالته عنها195

بتاريــخ 2013/10/31، أصــدرت القاضيــة المنفــردة الجزائيــة فــي كســروان، دينــا دعبــول، حكمــاً بإدانــة صاحبــة عمــل 
لبنانيــة علــى خلفيــة الضــرب المبــرح للعاملــة المنزليــة لديهــا وحبســها ثالثــة أشــهر بتغريمهــا مبلغــاً قــدره 100.000 
ليــرة لبنانيــة. كمــا ألــزم الحكــم صاحبــة العمــل بدفــع مبلــغ 10 مالييــن ليــرة لبنانيــة بمثابــة تعويــض للعاملــة. ويلحــظ أن 
الحكــم صــدر بعــد تقديــم مواطنــة فلبينيــة شــكوى شــخصية ضــد صاحبــة عملهــا التــي كانــت تمــارس عليهــا ضروبــاً مــن 
العنــف المبــرح وتعرضهــا »إليــذاء جســدي متكــرر« مســتخدمة المكــواة والحــزام، مــا أدى الــى »انتشــار اإلصابــات 

علــى مســاحة تصــل الــى 70% مــن كامــل مســاحة الجســم”.

ــع مــن العاملــة بإشــراف األمــن العــام، اســتدعت المحكمــة  وإزاء تــذرع صاحبــة العمــل باإلســقاط وإبــراء الذمــة الموقّ
مفتشــاً ممتــازاً مــن المديريــة العامــة لألمــن العــام لتوضيــح بعــض مــا ورد فــي محضــر التحقيــق، فأكــد أنهــا تعنــي أن 
العاملــة أســقطت عنهــا حقوقهــا الشــخصية كافــة، وفــق العوائــد المتبعــة فــي المديريــة فــي حــاالت مماثلــة. واإلمعــان فــي 
أقــوال المفتــش الممتــاز إنمــا يؤشــر الــى ســواد العــادة التــي بموجبهــا يتعيــن علــى العاملــة المعتــدى عليهــا إيجــاد تســوية 
مــع صاحــب العمــل، مــا دام بقاؤهــا فــي لبنــان يتطلــب بالضــرورة تنــازل صاحــب العمــل عــن كفالتــه لهــا لشــخص آخــر.

193 -   الحكــم الصــادر عــن قاضيــة األمــور المســتعجلة فــي زحلــة ســينتيا قصارجــي فــي 2009/12/11 وثالثــة أحــكام صــادرة عــن قاضيــة األمــور 
المســتعجلة فــي جديــدة المتــن ميــراي حــداد فــي 2010/1/28 والحكمــان الصــادران عــن قاضيــة األمــور المســتعجلة فــي بيــروت زلفــا الحســن فــي 

.2010/6/8
194 -   القرارات المذكورة في الهامش 1.

ــا عامــالت المنــازل، حكــم جزائــي فــي جونيــه يرفــض  195 -   هــذه المقاطــع مأخــوذة مــن تعليــق للباحثــة ســارة ونســى فــي إطــار المرصــد لقضاي
تهميــش دوره فــي حمايــة حقــوق عامــالت المنــازل، ويبطــل مقايضــة تنــازل »كفيــل« عــن عاملــة منزليــة بتنازلهــا عــن حقوقهــا، الموقــع االلكترونــي 

ــة، 2013/11/18. ــرة القانوني للمفك
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ــة لـــ »لفلفــة القضيــة« خــارج  ــاً ســبّاقاً جــداً فــي هــذا الشــأن، فــي تصــد منهــا ألي محاول إال أن المحكمــة ســجلت موقف
إطــار القضــاء، حيــث رأت أنــه »ال يمكــن أن نؤســس إســقاطاً ونرتــب عليــه نتائــج قانونيــة بنــاًء علــى مــا قصــده المحقــق 
ــا  ــة أصــالً، م ــر الثابت ــة غي ــى القصــد والني ــكام عل ــت األح ــة وبُني ــت النصــوص القانوني ــق وإال تعطل ــرض التحقي بمع
يقتضــي معــه رد كل مــا أُدلــي بــه لهــذه الناحيــة«. بهــذه الحيثيــة، عطلــت المحكمــة ممارســة شــاذة مفادهــا اســتخدام نظــام 

الكفالــة إلعفــاء أصحــاب العمــل مــن أي مســؤولية.

القضاء يثبت التعذيب في المخافر، مع عقوبات خفيفة196:

ــم الصــادر عــن  ــى الحك ــوس مشــلب عل ــروت برئاســة طن ــح بي ــة اســتئناف جن ــت محكم ــخ 14-3-2013، صدق بتاري
القاضــي المنفــرد الجزائــي فــي بيــروت هانــي عبــد المنعــم الحجــار بإدانــة المعــاون ج.ر بجــرم المــادة 401 مــن قانــون 
العقوبــات لممارســة العنــف والضــرب ضــد مواطــن مصــري والتســبب فــي إيذائــه فــي مخفــر فــرن الشــباك فــي أثنــاء 
ــد ذكــر فــي قــراره نقــالً عــن التقريــر الطبــي أن  التحقيــق معــه فــي جنحــة ســرقة. وكان القاضــي المنفــرد الجزائــي ق
المدعــي قــد »تعــرض للعنــف والضــرب الشــديد وآثــار الصدمــات والكدمــات مــا زالــت باديــة علــى جســمه وتــدل علــى 
اســتعمال أســلوب الفــروج معــه.«. والالفــت أن محكمــة االســتئناف قــد خففــت العقوبــة مــن )خمســة عشــر يومــاً حبســاً 
ــخ الجــرم  ــك بالنظــر لتاري ــة، وذل ــرة لبناني ــة ألــف لي ــة( لتكتفــي فقــط بغرامــة قدرهــا أربعمئ ــرة لبناني ــة ألــف لي وثالثمئ
)والمقصــود لمــرور زمــن طويــل منــذ حصولــه فــي 2004(. تســع ســنوات لمحاكمــة جــرم تعذيــب بواســطة فــروج ثابــت 

بتقريــر طبــي، وعقوبــة جــد مخففــة ليــس فيهــا احتجــاز للحريــة.

كيف تعامل القضاء مع اآلراء االجتماعية المسبقة؟

في هذا المجال، نتناول أبرز أعمال القضاء على صعيد القضايا االجتماعية، التي ترشح عن مواقف مسبقة.

العالج كبديل من المالحقة في قضايا اإلدمان

مــن أهــم األعمــال القضائيــة الصــادرة هــذه الســنة، القــرار الصــادر عــن محكمــة التمييــز فــي 2013/10/3 فــي قضيــة 
ــة مكافحــة اإلدمــان، تبعــاً لتعهــده  ــى لجن ــه ال ــد قضــى القــرار بوقــف المالحقــة ضــد شــخص مدمــن وإحالت إدمــان. وق
بالعــالج، ســنداً للمــادة 194 مــن قانــون المخــدرات التــي كانــت قــد كّرســت مبــدأ العــالج كبديــل مــن المالحقــة، ملزمــة 
القاضــي بوقــف المالحقــة فــور تعهــد الشــخص المدمــن بالعــالج. وكان المدّعــى عليــه فــي هــذه القضيــة قــد تقــدم بدفــع 
طالبــاً وقــف المالحقــة ضــده وإحالتــه الــى لجنــة مكافحــة اإلدمــان، وقــد تدخلــت محكمــة التمييــز لنقــض مــا خلــص اليــه 

المرجعــان االســتئنافي واالبتدائــي فــي رد هــذا الدفــع.

عنــد التدقيــق فــي هــذا القــرار، يظهــر جليــاً أن الحــل الــذي توصلــت اليــه المحكمــة ال يتأتــى عــن تعمــق فــي 
االجتهــاد، بــل هــو تفســير للنــص القانونــي فــي معنــاه األكثــر بداهــة. وهــذا مــا نقــرأه جليــاً مــن خــالل تضميــن 
الحكــم عبــارة فحواهــا »أن النــص القانونــي وجــد إلعمالــه وليــس إلهمالــه«. وإيــراد هــذه العبــارة يعبــر بالواقــع 

196 -    التعذيــب بالفــروج اســتئنافا بعــد 9 ســنوات مــن حصولــه والعقوبــة غرامــة فقــط، منشــور علــى الموقــع االلكترونــي للمفكــرة القانونيــة بتاريــخ 
21 آذار 2013. 
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عــن اقتنــاع محكمــة التمييــز، ليــس فقــط بمحدوديــة اجتهادهــا فــي هــذا المجــال، بــل أيضــاً بوجــود حاجــة ماســة 
ــكان  ــك، بإم ــراره. وإزاء ذل ــذ إق ــاً من ــد عــن 15 عام ــا يزي ــذي انقضــى م ــون ال ــق القان ــر بوجــوب تطبي للتذكي
القــارئ أن يتســاءل عــن األســباب التــي تدفعنــا الــى اعتبــار هــذا القــرار إنجــازاً فيمــا هــو مجــرد تطبيــق حرفــي 
للقانــون: ومــرد ذلــك هــو أن هــذا القــرار جــاء مناقضــاً لشــبه إجمــاع قضائــي مزمــن، أمعــن فــي ظاهــرة غريبــة، 
ــدا القــرار وكأنــه صدمــة  ــه. فب فــي تغليــب اآلراء المســبقة إزاء اإلدمــان والمدمنيــن علــى النــص القانونــي ذات

إيجابيــة تنبّــه القضــاة إلــى وجــوب التحــرر مــن اآلراء المســبقة وتوقظهــم مــن غفوتهــم عــن النــص القانونــي.
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 أبرز األحكام القضائية في 2014: 
حق المعرفة في مواجهة ذاكرة األبطال197

كمــا فــي كل ســنة، تســتعيد »المفكــرة« أهــم األحــكام القضائيــة التــي تــم رصدهــا، والتــي آلــت الــى تحقيــق مكســب حقوقي 
ــدا فيهــا القضــاء فــي حــال تفاعــل حقيقــي مــع مطالــب  ــد تميــزت هــذه الســنة بمجموعــة مــن األحــكام التــي ب هــام. وق
وحــراكات اجتماعيــة بــارزة، وال ســيما فــي قضايــا ذوي المفقوديــن وحمايــة المــرأة مــن العنــف األســري أو أيضــاً حريــة 

التعبيــر. كمــا تميــزت هــذه الســنة بمجموعــة مــن األحــكام الهامــة فــي قضايــا الفئــات المهمشــة قانونــاً.

أوالً، الحكم المتصل باألشخاص المفقودين:

فــي 4-3-2014، فاجــأ مجلــس شــورى الدولــة ذوي المفقوديــن والــرأي العــام بإصــدار قــرار تاريخــي تضمــن تكريســاً 
واضحــاً لحقهــم بمعرفــة مصائــر هــؤالء كحــق طبيعــي ال يقبــل أي اســتثناء أو تقييــد. وقــد أبطــل المجلــس قــرار رئاســة 
مجلــس الــوزراء الضمنــي برفــض تســليم ملــف التحقيقــات التــي قامــت بهــا لجنــة التحقيــق الرســمية لالســتقصاء عــن 
ــف  ــى نســخة عــن المل ــم باالســتحصال عل ــى إعــالن حقه ــص ال ــم، ليخل ــن لذويه ــن والمفقودي ــع المخطوفي ــر جمي مصي
الكامــل عمــالً بحــق المعرفــة. وكانــت لجنــة أهالــي المخطوفيــن والمفقوديــن فــي لبنــان وجمعيــة دعــم المعتقليــن والمنفييــن 

اللبنانييــن )ســوليد( قــد تقدمتــا فــي 2009/12/24، بدعــوى الــى مجلــس شــورى الدولــة بهــذا الخصــوص.

ولهذا القرار أهمية مزدوجة: 

أهميــة قانونيــة فائقــة، فهــو شــكل إحــدى الحــاالت النــادرة التــي أدت الــى اســتيالد حــق جديــد هــو حــق المعرفــة 
ــوق  ــي حق ــوق ه ــن الحق ــدد م ــى ع ــتناد ال ــن خــالل االس ــك م ــى ذل ــس ال ــد توصــل المجل ــن. وق ــذوي المفقودي ل
اإلنســان بالحيــاة وبالحيــاة الكريمــة وبمدفــن الئــق، وحــق العائلــة باحتــرام األســس العائليــة وجمــع شــملها، وحــق 
الطفــل بالرعايــة األســرية والعاطفيــة والحيــاة المســتقرة، وهــي حقــوق كّرســتها المواثيــق والشــرائع الدوليــة التــي 
انضــم اليهــا لبنــان. الــى ذلــك، ذهــب المجلــس الــى إعــالن حــق المعرفــة حقــاً طبيعيــاً ال يقبــل أي تقييــد أو انتقــاص 

أو اســتثناء إال بموجــب نــص قانونــي صريــح، وهــو أمــر غيــر متوافــر فــي القضيــة الحاضــرة.

ــذرة  ــدم ب ــو يق ــن، فه ــج لنضــاالت ذوي المفقودي ــة تتوي ــاء بمثاب ــم ج ــدا أن الحك ــة: فع ــية واجتماعي ــة سياس أهمي
ذات طابــع انقالبــي علــى النظــام الســائد منــذ انتهــاء حــرب 1975-1990. ففيمــا بُنــي هــذا النظــام علــى تمجيــد 
أبطــال الحــرب ونكــران ضحاياهــا بالكامــل وطمــس الذاكــرة منعــاً ألي اضطــراب ضميــري، وجــد نفســه مــع 
هــذا القــرار أمــام نقيضــه تمامــاً: حــق ضحايــا الحــرب )ذوي المفقوديــن( بالمعرفــة والعدالــة مــع مــا يســتتبع ذلــك 
مــن تذكــر واضطــراب ضميــري. فــال تكــون الذاكــرة مجمــوع ذاكــرات بطــوالت تســجل هنــا وهنالــك، ذاكــرة 
انتقائيــة طائفيــة، فيزيــد االنقســام واالســتقطاب االجتماعيــان حــدة، إنمــا بالدرجــة األولــى ذاكــرة وجــع، ذاكــرة 

جماعيــة وطنيــة.

وبالنظــر الــى أهميــة هــذا الحكــم، قــدّم ذوو المفقوديــن طلبــاً رســمياً الــى وزارة العــدل بإنشــاء نصــب حــّي تخليــداً 

197 -    نشر في المفكرة القانونية، ملحق العدد 24، كانون الثاني 2015. 
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لحيثيــة القــرار المتصلــة بإعــالن حــق المعرفــة وتذكيــراً بوجــوب تنفيذهــا. وقــد قدّمــوا بذلــك فكــرة النصــب الحــي، 
أي النصــب الــذي يرافــق ويمهــد لعمــل العدالــة ويذّكــر بــه، علــى فكــرة النصــب التــذكاري الــذي غالبــاً مــا ُعــرض 

عليهــم بمثابــة بديــل مــن عمــل العدالــة. إال أن الــوزارة لزمــت الصمــت بهــذا الشــأن. 

ثانياً: األحكام المتصلة بالحريات العامة والحقوق األساسية:

هنا، برز عدد من األحكام، أبرزها اآلتية: 

جواز تغيير االسم في حال ارتباطه بانتماء طائفي عمالً بحرية المعتقد: 

ــا، نســجل الحكــم القاضــي بالســماح بقبــول طلــب ســيدة لبنانيــة )27 ســنة( بتغييــر اســمها الــذي يؤشــر الــى  هن
ــد. وقــد صــدر هــذا الحكــم بتاريــخ 3-24- ــة المعتق ــة باســم آخــر، وذلــك عمــالً بحري انتمائهــا الــى طائفــة معين
2014، عــن القاضــي المنفــرد الجزائــي فــي جويــا القاضــي بــالل بــدر. ويفهــم مــن نــص الحكــم أنهــا كانــت قــد 
طلبــت منــذ ســنوات مــن محيطهــا مناداتهــا باالســم الثانــي، بعدمــا شــطبت قيدهــا الطائفــي مــن قيــود الســجالت 
ــي هــذا المجــال: فهــي اقتنعــت »مــن خــالل  ــرار بعــض مقاطعــه لعــرض دوافعهــا ف ــرد الق الشــخصية. كمــا يف
ــدم جــدوى  ــال ... بع ــى حــد االقتت ــذي وصــل إل ــه، ال ــف في ــا لصــراع الطوائ ــي ورؤيته ــع اللبنان معايشــتها للواق
االنتمــاء إلــى ديــن معيــن، وعمومــاً الــى أي طائفــة« وهــي »تعتبــر نفســها فتــاة علمانيــة ال ترغــب باالنتمــاء إلــى 
أيــة طائفــة ال مــن حيــث االســم وال العقيــدة« وهــي »غيــر مقتنعــة بالواقــع الفعلــي للطوائــف واألديــان فــي لبنــان« 
وإن كانــت »تؤمــن بوجــود هللا«. وتاليــاً، جــاء اســتدعاؤها اســتكماالً لنضاالتهــا الســابقة التــي هدفــت الــى تغليــب 

الهويــة التــي تريدهــا علــى هويتهــا الطائفيــة الموروثــة. 

وأهمية القرار تكمن هنا في أمور عدة: 

األول، أنــه أكــد مجــدداً الطابــع المطلــق لحريــة المعتقــد، وذلــك تيمنــاً بعــدد مــن القــرارات الصــادرة ســابقاً عــن 
ــة صــدرت مؤخــرا199ً، تشــمل  ــرارات قضائي ــي ق ــا جــاء ف ــك، وبخــالف م ــة198. وبذل ــم العدلي عــدد مــن المحاك
حريــة المعتقــد إمكانيــة اعتنــاق معتقــد معيــن أو عــدم اعتناقــه مــن دون أن تكــون ممارســتها محصــورة باألديــان 

المعتــرف بهــا رســمياً. 

والثانــي، أنــه أول قــرار قضائــي يؤكــد أن حريــة المعتقــد تشــمل أيضــاً حريــة التصريــح أو عــدم التصريــح عنــه، 
وهــي الحريــة التــي اســتند اليهــا األشــخاص الذيــن طلبــوا شــطب قيودهــم الطائفيــة. ال بــل إن القــرار ذهــب الــى 
حــد القــول بــأن عــدم إظهــار االنتمــاء الدينــي، هــو حــق يضمنــه الدســتور اللبنانــي، مســتمداً ذلــك مــن حريــة إقامــة 

الشــعائر الدينيــة المكرســة فــي المــادة 9 مــن الدســتور. 

وبالطبــع، يطــرح هــذا الموقــف القضائــي أســئلة مشــروعة حــول إمكانيــة تطــوره مســتقبالً، فــي اتجــاه االعتــراف 

198 -   نــزار صاغيــة، القاضيــة الخطيــب وحــزب التحريــر والمــادة 9 مــن الدســتور: لمــن اراد ان يؤمــن بالخالفــة او أن ال يؤمــن«، المفكــرة القانونيــة، 
عــدد 4، نيســان 2012.

199 -   غيدة فرنجية، شورى الدولة يضحي بحريات أساسية على مذبح النظام، المفكرة القانونية، عدد 9، أيار 2013. 
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بهامــش أوســع للمواطنيــن اللبنانييــن بتغييــر أســمائهم وتاليــاً بفــرض الهويــة التــي يريدونهــا ألنفســهم علــى الهويــة 
المفروضــة عليهــم بالــوالدة. وربمــا تــؤدي حيطــة القاضــي فــي اشــتراط قبــول الطلــب بنجــاح الطالــب بانتــزاع 
ــب  ــن مطال ــة: فيتحــول الناشــط م ــذه المعرك ــي ســياق ه ــر منتظــرة ف ــى تحــوالت غي ــه، ال ــراف محيطــه ب اعت
إلعمــال الحــق المــالزم لشــخصه بمعــزل عمــا يريــده اآلخــرون، الــى فاعــل اجتماعــي يســعى الــى إقنــاع محيطــه 

المباشــر، أقلــه فــي عــدد مــن القضايــا، الكتســاب مشــروعية المطالبــة بمــا يرغــب بــه. 

بقــي أن نشــير الــى أن القاضــي نفســه كان قــد أصــدر قــراراً آخــر فــي 11-2-2014 بتصحيــح اســم عائلــة مــن 
عبــد علــي الــى عبــد العلــي وذلــك علــى أســاس أن شــهرته التــي تصــوره كعبــد إلنســان ال كعبــد هلل، مخالفــة لمــا 
يعتنقــه ويؤمــن بــه مــن مبــادئ شــرعية وفقهيــة. وعنــد مقاربــة الحكميــن، يظهــر أن اجتهــاد المحكمــة والتزامهــا 
فــي هــذا المجــال هــو ســعي الــى احتــرام حريــة الفــرد برســم هويتــه وإعالنهــا وفــق المعتقــد الــذي يــراه مناســباً، 

فــي موقــف حقوقــي ال غلبــة فيــه لمعتقــد علــى آخــر. 

جواز نشر مراسالت خاصة عند توافر مصلحة ذات شأن، عمالً بحرية التعبير200:. 1

بــدأت فصــول هــذه القضيــة حيــن طلبــت الجامعــة األميركيــة فــي بيــروت مــن قاضــي األمــور المســتعجلة فــي 
بيــروت منــع جريــدة األخبــار مــن نشــر أي مراســالت خاصــة بيــن القيميــن علــى هــذه الجامعــة والعامليــن فيهــا. 
وفيمــا أســندت الجامعــة طلبهــا علــى مــواد جزائيــة تعاقــب الــذم باألشــخاص العادييــن )الذيــن ليــس لهــم وظيفــة 
عامــة( أو نشــر مراســالت خاصــة، أدلــت الجريــدة بحقهــا بــل بواجبهــا بنشــر وثائــق مــن هــذا النــوع، علــى خلفيــة 
أنهــا تتضمــن اعترافــاً صريحــاً بارتــكاب عمليــات فســاد. وقــد شــكلت هــذه القضيــة مناســبة أولــى مــن نوعهــا 
ــد بعــض  ــن بع ــى القاضــي زوي ــد انته ــس«. وق ــرة »الليك ــار ظاه ــل انتش ــاً بفع ــارة عالمي ــألة المث ــة المس لمناقش
التــردد201 الــى تكريــس ســابقة تتفــق مــع مبــادئ حريــة التعبيــر فــي فضــح الفســاد، وذلــك فــي قــراره الصــادر 
فــي 8-12-2014. وقــد آل هــذا القــرار الــى منــع نشــر أيــة مراســلة خاصــة بالجامعــة األميركيــة غيــر ضروريــة 
ــلة  ــماح بنشــر أي مراس ــى الس ــس، ال ــل المعاك ــاب التأوي ــن ب ــاً، وم ــأن، وعملي ــة ذات ش ــة عام ــة لمصلح ومهم
تكــون ضروريــة ومهمــة لمصلحــة عامــة مماثلــة. وللوصــول الــى هــذه النتيجــة، أّكــد الحكــم علــى مبــدأي ســمّو 
المصلحــة العامــة علــى المصلحــة الشــخصية وحــق الــرأي العــام فــي االطــالع والمعرفــة، مــا يبــرر التضحيــة 

بســمعة شــخص مــا أو بخصوصيتــه بهــدف حمايــة المصلحــة العامــة. 

ومــن أهــم نتائــج الحكــم، أن مــن شــأنه أن يفتــح البــاب واســعاً أمــام صــون حريــة التعبيــر فــي لبنــان، وال ســيما 
فــي كل مــا يتصــل بفضــح فســاد األشــخاص الذيــن ال يتولــون أي خدمــة عامــة، وتاليــاً أن يمهــد لتغيّــر االجتهــاد 
فــي محكمــة المطبوعــات فــي هــذا المضمــار. كمــا أنــه يشــّكل ســابقة هامــة فــي اســتبعاد تطبيــق النــص الجزائــي 
)النــص الــذي يمنــع نشــر مراســالت خاصــة( علــى حــاالت معينــة عمــالً بعلويــة المبــادئ العامــة للقانــون والتــي 

تحتــم تأويــل النصــوص فــي وجهــة تتوافــق معهــا. 

200 -  نــزار صاغيــة، حريــة التعبيــر فــي لبنــان فضحــاً للفســاد فــي قــرارات قضائيــة حديثــة: أو حيــن غلـّـب القضــاء المصلحــة العامــة علــى اعتبــارات 
الكرامــة الشــخصية، المفكــرة القانونيــة، العــدد 24، كانــون الثانــي 2015. 

201 -  عن مزيد من التفصيل، يراجع الهامش أعاله. 
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الحكم المتصل باستقاللية المحامي وحق المتقاضي بالمحاكمة العادلة: . 2

بتاريــخ 1-4-2014، أصــدر مجلــس شــورى الدولــة قــرارا202 بقبــول الدعــوى التــي قدمهــا المحامــي أديــب زخــور ضــد 
الدولــة عــن أعمــال وزارة الداخليــة والبلديــات، وتحديــداً المديريــة العامــة لألمــن العــام. وكان هــذا األخيــر قــد طالــب 
ــة  ــزام الدول ــة وبإل ــي المديري ــه ف ــق موكلي ــه مــن حضــور جلســات تحقي ــام بمنع ــن الع ــرار صــادر عــن األم بإبطــال ق
بتســديده تعويضــاً عــن الضــرر الــذي أصابــه بعدمــا فســخت موكلتــه )وهــي منظمــة إنســانية خيريــة( االتفــاق معــه تبعــاً 

لهــذا المنــع. 

ــذي  ــرر وال ــر المستشــار المق ــى تقري ــه اســتند ال ــة، فإن ــة العادل ــادئ المحاكم ــى مب ــة إشــارة ال ــن أي ــرار م وإذ خــال الق
تكــررت فيــه اإلشــارة الــى النصــوص الدوليــة والداخليــة المكّرســة لهــذه المبــادئ، ومــن بينهــا المــادة 20 مــن الدســتور 
التــي تكــرس الضمانــة القضائيــة للمتقاضيــن التــي تتجســد مــن خــالل حــق الدفــاع، والفقــرة ب مــن مقدمــة الدســتور التــي 
تنــص علــى التــزام لبنــان اإلعــالن العالمــي لحقــوق اإلنســان ومواثيــق األمــم المتحــدة بمــا فيهــا العهــد الدولــي الخــاص 

بالحقــوق المدنيــة والسياســية وتحديــداً المــادة 14 منــه التــي تكــرس الحــق فــي المحاكمــة العادلــة. 

وكانــت هــذه القضيــة قــد بــدأت فصــوالً حيــن تمنّــى األمــن العــام علــى المنظمــة الخيريــة التــي عيّنــت المحامــي زخــور 
للدفــاع عــن عــدد مــن عامــالت المنــازل األجانــب، اســتبداله بمحــام آخــر، علــى خلفيــة قيامــه بأعمــال وصفهــا األمــن 

العــام بأنهــا اســتفزازية ومضــرة بســير التحقيقــات. فقامــت المنظمــة المذكــورة بفســخ التعاقــد معــه.

وفيمــا خــال التقريــر مــن تحديــد مــا يعــده األمــن العــام »اســتفزازاً«، يفهــم مــن الســياق الــذي وردت فيــه هــذه العبــارة، أنها 
تشــير الــى تمســك المحامــي بممارســة حــق الدفــاع عــن موكليــه األجانــب ضــد أصحــاب أعمالهــم الســابقين وبضــرورة 
معاملتهــم معاملــة نديــة متســاوية معهــم بعيــداً عــن منطــق االســتعالء أو المســاومة أو التســوية الــذي غالبــاً مــا يســود فــي 
حــاالت مماثلــة. وكانــت المفكــرة القانونيــة قــد حــذرت فــي 2013 مــن توجــه لــدى األمــن العــام فــي تشــجيع التســويات في 
منازعــات مماثلــة، علــى قاعــدة تنــازل العامــل أو العاملــة عــن االدعــاء ضــد صاحــب العمــل مهمــا كان اعتــداؤه خطيــراً 
)ضــرب، اغتصــاب، تعذيــب، عــدم تســديد بــدالت.( مقابــل تنــازل صاحــب العمــل عــن كفالتــه لشــخص آخــر علــى نحــو 

يســمح لألجنبــي باالتفــاق مــع كفيــل آخــر والبقــاء فــي لبنــان203.

ومــن هــذا المنطلــق، تميـّـز هــذا الحكــم بمــا قدّمــه علــى صعيــد اســتقاللية المحامــي، وحــق المتقاضيــن الــذي يعانــون مــن 
حــال تهميــش قانونــي، وفــي مقدمهــم عامــالت المنــازل، بالدفــاع والمحاكمــة العادلــة. 

السالمة الشخصية تعلو كل اعتبار:. 3

ــرار  ــا الق ــار« وأهمه ــو كل اعتب ــان تعل ــالمة اإلنس ــدأ »س ــالن مب ــي 2013 بإع ــادرة ف ــرارات الص ــن الق ــدد م ــد ع بع
الصــادر عــن محكمــة التمييــز فــي 29-11-2013، عــاد قاضــي األمــور المســتعجلة فــي المتــن أنطــوان طعمــة ليقــر 
المبــدأ نفســه فــي نــزاع مدنــي بيــن مستشــفى وشــركة متعاقــدة معــه لتشــغيل مركــز غســيل الكلــى، فقــد ألــزم هــذه األخيــرة 
ــا  ــه أنه ــت ل ــا ثب ــام قاضــي األســاس، بعدم ــاً أم ــد قضائي ــام إجــراءات فســخ العق بإخــالء المركــز مــن دون انتظــار إتم

202 -  ســارة ونســا، شــورى الدولــة فــي لبنــان يدعــو األجهــزة األمنيــة الــى احتــرام اســتقاللية المحامــي: المحاكمــة العادلــة خــط أحمــر، حساســية األمــن 
العــام ليســت كذلــك، المفكــرة القانونيــة، العــدد 17، أيــار 2014. 

203 -  ســارة ونســا، حكــم جزائــي يرفــض تهميــش دور القاضــي فــي حمايــة حقــوق عامــالت المنــازل، ويبطــل مقايضــة تنــازل »كفيــل« عــن عاملــة 
منزليــة بتنازلهــا عــن حقوقها«،المفكــرة القانونيــة، العــدد 21، كانــون األول 3102. 
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ــاة مرضــى للخطــر204. تعــّرض مــن خــالل أخطائهــا فــي صيانــة اآلالت حي

وقد آل هذا الحكم الى إعالء الحق بالسالمة الشخصية على حق الملكية وحرية التعاقد على حد سواء.

حق العمل ومبدأ التناسب في تقييم صحة بنود المنافسة:. 4
أهــم األحــكام فــي هــذا المجــال صــدر أيضــاً عــن قاضــي األمــور المســتعجلة فــي المتــن أنطــوان طعمــة، وذلــك بموجــب 
حكــم مــؤرخ فــي 23-10-2014. ففــي قضيــة رفعتهــا شــركة ضــد أجيــر ســابق تــرك العمــل لديهــا للعمــل فــي شــركة 
منافســة لهــا ســنداً لبنــد منــع منافســة، رأى القاضــي طعمــة أّن البنــد يشــوبه نــزاع جــدّي حــول صحتــه، ليــس فقــط ألنــه 
ال يتضمــن أي تحديــد جغرافــي داخــل لبنــان للمنــع مــن المنافســة أو ألنــه لــم ينــص علــى مــدة معقولــة )وهــذه مواقــف 
باتــت مســتقرة لــدى القضــاء اللبنانــي(، بــل أيضــاً ألنــه لــم يقابلــه أي بــدل مالــي. والالفــت أيضــاً تضميــن الحكــم حيثيــة 
مفادهــا تحميــل أصحــاب العمــل مخاطــر صياغــة بنــود غيــر مطابقــة للشــروط. فــال يمكــن لهــؤالء “توقيــع اتفاقيــات عــدم 
منافســة غيــر محــدودة فــي الزمــان أو المــكان وأن يســتنظروا فــي مقابــل ذلــك قيــام المحكمــة بتفســير أو إعــادة صياغــة 
بنــد عــدم المنافســة بمــا يشــكل منعــاً معقــوالً أو مقبــوالً فــي المنطــق لجهــة مــكان أو زمــان المنــع، األمــر الــذي يعــدل 
مــن المخاطــر التــي وقــف عليهــا الطرفــان الموقعــان علــى االتفاقيــة وقبــال بهــا، ويزيــد مخاطــر قبــول المســتخدم ببنــود 

غيــر مقبولــة مطلقــاً«.

وأهــم مــن مضمــون الحكــم بحــد ذاتــه، هــو أنــه شــّكل حلقــة تواصــل مــع حكــم كان قــد صــدر قبــل حوالــي 34 شــهراً عــن 
قاضــي األمــور المســتعجلة فــي بيــروت جــاد معلــوف فــي 20-1-2012 بالمضمــون نفســه205، علــى نحــو يؤشــر الــى 

احتمــال تكويــن توجهــات أو تيــارات اجتهاديــة يؤمــل منهــا أن تصنــع واقعــاً مختلفــاً.

ثالثاً: األحكام المتصلة بحماية المرأة من العنف األسري:
تميــزت ســنة 2014 بعــدد مــن األحــكام المتصلــة بحمايــة المــرأة مــن العنــف األســري، وقــد صــدرت فــي مــوازاة الحــراك 
النســوي الحاصــل فــي هــذا المجــال والــذي بلــغ أوجــه فــي تظاهــرة 8 آذار 2014 الحاصلــة فــي بيــروت بمناســبة عيــد 
المــرأة وفــي 1 نيســان 2014 يــوم إقــرار قانــون العنــف األســري. وفيمــا أثبتــت األحــكام الصــادرة قبــل هــذا التاريــخ أن 
بإمــكان القضــاء أن يتصــدى لظاهــرة العنــف األســري حتــى ولــو تقاعــس المشــّرع عــن إقــرار القانــون، فــإن األحــكام 

الصــادرة مــن بعــده إنمــا تثبــت أن بإمــكان القضــاء أن يصحــح الشــوائب التــي قــد يتضمنهــا النــص القانونــي.

ولعــل القــرار األكثــر داللــة علــى تفاعــل القضــاة مــع الحــراك قبــل إقــرار القانــون هــو القــرار الصــادر فــي 2014-3-18 
ــد آل  ــي206. وق ــف كركب ــن رال ــدة المت ــي جدي ــخ( عــن قاضــي األمــور المســتعجلة ف ــل أســبوعين مــن هــذا التاري )أي قب
القــرار الــى قبــول طلــب امــرأة بمنــع زوجهــا مــن نشــر صــور زوجتــه تحــت طائلــة تســديد غرامــة تكديريــة قدرهــا 20 
ألــف دوالر أميركــي عــن كل صــورة تُنشــر لهــا أو تُســرب ألي جهــة كانــت وبــأي وســيلة كانــت. وقــد تضمــن هــذا القــرار 

حيثيــات بالغــة األهميــة:

204 -  يمنــى مخلــوف، قضــاء األمــور المســتعجلة يثابــر: مبــدأ ســالمة اإلنســان علــى رأس هــرم المنظومــة القانونيــة اللبنانيــة، المفكــرة القانونيــة، عــدد 
14، شــباط 2014. 

205 -  يمنــى مخلــوف، »فــي مــوازاة الخطــاب العــام عــن األجــور وتعطيــل مجلــس العمــل التحكيمــي، قاضــي األمــور المســتعجلة يتدخــل لحمايــة حريــة 
العمــل«، المفكــرة القانونية-لبنــان، عــدد 4، كانــون الثانــي 2012.

206 -  نــزار صاغيــة، للمــرة األولــى، قــرار قضائــي لحمايــة المــرأة ضــد العنــف المعنــوي فــي لبنــان، الموقــع االلكترونــي للمفكــرة القانونيــة، 20-
.2014-3
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فهــو أقــر للمــرة األولــى بحــق المــرأة بالحمايــة إزاء العنــف المعنــوي، الــى جانــب حقهــا بالحمايــة إزاء العنــف الجســدي. 
فـ«مــن شــأن العنــف المعنــوي أن يلحــق بالمــرأة أضــراراً أخطــر مــن العنــف الجســدي، ال ســيما عندمــا يشــّوه صورتهــا 
ويهــدد مســتقبلها«... فنشــر صــور منافيــة للحشــمة »يشــكل عنفــاً نفســياً لهــا )للمــرأة( يهــدد كرامتهــا ومكانتهــا االجتماعية 
والعائليــة«. ومــن هــذه الجهــة، جــاء القــرار، مــن خــالل الحالــة العمليــة التــي تناولهــا، بمثابــة انتقــاد جــدّ بليــغ لمشــروع 
قانــون الحمايــة مــن العنــف الــذي كانــت اللجــان المشــتركة قــد أحالتــه الــى الهيئــة العامــة للمجلــس النيابــي فــي تمــوز 
2013. فقــد كان المشــروع المذكــور قــد نــص صراحــة فــي أســبابه الموجبــة علــى وجــوب اســتبعاد العنــف المعنــوي مــن 
تعريــف العنــف المشــمول فيــه207، بحجــة أن تعريــف العنــف بالمعانــاة النفســية هــو تعريــف فضفــاض جــداً وقــد يــؤدي 

الــى نتائــج عبثيــة كادعــاء الــزوج بمعانــاة نفســية مــن جــراء امتنــاع زوجتــه عــن مجامعتــه.

أمــا الميــزة الثانيــة للقــرار، وهــي ال تقــل أهميــة عــن األولــى، فقــد تمثلــت فــي تخصيــص حيثيــة كاملــة إلعــالن دور 
ــم  ــي ل ــرار بـــ«أن المشــّرع اللبنان ــر الق ــة. فبعدمــا ذّك ــة الحمائي ــاب النصــوص القانوني القضــاء واالجتهــاد فــي ظــل غي
يتوصــل لغايــة تاريخــه الــى ســن قانــون خــاص بحمايــة المــرأة ضــد العنــف«، أعلــن أنــه »هنــا يأتــي دور االجتهــاد – 
وهــو مصــدر مــن مصــادر القانــون -ليســد الفــراغ التشــريعي فــي أي موضــوع كان، وتحديــداً فــي موضــوع العنــف ضــد 

المــرأة فيخلــق لهــا الحمايــة المعنويــة والجســدية المناســبة الــى حيــن صــدور قانــون بهــذا الشــأن«. 

أمــا بخصــوص القــرارات القضائيــة الصــادرة بعــد إقــرار القانــون، فنلفــت االنتبــاه خاصــة الــى القــرار208 الصــادر عن 
قاضــي األمــور المســتعجلة فــي بيــروت جــاد معلــوف بتاريــخ 31-5-2014. فســرعان مــا نتبيـّـن عنــد قــراءة القــرار أن 
القاضــي معلــوف لــم يكتــف بتطبيــق أحــكام القانــون، بــل مــارس فضــالً عــن ذلــك دوراً رياديــاً أدى الــى اســتكمالها والــى 
تصحيــح أبــرز الشــوائب الــواردة فيهــا، وفــي مقدمهــا تعريــف العنــف. فهــذا العنــف ال يقتصــر علــى حــاالت العنــف التــي 
خصهــا القانــون بالذكــر، بــل يشــمل حســبما جــاء فــي القــرار، حــاالت أخــرى لــم يذكــر القانــون أيــاً منهــا أهمهــا حــاالت 
العنــف المعنــوي، كإقالــة الشــتائم والتحقيــر واالســتيالء علــى األوراق الثبوتيــة والهاتــف الخلــوي ومنــع الخــروج مــن 
المنزل..الــخ. ومــن هــذه الزاويــة، جــاء القــرار القضائــي ليقلــب تعريــف العنــف رأســاً علــى عقــب، وتاليــاً بمثابــة رســالة 
تطميــن الــى الهيئــات النســائية والنســاء والــرأي العــام بشــأن قــدرة القضــاء علــى اإلجابــة عــن عــدد كبيــر مــن التحفظــات 
أو المخــاوف إزاء مــدى فعاليــة هــذا القانــون فــي تأميــن الحمايــة إزاء العنــف األســري. وهــي رســالة تلتقــي فــي عمقهــا 

مــع الرســائل التــي كان القاضــي كركبــي قــد وجههــا قبــل إقــرار القانــون كمــا ســبق بيانــه. 

ــوي يشــكل تعرضــاً ألبســط حقــوق المــرأة، وهــو يدخــل دون  ــى أن العنــف المعن ــرار عل وفــي هــذا الســياق، نــص الق
أي شــك فــي تفســير العنــف األســري المنصــوص عليــه فــي القانــون »ذلــك أن العنــف المقصــود هــو ذلــك الــذي يســبب 
اإليــذاء النفســي أيضــاً، وال يمكــن إال اإلقــرار بجديــة وخطــورة األذى النفســي الــذي ينتــج مــن قمــع حريــة تنقــل الزوجــة 
دون أي مبــرر وعــن تعنيفهــا كالميــاً«. ومــن خــالل تحليــل هــذه الحيثيــة، تبــدّت نيــة القاضــي واضحــة فــي التوســع فــي 
ــا  ــل يتعداه ــي صراحــة، ب ــص القانون ــي شــملها الن ــال الت ــى األفع ــو ال يقتصــر عل ــف األســري: فه ــوم العن تفســير مفه

ليشــمل عمــالً بقواعــد التفســير قياســاً جميــع األفعــال التــي توازيهــا مــن حيــث الخطــورة.

ــه  ــي مجــدداً أن ــل القضائ ــر العم ــن، يظه ــن األحــكام الصــادرة عــن قضــاة آخري ــر م ــم والكثي ــذا الحك ــى ضــوء ه وعل

207 -  نــزار صاغيــة، مشــروع قانــون لحمايــة األســرة يعيــد تعريــف العنــف: فــرض التقاليــد عنــوة ليــس عنفــاً، العنــف فــي الخــروج عنهــا، المفكــرة 
القانونيــة، العــدد 11، أيلــول 2013. 

208 -  نــزار صاغيــة، أول تطبيــق لقانــون حمايــة المــرأة مــن العنــف األســري فــي لبنــان: أو حيــن اجتهــد القاضــي تصحيحــا لقانــون مبتــور، الموقــع 
االلكترونــي للمفكــرة القانونيــة، 2014-6-9.
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يتفاعــل تفاعــالً كبيــراً مــع التخاطــب العــام ومــع تطــور الوعــي العــام. وهــذا األمــر إنمــا يضــيء علــى أهميــة نجــاح 
المنظمــات النســوية )وفــي طليعتهــا منظمــة كفــى( فــي فــرض قضيــة العنــف ضــد النســاء كقضيــة عامــة. فمــن شــأن هــذا 
النجــاح بالطبــع أن يحفـّـز القضــاة علــى تطويــر اجتهاداتهــم وســط قبــول اجتماعــي واســع، وهــي نتيجــة قــد تعــّوض عنــد 

توافــر ظــروف مؤاتيــة معينــة، كثيــراً عــن النقــص الحاصــل فــي التشــريع.

رابعاً: األحكام المتصلة باألشخاص الذين يعانون من تهميش قانوني:

هنا أيضاً تميزت سنة 2014 بعدد من األحكام: 

حكم 2009 بتبرئة المثليين لم يعد معزوالً 

بتاريــخ 28-1-2014، أصــدر القاضــي المنفــرد الجزائــي فــي جديــدة المتــن ناجــي الدحــداح حكمــاً بإبطــال التعقبــات 
ضــد متحّولــة جنســيا209ً، بعدمــا تــم االدعــاء عليهــا علــى أســاس أنهــا تقيــم عالقــات مــع ذكــور. وقــد شــكل هــذا الحكــم 
التفاتــة إيجابيــة ليــس فقــط تجــاه متحولــي الجنــس، بــل أيضــاً تجــاه المثلييــن تبعــاً للتفســير الــذي تضمنــه للمــادة 534 مــن 

قانــون العقوبــات التــي غالبــاً مــا اســتُخدمت لمعاقبــة العالقــات المثليــة. 

ولعل أهم ما جاء في الحكم هو اآلتي: 

ــم الصــادر عــن القاضــي -  ــي الحك ــد ورد ف ــا كان ق ــادة 534 م ــي تفســير الم أن القاضــي اســتعاد ف
المنفــرد الجزائــي فــي البتــرون منيــر ســليمان فــي 3-12- 2009 ومفــاده »أن المشــترع لــم يحــدد 
مفهومــاً واضحــاً للمجامعــة علــى خــالف الطبيعــة« وأنــه فــي غيــاب هــذا التعريــف، يســتعيد القاضي 
ســلطة تقديريــة لتفســير النــص. وانطالقــاً مــن هــذا التفســير، بــات بإمــكان القاضــي الدحــداح كمــا 
ــة تقــع تحــت  ــة مفادهــا أن المثلي ــة وفقهي حصــل مــع القاضــي ســليمان التحــرر مــن مســلّمة قضائي
طائلــة المجامعــة خالفــاً للطبيعــة واالســتعانة بآخــر مــا توصلــت اليــه العلــوم علــى اختالفهــا إلعــادة 
ــاً  ــاً حصري ــم تعريف ــد الحك ــض، اعتم ــذا التفوي ــة ه ــرض ممارس ــي مع ــوم. وف ــذا المفه ــف ه تعري
لمفهــوم »الخــالف للطبيعــة« بحيــث أّكــد أن »األشــخاص المصابيــن بحالــة االضطــراب فــي الهويــة 
الجنســية )...( وإن شــذوا عــن القاعــدة وخرجــوا عــن المألــوف، فهــم يبقــون مــن والدة الطبيعــة التــي 
لــم يخرجــوا إال منهــا«. وهــو بذلــك، فتــح البــاب واســعاً أمــام االعتــراف بأصحــاب الميــول الجنســية 

األقليــة، بمــن فيهــم المثليــون والمثليــات.

أن القاضــي لــم يســتند فقــط الــى تفســير المــادة 534 بــل ذهــب أيضــاً الــى اإليحــاء بإمكانيــة اســتبعاد - 
ــور  ــع تط ــاً م ــا، وخصوص ــواد تعلوه ــع م ــا م ــال تعارضه ــة احتم ــى خلفي ــادة عل ــذه الم ــكام ه أح
القانــون الدولــي والفهــم المعتمــد للعهــد الدولــي للحقــوق المدنيــة والسياســية. وعليــه، أشــار الحكــم في 
إحــدى حيثياتــه الــى »مــا كّرســه الدســتور اللبنانــي وشــرعة حقــوق اإلنســان لجهــة وجــوب ضمــان 
المســاواة بيــن األفــراد فــي المجتمــع وصــون حريتهــم الشــخصية، خصوصــاً عندمــا ال تــؤدي هــذه 

209 -  يمنــى مخلــوف، »أندروجيــن« أمــام القضــاء الجزائــي اللبنانــي: حكــم ثــان إلعــادة تعريــف المجامعــة خالفــاً للطبيعــة، المفكــرة القانونيــة، العــدد 
14، شــباط 2014. 
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الحريــات الــى اإلضــرار بالغيــر«. كمــا أشــار الحكــم الــى »قــرار مجلــس حقــوق اإلنســان الصــادر 
ــاكات  ــة االنته ــرة، إجــراءات لمواجه ــذي لحــظ بوضــوح، ألول م ــران 2011 ال ــخ 17 حزي بتاري
والتمييــز تجــاه األشــخاص بســبب ميلهــم الجنســي وهويتهــم الجنســية، وإن كان غيــر ملــزم للبنــان«.

ويشــكل هــذا الحكــم الــذي جــاء بعــد خمــس ســنوات مــن الحكــم الصــادر فــي 2009 بدايــة تضامــن قضائــي فــي إعــادة 
تفســير المــادة 534 يؤمــل منــه إســقاطها.

األحكام الصادرة بشأن األشخاص المدمنين إقراراً لحق العالج كبديل من المالحقة:

خــالل هــذه الســنة، وعلــى أســاس القــرار الصــادر فــي 3-10-2014 عــن محكمــة التمييــز، صــدرت ثالثــة قــرارات عــن 
محكمــة اســتئناف الجنــح فــي بيــروت وغرفتيــن لمحكمــة جنايــات جبــل لبنــان )بعبــدا(، أكــدت جميعهــا وجــوب تكريــس 
مبــدأ العــالج كبديــل مــن المعاقبــة210. وأكثــر هــذه األحــكام تمايــزاً هــو الحكــم الصــادر فــي 2014-6-2 عــن محكمــة 
جنايــات بعبــدا والــذي آل الــى فصــل الدعــوى العامــة ضــد المدمــن عــن الدعــوى المقامــة ضــد األشــخاص المتهميــن 
فــي الدعــوى نفســها بتزويــده بالمــادة المخــدرة. وهــذا الفصــل يشــكل بالواقــع شــرطاً لتطبيــق القانــون، بحيــث إنــه يــؤدي 
ــه مــن متابعــة العــالج الضــروري مهمــا طــال أمــده بإشــراف  ــى وقــف ســير الدعــوى األولــى ضــد المدمــن وتمكين ال
لجنــة اإلدمــان، مــن دون أن يؤثــر ذلــك علــى إتمــام المحاكمــة فــي جنايــات اإلتجــار بالمخــدرات والترويــج لهــا، وهــي 
الدعــاوى األخطــر. إال أنــه رغــم ذلــك، مــا تــزال محاكــم أخــرى تتمنــع عــن تنفيــذ القانــون وأبرزهــا محكمــة جنايــات 
صيــدا التــي ردت فــي حــاالت عــدة طلبــات إحالــة المدمنيــن الــى اللجنــة واســتمرت فــي متابعــة دعاويهــم، وكأنهــا غيــر 
معنيــة بالنــص القانونــي أو بقــرار محكمــة التمييــز. وثمــة حاجــة علــى ضــوء ذلــك مــن إطــالق ورشــة تفكيــر عــن أســباب 

اســتمرار ممانعــة قضائيــة مماثلــة عــن االلتــزام بالقانــون.

الحكم برّد جواز السفر للعاملة التزاماً بحرية التنقل:

صــدر هــذا القــرار عــن قاضــي األمــور المســتعجلة فــي بيــروت جــاد معلــوف فــي 23-6-2014. وقــد آل الــى قبــول 
طلــب عاملــة منــزل إثيوبيــة بإلــزام صاحبــة العمــل بــرد جــواز ســفرها اليهــا211. ومــن خــالل هــذا الحكــم، تصــدى 
القضــاء للمــرة األولــى لظاهــرة اجتماعيــة بالغــة الخطــورة، تتمثــل فــي احتجــاز أصحــاب العمــل لجــوازات ســفر 

عامــالت المنــازل لديهــم. 

ومن البيّن أن التعليل الذي استند اليه القاضي للوصول الى هذه النتيجة حمل أهمية كبرى من زوايا عدة: 

أنــه بيـّـن المرتكــزات القانونيــة التــي تتناقــض معهــا هــذه الممارســة، وصــوالً الــى وصمهــا بالممارســة العنصريــة. وفــي 
هــذا الســياق، أكــد الحكــم أن احتجــاز جــواز الســفر يشــكل تعرضــاً لحريــة أساســية هــي حريــة التنقــل، وهــي حريــة ال 

يمكــن تقييــد ممارســتها إال اســتثنائياً، وبموجــب قانــون، ومــن دون تمييــز.

ــدأ »العــالج كبديــل مــن المالحقــة« يتقــدم فــي المحاكــم بعــد قــرار  ــا اإلدمــان علــى المخــدرات: مب ــم نمــور، مفعــول الدومينــو فــي قضاي 210 -  كري
ــران 2014 . ــدد 18، حزي ــة، الع ــرة القانوني ــز التاريخــي، المفك ــة التميي محكم

211 -  ســارة ونســا، ضربــة قضائيــة فــي صميــم نظــام الكفالــة: قاضــي األمــور المســتعجلة يلــزم صاحبــة العمــل بإعــادة جــواز ســفر العاملــة، المفكــرة 
القانونيــة، العــدد 19، تمــوز 2014. 
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أنــه لــم يكتــف بحــل المســألة علــى الصعيــد القانونــي، بــل عمــل أيضــاً علــى دحــض الحجــج االجتماعيــة، لتبريــر هــذه 
ــل  ــن أجــل اســتقدام العام ــة م ــاًء مالي ــد أعب ــل يتكب ــأن صاحــب العم ــة ب ــّرض خاصــة للحجــة القائل ــد تع الممارســة. وق
األجنبــي الــى لبنــان، مــا يبــرر حجــز جــواز الســفر كضمانــة ضــد تــرك العمــل. فخلــص الــى القــول بأنــه ال يمكــن بحــال 
ــى هــذه  ــات العامــة عل ــوق األساســية والحري ــة، لســمو الحق ــوق مالي ــن لضمــان حق ــة اآلخري مــن األحــوال حجــز حري

الحقــوق. 

أنــه مهــد إلمكانيــة اســتخدام حيثيــات هــذا الحكــم لنقــض ممارســات تتجــاوز حــدود القضيــة المعروضــة عليــه. ومــن هــذه 
الممارســات، مــا يتصــل بأوضــاع عامــالت المنــازل، وفــي مقدمهــا نظــام الكفالــة: فقــد شــدّد فــي متــن حكمــه علــى حريــة 
العامــالت بتــرك العمــل وعلــى عــدم جــواز انتهــاج ممارســة تمييزيــة فــي التعامــل بيــن عامــل أجنبــي وعامــل وطنــي، 
علــى أن تصبــح هــذه الممارســة التمييزيــة ممارســة عنصريــة فــي حــال تعميمهــا ضــد جنســيات معينــة. وفضــالً عــن 
ذلــك، مــن شــأن حيثيــات الحكــم اإلســهام فــي نقــض ممارســات تعســفية تطــال فئــات اجتماعيــة أخــرى، كمــا هــي حــال 
ممارســة األمــن العــام فــي تأخيــر تســليم جــوازات الســفر كمــا حصــل فــي 2014 مــع عــدد مــن المواطنيــن علــى خلفيــة 
إصــدار مذكــرات إخضــاع )غيــر قانونيــة( بحقهــم212، أو أيضــاً الممارســات التــي ينتهجهــا عــدد مــن البلديــات فــي 

لبنــان لحظــر تجــول األجانــب أو فئــات منهــم )الجئيــن ســوريين، عمــال ســوريين، األجانــب.(. 

الالجئ:

ــن  ــل الجئي ــة المانعــة لترحي ــر مــن األحــكام القضائي ــب، صــدر عــدد كبي ــع التعذي ــى معاهــدة من ــان ال ــام لبن ــذ انضم من
علــى أســاس المــادة 3 مــن اتفاقيــة مناهضــة التعذيــب التــي تمنــع علــى الــدول المنضمــة اليهــا ترحيــل شــخص الــى بلــد 
قــد تتعــرض فيــه حياتــه أو حريتــه لخطــر كبيــر. كمــا صــدرت فــي فتــرة الحقــة )2009-2010( أحــكام عــدة بإدانــة 
ممارســات األمــن العــام التعســفية فــي توقيــف الجئيــن لفتــرات طويلــة وصلــت أحيانــاً الــى أربــع ســنوات مــن دون أي 
ســند قضائــي. وكان األمــن العــام قــد دأب علــى تبريــر توقيــف هــؤالء برغبتــه بتنفيــذ القــرارات الصــادرة عنــه أو عــن 

القضــاء بترحيلهــم.

ــخ 2014-6-20  ــوف بتاري ــروت جــاد معل ــي بي ــور المســتعجلة ف ــذه الســنة صــدر عــن قاضــي األم ــد له ــل الجدي ولع
والــذي تميــز بحيثياتــه الغنيــة لجهــة الموزانــة بيــن تــذرع اإلدارة بتطبيــق النصــوص التــي تتيــح لهــا اللجــوء إلــى التوقيــف 

اإلداري ومبــدأ الحريــة الشــخصية وحقــوق اللجــوء وفــق مبــدأ التناســب.

212 -  سارة ونسا، ثالثة قطاعات مهنيّة تحت وصاية »مذكرة االخضاع« في لبنان، الموقع االلكتروني للمفكرة القانونية، 2014-5-30.
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 تطّور جديد على صعيد »الهوية الطائفية«:
قرار قضائي بتصحيح اسم يؤشر الى انتماء ديني213 

نزار صاغية

ــة )27 ســنة(  ــب ســيدة لبناني ــول طل ــراراً بقب ــدر ق ــالل ب ــا ب ــرد فــي جوي ــخ 24-3-2014، أصــدر القاضــي المنف بتاري
بتغييــر اســمها األول بالــوالدة باســم ثــان علــى خلفيــة أنــه بــات فــي تناقــض مــع الواقــع بعدمــا دأب أهلهــا وأصدقاؤهــا 
علــى مناداتهــا باالســم الثانــي قبــل أربــع ســنوات مــن تقديــم الطلــب. ويفهــم مــن نــص القــرار أنهــا هــي التــي طلبــت مــن 
محيطهــا مناداتهــا باســم آخــر، وذلــك علــى خلفيــة أن اســمها بالــوالدة يعبـّـر عــن انتمائهــا الطائفــي وأنهــا ترغــب باالبتعــاد 
وتغييــر كل مــا يمكــن أن يــدل علــى طائفتهــا أو دينهــا؛ علمــاً أنهــا كانــت قــد قامــت بشــطب قيدهــا الطائفــي مــن قيــود 
الســجالت الشــخصية انســجاماً مــع هــذه الرغبــة. كمــا يفــرد القــرار بعــض مقاطعــه لعــرض دوافعهــا فــي هــذا المجــال: 
فهــي اقتنعــت »مــن خــالل معايشــتها للواقــع اللبنانــي ورؤيتهــا لصــراع الطوائــف فيــه، الــذي وصــل إلــى حــد االقتتــال... 
بعــدم جــدوى االنتمــاء إلــى ديــن معيــن، وعمومــاً الــى أي طائفــة« وهــي »تعتبــر نفســها فتــاة علمانيــة ال ترغــب باالنتمــاء 
إلــى أيــة طائفــة ال مــن حيــث االســم وال العقيــدة« وهــي »غيــر مقتنعــة بالواقــع الفعلــي للطوائــف واألديــان فــي لبنــان« 
وإن كانــت »تؤمــن بوجــود هللا«. وتاليــاً، جــاء اســتدعاؤها اســتكماالً لنضاالتهــا الســابقة والتــي هدفــت الــى تغليــب الهويــة 
ــود  ــي قي ــوالدة ف ــة والدهــا بال ــى طائف ــي التحــرر مــن نســبها ال ــة. فهــي نجحــت ف ــا الموروث ــى هويته ــي تريدهــا عل الت
الدولــة؛ وهــا هــي تســعى الــى التحــرر قانونيــاً مــن اســمها الــذي يعكــس الهويــة التــي أرادهــا والداهــا لهــا عنــد الــوالدة 
بعدمــا نجحــت فــي انتــزاع اعتــراف محيطهــا بحقهــا بتحديــد هويتهــا الجديــدة. ومــن هــذه الوجهــة، يشــكل هــذا القــرار 
تطــوراً أساســياً علــى صعيــد حــق الفــرد فــي التحــرر مــن الهويــة الطائفيــة، يضــاف الــى التطــور الكبيــر الــذي أحدثتــه 

مســألة شــطب الطائفــة وعقــود الــزواج المدنــي فــي لبنــان.

ولتحديــد وجهــة القــرار، ناقــش القاضــي مســائل ثالثــاً فــي حيثيــات عــدة، وذلــك انطالقــاً مــن األحــكام القانونيــة والمبــادئ 
العامــة التــي ترعــى مســألة تغييــر االســم، وخاصــة المــادة /21/ مــن المرســوم الصــادر فــي 1932/1/15، التــي تنــص 
علــى عــدم جــواز تغييــر االســم إال بموجــب تصحيــح تقــوم بــه المحكمــة المختصــة. ومــرد التمييــز بيــن تغييــر االســم 
وتغييــر قيــود شــخصية أخــرى يمكــن إجــراؤه بقــرار إداري كالصنعــة والمذهــب والديــن ومحــل اإلقامــة، هــو الحــؤول 

دون اإلخــالل باســتقرار العالقــات االجتماعيــة والماليــة واإلضــرار بالغيــر.

ــوارد فــي  ــح« ال ــة تفســير مفهــوم »التصحي ــك هــي كيفي ــاً مــن ذل ــي تعــّرض لهــا القاضــي انطالق ــى الت والمســألة األول
المــادة 21 المشــار اليهــا أعــاله. وقــد اســتقى القاضــي مــن قــرارات محكمــة التمييــز مــا يســمح لــه بتوســيع هــذا المفهــوم 
ليشــمل حــاالت تتجــاوز حــاالت الخطــأ المــادي البحــت. فوفــق القــرارات المشــار اليهــا فيــه، باإلمــكان تصحيــح االســم 
لجعلــه »مطابقــاً للواقــع بعدمــا كان خطــأ وبغــض النظــر عــن مصــدر أو ســبب هــذا الخطــأ، إذ إن العبــرة هــي لتطابــق 
ــد،  ــد إجــراء القي ــك أي خطــأ يشــوبه عن ــن هنال ــم يك ــو ل ــة ول ــي حــاالت معين ــع الحــال«214أو أيضــاً “ف ــع واق ــد م القي

213 -    نشر في المفكرة القانونية، العدد 15، آذار 2014. 
يمكن االطالع على ترجمة للمقال إلى اإلنكليزية على الموقع االلكتروني للمفكرة القانونية:

Name Change Ruling Aids Battle Against Sectarianism
214 -   قــرارات صــادرة فــي 9-7-2002 و29-6-2004  و28-2-2007 عــن الغرفــة الخامســة لمحكمــة التمييــز، منشــورة فــي موســوعة كســاندر 

اإللكترونيــة .
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وذلــك عندمــا يســبِّب االســم أضــراراً نفســية بليغــة بصاحبــه، أو أن يكــون محــط ازدراء وســخرية أفــراد المجتمــع«215. 
وانطالقــاً مــن هــذه القــرارات، خلــص القاضــي الــى القــول بــأن طلــب التصحيــح المعــروض أمامــه مشــمول مــن حيــث 
المبــدأ بمفهــوم التصحيــح الــوارد فــي المــادة 21 المذكــورة أعــاله، بعدمــا تثبــت أن اســم المســتدعية الواقعــي، والحقيقــي 
الــذي تنــادى بــه، راهنــاً، وقبــل أربــع ســنوات مــن تقديــم الدعــوى الراهنــة، هــو دانــة، مــا يجعــل اســمها “زينــب” المــدّون 

فــي ســجالت األحــوال الشــخصية، “غيــر معبّــر عــن الواقــع”.

ومــن خــالل تقويــم أولــي للقــرار، يظهــر أن قبــول الطلــب كان متصــالً مباشــرة فــي نجــاح المســتدعية فــي إثبــات تجــاوب 
محيطهــا مــع مطلبهــا، وأن القبــول مــا كان ليحصــل لــوال نجاحهــا فــي ذلــك. فكأنمــا القاضــي يعلــن حصــول تغيــر االســم 
واقعيــاً مــن دون أن ينشــئه، علــى نحــو يحــد مــن حــاالت قبــول طلبــات مماثلــة. وبالمقابــل، تجــدر اإلشــارة هنــا الــى أن 
الواقــع الــذي أخــذ بــه ليــس واقعــاً نشــأ بفعــل عوامــل خارجــة عــن إرادة المســتدعية، إنمــا علــى العكــس تمامــاً، مــا كان 
لهــذا الواقــع أن ينشــأ لــوال هــذه اإلرادة. وهــذا األمــر إنمــا يؤشــر الــى توجــه القاضــي الــى تفســير مفهــوم التصحيــح علــى 
نحــو يوســع هامــش إرادة الشــخص فــي تعديــل اســمه، وإن بقيــت هــذه اإلرادة غيــر حاســمة وغيــر كافيــة. ومــا يعــزز 
هــذه القــراءة هــو تســاهل القاضــي فــي تثبيــت الواقعــة مــن دون اشــتراط تحقيقــات إضافيــة لمــا قامــت بــه المديريــة العامــة 
لألمــن العــام والتــي اتصلــت بمعرفــة ســبب التغييــر مــن دون أي إشــارة الــى مــدى تــداول األهــل واألصدقــاء بهــذا االســم.

أمــا المســألة الثانيــة التــي تطــرق القــرار اليهــا، فقــد اتصلــت بالتدقيــق فــي مــدى تعــارض الطلــب مــع أي مــن قواعــد 
النظــام العــام. فــال يمكــن قبــول الطلــب إذا كان ســبب اختــالف االســم الحقيقــي عــن االســم المــدّون غيــر مشــروع. وهنــا، 
انتهــى القاضــي الــى تجــاوز هــذه المســألة أيضــاً، وذلــك علــى ضــوء الحجــج التــي أعطيــت إلثبــات الحــق بشــطب القيــد 
الطائفــي مــن قبــل مصممــي حملــة الشــطب216 ومــن ثــم مــن قبــل هيئــة التشــريع واالستشــارات217، فضــاًل عــن اســتناده 

الــى الميثــاق العربــي لحقــوق اإلنســان.

وأهميــة القــرار تكمــن هنــا فــي أمــور عــدة: األول، أنــه أكــد مجــدداً الطابــع المطلــق لحريــة المعتقــد، وذلــك تيمنــاً بعــدد 
ــاق  ــة اعتن ــد إمكاني ــة المعتق ــمل حري ــك، تش ــة218. وبذل ــم العدلي ــن المحاك ــدد م ــن ع ــابقاً ع ــرارات الصــادرة س ــن الق م
معتقــد معيــن أو عــدم اعتناقــه مــن دون أن تكــون ممارســتها محصــورة باألديــان المعتــرف بهــا رســمياً كمــا عبّــر عنــه 
ــد  ــة المعتق ــه أول قــرار قضائــي يؤكــد أن حري ــه219. والثانــي، أن ــة مؤخــراً فــي عــدد مــن قرارات مجلــس شــورى الدول
تشــمل أيضــاً حريــة التعبيــر علنيــاً أو غيــر علنــي عنــه، وهــي الحريــة التــي اســتند اليهــا األشــخاص الذيــن طلبــوا شــطب 
قيودهــم الطائفيــة. ال بــل إن القــرار ذهــب الــى حــد القــول بــأن عــدم إظهــار االنتمــاء الدينــي، هــو حــق يضمنــه الدســتور 
اللبنانــي، مســتمداً ذلــك مــن حريــة إقامــة الشــعائر الدينيــة المكّرســة فــي المــادة 9 مــن الدســتور. وانطالقــاً مــن ذلــك، 
اعتبــر الحكــم فــي حيثيــة هامــة أن تغيــر الواقــع تــم ألســباب مشــروعة مــا دام قــد اســتند الــى إرادة مشــروعة ومضمونــة 

بحريــة المعتقــد.

وهنــا، تجــدر اإلشــارة الــى أن القــرار تنــاول هــذه المســألة مــن زاويــة مشــروعية التغييــر الحاصــل واقعيــاً فــي منــاداة 
المســتدعية )أي مشــروعية الواقــع الجديــد( وليــس مشــروعية حقهــا بتغييــر اســمها بحــد ذاتــه. وهــذا األمــر إنمــا يؤكــد 

215 -   قــرار صــادر فــي 27-10-1988 عــن محكمــة اســتئناف جبــل لبنــان، منشــور فــي مصنــف الرئيــس عفيــف شــمس الديــن، فــي قضايــا الوصيــة 
واإلرث واألحــوال الشــخصية، بيــروت 1996، ص 466، كذلــك قــرار صــادر فــي 26-7-1989 عــن اســتئناف النبطيــة، المرجــع عينــه، ص 470.

216 -   وضع النص الكاتب طالل الحسيني وقدمه عدد من الشبان في منتصف نيسان 2007 كتعبير لرفضهم الطائفية. 
217 -   صدرت االستشارة في 2007-7-5.

218 -   نــزار صاغيــة، القاضيــة الخطيــب وحــزب التحريــر والمــادة 9 مــن الدســتور: لمــن اراد ان يؤمــن بالخالفــة اوان ال يؤمــن«، المفكــرة القانونيــة، 
عــدد 4، نيســان 2012.

219 -   غيدة فرنجية، شورى الدولة يضحي بحريات أساسية على مذبح النظام، المفكرة القانونية، عدد 9، أيار 2013.
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مــا ذكرنــاه أعــاله وهــو أن المحكمــة آثــرت التدقيــق فــي صحــة الطلــب انطالقــاً مــن أنــه تصحيــح لواقــع ســبق تغييــره، 
أكثــر ممــا هــو تغييــر لواقــع. وهــذا األمــر يعكــس هنــا أيضــاً، حــذراً لــدى القاضــي مفــاده حصــر إمكانيــة تغييــر االســم 
بمــن تثبــت لديــه إرادة ثابتــة ومســتقرة وفاعلــة فــي محيطــه المباشــر علــى نحــو أدى الــى إيجــاد واقــع جديــد. وقــد يفســر 
هــذا الموقــف بســعي القاضــي الــى الموازنــة بيــن مقتضيــات حريــة المعتقــد وضــرورة المحافظــة علــى اســتقرار القيــود 
ــر وبالمصلحــة العامــة. وهــي  ــة واإلضــرار بالغي ــة والمالي ــات االجتماعي ومصداقيتهــا والحــؤول دون اإلخــالل بالعالق
ــى  ــي ال ــر، لينته ــى الغي ــم عل ــر االس ــل تغيي ــي مفاعي ــة ف ــرار والمتصل ــها الق ــي ناقش ــة الت ــألة الثالث ــط بالمس ــاً ترتب تالي
تجاوزهــا أيضــاً مــن منطلــق الواقــع المســتجد، والــذي يفــرض علــى العكــس تمامــاً تغييــر االســم المــدّون ضمانــاً لصحــة 

القيــد وتطابقــه مــع الواقــع.

ــراف  ــاه االعت ــي اتج ــتقبالً، ف ــوره مس ــة تط ــول إمكاني ــروعة ح ــئلة مش ــي أس ــف القضائ ــذا الموق ــرح ه ــع، يط وبالطب
ــوالدة،  ــه بال ــة علي ــة المفروض ــى الهوي ــا عل ــي يريده ــة الت ــرض الهوي ــاً بف ــمه وتالي ــر اس ــرد بتغيي ــع للف ــش أوس بهام
ــة  ــم وحري ــر االس ــن إرادة تغيي ــرار بي ــذا الق ــب ه ــل بموج ــط الحاص ــد الرب ــال يمه ــع. أف ــر للواق ــن أي تغيي ــزل ع بمع
ــاس  ــى أس ــريعياً، عل ــاً وإال تش ــادة 21 قضائي ــاوز الم ــرد، لتج ــة للف ــات المالزم ــل الحري ــا مجم ــن خالله ــد، وم المعتق
المبادئ العامــة أو المعاهــدات الدوليــة؟ ومــا يعــزز هــذا التوجــه هــو بعــض القــرارات القضائيــة التــي وضعــت أن حريــة 
التعبيــر قــوالً وكتابــة المنصــوص عنهــا فــي المــادة 13 مــن الدســتور تنطــوي تحتهــا حريــة المــرء فــي اختيــار االســم 
ــى أساســهما220. ــه بهــذا االســم أو الشــهرة أو للتعامــل معــه عل ــك بدعوتهــم لمخاطبت ــداده وذل ــن أن ــه بي ــذي يعــرف ب  ال
مهمــا يكــن التوجــه مســتقبالً فــي هــذا الصــدد، فإنــه مــن المؤكــد أن هــذا القــرار يقــدّم مؤشــراً آخــر علــى تصاعــد المعركــة 
الحقوقيــة المرتبطــة بتحريــر الفــرد مــن الهويــة الطائفيــة وتوســعها نحــو أشــكال وســاحات جديــدة مــن أبرزهــا ســاحة 
القضــاء. وربمــا تــؤدي حيطــة القاضــي فــي اشــتراط قبــول الطلــب بنجــاح الطالــب بانتــزاع اعتــراف محيطــه بــه، الــى 
تحــوالت غيــر منتظــرة فــي ســياق هــذه المعركــة: فيتحــول الناشــط مــن مطالــب إلعمــال الحــق المــالزم لشــخصه بمعــزل 
عمــا يريــده اآلخــرون، الــى فاعــل اجتماعــي يســعى الــى إقنــاع محيطــه المباشــر، أقلــه فــي عــدد مــن القضايــا، الكتســاب 

مشــروعية المطالبــة بمــا يرغــب بــه.

بقــي أن نشــير الــى أن القاضــي نفســه كان قــد أصــدر قــراراً آخــر فــي 11-2-2014 بتصحيــح اســم عائلــة مــن عبــد علــي 
الــى عبــد العلــي وذلــك علــى أســاس أن شــهرته التــي تصــوره كعبــد إلنســان ال كعبــد هلل، مخالفــة لمــا يعتنقــه ويؤمــن بــه 
مــن مبــادئ شــرعية وفقهيــة. عنــد مقاربــة الحكميــن، يظهــر أن اجتهــاد المحكمــة والتزامهــا فــي هــذا المجــال هــو ســعي 
الــى احتــرام حريــة الفــرد برســم هويتــه وإعالنهــا وفــق المعتقــد الــذي يــراه مناســباً، فــي موقــف حقوقــي ال غلبــة فيــه 

لمعتقــد علــى آخــر.

220 -   قرار صادر في 19-6-1967 عن الغرفة الثالثة لمحكمة التمييز، منشور في مصنف الرئيس شمس الدين اإللكتروني. 
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 شورى الدولة يدعو األجهزة األمنية إلى إحترام 
 استقاللية المحامي: 

المحاكمة العادلة خط أحمر، حساسية األمن العام ليست كذلك221

سارة ونسا

ــد  ــداً. وق ــة ج ــة ثمين ــة هدي ــراداً ونقاب ــن أف ــع المحامي ــدم لجمي ــه ق ــي أن ــوم أن يدع ــور الي ــب زخ ــي أدي ــكان المحام بإم
حصــل ذلــك مــن خــالل إصــراره االســتثنائي علــى ضمــان جميــع حقــوق الدفــاع لموكليــه، مهمــا بلــغ ضعفهــم 
وتهميشــهم، فــي مواجهــة أصحــاب النفــوذ. فــإذا منــع مــن ذلــك بعدمــا عــد األمــن العــام ممارســته تلــك »اســتفزازاً«، 
تحــول باإلصــرار نفســه مــن الدفــاع عــن موكليــه الــى الدفــاع عــن حقهــم بالدفــاع عــن أنفســهم وتاليــاً باســتقالل المحامــي 
كضمانــة لحقهــم بالمحاكمــة العادلــة، وذلــك مــن خــالل دعــوى تقــدم بهــا الــى مجلــس شــورى الدولــة طعنــاً 
مــن  تخــاذل  أو  تقاعــس  أي  وبمثابــرة  بشــدة  ينتقــد  زخــور  كان  ذلــك،  مــوازاة  فــي  لــه.  المقيــدة  باإلجــراءات 
ــي  ــع المحام ــة لمن ــة العدلي ــر الضابط ــن دوائ ــام أو أي م ــن الع ــن األم ــذة م ــر المتخ ــه التدابي ــي جب ــع ف ــل أي مرج قب
مــن ممارســة دوره، وفــي مقدمهــا المذكــرة الصــادرة عــن المديــر العــام لألمــن العــام فــي 2012 بتحديــد أصــول التعامــل 
مــع المحاميــن. إصــراره هــذا تكلــل اليــوم بقــرار نهائــي صــادر عــن مجلــس شــورى الدولــة بقبــول جميــع مطالبــه. مــن 

دواعــي ســرور المفكــرة أن تــؤدي لــه اليــوم تحيــة خاصــة )المحــرر(.

بعــد ســبع ســنوات مــن االنتظــار، صــدر قــرار نهائــي فــي القضيــة التــي رفعهــا أديــب زخــور ضــد الدولــة بعــد قــرار 
األمــن العــام بمنعــه مــن دخــول مراكــزه للدفــاع عــن موكليــه األجانــب المحتجزيــن هنــاك. القــرار صــدر عــن مجلــس 
شــورى الدولــة فــي 1-4-2014 بإبطــال تدابيــر األمــن العــام تلــك عمــالً بمبــادئ اســتقاللية المحامــي والمحاكمــة العادلــة. 
ــا لحــق  ــة تعويضــاً لم ــرة لبناني ــون لي ــدره عشــرون ملي ــة بتســديد المحامــي زخــور تعويضــاً ق ــرار الدول ــزم الق ــا أل كم
بــه مــن ضــرر أدبــي ومــادي، بعدمــا ثبــت أن منظمــة غيــر حكوميــة »كاريتــاس« أنهــت عقــد التعــاون معــه اســتجابة 
ــج مشــابهة، ســبق للمفكــرة  ــى نتائ ــد خلصــا ال ــرر ومفــوض الحكومــة ق ــام. وكان المستشــار المق ــي« األمــن الع لـ«تمن

القانونيــة التعليــق عليهــا222.

ومــن النافــل القــول إن االنتهــاك موضــوع القــرار يشــكل نموذجــاً فاقعــاً لمــا تعــرض ويتعــرض لــه عــدد مــن المحاميــن 
ــن دون  ــؤدي م ــل ي ــة، ب ــن الشــخصية أو المهني ــوق المحامي ــى حق ــط عل ــر فق ــه ال يؤث ــذا المجــال، وإن ــي ه ــن ف العاملي
ــن  ــام، م ــن الع ــدى األم ــن ل ــب المحتجزي ــا األجان ــي قضاي ــاة ف ــة المحام ــة مهن ــار ممارس ــد إط ــى تحدي ــة ال أي مبالغ
خــالل فــرض مجموعــة مــن المحظــورات يــؤدي إخــالل أي كان بهــا الــى إقصائــه. وهــذا مــا سنســعى إلــى إيضاحــه 
ــد. ــذا الصعي ــي ه ــة ف ــدّ هام ــاد ج ــه أبع ــون ل ــرض أن تك ــذي يفت ــرار ال ــاد الق ــوح أبع ــر بوض ــو يظه ــى نح ــاه، عل  أدن

221 -    نشر في المفكرة القانونية، العدد 17، أيار 2014. 
يمكن االطالع على ترجمة للمقال إلى اللغة اإلنكليزية على الموقع االلكتروني للمفكرة القانونية:

Lebanon’s State Council: Redeeming Rights of Lawyers and Foreign Detainees
222 -   نــزار صاغيــة، »قضيــة محــام منعــه االمــن العــام مــن ممارســة مهنتــه أمــام شــورى الدولــة  اللبنانــي: التضحيــة بمبــادئ المحكمــة العادلــة 

والســبب: حساســية«، المفكــرة القانونيــة، العــدد 14، آذار 2014. 
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األمن العام... ضابط سلوك للمحامين: ممنوع استفزاز األمن العام

وبالعــودة الــى تفاصيــل القضيــة، أصــدرت المديريــة العامــة لألمــن العــام مذكــرة منــع دخــول بحــق المحامــي زخــور، 
وذلــك علــى خلفيــة ممارســة دفاعــه عــن بعــض المحتجزيــن مــن الالجئيــن والعمــال المهاجريــن المحتجزيــن لديهــا. وقــد 
بــررت المديريــة إصــدار المذكــرة تلــك بشــعور بعــض المحققيــن لديهــا »باالســتفزاز« مــن رفــض المحامــي زّخــور قيــام 
عاملــة مهاجــرة محتجــزة فــي نظــارة المديريــة بالترجمــة لمصلحــة موكلتــه، أي خالفــاً لألصــول القانونيــة التــي تفــرض 

علــى مــن يقــوم بأعمــال الترجمــة أن يكــون مترجمــاً محلّفــاً.

ــاس« التــي كانــت تســتعين  ــة رابطــة »كاريت ــى حــد مطالب ــل ذهبــت ال ــك، ب ــة بإصــدار المذكــرة تل ــم تكتــف المديري ول
ــص  ــي ن ــا جــاء ف ــة، باســتبداله بمحــام آخــر )كم ــة القانوني ــم المعون ــدم له ــن تق ــاع عــن األشــخاص الذي ــي للدف بالمحام
القــرار(. وقــد اســتجابت الرابطــة، المرتبطــة بالمديريــة بتفاهمــات تمكنهــا مــن الحضــور والعمــل مــع المحتجزيــن فــي 

نظارتهــا، للطلــب.

وتعطــي هــذه االســتجابة »ألوامــر« األمــن العــام فكــرة واضحــة حــول الشــروط – ومعظمهــا ضمنــي - التــي تلتــزم بهــا 
ــاد  ــات الصــادرة عنهــا مــن أي انتق ــّو البيان هــذه المنظمــات كثمــن الســتمرار تعاونهــا معــه. وهــذا مــا يفســر طبعــاً خل
لممارســات األجهــزة األمنيــة فــي أماكــن التوقيــف أو مــن أي موقــف إزاء قانونيــة االحتجــاز بحــد ذاتــه، مكتفيــة عــادة 
بالتركيــز علــى الظــروف اإلنســانية التــي يعانيهــا الموقوفــون. وقــد ذهبــت المنظمــة المذكــورة فــي االتجــاه نفســه حيــن 
اســتجابت لطلــب األمــن العــام باحتجــاز الالجئــة العراقيــة يســرى العامــري لديهــا علــى الرغــم مــن صــدور حكــم قضائــي 

يقضــي بإخــالء ســبيلها فــوراً لعــدم قانونيــة التوقيــف223.

وهــذه األطــر التــي يفرضهــا العمــل مــع المديريــة العامــة فــي األمــن العــام فــي ميــدان احتجــاز األجانــب تفضــي الــى 
إرســاء خطــوط حمــراء ثابتــة، تكــون بمثابــة أعــراف ملزمــة لجميــع العامليــن فــي هــذا المجــال، حتــى ولــو أدت هــذه 
ــن  ــة للمحامي ــادئ ملزم ــن مب ــك م ــى هنال ــا ال ــاع وم ــق الدف ــدأ ح ــاة ومب ــة المحام ــول مهن ــرب أص ــى ض ــراف ال األع
ــس  ــام أو يم ــن الع ــاً لألم ــتفزازاً أو إزعاج ــكل اس ــا يش ــاوز له ــأي تج ــة. ف ــاعدات قانوني ــدم مس ــي تق ــات الت والمؤسس
حساســيته علــى نحــو يســتدعي إصــدار مذكــرة منــع دخــول بحــق مــن يتســبب بــه.  مــن الدخــول الــى مراكــزه. ومــن 
الطبيعــي إذ ذاك أن يــؤدي هــذا األمــر الــى انتهــاك فــادح الســتقاللية المحاميــن العامليــن فــي هــذا المجــال، ســواء عملــوا 
منفرديــن أو بالتعــاون مــع هــذه المنظمــات، والــى منعهــم مــن ممارســة واجبهــم المهنــي، بحيــث يتحــول األمــن العــام الــى 
ضابــط لســلوكهم وآداب مهنتهــم، فــي ســياق يتخطــى صالحياتــه ويتعــدى علــى صالحيــات نقابــة المحاميــن التــي تبقــى 
ــة. كمــا مــن الطبيعــي أن تنعكــس هــذه األعــراف  ــآداب المهني ــن ل ــرام المحامي ــى عــن مــدى احت هــي المســؤولة األول
الملزمــة ســلباً علــى حقــوق المحتجزيــن المعنييــن فتبقــى الحمايــة القانونيــة المعطــاة لهــم فــي حدهــا األدنــى.  وبذلــك، 
يظهــر بوضــوح أن تبعــات  اإلجــراء الــذي نقضــه مجلــس شــورى الدولــة، ال تقتصــر علــى المحامــي المعنــي بــه، بــل 
تنعكــس علــى مجمــل العامليــن فــي هــذا المجــال الذيــن يصبــح واجبــاً عليهــم أن يحــذروا مــا قــد يزعــج أو يســتفز األمــن 

العــام وأن يثبتــوا دومــاً حرصهــم علــى االمتنــاع عــن القيــام بــأي منهــا.

ــة، العــدد 15،  ــان«، المفكــرة القانوني ــة فــي لبن ــوة أحــكام قضائي ــون عــن ق ــع إعالمي ــن داف ــة يســرى العامــري: أو حي 223 -   ســارة ونســا، »قضي
ــان 2014.  نيس
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القاضي اإلداري يعيد تصويب البوصلة: الخط األحمر هو مبادئ المحاكمة العادلة

ــي  ــام ف ــن الع ــع األم ــح توس ــى كب ــاً عل ــدا حريص ــذي ب ــة، ال ــورى الدول ــس ش ــال مجل ــن ب ــب ع ــم تغ ــات ل ــذه التبع ه
ــر  ــه، يذّك ــة. وعلي ــة العادل ــادئ المحاكم ــي ومب ــرام اســتقاللية المحام ــان احت ــة لضم ــى إعــادة األولوي ــه، وعل صالحيات
المجلــس األمــن العــام بأنــه »وفقــاً للمــادة 99 ومــا يليهــا مــن قانــون تنظيــم مهنــة المحامــاة، فــإن ضبــط ســلوك المحاميــن 
ــة  ــات المدني ــون أصــول المحاكم ــن قان ــادة 492 م ــاً للم ــه وفق ــا أن ــم. كم ــي الخــاص به ــس التأديب ــود حصــراً للمجل يع
ومــا يليهــا، فــإن ضبــط جلســات المحاكمــة وإدارتهــا منوطــان برئيــس المحكمــة«. وتضيــف الحيثيــات »أنــه ليــس فــي 
القوانيــن واألنظمــة المرعيــة اإلجــراء نصــوص تمنــح المديــر العــام لألمــن العــام أو أي مرجــع أمنــي آخــر صالحيــة منــع 
المحاميــن مــن حضــور جلســات التحقيــق التــي تجــري فــي المركــز العائــد لهــذا المرجــع«. وخلــص القــرار، فــي هــذه 
النقطــة، الــى »أن القــرار المطعــون فيــه يكــون صــادراً عــن مرجــع غيــر صالــح ومســتوجباً اإلبطــال«. وممــا ال لبــس 
فيــه أن مجلــس شــورى الدولــة كان واضحــاً فــي قــراره لجهــة عــدم مشــروعية مذكــرات اإلخضــاع أو مذكــرات منــع 
دخــول المراكــز هــذه عامــة. كذلــك أشــار القــرار الــى »أن االســتعانة بمحــام يعــود حصريــاً للمتقاضــي بموجــب وكالــة 
ينظمهــا للمحامــي الــذي يختــاره. وبحســب المــادة 808 مــن قانــون الموجبــات والعقــود والمــادة 385 مــن قانــون أصــول 
المحاكمــات المدنيــة، فــإن ســلطة عــزل الوكيــل تعــود حصريــاً للمــوكل«. وهــذه الحيثيــة إنمــا تؤشــر الــى نيــة القاضــي 
اإلداري وضــع حــد لممارســات األمــن العــام المتمثلــة بتقييمــه لعمــل المحاميــن، واختيــار مــن هــو مناســب للدفــاع عــن 
الموقوفيــن ومــن هــو غيــر مناســب لذلــك، مــن خــالل اســتخدام ســلطة تقديريــة استنســابية مخالفــة للقانــون تــدل علــى 

تعســف باســتعمال الســلطة.

ــادي  ــل الضــرر الم ــب زخــور( عــن مجم ــي أدي ــى المتضــرر )المحام ــض عل ــى وجــوب »التعوي ــرار ال ــص الق ويخل
والمعنــوي الالحــق بــه بمبلــغ قــدره 20000000 ل.ل مــع »فائــدة 5% تســري مــن تاريــخ صــدور القــرار حتــى تاريــخ 
الدفــع الفعلــي«، علــى نحــو يظهــر نســبياً إرادة المجلــس فــي معاقبــة هــذه التصرفــات مــن دون االكتفــاء بإدانتهــا. ويفهــم 
ــه مــن األفضــل أن  ــة، وأن ــت جــد مكلف ــام إزاء أي إزعــاج أو اســتفزاز بات مــن هــذا التعويــض أن حساســية األمــن الع
يعالــج حساســيته بــدل تحويلهــا الــى فّزاعــة يعاقــب كل مــن يمــس بهــا. ومــن المؤكــد أن ضمــان تنفيــذ هــذا القــرار يســتحق 
متابعــة مــن قبــل الــرأي العــام، لمــا لذلــك مــن أهميــة ردعيــة مؤكــدة. وكان المســتدعي زّخــور قــد طالــب بإلــزام اإلدارة 
بغرامــة إكراهيــة قدرهــا 5000$ عــن كل يــوم تأخيــر فــي تنفيــذ القــرار، اســتباقاً لتقاعــس الدولــة عــن تنفيــذ األحــكام 
الصــادرة بحقهــا. إال أن المجلــس رد هــذا الطلــب معلــالً ذلــك بوجــوب التقــدم بــه فــي مراجعــة مســتقلة الحقــة لصــدور 

القــرار القضائــي.

ــى  ــه عل ــاً، وتصويب ــط ســلوك اإلدارة قضائي ــة ضب ــي عملي ــن ف ــرار يكم ــذا الق ــول إن جوهــر ه ــن الق وكخالصــة، أمك
ــة  ــادئ اســتقاللية المحامــي والمحاكمــة العادل ــورة مب ــه يشــكل مدخــالً إلعــادة بل ــة. واألهــم أن ضــوء الشــرعية القانوني
ــة  ــى المراجع ــرار عل ــذا الق ــا ســتكون انعكاســات ه ــب. فم ــم المتقاضــون األجان ــن فيه ــن، بم ــن المتقاضي والمســاواة بي
ــا  ــن الواجــب تعديله ــات م ــي ب ــن والت ــع المحامي ــام م ــن الع ــل األم ــن ألصــول تعام ــة المحامي ــاً نقاب ــا حالي ــي تجريه الت
ــن  ــاً دور المحامي ــة، وخصوص ــة العادل ــادئ المحاكم ــد مب ــى صعي ــاته عل ــتكون انعكاس ــا س ــم، م ــكل أع ــاً؟ وبش جذري
ــه.  ــى متابعت ــرص عل ــي الح ــا يقتض ــذا م ــة؟ ه ــزة األمني ــن األجه ــدى أي م ــن ل ــم المحتجزي ــن موكليه ــاع ع ــي الدف  ف



175

الفصل الثالث : في األحكام الهامة من وجهة نظر حقوقية

المفكرة القانونية 2016

 حرية التعبير فضحاً للفساد في قرارات قضائية حديثة:
أو حين غلّب القضاء المصلحة العامة على اعتبارات الكرامة 

الشخصية224

نزار صاغية

شــهد الشــهران األخيــران لســنة 2014 تطــورات الفتــة فــي مجــال حريــة التعبيــر فــي لبنــان، وال ســيما لجهــة المســائل 
ــون  ــن يك ــهير حــق حي ــدأ »التش ــس مب ــي لتكري ــاط الحقوق ــدا أن النش ــك، ب ــى ضــوء ذل ــاد. وعل ــة بكشــف الفس المتصل
ــة، هــو أن بعضهــا جــاء كنتيجــة مباشــرة  ــد هــذه األحــكام أهمي ــي عمــل المحاكــم. ومــا يزي ــه ف ــي أُكلَ ــدأ يُؤت ــاً« ب واجب
للتفاعــل بيــن المحاكــم المعنيــة والحــراكات االجتماعيــة والحقوقيــة فــي اتجــاه تعزيــز حريــة التعبيــر فــي كشــف صــرف 
النفــوذ والفســاد الــذي يرافقــه. وكانــت »المفكــرة« قــد خصصــت عددهــا الرقــم 15 الصــادر فــي آذار 2014 للجدليــة 

بيــن اإلعــالم والقضــاء، وذلــك علــى خلفيــة مــا أســمته آنــذاك بمعركــة محكمــة المطبوعــات.

وقبــل المضــي قدمــاً فــي عــرض هــذه التطــورات، نســارع الــى اإلشــارة الــى مــدى اتصــال أحــكام مماثلــة بأســس النظــام 
السياســي القائــم. وهــذا مــا عكســه أحــد األحــكام موضــوع هــذه المقالــة )الحكــم الصــادر فــي 26-11-2014 عــن قاضــي 
األمــور المســتعجلة فــي بيــروت جــاد معلــوف( بإحالتــه الــى دراســات عــدة أظهــرت الترابــط الوثيــق بيــن حريــة اإلعــالم 
والفســاد وأكــدت أن نســبة الفســاد تتضــاءل كلمــا ازدادت حريــة التعبيــر واإلعــالم. وتــؤدي ترجمــة هــذه العبــارة فــي 
النظــام اللبنانــي الــى القــول بــأن مــن شــأن تعزيــز حريــة التعبيــر أن يــؤدي الــى تراجــع نســبي فــي الفســاد وفــي مــدى 
ــة  ــى حري ــق عل ــاً التضيي ــي مبدئي ــه، ينتم ــن اســتقطاب سياســي. وعلي ــا يســتتبعه م ــة وم ــوارد الدول ــاء بم ــم الزعم تحك
ــة عامــة أو عــن تكريــس اســتقالل القضــاء الــى نظــام الزعمــاء، فيمــا  ــاع عــن وضــع موازن ــه مثــل االمتن التعبيــر مثل
يعــزز إقــرار حريــة التعبيــر مثلــه مثــل أي مــن هــذه القيــم إمكانــات االنتقــال الــى حكــم ديمقراطــّي مبنــّي علــى المســاواة 

والمواطنــة.

القــرار الصــادر عــن قاضــي األمــور المســتعجلة فــي بيــروت جــاد معلــوف فــي 2014-11-26: 
واجــب الدولــة ضمــان مشــاركة المواطنيــن النشــطة فــي فضــح الفســاد

فــي هــذه القضيــة، تقــدم ضابــط فــي األمــن العــام باســتدعاء طالبــاً مــن قاضــي األمــور المســتعجلة فــي بيــروت التدخــل 
إللــزام إعالمــّي )لــم يذكــر اســمه فــي القــرار( بإزالــة تصريــح ورد علــى صفحــة الفايســبوك العائــدة لــه، وأشــار اليــه 
ــأن هــذا  ــه ب ــرر المســتدعي طلب ــد ب ــي المطــار. وق ــة ف ــب أجهــزة خلوي ــي مســألة تهري ــى مــن اســمه ف باألحــرف األول
التصريــح يســيء اليــه والــى وظيفتــه ورتبتــه ومركــزه. وفــي مواجهــة هــذا االســتدعاء، أّكــد صاحــب الصفحــة صّحــة 
ا علــى إبقائــه علــى صفحتــه عمــالً بحريــة التعبيــر. ولــم يقــدّم هــذا األخيــر إثباتــات تؤكــد صحــة المعلومــات  الخبــر مصــرًّ

224 -    نشر في المفكرة القانونية، العدد 24، كانون الثاني 2015. 
يمكن االطالع على ترجمة للمقال إلى اإلنكليزية على الموقع االلكتروني للمفكرة القانونية:

Lebanese Courts Legitimize Use of Freedom of Speech to Expose Corruption
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الــواردة فــي الخبــر، بــل مجــرد مؤشــرات علــى ذلــك، مــن قبيــل أنــه تــم مؤخــراً نقــل الضابــط مــن مركــز عملــه علــى 
خلفيــة ارتكاباتــه. وإذ أشــار القاضــي معلــوف الــى عــدد مــن االعتبــارات التــي باتــت معهــودة الــى حــد مــا فــي أحكامــه 
القضائيــة )الوصــول الــى المعلومــة وحــق المواطنيــن بالمعرفــة عمــالً بالدســتور والمواثيــق الدوليــة(، فإن قــراره تميــز 
ــي فضــح الفســاد  ــر ف ــة التعبي ــن حري ــة بي ــي الموازن ــة ف ــر االعتيادي ــارات غي ــن االعتب ــن خــالل إقحــام مجموعــة م م

وحمايــة الســمعة الشــخصية. ومــن أهــم هــذه االعتبــارات اآلتيــة:

أوالً، اإلشــارة الــى الترابــط الوثيــق بيــن حريــة اإلعــالم ومســتوى الفســاد كمــا ســبق بيانــه. وفــي هــذا الســياق، لــم يكتــف 
القــرار بعــدّ حريــة اإلعــالم وســيلة مجديــة لمكافحــة الفســاد، بــل ذهــب أبعــد مــن ذلــك، مــن خــالل التأكيــد أنهــا قــد تتحــول 
فــي ظــروف معينــة الوســيلة الوحيــدة للوصــول الــى هــذا الهــدف. وتؤشــر هــذه العبــارة الــى مخــاوف القاضــي معلــوف 
إزاء تعطــل دور أجهــزة الرقابــة والمحاســبة الرســمية، فيصبــح اإلعــالم الوســيلة المجديــة الوحيــدة لفضــح المرتكبيــن 
أو إلرغــام هــذه األجهــزة علــى تحريــك المالحقــات ضدهــم. وبهــذا المعنــى، تشــكل هــذه العبــارة رداً أنيقــاً وبليغــاً علــى 
ر علــى أنــه أعمــال إثــارة وصحافــة صفراء(  الخطابــات التــي تدعــو الــى تجنــب الفضــح اإلعالمــي )الــذي غالبــاً مــا يُصــوَّ
وانتهــاج الوســائل الرســمية وحدهــا لالقتصــاص مــن الفســاد، وذلــك صونــاً لكرامــة األشــخاص أو هيبــة المؤسســات التــي 
ينتمــون اليهــا. ومــن أبــرز هــذه الخطابــات، الخطابــات الصــادرة عــن المراجــع القضائيــة بوجــوب حصــر أي تشــكيك 
ــاً لهيبــة القضــاء، أو أيضــاً الخطابــات الصــادرة مؤخــراً  بــأي مــن القضــاة فــي إطــار آليــات المحاســبة الرســمية صون
عــن عــدد مــن الــوزراء فــي مواجهــة حملــة التشــهير بالمؤسســات المخالفــة التــي يقودهــا الوزيــر وائــل أبــو فاعــور 225.

ثانيــاً، اإلشــارة الــى تأثيــرات الفســاد الخطيــرة علــى االقتصــاد، مــن منطلــق أنــه يشــكل »أحــد العوائــق الرئيســية للتطــور 
والنمــو«. وبذلــك، أعــاد القاضــي معلــوف شــروط الموازنــة بيــن حريــة التعبيــر والحقــوق الشــخصية بالســمعة: فكفــة 
حريــة التعبيــر ال تقتصــر علــى الحقــوق المدنيــة والسياســية بــل تشــمل أيضــاً اعتبــارات التنميــة ومــا يســتتبعها مــن حقــوق 

اجتماعيــة واقتصاديــة.

ثالثــاً، التأكيــد علــى دور الســلطات العامــة )ومنهــا القضــاء( بمكافحــة آفــة الفســاد. فقــد أشــار القــرار مــراراً الــى المــادة 
13 مــن اتفاقيــة األمــم المتحــدة لمكافحــة الفســاد ومضمونهــا. وقــد أوجبــت هــذه المــادة علــى الــدول أخــذ التدابيــر المناســبة 
لتشــجيع أفــراد وجماعــات ال ينتمــون الــى القطــاع العــام علــى المشــاركة النشــطة فــي منــع الفســاد ومحاربتــه، وإلذكاء 
وعــي النــاس فــي مــا يتعلــق بوجــود الفســاد وأســبابه، عبــر تدابيــر عديــدة، ومنهــا خاصــة مــا يضمــن تيّســر حصــول 
ــا ونشــرها  ــة بالفســاد وتلقيه ــات المتعلق ــة التمــاس المعلوم ــز وحماي ــرام وتعزي ــى »المعلومــات« واحت ــاً عل ــاس فعلي الن

وتعميمهــا.

رابعــا، التأكيــد علــى أن ضمــان حريــة وســائل اإلعــالم فــي هــذا المضمــار ال يرتبــط فقــط بتمكينهــا مــن ممارســة حــق، 
بــل أيضــاً بتمكينهــا مــن القيــام بواجبهــا فــي فضــح الفســاد. وفــي هــذا اإلطــار، ذهــب القاضــي معلــوف الــى حــدّ مخاطبــة 
الحّســين المواطنــي والمهنــي لهــذه الوســائل، داعيــاً إياهــا الــى تحصيــن هــذا الحق/الواجــب مــن خــالل التحلــي بمعاييــر 
أخالقيــة عاليــة واتخــاذ التدابيــر الالزمــة لتأميــن أعلــى مســتوى مــن الدقــة والمهنيــة فــي االســتقصاء عــن المعلومــات 

والتعاطــي معهــا. 

ومقابــل هــذه االعتبــارات التــي مــن شــأنها أن تعــزز وترجــح وزن حريــة التعبيــر فــي عمليــة الموازنــة، عمــد القاضــي 

225 -   نــزار صاغيــة، مــاذا تعلمنــا تجربــة انخــراط وزيــر فــي الدفــاع عــن حــق النــاس بغــذاء ســليم؟ التخاطــب الحقوقــي كنقطــة انطــالق علــى خارطــة 
بنــاء الدولــة فــي لبنــان، المفكــرة القانونيــة، عــدد 23، كانــون األول 2014.
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معلــوف الــى التخفيــف مــن وزن اعتبــارات الســمعة الشــخصية للقيميــن علــى خدمــة عامــة. وفــي هــذا الســياق، 
ــى  ــن يتعاط ــا أن م ــار226، ومفاده ــد األخب ــل ض ــامي الجمي ــب س ــة النائ ــه في قضي ــابق ل ــم س ــات حك ــتعاد حيثي اس
الشــأن العــام أو يمــارس ســلطة عامــة يتخلــى حكمــاً عــن جــزء مــن الحمايــة المتوفــرة لألشــخاص العادييــن ويخضــع 
ــل. ــامح والتقب ــن التس ــى م ــبة أعل ــار نس ــن إظه ــه م ــد ل ــه، وال ب ــة بوظيفت ــه المتعلق ــكل أفعال ــام ب ــرأي الع ــة ال  لمراقب
وعلــى أســاس هــذه االعتبــارات كافــة، انتهــى القاضــي معلــوف الــى رد الدعــوى مــن دون أن يناقــش مــدى صحــة أو 
ثبــوت األفعــال المنســوبة الــى المســتدعي. فالقضــاء المســتعجل يتدخــل فقــط فــي حــاالت التعــرض الواضــح لحــق معيــن، 
ــاً.  ــا واجب ــاً وربم ــب يحتمــل أن يكــون أمــراً محق ــة تهري ــي عملي ــورط بشــكل أو بآخــر ف ــام موظــف عــام بالت ــا اته فيم
وتاليــاً، يتعيــن علــى القضــاء المســتعجل وفــق مــا جــاء فــي الحكــم رفــع يــده فــي حــاالت مشــابهة، علــى أن يكــون طبعــاً 
للمتضــرر حــق اللجــوء الــى القاضــي المختــص )محكمــة المطبوعــات إجمــاالً بمــا يتصــل بقضايــا القــدح والــذم( إلثبــات 
االعتــداء غيــر المبــرر عليــه، مــع مــا يرافــق ذلــك مــن وجاهيــة وعالنية. ولســان حــال القــرار فــي هــذا الصــدد: مــا هــو 
بديهــي هــو صــون حريــة اإلعــالم، أمــا تحصيــن مســؤولين عمومييــن إزاء االتهــام اإلعالمــي فليــس كذلــك، مــا دام ثمــة 

احتمــال أن يكــون اتهامهــم محقــاً.

وفــي مــوازاة صــدور هــذا القــرار، كانــت قضيــة أخــرى تتفاعــل أمــام القضــاء المســتعجل، هــي قضيــة اتهامــات الفســاد 
الموجهــة مــن جريــدة األخبــار ضــد إدارة جامعــة خاصــة )الجامعــة األميركيــة فــي بيــروت، AUB(، وهــي قضيــة أكثــر 
ــن، وأنهــا تتصــل بنشــر مراســالت خاصــة  ــن عاّمي ــة مــا دامــت تتصــل بأشــخاص مــن القطــاع الخــاص ال بموظفي دق

محميــة مــن حيــث المبــدأ باعتبــارات الخصوصيــة

قضيــة فضــح الفســاد الحاصــل فــي جامعــة خاصــة: التشــهير ونشــر مراســالت خاصــة جائــزان 
عنــد توفــر مصلحــة عامــة ذات شــأن

ــي  ــة ف ــة األميركي ــن الجامع ــاالت ع ــن المق ــة م ــار مجموع ــدة األخب ــرت جري ــن نش ــة حي ــذه القضي ــول ه ــدأت فص ب
بيــروت. وقــد ألحقــت ذلــك بنشــر مراســالت خاصــة بيــن القيميــن علــى هــذه الجامعــة. وقــد بــررت الجريــدة نشــر هــذه 
المراســالت بكونهــا ترشــح عــن اعتــراف صريــح بحصــول عمليــات فســاد. وتبعــاً لذلــك، تقدمــت الجامعــة األميركيــة 
الــى القضــاء المســتعجل فــي بيــروت بعــدد مــن الطلبــات إلزالــة إحــدى المقــاالت وكذلــك المراســالت الخاصــة العائــدة 
ــة مــن نشــر أي مســتند خــاص بهــا. وفــي  ــع الصحيف ــم لمن ــدة ومــن ث ــى الموقــع اإللكترونــي للجري لهــا والمنشــورة عل
ــة  ــم اللبناني ــا المحاك ــي تنظــر فيه ــى الت ــرة األول ــا الم ــائعاً، فإنه ــراً ش ــات أم ــة ب ــر مقال ــى نش ــراض عل ــن أن االعت حي
ــي ظــل انتشــار  ــة خاصــة ف ــاً أهمي ــي هــذا المجــال طبع ــف المتخــذ ف بمــدى مشــروعية نشــر مراســلة خاصــة. وللموق
ــذه  ــياق ه ــي س ــهد ف ــد ش ــن ق ــي زوي ــف القاض ــت أن موق ــة. والالف ــات المفتوح ــة المجتمع ــس« ونظري ــرة »الليك ظاه
القضيــة تطــوراً بالــغ األهميــة، انتهــى بفعلــه الــى تكريــس ســابقة مــن شــأنها ضمــان حريــة التعبيــر فــي فضــح الفســاد، 
ــات القطــاع الخــاص. ــى هيئ ــل أيضــاً الفســاد المعــزو ال ــة ب ــة عام ــم بخدم ــى شــخص قيّ ــط الفســاد المعــزو ال ــس فق  لي
ــات  ــون العقوب ــوص قان ــة لنص ــراءة حرفي ــى ق ــي عل ــز القاض ــي 19-11-2014، ارتك ــادر ف ــراره األول الص ــي ق فف
والتــي تعاقــب الــذم باألشــخاص مــن غيــر الموظفيــن العمومييــن)م. 583( كمــا تعاقــب نشــر مراســالت خاصــة 
ــن  ــدأ حس ــورة أو لمب ــات المنش ــة المعلوم ــار لصح ــي أي اعتب ــن دون أن يول ــة )م. 581( م ــق بالخصوصي ــاً للح صون
ــة أو لواجــب وســائل اإلعــالم فــي فضــح الفســاد. ومــن شــأن تطبيــق هاتيــن المادتيــن علــى هــذا الوجــه أن يــؤدي  الني

226 -   قاضي األمور المستعجلة يسقط دولة المجاملة، الموقع االلكتروني للمفكرة القانونية، 2013-8-23.
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 عمليــاً الــى حظــر التشــهير بفســاد أي مؤسســة أو شــركة تجاريــة خاصــة مهمــا بلــغ حجمهــا أو حجــم فســادها.
ولــم تنقــض أيــام حتــى تحــرر القاضــي زويــن مــن هــذه القــراءة الحرفيــة لقانــون العقوبــات ليتخــذ فــي 2014-12-8 
موقفــاً أكثــر انســجاماً مــع المبــادئ العامــة لحريــة التعبيــر، وتحديــداً فــي اتجــاه أعمــال الموازنــة بيــن المصلحــة العامــة 
ــدة نفســها  ــع الجري ــة أخــرى طلبــت فيهــا الجامعــة نفســها من ــك فــي قضي ــد حصــل ذل والحــق بالكرامــة الشــخصية. وق
مــن نشــر أي مســتندات أو مراســالت خاصــة بهــا. ولعــل العنصــر األساســي الــذي اســتجد علــى ملــف القضيــة والــذي 
كان مــن شــأنه أن يقــود القاضــي الــى تعديــل وجهــة قــراره، تمثــل فــي إبــراز عيّنــة مــن »المراســالت الخاصــة« التــي 
تطلــب الجامعــة منــع نشــرها، ومنهــا مراســلة تقــر فيهــا إدارة الجامعــة بقيــام أحــد أطبائهــا بالتصريــح عــن عــدد كبيــر 
مــن العمليــات الوهميــة، مــا رتــب علــى موازنــة الدولــة مبالــغ طائلــة غيــر مســتحقة. فأمــام هــذه الواقعــة، تبــدّت بوضــوح 
للقاضــي األبعــاد الفعليــة لقــراره األول والتــي مــن شــأنها أن تــؤدي الــى إغمــاض العيــن أمــام عمليــات فســاد مضــرة 
بالمصلحــة االجتماعيــة إضــراراً كبيــراً. وأمــام اعتبــار مماثــل، بــدت الرؤيــة أكثــر وضوحــاً: فبــدل النظــر الــى الجريــدة 
علــى أنهــا جريــدة تســتبيح الكرامــات الواجــب حمايتهــا ويقتضــي وقفهــا، توجــب النظــر اليهــا علــى أنهــا تــؤدي دوراً 
أساســياً فــي فضــح الفســاد ويقتضــي تشــجيعها. وعــالوة علــى ذلــك، يرجــح أن يكــون القاضــي زويــن قــد تفاعــل الــى حــد 
مــع األســئلة المطروحــة بشــأن قــراره األول وانعكاســاته علــى الحريــة اإلعالميــة، وربمــا أيضــاً مــع توجهــات القانــون 
الدولــي فــي هــذا اإلطــار وخصوصــاً القــرار الصــادر عــن المحكمــة األوروبيــة لحقــوق اإلنســان بتاريــخ 2012-4-12 

والــذي أبرزتــه الجريــدة علــى اعتبــار أنــه أجــاز نشــر مراســالت خاصــة عنــد اتصالهــا بمصلحــة عامــة ذات شــأن.

وعمــالً بذلــك، اســتهل القاضــي تعليلــه بالتأكيــد علــى مبــدأ ســمّو المصلحــة العامــة علــى المصلحــة الشــخصية ومبــدأ حــق 
الــرأي العــام فــي االطــالع والمعرفــة. وانتهــى تبعــاً لذلــك الــى منــع نشــر أيــة مراســلة خاصــة بالجامعــة األميركيــة غيــر 
ضروريــة ومهمــة لمصلحــة عامــة ذات شــأن، وعمليــاً، ومــن بــاب التأويــل المعاكــس، الــى الســماح بنشــر أي مراســلة 
تكــون ضروريــة ومهمــة لمصلحــة عامــة مماثلــة. وتجــدر اإلشــارة هنــا الــى أنــه أعلــن علــى غــرار القاضــي معلــوف 
أنــه ليــس لقاضــي األمــور المســتعجلة أن يحســم مــدى توفــر المصلحــة االجتماعيــة لنشــر مســتند معيــن، بــل يتقــرر ذلــك 
تبعــاً لمحاكمــة عالنيــة ووجاهيــة أمــام قضــاء األســاس )محكمــة المطبوعــات(. فمــا هــو بديهــي هــو حريــة التعبيــر، أمــا 

تحصيــن الهيئــات الخاصــة إزاء أي اتهــام بشــبهة فســاد فليــس كذلــك.

ــي الســماح بنشــر المراســالت الخاصــة »كلمــا  ــه يشــكل ســابقة هامــة ف ــة. فعــدا أن ــع أن لهــذا الحكــم أبعــاداً الفت والواق
ــة أو  ــالمة الدول ــس س ــر يم ــون األم ــا يك ــة كعندم ــلة خاص ــر مراس ــم نش ــى تفه ــو ال ــتثنائية تدع ــروف اس ــرت ظ توف
أمنهــا أو متــى كان النشــر ضروريــاً ومهمــاً للمصلحــة العامــة ذات الشــأن الــى حــد يســمح بالتضحيــة باالعتبــار 
ــى  ــي عل ــق النــص الجزائ ــي باســتبعاد تطبي ــوم فيهــا القضــاء اللبنان ــة، يق ــل أهمي ــه يشــكل ســابقة ال تق الشــخصي«، فإن
ــا. ــق معه ــة تتواف ــي وجه ــوص ف ــل النص ــم تأوي ــي تحت ــون والت ــة للقان ــادئ العام ــة المب ــالً بعلوي ــة عم ــاالت معين  ح
ومــن شــأن ذلــك أن يفتــح البــاب واســعاً أمــام حمايــة حريــة التعبيــر فــي لبنــان، وال ســيما فــي كل مــا يتصــل بفضــح فســاد 

األشــخاص الذيــن ال يتولــون أي خدمــة عامــة.

بقــي أن نســجل للقاضــي زويــن انفتاحــه علــى اآلراء الفقهيــة والتخاطــب االجتماعــي، واســتعداده لتطويــر موقفــه علــى 
ضــوء مقتضيــات المصلحــة العامــة. هــذا مــا حصــل أمــام قضــاء األمــور المســتعجلة، فمــا هــو التطــور الــذي حصــل 
علــى صعيــد قضــاء األســاس، أي محكمــة المطبوعــات؟ كيــف انتهــت ســنة 2014 وهــي التــي شــهدت معركــة بالغــة 

األهميــة حــول عمــل هــذه المحكمــة فــي مســتهلها؟ 

هنا أيضاً، يسجل للنشاط الحقوقي أنه أحرز تقدماً الفتاً.
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محكمة مطبوعات بيروت تقر حق المواطن بالتشهير بفساد القيمين على خدمة عامة

التقــدم الحاصــل هنــا تمثــل فــي قــرارات أصدرتهــا محكمــة المطبوعــات فــي بيــروت فــي اليــوم نفســه )2014-11-17 ( 
فــي ثــالث قضايــا مختلفــة أقامهــا قيمــون علــى خدمــة عامــة )قاضيــان ووزيــر ســابق( ضــد وســائل إعالميــة مختلفــة. وقد 
دعــت المحكمــة بموجــب هــذه القــرارات الجهــات المدعــى عليهــا الــى إثبــات صحــة األفعــال موضــوع الــذم المدعــى بهــا. 
وقــد بــررت المحكمــة إعــادة فتــح المحاكمــة لهــذه الغايــة بمقتضيــات حســن العدالــة وبحريــة الصحافــة، مســتندة فــي ذلــك 
الــى المــادة 387 مــن قانــون العقوبــات التــي تبــرئ المدعــى عليهــم فــي قضايــا الــذم ضــد موظفيــن عمومييــن فــي شــؤون 
متصلــة بوظائفهــم مــن المســؤولية فــي حــال إثبــات صحــة أقوالهــم. ويجــدر التذكيــر هنــا بــأن تغيــر موقــف المحكمــة جــاء 
تبعــاً لمواجهــة شــاركت فيهــا وســائل إعــالم عــدة ضــد حكميهــا الصادريــن فــي قضيتــي الســنيورة ضــد األخبــار ورشــا 

أبــو زكــي ورنــدة يقظــان ضــد األخبــار ومحمــد نــزال، تحــت شــعار واجب اإلعــالم فــي فضــح الفســاد227.

ــى  ــاً ال ــؤدي عملي ــا ت ــزل عــن صحــة موضوعــه إنم ــذم بمع ــي بال ــة الصحاف ــذاك أن إدان ــار آن ــدة األخب ــد رأت جري وق
حمايــة الجهــات الفاســدة، وتاليــاً أصحــاب النفــوذ وتحصينهــم إزاء أي نقــد228.  ومــن هــذه الجهــة، أظهــرت المحكمــة هــي 
أيضــاً اســتعداداً، يُحســب لهــا، لالنســجام مــع الحــراك المجتمعــي وإلعــادة النظــر فــي اجتهاداتهــا التــي يثبــت لهــا عــدم 

صوابيتهــا.

إال أنــه برغــم هــذا التوجــه اإليجابــي والــذي ال بــد أن يكــون لــه تبعــات عــدة، تبقــى حيثيــات المحكمــة فــي فهمهــا للمــادة 
ــة، أي أن يكــون  ــوت حســن الني ــق المــادة ثب ــاد. فهــي اشــترطت لتطبي ــي بعــض زواياهــا لالنتق ــة ف ــات قابل 387 عقوب
الفعــل موحــى بــه مــن أســباب تتعلــق بالمصلحــة العامــة ومجــرداً عــن أي غايــة شــخصية أو ماديــة أو عدائيــة أو مقصــودة 
للحــد مــن كرامــة الموظــف. وإضافــة هــذا الشــرط هــو بالواقــع أمــر مســتغرب. فالمــادة 387 لــم تنــص علــى أي شــرط 
مماثــل، وعلــة ذلــك هــو أنهــا تقــوم علــى قرينــة توفــر حســن النيــة لــدى كل مــن يفضــح إخــالالً معينــاً بالوظيفــة العامــة 
مــا دام فضــح إخــالل مماثــل مفيــداً بحــد ذاتــه أيــاً تكــن الدوافــع اليــه. أمــا أن يوضــع شــرط إضافــي إلبــراء الصحافــي 
مــن المســؤولية، فإنــه يفتــح بابــاً أمــام المخليــن بالوظيفــة العامــة بتحصيــن ذواتهــم ضــد النقــد مــن خــالل التــواري خلــف 
نيــات األشــخاص الذيــن تجــرؤوا علــى انتقادهــم ودوافعهــم. وعــالوة علــى ذلــك، هــو يــؤدي فــي حــال عــدم ثبــوت حســن 
النيــة رغــم ثبــوت األفعــال موضــوع الــذم الــى تجريــم أفعــال خــارج الحــاالت التــي يجّرمهــا القانــون، مــا يشــكل خروجــاً 

عــن مبــدأ أن ال جــرم مــن دون نــص.

أيــاً يكــن، فــإن هــذا األمــر يبقــى تفصيــالً، مــن غيــر المنصــف أن يحجــب أهميــة اإلنجــازات القضائيــة التــي تشــاركت 
ضمنــاً فــي تحقيقهــا الهيئــات المذكــورة أعــاله، فــي تضامــن وانســجام الفتيــن. وبالطبــع، هــذا التضامــن واالنســجام ال 
ينســحب فــي هــذه الحالــة علــى القضــاء أو القضــاة وحدهــم، بــل يشــمل منظمــات حقوقيــة وإعالميــة، كان لهــا دور محفـّـز 

ومنــّور فــي صناعــة هــذه األحــكام.

227 -   عن هذا األمر، يراجع المفكرة القانونية، العدد 15، آذار 2014.
228 -   »نرفض الحضور أمام محكمة استثنائية«، األخبار، 27 شباط 2014
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كتّاب العدل ينتصرون على »االستثناء«: 0-2 229

عالء مرّوة

لــم توفــر الحملــة التشــريعية األخيــرة مهنــة كتابــة العــدل. فالسياســيون وجــدوا فيهــا منجمــاً آخــر إلغــداق الغنائــم علــى 
مقربيــن منهــم، فأقــروا فــي 2 نيســان 2014 قانونــاً يهــدف الــى تمكيــن كل مــن كلــف ككاتــب عــدل لمــدة ال تقــل عــن 
ــه الســابقة ســمح  ــي صيغت ــاب العــدل ف ــون كت ــوم أن قان ــل. ومــن المعل ــب عــدل أصي ــى كات ثــالث ســنوات بالتحــول ال
ــد حصــول شــغور أو  ــوزارة بهــذه المهمــة، عن ــن لمــالك ال ــن تابعي ــن عامي ــف موظفي ــن بتكلي ــوزراء العــدل المتعاقبي ل
إجــازة فــي أي مــن دوائــر كتــاب العــدل. وقــد هــدف هــذا القانــون الــى توليتهــم – وبعضهــم رســب فــي مبــاراة الدخــول 
أو هــو موضــع مالحقــة جزائيــة - مهنــة غيــر مســتحقة تــدّر عمومــاً مــاالً كثيــراً، وعلــى نحــو مخالــف لمبــدأ المســاواة فــي 
تولــي الوظائــف العامــة. ويلحــظ أن مبــادرة التشــريع هنــا قــد صــدرت عــن نــواب ينتمــون الــى مختلــف الكتــل السياســية، 
وهــذه ممارســة بــات متعارفــاً عليهــا كلّمــا هــدف االقتــراح إلــى تمريــر تقاســم غنائــم أو مــا يســمى محاصصــة. وعلــى 
عكــس المتوقــع، أدى هــذا االقتــراح إلــى اســتنهاض كتــاب العــدل، مــا أســفر عــن أمــور ثالثــة إيجابيــة: األول، أنــه دفعهــم 
ــزاع  ــي انت ــم نجحــوا ف ــي، أنه ــم، والثان ــح مهنته ــاً دفاعــاً عــن مصال ــى التحــرك جماعي ــم إل ــي تاريخه ــى ف للمــرة األول
قانــون بإنشــاء مجلــس مســتقل لهــم علــى نحــو يمهــد لمأسســة حراكهــم وتعزيــز إمكانيــات الدفــاع عــن مهنتهــم فــي حــال 
تعرضهــا لخطــر مشــابه مســتقبالً، والثالــث، وقــد حصــل بمعونــة المجلــس الدســتوري، إبطــال القانــون الغنيمــة بموجــب 
قــرار مــن شــأنه أن يمهــد النحصــار آليــات التثبيــت والمباريــات المحصــورة ومــا الــى هنالــك مــن آليــات مخالفــة لمبــدأ 

المســاواة أمــام القانــون. وهــذا مــا ســأحاول درســه فــي هــذا المقــال. 

مسار عملية تثبيت كتّاب العدل المكلفين

فــي 16-12-2011، وقـّـع نــواب عديــدون يمثلــون مجمــل الكتــل النيابيــة230 اقتــراح قانون يرمــي الى تثبيــت الموظفين 
فــي مــالك وزارة العــدل الحائزيــن اإلجــازة اللبنانيــة فــي الحقــوق، ككتـّـاب عــدل  أصيليــن، والذيــن مارســوا مهنــة كتــاب 
ــى إجــراء  ــالث ســنوات، مــن دون شــرط الســن، مــن دون الحاجــة ال ــا عــن ث ــل بمجموعه ــف مــدة ال تق العــدل بالتكلي
مبــاراة محصــورة أو الــى أي فتــرة تدريــب. إزاء هــذا األمــر، تحــرك كتــاب العــدل واعتصمــوا فــي المجلــس النيابــي 
تباعــاً فــي 13-1-2012 و12-3-2012 وقدمــوا للجنــة النيابيــة لــإلدارة والعــدل دراســة وقعهــا عــدد منهــم رفضــاً لهــذا 

الوضــع الــذي يـُـراد فرضــه كأمــر واقــع، متمســكين بمبــدأ المبــاراة231. 

فــي 30-4-2012 اجتمعــت لجنــة اإلدارة والعــدل لــدرس االقتــراح. فاكتفــت بــأن أدخلــت اليــه، بدفــع مــن وزيــر العــدل 
الســابق شــكيب قرطبــاوي، إضافــة تجميليــة مــن خــالل إخضــاع هــؤالء قبــل تثبيتهــم لــدورة تقييميــة تجريهــا لمــدة 3 
أشــهر لجنــة مؤلفــة مــن خمســة قضــاة أو أكثــر فــي معهــد الــدروس القضائيــة. كمــا تجــدر اإلشــارة الــى تضميــن القانــون 
مــادة مفادهــا عــدم جــواز التكليــف إال خــارج أوقــات الــدوام الرســمي علــى نحــو يــؤدي الــى منــع نشــوء فئــة المكلفيــن 

229 -   نشر في المفكرة القانونية، العدد 18، حزيران 2014.  
ــي مارونــي، انطــوان  ــد اللطيــف الزيــن، مــروان فــارس، ايل ــي عــون، عب ــو، ايل 230 -  غــازي زعيتــر، عمــاد الحــوت، أكــرم شــهيب، ميشــال الحل

زهــرا، وســمير الجســر.
231 -  نــزار صاغيــة، اقتــراح قانــون النجــاح راســبين فــي مبــاراة كتــاب العــدل وهــؤالء يعارضــون جماعيــا األمــر الواقــع، منشــور علــى الموقــع 

ــخ 2012-4-2. ــة بتاري ــي للمفكــرة القانوني االلكترون
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مســتقبالً، وكأنمــا المشــّرع يســعى الــى تبريــر فعلتــه فــي اقتســام الغنائــم مــن خــالل التأكيــد أنهــا ظرفيــة ترتبــط بوجــود 
أصحــاب مصالــح، وأن منــع وجــود هــذه الفئــة يشــكل ضمانــة بعــدم تكــرار هــذه الفعلــة. والالفــت أن قرطبــاوي وصــف 
صيغــة التجميــل هــذه بأنهــا “منصفــة وتأخــذ بعيــن االعتبــار كل المعاييــر القانونيــة الواجــب مراعاتهــا لشــغل منصــب 
كاتــب عــدل”. وتبعــاً لهــذا اإلصــرار السياســي علــى تمريــر اقتــراح القانــون، كان اللقــاء الحاشــد فــي 2-5-2012 فــي 
فنــدق الرويــال الــذي جمــع مــا يقــارب 160 كاتــب عــدل لمناقشــة اقتــراح القانــون كمــا عدلتــه لجنــة اإلدارة والعــدل، 
وأصــدر المجتمعــون بيانــاً أكــدوا فيــه »اعتراضهــم الشــديد علــى اقتــراح القانــون »االســتثنائي« الــذي أقــرت صياغتــه 
ــم  ــون رق ــدل القان ــة الع ــة كتاب ــم مهن ــون تنظي ــاً لقان ــاً وخرق ــك خالف ــي، وذل ــس النياب ــي المجل ــدل ف ــة اإلدارة والع لجن
ــك،  ــاب العــدل، فضــاًل عــن ذل ــام عــدد مــن كت ــد ق ــذ العــام 1979232”. وق ــم تحصــل من ــي ســابقة ل 1994/337 وف

بزيــارات لنــواب عديديــن بغيــة حثهــم علــى التراجــع عــن هــذا القانــون233. 

وفــي جلســته المنعقــدة فــي 2 نيســان 2014، دار جــدل بيــن النــواب: فأدلــى قســم منهــم بمظلوميــة الموظفيــن المكلفيــن 
معتبريــن »أن هنــاك تشــويهاً لصــورة موظفيــن خدمــوا فــي فتــرة لــم يكــن فيهــا كتــاب عــدل، وأن الذنــب هــو ذنــب وزراء 
ــة«  ــاً بحقهــم ومظلومي ــاك إجحاف ــوار الســاحلي( و«أن هن ــن كلفوهــم وجــددوا تكليفهــم« )النائــب ن العــدل الســابقين الذي
)النائبــان بطــرس حــرب وأحمــد فتفــت(، فيمــا أدلــى قســم آخــر بالمقابــل بتجــاوز مبــدأ المبــاراة )النائبــان جــورج عــدوان 
ونديــم الجميــل(. وقــد تدخــل وزيــر العــدل أشــرف ريفــي معلنــاً تمســكه بوجــوب إجــراء مبــاراة ولــو محصــورة، ضمانــاً 

لمبــدأ المســاواة.

وإزاء هــذا الخــالف، اتخــذ رئيــس المجلــس النيابــي نبيــه بــري قــراراً فوريــاً بتأليــف لجنــة مصغــرة لوضــع صيغــة مقبولة 
فــي هــذا الموضــوع، لينتهــي النــواب الــى إقــرار قانــون يؤكــد إجــراء مبــاراة محصــورة فــي اليــوم نفســه. والالفــت هــو 
تســليم المجلــس برئاســته، ولــو عــن طريــق المــزاح، بطغيــان روح الغنائميــة علــى عمليــة التشــريع. فــردا علــى ســؤال 
للنائــب نديــم الجميــل حــول مــا اذا كان المكلــف الــذي ســيتثبت ســيحصل علــى تعويــض مــن وظيفتــه األصليــة، رد بــري 
أنهــم »قارطيــن مصــاري الدنيــا«، مــن دون إيــالء أي اهتمــام مــن أي نــوع كان للســؤال المطــروح والــذي قــد يــؤدي 
الــى تدفيــع المواطــن ثمنــاً إضافيــاً مــن جــراء اغتنامهــم وظيفــة كاتــب العــدل. وقــد عكــس هــذا الحــوار »الشــيق« ســواد 

الذهنيــة اآليلــة الــى تســفيه الفســاد المؤسســاتي234.

وفــي االتجــاه نفســه، أقــر المجلــس النيابــي فــي الجلســة نفســها، بتاريــخ 2-4-2014، قانــون إنشــاء مجلــس للكتــاب العــدل 
ــاب العــدل  ــرز مهامــه ضمــان تمثيــل كت ــاب العــدل. ومــن أب ــة لكت ــذي يفتــرض أن يشــكل مــا يشــبه نقاب ــان، ال ــي لبن ف
تجــاه الســلطات العامــة والغيــر أمــام المحاكــم. وقــد جــاء إنشــاؤه بمثابــة تمكيــن لهــؤالء فــي الدفــاع عــن مصالــح مهنتهــم 

مســتقبالً مقابــل غــض الطــرف آنيــاً عــن االعتــداء الســافر علــى هــذه المصالــح.

ــدل  ــاب الع ــت كت ــون تثبي ــن ضــد قان ــم طع ــواب بتقدي ــاع عشــرة ن ــي إقن ــدل فنجحــوا ف ــاب الع ــع كت ــم يقن ــك ل إال أن ذل
ــه  ــة لمخالفت ــوع المراجع ــون موض ــال القان ــرار بإبط ــدار ق ــى إص ــا أدى ال ــتوري235، م ــس الدس ــام المجل ــن أم المكلفي
الدســتور ومبــادئ ذات قيمــة دســتورية. وقــد بــدا مــن خــالل الطعــن أن كتــاب العــدل يشــعرون بإجحــاف ليــس فقــط إزاء 
فتــح بــاب تعييــن المكلفيــن، بــل أيضــاً إزاء منــع التكليــف مســتقبالً إال مــن خــارج الــدوام الرســمي، وهــو مــا اعتبــروه 

ــم باإلجــازة.   ــالً دون تمتعهــم بحقه حائ

232 -  الكتاب العدل: نرفض تثبيت المكلفين من دون مباراة, 3-5-2012, موقع Lebanon files االلكتروني. 
233 -  ورد في مقابلة أجرتها المفكرة القانونية مع كاتبة العدل رندا عبود.

234 -  راجع المرجع السابق.

235 -  راجع المرجع السابق.
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وقبــل المضــي فــي عــرض األســباب التــي انبنــى عليهــا قــرار اإلبطــال، تقتضــي اإلشــارة الــى أن ثالثــة مــن الطاعنيــن 
بهــذا القانــون كانــوا مــن الموقعيــن علــى اقتراحــه المقــدم فــي 2011، وهــم عبــد اللطيــف الزيــن وايلــي مارونــي وميشــال 
الحلــو، وكأنهــم بذلــك يمســحون تواقيعهــم. كمــا نلحــظ أن مارونــي هــو مــن تقــدم باقتــراح قانــون بإنشــاء مجلــس كتــاب 
العــدل. وهــذا يــدل علــى نــوع مــن الالمســؤولية فــي العمــل التشــريعي. فكيــف يمكــن لنائــب تقــدم باقتــراح قانــون أن يعــود 
ويطعــن فــي دســتوريته؟ وأال يؤشــر ذلــك الــى تحــول التشــريع الــى مجاملــة لهــذا أو ذاك أو بالنســبة الــى بعــض النــواب 
ــة  ــن المهن ــاب العــدل بذريعــة تحصي ــس كت ــاً إلنشــاء مجل ــدم قانون ــب أن يق ــة لهــو؟ فكيــف يمكــن لنائ ــى مجــرد عملي ال
ــا، فينتهــي  ــة ويزعزعه ــب المهن ــون مــن شــأنه أن يضــرب صل ــراح قان ــت نفســه اقت ــي الوق ــان اســتقالليتها، وف وضم

مجلــس النــواب الــى إقــرار االثنيــن معــا؟

المجلس يبطل المباراة المحصورة: التشريع ألمر

الطعــن الدســتوري طــرح علــى المجلــس الناظــر فيــه ســؤاالً مركزيــاً حــول مــدى مخالفــة »المبــاراة المحصــورة« لمبــدأ 
المســاواة الــذي يفيــد بوجــوب إشــراك الجميــع فــي المبــاراة علــى قــدم المســاواة، فهــل هنــاك أوضــاع خاصــة للمكلفيــن 

تفــرض أو تبــرر تمييزهــم عــن ســائر المواطنيــن؟ 

وفــي هــذا المجــال، ذكــر مقدمــو الطعــن أن عــدداً مــن المســتفيدين مــن أحــكام القانــون المطلــوب إبطالــه ســبق واشــتركوا 
فــي المباريــات المفتوحــة التــي تجريهــا دوريــاً وزارة العــدل لتعييــن كتــاب عــدل متدرجيــن ولــم ينجحــوا. وقــد وصــف 
هــؤالء القانــون بأنــه »تشــريع أمــر« لكونــه هــدف خصوصــاً إلنجــاح مــن ســبق ورســب فــي المبــاراة المفتوحــة، أو مــن 
يفتقــد شــروط الترشــح مــن دون أي مبــرر. واســتجابة لذلــك، أقــر المجلــس الدســتوري بمخالفــة مبــدأ المســاواة، لكونــه 
ميــز بيــن المرشــحين للمبــاراة المحصــورة والمرشــحين للمبــاراة المفتوحــة، مؤكــداً »أن القانــون ينبغــي أن يكــون واحــداً 
ــم  ــرار ل ــة، يظهــر أن الق ــذه الحيثي ــة له ــراءة أولي ــي نفســه«. وبق ــي الوضــع القانون ــن يقعــون ف ــع األشــخاص الذي لجمي
يتضمــن أي حيثيــات خاصــة بظــروف كتــاب العــدل لتجريــد المكلفيــن مــن إمكانيــة التــذرع بوضعيــة خاصــة مــن دون 
المــس بمبــدأ المســاواة، األمــر الــذي يســمح ربمــا بتطبيــق هــذه القاعــدة علــى مجمــل التشــريعات التــي تفتــح البــاب أمــام 
مبــاراة محصــورة بأشــخاص شــغلوا لفتــرة معينــة هــذه الوظائــف بموجــب تعاقــد أو مــا شــابه. لكــن النظــر الــى القــرار 
الثانــي الصــادر عــن المجلــس فــي اليــوم نفســه بشــأن قانــون الدفــاع المدنــي والــذي قبــل بــه مبــدأ المبــاراة المحصــورة 
بالمتطوعيــن العامليــن فــي الدفــاع المدنــي دون ســواهم يدحــض هــذه القــراءة ويبيــن فــي الوقــت نفســه قصــور المجلــس 
فــي تعليــل مواقفــه علــى نحــو يســهم فــي تطويــر المنظومــة القانونيــة. ولفهــم هــذا القــرار، يظهــر أنــه يجــب أن نســتمد 
غيــاب الوضــع الخــاص للمكلفيــن مــن الحيثيــات اآليلــة الــى دحــض نظريــة االســتثناء. فنفيــاً لهــذه النظريــة، ذكــر المجلس 

أن الــوزارة كانــت تجــري مباريــات دوريــة لمــلء المراكــز الشــاغرة وأنــه كان تاليــاً بإمــكان هــؤالء المشــاركة فيهــا. 

فضــالً عــن ذلــك، أقــر المجلــس الدســتوري بمخالفــة القانــون لمبــدأ الفصــل بيــن الســلطتين التشــريعية واإلجرائيــة، مــا 
دام المشــّرع ألــزم الســلطة التنفيذيــة بـــ »إجــراء مبــاراة محصــورة« خــالل مهلــة شــهر مــن إقــرار القانــون، فيمــا هــذه 

الســلطة هــي صاحبــة الصالحيــة بالتوظيــف. 

والالفــت أن المجلــس رد بالمقابــل الطعــن بدســتورية المــادة القانونيــة المتصلــة بمنــع التكليــف ضمــن أوقــات دوام العمــل 
الرســمي. وفيمــا أثــار الطعــن بــأن مــن شــأن هــذا المنــع أن يحــرم الكاتــب العــدل مــن أبســط حقوقــه وهــو الحــق باإلجــازة 
المنصــوص عليهــا فــي المــادة 24 لإلعــالن العالمــي لحقــوق اإلنســان، مــا دامــت دائرتــه تعتبــر دائــرة رســمية )مرفقــاً 
ــى  ــدوام الرســمي، اكتف ــد ال ــم خــالل مواعي ــة إلنجــاز معامالته ــام أصحــاب العالق ــى مفتوحــة أم ــاً( ويجــب أن تبق عام
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المجلــس بالقــول بــأن الموظفيــن الداخليــن فــي مــالك وزارة العــدل ممــن يجــوز تكليفهــم قانونــاً بمهــام كتابــة العــدل ينبغــي 
أن يقومــوا بوظائفهــم أثنــاء الــدوام الرســمي طبيعيــاً. وقــد جــاء تعليــل المجلــس هنــا أيضــاً مقتضبــاً وغيــر مــرض: فــأن 
يبــرر عــدم إمكانيــة التكليــف أثنــاء الــدوام الرســمي بواجبــات الموظفيــن العاميــن بــأداء وظائفهــم األصليــة مــع تجاهــل 
تــام لحــق كتــاب العــدل باإلجــازة، إنمــا يعنــي أنــه ارتكــب خطــأ مثلثــاً. الخطــأ األول تمثــل فــي إعراضــه عــن النظــر فــي 
حصــول انتهــاك لحــق دســتوري هــو حــق كتــاب العــدل باإلجــازة، والخطــآن اآلخــران تمثــال فــي اعتمــاد مســلّمتين ليــس 
لهمــا بالواقــع أي قيمــة دســتورية: األولــى، عــدم جــواز انتــداب موظفيــن عاميــن ألعمــال خارجــة عــن وظائفهــم، والثانية، 
ــا أن يباشــر  ــه برأين ــد كان يتعيــن علي ــوزارة. وق ــة تكليــف أشــخاص آخريــن مــن خــارج مــالك موظفــي ال عــدم إمكاني
تعليلــه فــي النظــر فــي وجــود انتهــاك لحــق دســتوري أو عدمــه، فــإذا صــح حصــول انتهــاك، أوجــب عليــه أن يــدرس أو 
أن يدعــو المشــّرع الــى درس كيفيــة التوفيــق بيــن هــذا الحــق ومقتضيــات الوظيفــة العامــة وربمــا درس احتمــال توســيع 
دائــرة األشــخاص الممكــن تكليفهــم ليشــملوا أشــخاصاً مــن غيــر الموظفيــن التابعيــن لمــالك وزارة العــدل. أمــا إذا تبيــن 
لــه أنــه ليــس هنــاك أي انتهــاك للحــق الدســتوري، تعيــن عليــه فــي هــذه الحالــة رد الطعــن لهــذه الجهــة. أمــا وأنــه تجاهــل 
االدعــاء بحصــول انتهــاك لحــق دســتوري ليســهب فــي وعــظ الموظفيــن بوجــوب قيامهــم بوظائفهــم، فإنــه يعنــي أنــه آثــر 

الوعــظ علــى القيــام بــدوره فــي إحقــاق الحــق. 

وبمعــزل عــن صوابيــة قــرار المجلــس علــى هــذه األصعــدة كافــة، مــن المؤســف أن تعليلــه بقــي ملتبســاً ومقتضبــاً وبأيــة 
حــال قاصــراً عــن التحــول الــى قاعــدة عامــة مــن شــأنها تطويــر المنظومــة الحقوقيــة. ومــا يزيــد األمــر قابليــة لالنتقــاد 
أن القــرار المذكــور كان قــراره األول منــذ مــا يزيــد علــى ســنة، األمــر الــذي كان يؤمــل معــه إصــدار قــرارات أكثــر 

إتقانــاً وجــودة. 

الحصيلة: حين حصد النواب الخيبة

ختامــاً، تجــدر اإلشــارة الــى أن حســبة المشــّرع لــم تكــن موفقــة تمامــاً. فقــد حســب هــؤالء أنــه بمقابــل تثبيــت كتــاب العــدل 
المكلفيــن، يمكــن اســترضاء كتــاب العــدل األصيليــن بمنحهــم حــق التجمــع فــي مجلــس هــو بمثابــة نقابــة. إال أنــه بقــرار 
المجلــس الدســتوري الــذي أفضــى الــى إبطــال قانــون تثبيــت كتــاب العــدل بعــد مبــاراة محصــورة، يخــرج كتــاب العــدل 
بشــعور بانتصــار مضاعــف: فمــن جهــة منــع المجلــس الدســتوري تولــي المكلفيــن وظيفــة الكاتــب العــدل مــن خــارج 

األصــول، ومــن جهــة أخــرى ربــح كتــاب العــدل نقابتهــم. 
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 قضية بث مباريات كأس العالم: 
الدولة تكون للجميع أو ال تكون236

نزار صاغية

لبنــان كان مــن الــدول القليلــة التــي شــهد نقــل مباريــات كأس العالــم فيهــا نزاعــات قضائيــة. وفيمــا صــدر القــرار القضائــي 
األول مــن دون خصومــة بطلــب مــن ممثــل الشــركة صاحبــة الحــق الحصــري بنقــل المباريــات ولمصلحتــه، فــإن القــرار 
الثانــي قــد صــدر فــي إطــار مواجهــة بيــن أصحــاب الحــق الحصــري وتلفزيــون لبنــان، وبعدمــا انضــم اليهــا مواطنــون 
مــن تلقــاء أنفســهم. وبخــالف القــرار األول، جــاء القــرار الثانــي ليضــع حــدوداً لحــق الحصريــة. وقــد صــدر القــرار األول 
فــي 13 حزيــران 2014، فيمــا صــدر القــرار الثانــي فــي 4-7-2014، وذلــك عــن قاضييــن مختلفيــن يشــغالن منصــب 

قاضــي أمــور مســتعجلة فــي بيــروت. 

وبالطبــع، طــرح النقــاش القضائــي حــول حــق بــث المباريــات إشــكاليات تجــاوزت بكثيــر اهتمامــات عّشــاق الكــرة لتأخــذ 
طابعــاً مواطنيــاً شــامالً. وإذ اســتعاد هــذا النقــاش بعــض مواضيــع الجــدل القانونــي الحاصلــة فــي أوروبــا وفــي مقدمهــا 
مــدى أحقيــة المواطــن باالطــالع علــى حــدث بــات يشــكل حدثــاً أساســياً EVENEMENT MAJEUR فــي الحيــاة 
الثقافيــة العامــة، فإنــه ارتــدى خصوصيــة علــى ضــوء النقــاش المفتــوح بشــأن مــدى التــزام الدولــة بتأميــن هــذا الحــق 
ــة المســتفيدة  للجميــع مــن دون تمييــز، تبعــاً الشــتراكها فــي hإبــرام عقــد ذي مفاعيــل ملتبســة لجهــة الفئــات االجتماعي
منــه. فكيــف يفســر هــذا العقــد؟ هــل يفســر حصــراً علــى ضــوء نصــه والنيــة التــي عبـّـر عنهــا فرقــاؤه عنــد تحريــره حتــى 
ــة والتــي تقــود  ــة المفترضــة للدول ــك أخــذ الني ــى ذل ــه يقتضــي عــالوة عل ــز بيــن المواطنيــن، أم أن ــى التميي ــو أدت ال ول
بالضــرورة الــى تفســيره علــى أنــه حــرر لمصلحــة جميــع اللبنانييــن مــن دون اســتثناء، وإن اختلفــت عــن النيــات المعلنــة؟ 
ومــن خــالل هــذه األســئلة، تحّولــت قضيــة مباريــات كأس العالــم الــى مناســبة لوضــع مــرآة فــي مواجهــة الدولــة، وفــي 
اآلن نفســه فــي مواجهــة الشــركات التجاريــة الكبــرى التــي غالبــاً مــا اســتفادت مــن ميــل اإلدارات العامــة الــى المحابــاة 

والفســاد والتمييــز لتمريــر مصالــح منافيــة للمصلحــة العامــة. وهــذا مــا ســنحاول مناقشــته فــي هــذه المقالــة. 

قضية كأس العالم: كيف تحولت الى قضية مواطنية؟ 

ــات كأس  ــات نهائي ــة فــي عــرض مباري ــى حــق الحصري ــة عل ــدأت فصولهــا مــع اســتحصال مجموعــة قطري القصــة ب
ــى  ــة، وعل ــة اللبناني ــك، ســعى بعــض المســؤولين فــي الدول ــا. تبعــاً لذل ــم فــي دول الشــرق األوســط وشــمال أفريقي العال
رأســهم رئيــس الجمهوريــة الســابق ميشــال ســليمان، مــع إدارة تلفزيــون لبنــان، الــى الحصــول علــى حــق البث بواســطته، 
فاتضــح فشــل مســاعيهم قبــل ســاعات مــن انطالقــة هــذه المباريــات. إذ ذاك، بــدا للبنانييــن وســائر المقيميــن فــي لبنــان 
ــل  ــما، الوكي ــركة س ــا ش ــة تمنحه ــة خاص ــتراك بخدم ــي االش ــل ف ــات تتمث ــذه المباري ــاهدة ه ــدة لمش ــة الوحي أن الطريق
ــة د.أ  ــة وثالثمئ ــن مئ ــة تراوحــت بي ــة معين ــغ مالي ــديد مبال ــاء تس ــالت، لق الحصــري لمجموعــة beIN، بواســطة الكاب
ــات. وإذ  ــن أمــام متابعــة هــذه المباري ــات آالف اللبنانيي ــى مئ ــاً بالنســبة ال ــك طبعــاً عائق ــد شــكل ذل حســب المناطــق. وق

236 -    المفكرة القانونية، العدد 19، تموز 2014. 
يمكن اإلطالع على ترجمة للمقال إلى اإلنكليزية على الموقع االلكتروني للمفكرة القانونية:

 Broadcasting World Cup Matches: The State’s Duty Not to Discriminate



186

أعمال المرصد المدني الستقالل القضاء وشفافيته 2015-2014

المفكرة القانونية 2016

نجــح بعــض أصحــاب الكابــالت فــي تمكيــن مشــاهديهم مــن متابعــة المباريــات مــن خــالل القنــاة الفرنســية TF1، تدخــل 
ممثــل صاحــب الحصريــة فــي لبنــان، شــركة ســما، لالســتحصال علــى أمــر مــن قاضــي األمــور المســتعجلة فــي بيــروت 
بحجــب هــذه القنــاة صونــاً لحــق الحصريــة تحــت طائلــة تســديد غرامــات إكراهيــة باهظــة. والالفــت هنــا أن األمــر شــمل 
جميــع أصحــاب الكابــالت فــي لبنــان الذيــن يبقــى غالبهــم فــي وضــع غيــر شــرعي، فبــدا منعهــم مــن بــث القنــاة الفرنســية 

TF1 بمثابــة تشــريع ألنشــطتهم فــي كل مــا عــدا ذلــك. 

الدولة اللبنانية تتدخل لضمان حق المشاهدة مجانًا

وتبعــاً لحرمــان مشــتركي الكابــالت مــن مشــاهدة المباريــات، تدخلــت وزارة االتصــاالت ممثلــة بالســيد بطــرس حــرب 
)وهــو مرشــح جــدي لرئاســة الجمهوريــة( إلنقــاذ الموقــف، وذلــك مــن خــالل إبــرام عقــد تســدد بموجبــه شــركات الخلــوي 
ــات واســعة منهــم(  ــن )أو لفئ ــاء الســماح للبنانيي ــن د.أ( لشــركة ســما لق ــة ماليي ــاً )ثالث ــاً مالي ــة مبلغ المملوكــة مــن الدول
ــى حــق  ــه الكلمــات عل ــل إبرامــه فــي مؤتمــر صحافــي شــددت في ــاق قب ــن عــن االتف ــاً. وأُعل ــات مجان بمشــاهدة المباري
الشــعب اللبنانــي بمشــاهدة هــذه المباريــات. وقــد ذهــب وزيــر اإلعــالم الســيد رمــزي جريــج خــالل المؤتمــر الــى إعــالء 
هــذا الحــق الــى مصــاف الحقــوق الدســتورية، علــى اعتبــار أنــه ينتــج مــن مجموعــة مــن الحقــوق المكّرســة فــي العهــد 
الدولــي للحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة والــذي بــات علــى ضــوء مقدمــة الدســتور يشــكل جــزءاً ال يتجــزأ 
منــه. وفيمــا أشــار العقــد الــى تأميــن هــذا الحــق مــن خــالل الكابــالت العاملــة علــى األراضــي اللبنانيــة مــن دون أي ذكــر 
لتلفزيــون لبنــان، أعلــن مديــره طــالل المقدســي، أنــه ســيبث المباريــات تمكينــاً لجميــع اللبنانييــن مــن مشــاهدة المباريــات 
وذلــك علــى اعتبــار أن نســبة مشــتركي الكابــالت )ومعظمهــا غيــر شــرعي( ال تتعــدى 40% مــن اللبنانييــن. ورداً علــى 
ذلــك، تقدمــت الشــركة القطريــة beIN )صاحبــة حــق البــث الحصــري الهوائــي( بدعــوى أمــام القضــاء المســتعجل ضــده 

لمنعــه مــن بــث المباريــات، الــذي يشــكل اعتــداًء واضحــاً علــى حقهــا المذكــور. 

المواطنون يتدخلون للدفاع عن حقوقهم

ــون  ــن يقطن ــن المواطني ــدد م ــن ع ــدم م ــب تدخــل مق ــاء الدعــوى بطل ــة، فوجــئ فرق ــن المحاكم ــة م ــة الثاني ــي الجلس ف
فــي مناطــق نائيــة فــي لبنــان، ال يتوافــر فيهــا خدمــة اشــتراك علــى الكابــل، ويطالبــون بــرد الدعــوى احترامــاً لحقهــم 
بمشــاهدة المباريــات. والــى جانــب تذرعهــم بهــذا الحــق، أثــاروا المســألة المشــار اليهــا فــي مقدمــة هــذا المقــال، وفحواهــا 
أن العقــد الموقــع مــن شــركات مملوكــة مــن الدولــة بمبــادرة مــن وزارة االتصــاالت ال يمكــن أن يكــون حــق االنتفــاع 
منــه محصــوراً بفئــة مــن اللبنانييــن أي بمشــتركي الكابــالت دون غيرهــم، وخصوصــاً أن األمــوال المســددة هــي أمــوال 
عامــة تحّصلهــا هــذه الشــركات لمصلحــة الدولــة. وقــد رأوا فــي االتجــاه نفســه أن إشــارة العقــد الــى الكابــالت هــو إشــارة 
الــى إحــدى وســائل تنفيــذ العقــد، فيمــا يتعيــن علــى الفرقــاء االتفــاق علــى وســائل أخــرى فــي ســياق تنفيــذه إذا ثبــت أن 
هــذه الوســيلة ال تكفــي لتحقيــق غايتــه، عمــالً بمبــدأ التعــاون وحســن النيــة بيــن المتعاقديــن. والــى جانــب التصريحــات 
أو بعــض اإلشــارات الــواردة فــي العقــد الــى حقــوق اللبنانييــن مــن دون اســتثناء، اعتبــر هــؤالء أن ال بــد مــن تفســير 
ــة.  ــراءة مماثل ــى ق ــاً ال ــود حتم ــي تق ــه مــن مصلحــة عامــة، والت ــة، بمــا تمثل ــة المفترضــة للدول ــى أســاس الني ــد عل العق
ومــن بــاب توكيــد موقفهــم أمــام القاضــي والــرأي العــام، طالبــوا اســتطراداً، فــي حــال تفســير العقــد علــى أنــه تمييــزي، 
ــق فــي  ــة للتحقي ــة العامــة المالي ــى النياب ــف ال ــل المل ــن ضــد المصلحــة العامــة وتحوي ــه متواطئي ــن علي ــار الموقعي باعتب
تســخير األمــوال العامــة لمصلحــة فئــة مــن اللبنانييــن. فــإذا كانــت نتائــج التمييــز خطيــرة الــى هــذا الحــد، وهــي كذلــك، 
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فإنــه يســتبعد نظريــاً أن يتــورط وزيــر ومــدراء شــركات كبــرى بهــا ويصعــب تاليــاً علــى القاضــي أن يخلــص الــى ذلــك. 
وعلــى ضــوء ذلــك، يصبــح ربمــا بالنســبة للشــركة المدّعيــة تجنــب الخســارة التــي قــد تنجــم عــن اعتبــار العقــد غيــر 

تمييــزي أقــل وطــأة مــن الخســارة التــي قــد تنجــم فــي حــال عــده كذلــك. 

وعلــى هــذا األســاس، انتهــت قاضيــة األمــور المســتعجلة الــى رد الدعــوى علــى خلفيــة االلتبــاس حــول مفعــول العقــد، 
بعدمــا ذكــرت بــإدالءات الفرقــاء وفــي مقدمهــا الغمــوض الحاصــل فــي تفســير العقــد والطبيعــة الدســتورية لحــق مشــاهدة 
المباريــات. وهــي بذلــك أعلنــت أن الحــق المعطــى للمواطــن اللبنانــي فــي العقــد قــد جــاء ملتبســاً وغيــر واضــح وأنــه 
ليــس مــن صالحيتهــا كقاضــي أمــور مســتعجلة أن تبــت فــي هــذا االلتبــاس، الــذي يعــود بالواقــع لقضــاء األســاس )أي 
القضــاء غيــر المســتعجل( وفــق أصــول المحاكمــات المعمــول بهــا. وتبعــاً لذلــك، وضعــت القاضيــة انطالقــاً مــن مطالــب 
المواطنيــن الدولــة أمــام مرآتهــا. بالمقابــل، تجنبــت القاضيــة الخــوض فــي طبيعــة الحــق، ومــدى دســتوريته وتعارضــه 

مــع حــق الحصريــة. 

الدولة أمام المرآة

ــة ليــس فقــط علــى ضــوء  ــة للدول لعــل أهــم االنعكاســات التــي ترشــح عــن هــذه القضيــة، هــو قــراءة األعمــال اإلداري
فهمهــا المباشــر بــل أيضــاً وقبــل كل شــيء علــى ضــوء مــا يقتضــي بهــا أن تقــوم بــه أو تؤمنــه مــن حقــوق، أو بعبــارة 
أخــرى وفــق مــا يقتضــي بهــا أن تكــون. ومــن هــذا المنطلــق، يخــرج مفهــوم الدولــة عــن كونــه مفهومــاً نظريــاً أو مثــاالً 
يقتضــي بلوغــه، ليتحــول الــى أداة فعالــة إلعــادة قــراءة الواقــع وإعــادة تكوينــه علــى ضوئــه، مــع مــا يســتتبع ذلــك مــن 
تأثيــر علــى هــذا الواقــع ومــن ثنــي عــن تجــاوزه. لحظــة فريــدة ربمــا، بــدا فيهــا مــا يجــب أن يكــون أقــوى ممــا كان، ممــا 
هــو حاصــل. وهــي لحظــة تمهــد طبعــاً لموقــف أكثــر قــوة فــي اســتحقاقات نهائيــات كأس العالــم المقبلــة أو مــا شــابه مــن 

مناســبات بالغــة األهميــة بالنســبة الــى اللبنانييــن.   
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تيار اجتهادي لتعزيز »حرية العمل«؟237

فــي عددهــا الرابــع المنشــور فــي كانــون الثانــي 2012، نشــرت »المفكــرة« مقالــة للكاتبــة يمنــى مخلــوف بعنــوان: »فــي 
ــة  مــوازاة الخطــاب العــام عــن األجــور وتعطيــل مجلــس العمــل التحكيمــي، قاضــي األمــور المســتعجلة يتدخــل لحماي
حريــة العمــل”. وموضــوع المقالــة هــو التعليــق علــى الحكــم الصــادر عــن قاضــي األمــور المســتعجلة فــي بيــروت جــاد 
معلــوف فــي 2012-1-20 والــذي وصفــت الكاتبــة حيثياتــه بـ”انقــالب حقيقــي أساســي فــي النظــرة لألجيــر وبشــكل أعــم 
للمواطــن”. وقــد ذكــرت كاتبــة المقالــة أن القــرار شــّكل نموذجــاً مميــزاً لكيفيــة تفســير النصــوص وتطويرهــا علــى ضــوء 
المبــادئ العامــة وعلــى ضــوء المواثيــق الدوليــة، فــي اتجــاه التشــدّد فــي تقييــم صّحــة البنــود المانعــة لألجــراء مــن القيــام 
بأعمــال منافســة ألصحــاب عملهــم الســابقين. ففيمــا كانــت المحاكــم قــد أوجبــت مــن قبــل تحديــد فتــرة زمنيــة ومنطقــة 
جغرافيــة داخــل لبنــان للقــول بصحــة بنــود مماثلــة، أدخــل القاضــي معلــوف فــي قــراره المذكــور شــروطاً جديــدة، منهــا 
أن يكــون البنــد ضروريــاً ومبــرراً وأن يكــون مقابــل بــدل مالــي. وقــد توصــل القاضــي الــى قــراره بعــد إعــالن مجموعــة 
مــن الحقــوق األساســية، أبرزهــا “الحــق فــي إنشــاء عالقــات العمــل” و”حريــة اختيــار العمــل بشــروط عادلــة ومرضيــة” 
و”الحــق بالحيــاة الخاصــة”، وأخيــراً وليــس آخــراً “حــق الحمايــة مــن البطالــة”. وقــد تســاءلت الكاتبــة آنــذاك إذا كان 
ــدة تجعــل  ــد لقــرارات عدي هــذا الحكــم )االنقــالب( ســوف يبقــى “منعــزالً فــي المشــهد االجتهــادي اللبنانــي أو أنــه يمّه
مــن القضــاء اللبنانــي مرصــداً لتكريــس الحقــوق والحريــات األساســية للمواطــن، والــى حــد مــا نظيــراً للقضــاء الفرنســي 
الــذي هــز قانــون العمــل فــي فرنســا بسلســلة قــرارات فــي العــام 2002، تــم االستشــهاد بهــا فــي متــن القــرار موضــوع 

تعليقنــا، والتــي وصفهــا الفقــه الفرنســي بالتســونامي الحقيقــي”. 

ــة، مــن قاضــي األمــور المســتعجلة  ــه المفكــرة القانوني ــى هــذا التســاؤل جــاء، وفــق مــا رصدت أول جــواب إيجابــي عل
فــي المتــن أنطــوان طعمــة، وذلــك بموجــب حكــم مــؤرخ فــي 23-10-2014 أي بعــد مــا يقــارب ســنتين وتســعة أشــهر. 
ففــي قضيــة رفعتهــا شــركة ضــد أجيــر ســابق تــرك العمــل لديهــا للعمــل فــي شــركة منافســة لهــا ســنداً لبنــد منــع منافســة، 
رأى القاضــي طعمــة أن البنــد يشــوبه نــزاع جــدي حــول صحتــه، ليــس فقــط ألنــه ال يتضمــن أي تحديــد جغرافــي داخــل 
لبنــان للمنــع مــن المنافســة أو ألنــه لــم ينــص علــى مــدة معقولــة )وهــذه مواقــف باتــت مســتقرة لــدى القضــاء اللبنانــي(، 
بــل أيضــاً ألنــه لــم يقابلــه أي بــدل مالــي. وقــد بــدا التماهــي بيــن الحكميــن واضحــاً مــن خــالل اســتناد القاضــي طعمــه 
مرتيــن متتاليتيــن الــى حكــم معلــوف فــي اتجــاه وضــع الئحــة الشــروط الضروريــة للقــول بصحــة بنــود مماثلــة. والالفــت 
أيضــاً تضميــن الحكــم حيثيــة مفادهــا تحميــل أصحــاب العمــل مخاطــر صياغــة بنــود غيــر مطابقــة للشــروط. فــال يمكــن 
ــام  ــك قي ــل ذل ــي مقاب ــكان وأن يســتنظروا ف ــان أو الم ــي الزم ــر محــدودة ف ــدم منافســة غي ــات ع ــع اتفاقي ــؤالء “توقي له
المحكمــة بتفســير أو إعــادة صياغــة بنــد عــدم المنافســة بمــا يشــكل منعــاً معقــوالً أو مقبــوالً فــي المنطــق لجهــة مــكان أو 
زمــان المنــع، األمــر الــذي يعــدل مــن المخاطــر التــي وقــف عليهــا الطرفــان الموقعــان علــى االتفاقيــة وقبــال بهــا، ويزيــد 

مخاطــر قبــول المســتخدم ببنــود غيــر مقبولــة مطلقــاً”.

حكــم محكمــة المتــن هــام ليــس فقــط فــي مضمونــه، بــل أيضــاً ألنــه يعكــس تواصــالً فــي أعمــال القضــاة مــن شــأنه أن 
يــؤدي الــى تكويــن توجهــات أو تيــارات اجتهاديــة يؤمــل منهــا أن تصنــع واقعــاً مختلفــاً.

237 -    نشر في المفكرة القانونية، العدد 24، كانون الثاني 2015. 
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 التمتع بالحق يتم بالتناسب مع وظيفته:
تعليق على حكم مستعجل بشأن التعسف في استعمال الملك238

 يمنى مخلوف

“القانــون ليــس مطلقــا كمــا قــد نتصــوره”239 فهــو »إنســاني إلــى حــد يجعلــه عصيـّـا علــى القــراءات المطلقــة بخطوط مســتقيمة 
“240المجــردة مــن أي اعتبــارات إجتماعيــة أو إنســانية، وهــو »خــط مــرن”241، يميــل ويلتــوي، تعتريــه الصراعــات الفكريــة 

ــانية. واإلجتماعية واإلنس

ينــدرج القــرار الصــادر بتاريــخ 12-3-2015 عــن قاضــي االمــور المســتعجلة فــي المتــن انطــوان طعمــة فــي هــذا 
اإلطــار إذ أنــه يعيــد االعتبــار إلــى نظريــة نســبية الحقــوق والتعســف فــي إســتعمال الحــق، فيحيــي الــروح التقدميــة لقانــون 
ــه ورؤاه . ــون ببصمات ــع القان ــذي انطب ــة الفرنســي جوســران ال ــال العالم ــى أعم ــتناد ال ــي، باالس ــود اللبنان ــات والعق الموجب
فــي الوقائــع، مســتثمر ألرض يقــوم بالحفــر فــي عقــاره، فيقطــع مجــرى الميــاه الباطنيــة عــن العقــار المجــاور متســببا« بإتالف 
المزروعــات الواقعــة عليــه. مالــك العقــار المجــاور يقيــم دعــوى ضد جــاره أمام قاضــي االمور المســتعجلة في المتــن. وقد أدلى 
فــي دعــواه بــأن أعمــال الحفــر هــذه قد أقدم عليها مســتثمر األرض بقصد واضح وهــو قطع مجرى النبع عن عقــاره. وهذا األمر 
يشــّكل تعديــا« واضحــا« يســتلزم تدخــل قاضــي األمور المســتعجلة لوضــع حدّ لــه. فما كان بالمدعــى عليه، المســتثمر المذكور 
إال أن تــذّرع بــأن لمالــك العقــار إجــراء أعمــال الحفــر والتنقيب في أرضه واســتخراج المياه ألن له حق اإلنتفاع بها وذلك ســندا« 
للمــادة 13 مــن القــرار رقــم 3339 التــي نصــت على أنه »تشــمل ملكية األرض ملكيــة ما فوق ســطح األرض وما تحته، وعليه 
فــإن لمالــك أرض أن يغــرس فيهــا مــا يشــاء من األغراس وأن يبني ما يشــاء مــن األبنية، وأن يجري فيها حفريــات الى أي عمق 
شــاء وأن يســتخرج مــن هــذه الحفريــات كل مــا يمكــن أن تنتجــه، ضمــن التقيــدات الناتجة عــن القوانيــن والقــرارات واألنظمة ”.
وتاليــا، ُطرحــت امــام القاضــي مســألة »مــدى حق مالك أو مســتثمر عقــار في حفر عقــاره والتنقيب عن المياه فيه واســتخراجها 
فــي حــال أدى هــذا العمــل إلــى انقطــاع أو انتقــاص الميــاه التــي كان يســتعملها مالــك عقــار مجــاور لــه لحاجاتــه الشــخصية أو 

لحاجات عقــاره”.

وقــد جــاء جــواب القاضــي الفتــاً. فقــد اســتند علــى نظريــة نســبيّة الحقــوق والمــادة 124 مــن قانــون الموجبــات والعقــود 
بعــد دراســة معّمقــة ومفّصلــة لكافــة النظريــات المتناقضــة فــي هــذا المجــال لتحديــد موقفــه مــن الدعــوى. فأكــد القاضــي 
علــى دور المشــرع والقضــاء فــي صــون اتجاهــات فلســفية واجتماعيــة فــي القانــون. فبنــاء على »فلســفة قانــون الموجبات 
والعقــود )...( الــذي يقضــي بوجــود وظيفــة اجتماعيــة للحــق بحيــث أنــه ال يجــوز ممارســة الحــق علــى إطالقــه وبــدون 
غايــة محــددة أو غــرض مقبــول اجتماعيــا« وانســانيا« وفــق مــا يســتفاد مــن نــص المــادة /124/ م.ع. التــي تنــص علــى 
أنــه يلــزم ايضــا« بالتعويــض مــن يضــّر الغيــر بتجــاوزه، فــي أثنــاء اســتعمال حقــه، حــدود حســن النيــة أو الغــرض الــذي 
مــن أجلــه منــح هــذا الحــق”، قــرر القاضــي تكليــف خبيــر لوضــع وتنفيــذ آليــة مــن شــأنها الســماح لــكل مــن الفريقيــن 

االســتفادة مــن الميــاه النابعــة حاليــا« فــي عقــار المســتثمر.

238 -   نشر في المفكرة القانونية، العدد 27، نيسان 2015
239 -   Jean Carbonnier, Flexible droit. Pour une sociologie du droit sans rigueur, LGDJ, 10e éd., 2001, p. 
487

240 -   المرجع نفسه
241 -   المرجع نفسه
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في نسبية الحقوق والتعسف في استعمال الحق

يتبنــى القــرار موضــوع التعليــق النظريــة الموضوعيــة للتعســف فــي اســتعمال الحــق التــي دافــع عنهــا العالمــة جوســران 
وكّرســها فــي المــادة /124/ مــن قانــون الموجبــات والعقــود اللبنانــي. فللحقــوق أهــداف موضوعيــة ووظائــف إجتماعيــة 
والتعســف باســتعمال الحــق ال ينطــوي علــى نيــة االســاءة للغيــر فحســب، بــل يتمثــل أيضــا« بممارســة الحقــوق خــارج 
اإلطــار االجتماعــي التــي قــد كّرســت مــن أجلــه إذ أن »الحقــوق ليســت بحقــوق مطلقــة« بــل هــي نســبية، تحكمهــا غاياتهــا 

االجتماعية”242.

مــن هنــا، يرفــض القــرار اعتمــاد النظريــة الشــخصية للتعســف باســتعمال الحــق التــي تماشــت معهــا محكمــة اســتئناف 
جبــل لبنــان برئاســة القاضــي خليــل جريــج بموجــب القراريــن الصادريــن بتاريــخ 1953/3/10 و1953/5/21 معتبــرة 
أن ممارســة الحــق »ضمــن نطاقــه الشــرعي« واســتعماله »بــدون ســوء نيــة أو كيــد أو قصــد اإلضــرار بالغيــر« ال يشــكل 

تعســفا« باســتعمال الحــق.

ومــن شــأن هــذا التصــّور للقانــون وللحقــوق التأكيــد علــى دور القاضــي فــي تنظيــم الحيــاة اإلجتماعيــة مــن خــالل مراقبــة 
ممارســة الحقــوق والمحافظــة علــى غايتهــا اإلجتماعيــة واإلنســانية، خاصــة وأن قاضــي االمــور المســتعجلة يؤّكــد علــى 
أبعادهــا اإلجتماعيــة واإلنســانية واإلقتصاديــة فــي قضيــة تــدور حــول حــق اســتعمال الميــاه. فالميــاه هــي بموجــب القانــون 
ــم /144/ الصــادر عــام 1925.  ــرار رق ــة مــن الق ــادة الثالث ــة بحســب أحــكام الم ــات األمــالك العام ــي مــن ملحق اللبنان
ــى  ــار عل ــك العق ــد إقــراره، إذ أن »حــق مال وتبــرز بشــأنها مــرة أخــرى مميــزات القانــون اللبنانــي وبعــده التقدمــي عن
الميــاه التــي يســتخرجها حــو حــق اســتعمال وليــس حــق ملكيــة، ذلــك أن مالــك العقــار ليــس مالــكا« للميــاه التــي يفجرهــا 

ألن هــذه الميــاه تعتبــر مــن ملحقــات الملــك العــام”.

في دور القضاء و »وحدة القانون«

ال بــد مــن اإلشــارة فضــال« عّمــا ســبق علــى المنهجيــة المعتمــدة فــي التعليــل للتوّصــل إلــى النتيجــة المبينــة آنفــا« مــن 
قبــل القاضــي فــي هــذا القــرار. فبعــد شــرح وقائــع القضيــة وإدالءات الفريقيــن، عمــد القــرار أوال« إلــى الغــوص فــي 
ــة للتعســف  ــة الموضوعي ــى النظري ــا« عل ــل التوقــف ثاني ــه واالجتهــاد قب ــات والنقاشــات التــي طرحــت فــي الفق النظري
باســتعمال الحــق واعتمادهــا بنــاء مــن جهــة علــى روحيــة وفلســفة قانــون الموجبــات والعقــود ومــن جهــة ثانيــة علــى 
تناســب هــذا الــرأي »مــع أهميــة الميــاه كعنصــر حيــوي وأساســي للحيــاة البشــرية والنباتيــة والحيوانيــة، المســاهمة فــي 
بنــاء االقتصــاد الوطنــي، بحيــث أنــه ال يجــوز اســتعمالها بــدون ضوابــط محــددة، خوفــا« مــن تبذيرهــا، أو إهــدار الفائــض 
منهــا بــدون ســبب مشــروع«. فيثبــت القاضــي مكانتــه كحكــم فــي النضــاالت الفقهيــة القانونيــة رابطــا« إياهــا« باألبعــاد 
اإلنســانية واإلقتصاديــة واإلجتماعيــة. ممــا مــن شــأنه بالطبــع، تســليط الضــوء علــى دور القانــون والقاضــي فــي توجيــه 

المجتمــع بالتواصــل مــع المعضــالت الفلســفية واإلجتماعيــة واإلقتصاديــة

وإن ربــط الحــل القانونــي المتبنــى بالتوجهــات الفقهيــة وقضــاة ســابقين متسلســلين فــي المحاكــم اللبنانيــة، علــى رأســهم 
القاضــي إميــل بــو خيــر الــذي أكــدت عليــه الغرفــة الثانيــة لمحكمــة التمييــز برئاســة القاضــي جــورج ســيوفي ومحكمــة 
اإلســتئناف فــي جبــل لبنــان برئاســة القاضــي فريــد الدحــداح، إنمــا يعيــد إلــى الســمع مبــدأ »وحــدة القانــون« الــذي كان قــد 

242 -    Loïc Cadiet et Philippe Le Tourneau, » L’abus de droit «, Encyclopédie de droit civil, Dalloz, n. 
24 et s.
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تقــدم بــه الفيلســوف رونالــد دوركيــن كمعيــار للحكــم فــي القضايــا الصعبــة فــي ســبيل اســتخالص مبــادئ قانونيــة علــى 
ضــوء نظــرة شــمولية للقانــون ولتسلســل العمــل القضائــي، وكأن القضــاة هــم كتــاب لروايــة واحــدة، متمكنيــن مــن بنــاء 

تنظيــم قضائــي متراتــب ومتجانــس243.

بالطبــع، إن اســتعادة القاضــي لــدوره فــي تفســير القانــون وربطــه بالتحديــات اإلجتماعيــة واإلقتصاديــة وأبعــاده االنســانية 
مــن شــأنه إعــادة إنعــاش البعــد االجتماعــي لقانــون الموجبــات والعقــود الــذي يتميــز بتوجهاتــه الفقهيــة المترّســخة فــي 

نظــرة تعدديــة للقانــون.

243 -   Ronald Dworkin, » La chaîne du droit « dans » Droit et Société «, 1985, n.1, p. 51 et s.
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 العمل التحكيمي يكّرس حقَّ نقابّيٍ فُصل تعسفاً ...
خالل أقل من شهرين244

سارة ونسا

ال يخفــى علــى أحــد تراكــم الملفــات أمــام مجالــس العمــل التحكيميــة فــي لبنــان لفتــرات طويلــة. غيــر أن القضيــة 
التــي ســنعرض تفاصيلهــا فــي مقالتنــا هــذه، مــن القضايــا النــادرة التــي نظــر وبــّت بهــا مجلــس العمــل التحكيمــي 
فــي بيــروت فــي صــورة العجلــة خــالل مهلــة لــم تتخــّط الشــهرين. أمــا ميزتهــا الثانيــة فهــي تتمثــل فــي طبيعــة 
ــل  ــي يعم ــع الشــركة الت ــي بوجــه تمنّ ــل بســبب نشــاطه المطلب ــن العم ــي ُصــرف م ــل نقاب ــه، عام ــزاع عين الن

لمصلحتهــا عــن دفــع رواتــب مســتحقة عــن خمســة أشــهر عمــل.

تفاصيل القضية 

المدعــي رجــل يناهــز الســتين مــن العمــر، عمــل فــي مجــال النجــارة لــدى شــركة كونــداس انترناشــيونال245 منــذ العــام 
1997. مــع نهايــة العــام 2013 وبدايــة العــام الحالــي شــارك المدعــي، وهــو عضــو مجلــس تنفيــذي فــي نقابــة النجاريــن 
فــي بيــروت وجبــل لبنــان، فــي عــدد مــن االجتماعــات والتحــركات االحتجاجيــة بوجــه تمنــع الشــركة عــن دفــع رواتــب 
ــل الشــركة بتاريــخ 30 نيســان 2014. لجــأ  ــه عــن العمــل مــن قب ــوم فصل ــة ي العمــال المســتحقة. اســتمر الســجال لغاي
ــذ مــدة  ــة أنهــا »أخــذت من ــى خلفي ــاً ضــد الشــركة عل ــس العمــل التحكيمــي مدعي ــى مجل ــخ 2014/5/3ال العامــل بتاري
تضيـّـق علــى العامليــن لديهــا – وهــو مــن بينهــم - وذلــك عــن طريــق افتعــال المشــاكل والعراقيــل الوهميــة بغيــة التنصــل 
ــن دون  ــل م ــن العم ــه م ــى صرف ــا عل ــه »تفاجــأ بإقدامه ــب«. وأن ــع الروات ــة دف ــة لجه ــم القانوني ــن أداء أبســط حقوقه م
ارتكابــه أي خطــأ« وأن »جــل مــا فــي األمــر أنــه كان يطالبهــا بــأداء حقوقــه المنصــوص عليهــا قانونــاً، ال ســيما منهــا 
األجــور المســتحقة لــه منــذ خمســة أشــهر«. طالــب المدعــي المجلــس بإلــزام الشــركة بالتعويــض عــن صرفــه تعســفياً 
عــن فتــرة 36 شــهراً »باعتبــاره عضــو مجلــس تنفيــذي فــي نقابــة العمــال النجاريــن« ســنداً للفقــرة »ه« مــن المــادة 50 
مــن قانــون العمــل التــي تفــرض قواعــد خاصــة فــي حــال صــرف أعضــاء مجالــس النقابــات المنتخبــة، أبرزهــا وجــوب 
الحصــول علــى موافقــة مســبقة مــن مجلــس العمــل التحكيمــي وإمكانيــة الحكــم بإعــادة األجيــر الــى العمــل تحــت طائلــة 
تســديد تعويــض قيمتــه مجمــوع رواتــب 36 شــهراً كحــدأ أقصــى. كمــا طالبهــا بتســديد تعويــض اإلنــذار المترتــب لــه 

باإلضافــة الــى أجــوره المتأخــرة عــن خمســة أشــهر عمــل.

244 -   نشر في المفكرة القانونية، العدد 24، كانون الثاني 2015. 
 245 - بعض من التغطية اإلعالمية حول امتناع شركة كونداس عن تسديد أجور العمال:

   معمل »كونداس« ال يدفع زيادة األجور ، جريدة االخبار، 19 حزيران 2009،
  »كونداس« تصرف 30 عامالً ، جريدة السفير، تاريخ 2014/5/6،

  نقابات عمال البناء واألخشاب: لمتابعة قضية رواتب عمال شركة كونداس ، موقع المنشور،2014/2/12،
 عمال كونداس يعتصمون أمام المبنى ، تلفزيون الجديد، 2014/2/11.
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الشركة: العامل »فصل نفسه«

ــع  ــود »للوض ــذي يع ــتحقة، ال ــا المس ــور عماله ــع أج ــن دف ــا ع ــر تمنعه ــتهلها بتبري ــرى. تس ــة أخ ــاً رواي ــركة طبع للش
ــن  ــعودية م ــة الس ــة العربي ــي المملك ــة ف ــلطات المحلي ــف »الس ــى تخل ــة ال ــد« باإلضاف ــي البل ــردي ف ــادي المت االقتص
ــم يدفعهــم  ــع رواتــب عمالهــا ل ــع الشــركة عــن دف ــر أن تمن ــة«. غي ــع كامــل مســتحقاتها بســبب اإلجــراءات الروتيني دف
ــل  ــي العم ــم المدعــي اســتمروا ف ــن بينه ــال وم ــة أشــهر: »العم ــة ثالث ــا طيل ــة عمله ــل أو عرقل ــف عــن العم ــى التوق ال
ــدة  ــاليب الش ــن أس ــلوب م ــال أي أس ــؤالء العم ــتعمل ه ــم يس ــم )...( ول ــديد رواتبه ــي تس ــر ف ــن التأخي ــم م ــى الرغ عل
ــز الشــركة  ــي مرك ــلمية ف ــات س ــت اعتصام ــي حصل ــام الحال ــن الع ــان م ــي خــالل شــهري آذار ونيس ــه ف ــد أن )...( بي
ــى رأس هــذه االعتصامــات ”. ــوراً، وكان المدعــي عل ــع كامــل مســتحقاتهم ف ــوا بدف ــن طالب ــا بعــض العمــال الذي قوامه
ــم  ــه( ول ــام ب ــي األصــل )بالقي ــم تكــن ترغــب ف ــذي »ل ــر قرارهــا بصــرف المدعــي ال ــي تبري ــذ الشــركة ف ــق بعدئ تنطل
تكــن تفكــر فــي هــذا األمــر« وهــو قــرار يحتــوي علــى بعــض التناقــض. فبعدمــا أقــرت الشــركة المدعــى عليهــا بــأن 
»االعتصامــات والتظاهــرات حــق مشــروع لــكل عامــل«، عــادت وبــررت فصلــه عــن العمــل برفضــه العــودة الــى العمل 
بعــد اتفاقهــا مــع العمــال ومــع مفتــش وزارة العمــل علــى طــرق دفــع األجــور، واعتبــرت أن »تمســكه باالعتصــام والتمرد 
ومحاولــة إثــارة البلبلــة مــن أجــل إعــادة إحيــاء التمــرد وتغيبــه عــن العمــل دون عــذر وتســببه بإرســال اإلنــذارات اليــه 
كان الســبب فــي صرفــه عــن العمــل«. علمــاً أنهــا كانــت قــد أدلــت أنــه لــم يكــن لديهــا أي مانــع فــي تغيّــب المدعــي عــن 

العمــل مــن أجــل حضــور اجتماعــات فــي وزارة العمــل.

ال بــل ذهبــت أبعــد مــن ذلــك فــي محاولتهــا إثبــات ســوء نيــة المدعــي وأن كل مــا فعلــه كان جــزءاً مــن مخطــط معــد لــه 
مســبقاً مــن أجــل تأميــن تقاعــده وأن قرارهــا بالتالــي مبــرر وفــق المــادة 74 مــن قانــون العمــل التــي تعــدد األفعــال التــي 
يجــوز لصاحــب العمــل أن يفســخ عقــد العمــل علــى أساســها مــن دون تعويــض أو إنــذار مســبق. فنقــرأ فــي متــن الحكــم 
»أن المدعــي اتخــذ قــراره بتــرك العمــل علــى أثــر انتخابــه فــي مجلــس نقابــة عمــال النجاريــن فلــم يبلغهــا بهــذا االنتخــاب 
ممهــداً لنفســه تــرك العمــل عــن طريــق إقامــة دعــوى الصــرف أمــام القضــاء لالســتحصال علــى تعويــض كبيــر ألنــه 
كان علــى شــفير التقاعــد«. واعتبــرت أنــه عندمــا أعلمهــا بموجــب كتــاب أرســله لهــا، قبــل اللجــوء الــى مجلــس العمــل، 
أنــه عضــو نقابــي »يكــون فعليــاً، قــد فصــل نفســه عــن العمــل«. وكان المدعــي قــد أرســل كتابــه هــذا الــى الشــركة بعــد 
اســتالمه إنذاريــن منهــا )تحفــظ عليهمــا ووصــف األول بالكيــدي والثانــي هــدف الــى منعــه مــن االجتمــاع مــع مفتــش 
وزارة العمــل(، أبلغهــا أن قرارهــا بصرفــه وزمــالء لــه تعســفي وأن عليهــا االســتحصال علــى قــرار مــن مجلــس العمــل 

التحكيمــي لتتمكــن مــن فصلــه كونــه ذا صفــة تمثيليــة. وعليــه، طالبــت الشــركة المدعــى عليهــا بــرد الدعــوى الراهنــة.

المحكمة: ما فعله العامل أتى “كرد على المخالفة المرتكبة من الشركة”

أولــى النقــاط التــي تطرقــت اليهــا المحكمــة تمثلــت فــي تحديــد »كيفيــة انتهــاء العالقــة التعاقديــة بيــن الطرفيــن« لتحديــد ما 
يترتــب مــن نتائــج خاصــة علــى ضــوء مطالبــة المدعــي بتعويضاتــه بصفتــه عضــو مجلــس نقابــة. واعتبــر المجلــس أن 
الشــركة كانــت علــى بيّنــة مــن صفــة المدعــي التمثيليــة قبــل إقدامهــا علــى صرفــه مــن العمــل. أمــا عــن اســتيفاء شــروط 
ــة المدعــي(، فقــد اعتبــر مجلــس العمــل التحكيمــي أن محاضــر تحقيــق وزارة  المــادة 74 مــن قانــون العمــل )ســوء ني
العمــل )الــذي كان قــد طالــب بــه المدعــي بعــد تلقيــه اإلنذاريــن( تبيّــن عــدم توفرهــا حيــث إن »الشــركة المدعــى عليهــا 
دعيــت أمــام المفتــش مــرات عــدة للوفــاء بالتزاماتهــا لجهــة دفــع األجــور، وقــد نظــم مفتــش الضمــان بحقهــا محضــر 
ضبــط لمخالفتهــا القانــون خــالل شــهر نيســان 2014 ووجــه اليهــا إنــذاراً )مــن وزارة العمــل( فــي هــذا الصــدد.« واعتبــر 
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المجلــس »أن الشــركة لــم تقــم بتحقيــق موضوعــي فــي صحــة نســبة المخالفــات موضــوع اإلنذاريــن األول والثانــي اليــه. 
ــاع  ــل لالجتم ــى وزارة العم ــوب حضــوره ال ــرر بوج ــخ 2014/4/23 مب ــل بتاري ــن العم ــي ع ــاب المدع ــاً أن غي علم
بالمفتــش بنــاًء لطلــب هــذا األخيــر، وبفــرض قيامــه بأعمــال، تهــدف الــى حــث الشــركة علــى دفــع أجــوره التــي تقاعســت 
عــن أدائهــا أشــهراً عــدة، فــإن تصرفــه هــذا أتــى رداً علــى المخالفــة المرتكبــة مــن الشــركة صاحبــة العمــل وليــس بنيــة 

اإلضــرار بهــا”.

وال بــد لنــا فــي هــذا الســياق أن نتوقــف قليــالً عنــد اســتفاضة المحكمــة فــي تفاصيــل مــا جــرى بيــن المدعــي والشــركة 
ــى  ــركة عل ــدام الش ــة إق ــد واقع ــف عن ــة أن تتوق ــكان المحكم ــكان بإم ــف الصــرف. ف ــل توصي ــن أج ــا م ــى عليه المدع
صــرف عامــل عضــو مجلــس نقابــي، ذي صفــة تمثيليــة، واقعــة بحــد ذاتهــا تجعــل مــن صــرف العامــل صرفــاً تعســفياً. 
ــه ســاهم أيضــا فــي تحديــد  ولعــل اســتطراد المحكمــة فــي هــذه المســألة أتــى علــى ســبيل تأكيــد تعســف الصــرف ولعل
قيمــة التعويــض المتوجــب للعامــل. خاصــة أننــا نقــرأ فــي متــن الحكــم، بعــد انتهــاء تعليــل المجلــس وقبــل احتســابه قيمــة 
ــر  ــث مــا دامــت الشــركة المدعــى عليهــا صرفــت المدعــي مــن العمــل وهــو أجي ــة للمدعي”وحي التعويضــات المتوجب
عضــو فــي مجلــس نقابــة قبــل مراجعــة هــذا المجلــس لنيــل موافقتــه علــى الصــرف، فيكــون تصرفهــا هــذا مــن قبيــل 

التجــاوز فــي اســتعمال الحــق. مــا يحّملهــا المســؤولية الكاملــة عــن هــذا التصــرف”.

ــل  ــش وزارة العم ــى مفت ــة ال ــة باإلضاف ــت المحكم ــي حاول ــن، والت ــن الفريقي ــة بي ــتحالة المصالح ــراً الس ــه، ونظ وعلي
ــى العمــل، إال أن الشــركة  ــي تمحــورت حــول طلبهمــا مــن الشــركة بإعــادة المدعــي ال ــن األطــراف، والت إجراءهــا بي

رفضــت هــذا األمــر.

أصــدر مجلــس العمــل التحكيمــي حكمــه فــي 2014/7/22 )أي بعــد 51 يــوم عمــل( وألــزم عبــره الشــركة بالتعويــض 
عــن الصــرف التعســفي، وقــد احتســبت المحكمــة قيمــة التعويــض »بعــد إقامــة التــوازن بيــن أوضــاع الشــركة المدعــى 
عليهــا والصعوبــات االقتصاديــة التــي تواجههــا مــن جهــة، والنتائــج المترتبــة عــن الصــرف التعســفي بالنســبة للمدعــي 
مــن جهــة أخــرى”، وخلــص المجلــس الــى إلــزام الشــركة المدعــى عليهــا بالتعويــض عــن 20 شــهر عمــل وبــدل إنــذار 

عــن أربعــة أشــهر.

أمــا بالنســبة لطلبــات المدعــي األخــرى، ومنهــا نشــر الحكــم فــي جريدتيــن محليتيــن »تعويضــاً عــن األضــرار المعنويــة 
والتشــهير الــذي لحــق بــه مــن جــراء الطــرد التعســفي«، فردّتهــا المحكمــة دون التطــرق اليهــا ومــن دون تعليــل قرارهــا .
ومــن خــالل هــذه القضيــة، يثبــت مجلــس العمــل التحكيمــي أنــه قــادر علــى تكريــس حقــوق العمــال علــى وجــه الســرعة، 
وال شــك فــي أن المرســوم الصــادر فــي تشــرين الثانــي 2014 بزيــادة عــدد غــرف المجلــس ســوف يؤثــر إيجابيــاً فــي 
تقصيــر مــدة الدعــاوى. لكــن ال بــد لنــا أن نتســاءل عمــا دفــع المجلــس الــى اســتثناء هــذه القضيــة عــن غيرهــا مــن القضايــا 

والبــّت بهــا علــى وجــه الســرعة، علمــاً أن الحكــم االبتدائــي صــدر مــن دون أن يســتعين النقابــي بمحــام.
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بعد 9 سنوات، عّمال قاديشا يكسبون حقهم بالضمان االجتماعي246

حال نّجار

فــي شــهر كانــون األول 2015، أصــدرت الغرفــة الثامنــة مــن محكمــة التمييــز اللبنانيــة، برئاســة القاضــي غســان فــّواز، 
ــان الشــمالي )قاديشــا( ضــد 11 مــن  ــاء لبن ــة مــن شــركة كهرب ــة المقدّم ــرد االســتدعاءات التمييزي ــرارا قضــى ب 11 ق
أجرائهــا. وبذلــك، باتــت القــرارات الصــادرة عــن مجلــس العمــل التحكيمــي فــي الشــمال برئاســة القاضــي منيــر ســليمان 
فــي 2015 والتــي تلــزم الصنــدوق الوطنــي للضمــن االجتماعــي بتســجيل هــؤالء لديــه كأجــراء للشــركة مبرمــة. وقــد 
خلصــت التمييــز إلــى هــذه النتيجــة بعدمــا تثبتــت علــى غــرار مجلــس العمــل التحكيمــي مــن أن الرابــط بيــن الشــركة 
ــد  ــس عق ــي ولي ــان االجتماع ــدى الضم ــجيله ل ــب تس ــر يوج ــل بأجي ــب عم ــط صاح ــو راب ــن ه ــخاص المذكوري واألش

اســتلزام صناعــة.

فــي الوقائــع، رفضــت شــركة قاديشــا تســجيل األشــخاص المذكوريــن لــدى الصنــدوق الوطنــي للضمــان االجتماعــي، 
متذرعــة بأنهــم ليســوا أجــراء لديهــا، فهــم ال يخضعــون لرقابتهــا وإشــرافها وتعليماتهــا وتوجيهاتهــا وال لــدوام عمــل معيــن 
لديهــا وأن لهــم الحريــة فــي تعاطــي أعمــال أخــرى لــدى أشــخاص آخريــن، فضــال عــن أن األتعــاب التــي يتقاضونهــا 
ليســت أجــراً ثابتــاً إنمــا هــي نســبة مئويــة مــن المبالــغ التــي يحصلونهــا مــن مســتهلكي الكهربــاء التــي توزعهــا الشــركة. 
فــي 2007، تقدّمــت نقابــة األجــراء المذكوريــن بدعــوى ضــد الشــركة والضمــان اإلجتماعــي، مطالبــة بتســجيل أعضائها 
لــدى هــذا األخيــر. إال أن مجلــس العمــل التحكيمــي ردّ هــذه الدعــوى شــكالً، مرغمــاً بذلــك 44 أجيــراً علــى تقديــم دعــاوى 
فرديــة. ويشــار إلــى أن عــدد األشــخاص المعنييــن يتجــاوز عــدد هــؤالء بأضعــاف. وقــد أدلــى هــؤالء بحجــج مضــادة 
ــر بصــورة  ــة وتســليم الفواتي ــا وجــوب الجباي ــن، مــن بينه ــن الطرفي ــد عمــل بي ــر عناصــر عق ــا تواف ــوا مــن خالله أثبت
دوريــة فــي أوقــات ومهــل تحددهــا الشــركة. ناهيــك عــن الزاميــة الحضــور أســبوعيا الــى مركزهــا وفــي الوقــت المحــدد 
مــن قبلهــا، وأهميــة الطابــع الشــخصي ألداء العمــل، وأخيــرا مســؤولية األجــراء تجــاه الشــركة عنــد مخالفــة شــروط العقــد 

او مخالفــة األنظمــة والقوانيــن المعمــول بهــا لــدى الشــركة.

ــّق  ــم الح ــاً يوليه ــراراً مبرم ــم ق ــال 11 منه ــي ين ــي ســنوات )2007-2015( ك ــن ثمان ــر م ــر أكث ــاج األم ــه، احت وعلي
بالتســجيل فــي الصنــدوق الوطنــي للضمــان اإلجتماعــي. أمــا بقيــة األجــراء ال33 والذيــن ربحــوا أحكامهــم فــي 
مجلــس العمــل التحكيمــي، فهــم مــا برحــوا ينتظــرون قــرار الغرفــة العاشــرة برئاســة القاضــي روكــز رزق. وخطــورة 
ــركة  ــن الش ــددة م ــر المس ــي غي ــان االجتماع ــتراكات الضم ــة اش ــى مراكم ــؤدي إل ــا ت ــة أنه ــا مماثل ــي قضاي ــر ف التأخ
ــا. ــة تحصيله ــى إمكاني ــس عل ــد ينعك ــا ق ــنوية، مم ــا الس ــن أكالف عمله ــه ضم ــا وال تتحســب ل ــل كاهله ــى نحــو يُثق  عل
يمكننــا القــول أن لهــذه القــرارات تأثيــر إيجابــي علــى مصالــح األجــراء والعّمال. لكــن، يبقى أن طــول أمد الدعاوى يشــكل 
نذيــرا لبــذل الجهــد لضمــان بــت دعــاوى مماثلــة ضمــن مهــل أقصــر. نقطــة البدايــة قــد تكــون فــي تفعيــل الغــرف األربــع 
 التــي تــم إنشــاؤها حديثــا بموجــب المرســوم رقــم 729 الصــادر فــي 2-10-2014 والــذي ال يــزال حبــراً علــى ورق.

246 -    نشــر فــي المفكــرة القانونيــة، العــدد 35، كانــون الثانــي 2016. والحقــا، صــدرت قــرارات عــن محكمــة التمييــز فــي القضايــا ال33 المتبقيــة، 
ذهبــت كلهــا فــي اإلتجــاه نفســه. 



196

أعمال المرصد المدني الستقالل القضاء وشفافيته 2015-2014

المفكرة القانونية 2016

في قضايا التهميش. 4



197

الفصل الثالث : في األحكام الهامة من وجهة نظر حقوقية

المفكرة القانونية 2016

شورى الدولة يكّرس حقاً طبيعياً لذوي المفقودين في المعرفة247

غيدة فرنجية

فــي 4-3-2014، أصــدر مجلــس شــورى الدولــة اللبنانــي248 قــراراً تاريخيــاً أعلــن فيــه حــق ذوي المفقوديــن بمعرفــة 
ــمية  ــق الرس ــة التحقي ــا لجن ــت به ــي قام ــات الت ــف التحقيق ــن مل ــة م ــى نســخة كامل ــاً باالســتحصال عل ــم وتالي مصائره
لالســتقصاء عــن مصيــر هــؤالء فــي العــام 2000. وكانــت »لجنــة أهالــي المخطوفيــن والمفقوديــن فــي لبنــان« و«جمعيــة 
دعــم المعتقليــن والمنفييــن اللبنانييــن – ســوليد«، قــد تقدمتــا فــي كانــون األول 2009 بصفتيهمــا الجمعيتيــن األكثــر تمثيــالً 
ــة.  ــق المعرف ــالً بح ــك عم ــا بذل ــف وإلزامه ــذا المل ــليمهما ه ــة بتس ــض الحكوم ــال رف ــن، بدعــوى إلبط ــذوي المفقودي ل
ــرار  ــه أّول ق ــل أيضــاً بأن ــص، ب ــاب أي ن ــن بغي ــاده ذوي المفقودي ــه ينصــف باجته ــط بأن ــس فق ــرار لي ــذا الق ــز ه ويتمي
ــى  ــة أمــل عل ــان بارق ــان الميزت ــى أســاس مفهــوم »الحــق الطبيعــي«. وتشــكل هات ــس بتكريــس حــق أساســي عل للمجل
ــه تعســف اإلدارات  ــان بوج ــة اإلنس ــية وكرام ــوق األساس ــة الحق ــي حماي ــتعيد القضــاء اإلداري دوره ف ــال أن يس احتم

العامــة، بعدمــا كان قــد ســجل مؤخــراً عــدداً مــن المواقــف المناهضــة لهــذه الحقــوق.249

 وقــد اعتبــر المجلــس أن هنــاك معطيــات جديــة مــن شــأنها أن تســمح لــذوي المفقوديــن بمعرفــة مصائــر بعــض 
ــزم اإلدارة بتســليمها  ــة الرســمية، فأل ــات اللجن ــى تحقيق ــن إذا اســتحصلوا عل ــن والمعتقلي ــن والمفقودي المخطوفي
لهــم. وقــد توصــل المجلــس الــى هــذه النتيجــة بعدمــا أعلــن حقــاً أساســياً جديــداً هــو حــق ذوي المفقوديــن بمعرفــة 

مصائرهــم كمــا ســبقت اإلشــارة اليــه.  

مصادر الحق بالمعرفة

الالفــت هنــا أن المجلــس قــام فــي ظــل غيــاب أي نــص قانونــي فــي لبنــان باســتنباط هــذا الحــق مــن مجموعــة مــن الحقــوق 
المدنيــة التــي كّرســتها المواثيــق الدوليــة وأقرهــا لبنــان مــن خــالل المصادقــة عليهــا، متبنيــاً بذلــك التحليــل القانونــي الــذي 
تقدمــت بــه الجهــة المســتدعية فــي هــذا الخصــوص. وقــد اعتبــر أن الحــق بالمعرفــة ضمانــة لحمايــة ذوي المفقوديــن مــن 
التعذيــب النفســي الــذي يعانــون منــه ومرتكــز أساســي لضمــان الحــق بالحيــاة األســرية وحــق الطفــل بالرعايــة األســرية 
والعاطفيــة والحيــاة المســتقرة. كمــا أنــه مرتبــط بالحــق بالحيــاة والحيــاة الكريمــة إلبعــاد الخطــر الداهــم الــذي يتعــّرض 
لــه الشــخص المفقــود، وبالحــق فــي االنتصــاف القضائــي الســريع والفعــال لــكل شــخص انتُهكــت حقوقــه، والــذي مــن 
شــأنه أن يؤســس لدولــة القانــون وأن يؤّمــن شــفافية النظــام. وهــو حاجــة أساســية لــذوي المفقوديــن يــؤدي الــى الســماح 
لهــم بالقيــام بمراســم الدفــن والحــداد بشــكل الئــق إذا كانــوا متوفيــن، وبمعرفــة مــكان احتجازهــم والعمــل علــى اإلفــراج 

عنهــم إذا كانــوا علــى قيــد الحيــاة.250

247 -   نشر هذا المقال في المفكرة القانونية، العدد 15، آذار 2014. 
يمكن اإلطالع على ترجمة للمقال إلى اإلنكليزية على الموقع االلكتروني للمفكرة القانونية:

Lebanese High Court Consecrates the Right to the Truth: Natural Rights as a Foundation
248 -    صدر القرار عن الغرفة األولى المؤلفة من الرئيس شكري صادر والمستشارتين ميريه عماطوري وفاطمة عويدات. 

249 -   غيــدة فرنجيــة، شــورى الدولــة يضحــي بحريــات أساســية علــى مذبــح »النظــام«، المفكــرة القانونيــة، العــدد 9، أيــار 2013، وشــورى الدولــة 
يواصــل التضحيــة بالحريــات الدســتورية: قضيــة »بيــروت فــي الليــل« نموذجــاً، المفكــرة القانونيــة، العــدد 10، تمــوز 2013.

250 -   للمزيــد عــن مصــادر حــق المعرفــة، راجــع دراســة نــزار صاغيــة، ذوو المفقوديــن ازاء سياســات الصمــت واالنــكار، أي أبــواب لنقــل مطالبهــم 
الــى حلبــات القضــاء؟ 2012، منشــور علــى الموقــع االلكترونــي للمفكــرة القانونيــة فــي 2012-8-20. 
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وإضافــة الــى المواثيــق الدوليــة التــي تكــّرس هــذه الحقــوق المدنيــة، اســتند المجلــس فــي تحليلــه الــى عــدد مــن االجتهادات 
الصــادرة عــن المحكمــة األوروبيــة لحقــوق اإلنســان والــى قــرارات وتقاريــر هيئــات األمــم المتحــدة والصليــب األحمــر 
الدولــي. ويســجل بالمقابــل عــدم إشــارة المجلــس الــى االتفاقيــة الدوليــة لحمايــة جميــع األشــخاص مــن االختفــاء القســري 
التــي وقّــع عليهــا لبنــان فــي العــام 2007 دون أن ينضــم إليهــا بعــد. هــذه االتفاقيــة التــي دخلــت حيّــز التنفيــذ فــي العــام 

2010 وكّرســت صراحــة الحــق بمعرفــة مصائــر المفقوديــن فــي ديباجتهــا وفــي المــادة 24 منهــا.

طبيعة الحق بالمعرفة 

ــكل إنســان يســتمد  ــاً حــق مــالزم ل ــد المجلــس أن الحــق بمعرفــة مصيــر المفقوديــن هــو حــق طبيعــي لذويهــم، وتالي أّك
مــن طبيعتــه اإلنســانية؛ وهــو حــق ســابق ألي اعتــراف قانونــي وليــس مشــروطاً بــأي تدخــل أو نــص. وتعتبــر الحقــوق 
الطبيعيــة مؤسســة لجميــع الحقــوق األخــرى وتســمو علــى جميــع القوانيــن الوضعيــة. ويأتــي قــرار المجلــس فــي هــذا 
المجــال متوافقــاً مــع توجــه الفقــه القانونــي الحديــث الــذي اعتبــر أن حــق المعرفــة قــد ارتقــى الــى مســتوى المبــدأ العــام أو 
العــرف فــي القانــون الدولــي، وذلــك نظــراً لترجمتــه فــي قوانيــن وممارســات العديــد مــن الــدول التــي شــهدت انتهــاكات 

جســيمة لحقــوق اإلنســان بســبب نــزاع مســلح أو نظــام سياســي قمعــي كاألرجنتيــن والبوســنة والهرســك.251 

ــو علــى جميــع  ــان الســتنباط مجموعــة مــن الحقــوق التــي تعل كذلــك يدخــل هــذا القــرار ضمــن توجــه قضائــي فــي لبن
القوانيــن واالعتبــارات عبــر مفهــوم الحــق الطبيعــي. وقــد تجلـّـى هــذا التوجــه بوضــوح فــي الســنوات األخيــرة فــي عــدد 
ــذا التوجــه أن يوســع  ــد253 وســالمة اإلنســان.254 ومــن شــأن ه ــة المعتق ــد آمــن252 وحري ــى بل ــا كاللجــوء ال ــن القضاي م
ــن،  ــي ظــل تقاعــس المشــّرع عــن وضــع قواني ــوق األساســية، خاصــة ف ــة الحق ــدى القضــاة لحماي ــاد ل ــش االجته هام

ــن األساســية.255 ــوق المواطني ــا يتصــل بحق وخصوصــاً بم

حدود الحق بالمعرفة 

ونتيجــة االعتــراف بــه كحــق طبيعــي، ترتــب علــى المجلــس أن يرفــض تقييــد الحــق بالمعرفــة فــي غيــاب نــص صريــح، 
حيــث أكــد “أن هــذا الحــق ال يقبــل أي تقييــد أو انتقــاص أو اســتثناء إال بموجــب نــص صريــح، األمــر غيــر 
المتوفــر فــي القضيــة الحاضــرة”. وهــو بالتالــي اعتــرف ضمنــاً بــأن الكشــف عــن مصيــر المفقوديــن ال يدخــل ضمــن 
ــن  ــة بالكشــف ع ــة الليبي ــت الدول ــي ألزم ــازي الت ــمال بنغ ــة ش ــرار محكم ــى غ ــك عل ــابية، وذل ــلطة اإلدارة االستنس س
مصيــر المفقوديــن فــي ســجن أبــو ســليم.256 وكان تقريــر المستشــارة المقــررة للمجلــس قــد أوصــى برفــض طلــب الجهــة 

251 -   Juan MENDEZ, An Emerging right to Truth:‟ Latin-American Contributions in Legal Institutions 
and Collective Memories, Suzanne Karstedt, ed., Oxford: Hart Publishing, 2009 .

252 -   القــرار الصــادر عــن القاضــي المنفــرد الجزائــي فــي بيــروت )يحيــى غبــورة(، تاريــخ 10-9-2009 ورد فــي نــزار صاغيــة، أجمــل األحــكام 
2009، القاضــي رائــدا فــي مجتمعــه، األخبــار،2010-1-17. 

والقــرار الصــادر عــن القاضــي المنفــرد الجزائــي فــي طرابلــس )نــازك الخطيــب(، تاريــخ 28-5-2012 ورد فــي غيــدة فرنجيــة، حكــم قضائــي يقلــب 
»األفــكار المســبقة« فــي قضيــة الجــئ ســوري: »ممارســة حــق اللجــوء مــن دون تجــاوز ليــس جرمــاَ«، المفكــرة القانونيــة، عــدد 5، تمــوز 2012. 

253 -   القــرار الصــادر عــن القاضــي المنفــرد الجزائــي فــي طرابلــس )نــازك الخطيــب(، تاريــخ 19-1-2012، ورد فــي نــزار صاغيــة، »القاضيــة 
الخطيــب وحــزب التحريــر والمــادة 9 مــن الدســتور: لمــن اراد ان يؤمــن بالخالفــة او ان ال يؤمــن«، المفكــرة القانونيــة، عــدد 3، كانــون الثانــي 2012.  
254 -   يمنــى مخلــوف، جــدل أمــام قاضــي األمــور المســتعجلة فــي لبنــان: ســالمة االنســان فــوق كل اعتبــار، المفكــرة القانونيــة ، عــدد 14، شــباط 

 .2014
255 -   لمــى كرامــة، مــاذا أنجــز المجلــس النيابــي فــي 2012؟ العســكر والمبــاراة المحصــورة وقضــاء مــن دون اســتقالل، المفكــرة القانونيــة، ملحــق 

2012 مــع العــدد 7، كانــون الثانــي 2013.
256 -   الحكــم الصــادر عــن المحكمــة االبتدائيــة فــي شــمال بنغــازي فــي 8-6-2008، ورد فــي »مجــزرة ســجن أبــو ســليم فــي ليبيــا: حيــن تحــول 
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المســتدعية علــى أســاس أن االطــالع علــى ملــف التحقيقــات يدخــل ضمــن الســلطة االستنســابية لمجلــس الــوزراء ويــؤدي 
ــة”.  ــة وطــي صفحــة الحــرب األهلي ــي واســتقرار األوضــاع األمني ــد الســلم األهل ــى صعي ــى “انعكاســات ســلبية عل ال
ــارات  ــر. إال أن المجلــس تجــاوز فــي قــراره النهائــي هــذه االعتب ــه هــذا التقري ــد مفــوض الحكومــة فــي مطالعت ــد أي وق
ورفــض تقييــد الحــق بالمعرفــة، ممــا يرشــح عــن اعتــراف ضمنــي بعــدم إمكانيــة طــي صفحــة الحــرب األهليــة مــن دون 
الكشــف عــن مصائــر المفقوديــن. ويســجل أن المجلــس كان ســابقاً قــد رفــض االعتــراف بمبــدأ عــدم جــواز تقييــد الحقــوق 
األساســية دون نــص صريــح وذلــك فــي قــرارات لــه فــي قضايــا تمــس بحريــات دســتورية كحريــة المعتقــد257 وحريــة 

التعبيــر.258

تعزيز مفهوم العدالة االنتقالية ومشروعية مطالب ذوي المفقودين

صــدر هــذا القــرار قبــل أيــام قليلــة مــن االحتفــال باليــوم العالمــي »للحــق فــي معرفــة الحقيقــة فــي مــا يتعلــق باالنتهــاكات 
ــان  ــف لبن ــزز موق ــه يع ــه، فإن ــارس.259 وعلي ــي 25 آذار/م ــا« ف ــة الضحاي ــرام كرام ــوق اإلنســان والحت الجســيمة لحق
ضمــن هــذا التوجــه العالمــي الــذي يشــكل إحــدى ركائــز العدالــة االنتقاليــة لتخطــي آثــار النزاعــات المســلحة كالحــرب 
األهليــة اللبنانيــة. وتشــكل قضيــة الكشــف عــن مصيــر المفقوديــن أحــد أهــم محــاور العدالــة االنتقاليــة علــى أســاس أن 
ذوي المفقوديــن يتميــزون بأنهــم مــن فئــة الضحايــا المســتمرة معاناتهــم وال تتوقــف معاناتهــم إال مــن خــالل الكشــف عــن 

مصائرهــم. 

ــع  ــلت جمي ــا فش ــم بعدم ــن مصائره ــف ع ــدف الكش ــاء به ــى القض ــوء ال ــرر اللج ــد ق ــن ق ــراك ذوي المفقودي وكان ح
المســاعي السياســية واللجــان الحكوميــة ومجلــس النــواب فــي إنجــاز أي تقــدم فــي هــذا المجــال.260 كمــا تقاعــس مجلــس 
النــواب حتــى اليــوم مــن البحــث فــي اقتــراح قانــون األشــخاص المفقوديــن والمخفييــن قســراً الــذي تقدمــت بــه الجمعيتــان 
فــي العــام 261.2012 وقــد اســتندت الدعــاوى القضائيــة المقدمــة مــن ذوي المفقوديــن للمطالبــة بحمايــة المقابــر الجماعيــة 
واســتخراج الرفــات البشــرية المدفونــة الــى الحــق الطبيعــي بمعرفــة مصيــر المفقوديــن. وصــدر فيهــا عــدد مــن القــرارات 
اإلعداديــة )تعييــن خبــراء..( كّرســت حــق المعرفــة ضمنــاً مــن دون أن تصــل الــى حــد تكريســه صراحــة كمــا جــاء فــي 
ــّوج رهانهــم  ــة. بالتالــي، يأتــي هــذا الحكــم ليؤكــد مشــروعية مطالــب ذوي المفقوديــن وليت قــرار مجلــس شــورى الدول

علــى القضــاء إلنصافهــم بعــد أكثــر مــن 15 عامــاً علــى إطالقهــم حملــة »مــن حقنــا أن نعــرف«.

القانون سالحا في أيادي ذوي المفقودين«، المفكرة القانونية، عدد 5، تموز 2012. 
257 -   غيدة فرنجية، شورى الدولة يضحي بحريات أساسية على مذبح »النظام«، مذكور أعاله. 

258 -   غيدة فرنجية، شورى الدولة يواصل التضحية بالحريات الدستورية: قضية »بيروت في الليل« نموذجاً، مذكور أعاله. 
/http://www.un.org/ar/events/righttotruthday 259 -   للمزيد من المعلومات حول هذا اليوم العاملي، راجع

260 -   راجع دراسة نزار صاغية، ذوي المفقودين ازاء سياسات الصمت واالنكار، أي أبواب لنقل مطالبهم الى حلبات القضاء؟ مذكور أعاله. 
261 -   مشروع قانون األشخاص المفقودين والمخفيين قسراً، كانون الثاني 2012،منشور على الموقع االلكتروني للمفكرة الفانونية .
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 استالم تقرير التحقيقات في مصائر المفقودين:
أي معنى؟ أي أبعاد؟ أي نتائج؟262

نزار صاغية 

ــا  ــن أيضــاً قناعــة منه ــم ولك ــا بقضاياه ــاً منه ــن، التزام ــن حــراك ذوي المفقودي ــرة جــزءاً م ــت المفك ــذ نشــأتها، كان من
بأنهــم يمثلــون حركــة المقاومــة األكثــر صدقيــة ومثابــرة ضــد نظــام مــا بعــد الحــرب القائــم علــى تمجيــد أبطالهــا وطمــس 
جرائمهــا. فــي هــذا اإلطــار، تنشــر المفكــرة الكلمــة التــي ألقاهــا رئيــس تحريرهــا وهــو نفســه وكيــل ذوي المفقوديــن فــي 

المؤتمــر الصحافــي الــذي عقــدوه فــي 25-9-2014 فــي الحديقــة المقابلــة للســرايا الحكوميــة )المحــرر(.  

ــي، يقتضــي  ــرار قضائ ــذاً لق ــي 20-9-2014 تنفي ــان ف ــي لبن ــن ف ــر المفقودي ــي مصائ ــات ف ــر التحقيق مــع اســتالم تقري
بدايــة التنويــه بأهميــة القــرار الــذي اتخذتــه لجــان ذوي المفقوديــن فــي االحتــكام الــى القضــاء لتكريــس حقــوق هــؤالء 
فــي مواجهــة ســلطة اختــارت أن تتجاهــل قضاياهــم وأن تتقاعــس عــن إيجــاد حلــول لهــا. فبفضــل هــذا الرهــان الــذي 
بــدأ فــي 2009، حقــق ذوو المفقوديــن إنجــازات عــدة أبرزهــا طبعــاً قــرار مجلــس شــورى الدولــة الصــادر فــي 3-4-
ــد جــاء إذعــان رئيــس الحكومــة تمــام  ــد. وق ــل أي اســتثناء أو تقيي ــة كحــق طبيعــي ال يقب 2014 بتكريــس حــق المعرف
ســالم للقــرار مــن خــالل تنفيــذه، ليكــّرس لحظــة هامــة، لحظــة اعتــراف بهــذا الحــق ومــا يرتبــه مــن موجبــات، ومــن 
دون أي مبالغــة لحظــة انعطــاف هامــة فــي تاريــخ لبنــان: فهــذا النظــام الــذي تأســس منــذ انتهــاء حــرب 1990-1975  
ــي علــى تمجيــد أبطــال الحــرب وطمــس  علــى تمجيــد قــادة الحــرب ونكــران ضحاياهــا بالكامــل، هــذا النظــام الــذي بُن
الذاكــرة منعــاً ألي اضطــراب ضميــري، وجــد نفســه مــع هــذا القــرار أمــام نقيضــه تمامــاً: حــق ضحايــا الحــرب )ذوي 
المفقوديــن( بالمعرفــة والعدالــة مــع مــا يســتتبعه مــن تذكــر واضطــراب ضميــري ال بــد منــه للخــروج مــن قيــم الحــرب. 
ــد للبنانييــن جــزءاً أساســياً مــن ذاكــرة كان مــن المقــرر أن تبقــى  ــه يعي ــدا الحكــم القضائــي وكأن ــة، ب ومــن هــذه الزاوي
محجوبــة، وكأنــه يمهــد إلعــادة كتابــة التاريــخ: فــال نــرى الحــرب فقــط مــن خــالل أبطالهــا الذيــن يُطلــب منــا تمجيدهــم 
واإلذعــان لهــم، بــل بالدرجــة األولــى مــن خــالل ضحاياهــا الذيــن يجــب قبــل كل شــيء إنصافهــم وتضميــد جراحهــم. 
فــال تكــون ذاكرتنــا ذاكــرة بطــوالت تســجل هنــا وهنالــك، ذاكــرة انتقائيــة طائفيــة، فيزيــد انقســامنا حــدة، إنمــا بالدرجــة 
األولــى ذاكــرة وجــع، ذاكــرة جماعيــة وطنيــة، ذاكــرة أمهــات وزوجــات يجتمعــن مــن كل حــدب علــى خطــوط التمــاس 
ضــد التقاتــل الطائفــي، يجتمعــن ويجمْعنَنــا فــي رؤيــة موحــدة للمســتقبل قوامهــا المســاواة والعدالــة. منــذ انتهــاء الحــرب، 
ــذي  ــر حــول مشــروعية نظــام المحاصصــة ال ــة االســتفهام األكب ــم، عالم ــم ووجعه ــل عذابه ــن، بفع ــي ذوو المفقودي بق
كاد الجميــع، إال هــم، يذعــن لــه. وقــد ظــن، وربمــا راهــن كثيــرون علــى أن مقاومتهــم ســتضعف وتتالشــى مــع مــرور 
الوقــت، مــع وفــاة كل أم وزوجــة، كل شــاهد علــى الماضــي، فجــاء الحكــم، ليكــّرس قــوة مقاومتهــم المبنيــة علــى حــق 
طبيعــي وليلبــس قضيتهــم لبــاس قضيــة وطنيــة كبــرى تعنــي كل مواطــن فتقــوى مــع كل مولــود جديــد، كل شــاهد علــى 
المســتقبل. وبذلــك، شــكل اســتالم الملــف لحظــة تاريخيــة، منعطفــاً تاريخيــاً، يشــهد فيهــا النظــام بدايــة تحــول فــي جــذوره 

وأســس مشــروعيته، بمعــزل عــن مضمونــه. 

262 -    نشر في المفكرة القانونية، العدد 21، ايلول 2014. 
يمكن اإلطالع على ترجمة للمقال إلى اإلنكليزية على الموقع االلكتروني للمفكرة القانونية:

Handover of the Investigations Dossier on the Fate of the Disappeared: Its Significance and Consequences
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ــة  ــوم أن يســأل عــن النتائــج العملي ــرأي العــام الي ــة، مــن حــق ال ــة والرمزي ولكــن، وبمعــزل عــن أبعــاد الحكــم المعنوي
لتنفيــذ هــذا الحكــم وتســليم الملــف؟ بــم يســهم مضمــون هــذا الملــف فــي ترســيخ حــق المعرفــة؟ ومــا هــي المعلومــات التــي 
يمكــن االســتفادة منهــا أو البنــاء عليهــا للمضــي قدمــاً فــي عمليــة البحــث عــن مصائــر المفقوديــن؟ هــذه هــي األســئلة التــي 
يرتقــب كثيــرون اليــوم اإلجابــة عنهــا. ومــا يزيــد مــن إلحاحهــا، أننــا لســنا هنــا بصــدد ملــف تحقيقــات للجنــة واحــدة، بــل 
بصــدد ملــف مجمــل التحقيقــات التــي قامــت بهــا مجمــل حكومــات مــا بعــد الحــرب مــن خــالل لجــان عــدة وفــي أوقــات 
مختلفــة )2000، 2001، 2005(. وتاليــاً، نحــن اليــوم أمــام ملــف يجّســد سياســة الحكومــات المتعاقبــة برّمتهــا وكيفيــة 
تعاطيهــا مــع ملــف ضحايــا الحــرب، مــا يحــّول الملــف الــى إثبــات دامــغ وقاطــع علــى طبيعــة السياســات المتبعــة علــى 

هــذا الصعيــد. وعلــى ســبيل التقييــم، أمكــن تســجيل المالحظــات اآلتيــة:       

أوالً: أن مــن يقــرأ ملفــات التحقيــق، ســرعان مــا يتبيــن أن المعلومــات الــواردة فيهــا مجتــزأة وقــد بقيــت، علــى أهميتهــا، 
فــي أحيــان كثيــرة معلومــات خامــاً. بمعنــى أنهــا بقيــت فــي مراحــل التحقيــق األولــى مــن دون أن تقــوم اللجــان المتعاقبــة 
بواجبهــا فــي التدقيــق فيهــا ســعياً الــى الوصــول الــى الحقيقــة. وهكــذا نجــد أن الملــف تضمــن كمــاً كبيــراً مــن االســتمارات 
ــبابه  ــه، أس ــخ حصول ــم، تاري ــف أحبائه ــوص خط ــه بخص ــا يعرفون ــا كل م ــوا فيه ــن وأودع ــا ذوو المفقودي ــي مأله الت
ــان  ــف للج ــر المل ــة، وف ــذه الناحي ــن ه ــم بالخطــف. وم ــتبه بتورطه ــة أو األشــخاص المش ــات الخاطف ــه، والجه وظروف
معلومــات هامــة وقيمــة عــن عائــالت المفقوديــن وعــن الجهــات التــي مــن الممكــن أن تكــون حائــزة المعلومــات المطلوبــة 
حــول مصائــر هــؤالء. ولكــن، لألســف، بقيــت تحقيقــات اللجــان بعــد تجميــع هــذه المعلومــات ســطحية ومجتــزأة. فقــد 
اقتصــرت جهودهــا هنــا علــى تصنيــف ملفــات المفقوديــن وفــق الجهــة الخاطفــة المفترضــة ومــدى توافــر أدلــة: فهــل 
هــي تنظيــم أم ميليشــيا لبنانيــة؟ أم هــي جهــاز تابــع للجمهوريــة الســورية؟ أم هــي إســرائيل؟ بخصــوص الحالــة األولــى، 
وجهــت اللجنــة طلــب اســتعالم لجميــع األجهــزة األمنيــة )األمــن العــام، أمــن الدولــة، األمــن الداخلــي( عمــا لديهــا مــن 
معلومــات فجاءتهــا إجابــات شــبه متطابقــة: »أن النتيجــة ســلبية« أو »أن ال معلومــات لدينــا«، باســتثناء حــاالت قليلــة جــداً 
حيــث أوردت األجهــزة مــا قــد يكــون لهــا مــن معلومــات بقيــت أشــبه بالخبريــات حــول بعــض األشــخاص. ويتضــح أن 
اللجــان اكتفــت بهــذا الحــد، مــن دون أن تكلــف خاطرهــا عنــاء مراجعــة أي مــن الميليشــيات أو التنظيمــات التــي نســب 
اليهــا ذوو المفقوديــن فــي اســتماراتهم مســؤولية فــي الخطــف. أمــا فــي الحالــة الثانيــة )األشــخاص المحتمــل وجودهــم فــي 
ســورية(، فقــد وجــه رئيــس اللجنــة المعينــة فــي 2001 النائــب فــؤاد الســعد طلــب االســتعالم للــواء الراحــل غــازي كنعــان 
مســتهالً إيــاه: »عطفــاً علــى الحديــث الــذي جــرى بيننــا. وبنــاًء لطلبكــم« وال نلقــى فــي الملــف أي جــواب. وفــي الحالــة 
الثالثــة، وجهــت اللجنــة طلــب االســتعالم مــن خــالل البعثــة الدوليــة للصليــب األحمــر فجاءتهــا إجابــات بشــأن عــدد مــن 

األشــخاص الذيــن اعترفــت إســرائيل باحتجازهــم لديهــا.

أمــا بخصــوص المقابــر الجماعيــة، فقــد زعمــت لجنــة التحقيــق فــي 2000 عثورهــا علــى مقابــر جماعيــة عــدة، ذكــرت 
ــم  ــة جثــث، ل ــم فيهــا معاين ــة والتــي ت ــر الجماعي ــا، وباســتثناء إحــدى المقاب ــى أخــرى. وهن بعضهــا وأبقــت الكتمــان عل
يتضمــن التقريــر المســلّم الــى لجــان ذوي المفقوديــن أي إشــارة الــى األســناد أو المعلومــات االســتخبارية التــي ارتكــزت 
عليهــا اللجنــة فــي هــذا الخصــوص. واألهــم مــن ذلــك، وبــدل أن يــؤدي استكشــاف المقابــر الجماعيــة الــى اتخــاذ تدابيــر 
فوريــة لصونهــا وحمايتهــا تمهيــداً للتعــرف علــى هويــة األشــخاص الذيــن ُرميــت جثثهــم فيهــا، للســماح ألهلهــم بدفنهــم 

وفــق طقوســهم وبــدء الحــداد عليهــم، فإنهــا اعتبــرت وجودهــا ســبباً إلغــالق الملــف وإنهــاء القضيــة. 

وبنتيجــة ذلــك، يظهــر بوضــوح كلــي أن التحقيقــات التــي أجرتهــا اللجــان المتعاقبــة بقيــت عمومــاً فــي مراحلهــا األولــى 
)أي جمــع المعلومــات وتصنيفهــا( مــن دون أن تعمــق اللجــان تحقيقاتهــا للوصــول الــى نتائــج واضحــة عــن المفقوديــن، 
فــرداً فــرداً. بــل بــدت وكأنهــا تدفنهــم جميعــاً فــي مقابــر جماعيــة مفترضــة تمهيــداً إلغــالق الملــف. وبذلــك، بــدت اللجــان 
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وكأـــنها اســتعانت بأهالــي المفقوديــن واســتماراتهم، ليــس الستكشــاف الحقائــق، بــل لإليحــاء أن الدولــة أنجــزت كل مــا 
عليهــا أن تفعلــه وأنــه آن تاليــاً لألهالــي أن يتخلــوا عــن مطالبهــم وأن ينخرطــوا كســواهم فــي لعبــة التناســي والصمــت. 
ــات  ــى تقاعــس الحكوم ــاً عل ــالً قاطع ــن دلي ــوم بحــوزة ذوي المفقودي ــو الي ــذي ه ــف ال ــة، يشــكل المل ــذه الزاوي ــن ه وم
الســابقة فــي هــذا المضمــار، وهــو تقاعــس يعكــس بوضــوح سياســتها المشــار اليهــا أعــاله فــي التنكــر للضحايــا وطمــس 

الذاكــرة. 

أمــا الســؤال الثانــي الــذي يطرحــه الملــف بشــكل ال يقــل إلحاحــاً، فمفــاده: مــا هــي اإلمكانــات المتاحــة لــذوي المفقوديــن 
بعدمــا باتــت هــذه المعلومــات علــى اجتزائهــا ونقصانهــا، فــي حوزتهــم، للوصــول الــى حــق المعرفــة؟ فثمــة معلومــات 
هامــة، معلومــات تحتــاج الــى اســتكمال للوصــول بهــا الــى خواتيمهــا. وإذا اختــارت فــي لحظــة اللجــان الرســمية المتعاقبة 
أن تنكفــئ فــي لحظــة معينــة عــن مزيــد مــن التحقيــق، فلجــان األهالــي تجــد نفســها محكومــة وملزمــة، باســم عذابــات 
ــة التــي وصلــت اليهــا مــن  ــام بــكل مــا يلــزم الســتكمال التحقيقــات مــن المرحل ــوا ينتظــرون، بالقي ــع الذيــن مــا لبث جمي
خــالل خطــوات قضائيــة وغيــر قضائيــة، بالقــرب مــن الجهــات الحكوميــة، الخارجيــة والداخليــة المشــتبه بهــا بانتهــاج 
ــود حــق  ــي فــي هــذا المجــال هــو كســبهم نتيجــة حــراك عق ــات األهال ــع، مــا يعــزز إمكان الخطــف وممارســته. وبالطب
معرفــة الحقيقــة ومــا يســتتبعه مــن موجــب بالبــوح بهــا، وأيضــاً القضــاء الــذي أثبــت مــن خــالل الحكــم الــذي أوصلهــم 
الــى اســتالم الملــف، قدرتــه علــى أداء دور اجتماعــي فــي نصــرة الفئــات األكثــر تعرضــاً للغبــن فــي مواجهــة النظــام 

السياســي الســائد.
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 جدل أمام قضاء األمور المستعجلة، 
سالمة اإلنسان فوق كل اعتبار263

يمنى مخلوف

ســالمة اإلنســان، مفهــوم كان قــد افتقــده القانــون اللبنانــي علــى أثــر مــا شــهده مــن قضيــة »مؤمــن« الــذي دار بــه والــده 
علــى أبــواب المستشــفيات فــي طرابلــس قبــل أن يفــارق الحيــاة بعــد رفضهــا اســتقباله، الــى قضيــة منــال عاصــي التــي 
قُتلــت بعــد تعنيــف وحشــي علــى مــرأى عائلتهــا. إال أنــه بعــد صــدور قراريــن عــن قضــاء األمــور المســتعجلة، األول 
بتاريــخ 2013/11/29 عــن محكمــة التمييــز والثانــي بتاريــخ 2013/12/5 عــن قاضــي األمــور المســتعجلة فــي المتــن، 

تحتــل ســالمة اإلنســان مكانتهــا علــى رأس الهرميــة القانونيــة بالنســبة الــى العالقــات الزوجيــة والتعاقديــة.

سالمة اإلنسان بمواجهة العنف األسري 

بتاريــخ 2012/5/8، أصــدر قاضــي األمــور المســتعجلة فــي المتــن رالــف كركبــي أمــراً علــى عريضة264 قــرر 
بموجبــه منــع الــزوج الســابق لمســتدعية الطلــب مــن الدخــول الــى المنــزل الــذي تســكنه مــع ابنتهــا بعــد صــدور قــرار 
مبــرم ببطــالن زواجهمــا. وكانــت مســتدعية الطلــب قــد عرضــت أنــه علــى أثــر الخالفــات الزوجيــة، غــادرت المنــزل 
الزوجــي لتســتقل هــي وابنتهــا فــي منــزل فــي المنصوريــة، إال أن زوجهــا الســابق كان يقصــد الشــقة ويدخلهــا ويتهجــم 
عليهــا وعلــى االبنــة ويتعــرض لهمــا بالضــرب، وقــد بــرزت تقاريــر طبيــة وصــور عــن التحقيقــات والشــكاوى الجزائيــة 

العالقــة بينهــا وبينــه.

تبعــاً لذلــك، قــدم الــزوج الســابق اعتراضــاً علــى األمــر علــى عريضــة طلــب بموجبــه وقــف تنفيــذه وبالنتيجــة إبطالــه، أال 
أن قاضــي األمــور المســتعجلة فــي المتــن فــي هيئتهــا الثانيــة أنطــوان طعمــة رد طلب وقــف التنفيــذ بتاريــخ 2012/5/24 
ــزواج،  ــم بإبطــال ال ــا حك ــج منه ــة نت ــات زوجي ــيما وجــود خالف ــات المعروضــة، وال س ــل المعطي ــى مجم »بالنظــر ال

ووجــود شــكاوى جزائيــة تتعلــق بالضــرب واإليــذاء”.

ــة الشــقة موضــوع  ــأن ملكي ــاً ب ــذ أمــام محكمــة االســتئناف، مدلي ــب وقــف التنفي ــرار رد طل ــزوج الســابق ق فاســتأنف ال
النــزاع تعــود لــه بعدمــا نظمــت لــه المســتدعية عقــد بيــع بموجــب وكالــة غيــر قابلــة للعــزل كانــت قــد اســتحصلت عليهــا 
مــن والدتهــا. وبالرغــم مــن الخطــر الداهــم علــى حيــاة الزوجــة الســابقة وحيــاة ابنتهــا وإدالئهــا بــأن عقــد البيــع هــذا كان 
صوريــاً، واحتجاجهــا بوكالــة غيــر قابلــة للعــزل قــد نظمهــا لهــا زوجهــا الســابق فــي مــا يتعلــق بالشــقة المذكــورة ووجــود 
دعــاوى عقاريــة بينهــا وبينــه فــي هــذا الخصــوص، أصــدرت محكمــة االســتئناف بتاريــخ 2013/9/23 قــراراً بقبــول 
ــرار الصــادر عــن قاضــي األمــور  ــذ الق ــرار المســتأنف ووقــف تنفي ــي األســاس وبفســخ الق ــي الشــكل وف االســتئناف ف

263 -    نشر في المفكرة القانونية، العدد 14، شباط 2014.
يمكن اإلطالع على ترجمة للمقال إلى اإلنكليزية على الموقع االلكتروني للمفكرة القانونية:

Lebanon: Personal Safety as a Legally Protected Principle
264 -   وهــو أمــر يصــدره القاضــي بنــاء علــى طلــب المســتدعي حمايــة للحقــوق وقبــل االســتماع الــى خصــم هــو يكــون قابــال لالعتــراض مــن قبــل 

هــذا األخيــر أمــام المرجــع القضائــي الــذي أصــدره )المحــرر(.
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المســتعجلة فــي المتــن بتاريــخ 2012/5/8 المعتــرض عليــه لحيــن البــت باالعتــراض أساســاً.

فبعدمــا لحظــت المحكمــة تضــارب حــق كل مــن الفريقيــن »وفقــاً للظاهــر )...( بإشــغال الشــقة فــي وقــت واحــد«، عــادت 
ورجحــت حــق الــزوج الســابق بعدمــا اعتبــرت أن »حــق المســتأنف )أي الطليــق( الــذي يمتلــك ســند تمليــك هــذه الشــقة، 
جديــر أيضــاً بالحمايــة انطالقــاً مــن مبــدأ ســيادة حريــة المالــك علــى ملكــه، فــإن منعــه مــن االنتفــاع بملكــه يتعــارض مــع 
مبــدأ حقــوق الملكيــة المكــّرس فــي الدســتور والقوانيــن المختصــة وإن وجــود نــزاع حــول ثبــوت الملكيــة ال يحــول دون 

تمكيــن المالــك الظاهــر مــن االنتفــاع بملكــه”.

والبــارز فــي القــرار اســتبعاده للخطــر الداهــم الــذي يحــدق بالزوجــة الســابقة، واصفــاً إيــاه بـ«التــذرع بأعمــال وأفعــال 
تعــدّ مــن فريــق علــى آخــر داخــل الشــقة« الــذي »ال يبــرر منــع أحدهمــا مــن الدخــول اليهــا«، ال بــل إن المحكمــة ذهبــت 
الــى حــد مناشــدة »الفريــق المتضــرر مراجعــة المراجــع المختصــة للحصــول علــى الحمايــة أو المالحقــة فــي حــال وقــوع 
أي حــادث«. وقــد بــدت المحكمــة بذلــك وكأنهــا تناســت أن لجــوء المســتدعية اليهــا هــو مــن بــاب اللجــوء الــى »المرجــع 
المختــص للحصــول علــى الحمايــة«، مــا دام قضــاء األمــور المســتعجلة هــو الوحيــد صاحــب الصالحيــة بموجــب المــادة 
ــع الضــرر«، وأن ال  ــوق ومن ــظ الحق ــأنها حف ــن ش ــي م ــة الت ــة واالحتياطي ــر المؤقت ــع التدابي ــاذ »جمي 589 أ.م.م. التخ
اختصــاص ألي مرجــع قضائــي آخــر لمنــع الــزوج الســابق مــن دخــول الشــقة والتعــرض لعائلتــه، مــع اإلشــارة فــي هــذا 
الصــدد الــى أن المســتدعية قــد ســبق لهــا أن توجهــت الــى المحاكــم الروحيــة والعقاريــة والجزائيــة وأنهــا فــي معــرض 

نزاعــات قضائيــة طويلــة بوجــه هــذا األخيــر.

بالطبــع، إن موقــف محكمــة االســتئناف شــديد الخطــورة، إذ إنــه يقفــل األبــواب لتدخــل قضائــي وقائــي وتدبيــر حمايــة، 
فيفــرض علــى المســتدعية انتظــار »وقــوع حــادث« لربمــا مقتلهــا قبــل أن يتدخــل القضــاء لتســوية الوضــع. ومــن حســن 
حــظ هــذه األخيــرة، لــم تشــارك محكمــة التمييــز محكمــة االســتئناف فــي تحليلهــا، فبــادرت الــى نقــض القــرار مذكــرة 
مــن جهــة بــأن دور قضــاء العجلــة هــو البــت فــي مســألة أحقيــة اإلشــغال التخــاذ القــرار المالئــم فــي ظــل إعــالن بطــالن 
الــزواج، ومــن جهــة أخــرى علــى ســبيل االســتفاضة »أن ســالمة اإلنســان تعلــو كل اعتبــار، وأن التعــدي مــن فريــق علــى 

آخــر يبــرر فــي المبــدأ منــع االحتــكاك المــؤدي الــى وقــوع الضــرر”.

ولعــل أبــرز مــا تعانــي منــه المــرأة فــي ظــل النزاعــات الزوجيــة هــو تشــتتها بيــن عــدة محاكــم. فمــع التعدديــة التشــريعية 
والقضائيــة، يغيــب المرجــع الواحــد الــذي يمكــن أن تلتجــئ اليــه المــرأة لحمايتهــا علــى كل الصعــد المعنويــة والماديــة، 
ــن  ــي التحــرر م ــة  ف ــو نجحــت الزوج ــى ول ــه، حت ــان، إذ إن ــي لبن ــوال الشــخصية ف ــن األح ــة قواني ــي معضل ــذه ه وه
ــة  ــة مالي ــا لتبعي ــزوج نتيجــة خضوعه ــة إلرادة وســلطة ال ــى رهين ــي تبق ــة، فه ــم الديني ــام المحاك ــة أم الرابطــة الزوجي
وماديــة فــي غيــاب أي نظــام ملكيــة مشــتركة يؤمــن لهــا مســكناً آمنــاً ومســتقالً ومــوارد ماليــة لمعيشــتها، ال بــل عليهــا 
مراجعــة المحاكــم الجزائيــة فــي حــال تعرضهــا للضــرب واإليــذاء والتــي ال تعالــج المســألة وال تعاقــب إال بعــد وقــوع 

الضــرر، والمحاكــم العقاريــة إذا احتفظــت بملكيــة أمــوال غيــر منقولــة.

ــة، ال يســعنا إال  ــرأة المعنف ــة الم ــة لحماي ــات وقائي ــف األســري وإدراج آلي ــة العن ــون لمواجه ــرار القان ــي انتظــار إق وف
ــار. ــوق كل اعتب ــي: أن ســالمة اإلنســان هــي ف ــر بالبديه ــذي يذك ــور المســتعجلة ال ــب بخطــوات قضــاء األم الترحي

سالمة اإلنسان في مواجهة القوة اإللزامية للعقود 

ــركة  ــزام ش ــى بإل ــاً قض ــة حكم ــوان طعم ــن أنط ــي المت ــتعجلة ف ــور المس ــي األم ــدر قاض ــخ 2013/12/5، أص بتاري
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بإخــالء مركــز غســيل الكلــى الــذي كانــت تشــغله لــدى مستشــفى بموجــب عقــد إدارة واســتثمار، وذلــك بعدمــا تحقــق مــن 
ــام المستشــفى بإلغــاء العقــد  المخاطــر الناجمــة عــن إشــغالها للمركــز علــى ســالمة المرضــى، وهــي مخاطــر تبــرر قي

بإرادتــه المنفــردة.

ــد إلغــاء  ــاب أي بن ــه المنفــردة بغي ــد بإرادت ــد )المستشــفى( بإلغــاء العق ــارز فــي الحكــم المذكــور إقــراره حــق متعاق والب
ــى  ــة اللجــوء ال ــذي يوجــب فــي هــذه الحال ــود ال ــات وعق ــاً لنــص المــادة /241/ مــن قانــون موجب حكمــي، وذلــك خالف
القضــاء إللغــاء العقــود، تمكينــاً للمديــن مــن إثبــات التزامــه بموجباتــه التعاقديــة. ومــن هــذه الزاويــة، شــكل هــذا الحكــم 
ســابقة فــي المشــهد القانونــي اللبنانــي، مــع التأكيــد علــى وجــوب حصــر إعطــاء هــذا الحــق بتوافــر »الحالــة االســتثنائية 
وضروراتهــا«. وتجــدر اإلشــارة الــى أن القاضــي انتهــى الــى انطبــاق شــروط الحالــة االســتثنائية علــى القضيــة 
ــة والتقنيــة  ــى التقاريــر الطبي ــة مســتنداً ال ــه، بعدمــا تحقــق مــن خطــورة اإلخــالل بااللتزامــات التعاقدي المعروضــة علي
المبــرزة فــي الملــف والتــي تثبــت تعطيــل عــدد مــن اآلالت وســوء صيانتهــا، باإلضافــة الــى حــادث تعــرض لــه طفــل 
مريــض كاد أن يــؤدي الــى وفاتــه نتيجــة عطــل فــي اآللــة. ففــي ظــل معطيــات كهــذه، يكــون »اإللغــاء بموجــب اإلرادة 
ــح، ال ســيما أن  ــي الصحي ــه القانون ــي موقع ــاً ف ــاً، ويكــون واقع ــل واجب ــم نق ــرراً إن ل ــث الظاهــر، مب ــردة مــن حي المنف
ســالمة اإلنســان وحياتــه همــا فــوق كل اعتبــار، وأن حجــم الضــرر المــراد تالفيــه مــن خــالل اإللغــاء مــن طــرف واحــد 

يبــرر الخــروج عــن القاعــدة القائلــة بوجــوب إلغــاء العقــد بحكــم يصــدر عــن قاضــي األســاس”.

وبمراجعــة القانــون المقــارن، يســجل أن المحاكــم الفرنســية كّرســت حــق المتعاقــد بإلغــاء العقــد بــاإلرادة المنفــردة فــي 
ــة القصــوى والضــرورة الملحــة ومــن ثــم وفــي  حــاالت معينــة، أوالهــا عقــود العمــل قبــل التوســع الــى حــاالت العجل
ــد فّســر  ــد265. وق ــق المتعاق ــر ناجــم عــن الفري ــن منهــا تصــرف خطي ــي يتبي ــع الحــاالت الت ــى جمي ــرة ال ــة األخي المرحل
البعــض فــي فرنســا علــى أن هــذا التطــور يعتمــد علــى رؤيــة اقتصاديــة للقانــون فيشــجع النظريــة المعتمــدة فــي األنظمــة 
ــى  ــد تحــث البعــض عل ــث إنهــا ق ــة، حي ــة بحت ــدواع اقتصادي ــود ل األنغلو-ساكســونية مــن الفســخ المســبق والفعــال للعق
اللجــوء الــى فســخ العقــد مــا قبــل أوانــه حيــن يتبيــن أن للفســخ منافــع ماديــة تتعــدى تنفيــذه. والالفــت هنــا، أن يكــون مدخــل 
القضــاء اللبنانــي الــى تطبيــق هــذا االجتهــاد هــو مبــدأ ســالمة اإلنســان فــوق كل اعتبــار، وذلــك بعــد أيــام مــن القــرار 

الصــادر عــن محكمــة التمييــز فــي قضيــة عنــف جنــدري والمشــار اليــه أعــاله، واآليــل الــى تكريــس المبــدأ نفســه.

265 -   عن هذا التطور والنقاش الفقهي في فرنسا:
Ch. Jamin, Les sanctions unilatérales de l’inexécution du contrat : trois idéologies en concurrence, in 
Ch. Jamin et D. Mazeaud, L’unilatéralisme et le droit des obligations : Economica 1999, p. 71. – L. Aynès, 
Ph. Delebecque et Ph. Stoffel-Munck, in Rupture unilatérale du contrat : vers un nouveau pouvoir : 
Dr. et patrimoine 2004, n° 126, p. 55. – S. Amrani-Mekki, La résiliation unilatérale des contrats à durée 
indéterminée : Defrénois 2003, p. 369. – Van Vai Do et Chang, La résolution unilatérale du contrat en 
droit français : vers une harmonisation au sein de la Cour de cassation : LPA 9 avr. 2004. – Ph. Chauviré, 
Quelle sanction pour la rupture unilatérale du contrat en l’absence de comportement grave ? : Rev. Lamy 
dr. civ. 2010/75, n° 3951. – D. Mazeaud, L’introduction de la résolution unilatérale pour inexécution – 
Rapport français : RDC 2010, n° 3 ; La rupture unilatérale du contrat pour inexécution : Rev. Lamy dr. 
aff. 2010, n° 51, 2985, p. 121
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 للمرة األولى،
قرار قضائي لحماية المرأة ضد العنف المعنوي266

بتاريــخ 18-3-2014، أصــدر قاضــي األمــور المســتعجلة فــي جديــدة المتــن رالــف كركبــي حكمــا الفتــا منــع بموجبــه 
شــخصا عــن نشــر صــور زوجتــه تحــت طائلــة تســديد غرامــة تكديريــة قدرهــا 20 ألــف دوالرا أميركيــا عــن كل صــورة 
تنشــر لهــا أو تســرب ألي جهــة كانــت وبــأي وســيلة كانــت. وفــي تفاصيــل القضيــة أن الــزوج المتأهــل مــن المســتدعية 
منــذ ســتة عشــر عامــا كان قــد التقــط لهــا صــورا حميميــة بموافقتهــا علــى اعتبــار أنــه زوجهــا، وأنــه بعــد نشــوء نزاعــات 
مؤخــرا بينهمــا، هــدد الــزوج بأنــه ســيقوم بنشــر الصــور بهــدف تشــويه ســمعة زوجتــه واتهامهــا بالزنــى ليتمكــن مــن 
فســخ عقــد الــزواج معهــا علــى مســؤوليتها. وقــد توجهــت المســتدعية الــى قضــاء األمــور المســتعجلة فــي جديــدة المتــن 
لمنعــه مــن القيــام بذلــك بموجــب أمــر علــى عريضــة مــن دون خصومــة، وهــذا مــا اســتجاب القاضــي لــه. وقــد تضمــن 
هــذا القــرار حيثيــات بالغــة األهميــة، علــى صعيــد مفهــوم العنــف ضــد المــرأة وعلــى صعيــد وظيفــة القاضــي فــي اتخــاذ 

تدابيــر لحمايتهــا ضــد مختلــف أشــكاله وال ســيما فــي ظــل تقاعــس المشــرع عــن القيــام بذلــك.

فهــو أقــّر للمــرة األولــى بحــق المــرأة بالحمايــة ازاء العنــف المعنــوي، الــى جانــب حقهــا بالحمايــة ازاء العنــف الجســدي. 
ــل شــريكها أو  ــه المــرأة مــن قب ــذي يمكــن أن تتعــرض ل ــف الجســدي ال ــى العن ــف ضــد المــرأة ال يقتصــر عل ف«العن
أي رجــل آخــر، بــل يشــمل أيضــا العنــف المعنــوي الصــادر عــن الرجــل بتصــرف معيــن يطــال مــن خاللــه كرامتهــا 
ــأن مــن شــأن العنــف المعنــوي أن  ــة والمهنيــة«. بــل أن القــرار ذهــب الــى حــد القــول ب ــة والعائلي ومكانتهــا االجتماعي
يلحــق بالمــرأة أضــرارا أخطــر مــن العنــف الجســدي ال ســيما عندمــا يشــوه صورتهــا ويهــدد مســتقبلها كمــا هــي الحالــة 
موضــوع القضيــة التــي يتناولهــا. فنشــر صــور منافيــة للحشــمة »تشــكل عنفــا نفســيا لهــا )للمــرأة( يهــدد كرامتهــا ومكانتها 
االجتماعيــة والعائليــة«. ومــن هــذه الجهــة، جــاء القــرار، مــن خــالل الحالــة العمليــة التــي تناولهــا، بمثابــة انتقــاد جــد 
بليــغ لمشــروع قانــون الحمايــة مــن العنــف كمــا أحالتــه اللجــان المشــتركة الــى الهيئــة العامــة للمجلــس النيابــي فــي تمــوز 
ــة الــى اســتبعاد العنــف المعنــوي مــن تعريــف العنــف  2013. وكان المشــروع قــد أشــار صراحــة فــي أســبابه الموجب
ــرك مجــال للتوســع أو االجتهــاد كمــا أســهبنا  ــي حــاالت محــددة دون ت ــه ف ــه، بعدمــا حصــر مجــال تطبيق المشــمول في
فــي تبيانــه فــي مــكان آخر. وبذلــك، أعطــى القــرار الناشــطين فــي قضايــا العنــف ضــد المــرأة زخمــا جديــدا للمطالبــة 
بإعــادة فتــح النقــاش فــي الهيئــة العامــة للمجلــس فــي اتجــاه اعــادة تعريــف العنــف الــذي ســينص عليــه القانــون المزمــع 
اقــراره، بحيــث يشــمل مجــددا العنــف المعنــوي بمــا فيــه مــن اكــراه النســاء علــى الــزواج أو ممارســة الدعــارة أو تعــرض 

للكرامــة.. الــخ.

أمــا الميــزة الثانيــة للقــرار، وهــي ال تقــل أهميــة عــن األولــى، فقــد تمثلــت فــي تخصيــص حيثيــة كاملــة إلعــالن دور 
ــم  ــي ل ــرار ب«أن المشــرع اللبنان ــر الق ــا ذك ــة. فبعدم ــة الحماي ــاب النصــوص القانوني ــي ظــل غي ــاد ف القضــاء واالجته
ــا يأتــي دور االجتهــاد  ــه »هن ــن أن ــة المــرأة ضــد العنــف«، أعل ــون خــاص بحماي ــى ســن قان ــة تاريخــه ال يتوصــل لغاي

266 -    نشر على الموقع اإللكتروني للمفكرة القانونية بتاريخ 20 أذار 2014 .
يمكن اإلطالع على ترجمة للمقال إلى اإلنكليزية على الموقع االلكتروني للمفكرة القانونية:

Lebanese Court Affirms Women’s Right to Protection from Psychological Abuse
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– وهــو مصــدر مــن مصــادر القانون-ليســد الفــراغ التشــريعي فــي أي موضــوع كان، وتحديــدا فــي موضــوع العنــف 
ــذا الشــأن«. ويلحــظ أن  ــون به ــن صــدور قان ــى حي ــة والجســدية المناســبة ال ــة المعنوي ــا الحماي ــق له ــرأة فيخل ضــدّ الم
القاضــي عمــد إلــى التســطير تحــت هــذه العبــارة األخيــرة، فضــال عــن كتابتهــا بالخــط األســود العريــض BOLD فــي 
اشــارة واضحــة الــى أنــه فــي صــدد اعــالن موقــف أساســي بخصــوص تصــوره لطبيعــة وظيفتــه القضائيــة. وبالطبــع، 
هــذا الموقــف يشــكل فــي عمقــه مــن جهــة التزامــا مــن قبــل القاضــي بمواصلــة االجتهــاد فــي هــذا االتجــاه، وفــي الوقــت 
نفســه دعــوة الــى زمالئــه القضــاة لمجاراتــه فيــه، توصــال الــى تكريــس دور القضــاء فــي حمايــة المــرأة وســائر الفئــات 
االجتماعيــة المغبونــة أو المعرضــة للخطــر كلمــا تلــكأ أو تقاعــس المشــرع عــن القيــام بذلــك. ومــن النافــل القــول أن مــن 
شــأن موقــف مماثــل ومــا قــد ينشــأ عنــه مــن قــرارات، أن يقــدم االثبــات تلــو اآلخــر علــى امكانيــة احــراز خطــوات هامــة 
ــا الوصــل بيــن الفئــات االجتماعيــة المختلفــة والقضــاء بحيــث  مــن خــالل القضــاء فــي قضايــا مماثلــة، وأن يعــزز تالي
تصبــح هــذه الفئــات أكثــر اســتعدادا وتهيــؤا وربمــا حماســا للجــوء اليــه وعــرض قضاياهــا ومناقشــتها علــى حلبتــه. وأهــم 
مــا فــي هــذه االثباتــات هــو أنهــا تقــدم فــي فتــرة يبــدو فيهــا المشــرع وكأنــه يقــدم لهــذه الفئــات اثباتــات معاكســة تمامــا، 
اثباتــات تؤشــر يومــا بعــد يــوم علــى عجــزه عــن تكويــن ارادة عامــة للتجــاوب مــع همومهــا وقضاياهــا بشــكل مناســب. 
ــات ومماحــكات أدت  ــة المــرأة مــن العنــف األســري مــن تجاذب ــك مــا شــهده مشــروع قانــون حماي ــى ذل وليــس أدّل عل
عمليــا الــى تجريــده مــن جوانــب أساســية عــدة. كمــا يمكــن االشــارة الــى مثــل آخــر هــو قضيــة المفقوديــن والمخفييــن 
ــذي انتهــى الــى تكريــس  ــة الصــادر فــي 2014/3/4 وال قســرا، وذلــك مــن خــالل مقارنة قــرار مجلــس شــورى الدول
حــق المعرفــة لذويهــم بشــكل بيــن وواضــح، باعتــراض المجلــس النيابــي عــن القيــام بــأي خطــوة لتكريــس هــذا الحــق.

وختامــا، بقــي أن نذكــر أن هذا القــرار يأتــي تبعــا لقراريــن ســابقين، بــادر الــى اتخاذهمــا القضــاء المســتعجل فــي جديــدة 
المتــن )كركبــي وأنطــوان طعمــة( فــي ســياق حمايــة امــرأة وابنتهــا ازاء العنــف الجســدي الــذي كان يمارســه زوجهــا 
الســابق عليهمــا. وقــد انتهــى القــراران اللــذان صادقــت عليهمــا محكمــة التمييــز )أي أعلــى مرجــع قضائــي( الــى تكريــس 
مبــدأ قانونــي جديــد مفــاده »ســالمة االنســان فــوق كل اعتبــار«، وهــو مبــدأ يفتــح بداهــة بابــا واســعا لحمايــة النســاء مــن 

العنــف.
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 أول تطبيق لقانون حماية المرأة من العنف األسري: 
أو حين اجتهد القاضي تصحيحا لقانون مبتور267

نزار صاغية

بتاريــخ 31-5-2014، صــدر أول القــرارات القضائيــة علــى أســاس قانــون حمايــة المــرأة وســائر أفــراد األســرة إزاء 
العنــف األســري الــذي أقــره المجلــس النيابــي اللبنانــي تبعــا لحــراك نســوي طويــل األمــد فــي نيســان 2014. وعنــد قــراءة 
حيثيــات هــذا القــرار، ســرعان مــا نتبيّــن أن قاضــي األمــور المســتعجلة فــي بيــروت )جــاد معلــوف( لــم يكتــف بتطبيــق 
أحــكام القانــون، انمــا مــارس فضــال عــن ذلــك دورا رياديــا أدى الــى اســتكمال أحكامــه والــى تصحيــح أبــرز الشــوائب 
الــواردة فيــه، وفــي مقدمهــا تعريــف العنــف الــذي يشــمله القانــون. فهــذا العنــف ال يقتصــر علــى حــاالت العنــف التــي 
خصهــا القانــون بالذكــر فــي مادتــه الثانيــة )وهــي الحــاالت التــي تتناولهــا احــدى الجرائــم المنصــوص عليهــا فيــه(268 
انمــا يشــمل حســبما جــاء فــي القــرار، تبعــا لتفســير هــذه المــادة، حــاالت أخــرى لــم يذكــر القانــون أيــا منهــا أهمهــا حــاالت 
العنــف المعنــوي، كإكالــة الشــتائم والتحقيــر واالســتيالء علــى األوراق الثبوتيــة والهاتــف الخليــوي ومنــع الخــروج مــن 

المنــزل الــخ...

وكنــت أثــرت إشــكالية تعريــف العنــف الــذي يشــمله القانــون، وذلــك فــي مقاليــن يشــيران اليهــا فــي عنوانيهمــا: األول، 
ــي الخــروج  ــف ف ــاً، العن ــس عنف ــوة لي ــد عن ــرض التقالي ــف: ف ــف العن ــد تعري ــة األســرة يعي ــون لحماي “مشــروع قان
عنهــا”269، والثانــي، “حمايــة قانونيــة إزاء العنــف األســري، ولكــن عــن أي عنــف نتحــدث؟”270. وقــد بينــت فــي هذيــن 
المقاليــن كيــف أن المشــرع أدخــل تعديــال جوهريــا علــى مشــروع القانــون الــذي أحالــه اليــه مجلــس الــوزراء. فبعدمــا 
شــمل هــذا المفهــوم: »أي فعــل عنيــف. قــد يترتــب عليــه أذى أو معانــاة.«، انتهــى المشــرع الــى اعتمــاد مفهــوم ضيــق 
قوامــه حصــر حــاالت العنــف باألفعــال التــي تشــكل إحــدى الجرائــم التــي عددهــا القانــون. وقــد اســتبعد مــن خــالل ذلــك 
جميــع حــاالت العنــف األخــرى وفــي مقدمهــا العنــف المعنــوي بمــا يشــمله مــن أفعــال مؤذيــة يســتمد غالبهــا مشــروعيتها 
مــن التقاليــد الذكوريــة التــي قــد تكــون األكثــر رســوخا كإكــراه الفتــاة علــى الــزواج أو منــع المــرأة مــن الخــروج مــن 
المنــزل. ويلحــظ أن المشــرع علّــل توجهــه ذاك بــأن تعريــف العنــف بالمعانــاة النفســية هــو تعريــف فضفــاض جــدا وقــد 
يــؤدي الــى نتائــج عبثيــة كادعــاء الــزوج بمعانــاة نفســية مــن جــراء امتنــاع زوجتــه عــن مجامعتــه. وعلــى ضــوء ذلــك، 
ــن خــالل  ــف م ــة العن ــاد حــول ماهي ــع االجته ــى من ــن أعــاله، أن المشــرع يســعى ال ــن المذكوري ــي المقالي اســتنتجت ف
تكريــس مبــدأ هجيــن مفــاده أن »ال عنــف مــن دون نــص«، وذلــك تحســبا لنتائــج مشــابهة لمــا وصــل اليــه قضــاة األحــداث 
الناظــرون فــي حمايــة األطفــال المعرضيــن للخطــر: فــال يتوســع قضــاة األمــور المســتعجلة فــي تعريــف العنــف تمهيــدا 
ــّرض للخطــر ليشــمل الحــاالت  ــل المع ــوم الطف ــي تفســير مفه ــا توســع قضــاة األحــداث ف ــة كم ــرارات حماي ــاذ ق التخ
التــي تكــون فيهــا صحــة الطفــل النفســية معّرضــة للخطــر271. ومــن المعلــوم أن عمــل قضــاة األحــداث قــد اســتثار ســابقا 

267 -    نشر على الموقع اإللكتروني للمفكرة القانونية، 2015-5-23. 
يمكن اإلطالع على ترجمة للمقال إلى اإلنكليزية على الموقع االلكتروني للمفكرة القانونية:

Interpreting Lebanon’s Law Against Domestic Violence: Jurisprudence as Legal Reform
268 -   دفــع قاصــر الــى التســول، حــض شــخص علــى الفجــور، االعتمــاد علــى دعــارة الغيــر، القتــل، الزنــى، االيــذاء أو التهديــد فــي معــرض اســتيفاء 

الحقــوق الزوجيــة فــي الجمــاع.
269 -   المفكرة القانونية، عدد 11، تشرين األول 2013.

270 -   المفكرة القانونية، عدد 16، نيسان 2014.
271 -   نزار صاغية، الطفل في حال الخطر، القضاء يكرس نظاما ملزما للطوائف، األخبار، 2009-8-13.  
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)خصوصــا 2007( ســخطا عارمــا لــدى المراجــع الطائفيــة بعدمــا أوقــف قضــاة أحــداث تنفيــذ أحــكام شــرعية بنقــل طفــل 
مــن امــه الــى ابيــه بحجــة أن تنفيذهــا يعــرض الصحــة النفســية لهــذا الطفــل للخطــر272.

ومــن هــذه الزاويــة، جــاء القــرار القضائــي ليقلــب تعريــف العنــف رأســا علــى عقــب، وتاليــا بمثابــة رســالة مطمئنــة الــى 
الهيئــات النســائية والنســاء والــرأي العــام بشــأن قــدرة القضــاء علــى إجابــة عــدد كبيــر مــن التحفظــات أو المخــاوف إزاء 
مــدى فعاليــة هــذا القانــون فــي حمايــة المــرأة. وهــي رســالة تلتقــي فــي عمقهــا مــع الرســائل التــي كان قضــاة وجهوهــا 
قبــل صــدور القانــون مــن خــالل اعــالن سلســلة مــن المبــادئ كمبدأ ســالمة االنســان فــوق كل اعتبــار273 أو المواقــف 
ــذا  ــي ه ــة ف ــة فعلي ــن حماي ــاد لتأمي ــاء باالجته ــب القض ــوي أو واج ــف المعن ــاء من العن ــة النس ــك بحماي ــالن التمس كإع

المجــال274.

وبالعــودة إلــى تفاصيــل القضيــة، قدمــت المســتدعية الــى قاضــي األمــور المســتعجلة طلــب حمايــة إزاء العنــف الزوجــي 
ــاوي  ــروت بــالل ضن ــي بي ــة العامــة ف ــل النياب ــة أشــهر(. وكان ممث ــه، لهــا والبنتهــا الرضيعــة )ثماني ــذي تتعــرض ل ال
ــرب  ــه بالض ــه لزوجت ــة تعرض ــى خلفي ــك عل ــزوج وذل ــف ال ــرارا بتوقي ــرطة ق ــات الش ــى تحقيق ــاء عل ــدر بن ــد أص ق
وااليــذاء ومحاولــة القتــل والتهديــد بــه، وتــم اعالمهــا بإمكانيــة تقديــم طلــب حمايــة. وقــد تبيــن الحقــا لقاضــي األمــور 
ــدم  ــا تق ــى م ــال عل ــدم فض ــر كان يق ــذا األخي ــا أن ه ــقيق زوجه ــى ش ــتدعية وال ــى المس ــتماعه ال ــاء اس ــتعجلة أثن المس
ــي الشــهر. كمــا اســتعاد القاضــي  ــزل اال لبضــع ســاعات ف ــا كمــا ويمنعهــا مــن الخــروج مــن المن ــى تعنيفهــا كالمي عل
ــوي. ــا الخلي ــة وهاتفه ــا الثبوتي ــى أوراقه ــزوج عل ــتيالء ال ــي اس ــة واقعت ــة لجه ــب الحماي ــي طل ــاء ف ــا ج ــراره م ــي ق  ف

انقالب في تعريف العنف

ــه  ــي تســمح ل ــف الت ــة العن ــة حال ــه أن يحــدد بداي ــد ل ــة، كان ال ب ــر الحمائي ــا يحــدد القاضــي التدابي ــك، وقبلم ــا لذل وتبع
باتخــاذ هكــذا تدابيــر. وقــد بــرزت هنــا بوضــوح قدرتــه الرياديــة علــى تطويــر النــص القانونــي واعطائــه معنــى كمــا 
ســبق بيانــه. فبعدمــا بيــن أن اقــدام الــزوج علــى ضــرب زوجتــه بيديــه وبواســطة الحــزام يشــكل عنفــا أســريا وفــق مــا 
نــص عليــه القانــون صراحــة، أردف قائــال أن »العنــف ال يقتصــر فقــط علــى التعــرض الجســدي، ذلــك أنــه تبيــن مــن 
المعطيــات المتوافــرة فــي الحالــة الراهنــة أن المســتدعية تعرضــت كذلــك ألنــواع مختلفــة مــن العنــف ال تقــل خطــورة 
عــن العنــف الجســدي وذلــك عبــر اقــدام زوجهــا علــى تعنيفهــا كالميــا واطــالق الشــتائم بوجههــا وتحقيرهــا كمــا وعبــر 
اقدامــه علــى منعهــا مــن الخــروج مــن المنــزل الزوجــي اال لبضــع ســاعات فــي الشــهر، دون أي ســبب يبــرر ذلــك. وهــو 
مــا يشــكل تعرضــا ألبســط حقوقهــا، ومــا يدخــل دون أي شــك فــي تفســير العنــف األســري المنصــوص عليــه فــي القانــون 
2014/293 ذلــك أن العنــف المقصــود هــو ذلــك الــذي يســبب االيــذاء النفســي أيضــا، وال يمكــن اال واالقــرار بجديــة 

وخطــورة األذى النفســي الــذي ينتــج عــن قمــع حريــة تنقــل الزوجــة دون أي مبــرر وعــن تعنيفهــا كالميــا.

ومــن خــالل تحليــل هــذه الحيثيــة، تبــدّت نيــة القاضــي واضحــة فــي التوســع فــي تفســير مفهــوم العنــف األســري: فهــو ال 
يقتصــر علــى األفعــال التــي شــملها النــص القانونــي صراحــة، انمــا يتعداهــا ليشــمل عمــال بقواعــد التفســير قياســا جميــع 
األفعــال التــي توازيهــا مــن حيــث الخطــورة. فمــن العبثــي أن يشــمل العنــف األســري التعــرض بالضــرب، فيمــا يخــرج 

عنــه المنــع المتواصــل أو المتكــرر مــن الخــروج مــن المنــزل وغيــر ذلــك مــن تصرفــات خطيــرة.

272 -   المرجع السابق.
273 -   يمنــى مخلــوف، قاضــي األمــور المســتعجلة يثابــر: مبــدأ ســالمة االنســان علــى رأس هــرم المنظومــة القانونيــة اللبنانيــة، المفكــرة القانونيــة، 

المفكــرة القانونيــة، عــدد 15، آذار 2014.
274 -   نزار صاغية، للمرة األولى قرار قضائي لحماية المرأة من العنف المعنوي، الموقع االلكتروني للمفكرة القانونية، 2014-3-20.
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استكمال الئحة تدابير الحماية

ولــم يقتصــر دور القاضــي الريــادي علــى إعــادة تعريــف العنــف األســري، انمــا تنــاول أيضــا الئحــة تدابيــر الحمايــة. فقــد ســعى 
القاضــي الــى اضافــة تدابيــر حمايــة قــد تكــون ضروريــة الــى الئحــة التدابيــر التــي نصــت عليهــا المــادة 14 مــن القانــون والتــي 
اســتند اليهــا طلــب الحمايــة، بعدمــا ذكــر أن دوره الحمائي يســمح لــه باتخاذ تدابير حمايــة بموجب صالحياتــه العامة المنصوص 

عليهــا فــي المــادة 579 أصــول محاكمــات مدنية.

والالفــت أن القاضــي لــم يكتــف بذلــك بــل أخضــع أي مخالفــة لهــذه التدابيــر المبتدعــة منــه للعقوبــات الجزائيــة التــي نــص عليها 
قانــون الحمايــة مــن العنــف األســري والتــي قــد تصــل الــى ســنة حبــس275، علــى نحــو يؤشــر الــى أنــه تعامــل مــع الئحــة تدابيــر 
الحمايــة المنصــوص عليهــا فــي القانــون علــى أنهــا مجــرد الئحة ارشــادية تضمنت بنودا على ســبيل المثــال وليس الحصــر وأن 
بإمكانــه تطويلهــا كلمــا رأى حاجــة الــى ذلــك. ومــن أبــرز التدابيــر التــي أضافهــا القــرار فــي هــذا المجال هــي: »تكليف مســاعدة 
اجتماعيــة بالقيــام بزيــارات دوريــة لمنــزل المســتدعية ولمــدة ســتة أشــهر مــن صــدور القــرار قابلــة للتمديــد وذلــك كلمــا دعــت 
الحاجــة او بنــاء علــى اتصــال المســتدعية لمراقبــة حســن تطبيــق القــرار، علــى ان يمتنــع الــزوج عــن التعــرض لهــا«. وقــد علل 
القاضــي ذلــك باحتمــال أن ال تكــون المســتدعية قــادرة علــى تقديم شــكوى عنــد كل مخالفة للقرار. كمــا من التدابيــر المبتدعة منع 
التعــرض النفســي تبعــا لتوســيع تعريــف العنف كما ســبق بيانه وأيضــا »إلزام الــزوج بإعــادة األوراق الثبوتية العائدة للمســتدعية 
ومنعــه مــن االســتيالء علــى هاتفهــا الخليــوي كما والســماح لهــا بالخروج مــن المنزل الزوجــي«. وقد جــاءت هــذه التدابير لتكمل 
تدابيــر أخــرى وردت صراحــة فــي النــص القانونــي وهــي منــع التعــرض الجســدي ومنع التعــرض الســتمرار الضحايــا فــي 
اشــغال المنــزل وإخــراج الــزوج ألســبوع مــن المنــزل وإلزامــه بتســديد ســلفة ومنعــه مــن الحــاق األضــرار بــأي مــن الممتلــكات 
الخاصــة للضحايــا أو باألثــاث المنزلــي واألمــوال المشــتركة أو التصــرف بهــا. كمــا أنــه فــي الســياق نفســه، فــرض علــى الزوج 

الخضــوع لــدورة تأهيليــة فــي مركــز عائــد لمنظمــة كفــى علــى نفقته، منعــا لتكــرار العنف.

صالحية شاملة في حماية األطفال

أمــا األمــر الثالــث الــذي تجلــى فيــه دور القاضــي الريــادي، فهو يتصل بإعــالن صالحيته الشــاملة لحماية األطفــال. ففيما اقتصر 
طلــب الحمايــة المقــدم مــن الزوجــة علــى حمايتهــا وحمايــة ابنتهــا ذات الثمانيــة أشــهر، رأى القاضــي أن مطالبتــه بتدبيــر حمايــة 
تخولــه كلمــا رأى حاجــة لذلــك أن يوســع نطــاق الحمايــة ليشــمل قاصــرا مــن أفــراد األســرة حتــى ولــو لــم يشــمله طلــب الحمايــة 
وذلــك ســندا للمــادة 12 مــن القانــون التــي تنــص علــى اســتفادة ســائر المقيميــن مــع المــرأة المعنيــة مــن تدبيــر الحمايــة اذا كانــوا 
معرضيــن للخطــر. وانطالقــا مــن ذلــك، وســع القاضــي تدابيــر الحمايــة لتشــمل قاصــرا آخــر هــو ابــن الــزوج البالــغ مــن العمــر 
عشــر ســنوات )نفهــم أنــه مــن امــرأة غيــر المســتدعية( بعدمــا تبيــن لــه أنه يتعــرض أيضــا للعنــف، مــن خــالل اقــدام والــده علــى 

تعنيــف زوجتــه أمامــه، »وهــو مــا يشــكل كذلــك بحــد ذاتــه عنفــا أســريا يســبب إيــذاء نفســيا ألفــراد األســرة المذكوريــن”.

عدم جواز نشر األسماء حماية للعائلة

وفضــال عــن كل مــا تقــدم، أبــرز القاضــي حساســية فائقــة إزاء حمايــة العائلــة علــى نحــو يــؤدي هنــا أيضــا الــى اســتكمال 

275 -   المــادة 18 مــن القانــون تعاقــب كل مــن يخالــف أمــر الحمايــة بالحبــس حتــى ثالثــة اشــهر وبغرامــة حدهــا األقصــى مرتيــن الحــد األدنــى لألجــور 
أو بإحــدى هاتيــن العقوبتيــن. واذا رافــق المخالفــة اســتخدام العنــف، عوقــب المخالــف بالحبــس حتــى ســنة وبغرامــة حدهــا األقصــى أربعــة اضعــاف الحــد 

ــى لألجور. األدن
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ــى  ــة بالعنــف األســري ســرية، اســتند القاضــي ال ــون ان تكــون المحاكمــات المتصل ــون. ففيمــا فــرض القان أحــكام القان
روحيــة هــذا النــص ليمنــع نشــر اســم المســتدعية أو زوجهــا فــي حــال نشــر القــرار أو فــي كل مــا يتعلــق بالمســألة الراهنة. 
والالفــت أنــه عمــد هنــا تحســبا ألي تعســف فــي اســتعمال هــذه القاعــدة الــى حصــر انطباقهــا علــى الحــاالت التــي ال يوجــد 
فيهــا أيــة فائــدة مــن اطــالع الــرأي العــام، كمــا قــد تكــون عليــه الحالــة فــي حــال كان المعنـّـف شــخصية عامــة مثــال. وأهــم 
مــن ذلــك، عــاد القاضــي وشــمل منــع افشــاء هــذا الســر ضمــن تدابيــر الحمايــة التــي تخضــع أي مخالفــة لهــا للعقوبــات 

نفســها المشــار اليهــا أعــاله.

استنتاجات وخالصات

وختاما، جاز استخالص أمور أربعة:

األول، أن هــذا القــرار األول لتطبيــق القانــون جــاء بمثابــة تنبيــه للــرأي العــام أن بإمــكان القضــاء ان يــؤدي دورا أساســيا 
ليــس فقــط فــي إعطــاء القانــون مفاعيلــه، انمــا أيضــا فــي اســتكمال بنــوده وتصويبهــا كمــا حصــل بشــأن تعريــف العنــف، 
وعلــى نحــو قــد يســمح بتجــاوز الشــوائب الكبيــرة الــواردة فيــه والتحفظــات عليــه. ففيمــا قــد يبقــى المشــرع أســيرا فــي 
حســاباته الطائفيــة المحافظــة فيضــع نصوصــا مبتــورة وغيــر منطقيــة، يعــود للقضــاء أن يجتهــد العــادة االنســجام بيــن 

النصــوص التشــريعية وأســس المنطــق الحقوقــي

الثانــي، يظهــر العمــل القضائــي مجــددا أنــه يتفاعــل بشــكل كبيــر مــع التخاطــب العــام ومــع تطــور الوعــي العــام. 
وهــذا األمــر انمــا يضــيء علــى أهميــة نجــاح المنظمــات النســوية )وفــي طليعتهــا منظمــة كفــى( فــي فــرض 
ــر  ــى تطوي ــز القضــاة عل ــع أن يحف ــذا النجــاح بالطب ــة. فمــن شــأن ه ــة عام ــف ضــد النســاء كقضي ــة العن قضي
اجتهاداتهــم وســط قبــول اجتماعــي واســع، وهــي نتيجــة قــد تعــّوض عنــد توفــر ظــروف مؤاتيــة معينــة، بشــكل 
كبيــر عــن النقــص الحاصــل فــي التشــريع. وبالطبــع، قــد تصبــح هــذه الظــروف غيــر مؤاتيــة فــي حــال اســتدعت 
هــذه االجتهــادات ردود أفعــال مضــادة مــن القــوى المحافظــة أو ترافقــت مــع تعــرض كبيــر الســتقالل القضــاء 
علــى نحــو يذكــر بالممانعــة التــي لقيهــا قضــاة األحــداث عنــد توســعهم فــي تعريــف مفهــوم »الطفــل فــي حــال 
الخطــر”276. ومــن هنــا، يظهــر واضحــا أن الدفــاع عــن هــذا االجتهــاد يســتلزم تعزيــز الجهوزيــة االجتماعيــة 

للدفــاع عــن اســتقالل القضــاء فــي مواجهــة أي تدخــل.

الثالــث، ان هــذا القــرار يفتــح البــاب واســعا أمــام تطويــر دور القضــاء الحمائــي ليــس فقــط للمــرأة انمــا أيضــا لجميــع 
الفئــات التــي تتعــرض للعنــف الجســدي أو المعنــوي، وفــي مقدمتهــم عامــالت المنــازل. وهــذا مــا نقــرؤه بوضــوح كلــي 
مــن خــالل تركيــز القاضــي علــى واقعــة منــع الزوجــة مــن الخــروج مــن المنــزل واالســتيالء علــى أوراقهــا الثبوتيــة وهي 
واقعــة يعانــي منهــا آالف عامــالت المنــازل. فــاذا كان مــن العبثــي اســتبعاد هــذه األفعــال مــن إطــار قانــون حمايــة النســاء 
مــن العنــف الزوجــي بالنظــر الــى نتائجــه الخطيــرة، مــن العبثــي أيضــا أن يبقــى القاضــي مكتــوف األيــدي إزاء األفعــال 
ــاض  ــة لتق ــرار فاتح ــذا الق ــكل ه ــا أن يش ــل تالي ــازل. ويؤم ــالت المن ــج ضــد عام ــكل ممنه ــد ترتكب بش ــي ق ــها الت نفس

اســتراتيجي لتحســين شــروط عمــل هــذه الفئــات.

الرابــع، أن هــذا االجتهــاد مــا كان ليحصــل لــو تــرك أمــر اصــدار قــرار الحمايــة للنيابــة العامــة كمــا تطالــب بــه منظمــة 

276 -   نزار صاغية، الطفل في حال الخطر، مرجع مذكور أعاله .
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كفــى. فعــدا عــن أن النيابــة العامــة ال تتمتــع بفعــل تنظيمهــا التسلســلي الهرمــي بضمانــات االســتقاللية الكافيــة، فانهــا تبقــى 
بطبيعــة عملهــا وصالحياتهــا غيــر قــادرة علــى االجتهــاد علــى النحــو الــذي تقــدم. وال يــرد علــى ذلــك أنــه يخشــى أن 
تمــارس ضغــوط كبيــرة علــى المــرأة للتنــازل عــن حقوقهــا بانتظــار قــرار الحمايــة، فبامــكان قاضــي األمــور المســتعجلة 
ــر المســتقلة  ــات العامــة غي ــن النياب ــوي بي ــط الق ــة، فيمــا أن الراب ــوم عطل ــو كان ي ــوم نفســه ول ــي الي ــرار ف أن يتخــذ الق
وأصحــاب النفــوذ قــد يحولهــا هــي الــى عامــل الضغــط األول لثنــي المــرأة عــن حقوقهــا ولتغليــب التســويات. لكــن، هــذه 

طبعــا هــي مســألة أخــرى. 
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 “أندروجين” أمام القضاء الجزائي اللبناني :
حكم ثان إلعادة تعريف المجامعة خالفاً للطبيعة277

يمنى مخلوف

فــي بــدء التكويــن كان آدم، أول الرجــال، وكانــت حــواء أولــى النســاء، ولكنــه وفقــا« ألفالطــون، قبــل آدم وقبــل حــواء، 
كان أندروجيــن، كائــن مكتمــل، يمتلــك جنــس الذكــر وجنــس األنثــى معــا«، أعضــاؤه التناســلية مزدوجــة، إال أنــه بعدمــا 

اشــتد غــروره وتجــّرأ علــى مهاجمــة اآللهــة، عوقــب فشــطر الــى جزئيــن، ذكــر وأنثــى.

ــة  ــة متحّول ــاً بتبرئ ــن ناجــي الدحــداح حكم ــدة المت ــي جدي ــي ف ــرد الجزائ ــخ 2014/1/28، أصــدر القاضــي المنف بتاري
ــد شــكل هــذا الحكــم مؤشــراً هامــاً  ــات مــع ذكــور. وق ــم عالق ــى أســاس أنهــا تقي ــم االدعــاء عليهــا عل جنســياً، بعدمــا ت
جــداً، ليــس فقــط علــى صعيــد التعامــل مــع متحولــي الجنــس ولكــن أيضــاً علــى صعيــد تفســير المــادة 534 مــن قانــون 
ــة. ومــن  ــات المثلي ــة العالق ــا اســتُخدمت لمعاقب ــاً م ــي غالب ــاً للطبيعــة، والت ــة المجامعــة خالف ــات الخاصــة بمعاقب العقوب
المعلــوم أن المــادة المذكــورة طرحــت فــي الســنوات األخيــرة إشــكاليات متنوعــة فــي الوســط القضائــي تمحــورت حــول 
معنــى العبــارات المســتعملة فيهــا، فمنهــم مــن رفــض تجريــم العالقــات المثليــة علــى أساســها، ومنهــم مــن فّســر المــادة 

علــى أنهــا تجــّرم هــذا النــوع مــن العالقــات278.

وقائع الدعوى:

 شــخص ُولــد مــع أعضــاء تناســلية مشــّوهة وغيــر مكتملــة، أي أن أعضــاءه التناســلية ال تســمح بتحديــد انتمائــه الجنســي 
ــي  ــة ف ــة ثالث ــود ألي خان ــر، إذ ال وج ــه ذك ــى أن ــخصية عل ــوال الش ــجالت األح ــي س ــجل ف ــوي، تس ــري أو األنث الذك
ــر  ــل كبي ــا شــعر بمي ــه لطالم ــى. لكن ــر أو األنث ــاً بالذك ــه إلزامي ــد والدت ــف عن ــرد يصنّ ــود األحــوال الشــخصية، والف قي
ــات  ــى عملي ــعينيات ال ــي التس ــوع ف ــى الخض ــه ال ــا أدى ب ــمه، م ــي جس ــة ف ــات األنثوي ــبب الهرمون ــرأة بس ــح ام ليصب
ــم  ــور، ت ــع الذك ــية م ــه الجنس ــر عالقات ــى أث ــي. وعل ــم اصطناع ــري وزرع رح ــتئصال للعضــو الذك ــن اس ــة م جراحي
ــد  ــى ح ــة عل ــذه المالحق ــكلت ه ــد ش ــن وق ــدة المت ــي جدي ــي ف ــرد الجزائ ــي المنف ــام القاض ــه أم ــاء علي ــه واالدع توقيف
ــه أن  ــبق ل ــد س ــي ق ــاً أن القضــاء المدن ــي، علم ــام القضــاء الجزائ ــي أم ــّول جنس ــة متح ــى لمحاكم ــة األول ــا الحال علمن
اســتجاب لطلبــات عديــدة مقدمــة مــن متحّولــي جنــس لتصحيــح قيودهــم فــي ســجالت األحــوال الشــخصية .279
تبعــاً لذلــك، ُطــرح علــى القاضــي ســؤال أساســي بشــأن مفهــوم المجامعــة خالفــاً للطبيعة.هــل هــي المجامعــة التــي تتــم 
بيــن شــخصين ينتميــان الــى الجنــس الواحــد؟ وفــي حــال اإليجــاب، كيــف يتــم تحديــد هــذا الجنــس والهويــة الجنســية؟ هــل 
هــي الهويــة المعتمــدة فــي األوراق والســجالت، أم هــي الهويــة البيولوجيــة، أو لربمــا الهويــة النفســية، أو يــا تــرى الهويــة 

277 -   نشر في المفكرة القانونية، العدد 14، شباط 2014. 
يمكن اإلطالع على ترجمة للمقال إلى اإلنكليزية على الموقع االلكتروني للمفكرة القانونية:

Redefining ”Sexual Intercourse Contrary to Nature“: A Legal Step in the Right Direction 
278 -   وحيــد الفرشيشــي ونــزار صاغيــة، العالقــات المثليــة فــي قوانيــن العقوبــات: دراســة عامــة عــن قوانيــن الــدول العربيــة مــع تقريريــن عــن لبنــان 

وتونس.
279 -   يمنــى مخلــوف، قضــاة األســاس يجتهــدون: لمتخالطــي الجنــس أن يصححــوا قيــد جنســهم فــي ســجالت النفــوس، المفكــرة القانونيــة، العــدد1، 

تمــوز 2011.
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االجتماعيــة؟ ومــا مــدى حريــة الشــخص فــي تحديــد هويتــه الجنســية وفــي ممارســة العالقــات الجنســية؟

ــوس فيشــير  ــي ســجالت النف ــا أُدرجــت ف ــم كم ــة الشــخص المته ــدء مــن هوي ــادئ ذي ب ــه ب ــي تحليل ــق القاضــي ف ينطل
ــار تطــّور  ــن االعتب ــد أخــذه بعي ــه، وبع ــخ الحكــم: وعلي ــة تاري ــه لغاي ــذ والدت ــق الشــخص من ــه يراف ــه بالذكــر. إال أن الي
ــوس  ــى ظاهــر ســجالت النف ــي المســند ال ــه األول ــاً، يتراجــع القاضــي عــن تصنيف ــاً ونفســياً وخارجي الشــخص اجتماعي
فيعــود ويشــير الــى المتهــم بمفــردات لغويــة مزدوجــة عبــر تعريفــه لــه بـ«المدعــى عليــه)ا(«، مشــدداً بذلــك علــى هويــة 
جنســية مزدوجــة، معقــدة وعميقــة، ال يمكــن وضعهــا فــي خانــة ذكــر أو أنثــى، فتظهــر لنــا للمــرة األولــى علــى الصعيــد 
القانونــي هويــة ثالثــة تشــمل الذكــر واألنثــى، وتكــّرس حريــة الشــخص فــي االنتمــاء الجنســي وإن لــم يدخــل فــي إطــار 

الفئــات المعتمــدة فــي المجتمــع.

وإن هــذا التمنــع لــه بالطبــع ارتــدادات مهمــة علــى صعيــد المــادة 534 مــن قانــون العقوبــات. فتحييــد الجنــس كعنصــر 
لتطبيــق هــذه المــادة، واالرتــكاز علــى »الشــكل الخارجــي« والتصرفــات االجتماعيــة والشــعور النفســي مــن شــأنه إعــادة 
النظــر بتجريــم العالقــات بيــن المثلييــن. إذ إنــه فــي ظــل عــدم اعتمــاد االنتمــاء الجنســي كعامــل لتطبيــق المــادة، ال يمكــن 
تعريــف المجامعــة خالفــاً للطبيعــة ســنداً لهــذا االنتمــاء عبــر تفســيرها علــى أنهــا تشــمل العالقــات بيــن األفــراد المنتميــن 

الــى الجنــس نفســه.

هــذه القــراءة للحكــم تؤكدهــا الخالصــة التــي وصــل اليهــا الحكــم بإبطــال التعقبــات الرتــكاب جنحــة المــادة 534 مــن 
ــة، عمــالً بالمبدأيــن اآلتييــن: ــاء عناصرهــا الجرمي قانــون العقوبــات النتف

أوال: مبــدأ عــدم التوســع فــي تفســير النــص الجزائي. فــي هــذا المجــال، يذّكــر الحكــم »أن المشــترع لــم يحــدد مفهومــاً 
واضحــاً للمجامعــة علــى خــالف الطبيعــة« وأنــه فــي غيــاب هــذا التعريــف، يســتعيد القاضــي ســلطة تقديريــة لتفســير 
النــص، علــى أن تفســير النــص فــي المــادة الجزائيــة يتجــه نحــو الحصــر نظــراً لمــا قــد يــؤدي التوســع فــي التفســير الــى 
تقييــد للحريــات الفرديــة. مــن هــذا المنطلــق، يذهــب الحكــم الــى تعريــف حصــري لمفهــوم »الخــالف للطبيعــة« حيــث 
إنــه يؤكــد أن »األشــخاص المصابيــن بحالــة االضطــراب فــي الهويــة الجنســية )...( وإن شــذوا عــن القاعــدة وخرجــوا 
عــن المألــوف، فهــم يبقــون مــن والدة الطبيعــة التــي لــم يخرجــوا إال منهــا«، مذّكــراً بــأن الخــروج عــن المألــوف ال يعنــي 
الشــذوذ وأن الطبيعــة ال تعــّرف بســلوك األكثريــة. ومــن هــذه الجهــة، يتميــز الحكــم بنظرتــه للطبيعــة اإلنســانية معيــداً 
بذلــك أصــداء الحكــم الصــادر عــن القاضــي المنفــرد الجزائــي فــي البتــرون بتاريــخ 2-12-2009 الــذي جــاء فيــه حرفيــاً 
»أن اإلنســان هــو جــزء مــن الطبيعــة وأحــد عناصرهــا، فــال يمكــن القــول عــن أي ممارســة مــن ممارســاته أو عــن أي 
ســلوك مــن ســلوكه أنــه مخالــف للطبيعــة حتــى ولــو كان ســلوكاً جرميــاً ألنهــا هــي أحــكام الطبيعــة«. وتجــدر اإلشــارة 
هنــا الــى مــا ذهــب اليــه الحكــم لجهــة أن مفاهيــم القانــون الجزائــي تســتقل عــن مفاهيــم األديــان الســماوية مفادهــا، فضــالً 
عــن اعتمــاد القاضــي علــى معاييــر علمانيــة مســتقلة، تحريــر الســلوكيات االجتماعيــة، خاصــة الجنســية منهــا، مــن قيــود 

األهــداف التناســلية للعالقات الجنســية. 

أمــا المنطلقــات الثانيــة التــي اســتند اليهــا الحكــم، فمفادهــا »مــا كّرســه الدســتور اللبنانــي وشــرعة حقــوق اإلنســان لجهــة 
ــذه  ــؤدي ه ــا ال ت ــم الشــخصية، خصوصــاً عندم ــع وصــون حريته ــي المجتم ــراد ف ــن األف ــان المســاواة بي وجــوب ضم
ــي الجنــس لتشــمل المثلييــن، حيــث إن  ــادئ أبعــاد تتعــدى متحول ــات الــى اإلضــرار بالغيــر. وبالطبــع، لهــذه المب الحري
المحكمــة األوروبيــة لحقــوق اإلنســان قــد ســبق لهــا أن اســتندت الــى المبــادئ نفســها إلدانــة الــدول التــي تجــّرم عالقــات 
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المثليين280 وقــد أشــار الحكــم موضــوع التعليــق فــي هــذا اإلطــار الــى »قــرار مجلــس حقــوق اإلنســان الصــادر بتاريــخ 
ــاه األشــخاص  ــز تج ــاكات والتميي ــة االنته ــراءات لمواجه ــرة، إج ــظ بوضــوح، ألول م ــذي لح ــران 2011 ال 17 حزي

بســبب ميلهــم الجنســي وهويتهــم الجنســية، وإن كان غيــر ملــزم للبنــان”.

أخيــراً، ال بــد مــن التشــديد علــى أن معضلــة المــادة 534 مــن قانــون العقوبــات ليســت بهاجــس يحصــر بمثلييــن ومتحولي 
الجنــس، فالحديــث عــن تجريــم كل مجامعــة خالفــاً للطبيعــة يثيــر مســألة مــدى حريــة األفــراد أيــاً كان ميلهــم الجنســي فــي 
تنظيــم عالقاتهــم الخاصــة خــارج إطــار الــزواج، وفــق مــا يرونــه مناســباً، دون أي تمييــز كان. إذ إنــه علــى الرغــم مــن 
أن القانــون اللبنانــي ال يعاقــب المســاكنة غيــر الزوجيــة فــي لبنــان بصــورة مباشــرة، إال أنــه عبــر التمييــز بيــن الحقــوق 
اإلرثيــة لــألوالد الناتجيــن مــن عالقــة زوجيــة وأولئــك الناتجيــن مــن عالقــة خــارج إطــار الــزواج، يعــود ويعاقبهــا وإن 

بصــورة غيــر مباشــرة.

وإلغــاء المــادة 534 مــن قانــون العقوبــات حجــر أســاس لصــد التعديــات غيــر المحقــة فــي خصوصيــة الفــرد. والحكــم 
موضــوع التعليــق يرســم لنــا مــع ســابقه المشــار اليــه أعــاله االتجــاه الــذي يقتضــي ســلوكه.

280 -   Diane Roman, Fasc. 640 : droit au respect de la vie privée, du domicile et de la correspondance, 2007 : 
» Réfutant que la protection de la morale puisse justifier des poursuites pénales, la Cour européenne des 
droits de l'homme a affirmé que ” du point de vue de la proportionnalité, les conséquences dommageables 
que l'existence même des dispositions législatives en cause peut entraîner sur la vie d'une personne aux 
penchants homosexuels, comme le requérant, prédominent aux yeux de la Cour sur les arguments 
plaidant contre tout amendement au droit en vigueur. L'accomplissement d'actes homosexuels par autrui 
et en privé peut lui aussi heurter, choquer ou inquiéter des personnes qui trouvent l'homosexualité 
immorale, mais cela seul ne saurait autoriser le recours à des sanctions pénales quand les partenaires 
sont des adultes consentants“. La protection de la vie privée fournit un cadre général interdisant à 
l'État de s'immiscer, sauf justification suffisante fournie par le risque de nuire à des individus vulnérables 
ou par des répercussions sur la collectivité )CEDH, 22 oct. 1981, Dudgeon c/ RU : GACEDH, PUF, 2005, 
p. 410, F. Sudre et al. – V. aussi, CEDH, Modinos c/ Chypre, série A. 259, 22 avr. 1993. – CEDH, ADT c/ RU, 
31 juill. 2000 : RTDH 2002, p. 345, note M. Levinet – Solution identique dans C. suprême États Unis, 26 juin 
2003, n° 02-102, John Geddes Lawrence and Tyron Garner petitioners v. Texas. – V. D. Borillo )dir.(, 
Homosexualités et droit, Les voies du droit : PUF, 1999( «.
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تغيير الجنس في حكم قضائي جديد: احترام حق الفرد في تغيير حاله281

يمنى مخلوف

ــادات  ــة اجته ــؤالء بتغذي ــر ه ــس، يثاب ــة متخالطــي الجن ــى حال ــون يرع ــرار قان ــن اق ــي ع ــّرع اللبنان ــاع المش ــع امتن م
المحاكــم اللبنانيــة. وآخــر القــرارات علــى هــذا الصعيــد، القــرار الصــادر عــن محكمــة االســتئناف المدنيــة فــي بيــروت 
ــّرة  ــا الم ــدّ علمن ــى ح ــا عل ــة كونه ــة بالغ ــرار أهمي ــذا الق ــّكل ه ــم 2015/1123. ويش ــت الرق ــخ 2015/9/3 تح بتاري
األولــى التــي تصــدر فيهــا محكمــة اســتئناف قــراراً فــي هــذا الخصــوص. ويتميـّـز هــذا القــرار لجهــة التعليــل المعتمــد فيــه 
مــن أجــل معالجــة مســألة مــدى إمكانيــة تصحيــح الجنــس لجعلــه متطابقــا« مــع الحالــة النفســية والعاطفيــة والتصرفيــة 

للفــرد كمــا ســنبين أدنــاه.

وقــد نظــرت محكمــة االســتئناف فــي طلــب تصحيــح الجنــس لجعــل قيــد المســتدعي »ذكــراً« بــدالً مــن »أنثــى« علــى 
اثــر تقــدّم هــذا األخيــر باســتئناف طعنــا« بالقــرار الصــادر عــن القاضــي المنفــرد فــي بيــروت بتاريــخ 2014/12/3. 
وكان القاضــي المنفــرد ردّ طلــب التصحيــح معتبــرا« أنــه ال يمكــن االســتجابة لــه فــي ظــل االزدواج الحاصــل بيــن قيــود 
ــي والنفســي والجراحــي  ــث أن »العــالج الهرمون ــردة، حي ــه المنف ــج عــن إرادت ــرد النات ــع الف األحــوال الشــخصية وواق
ــاس  ــي األس ــدف ف ــن يه ــم يك ــا، ل ــم منه ــعي وتصمي ــتدعية بس ــا المس ــت له ــي خضع ــة الت ــات الجراحي ــل بالعملي المتمث
الــى تصويــب العيــب الخلقــي أو حالــة اختــالط أو ازدواج جنســي كانــت تعانــي منــه، ال بــل أن جميــع هــذه العالجــات 

والعمليــات الجراحيــة هــي التــي أدّت الــى خلــق هــذا الواقــع الجديــد المســتحدث”.

ال أّن محكمــة االســتئناف اعتمــدت توجهــاً معاكســاً، توّجهــاً كان اعتمــده أكثريــة القضــاة المنفرديــن الناظريــن فــي قضايــا 
ــار االزدواج بيــن الواقــع المســتمد مــن  االحــوال الشــخصية فــي قراراتهــم فــي هــذا الخصوص282.وقــوام موقفهــا اعتب
حالــة طبيــة ضروريــة وقيــود األحــوال الشــخصية فــي خانــة الخطــأ القابــل للتصحيــح أوال« وحــق الفــرد فــي احتــرام 

حياتــه الخاصــة ثانيــا”.

االختالف بين الواقع والهوية الجنسية خطأ قابل للتصحيح:. 1

ــس  ــّول جن ــّف أنتح ــي المل ــرزة ف ــة المب ــرة الطبي ــوء الخب ــى ض ــتئناف عل ــة االس ــن محكم ــادر ع ــرار الص ــر الق اعتب
المســتأنف عبــر العالجــات الهرمونيــة والعمليــات الجراحيــة هــو عمــل طبـّـي ضــرورّي »لشــفاء وتخليــص« المســتدعي 
مــن »المعانــاة التــي رافقــت]ه[ طيلــة حيــات]ه[«، معانــاة نتجــت عــن »مــرض االضطــراب فــي الهويــة الجنســية منــذ 
طفولــة]ه[، دون ان يكــون هنــاك مــا يــدل علــى ان]ه[ تســب]ب[ لنفــس]ه[ بهــذا المــرض بفعــل ارادي مــن]ه[«. وهــي 

بذلــك دحضــت القــرار االبتدائــي الــذي اعتبــر أن الواقــع المســتحدث هــو نتيجــة اإلرادة المنفــردة.

وقــد ذهبــت محكمــة االســتئناف أبعــد مــن ذلــك، بتأكيدهــا علــى أن »حــق الشــخص فــي تلقــي العــالج الــالزم لمــا يعانيــه 

281 -    نشر في المفكرة القانونية، عدد 34، كانون األول 2015.
يمكن اإلطالع على ترجمة للمقال إلى اإلنكليزية على الموقع االلكتروني للمفكرة القانونية:

Lebanese Judicial Ruling: Respecting the Right to Sex Change
282 -   يمنــى مخلــوف، قضــاة األســاس يجتهــدون: لمتخالطــي الجنــس أن يصححــوا قيــد جنســهم فــي ســجالت النفــوس، المفكــرة القانونيــة- لبنــان، 

ــول 2011. ــدد األول، أيل الع
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مــن أمــراض جســدية ونفســية هــو حــّق أساســّي وطبيعــّي وال يمكــن ألحــد أن يحرمــه منــه«. وعلــى ضــوء ذلــك، بــدا 
التحــّول الحاصــل فــي جنــس الشــخص المعنــي علــى أنــه نتيجــة طبيعيــة لممارســة حــق طبيعــي هــو حــق العــالج مــن 
مــرض نفســي، نتيجــة جديــرة باالحتــرام. وأضافــت محكمــة االســتئناف إلــى ذلــك أّن تصحيــح األخطــاء الحاصلــة فــي 
ســجالت النفــوس بمقتضــى المــادة 21 مــن المرســوم رقــم 1932/8837 ال يقتصــر علــى األخطــاء الماديــة البحتــة بــل 
يشــمل الحقيقــة المســتحدثة. وهــذا مــا نقــرؤه فــي العبــارة الــواردة فــي قرارهــا ومفادهــا وجــوب »تصحيــح القيــد لجعلــه 

مطابقــا« للحقيقــة”.

ــدة.  ــة المعقّ ــة الفردي ــة الهوي ــون لتركيب ــة القان ــد أشــكال مواجه ــو أح ــتئناف ه ــة االس ــه محكم ــا خلصــت إلي ــع، م بالطب
ــهلة  ــور الس ــن األم ــف م ــذا التعري ــن كان ه ــي حي ــخص. وف ــف الش ــى تعري ــدف إل ــخصية ته ــوال الش ــجالت األح فس
بحيــث يتــم باالســتناد إلــى معاييــر حدّدتهــا الطبيعــة وعّرفتهــا مســبقاً، معاييــر معطــاة، وهــي فــي حالــة الجنــس معطيــات 
بيولوجيــة موضوعيــة، دخــل القانــون الــى دائــرة الغمــوض وااللتبــاس علــى أثــر المطالــب الموجهــة إليــه بوجــوب األخــذ 
بمعاييــر أخــرى مّركبــة ترتكــز علــى نظــرة الفــرد لنفســه وعلــى تصّرفاتــه فــي المجتمــع ونظــرة المجتمــع لــه283 . وأمــام 
ــدّ مــن تكريــس “واقــع  ــة، كان ال ب ــة الذاتي ــة والهوي ــة الموضوعي ــن الهوي ــز مــا بي حــرج القانــون فــي محــاوالت التميي
الحــاالت الشــخصية” الــذي هــو بطبيعتــه واقــع متخالــط ومتحــّول، ال يقتصــر علــى الواقــع البيولوجــي المحــدد عنــد والدة 

الفــرد، بــل يتعــدّاه ليشــمل تطــّور الحالــة النفســية والتصرفيــة بتعقيداتهــا المتعــددة.

والســؤال الــذي يطــرح فــي هــذا اإلطــار يتعلـّـق بمــدى إمكانيــة تكريــس هــذه الهويــات الذاتيــة مــن دون اعتمــاد أي معيــار 
موضوعــي كان. فهــل يمكــن لســجالت األحــوال الشــخصية أن تكــّرس الهويــات الذاتيــة بمعــزل عــن أي تطابــق بيولوجــي 
موضوعــي كان؟ وتحديــدا« فــي حالــة الجنــس، هــل يمكــن تكريــس جنــس مغايــر لجنــس المســتدعي عنــد والدتــه بمعــزل 
ــي حــال  ــع مســتحدث نفســيا« ومســلكيا«؟ وف ــاء بواق ــر االكتف ــت عب ــة كان ــة جراحي ــي أو عملي عــن أي عــالج هرمون
النفــي، مــا مــدى العالجــات الطبيــة المســتوجبة مــن أجــل تصحيــح الجنــس؟ هــل يمكــن االكتفــاء بالعــالج الهرمونــي أو 
بعمليــة جراحيــة واحــدة أو هــل يتوجــب أنيثبــت المســتدعي خضوعــه لعمليــات جراحيــة أدت إلــى اســتئصال األعضــاء 

التناســلية للجنــس عنــد الــوالدة وتزويــده باألعضــاء التناســلية للجنــس المطالــب باالعتــراف بــه؟

هــذه هــي أطــر النقاشــات المتداولــة حاليــا« علــى المســتوى الدولــي والتــي القــت أجوبــة متغايــرة بيــن الــدول. فكّرســت 
األرجنتيــن »الهويــة الجندرية”284التــي عّرفتهــا علــى أنهــا النمــط الداخلــّي والفــردّي الــذي يتصــّور األشــخاص مــن خالله 
الجنــدر، والــذي يمكــن أن يتطابــق مــع الجنــس المحــدد عنــد الــوالدة كمــا يمكنــه أن يختلــف عنــه عبــر تغييــر الشــكل 
الخارجــي للجســد أو وظائفــه مــن خــالل الجراحــة أو غيرهــا مــن األدوات علــى أن يتــم اختيارهــا بحريــة. كمــا يمكنــه 
أن يتضمــن تعابيــر مختلفــة عــن الجنــدر كالملبــس، أو األســلوب فــي الــكالم واإليمــاءات.285 واســتتبع هــذا التكريــس فتــح 
األبــواب أمــام تغييــر الجنــس المســّجل لألفــراد بنــاء علــى طلــب منهــم يقــدّم إلــى الجهــات اإلداريــة مــن دون فــرض أيــة 
شــروط كانــت لناحيــة خضوعهــم إلــى عــالج نفســي أو هرمونــي أو عمليــات جراحيــة مــن أي نــوع كان.286 وقــد آل هــذا 
الموقــف المتقــدم لالعتــراف بحــق الفــرد باحتــرام هويتــه الجندريــة.287 أمــا فــي فنلنــدا، فيتوجــب علــى الفــرد الــذي يطلــب 

283 -   François VIALLA, » Prolégomènes sur l'approche juridique de la transidentité «, Droit de la 
famille n° 5, Mai 2013,  dossier 13

284 -   قانون الهوية الجندرية االرجنتيني الذي صّوت عليه مجلس الشيوخ بتاريخ 2012/5/8
285 -   المادة 2 من القانون االرجنتيني .

286 -   المادة 3 والمادة 4 من القانون االرجنتيني.
287 -   المادة 1 من القانون االرجنتيني.
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تغييــر جنســه أن يخضــع لعمليــات جراحيــة إخصائيــة أو أن يكــون قــد أثبــت أنــه ال يمكنــه االنجــاب 288المقابــل، تعتمــد 
بعــض الــدول األخــرى كإســبانيا289 والمملكــة المتحــدة290 حــال« وســطا« بحيــث تشــترط خضــوع الفــرد لعــالج طبــي 
مــن دون أن تســتوجب أن يتضمــن هكــذا عــالج عمليــة جراحيــة. والجديــر ذكــره فــي هــذا الصــدد التوّجــه العــاّم فــي 
مختلــف الــدول األوروبيّــة الســتبعاد الشــرط المتمثــل بخضــوع الفــرد لعمليــات جراحيــة أو عــالج هرمونــي مــن شــأنه 

االطاحــة بقــدرة الفــرد علــى االنجــاب291. فمــاذا ســيكون موقــف القضــاء اللبنانــي أمــام هــذه التســاؤالت؟

ال يتضمــن قــرار محكمــة االســتئناف أّي ذكــر للشــروط الواجــب توافرهــا إال التذكيــر بعــدم وجــود »أي إمكانيــة لعــودة 
المســتدعي إلــى جنســه الســابق« وهــو معيــار ال تــزال تعتمــده المحاكــم الفرنســية حتــى اليــوم.292 إال أنــه يبــدو لنــا أن 
اشــتراط خضــوع الفــرد لعــالج هرمونــّي أو جراحــّي ال يجــد مبــّرراً إال فــي حــال التمســك بصــورة موضوعيــة للهويــة، 
ــة  ــي خان ــددة ال يمكــن حصرهــا ف ــارات متع ــة مــن اعتب ــا للهوي ــع لم ــي الواق ــة ف ــر متحقّق ــا غي ــت أنه وهــي صــورة ثب

تحددهــا معطيــات الطبيعــة المتحولــة.

حق الفرد في احترام حياته الخاصة: . 2

ــود االحــوال الشــخصية لفســخ  ــة الشــخصية وقي ــع الحال ــن واق ــن بي ــى التباي ــف محكمــة االســتئناف باإلشــارة ال ــم تكت ل
القــرار الصــادر عــن القاضــي المنفــرد، بــل علّلــت قرارهــا بحــق الفــرد باحتــرام حياتــه الخاصــة. فرفــض تكريــس واقــع 
ــا  ــا الشــخصية وحرياته ــة حياته ــرر لخصوصي ــر مب ــه »تعّرضــاً غي ــا خلصــت إلي ــة المســتحدث يشــكل حســب م الحال
األساســية« علــى اثــر إّطــالع الغيــر علــى االزدواجيــة المذكــورة فــي معــرض قيــام المســتدعي ب«المعامــالت االداريــة 
والقانونيــة وســواها مــن المعامــالت التــي توجــب إبــراز األوراق الثبوتيــة الرســمية والتــي تختلــف فــي ظاهرهــا عــن 

هويتــه الفعليــة”.

ــة  ــتندت محكم ــه، اس ــي يكّرس ــون داخل ــاب قان ــل غي ــي ظ ــة ف ــاة الخاص ــرد بالحي ــق الف ــي لح ــا الحمائ ــر موقفه ولتبري
االســتئناف علــى المــادة 17 مــن العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية الــذي صــادق لبنــان عليــه والــذي 

ــه الخاصــة ويمنــع التعــرض لهــا. ــكل إنســان الحــق فــي حمايــة حيات يضمــن ل

أمــا المثيــر لالهتمــام هــو استشــهاد القــرار بموقــف المحكمــة األوروبيــة لحقــوق االنســان وبالتحديــد بقراريهــا 
بتاريــخ  الصــادر  فرنســا  بتاريــخ 2002/7/11 و ب. ضــد  الصــادر  المتحــدة  المملكــة  )غودويــن ضــد 
1992/3/25( للقــول بــأن »عــدم قبــول طلــب تصحيــح الجنــس فــي ســجالت األحــوال الشــخصية تبعــا« لتبــدل 
ــوق اإلنســان  ــة لحق ــة األوروبي ــة ألحــكام المــادة 8 مــن االتفاقي جنــس صاحبهــا المتحــول جنســياً يشــكل مخالف

ــه الخاصــة”. ــرام حيات ــي تضمــن حــق الشــخص باحت والت

فمــا أبعــاد هــذا الحــق؟ وهــل هــو يتضمــن أمــرة النفــس“l’autonomie individuelle”وهــو مفهــوم طورتــه المحكمــة 

288 - Act on the Confirmation of Gender of a Transsexual 28 June 2002/563 
http://trasek.fi/wp-content/uploads/2011/03/TransAct2003.pdf
289 -   Marie LAMARCHE, »  Le transsexualisme en Espagne : loi du 15 mars 2007 sur l'identité de genre «, 
Droit de la famille n° 5, Mai 2007, alerte 45
290 - Gender Recognition Act 2004 
http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2004/7/pdfs/ukpga_20040007_en.pdf
291 - Gender Recognition Act number 25/2015؛   Open Society Foundations: ”License to be yourself“، http://
www.wpath.org/uploaded_files/140/files/license-to-be-yourself-20140501.pdf
292 -   Philippe Reigné, » La Cour de cassation et le changement d›état civil des personnes transidentitaires «, 
Droit de la famille n° 9, Septembre 2012,  comm. 131
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األوروبيــة لحقــوق االنســان وقوامــه االعتــراف بحــق الفــرد باتخــاذ القــرارات التــي يراهــا مناســبة فــي شــؤونه الخاصــة 
ــام متخالطــي  ــواب أم ــح األب ــى فت ــؤدي تكريســه ال ــة؟ وهــل ي ــة أو ديني ــم أخالقي ــا يفرضــه المجتمــع مــن قي ــأى عم بمن

الجنــس لالعتــراف بزواجهــم مــن أفــراد ينتمــون إلــى الجنــس المطابــق لجنســهم عنــد والدتهــم؟

تساؤالت يبقى للقضاء اللبناني اإلجابة عليها.
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 مفعول الدومينو في قضايا اإلدمان على المخدرات:
مبدأ »العالج كبديل من المالحقة« يتقدم في المحاكم بعد قرار محكمة 

التمييز التاريخي293

كريم نمور

فــي غضــون أســبوع واحــد، صــدرت ثالثــة قــرارات عــن محاكــم مختلفــة فــي لبنــان، أقــرت كلهــا مبــدأ »العــالج كبديــل 
ــنوات  ــل دام س ــاض طوي ــة مخ ــرارات نتيج ــك الق ــت تل ــد أت ــدرات. وق ــى المخ ــان عل ــا إدم ــي قضاي ــة« ف ــن المالحق م
ــور  ــدأ المذك ــرار المب ــة »ســكون« إلق ــا جمعي ــاض اســتراتيجي نشــطت فيه ــادرة تق ــي ســياق مب ــم ف ــام المحاك عــدة أم

ــون المخــدرات294. ــي قان ــه ف والمنصــوص عن

بالفعــل، وبالرغــم مــن صــدور قانــون المخــدرات ســنة 1998، أدى تقاعــس الدولــة عــن تفعيــل آلياتــه لمــا يزيــد عــن 15 
عامــاً الــى تعطيــل مبــدأ »العــالج كبديــل مــن المالحقــة« وتاليــاً الــى إبقــاء المنطــق العقابــي مهيمنــاً فــي العمــل القضائــي 
فــي قضايــا اإلدمــان علــى المخــدرات. ال بــل نجــح المنطــق العقابــي هــذا، ألســباب عــدة، فــي تجــاوز النصــوص القانونيــة 
حتــى بعــد تفعيــل لجنــة مكافحــة اإلدمــان فــي أوائــل ســنة 295.2013 غيــر أن مبــادرة جمعيــة »ســكون« المذكــورة انتهــت 
الــى اســتيالد انعطافــا هامــة فــي هــذا المجــال، إصــدار محكمــة التمييز قرارها المــؤرخ فــي 2013296/10/03 والــذي 
قضــى بوقــف المالحقــة ضــد شــخص مدمــن وإحالتــه الــى لجنــة مكافحــة اإلدمــان، تبعــاً لتعهــده بالعــالج. وللوصــول الــى 
ذلــك، اســتندت المحكمــة الــى قاعــدة أن »النــص القانونــي وجــد إلعمالــه وليــس إلهمالــه«، معتبــرة أنطلــب الشــخص 
المدمــن إخضاعــه للعــالج مــن اإلدمــان يشــكل دفعــاً شــكلياً وهــو يلــزم القاضــي الواضــع يــده علــى الدعــوى بوقــف الســير 

باإلجــراءات بحقــه وإحالتــه أمــام اللجنــة المذكــورة دون أن يكــون لــه أي ســلطة استنســابية فــي هــذا اإلطــار.

وقــد أســفر قــرار محكمــة التمييــز هــذا، عــن اســتيالد مفعــول دومينــو فــي محاكــم لبنانيــة مختلفــة لناحيــة إقــرار مبــدأ 
»العــالج كبديــل مــن المالحقــة«، تمثـّـل فــي صــدور القــرارات القضائيــة الثالثــة المذكــورة أعــاله مؤخــراً، وذلــك ضمــن 

فتــرة زمنيــة لــم تتجــاوز األســبوع:

فالقــرار األول صــدر عــن محكمــة اســتئناف الجنــح فــي بيــروت بتاريــخ 2014297/05/29، فــي قضيــة شــابة مدعــى 
عليهــا علــى أســاس تعاطيهــا مــادة مخــدرة. وكانــت الشــابة المذكــورة قــد تقدمــت بدفــع شــكلي أمــام القاضــي المنفــرد 
ــة مكافحــة  ــى لجن ــا ال ــا وإحالته ــة ضده ــف المالحق ــه وق ــة من ــس غســان الخــوري( طالب ــروت )الرئي ــي بي ــي ف الجزائ
ــاً  ــكيله دفع ــدم تش ــب لع ــور رد الطل ــي المذك ــدرات. إال أن القاض ــون المخ ــن قان ــادة 194 م ــاس الم ــى أس ــان عل اإلدم

293 -    نشر في المفكرة القانونية، عدد 18، حزيران 2014. 
294 -   تراجــع »المرافعــة النموذجيــة دفاعــاً عــن شــخص مدمــن مدعــى عليــه أمــام محكمــة لبنانيــة الســتهالك المــادة المخــدرة«، اعــداد نــزار صاغيــة 

وكريــم نمــور بالتعــاون مــع جمعيــة »ســكون« ومنظمــة IDLO، المنشــورة فــي المفكــرة القانونيــة، عــدد 18 حزيــران 2014.
295 -   يراجــع نــزار صاغية، »الشــرطي والقاضــي واألشــخاص الذيــن يتعاطــون المخــدرات«، دراســة بالتعــاون مــع جمعيــة »ســكون«، 
2011)منشــورة علــى موقــع »المفكرة القانونيــة« االلكترونــي: legal-agenda.com(؛ كمــا يراجــع كريــم نمــور، »خمــس مراحــل للعمــل 

القضائــي فــي قضايــا اإلدمــان: حالــة نموذجيــة لتجــاوز اآلراء المســبقة«، المفكــرة القانونيــة، العــدد 12،تشــرين الثانــي 2013.
ــرار صــادر  ــواز وناهــدة خــداج(، ق ــة مــن القضــاة ســهير الحركــة والمستشــارين غســان ف ــة )مؤلف ــة الجزائي ــة الثالث ــز، الغرف 296 -   محكمــة التميي

بتاريــخ 2013/10/03.
297 -   محكمــة إســتئناف الجنــح فــي بيــروت، الغرفــة العاشــرة )برئاســة القاضــي طنــوس مشــلب وعضويــة القاضييــن ألبــر قيومجــي وفاتــن عيســى( 

قــرار صــادر بتاريــخ 2014/05/29، منشــور على الموقــع االلكترونــي للمفكــرة القانونيــة.
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شــكلياً ولعــدم توافــر اإلجــراءات المنصــوص عنهــا فــي القانــون )علمــاً أن قــراره هــذا صــدر بعــد تفعيــل لجنــة مكافحــة 
اإلدمــان(. وقــد انتهــت محكمــة االســتئناف الــى فســخ القــرار المذكــور علــى أســاس أن طلــب اإلحالــة الــى لجنــة مكافحــة 
اإلدمــان يشــكل دفعــاً شــكلياً لوجــود مانــع قانونــي يحــول دون الســير فــي إجــراءات الدعــوى، مستشــهدة لهــذه الغايــة 

ــاً. بقــرار محكمــة التمييــز المذكــور أعــاله ومســتمدة منــه حيثياتهــا مباشــرة وحرفي

- القــرار الثانــي، صــدر عــن محكمــة الجنايــات فــي جبــل لبنــان )غرفــة الرئيــس عبــد الرحيــم حمــود( بتاريــخ 
2014/06/02 298، وآل الــى وقــف الســير بإجــراءات المحاكمــة فــي حــق شــاب مدعــى عليــه علــى أســاس تعاطيــه مــادة 
مخــدرة وإحالتــه أمــام لجنــة مكافحــة اإلدمــان لمتابعــة عالجــه تحــت إشــرافها، معتبــرة هــي األخــرى، أن طلــب إحالــة 
الشــخص المدمــن الــى اللجنــة المذكــورة يشــكل دفعــاً شــكلياً. والالفــت فــي هــذا القــرار، هــو أنــه األول الــذي يصــدر 
فــي هــذا االتجــاه فــي قضيــة تضــم الــى جانــب الشــخص المدمــن كبــار تجــار المخــدرات ومرّوجيهــا. فمــن المعلــوم فــي 
قضايــا المخــدرات، أنــه غالبــاً مــا تتــم مالحقــة المروجيــن والتجــار مــع األشــخاص المالحقيــن علــى أســاس اســتعمال 
المخــدرات التــي حصلــوا عليهــا منهــم299. وفيمــا يفــرض القانــون إفســاح المجــال أمــام الشــخص المدمــن للعــالج قبــل 
ــة قائمــة  ــى المالحق ــن تبق ــن الذي ــك بالنســبة للمروجي ــس كذل ــإن األمــر لي ــة ضــده(، ف ــاء المحاكمــة )وقــف المالحق انته
ضدهــم. وعلــى ضــوء ذلــك، طلــب الشــخص المدمــن فــي هــذه القضيــة مــن محكمــة الجنايــات أن تفصــل دعــواه عــن 

األظنــاء والمتهميــن اآلخريــن فــي الملــف تمكينــاً لــه مــن متابعــة عالجــه، فاســتجابت المحكمــة لطلبــه هــذا.

 أمــا القــرار الثالــث، فقــد صــدر عــن محكمــة الجنايــات فــي جبــل لبنــان )غرفــة الرئيــس الخــوري( بتاريــخ 
ــب مــن المحكمــة، مــن خــالل  ــد طل ــه مــادة مخــدرة، كان ق ــه لتعاطي ــة شــاب مدعــى علي 2014/06/05 300  فــي قضي
مذكــرة دفــوع شــكلية تقــدم بهــا موكلــه، أن يتــم وقــف المالحقــة ضــده وأن تتــم إحالتــه الــى لجنــة مكافحــة اإلدمــان علــى 
أن يتــم فصــل ملفــه فــي الدعــوى عــن باقــي األظنــاء والمتهميــن )ومنهــم مــن هــو مــن كبــار تجــار المخــدرات(. وفيمــا 
رفضــت المحكمــة فصــل ملفــه عــن الدعــوى األساســية وقــررت ضــم مذكــرة دفوعــه الشــكلية الــى أســاس النــزاع )أي 
أنهــا اعتبــرت أن طلــب اإلحالــة الــى اللجنــة ال يشــكل دفعــاً شــكلياً(، إال أنهــا انتهــت عنــد  إصــدار حكمهــا النهائــي بحــق 
المتهميــن وســائر المدعــى عليهــم فــي القضيــة نفســها الــى وقــف الســير فــي إجــراءات المحاكمــة بمــا يخصــه وإحالتــه 

الــى لجنــة مكافحــة اإلدمــان فــي الحكــم النهائــي.

ــذي  ــي ال ــى المنطــق العقاب ــة« عل ــل مــن المالحق ــدأ »العــالج كبدي ــدء تغليــب مب ــى ب ــرارات ال ــع، تؤشــر هــذه الق بالطب
كان ســائداً خــالل العقــود الماضيــة، ويؤمــل مــن ذلــك أن تنتهــي المحاكــم الــى فــرض تنفيــذه تلقائيــاً وتاليــاً الــى تحريــر 
األشــخاص المدمنيــن مــن دوامــة المالحقــة والمعاقبــة مــن دون عــالج. إال أنــه علــى أهميتــه، فإنــه ال يــزال يحتــاج الــى 
مزيــد مــن الجهــد مــن المحاميــن والقضــاة لتعميمــه. كمــا أن نجــاح ذلــك يبقــى مرتبطــاً بمــدى نجــاح اللجنــة المشــرفة علــى 
عــالج المدمنيــن )والتــي ال يتقاضــى أعضاؤهــا ومنهــم رئيســتها القاضيــة ريمــا أبــو خليــل أي بــدل إضافــي( فــي متابعــة 
ملفاتهــم، وخصوصــاً فــي إيجــاد إمكانــات عــالج مجانــي لهــم، وفــق مــا نــص عليــه قانــون المخــدرات. وتاليــاً، مــع تواتــر 
القــرارات اآليلــة الــى تكريــس المبــدأ المذكــور، ال بــدّ أن تتجــه اليــوم األنظــار فــي اتجــاه اللجنــة ومــن خاللهــا فــي اتجــاه 

وزارة الصحــة العامــة تحصينــاً لإلنجــاز.

298 -   محكمــة الجنايــات فــي جبــل لبنــان )المؤلفــة مــن الرئيــس عبر الرحيــم حمــود والمستشــارين راجــي هاشــم ورانيــا بشــارة( قــرار صــادر بتاريــخ 
2014/06/02، منشــور على الموقــع االلكترونــي للمفكــرة القانونيــة.

299 -   يراجع نزار صاغية،مذكور أعاله.
ــاً( قــرار  ــم عــالم ومنصــور القاعــي، منتدب ــة مــن الرئيــس هنــري الخــوري والمستشــارين ابراهي ــان )المؤلف ــل لبن ــات فــي جب 300 -   محكمــة الجناي

ــخ 2014/06/05. ــادر بتاري ص
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العالج بدالً من العقاب في مزيد من المحاكم301

خــالل شــهري نيســان وأيــار الماضييــن صــدرت ثالثــة قــرارات عــن محاكــم الجنايــات فــي منطقتــي بيــروت والبقــاع 
آلــت كلهــا الــى استكمال سلســلة الدومينــو التــي كانــت قــد بــدأت العــام الماضــي مــع صــدور قــرارات مــن محاكــم مختلفــة 
فــي لبنــان أقــرت كلهــا مبــدأ »العــالج كبديــل مــن المالحقــة والعقــاب« فــي قضايــا اإلدمــان علــى المخــدرات302. وكان قــد 
مهــد لبــدء هــذه السلســلة قــرار لمحكمــة التمييــز فــي 03/10/2013، ســبق للمفكــرة القانونيــة أن ألقــت الضــوء عليــه303.

اســكندر،  هيالنــة  القاضيــة  ترأســها  التــي  بيــروت  فــي  الجنايــات  محكمــة  عــن  صــدر  األول،  القــرار 
ــى  ــبان المدع ــن الش ــدد م ــق ع ــي ح ــة ف ــراءات المحاكم ــير بإج ــف الس ــى وق ــخ 2015/04/23، وآل ال بتاري
عليهــم علــى أســاس تعاطيهــم لمــادة مخــدرة، وذلــك بعــد فصــل ملفاتهــم عــن ملــف ســائر األشــخاص المتعاطيــن 
ــان للخضــوع  ــة مكافحــة اإلدم ــام لجن ــم أم ــداً إلحالته ــك تمهي ــا، وذل ــي الدعــوى عينه ــن ف ــن المتهمي والمروجي
إلجــراءات العــالج. ومــن المعلــوم فــي قضايــا المخــدرات، أنــه غالبــاً مــا تتــم مالحقــة األشــخاص المتعاطيــن مــع 
المروجيــن والتجــار الذيــن زودوهــم بالمــادة المخــدرة علــى خلفيــة التــالزم بيــن أفعالهــم الجرميــة. وفيمــا يفــرض 
ــة ضــده(،  ــف المالحق ــة )أي وق ــاء المحاكم ــل انته ــن للعــالج قب ــام الشــخص المدم ــون إفســاح المجــال أم القان
فــإن األمــر ليــس كذلــك بالنســبة للمروجيــن الذيــن يتعيــن االســتمرار فــي مالحقتهــم. وعلــى ضــوء ذلــك، طلــب 
ــاً لهــم مــن متابعــة عالجهــم،  األشــخاص المتعاطــون الراغبــون بالعــالج فصــل دعاويهــم عــن اآلخريــن تمكين
فاســتجابت المحكمــة لطلبهــم هــذا فــوراً. والالفــت فــي قــرار الفصــل، هــو أنــه األول مــن نوعــه الــذي يصــدر 
فــي هــذا االتجــاه عــن هــذه المحكمــة، األمــر الــذي يؤشــر الــى مــدى تفهمهــا لخصوصيــة اســتعمال المخــدر. 
ولــم تتــردد المحكمــة عينهــا فــي إصــدار قــرار ثــاٍن مماثــل للقــرار المذكــور بتاريــخ 2015/04/30 )أي بعــد 

أســبوع فقــط(.

أمــا القــرار الثالــث، فصــدر عــن محكمــة الجنايــات فــي البقــاع التــي ترأســها القاضيــة غــادة عــون، 
ــي حــق شــاب  ــف الســير بإجــراءات المحاكمــة ف ــى النتيجــة نفســها أي وق ــد آل ال ــخ 2015/05/18، وق بتاري
مدعــى عليــه علــى أســاس تعاطيــه مــادة مخــدرة وإحالتــه أمــام لجنــة مكافحــة اإلدمــان لمتابعــة عالجــه تحــت 
إشــرافها. وقــد صــدر هــذا القــرار بالرغــم مــن معارضــة أحــد مستشــاري الغرفــة القاضــي إيلــي لطيــف ألســباب 
شــكلية، مفادهــا أن طلــب المدعــى عليــه بفصــل الدعــوى يتعلــق بأساســها وال يشــكل دفعــاً شــكلياً دون أن يعلــل 
ــر  ــذي اعتب ــه أعــاله وال ــز المشــار الي ــة التميي ــرار الحاســم لمحكم ــع الق ــل رغــم تعارضــه م ــذه، ب ــه ه مخالفت
ــار  ــة. ويُش ــات الجزائي ــون أصــول المحاكم ــن قان ــادة 73 م ــوم الم ــكلياً بمفه ــاً ش ــكل دفع ــات تش ــك الطلب أن تل
الــى أن هــذا الــرأي يتبنــاه عمومــاً وبشــكل شــبه تلقائــي عــدد مــن ممثلــي النيابــات العامــة الذيــن يبنــون عليــه 

ــة. ــات المماثل ــى الطلب ــم عل اعتراضاته

وبالطبــع، تشــكل هــذه القــرارات خطــوات هامــة فــي اتجــاه تكريــس مبدأ »العــالج كبديل مــن المالحقــة والعقاب« 

301 -    نشر في المفكرة القانونية، عدد 29، حزيران 2015. 
302 -   يراجــع: كريــم نمــور، »مفعــول الدومينــو فــي قضايــا اإلدمــان علــى المخــدرات: مبــدأ’ العــالج كبديــل مــن المالحقــة ’يتقــدم فــي المحاكــم بعــد 

قــرار محكمــة التمييــز التاريخــي«، المفكــرة القانونيــة، العــدد 18، حزيــران 2015.
303 -   لالطــالع علــى القــرار يراجــع: »محكمــة التمييــز تقــر’ مبــدأ العــالج كبديــل عــن المالحقة’: نهــار جديــد آلالف األشــخاص المدمنيــن«، منشــور 

علــى الموقــع االلكترونــي للمفكــرة القانونية.
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واســتقراره ســنة فســنة فــي اجتهــادات القضــاء الجزائــي اللبنانــي، وتاليــاً فــي تعزيــز منطــق العــالج مــن اإلدمــان 
علــى منطــق المالحقــة والمعاقبــة مــع مــا يســتتبع ذلــك مــن تغييــرات هائلــة فــي فلســفة قانــون العقوبــات برمتــه. 
ــة  ــوس مالحق ــا ه ــلبية أهمه ــل الس ــن العوام ــة م ــدم بمجموع ــزال يصط ــا ي ــاد م ــذا االجته ــتقرار ه اال أن اس
ــات العامــة ومكتــب مكافحــة المخــدرات والذيــن ال يجــدون حرجــاً فــي  ــل النياب ــن مــن قب األشــخاص المتعاطي
تجاهــل هــذه االنجــازات القضائيــة مــن دون أي مبــرر، ســوى ربمــا التفاخــر بارتفــاع عــدد المالحقــات القضائيــة 
بهــذا الشــأن ســنة فســنة )2.709 شــخص مالحــق ســنة 2014 وحدهــا(. ويســجل أنــه حتــى تاريخــه، لــم تتعــدّ 
نســبة األشــخاص المحاليــن الــى لجنــة مكافحــة اإلدمــان نســبة الـــ2.2% مــن مجمــل األشــخاص المالحقيــن ســنوياً 
بهــذا الصــدد. وهنــا نعيــد اإلشــارة الــى أهميــة معالجــة العوامــل األخــرى التــي ال تــزال تســاهم فــي تعطيــل مبــدأ 

»العــالج كبديــل مــن المالحقــة والعقــاب« والتــي ســبق لنــا أن فصلناهــا فــي عــدد ســابق للمفكــرة القانونيــة304.

ــى المخــدرات ال يــزال معّطــاًل ومالحقــة األشــخاص المدمنيــن مستمرة«،نشــر فــي  ــا اإلدمــان عل ــم نمــور، »العــالج فــي قضاي 304 -   يراجــع: كري
ــي العــدد 26،آذار 2015. ــة ف المفكــرة القانوني
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 ضربة قضائية في صميم نظام الكفالة:
قاضي األمور المستعجلة يلزم صاحبة العمل بإعادة جواز سفر 

العاملة305

سارة ونسا

الحكــم موضــوع التعليــق يتصــل بقضيــة عاملــة فــي الخدمــة المنزليــة، تعرضــت لحجــز جــواز ســفرها. بالطبــع، االنتهاك 
موضــوع الدعــوى ليــس فريــداً مــن نوعــه بــل هــو شــائع جــداً فــي لبنــان، فــي هــذا البلــد الــذي طــّور نظــام االســترقاق الى 
نظــام الكفالــة ليصبح “الســيد« هــو »الكفيــل«، لتمســي تصرفــات مــن قبيــل احتفــاظ أصحــاب العمــل بــاألوراق الثبوتيــة 
العائــدة للعامــالت، أو حجزهــن فــي المنــازل، تصرفــات باتــت »مقبولة”اجتماعيــاً لــدى شــريحة كبيــرة مــن مواطنيــه. 
ــاً بكــّم هائــل مــن اآلراء المســبقة تجــاه العامــالت، أداة  ــه، يصبح التبريــر االجتماعــي لهــذه االنتهــاكات، مصحوب وعلي
فعالــة إلخراجهــا مــن دائــرة المالحقــة القانونيــة والمحاســبة. والعاملــة تتميــز فــي هــذه القضيــة عــن عشــرات اآلالف مــن 
مثيالتهــا، علــى أســاس أنهــا تمكنــت مــن اللجــوء الــى القضــاء الســترجاع جــواز ســفرها مــن صاحبــة عملهــا الســابقة. 
وقــد صــدر عــن قاضــي األمــور المســتعجلة جــاد معلــوف بتاريــخ 23-6-2014، تبعــاً للعريضــة المقدمــة اليــه، قــرار 

هــو علــى حــد علمنــا، األول مــن نوعــه بإلــزام صاحبــة العمــل بإعــادة جــواز ســفر العاملــة.

قرار قضائي يضع المسألة المطروحة عليه في إطارها االجتماعي العام

أول مــا نلحظــه فــي القــرار المذكــور هــو أن القاضــي معلــوف نظــر فــي القضيــة المطروحــة عليــه بعدمــا أعــاد وضعهــا 
فــي  إطارهــا االجتماعــي العــام. وهــذا مــا نقــرأه فــي حيثيــة وردت فــي مســتهل قــراره حيــث جــاء: »هــذه المســألة الراهنة 
تطــرح إشــكالية العالقــة القائمــة بيــن رب العمــل والعامــل/ة األجنبــي/ة فــي المنــازل )...( ال ســيما لجهــة الحــد مــن حريــة 

العامــل/ة األجنبــي/ة فــي الحركــة والتنقل”.

فمســألة حجــز األوراق الثبوتيــة العائــدة للعامــالت ليســت إال نتيجــة إلشــكالية أشــمل أال وهــي نــوع عالقــة العمــل التــي 
تربــط الطرفيــن )الكفالــة(، والتــي ينتــج منهــا وفــق مــا نقــرأه فــي متــن الحكــم »بعــض الممارســات التــي مــن المعلــوم 
ــر  ــل عب ــة والتنق ــي الحرك ــي/ة ف ــل/ة األجنب ــة العام ــن حري ــة الحــد م ــن، وال ســيما لجه ــن الكثيري ــا م انتشــارها وتقبله

وســائل عديــدة، قــد يكــون أقلهــا خطــراً حجــز جــواز الســفر بيــد رب العمــل”.

وقــد حــرص القاضــي معلــوف فــي متــن قراره على اإلشــارة الــى التبريرات الشــائعة فــي المجتمــع اللبناني لقيــام أصحاب 
ــدم،  ــن التبريرات ... تق ــد م ــه أن »العدي ــا حرفيت ــث ورد م ــة، حي ــة المنزلي ــي الخدم ــالت ف ــة العام ــز حري ــل بحج العم
كضمــان عــدم تــرك المنــزل واالســتمرار فــي العمــل طــوال مــدة العقــد« أو أيضــاً األعبــاء الماليــة التــي يتكبدونهــا مــن 
ــكار حقــوق أصحــاب العمــل المــس بالحقــوق األساســية للعامــالت  ــى إن أجــل اســتقدام العامــل/ة األجنبي/ة. ليخلــص ال

305 -    نشر في المفكرة القانونية، العدد 19، تموز 2014. 
يمكن اإلطالع على ترجمة للمقال إلى اإلنكليزية على الموقع االلكتروني للمفكرة القانونية:

A Judicial Blow to Lebanon’s Sponsorship System: Employer Must Return Domestic Worker’s Passport
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علــى أســاس هــذه التبريرات. فــأي تقييــد لحريــة التنقــل، »ال يمكــن أن يتــم إال اســتثنائياً وبموجــب نــّص قانونــي، ومــن 
قبــل جهــة رســميّة، تحــت رقابــة المحاكــم”.

حرية التنقل، حرية أساسية ذات قيمة دستورية

وللتوصــل الــى ذلــك، شــدد القاضــي بدايــة علــى خطــورة حجــز جــواز ســفر العامالت. فجــواز الســفر هــو الوثيقــة التــي 
ــان  ــه »يشــكل بالنســبة الــى األجانــب المقيميــن فــي لبن ــه، فضــالً عــن كون ــم ب ــد المقي تمكــن الشــخص مــن مغــادرة البل
الوســيلة األساســية للتعريــف عــن أنفســهم والمســتند الرئيســي فــي أيــة معاملــة رســمية، ســواء لالســتحصال علــى اإلقامــة 

أو الضمــان الصحــي أو الحصــول علــى أي مــن الخدمــات األساســية”.

وقــد اســتند القاضــي فــي قــراره الــى مواثيــق األمــم المتحــدة والمعاهــدات الدوليــة الموقعــة التــي صــادق عليهــا لبنــان، 
ــي الخــاص  ــد الدول ــا  العه ــي مقدمه ــي، وف ــون الوضع ــى القان ــي تســمو عل ــتور والت ــة الدس ــا مقدم ــت اليه ــي أحال والت
بالحقــوق المدنيــة والسياســية، واتفاقيــة القضــاء علــى جميــع أشــكال التمييــز )واإلشــارة الــى هــذه المــادة أمــر اســتثنائي(، 

والتــي تكــّرس جميعهــا الحــق الجوهــري بحريــة التنقــل دون التمييــز بيــن مواطــن وغيــر مواطــن.

وتبعــاً لذلــك، أشــار القاضــي الــى أن إقــدام أصحــاب العمــل علــى حجــز جــواز ســفر العمــال األجانــب هــي ممارســة ذات 
طابــع تمييــزي، كونهــا تقتصــر علــى العامــالت األجنبيــات فــي الخدمــة المنزليــة »بحيــث لــم يرشــح الــى العلــن أيــة حالــة 

حجــز جــواز ســفر لبنانــي مــن قبــل رب العمــل”.

ــر حجــز جــواز ســفر العامــالت  ــل لتبري ــا أصحــاب العم ــي به ــي يدل ــول إن الحجــج الت ــى الق ــك ال ــص بنتيجــة ذل وخل
وأبرزهــا األعبــاء الماليــة التــي تكبدوهــا الســتقدامها الــى لبنــان”ال يمكــن أن تشــكل أي تبريــر لمخالفــة الحقــوق األساســية 
ــة ال يمكــن أن يكــون وســيلة لضمــان هــذه  ــة، ذلــك أن حجــز الحري للعامــل/ة األجنبــي/ة وحجــز جــواز الســفر كضمان

الحقــوق الماديــة، كمــا ال يمكــن أن يكــون ضمانــة لعــدم تــرك العمــل”.

»ترك العمل ال يشكل جرماً جزائياً«

وبمــا ال يقــل أهميــة عــن ذلــك، مقاربــة القاضــي لمســألة تــرك العامــالت فــي الخدمــة المنزليــة لعملهــن. ففــي ظــل وجــود 
ــة بالحبــس وبغرامــة  ــه العامل ــة القضــاء لواقعــة تــرك العمــل باعتبارها “فراراً”306تعاقــب علي نظــرة ســائدة فــي مقارب
وأحيانــاً بالتعويــض لصاحــب العمــل عــن التكاليــف التــي تكبدوهــا الســتقدام العاملــة307 ، أكــد القاضــي معلــوف أن تــرك 
العامــالت لعملهــن هــو مجــرد »خــالف عقــدي أو فســخ غيــر مبــرر للعقــد« وليــس جرمــاً جزائيــاً. وتبعــاً لذلــك، لــم يجــد 
القاضــي مــا يدعــوه الــى إحالــة الملــف الــى النيابــة العامــة كمــا يجــب عليــه عنــد اكتشــافه جرمــاً جزائيــاً بمناســبة النظــر 

فــي قضيــة معينــة.

306 -   سارة ونسا، »حين تفر العامالت من جور أصحاب العمل: أين الجرم؟«، المفكرة القانونية، العدد 10، تموز 2013
307 -   ســارة ونســا، »وجــه جديــد لنظــام الكفالــة: مخالفــة األجنبــي لشــروط اإلقامــة يوجــب تعويضــاً لصاحــب عملــه« المفكــرة القانونيــة، العــدد 13 

شــباط 2014
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ويكــون القاضــي معلــوف بحكمــه هــذا قــد أســس لســابقة فــي قضايــا العامــالت فــي الخدمــة المنزليــة. ففضــالً 
ســفر  جــواز  بإعــادة  العمــل  صاحبــة  يلــزم  المســتعجلة  األمــور  قضــاء  عــن  صــادر  حكــم  أول  كونــه  عــن 
العاملــة، فقــد حــرص القاضــي معلــوف علــى تأكيــد عــدم قانونيــة عــدد مــن الممارســات الناتجــة مــن نظــام 
»هيومــن  تقريــر  وفــق  الــذي،  اللبنانــي،  للقضــاء  األمــام  الــى  كبيــرة  خطــوة  ســجل  قــد  يكــون  كمــا  الكفالــة. 
رايتــس وتــش« الصــادر عــام 2010، كان ينظــر الــى هــذه الممارســة علــى أنهــا بديهيــة308، ال بــل ذهــب أحــد 
ســفرهما«309. جــواز  »بســرقة  المنزليــة  الخدمــة  فــي  عاملتيــن  اتهــام  الــى  العــام 2000  فــي  التحقيــق   قضــاة 

308 -   هيومن رايتس وتش، »بال حماية، إخفاق القضاء اللبناني في حماية عامالت المنازل الوافدات«، 2010
ــه« المفكــرة  ــة يوجــب تعويضــاً لصاحــب عمل ــي لشــروط اإلقام ــة األجنب ــة: مخالف ــد لنظــام الكفال ــه.  ســارة ونســا، »وجــه جدي 309 -   المرجــع عين

ــباط 2014 ــدد، 13ش ــة، الع القانوني



227

الفصل الثالث : في األحكام الهامة من وجهة نظر حقوقية

المفكرة القانونية 2016

 حكم قضائي يقر حق عاملة منزلية بأجورها بعد 16 سنة :
للعامالت المنزليات حق التقاضي أيضا310ً

سارة ونسا

صــدر بتاريــخ 2014/12/3 حكــم عــن مجلــس العمــل التحكيمــي فــي طرابلــس برئاســة القاضــي منيــر ســليمان، ألــزم 
ــة(،  ــة )المدعي ــة المنزلي ــي الخدم ــة ف ــدة للعامل ــل عائ ــالث ســنوات عم ــل بتســديد أجــور مســتحقة عــن ث ــة العم صاحب
باإلضافــة الــى تعويــض شــهر إنــذار. وقــد اســتند المجلــس لهــذه الغايــة الــى المــادة 656 مــن قانــون الموجبــات والعقــود، 
ــدة مــن 1998  ــرة الممت ــد عملــت خــالل الفت ــة ق ــون العمــل311. وكانــت العامل ــازل مــن قان تبعــاً الســتثناء عامالت المن
ــت  ــك، حصل ــة. وبذل ــي تمنعــت عــن تســديدها أي أجــر محتفظــة بأوراقهــا الثبوتي ــدى المدعــى عليهــا الت ــى 2001 ل ال
المدعيــة بعــد ســت عشــرة ســنة مــن بــدء عملهــا وبعــد ثــالث عشــرة ســنة مــن تــرك عملهــا وبعــد إحــدى عشــرة ســنة 
مــن ترحيلهــا وســبع ســنوات مــن تقديــم دعواهــا أمــام المجلــس علــى حكــم ابتدائــي بإقــرار حقهــا بأجورهــا الزهيــدة التــي 
ــة  ــى صاحب ــل عل ــد ادعــت مــن قب ــة كانــت ق ــى أن العامل ــم تتقــاض حتــى اللحظــة أي قــرش منهــا. تجــدر اإلشــارة ال ل
العمــل بجــرم إســاءة األمانــة، أمــام القاضــي المنفــرد الجزائــي فــي أميــون، فنالــت حكمــاً ســرعان مــا فســخته محكمــة 
االســتئناف فــي الشــمال فــي 2006/11/30، بحجــة أن طبيعــة النــزاع بيــن الطرفيــن هــو مدنــي ناشــئ عــن عقــد العمــل 
وليــس جزائيــاً. 312 وبذلــك، نفهــم أن وكالء المدعيــة لــم يلجــؤوا الــى المجلــس التحكيمــي إال بعدمــا خــاب مســعاهم أمــام 
القضــاء الجزائــي، وهــذا مــا يفســر تأخرهــم فــي اللجــوء الــى هــذا المجلــس. ويســتدعي هــذا الحكــم مالحظــات عــدة، 

أبرزهــا اآلتيــة:

األول، أنه يشكل إثباتاً جديداً على خطورة المخالفات المرتكبة بحق عامالت منزليات:

يظهر من الحكم مجموعة من المخالفات الكبرى المرتكبة بحق العاملة.

فعلــى صعيــد تســديد األجــور، تبيــن للمجلــس أن العاملــة لــم تتقــاض أي أجــر علــى مــدى ثــالث ســنوات مــن عملهــا لــدى 
المدعــى عليهــا. وكانــت هــذه األخيــرة قــد حاولــت نقــض االدعــاء مــن خــالل قولهــا بأنــه ليــس للعاملــة أي دليــل علــى 
عــدم قبضهــا أجورهــا، ســاعية مــن خــالل ذلــك الــى نقــض عــبء اإلثبــات الــذي يقــع مبدئيــاً علــى الــذي يدّعــي القيــام 
بواجبــه )تســديد األجــر(. وقــد زعمــت فــي هــذا اإلطــار أنهــا كانــت تســدد أجــور العاملــة مــن خــالل حــواالت مصرفيــة 
الــى عائلتهــا. لكــن هــذه الحجــة ســقطت حيــن عجــزت عــن التصريــح عــن اســم المصــرف كمــا تمنعــت عــن إبــراز أي 
مــن اإليصــاالت »متذرعــة بعامــل الوقــت والنســيان، علمــاً أن المطالبــة باألجــور مــن قبــل المدعيــة والنزاعــات بشــأنها 
اســتهلت بعــد أقــل مــن شــهرين علــى تــرك المدعيــة لمنــزل المدعــى عليهــا أي بعــد أقــل مــن ثالثــة أشــهر علــى دفــع آخــر 

310 -   نشر في المفكرة القانونية، العدد 24، كانون الثاني 2015. 
311 -   ســارة ونســا، المفكــرة تدشــن مرصــدا لقضايــا عامــالت المنــازل امــام القضــاء: العامــالت أمــام مجالــس العمــل التحكيميــة فــي بيــروت وبعبــدا، 

المفكــرة القانونيــة، العــدد 9، أيــار 2013.
312 -   تراجــع بهــذا الصــدد المقابلــة التــي أجرتهــا المفكــرة القانونية مــع األســتاذ روالن طــوق، منشــور علــى الموقــع االلكترونــي للمفكــرة القانونيــة 

فــي 2013-8-13.
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أجــر مفتــرض لهــا”313.

كمــا ظهــر مــن تحقيقــات وزارة العمــل أن صاحبــة العمــل لــم تكــن تســمح للعاملــة بالخــروج مــن المنــزل. وفــي االتجــاه 
نفســه، ظهــر أنهــا كانــت تحتفــظ بأوراقهــا الثبوتيــة فلــم تســلمها إياهــا إال بعدمــا تأكــد تســفيرها وترحيلهــا مــن قبــل األمــن 

العــام بعــد القبــض عليهــا بعــد ســنتين مــن تركهــا العمــل.

ــزل  ــا بالخــروج مــن المن ــالث ســنوات، مــن دون أن يســمح له ــت ســخرة طــوال ث ــد عمل ــة ق ــه، يظهــر أن العامل وعلي
ــاّرة، فتــم توقيفهــا  ــاً«، عــدّت بحكــم الف أو حتــى باالحتفــاظ بأوراقهــا الثبوتيــة. وأنهــا حيــن خرجــت مــن المنــزل »هرب
)لــم يشــر الحكــم الــى مــدة التوقيــف( وترحيلهــا مــن دون أن تســتوفي أي قــرش عــن ســنوات عملهــا الطويلــة .
وفــي هــذا اإلطــار، وإذ تثبـّـت المجلــس مــن عــدم تســديد األجــور )وهــو األمــر الــذي يدخــل مباشــرة ضمــن اختصاصاتــه 
فــي هــذه الدعــوى(، فإنــه أشــار عرضــاً الــى احتمــال وجــود »أمــور)ا( أخــرى علــى درجــة مــن الخطــورة .. ال تدخــل 
ضمــن إطــار الدعــوى الراهنــة باســتثناء هــذه األخيــرة«. ومــن المرجــح أن يكــون الحكــم قــد قصــد توفــر مفهــوم العمــل 
القســري الــذي هــو شــكل مــن أشــكال اإلتجــار بالبشــر كمــا عرفتــه الفقــرة األولــى مــن المــادة 586 مــن قانــون العقوبــات 
ــد  ــورة ق ــال المذك ــت األفع ــو كان ــة ل ــة العام ــف للنياب ــة المل ــس إحال ــكان المجل ــع، كان بإم ــام 2011.وبالطب ــة ع المعدل

حصلــت بعــد إقــرار قانــون جرائــم اإلتجــار بالبشــر ولــم يكــن مــر الزمــن عليهــا.

الثاني، أنه يكشف عن محدودية الحماية القضائية والقانونية للعاملة:

تظهر محدودية الحماية القضائية والقانونية من خالل أمور عدة.

ــرة عملهــا، لوجــود اســتحالة  ــوع كان، خــالل فت ــة مــن أي ن ــى أي خطــوة قضائي ــادر ال ــم تب ــة ل ــة أن العامل فنلحــظ بداي
عمليــة للقيــام بذلــك، فــي ظــل منعهــا مــن الخــروج مــن المنــزل. كمــا نلحــظ أنهــا لــم تقــم بذلــك حتــى بعــد تركهــا العمــل 
بــل اكتفــت بتوجيــه إنــذار بوجــوب تســديدها أجورهــا وأنهــا لــم تباشــر االدعــاء إال بعــد القبــض عليهــا بعــد ســنتين مــن 
تركهــا العمــل. ومــرد ذلــك هــو طبعــاً هشاشــة وضعهــا بعدمــا جعلهــا نظــام الكفالــة فــي وضــع الخارجــة عــن القانــون 
ــك،  ــة تســليم لذاتهــا. وبذل ــور تركهــا العمــل، مــا يجعــل أي ادعــاء مــن قبلهــا بمثاب ــان ف ــي لبن ــدة لحــق اإلقامــة ف والفاق
شــكلت هــذه القضيــة دليــالً إضافيــاً علــى مــا أســميناه صناعة المحاكمــة الغيابيــة 314، أي أن العاملــة ال تباشــر ادعاءهــا، 

مهمــا بلــغ حجــم المظالــم ضدهــا، إال بعــد ترحيلهــا.

األمــر الثانــي المعبــر عــن محدوديــة الحمايــة القانونيــة، تمثــل فــي رد دعواهــا الجزائيــة بعــد ثــالث ســنوات مــن تقديمهــا، 
ــاً جــرم إســاءة  ــن فســخت محكمــة اســتئناف الشــمال الحكــم الصــادر لمصلحتهــا بعــدّ صاحــب العمــل مرتكب ــك حي وذل
األمانــة بحقهــا. وكان بعــض المحاميــن، وفــي مقدمهــم روالن طــوق، قــد ســعوا الــى تكييــف عــدم تســديد األجــر بإســاءة 

أمانــة، إلحاطــة العاملــة بضمانــة تحصيــل حقهــا بفعاليــة وســريعاً.

األمــر الثالــث، تمثــل فــي بــطء مجلــس العمــل التحكيميــة، وتحديــداً فــي هيئاتــه الســابقة وربمــا مــا كان الحكــم يصــدر لــوال 
تغيــر رئيســه. ومــا يثيــر االنتبــاه فــي قضيتنــا هــذه، هــو مــرور مــا يعــادل عامــاً كامــالً بيــن كل إجــراء وآخــر منــذ تاريــخ 
تقديــم الدعــوى أمــام المجلــس. فعلــى ســبيل المثــال، وردت أول الئحــة جوابيــة مــن صاحبــة العمــل، المدعــى عليهــا، 

313 -   العبارات بين القوسين وردت في متن الحكم.
314 -   سارة ونسا، عامالت المنازل، النيابة العامة واالمن العام: هكذا تنظم المحاكمة الغيابية، المفكرة القانونية، العدد 12،كانون اول 2013
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بعــد ســنة علــى تقديــم اســتحضار الدعــوى. وعــام كامــل آخــر مــر بعــد تقديــم الالئحــة الجوابيــة األولــى وجلســة التحقيــق 
ــدة فــي وزارة العمــل. وتتبعهــا ســنة أخــرى بيــن جلســة التحقيــق وصــدور مطالعــة مفــوض الحكومــة، لتلحقهــا  المنعق
ســنة إضافيــة مــن االنتظــار قبــل دعــوة المجلــس الفرقــاء لجلســة اســتجواب. وأخيــراً وبتاريــخ 2013/3/6 صــدر عــن 
المجلــس قــرار قضــى »بتكليــف المدعيــة بإبــراز التحقيقــات الجاريــة معهــا فــي وزارة العمــل، فــي حــال وجودهــا، وتلــك 
ــام رئاســة  ــد اســتالمه مه ــر ســليمان، بع ــل مســارعة القاضــي مني ــام«. ويلحــظ بالمقاب ــل األمــن الع ــي تمــت مــن قب الت
ــخ 2014/11/5 ليصــدر حكمــه بعــد  ــام المحاكمــة بتاري ــى اختت ــة، ال ــي هــذه القضي ــه ف ــس، خــالل أول جلســة ل المجل
أقــل مــن شــهر مــن ذلــك التاريــخ. فــي القضيــة بتاريــخ 2014/12/3 خاصــة فــي ظــل انتفــاء الحاجــة الــى المزيــد مــن 
المماطلــة أو أي تفصيــل إضافــي. وقــد كان مــن الالفــت فــي الحكــم تأكيــد المجلــس فــي هيئتــه الجديــدة علــى اختصاصــه 
للنظــر فــي هــذه القضيــة رغــم اســتثناء عامــالت المنــازل مــن حمايــة قانــون العمــل. فـــ«ال يكــون اختصــاص مجلــس 
العمــل التحكيمــي محصــوراً بتطبيــق أحــكام قانــون العمــل، أقلــه لناحيــة إعطــاء الوصــف الصحيــح للعقــد، بــل يشــمل 
النزاعــات بيــن األجــراء وأصحــاب العمــل الناجمــة عــن تطبيــق عقــد العمــل. وبالتالي فــإن معيــار هــذا االختصــاص هــو 

طبيعــة العقــد وليــس القانــون الواجــب التطبيــق”.

ــوق  ــان حق ــي ضم ــل ف ــة ووزارة العم ــوض الحكوم ــلبي لمف ــن دور س ــف ع ــه يكش ــث، أن الثال
ــراء: األج

مــن خــالل قــراءة ملــف الدعــوى، كان مــن الالفــت جــداً أن تأتــي مطالعــة مفــوض الحكومــة مســاندة إلدالءات صاحبــة 
العمــل لجهــة عــدم اختصــاص هــذا المجلــس بالنظــر فــي القضيــة المطروحــة أمامــه وذلــك ســنداً ألحــكام المــادة 7 مــن 
ــون العمــل. ويكــون مفــوض  ــة مــن االســتفادة مــن أحــكام قان ــي الخدمــة المنزلي ــي تســتثني العمــال ف ــون العمــل الت قان
الحكومــة، بمطالعتــه هــذه، قــد أوصــى بحجــب حــق العاملــة بالتقاضــي والمطالبــة بحقوقهــا، بعدمــا كانت محكمة اســتئناف 
الشــمال قــد توصلــت الــى إلغــاء حقهــا فــي المداعــاة جزائيــاً بعــد ســنوات عــدة مــن المداعــاة كمــا ســبق بيانــه. وعليــه، 
الجديــر بالذكــر أن هــذه القضيــة ليســت القضيــة الوحيــدة التــي يظهــر فيهــا انحيــاز مفــوض الحكومــة لمصالــح أصحــاب 
العمــل انحيــازاً فاقعــاً، مــن شــأنه أن يــؤدي الــى حجــب حــق العامــل بالتقاضــي .ففــي قضيــة أخــرى 315أيضــاً مرتبطــة 
بعــدم تســديد أجــور عاملــة فــي الخدمــة المنزليــة، اعتبــر مفــوض الحكومــة أن مســؤولية الفســخ تقــع علــى عاتــق العاملــة 

التــي »فــّرت« مــن منــزل صاحــب العمــل رغــم أن هــذا األخيــر كان قــد امتنــع عــن تســديدها أجــوراً ألشــهر عــدة.

ورغــم أن المجلــس رفــض فحــوى هــذه المطالعــة مــن خــالل حيثيــات مبدئيــة كمــا ســبق بيانــه، فــإن مــن شــأن 
وجــود مطالعــة أن يطــرح إشــكالية الــدور المرتقــب مــن مفوضــي الحكومــة لــدى مجالــس العمــل التحكيميــة. فمــا 
هــي الوظيفــة المرتقبــة منهــم؟ ومــا هــي المبــادئ التــي يقتضــي بهــم التقيــد بهــا فــي إطــار القيــام بهــذه الوظيفــة؟

بقــي أن نشــير الــى أن هــذه القضيــة تثبــت أيضــاً إمكانيــة تفعيــل مجالــس العمــل التحكيميــة عنــد تعييــن قضــاة كفوئيــن، 
علهــا تخــرج مــن ركودهــا الــذي غالبــاً مــا يصــل الــى درجــات مــن البــطء ال تتناســب إطالقــاً ال مــع موضــوع الدعــوى 

وال مــع التــزام الدولــة بتأميــن حمايــة فعالــة وســريعة لحقــوق األجــراء.

315 -   سارة ونسا، المفكرة تدشن مرصدا لقضايا، مذكور اعاله
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 محكمة العمل في صيدا تكرس العقوبة المدنية
 في قضايا العمل المنزلي316

قليلــة هــي األحــكام التــي صــدرت عــن مجالــس العمــل التحكيميــة فــي قضايــا عامــالت المنــازل، رغــم فداحة االعتــداءات 
الحاصلــة فــي هــذا المجــال حيــث تبقــى الحمايــة القانونيــة فيــه بحدهــا األدنــى. ولعــل الســبب الرئيــس لقلــة هــذه الدعــاوى 
هــو أمــر مــن أربعــة: )1( لــزوم الصمــت ازاء االعتــداءات مــن بــاب »العــض علــى الجــرح« أو »بلــع المــوس«، )2( 
ترحيــل العاملــة بعدمــا تركــت منــزل صاحــب العمــل األمــر الــذي يــؤدّي الــى تســفير مطالبهــا معهــا، )3( اجــراء التســوية 
مــع صاحــب العمــل بــأي شــروط للحصــول علــى تنازلــه عــن كفالتــه عنهــا، أو أيضــا )4( غيــاب المســاعدة القانونيــة. واذ 
وثّقــت المفكــرة القانونيــة عــدداً مــن هــذه األحــكام بقبــول طلبــات العامــالت )آخرهــا الحكــم الصــادر عــن مجلــس العمــل 
التحكيمــي فــي طرابلــس فــي 3-12-2014(، فانهــا تجــد اليــوم فائــدة كبيــرة فــي االضــاءة علــى ثالثــة أحــكام صــادرة 

عــن مجلــس العمــل التحكيمــي فــي صيــدا مــازن عاصــي، آخرهــا صــدر فــي نيســان 2015.

ومــا يميــز هــذه األحــكام هــو أنهــا لــم تكتــِف بإلــزام صاحــب العمــل بتســديد العاملــة أجورهــا غيــر المســدّدة، انمــا ألزمتــه 
ــذه الحــاالت  ــي بعــض ه ــا ف ــوم به ــغ المحك ــدو المبال ــا. واذ تب ــذي أصابه بتســديد تعويضــات عــن العطــل والضــرر ال
ــاّن  ــال(، ف ــه العامــالت )عــدم تســديد أجرهــا طــوال 17 شــهرا مث ــد تكبدت ــذي ق ــى حجــم الضــرر ال ــة بالنســبة ال متدنيّ
ــد يستســهل أصحــاب  ــي ق ــة االنتهــاكات الت ــع كلف ــى رف ــؤدّي ال ــادّي ي ــادة تأسيســيّة لتطــّور اجته ــى م هــذه األحــكام تبق
العمــل ارتكابهــا ضدّهــن. فتشــكل التعويضــات المدنيـّـة المحكــوم بهــا رادعــا لهــا فــي ظــل ضعــف اآلليــات الجزائيــة فــي 
هــذا المجــال. وقبــل أن نعــرض حيثيــات هــذه األحــكام، يتعيــن لفــت النظــر الــى أن تقييــم القاضــي للضــرر كان يكــون 
ــى اللحظــة ســدّا  ــة يبقــى حت ــه. لكــن نظــام الكفال ــه تســنى للعامــالت أن يرويــن قصصهــن أمــام محكمت ــو أن ــا ل مضاعف
منيعــا أمــام تطــور روايــات مــن هــذا النــوع أمــام القضــاء، وهــي الروايــات التــي باتــت تشــكل ضــرورة لتطــور خطــاب 

قضائــي يكــون علــى مســتوى االنتهــاكات المرتكبــة.

الحكم الصادر في 2015-4-7

عرضــت المدعيــة أنهــا عملــت فــي منــزل المدعــى عليهــا دون أن تنــال أجورهــا بحيــث ترتــب لهــا مبلــغ 2400 د.أ. 
وعندمــا طالبــت بهــذا المبلــغ، تعرضــت للضــرب المبــرح األمــر الــذي دفعهــا الــى اللجــوء الــى رابطــة كاريتــاس التــي 

أبلغــت األمــن العــام بالواقعــة وأُجــرَي التحقيــق.

المدعــى عليهــا عرضــت أن المدعيــة حضــرت معهــا الــى لبنــان مــن جنــوب أفريقيــا... بعدمــا قامــت بدفــع أجرهــا ســلفا 
الــى ذويهــا هنــاك كمــا هــي العــادة، وبعــد فتــرة مــن الزمــن بــدأت تتكاســل وتهمــل عملهــا، الــى أن غــادرت المنــزل .
وبمــا أنــه بعــد ثبــوت عــدم دفــع المدعــى عليهــا ألجــور المدعيــة عــن مــدة عملهــا البالغــة ســنة وثالثــة أشــهر، فيكــون 

الفســخ الحاصــل لعالقــة العمــل بينهمــا واقعــا علــى مســؤولية المدعــى عليهــا وحدهــا، 

وبمــا أنــه والحــال كذلــك، يترتــب للمدعيــة تعويــض يعــادل أجــرة شــهر كامــل كبــدل تنبيــه ســندا للمــادة 652 مــن قانــون 
موجبــات وعقــود وأجــرة شــهرين ســندا للمــادة 656 م.ع، وتعويــض يعــادل أجــرة 8 أيــام ســندا للمــادة 652 م.ع،
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وبمــا ان هــذه المحكمــة، وبعــد األخــذ بعيــن االعتبــار أيضــا عــدم تســديد مســتحقات وأجــور المدعيــة حتــى بعــد 
انتهــاء عملهــا والمماطلــة بهــذا األمــر، فانهــا تقــدر العطــل والضــرر المتوجــب بمبلــغ 4 مالييــن ليــرة لبنانيــة.

الحكم الصادر في 2014-8-26
عرضــت )المدعيــة( أنهــا اســتحضرت الــى لبنــان بواســطة المدعــى عليــه .. للعمــل فــي الخدمــة المنزليــة حيــث 
أودعهــا للعمــل فــي عــدة منــازل اضافــة الــى منزلــه الخاص.وأضافــت أنــه يتوجــب لهــا أجــرة خمســة أشــهر 
ــتخدامها  ــا واس ــاءة معاملته ــة واس ــا العطــل والضــرر بســبب ســوء الني ــا يتوجــب له ــا..، كم ــم تقبضه ــل ل عم

واجبارهــا علــى العمــل فــي عــدة منــازل وعــدم أداء أجورهــا فــي مواعيدهــا،

وبمــا أنــه وبعــد ثبــوت عــدم دفــع المدعــى عليهــا ألجــور المدعيــة المســتحقة، وثبــوت اســاءة الحــق بالدفــاع مــن خــالل 
المماطلــة فــي اجــراءات المحاكمــة واســتمهاله بواســطة وكيلــه مــرارا وتكــرارا للحضــور دون جــدوى من قبــل المحكمة، 
ــا يتحمــل مســؤولية  ــه، كم ــل اكتمــال مدت ــة قب ــن المدعي ــه وبي ــد العمــل بين ــه يتحمــل المســؤولية عــن فســخ عق ــرى أن ن

األضــرار الالحقــة بســبب التأخيــر فــي ســير المحاكمــة،

وبما أن المحكمة تقدر العطل والضرر .. بمبلغ مليوني ليرة لبنانية...ـ

الحكم الصادر في 2014-2-6

“وبمــا ان عــدم قيــام المدعــى عليهــا بدفــع أجــور المدعيــة فــي مواعيدهــا والتهــرب مــن دفــع هــذه األجــور والــذي تمثــل 
مؤخــرا بعــرض مبلــغ 500 د.أ فقــط كتســوية نهائيــة وذلــك أثنــاء اســتجوابها لــدى األمــن العــام اللبنانــي، كل ذلــك يؤكــد 
ــي دفعتهــا للتوقــف  ــة وهــي الت ــن المدعي ــد العمــل الجــاري بينهــا وبي ــت بشــروط عق ــي أخل أن المدعــى عليهــا هــي الت
والهــرب مــن المنــزل واللجــوء الــى رابطــة كاريتــاس للمطالبــة بحقوقهــا. وفعــل المدعــى عليهــا لهــذه الناحيــة يشــكل 
تعســفا مــن جانبهــا يرتـّـب علــى عاتقهــا جميــع التبعــات الناتجــة عــن صــرف المدعيــة مــن العمــل وذلــك بحســب المــادة 

654 مــن قانــون موجبــات وعقــود )م.ع(،

وبمــا أنــه والحــال كذلــك، يكــون للمدعيــة الحــق ببــدل االنــذار ســندا للمــادة 652 م.ع يســاوي 8 أيــام. وأجــرة 
شــهرين صــرف مــن الخدمــة ســندا للمــادة 656 م.ع،

وبمــا أن المحكمــة تــرى منــح المدعيــة عطــال وضــررا قيمتــه مليــون وخمســمائة ألــف ل.ل، بســبب ســوء نيــة 
المدعــى عليهــا وعــدم اســتيفائها حقوقهــا فــي أوقاتهــا والضــرر الناتــج عــن هــذا الفعــل.
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 منعاً للظلم المزدوج، طانيوس السغبيني يحسم مدة التوقيف
غير المشروع لدى األمن العام من العقوبة317

ــة  ــة ثالث ــوس الســغبيني حكمــاً بإدان ــن طاني ــدة المت ــي فــي جدي ــرد الجزائ ــخ 2014/1/8، أصــدر القاضــي المنف بتاري
ــة أجنبيــة، بجرائــم عــدة أهمهــا جــرم الســرقة. وقــد عمــد القاضــي، بعــد تحديــد عقوبــة هــذه  أشــخاص، أحدهــم عامل
األخيــرة، الــى حســم الغرامــة المحكــوم بهــا »مــن فتــرة توقيفهــا بعــد إخــالء ســبيلها«. وإذ ترشــح هــذه العبــارة عــن 
تناقــض واضــح لتحدثهــا عــن فتــرة توقيــف الحــق إلخــالء الســبيل، أمكــن تفســيرها فــي انتهــاج األمــن العــام ممارســة 
غيــر قانونيــة، مفادهــا إبقــاء األجانــب المدعــى عليهــم محتجزيــن لديــه رغــم صــدور قــرارات بإخــالء ســبيلهم، وذلــك 

بنــاًء علــى تعليمــات داخليــة لديــه. وأهميــة هــذا الحكــم تكمــن فــي أمريــن:

األول، أنــه اســتعاد مــا خلصــت اليــه مجموعــة مــن القــرارات القضائيــة لجهــة عــد االحتجــاز لــدى األمــن العــام غيــر 
ــي  ــتثنائيته تأت ــه واس ــف االحتياطــي( وغايت ــف )أي التوقي ــذا التوقي ــوم ه ــارض مع مفه ــف »يتع ــذا التوقي ــي. فه قانون
خــارج إطــار األصــول الجزائيــة المطبقــة فــي إطــار الملــف الراهــن وبإشــراف قضائــي ودون ثبــوت صــدور قــرار 

إداري بحصــول توقيــف آخــر«. وهــو بالنتيجــة »واقعــة غيــر مشــروعة وخــارج األصــول القضائيــة«.

ــرار إخــالء ســبيلها، مــع حســم  ــدى األمــن العــام بعــد ق ــة ل ــف العامل ــي ترويســته توقي ــرر أن يلحــظ ف ــه ق ــي، أن الثان
الغرامــة مــن مــدة هــذا التوقيــف علــى الرغــم مــن عــدم مشــروعيته. وهــو بذلــك تميــز عــن األحــكام القضائيــة األخــرى 
التــي غالبــاً مــا تتجاهــل حصــول هــذا التوقيــف وبأحســن األحــوال تتعامــل معــه علــى أنــه واقعــة ليــس لهــا أي تأثيــر 
علــى المجريــات القضائيــة. ولتبريــر ذلــك، أورد القاضــي مجموعــة مــن النصــوص )415 و406 مــن قانــون أصــول 
المحاكمــات الجزائيــة( التــي تبــرر فــي نصهــا أخــذ مــدة التوقيــف بعيــن االعتبــار، مذكــراً بروحيــة المــادة 407 مــن 
ــة حبــس  ــة حكــم فيهــا ببــراءة الموقــوف، وذلــك مــن عقوب هــذا القانــون التــي تقضــي بحســم مــدة التوقيــف فــي قضي
ــاء  ــي بإعط ــاً يقض ــدأً عام ــة مب ــوص أن ثم ــذه النص ــن ه ــتخرج م ــه يس ــرى. فكأن ــة أخ ــي جريم ــه ف ــا علي ــي به قُض
الموقــوف حــق اســتخدام أيــام توقيفــه مــن قبــل أجهــزة الدولــة قضائيــاً أو مــن خــارج القضــاء، فــي الدعــوى المحكــوم 
ــه بهــا. وتجــد هــذه القــراءة مــا يعززهــا مــن  ــة المحكــوم علي ــذ العقوب بهــا أو فــي أي دعــوى أخــرى، فــي إطــار تنفي
خــالل عطــف هــذه النصــوص الــى حقــوق اإلنســان والشــرع الدوليــة التــي تحكــم، ال ســيما قضايــا التوقيــف والســجون 
ــارج  ــروعة وخ ــر مش ــة غي ــت واقع ــف إن كان ــرة التوقي ــاب فت ــدم احتس ــوز.. ع ــاء، فـــ«ال يج ــات والقض والمحاكم

األصــول القضائيــة، مــن الغرامــة المحكــوم بهــا«.

ــم مــزدوج، بحيــث  ــذي يحــول دون وقــوع ظل ــى النحــو ال ــون عل ــى تفســير القان ــه يســعى ال ــدا الحكــم وكأن ــك، ب وبذل
ــرة احتجازهــا مــن مــدة عقوبتهــا. ــدى األمــن العــام مــن دون أن تحســم فت ــة مــن جهــة تعســفاً ل تحتجــز العامل

ــة،  ــا كامل ــوم به ــة المحك ــذت العقوب ــا نف ــى أســاس أنه ــة عل ــم بوجــوب إطــالق ســراح العامل ــا ُحك ــه بعدم ــث، أن الثال

317 -    نشر في المفكرة القانونية، العدد 13، كانون الثاني 2014. 
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ــارة »وجــوب إطــالق ســراحها  ــذ حكمــه، فأضــاف بعــد عب ــاع األمــن العــام مــرة أخــرى عــن تنفي تحســب إزاء امتن
فــورا« عبــارة “وإال اإلحالــة لجانــب النيابــة العامــة التمييزيــة إلجــراء المقتضــى”. فكأنــه بذلــك يذكــر ببالغــة شــديدة 

ــة. ــة الجزائي ــة المالحق ــذ أحــكام القضــاء318 تحــت طائل األمــن العــام بوجــوب تنفي

318 -   ســارة ونســا، قــاض لبنانــي يذّكــر أحــد ضبــاط األمــن العــام بالبديهيــات فــي مؤتمــر دولــي: »انــت عليــك أن تنفــذ أحكامــي«، منشــور علــى موقــع 
االلكترونــي للمفكــرة القانونية فــي 2014/1/15.


