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الفصل الرابع: رصد لقضايا إشكالية

المفكرة القانونية 2016

 رلى يعقوب، قضيتان في قضية واحدة:
جبه العنف األسري وأحقية المساءلة االعالمية للقضاء319

نزار صاغية

بتاريــخ 2014/1/25، أصــدر قاضــي التحقيــق فــي لبنــان الشــمالي قــراره الظنــي بمنــع محاكمــة المدعــى عليــه كــرم 
البــازي لجهــة مــا أســند اليــه بخصــوص التســبب فــي مــوت زوجتــه لعــدم كفايــة الدليــل وإطــالق ســراحه فــورا. وكان 
ــة  ــن الوســائل اإلعالمي ــا عكســه عــدد م ــق م ــام وف ــة الخطــاب الع ــى واجه ــة ال ــذه القضي ــا إلعــادة ه ــرار كافي ــذا الق ه
وشــبكات التواصــل االجتماعــي. والالفــت هــذه المــرة انخــراط المكتــب اإلعالمــي لمجلــس القضــاء األعلــى بشــكل غيــر 
مســبوق فــي هــذا التخاطــب، وذلــك فــي بيانيــن متتالييــن، فــي اتجــاه الدفــاع غيــر المشــروط عــن القضــاة الذيــن شــاركوا 
فــي هــذه القضيــة وتحذيــر االعــالم مــن مغبــة التعــرض لهــم. وفيمــا دعــا فــي بيانــه األول اإلعــالم إلــى نشــر القــرار 
الظنــي، فإنــه عمــد فــي ختــام بيانــه الثانــي إلــى نشــر هــذا القــرار بنفســه بعدمــا ســجل تقاعــس اإلعــالم عــن القيــام بذلــك. 
ومــن هــذه الزاويــة، بــات لهــذه القضيــة رمزيــة ثانيــة علــى صعيــد المســاءلة اإلعالميــة للقضــاء، تضــاف إلــى رمزيتهــا 

األولــى المتمثلــة بقضيــة العنــف األســري.

وهذه القضية بما تخللها من تحقيقات وتجاذبات تستدعي مالحظات في مواضع ثالثة مختلفة:

ــل الهائــل الحاصــل فــي أعمــال األطبــاء الشــرعيين والــذي مــن . 1 ــاء تثبــت الخل نقابــات األطب
شــأنه حجــب الحقيقــة:

يــوم وفــاة رلــى يعقــوب، كلفــت النيابــة العامــة طبيبيــن شــرعيين »للكشــف علــى الجثــة وذلــك فــي ضــوء المعلومــات 
التــي توفــرت عــن قيــام بعــض األشــخاص بتــرداد أحاديــث بخصــوص قيــام المدعــى عليــه )الــزوج( بضــرب زوجتــه 
علــى رأســها والتســبب بوفاتهــا وفقــا لمــا يتناقلــه أقــارب المرحومــة« )العبــارة واردة حرفيــا فــي القــرار الظنــي(. وقــد 
خلصــت هــذه اللجنــة إلــى أن الوفــاة ناجمــة عــن تمــزق وعائــي دمــوي فــي أم الــدم anevrisme نتيجــة تشــوه خلقــي، وأن 
الوفــاة مرضيــة وطبيعيــة. وقــد ســارع الطبيبــان إلــى هــذه النتيجــة رغــم تثبتهمــا مــن الكدمــات والشــحوج الرضيــة التــي 
تمــت مشــاهدتها علــى يــد المتوفــاة وســاعدها وزندهــا والكتــف مــن اليميــن وتحــت االبــط، بعدمــا صرحــا أن هــذه اآلثــار 
قديمــة العهــد منــذ أكثــر مــن 48 ســاعة وأنهــا ال تــؤدي إلــى الوفــاة. وتبعــا لتشــكيك أهــل المتوفــاة بهــذه النتيجــة حســبما 
جــاء فــي القــرار الظنــي، تــم تكليــف طبيبيــن شــرعيين آخريــن لتشــريح فــروة الــرأس، وقــد خلصــا فــي النهايــة إلــى مــا 

وصــل اليــه زميالهمــا فــي الســابق. وقــد تثبتــا بدورهمــا مــن الكدمــات والســحجات علــى جســد المتوفــاة.

وتبعــا للتشــكيك اإلعالمــي بصدقيــة هــذه النتائــج ومطالبــات ذوي المتوفــاة بالتوســع بالتحقيــق، لجــأ القاضي الى اإلســتعانة 
بلجــان التحقــق فــي نقابتــي األطبــاء فــي بيــروت وطرابلــس للحصــول علــى رأي متخصــص بهــذا الشــأن. وقــد انتهــى 

319 -   نشر على الموقع االلكتروني للمفكرة القانونية بتاريخ 10 شباط 2014. 
قضيــة رلــى يعقــوب قضيــة شــغلت الــرأي العــام فــي المنتصــف الثانــي مــن ســنة 2013 والمنتصــف األول مــن 2014. وقــد كان لهــا أثــر كبيــر علــى 
دفــع المجلــس النيابــي إلــى إقــرار قانــون العنــف األســري فــي 1-4-2014. والقضيــة مــا تــزال عالقــة أمــام الهيئــة االتهاميــة فــي الشــمال بعدمــا أصــدر 

قاضــي تحقيــق طرابلــس آالء الخطيــب قــراراً بمنــع المحاكمــة عــن الــزوج.



238

أعمال المرصد المدني الستقالل القضاء وشفافيته 2015-2014

المفكرة القانونية 2016

القاضــي إلــى اتخــاذ قــرار مماثــل ولــو مــع بعــض التأخيــر، ممــا ســمح بتصويــب مســار التحقيقــات الــى حــد مــا. ومــن 
أبــرز مــا توصلــت اليــه هاتــان اللجنتــان، األمــور اآلتيــة:

أوال، أنهــا أثبتــت الخلــل الهائــل الحاصــل فــي أعمــال األطبــاء الشــرعيين األربعــة علــى نحــو أظهــر عــدم جــواز الركــون 
ــوا اليهــا لجهــة تحديــد أســباب الوفــاة. فقــد عابــت اللجنتــان علــى األطبــاء الشــرعيين  إلــى أي مــن النتائــج التــي توصل
ليــس فقــط الخالصــات التــي وصلــوا اليهــا إنمــا أيضــا تقاعســهما فــي إجــراء الصــور وتشــريح األعضــاء علــى نحــو 
ــرأس  ــم يتضمــن ســوى ســلخ فــروة ال ــة بيــروت »أن التشــريح ل ــد ســجلت لجن ــة. فق ــات العلمي ــع اإلثبات ــى تضيي أدى ال
دون أن يتنــاول التشــريح الدمــاغ والرقبــة، وحيــث أن تشــريح الدمــاغ والرقبــة ضروريــان لمقاربــة الموضــوع بصــورة 
علميــة ومحاولــة تحديــد ســبب النزيــف الدماغــي بصــورة أدق« )لجنــة التحقيقــات المهنيــة فــي نقابــة بيــروت، محضــر 
اجتماعــات فــي 2013/8/20(. كمــا أشــارت لجنــة طرابلــس أنــه كان يقتضــي »إجــراء تشــريح كامــل للجثــة فــي حينــه 
ــم نقــل الجثــة  ــم يت ــم مــا هــي المعطيــات والظــروف التــي كانــت ســائدة فــي مــكان وجــود الجثــة ولمــاذا ل ولكــن ال نعل
إلــى مدينــة أخــرى الجــراء مــا يقتضيــه العلــم«، لتــردف بشــكل أكثــر وضوحــا، أن اإلجــراءات المتخــذة مــن األطبــاء 
ــا  ــط م ــت ق ــى أن الصــور ال تثب ــان عل ــت اللجنت ــد اتفق ــي والمرتجــى«. وق ــى المســتوى العلم ــرق ال ــم ت الشــرعيين »ل
خلــص اليــه األطبــاء الشــرعيون لجهــة حصــول انفجــار أم الــدم anevrisme، وهــي الخالصــة التــي بنــى عليــه األطبــاء 

الشــرعيون قولهــم بحصــول الوفــاة مرضيــا. 

وفــي االتجــاه نفســه، تجــدر اإلشــارة الــى أن األطبــاء الشــرعيين قــد رفضــوا التعــاون مــع لجنــة التحقيقــات المهنيــة فــي 
بيــروت، وتاليــا مــع العدالــة، مــن دون عــذر. وكانــت اللجنــة قــد دعتهــم لجلســة اســتيضاح فتمنعــوا عــن الحضــور حســبما 

جــاء فــي محضرهــا.

أمــا األمــر الثانــي الــذي أثبتتــه اللجنتــان النقابيتــان فهــو الضــرر الهائــل الناتــج عــن هــذا الخلــل، بحيــث أنــه بــات بفعلــه 
ــر مــن  ــي لألنســجة بعــد مــرور أكث ــل الذات ــاة بعــد التحل ــم يكــن مــن المســتحيل الجــزم بســبب الوف مــن الصعــب، ان ل
شــهرين مــن الوفــاة. وهــذا مــا نقــاؤه بوضــوح فــي تقريــر لجنــة األطبــاء فــي طرابلــس حيــث جــاء حرفيــا أن »التشــريح 
فــي الوقــت الحالــي لــن يســفر عــن أي نتيجــة حيــث ال يمكــن تأكيــد أو نفــي وجــودanevrisme   بســبب التحلــل الذاتــي 

لألنســجة بعــد مــرور أكثــر مــن شــهرين علــى الوفــاة«.

ثالثــا، ورغــم الخلــل المذكــور، مــن المهــم اإلشــارة الــى أن تقريــر لجنــة بيــروت قــد انتهــى إلــى ترجيــح أن تكــون الوفــاة 
 fosse ــاغ ــن الدم ــفلي م ــي الجــزء الس ــو ف ــه ه ــف الدماغــي بمعظم ــت أن »النزي ــا بين ــف، بعدم ــة العن ــت بنتيج حصل
ــذي يتأتــى عــادة مــن  ــدم anevrisme   وال ــا النزيــف الناتــج عــن انفجــار أم ال posterieure وهــذا مــا يناقــض مبدئي
الجــزء العلــوي مــن الدمــاغ« والــذي لــم تجــد اللجنــة »أي دليــل علــى وجــود)ه(« لتــردف »مــن المعــروف علميــا أن 
الســبب األول للنــزف الســحاتي كمــا هــو فــي هــذه الحالــة )أي الحاصــل فــي الجــزء الســفلي( مرتبــط بحصــول رضــوض 
وكدمــات trauma«  )المحضــر(. وهكــذا، فيمــا انتهــى األطبــاء الشــرعيون الــى التأكيــد علــى حصــول النزيــف عــن 
انفجــار ام الــدم لعيــب خلقــي، ســجل األطبــاء المتخصصــون فــي بيــروت أن النزيــف الحاصــل فــي غالبيتــه فــي الجــزء 

الســفلي يحصــل عــادة بســبب العنــف.

وعليــه، تكــون هــذه القضيــة قــد شــكلت مــن هــذه الزاويــة فرصــة هامــة إلظهــار مــدى الخلــل الحاصــل فــي أعمــال الطــب 
الشــرعي فــي لبنــان، وتاليــا درســا بليغــا للجميــع وخصوصــا لــوزارة العــدل، مفــاده وجــوب العمــل علــى إصــالح عمــل 
أداء األطبــاء الشــرعيين مــن دون تأخيــر. وهــذا أمــر يتأكــد فــي قضايــا عــدة حظيــت بتغطيــة إعالميــة وباتــت معروفــة 
مــن العامــة وباتــت كلهــا شــواهد علــى ســوء الطــب الشــرعي فــي لبنــان. فســواء كان البــازي بريئــا أو مذنبــا، ثمــة فريــق 
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تضــرر كثيــرا بســبب ســوء أداء األطبــاء الشــرعيين. فبفعــل ســوء أدائهــم، اســتغرق عمــل لجــان النقابــة أشــهرا طــواال 
ــة  ــي معرف ــاة والمجتمــع ف ــا وضــاع حــق ذوي المتوف ــم اذا كان بريئ ــس هــي ظل ــي الحب ــازي أشــهرا ف ــا الب ــي خالله بق
الحقيقــة ومعهــا حــق هــؤالء فــي المعاقبــة والمحاســبة فــي حــال كان مذنبــا. وبالطبــع، مــن شــأن أي تأخيــر فــي إصــالح 

الطــب الشــرعي فــي لبنــان أن يفتــح البــاب أمــام مظالــم إضافيــة كثيــرة.

مالحظات بشأن منهجية القاضي في البحث عن األدلة وفي تقديرها. 2

من يقرأ القرار، يرى أنه بني على مجموعتين من األدلة:

المجموعــة األولــى مــن األدلــة، التقاريــر الطبيــة وخصيصــا التقاريــر الصــادرة عــن األطبــاء الشــرعيين والتــي تعرضنــا 
ــاء الشــرعيين فذكــر أن  ــرا األطب ــه تقري ــرار اســتعاد مــا وصــل الي اليهــا أعــاله. وفــي هــذا المجــال، نلحــظ أوال أن الق
ــا  ــاء إال جانب ــي األطب ــر نقابت ــم يذكــر مــن تقاري ــه ل ــدم anevrisme . كمــا نلحــظ أن النزيــف حصــل عــن إنفجــار أم ال
ــي  ــك تجاهــل كل المالحظــات الت ــاة مــن الكســور. وهــو بذل ــو جســد المتوف ــات خل ــى إثب ــل إل واحــدا وهــو الجانــب اآلي
أبدتهــا النقابتــان والتــي أدت إلــى نســف تقاريــر األطبــاء الشــرعيين وأيضــا مالحظاتهمــا بشــأن اســتحالة الجــزم بأســباب 
الوفــاة علميــا فــي ظــل تحلــل األنســجة بعــد شــهرين مــن الوفــاة. كمــا أن القــرار تجاهــل تمامــا تقريــر نقابــة بيــروت التــي 
رجحــت ضمنــا حصــول الوفــاة نتيجــة العنــف TRAUMA ومــا يجعــل تغييــب هــذه األمــور أكثــر قابليــة للنقــد هــو أن 
الســبب الرئيســي فــي عجــز األطبــاء عــن كشــف الحقيقــة هــو بــطء اإلجــراءات فــي قبــول طلــب ذوي المتوفــاة فــي إعــادة 
ــي  ــن حصــل بعــد حوال ــى النقابتي ــث أن اللجــوء ال ــي هــذا المجــال، بحي ــة ف ــرارات القضائي ــق الق ــة وتطبي تشــريح الجث
عشــرين يومــا مــن الحادثــة، مــن دون أن يتضمــن القــرار معلومــات واضحــة بشــأن تواريــخ إحالــة الملــف الــى النقابتيــن 

إلجــراء التحقيقــات، وهــي معلومــات نجدهــا فــي ملــف القضيــة والــذي يبقــى خاضعــا للســرية.

أمــا المجموعــة الثانيــة التــي بنــي عليهــا القــرار الظنــي، فهــي إفــادات ابنتــي المتوفــاة والتــي نقضــت مــا كان تــم تداولــه 
فــي الحــي الســكني آلل يعقــوب غــداة الحادثــة لجهــة أن احــدى بنــات المتوفــاة اســتغاثت بالجيــران ضــد والدهــا الــذي 
كان يضــرب هــذه األخيــرة بالعصــا وال نعلــم فيمــا إذا كانــت وردت أي إشــارة الــى معلومــات مــن هــذا القبيــل فــي أي 
ــن  ــال عــن الطفلتي ــي نق ــرار الظن ــي الق ــد ورد ف ــق. فق ــق التحقي ــي، نظــرا لســرية وثائ ــق األول ــرات التحقي ــرة مــن فت فت
ــام( وأنــه يــوم األحــد  ــم يتعــرض لوالدتهمــا بالضــرب يــوم األحــد )بــل قــام بذلــك قبــل حوالــي ثالثــة أي »أن والدهمــا ل
الواقــع فــي 7-7-2013 .. أغمــي عليهــا ووقعــت أرضــا .. عندهــا طلــب )الوالــد( مــن غــالدس )احــدى الفتاتيــن( منــاداة 
الجيــران...«. وبشــكل أكثــر تفصيلــي، نقلــت عنهمــا اإلفــادة اآلتيــة: »فــي 7-7-2013 )أي يــوم الوفــاة(، حصــل شــجار 
بينهمــا )أي بيــن الطفلتيــن...( وبيــن والدتهمــا )المتوفــاة (...التــي أقدمــت فــي اثــر ذلــك علــى ضربهمــا بواســطة عصــا 
ــاول العصــا وكســرها  ــع إلنهــاء الشــجار وتن ــى الجمي ــدأ بالصــراخ عل شــفاطة التنظيــف، عندهــا تدخــل والدهمــا .. وب
وانتهــى الشــجار عندهــا«... كمــا جــاء فــي القــرار الظنــي أن الكشــف الــذي قــام بــه الطبيبــان الشــرعيان )همــا نفســهما 
اللــذان كشــفا علــى األم( علــى الطفلتيــن أظهــر »كدمــات رضيــة علــى الســاعد والزنــد والكتــف مــن اليســار وان عمــر 

هــذه الكدمــات ال يتعــدى 24 ســاعة«.

وبالطبــع، إذا صدقــت روايــة الطفلتيــن، يكــون األب الــذي كان يمــارس العنــف الجســدي بشــكل شــبه منتظــم علــى زوجتــه 
ــام مــن وفــاة المتوفــاة  بفعــل الكدمــات التــي تمــت معاينتهــا علــى جســدها، قــد فعــل ذلــك للمــرة األخيــرة قبــل ثالثــة أي
ــى هــذه النتيجــة(. أمــا فــي يــوم وفاتهــا،  ــذي ذهــب ال ــاء الشــرعيين ال ــادة الطفلتيــن مــع تقريــر األطب ــك تلتقــي اف )وبذل
فانــه تحــول إلــى واعــظ يمنــع زوجتــه مــن اســتعمال العنــف ضــد بناتــه وهــو يصــرخ ويكســر العصــا التــي تســتعملها 
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لكــن مــن دون أن تلمســها يــداه. فعنفــه فــي ذلــك اليــوم لــم يتجــاوز العنــف الكالمــي، وتركــز علــى العصــا وليــس علــى 
ــا بعصــا  ــت بناته ــار فضرب ــك النه ــي ذل ــدي ف ــف الجس ــتخدمت العن ــي اس ــي الت ــاة ه ــا المتوف ــل، وحده ــر. بالمقاب البش
شــفاطة التنظيــف )هــي نفســها العصــا التــي عــاد الوالــد وكســرها( فتســببت لهــن بكدمــات رضيــة علــى أنحــاء مختلفــة 
مــن جســميهما )وهــي كدمــات مشــابهة لمــا وجــد علــى جســدها(. وبالطبــع، وحتــى ولــو كانــت هــذه الروايــة صحيحــة، 
فإنهــا تشــكل بمفهــوم الســينما CONTRAST طالمــا أنهــا تــؤدي الــى قلــب األدوار المنتظــرة بشــكل مفاجــئ فتتحــول 
ضحيــة العنــف إلــى إنســانة شــديدة العنــف، فتضــرب بناتهــا بمــا توفــر لهــا مــن عصــي مــن دون رحمــة. ورغــم هــذا ال
CONTRAST، يســجل أن القــرار الظنــي اســتند إلــى اإلفادتيــن مــن دون أي تحفــظ ومــن دون أن يتضمــن أي إشــارة 
أو معلومــة مــن شــأنها أن تبيــن قيــام القاضــي بــأي اجــراء للتحقــق مــن صدقيتهمــا وفيمــا اذا كانتــا حصلتــا مــن دون أي 
ضغــط أو ابتــزاز عاطفــي، علمــا أن الشــاهدتين هنــا طفلتــان تعيشــان فــي كنــف ذوي والدهمــا. كمــا ال يبيــن القــرار الظني 

فيمــا إذا كان قــد تــم االســتماع اليهمــا بحضــور مندوبــة اجتماعيــة فــي المخفــر أو أمــام القاضــي أم ال.

ــا، مــن يقــرأ القــرار، يلحــظ خلــوه مــن أي افــادة أو حجــة وبشــكل أعــم مــن أي دليــل نــاف للبــراءة، رغــم توفــر  وتالي
أدلــة كثيــرة فــي هــذا االتجــاه. وقــد بــدا بذلــك وكأنــه يأخــذ مــن الملــف كل مــا مــن شــأنه اثبــات البــراءة، مهمــا ضعفــت 
مصداقيتــه، ويتجاهــل كل مــا عــدا ذلــك مهمــا كان علميــا وموضوعيــا. فــال يصــار قــط )أقلــه فــي القــرار( الــى الموازنــة 
بيــن أدلــة البــراءة وأدلــة اإلدانــة، ويُوّجــه قــارئ القــرار الــى الموافقــة علــى النتيجــة التــي خلــص اليهــا مــن دون تمكينــه 

مــن تكويــن قناعــة موضوعيــة مســتقلة.

وبالطبــع، هــذا النهــج يصبــح أكثــر قابليــة لالنتقــاد، فــي ســياق عمــل قاضــي التحقيــق الــذي يفتــرض بــه أن يكــون قاضــي 
ظــن وليــس قاضــي يقيــن. فقاضــي الظــن يبنــي قــراره علــى أرجحيــة األدلــة حتــى ولــو لــم تكــن كافيــة لإلدانــة وبعبــارة 
أخــرى معروفــة فــي قصــور العــدل فــي لبنــان »مــع توســيع ذمتــه«، بحيــث يكــون للفرقــاء فــي الدعــوى وللنيابــة العامــة 
المجــال الكافــي الســتكمال األدلــة أمــام المحكمــة فــي ظــل العالنيــة وبإشــراف االعــالم فــي قضايــا الــرأي العــام كمــا هــي 
الحــال فــي هــذه القضيــة. أمــا أن يقــرر منــع المحاكمــة ل«عــدم كفايــة الدليــل« )العبــارة واردة فــي القــرار( مــن دون أي 

موازنــة بيــن األدلــة المتوفــرة، فذلــك يشــكل اســتعجاال فــي انهــاء الدعــوى قبلمــا تبــدأ.

المكتب اإلعالمي لمجلس القضاء األعلى: إعالم ُموّجه ضد اإلعالم. 3

ــي  ــه اإلعالمــي ف ــذي أصــدر مــن خــالل مكتب ــى ال ــس القضــاء األعل ــدى مجل ــام خــاص ل ــة باهتم ــت هــذه القضي حظي
ــي  ــة ف ــذه القضي ــي ه ــن ف ــاة المعنيي ــن القض ــاع ع ــن للدف ــي( بياني ــون الثان ــي 27 و31 كان ــد )ف ــبوع واح ــون أس غض

ــن: ــن خطيري ــى أمري ــس القضــاء األعل ــا مجل ــس بيان ــد عك ــة االعــالم. وق مواجه

األول، تبــرم مــن المســاءلة اإلعالميــة للقضــاة وللعمــل القضائــي. فبعدمــا أهــاب المجلــس بوســائل اإلعــالم توســل المهنية 
والدقــة فــي مقاربــة العمــل القضائــي وعــدم الســماح بالتعــرض جزافــا لكرامــة القضــاة -الذيــن لــه ثقــة تامــة بمناقبيتهــم 
والذيــن ال يجــوز افتــراض تعرضهــم لضغــوط أو أن ثمــة خلفيــات وراء النتائــج - والقضــاء، بــدا فــي بيانــه الثانــي وكأنــه 
فقــد صبــره إزاء اســتمرار االعــالم فــي انتقــاد القــرار الظنــي. فاعتمــد لهجــة أكثــر حزمــا، رافضــا أن يتــم تنــاول القــرار 
»خــارج أطــر المراجعــة المكرســة قانونــا فــي وقــت ال يــزال فيــه القــرار خاضعــا لطــرق المراجعــة«، وأن يتــم اســتعمال 
االعــالم »وســيلة ضغــط للتشــويش علــى حســن ســير العمــل القضائــي«. وعــاد وكــرر ان مــا قــام بــه القضــاة الثالثــة 
الذيــن تعاقبــوا علــى متابعــة قضيــة رلــى يعقــوب فــي مرحلتيهــا األوليــة واالســتنطاقية، »هــو نتــاج اقتنــاع خلصــوا إليــه 
وفــق قراءتهــم أوراق الملــف، مــن دون أن يؤثــر فيهــم أي معطــى آخــر«، نافيــا بذلــك حصــول أي تدخــل فــي أعمالهــم. 
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وبذلــك بــدا وكأنــه تــدرج فــي خطابــه مــن انتقــاد عمــل االعــالم فــي بيانــه األول الــى رفــض تــام ألي مســاءلة إعالميــة، 
ــك  ــى القضــاء، مســتعيدا بذل ــا تشــكل »وســيلة ضغــط للتشــويش« عل ــوع انم ــى أســاس أن أي مســاءلة مــن هــذا الن عل
الخطــاب الســلطوي الــذي كان ســائدا فــي التســعينيات والــذي ذهــب فيــه وزيــر العــدل آنــذاك الــى وضــع اقتــراح قانــون 
تحــت تســمية »تجريــم المــس بهيبــة القضــاء« وذلــك تيمنــا ب«تجريــم المــس بهيبــة الجيــش«320. وفــي االتجــاه نفســه، 
يســجل أن المجلــس وضــع وســائل االعــالم فــي ســلة واحــدة، كمــا وضــع كل مــا نشــر فيهــا فــي ســلة واحــدة، فبقيــت 
مالحظاتــه علــى درجــة عاليــة مــن التعميــم وااليحــاءات، مــن دون أن يتكبــد فــي أي لحظــة عنــاء تفســير مــا هــو الخطــأ 
المرتكــب مــن االعــالم تحديــدا. فكأنــه بذلــك يعلــن ضمنــا أنــه ال يجــادل فــي هــذه العبــارة غيــر الموفقــة أو تلــك )وكلهــا 
صغائــر(، طالمــا أن مــا يرفضــه ليــس خطــأ معينــا انمــا مبــدأ التــداول اإلعالمــي فــي قضيــة قضائيــة بحــد ذاتــه )وهــو 
ــا، اذا ســلمنا بمــا يقــول بــه المجلــس، نخلــص الــى نتيجــة مفادهــا أن المنظومــة  تشــويش يدخــل ضمــن الكبائــر(. وتالي
القضائيــة، بقضاتهــا وأطبائهــا الشــرعيين، تعمــل بشــكل ال غبــار عليــه، وأنــه ليــس هنالــك أي شــخص مهمــا بلــغ نفــوذه 
علــى األرض اللبنانيــة يتدخــل أو يجــرؤ حتــى علــى التدخــل بالقضــاء، وأن االعــالم تاليــا هــو الوحيــد الــذي يــزج نفســه 
فــي هــذه القضيــة، ال لســبب اال الضغــط والتشــويش علــى القضــاء. وبالطبــع، التدقيــق فــي تفاصيــل هــذه القضيــة التــي 
أبرزناهــا أعــاله يقــّوض هــذه المســلمات ومعهــا امــالءات المجلــس بشــكل كامــل: فعلــى العكــس تمامــا مــن ذلــك، شــكلت 
هــذه القضيــة شــاهدا حاســما علــى مــا قــد يؤديــه االعــالم مــن دور إيجابــي فــي تصويــب المســار القضائــي وربمــا فــي 
موازنــة مــا قــد يعتــرض القضــاء مــن اختــالالت أو تأثيــرات غيــر معلومــة. وإلدراك ذلــك، يكفــي التذكيــر بــأن االســتعانة 
بنقابتــي األطبــاء تــم حســبما جــاء فــي القــرار الظنــي »تبعــا لمــا أثارتــه وســائل االعــالم بخصــوص التشــكيك بصدقيــة 
وصحــة التقاريــر الطبيــة المنظمــة مــن قبــل األطبــاء الشــرعيين األربعــة«، وأن تقريــري النقابتيــن أكــدا مــن خــالل مــا 
توصــال اليــه مــن نتائــج، حجــم األخطــاء المرتكبــة مــن قبــل األطبــاء الشــرعيين األربعــة وأيضــا حجــم الخطــأ فــي ارجــاء 
طلــب ذوي المتوفــاة بتشــريح جثتهــا )وهــي األخطــاء التــي ألمــح اليهــا االعــالم(، وهــي أخطــاء أدت ربمــا الــى تضييــع 
امكانيــة اثبــات أســباب الوفــاة علميــا. ومــن هــذه الزاويــة، تشــكل هــذه القضيــة اثباتــا علــى مــا يمكــن لإلعــالم أن يؤديــه 
مــن أدوار إيجابيــة فــي متابعــة القضايــا القضائيــة وفــي اآلن نفســه درســا لمجلــس القضــاء األعلــى بوجــوب االعتــراف 
بأهميــة المســاءلة االعالميــة بعيــدا عــن أي مواقــف نقابيــة أو فئويــة مســبقة، مــن دون أن يعنــي ذلــك بحــال مــن األحــوال 

تبريــر االعــالم فــي المطلــق أو تنزيهــه عــن األخطــاء التــي تبقــى واردة فــي كل مجــال.

ــن فــي  ــي اتجــاه معي ــرأي العــام ف ــه ال ــل فــي توجي ــد تمث ــي المكتــب اإلعالمــي، فق ــي بيان ــر ف ــي الخطي أمــا األمــر الثان
قضيــة رلــى يعقــوب، وهــو االتجــاه نفســه الــذي حــدده القــرار الظنــي. وبالطبــع، يطــرح توجيــه الــرأي العــام المكثــف 
الــى االطــالع علــى مــا تضمنــه القــرار الظنــي أســئلة وجيهــة: فامــا أن المجلــس لــم يطلــع علــى كامــل ملــف القضيــة، 
ويكــون موقفــه فــي هــذا الصــدد بمثابــة موقــف مســبق مجــرد مــن أي معطيــات موضوعيــة أساســية، وامــا أنــه اطلــع 
علــى هــذا الملــف، فاختــار عــن ســابق تصــور وتصميــم أن يوجــه الــرأي العــام الــى قــراءة القــرار الظنــي وأن يحصــر 
أفــق التفكيــر بأدلــة البــراءة التــي أوردهــا القاضــي فيــه مهمــا كانــت ضعيفــة مــن دون ســائر األدلــة التــي اســتبعدها مهمــا 
بلغــت قوتهــا، والتــي هــي قــد تبــرر الظــن وفــق مــا أســهبنا فــي تبيانــه أعــاله. وفــي كال الحالتيــن، يكــون مــن المشــروع 
التســاؤل عــن موضوعيــة المجلــس ومــدى التزامــه الدقــة والمهنيــة اللتيــن طالــب وســائل االعــالم االلتــزام بهمــا. ولعــل 
أخطــر مــا فــي حماســة المجلــس فــي هــذا المجــال، هــو أن مــن شــأنها أن تضــع الهيئــة االتهاميــة التــي تتولــى النظــر 
فــي االســتئناف المقــدم ضــد هــذا القــرار، فــي موقــف حــرج يظهرهــا مظهــرا مناوئــا للمجلــس فــي حــال ارتــأت فســخه 
والتوســع فــي التحقيقــات وفــق مــا يطالــب بــه االعــالم. وال نبالــغ إذا قلنــا إن بيانــي المجلــس )بمــا لــه مــن ســلطة علــى 

320 -    نزار صاغية، قراءة نقدية في خطاب اصالح القضاء في جمهورية ما بعد الطائف، المركز اللبناني للدراسات، 2008. 
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المســارات القضائيــة( يالمســان مــن هــذه الزاويــة حــدود الضغــط و«التشــويش« علــى األعمــال القضائيــة وبكلمــة أخــرى 
التدخــل فيهــا، وكلهــا أفعــال كان المجلــس استســهل اتهــام االعــالم بهــا.

بقــي أن نذكــر ختامــا بــأن أحــد أعضــاء مجلــس القضــاء األعلــى )القاضــي رضــا رعــد( هــو رئيــس الهيئــة االتهاميــة فــي 
طرابلــس والتــي آلــت اليهــا القضيــة، فهــل ينظــر فــي الطعــن أم يتنحــى عــن ذلــك علــى اعتبــار أن البيانــات الصــادرة 

عــن المجلــس الــذي ينتمــي اليــه إنمــا تؤشــر عــن موقــف مســبق فــي هــذه القضيــة321؟ 

فلنتابع.

321 -    القاضــي رضــا رعــد أنهــى عضويتــه فــي  مجلــس القضــاء األعلــى فــي حزيــران 2015. ولكــن، مــا يــزال الطعــن المقــدم علــى قــرار قاضــي 
التحقيــق فــي طرابلــس عالقــاً أمــام الهيئــة اإلتهاميــة التــي يرأســها. 
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 »فحوصات العار« تستمر في »جمهورية العار«:
حين يصبح القانون والطب مجرد أدوات لإلذالل والتخويف322

سارة ونسا

فــي الشــهر األول مــن ســنة 2014، أقدمــت قــوى األمــن الداخلــي عنــد حوالــي الســاعة الثالثــة مــن بعــد الظهــر، علــى 
مداهمــة شــقة أحــد المواطنيــن اللبنانييــن، وأوقفــت خمســة أشــخاص: لبنانيْيــن، أحدهمــا صاحــب الشــقة، وثالثــة ســوريين. 
اقتيــدوا جميعــا الــى مخفــر المصيطبــة، حيــث تــم توقيفهــم لمــدة ثالثــة أيــام، خضعــوا خاللهــا لتحقيقيــن قبــل ان يخلــى 
ســبيلهم. لكــن مــا هــو الســبب الــذي اســتدعى مداهمــة شــقة وتوقيــف جميــع المتواجديــن فيهــا؟ مــا هــي الجريمــة التــي 
ــارب الســاعة  ــن، أحدهمــا دام مــا يق ــام واخضاعهــم لتحقيقي ــة أي ــة ثالث ــي اقتضــت توقيفهــم طيل يشــتبه قيامهــم بهــا والت
والنصــف؟ مــا أرادت التحقيقــات كشــفه، يرتبــط فــي الواقــع بكشــف أحــد أكثــر األمــور حميميــة لديهــم: ميلهــم الجنســي، 
وبكلمــة أخــرى، خروجهــم عــن اطــار مــا يعــد بمفهــوم الغالبيــة والتقاليــد »عالقــات طبيعيــة«. فخطــر الخــروج عمــا هــو 
»طبيعــي« أو مــا هــو »ســائد«، يســتدعي بالضــرورة مداهمــة األشــخاص المشــتبه بهــم بارتكابــه وتوقيفهــم واخضاعهــم 
لتحقيقــات معمقــة وطويلــة لتبيــان حقيقــة مــا هــم عليهــم، حقيقــة مخالفتهــم »للطبيعــة«. وبالطبــع، ال بــأس لتحقيــق هــذه 
الغايــة النبيلــة والضروريــة اجتماعيــا أن يتخلــل هــذا التحقيــق اخضــاع المشــتبه بــه بارتكابــه لــكل مــا لدينــا مــن وســائل 
حتــى ولــو كانــت بنظــر المدافعيــن عــن حقــوق االنســان وســائل بربريــة مهينــة للكرامــة اإلنســانية، بــل حتــى ولــو بــدت 
بالنســبة الــى الطــب علــى أنهــا مجــردة عــن أي قيمــة علميــة: فالخطــر محــدق لدرجــة أنــه يبــرر اللجــوء الــى أي ســالح 
أو وســيلة متاحــة بمعــزل عــن قيمتهــا القانونيــة أو العلميــة. وهــذا مــا حصــل مــع الشــبان الخمســة الذيــن تــم، ليــس فقــط 
توقيفهــم أليــام ثالثــة، انمــا أيضــا اخضاعهــم لمــا اتفــق علــى تســميته ب«فحــوص العــار«، وهــي الفحــوص الهادفــة الــى 
التعــرف علــى شــكل الشــرج وخصائصــه، اثباتــا لشــبهة المثليــة او لدحضهــا. ومــا نريــده هنــا هــو اإلضــاءة علــى تفاصيل 
ــر متناســبة بشــكل مــن األشــكال ال مــع خطــورة  ــدو غي ــي تب ــا لســوء اإلجــراءات المعتمــدة، والت ــات تبيان هــذه التحقيق

الجــرم وال مــع تطــور قيــم المجتمــع وال حتــى مــع قانــون االجــراءات الجزائيــة. 

تحقيقات المصيطبة: فلنسأل الخادمة والناطور 

ــقق  ــدى ش ــي إح ــكال ف ــوع إش ــد بوق ــي يفي ــن الداخل ــوى االم ــات ق ــة عملي ــى غرف ــخ 2014/1/8 ورد اتصــال ال بتاري
العاصمــة فــي بيــروت بيــن شــبان يشــتبه أنهــم يقومــون »بأعمــال لــواط داخــل الشــقة المذكــورة«. وفــور ابالغهــا بذلــك، 
هبــت قــوى االمــن الداخلــي لحمايــة االمــن الوطنــي ازاء امكانيــة حــدوث جريمــة مــن هــذا العيــار الثقيــل. وعنــد الســاعة 
الثالثــة مــن بعــد الظهــر تقريبــا، دخــل الــدرك الشــقة، كبلــوا الجميــع، واقتادوهــم الــى مخفــر المصيطبــة حيــث بوشــرت 
ــى  ــدرك يقدمــون عل ــى افادتهمــا، كان عناصــر ال ــذي امكــن المفكــرة االســتماع ال ــادة الشــابين، ال التحقيقــات. ووفــق اف
صفعهــم اثنــاء اقتيادهــم الــى المخفــر وعنــد وصولهــم اليــه. تمحــور تحقيــق المصيطبــة حــول مســألتين أساســيتين: كشــف 
مــا هــي العالقــة التــي تربــط الشــبان الخمســة بعضهــم ببعــض وكيفيــة تعارفهــم علــى بعــض، ومعرفــة مــا إذا مــارس أي 

322 -    نشر في المفكرة القانونية، العدد 18، حزيران 2014. 
يمكن اإلطالع على ترجمة للمقال إلى اإلنكليزية على الموقع االلكتروني للمفكرة القانونية:

Lebanon’s Republic of Shame: Law and Medicine as Means to Humiliate and Frighten
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منهــم »الجنــس أو أي عمــل منــاف للحشــمة مــع أحــد مــن الشــباب«؟

يقــول الشــابان ان المحقــق ســألهم بدايــة ان كانــا يريــدان االتصــال بأحــد. ولمــا طلبــوا االتصــال بالمفوضيــة العليــا لشــؤون 
ــال: »شــو بدكــن بهــل الشــغلي« مفســرا أن هــذا الحــق هــو  ــق قائ ــان، رفــض المحق ــار أنهــم الجئ ــى اعتب ــن عل الالجئي
فقــط لالتصــال باالقــارب )المحضــر ال يذكــر أن الشــابين طلبــا اإلتصــال باألمــم المتحــدة، يــورد فقــط أنهمــا لــم يرغبــا 

باالتصــال بأحــد(.

 وبعــد عــرض كل مــن الموقوفيــن الخمســة لروايــة لقائهــم وتعارفهــم علــى بعــض، ونفيهــم اإلقــدام علــى أعمــال منافيــة 
للحشــمة او علــى ممارســة الجنــس فيمــا بينهــم، وكان قــد مــّر أربــع ســاعات علــى توقيفهــم، اتصــل المحققــون بممثلــة 
النيابــة العامــة االســتئنافية فــي بيــروت، القاضيــة رنــدة يقظــان الطالعهــا علــى تفاصيــل الملــف والعمــل بنــاء الشــارتها. 
ويبــدو أن إفــادة الموقوفيــن لــم تقنــع القاضيــة يقظــان، التــي شــعرت ان هنــاك خيوطــا ال بــد مــن كشــفها للوصــول الــى 
اثبــات الجريمــة: هــل الشــباب الخمســة مثليــو الجنــس؟ لــذا، أوعــزت القاضيــة يقظــان الــى عناصــر فصيلــة المصيطبــة 
االنتقــال إلــى منــزل اللبنانــي لتفتيشــه واالســتماع الــى »الخادمــة والناطــور« مــن أجــل جمــع معلومــات أكثــر دقــة علــى 
ــم يعثــر علــى أي  حياتهــم الخاصــة. وعليــه انتقــل بعــض المحقيقيــن برفقــة اللبنانــي الــى شــقته التــي جــرى تفتيشــها فل
شــيء »غيــر االثــاث والمالبــس«. وبعــد ذلــك، تــم االســتماع إلــى إفــادة العاملــة فــي الخدمــة المنزليــة، التــي تبيــن انهــا 
وصلــت الــى لبنــان منــذ بضعــة ايــام، وانهــا ال تجيــد اللغــة العربيــة جيــدا. لكــن هــذا االمــر لــم يشــكل عائقــا أمــام كشــف 
ــام  ــا تن ــا عندم ــم أنه ــل فأعلمته ــي اللي ــا يحــدث ف ــزل، وعم ــي المن ــراه ف ــا ت ــة عم ــة«. ســئلت العامل مالبســات »الجريم

»يقفلــون االبــواب )أي صاحــب الشــقة وصديقــه( وأنهــا ال تــرى شــيئا ممــا يجــري«. 

أمــا الناطــور، فعبــر عــن تعــاون أكبــر مــع محققــي فصيلــة المصيطبــة، وقــد تبيــن ان عينــه ســاهرة حرصــا علــى أمــن 
ــاء«. وتبعــا  ــة الحي ــاح لهــم مــن حيــث المياعــة وقل ــارة »شــبان ال ارت ــذي لربمــا هــو مهــدد بســبب زي ــة ال ســكان البناي
لذلــك، تمــت مراجعــة القاضيــة يقظــان، فقــررت توقيــف الشــباب الخمســة وايــداع المحضــر جانــب نيابتهــا عبــر مكتــب 

حمايــة االداب العامــة. 

تحقيقات مكتب حماية اآلداب العامة: الفحص الشرجي 

بتاريــخ 2014/1/10، انتقــل محققــان مــن مكتــب حمايــة االداب العامــة الــى فصيلــة المصيطبــة »للتوســع بالتحقيقــات«. 
ويلحــظ أن مــرد اجــراء تحقيقــات اآلداب فــي المصيطبــة وليــس فــي مكتــب اآلداب يعــود علــى األرجــح الــى ازدحــام 
زنزانــة مكتــب اآلداب وعــدم توفــر مــكان فيهــا. ويــروي الشــابان للمفكــرة انهمــا تعرضــا ايضــا لمضايقــات واهانــات مــن 
قبــل محققــي مكتــب حمايــة االداب حيــث طرحــت عليهــم اســئلة )لــم يوثقهــا المحضــر( مــن قبيــل »ميــن العــروس وميــن 
العريــس«. ولــم تخــل االهانــات مــن العنصريــة، فلــم يتــرددوا بالتوجــه لهمــا قائليــن »انتــو )الســوريين( وســختوا البلــد«. 
ويتابــع الشــابان بالقــول ان المحقيقيــن أقدمــوا علــى مصــادرة االجهــزة الخليويــة العائــدة لهمــا وصــاروا ينظــرون الــى 

الصــور والرســائل القصيــرة للتدقيــق أكثــر بتفاصيــل حياتهــم الشــخصية.

ســأل المححقــان مجــددا عــن العالقــات التــي تربــط الشــبان الموقوفيــن بعضهــم ببعــض وكيــف تعارفــوا فيمــا بينهــم وان 
ــا نتبيــن احــد أبــرز انتهــاكات هــذا  ــذي ســبقه، وهن ــد بيــن هــذا التحقيــق وال ــواط«. الفــارق الوحي ــوا »يمارســون الل كان
التحقيــق، هــو مــا وثقــه المحضــر عــن ســؤال الموقوفيــن الخمســة ان كان لديهــم مانــع بعرضهــم علــى طبيــب شــرعي 
»البعــاد شــبهة اللــواط« عنهــم. هنــا نقــرأ فــي المحضــر أن الجميــع وافــق ال بــل أحدهــم »رغــب« بعرضــه علــى الطبيــب 
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الشــرعي. غيــر ان الشــابين اللذيــن التقينــا بهمــا، يرويــان روايــة مغايــرة عمــا تــم تدوينــه، فهمــا حســب قولهمــا اعترضــا 
علــى عرضهمــا علــى طبيــب شــرعي، إال ان المحقــق اعلمهمــا ان اعتراضهمــا هــذا سيســتخدم كاثبــات علــى ان هنالــك 
أمــرا مــا يريــدان إخفــاءه. تبعــا لذلــك، أشــارت القاضيــة يقظــان حســبما جــاء فــي المحضــر ب«تكليــف طبيــب شــرعي 
ــزي  ــام التميي ــب الع ــذي كان النائ ــم ال ــص التعمي ــع ن ــع م ــق بالواق ــة الشــابين تتطاب ــن«.  ورواي ــى الموقوفي للكشــف عل
الســابق ســعيد ميــرزا قــد أصــدره فــي 2012/7/9. حيــث جــاء فيــه: »نطلــب الــى النيابــات العامــة المعنيــة فــي حالــة 
االشــتباه بواقعــة مثليــي الجنــس إعطــاء التعليمــات الواضحــة للطبيــب المختــص وعناصــر الضابطــة العدليــة بــأن ينفــذ 
هــذا االجــراء بموافقــة المشــتبه فيــه ووفقــا لقواعــد االصــول الطبيــة بشــكل ال يفــض الــى ضــرر هــام. وفــي حــال رفــض 
المشــتبه بــه االذعــان لهــاذ االجــراء إفهامــه أنــه يســتخلص مــن رفضــه قرينــة علــى صحــة الواقعــة المطلــوب اثباتهــا«. 
وهــو تعميــم صــدر قبــل حوالــي شــهر مــن الكتــاب الصــادر عــن خلفــه بالوكالــة ســمير حمــود بتعميــم كتــاب وزيــر العــدل 
ــاوي المــؤرخ فــي 2012/8/11 بوجــوب التوقــف تمامــا عــن أي فحــص شــرجي، علــى جميــع  الســابق شــكيب قرطب
المدعيــن العاميــن بمــا فيهــم الســيدة رنــدة يقظــان. وكان قرطبــاوي قــد أســس كتابــه علــى التعميــم الصــادر عــن نقيــب 

أطبــاء بيــروت فــي 7-8-2012 بعــد هــذه الفحــوص خاليــة مــن أي قيمــة علميــة ومخلــة بالكرامــة االنســانية. 

وعمــال باشــارة النيابــة العامــة، وصــل الطبيــب أحمــد حســين المقداد)وهــو يشــغل منصــب عضــو فــي صنــدوق تقاعــد 
ــب شــرع  ــا أن الطبي ــابان هن ــروي الش ــراء الفحوصــات. وي ــة الج ــر المصيطب ــى مخف ــروت( ال ــي بي ــاء ف ــة األطب نقاب
ــة االشــخاص  ــه أو اســمه، ودون ان يتأكــد مــن موافق بالفحوصــات الشــرجية، دون ان يعــرف عــن نفســه أو عــن صفت
علــى اجــراء الفحــص. كمــا عمــد أحــد المحقيقيــن علــى فتــح بــاب الغرفــة التــي جــرى فيهــا الفحــص بيــن الفينــة واالخــرى 
اثنــاء اجرائــه فــي انتهــاك واضــح لمــا يفترضــه مــن خصوصيــة. وعنــد انتهــاء الطبيــب مــن اجــراء الفحوصــات، لــم 
يعلــم الشــابين بالنتيجــة التــي توصــل اليهــا، رغــم أنهــا كانــت ســلبية كمــا نقــرأ مــن التقاريــر الخمســة التــي تضمنهــا ملــف 
التحقيقــات. وقــد نصــت هــذه التقاريــر علــى اآلتــي: »الموضــوع: وضــع تقريــر طبــي شــرعي وتحديــد مــا اذا كان هنــاك 
لــواط ام ال، وبعــد الكشــف علــى المدعــو )...( مــن قبلــي شــخصيا، تبيــن مــا يلــي »ال آثــار لتكــوم او تمــزق او احمــرار 
فــي او حــول منطقــة الشــرج، كمــا انــه ليــس هنــاك مــن شــكل قمعــي، العصــارة الشــرجية تعمــل بشــكل طبيعــي. خالصــة 

الموضــوع : ليــس هنــاك مــن أثــار حاليــا تــدل علــى حــدوث لــواط«. 

ويبــدو أن النيابــة العامــة لــم تقتنــع بمــا خلصــت اليــه هــذه التقاريــر، فعــادت واعطــت اشــارتها باالســتماع مجــددا الــى 
العاملــة فــي الخدمــة المنزليــة والــى ناطــور البنايــة. وتوســع النيابــة العامــة فــي التحقيــق هنــا انمــا يظهــر مجــددا مــدى 
قناعتهــا بخطــورة هــذا الجــرم الــى حــد تكــرار االســتماع الــى إفــادات الشــهود أنفســهم. كمــا أنــه يؤشــر الــى وجــود قناعــة 
لديهــا أنــه ليــس للفحوصــات الشــرجية أي قيمــة ثبوتيــة وأن مبــرر اللجــوء اليهــا هــو تخويــف المشــتبه بهــم أمــال بانتــزاع 
إقــرار علــى واقعــة يصعــب التثبــت منهــا، أكثــر ممــا هــو الحصــول علــى دليــل علمــي مســتحيل. وعليــه تــم اســتدعاء 
العاملــة فــي الخدمــة المنزليــة التــي جــرى االســتماع اليهــا دون وجــود مترجــم/ة محلــف/ة: وهنــا، نســجل تناقضــا هامــا 
بيــن محضــر فصيلــة المصيطبــة الــذي يفيــد ان العاملــة ال تجيــد اللغــة العربيــة ومحضــر مكتــب حمايــة االداب حيــث جــاء 
انهــا »تجيــد اللغــة العربيــة«. وقــد عــاد المحقــق وســألها االســئلة نفســها التــي ســبق واجابــت عليهــا، باالضافــة الــى بعــض 
التفاصيــل الهامــة التــي لــم تســأل عنهــا ســابقا مثــل ســاعة خلودهــا الــى النــوم. تبعــا لذلــك، بــدت النيابــة العامــة وكأنهــا 
اقتنعــت بصعوبــة ايجــاد دليــل علــى هــذه الواقعــة، فقــررت ختــم تحقيقاتهــا حــول الحيــاة الشــخصية لهــؤالء المشــتبه بهــم 
والتــي باتــت بمثابــة مقتطفــات مأخــوذة مــن دفاتــر يومياتهــم. وقــد اشــارت تاليــا »بتــرك الموقوفيــن الخمســة لقــاء ســندات 

اقامــة وختــم المحضــر«. 

لكــن يبــدو أن نهايــة القصــة لــم توثــق فــي المحضــر: فوفــق مــا افادنــا بــه الشــابان، طلــب منهمــا محققــو مكتــب حمايــة 
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االداب العامــة التوقيــع علــى تعهــد انهمــا لــن يقربــا اماكــن »مشــبوهة«  مثــل الرملــة البيضــاء والروشــة، وكمــا انهمــا 
ــل ينقــل هــذان الشــابان  ــه اللبنانــي، وانهمــا يمتنعــان عــن التواصــل معــه. ب ــى شــقة المشــتبه ب ــوم ال ــا بعــد الي ــن يذهب ل
قــول المحققيــن لهمــا »اذا شــفناكن مــرة ثانيــة منعــرف كيــف منتصــرف معكــن«. واذا صحــت هــذه الروايــة التــي ننقلهــا 
مــن دون الجــزم بهــا، تكــون الضابطــة العدليــة قــد تولــت صالحيــة جديــدة قوامهــا تنظيــم حيــاة االفــراد المقيميــن علــى 
االراضــي اللبنانيــة، واختيــار االماكــن التــي يحــق لهــم ارتيادهــا أو عــدم ارتيادهــا، فضــال عــن األشــخاص الذيــن يحــق 

لهــم معاشــرتهم أو عــدم معاشــرتهم، كل ذلــك درءا للشــبهة وبمعــزل عــن أي دليــل. 

وكخالصة، أمكن استخالص االستنتاجات اآلتية: 

أن ممثلــة النيابــة العامــة أبــدت شــغفا فائقــا فــي التثبــت مــن العالقــات المثليــة، فلــم تجــد حرجــا فــي تجــاوز التعميميــن 
ــي  ــر طــوال اشــهر ف ــا أثي ــل م ــود، ومجم ــزي ســمير حم ــام التميي ــب الع ــروت والنائ ــاء بي ــة أطب ــن عــن نقاب الصادري
التخاطــب العــام )2012( حــول بربريــة الفحوصــات الشــرجية ومــدى انتهاكهــا لحرمــة األشــخاص وكراماتهــم. كمــا لــم 
تجــد حرجــا فــي توقيــف مشــتبه بهــم لثالثــة أيــام رغــم اكتظــاظ الزنزانــات فــي تجــاوز ألصــول المحاكمــات الجزائيــة، 
وخصوصــا المــادة 107 مــن قانــون أصــول المحاكمــات الجزائيــة التــي تمنــع توقيــف األشــخاص علــى خلفيــة جــرم ال 
ــم تجــد حرجــا فــي هــدر جهــود الضابطــة العدليــة فــي تحقيقــات تتنــاول  يعاقــب عليــه بالحبــس أكثــر مــن ســنة. كمــا ل
الحيــاة الشــخصية للمشــتبه بهــم مــن خــالل االســتماع مرتيــن الــى إفــادات الشــهود األكثــر اطالعــا ربمــا علــى الحيــاة 

الحميميــة )الناطــور و«الخادمــة«( بمــا يتعــدى أي وقائــع جرميــة معينــة، 

ــه، فأجــرى  ــم الصــادر عــن نقابت ــة والتعمي ــآداب المهني ــي تجــاوز ل ــا ف ــم يجــد حرج ــف ل ــب الشــرعي المكل أن الطبي
مجــددا فحصــا جماعيــا لعــدد مــن األشــخاص ال يمكــن تبريــره علميــا وال إنســانيا، وفــي شــروط ال تتواافــق وفــق إفــادات 

األشــخاص المعنييــن مــع ضمانــات الخصوصيــة، 

ــة األصــول كمــا يظهــر مــن التناقــض الحاصــل بيــن  ــة بــدت هــي األخــرى وكأنهــا تســتهين مخالف أن الضابطــة العدلي
المحققيــن لجهــة اتقــان »الخادمــة« اللغــة العربيــة، فضــال عمــا نقلــه الشــاهدان مــن ضــرب وصفــع واهانــة وتعــرض 

للخصوصيــة وارغــام علــى توقيــع تعهــدات تحــد مــن الحريــة الشــخصية ومــن حريــة التنقــل، 

ان هــذا الملــف يظهــر مــرة أخــرى مــدى خطــورة المــادة 534 عقوبــات لمــا تتيحــه مــن مجــاالت النتهــاك الخصوصيــة 
والكرامــة االنســانية واألهــم الغــراق المشــتبه بهــم بالمثليــة لســبب او آلخــر، فــي وضــع هشاشــة لــم يعــد مــن الجائــز 
قبولــه. كمــا أنــه يظهــر مــرة أخــرى، الحاجــة الماســة الــى اطــالق نقــاش جــدي حــول العالقــة بيــن القضــاء والقانــون مــن 
جهــة والفئــات التــي تعانــي مــن غبــن مزمــن مــن جهــة أخــرى، والتــي يســهل علــى مــا يبــدو اســتباحة حقوقهــا مــن دون 

حســيب أو رقيــب.   
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 أول األحكام في قضايا اإلتجار بالبشر: 
والجناة مواطنون سوريون دفعوا أبناَءهم الى التسّول323

بتاريــخ 27-11-2014، أصــدرت محكمــة جنايــات بيــروت حكمــا غيابيــا بحــق ثالثــة أشــخاص مــن التابعيــة الســورية 
بممارســة االتجــار بالبشــر مــن خــالل دفــع أبنائهــم الــى التســّول. وتعــود القضيــة التــي تابعتهــا المفكــرة القانونيــة منــذ 
ــوا  ــال ضبط ــة أطف ــن أربع ــة م ــى مقرب ــي عل ــم، وه ــوم عليه ــدى المحك ــف اح ــد توقي ــل 2013 عن ــى أوائ ــا ال بداياته
في جــرم التســّول )بيــع العلكــة(324.  وخــالل التحقيقــات مــع المــرأة المذكــورة، أدلــت بــأن اثنيــن مــن هــؤالء األطفــال 
همــا ابنهــا وابــن شــقيق زوجهــا، وأنهــا عاطلــة عــن العمــل وأنهــا كانــت تنتظرهــم وهــم يقومــون ببيــع العلكــة وأنهــا لــم 
تكــن تتســول اال أنهــا لــم تكــن تمانــع ان أعطاهــا أحــد المــارة المــال ألن زوجهــا متــوّف وليــس لديهــا أي عمــل وال تتلقــى 
المســاعدة مــن أحــد. وتبعــا لذلــك، تــم اســتدعاء والــدْي طفليــن آخريــن والتحقيــق معهمــا. فصرحــت والــدة أحدهمــا بأنهــا 
ــد ابنهــا متــوّف وأنهــا هربــت مــع ابنهــا مــن ســوريا بســبب األوضــاع هنــاك قبــل  تعمــل فــي تنظيــف البيــوت وأن وال
حوالــي الشــهرين، وأنــه بســبب الظــروف الماديــة الســيئة فــان ابنهــا القاصــر يعمــل علــى بيــع العلكــة لمســاعدتها علــى 
ــد الطفــل اآلخــر، فصــّرح أنــه يعمــل كعامــل عــادي وأنــه كان حضــر مــن ســوريا  تأميــن مصــروف المنــزل. أمــا وال
قبــل حوالــي الشــهر بســبب األوضــاع هنــاك وأن ابنــه يخــرج يوميــا مــن المنــزل مــن تلقــاء نفســه لبيــع العلكــة بالنظــر 

للضائقــة الماديــة التــي يعانــون منهــا.

وعلــى أســاس هــذه األقــوال، تــم توقيــف األشــخاص الثالثــة المســتمع اليهــم وادعــت عليهــم النيابــة العامــة بجــرم ارتــكاب 
ــم  ــور لتُحيله ــرم المذك ــم الج ــا بارتكابه ــرارا اتهامي ــة ق ــة االتهامي ــد الهيئ ــا بع ــدرت فيم ــر، وأص ــار بالبش ــة االتج جناي
موقوفيــن الــى محكمــة جنايــات بيــروت. كمــا فُتــح محضــر علــى حــدة لجهــة عــدم حضــور ذوي القاصــر الرابــع. أمــا 
األطفــال األربعــة، فقــد تــم تســليمهم عمــال بإشــارة النيابــة العامــة الــى مركــز جنــح األحــداث فــي الكحالــة ولــم يتضمــن 

الحكــم أي معلومــة بشــأن مصيرهــم فيمــا بعــد.

فــي بــدء المحاكمــة، بــدت المحكمــة متفّهمــة الــى حــد مــا ألوضــاع هــؤالء، األمــر الــذي انعكــس فــي قرارهــا بأخــالء 
ســبيلهم بعــد ثالثــة أشــهر ونصــف مــن توقيفهــم. اال أن تغيبّهــم عــن جلســات المحاكمــة الالحقــة أدى عمليــا الــى غيــاب 
أي دفــاع عنهــم. فلــم ينهــض فــي المحاكمــة أّي ســعي الــى نقــض حجــج االتهــام أو الــى مناقشــة مــدى انطبــاق نصــوص 
االتجــار بالبشــر عليهــم. كمــا أن المحكمــة لــم تقــم تلقائيــا بــأي مناقشــة قانونيــة ألســس االتهــام، فاقتصــر تعليلهــا علــى 
القــول بــأّن كال مــن هــؤالء قــام ب«اســتغالل ولــده القاصــر« عبــر دفعــه للقيــام بالتســول وبيــع العلكــة، لتخلــص الــى 
ــر عناصــر جــرم االتجــار بالبشــر. وقــد حــددت المحكمــة العقوبــة انطالقــا مــن ذلــك بعشــر ســنوات ســجن  القــول بتوفّ
وبغرامــة مئتــي مليــون ليــرة لبنانيــة. ومــن يقــرأ الحكــم يســتنتج أنــه يكفــي حســب المحكمــة أن يدفــع أّي شــخص ابنــه لبيــع 
العلكــة، ليصبــح فــي موقــع الجانــي الــذي يتاجــر بالبشــر، فيســتحق أشــدّ العقوبــات. ونشــدد هنــا علــى أن حيثيــة المحكمــة 
تناولــت حصــرا اســتغالل كل مــن هــؤالء البنــه، مــن دون تضمينــه اي اشــارة لحصــول اســتغالل ألبنــاء الغيــر أو لوجــود 

عصابــة منّظمــة بشــكل مــن األشــكال.

323 -   نشر في المفكرة القانونية، العدد 24، كانون الثاني 2015. 
324 -    ســارة ونســا، قانــون االتجــار باألشــخاص فــي أولــى حاالتــه التطبيقيــة: ســالح ضــد الفئــات الضعيفــة أم لمصلحتهــا ؟ المفكــرة القانونيــة، عــدد 11، أيلــول 

.2013
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وهذا الحكم، الذي هو ربما أول األحكام الصادرة تطبيقا لقانون االتجار بالبشر، يستدعي بالواقع النقد من زاويا عدة.

فمــن زاويــة قانونيــة، نلحــظ أن المحكمــة تعاملــت مــع األفعــال المحالــة اليهــا وكأنهــا ال تحتمــل اال وصفــا واحــدا هــو وصــف 
االتجــار بالبشــر. وهــي بذلــك، اســتبعدت ضمنــا مــن دون أي تعليــل امكانيــة اضفــاء وصــف مختلف عليــه. وهي بذلــك أْقَصت 
مــن حيثياتهــا ليــس فقــط األبعــاد االجتماعيــة لمباشــرة تطبيــق قانــون االتجــار بالبشــر وانعكاســاته علــى المنظومــة القانونيــة 
وخصوصــا العقابيــة منهــا، انمــا أيضــا أي تحليــل قانونــي لمــدى توفــر عناصــر االتجار بالبشــر من شــأنه أن يســهم فــي تطّور 

فقــه قانونــي فــي هــذا المضمار الطــارئ علــى قانــون العقوبات. 

وتبيانــا لذلــك، نســجل أنــه قبــل اقــرار قانــون تجريــم االتجــار بالبشــر فــي 2011، كان دفــع القاصر الى التســّول من قبــل أبويه 
يحتمــل وصفــا واحــدا هــو الوصــف الــذي نصــت عليــه المــادة 618 مــن قانــون العقوبــات فــي نصــه األصلــي منــذ 1943. 
وبحســب هــذه المــادة، يشــكل هــذا الفعــل جنحــة يعاقــب عليهــا بالحبس لمــدة أقصاهــا ســنتين وبغرامة أقصاهــا 200 ألــف ليرة 
لبنانيــة )يلحــظ الفــارق الكبيــر بيــن هــذه العقوبــة والعقوبــة المحكــوم بهــا(. وفــي 2011، أخضــع قانــون العقوبــات االتجــار 
بالبشــر لعقوبــة جنائيــة تصــل الــى عشــر ســنوات حبــس والــى غرامــة باهظــة )مئتــي ضعــف إلــى أربعمائــة ضعــف الحــد 
األدنــى الرســمي لألجــور( بعدمــا عــّرف االتجــار بالقّصــر علــى أنــه اجتــذاب قاصــر أو نقلــه أو اســتقباله أو احتجــازه أو تقديــم 
المــأوى لــه، لغــرض اســتغالله واعتبر اســتغالال ارغــام قاصــر علــى التســول. وبالمقابــل، أبقى المشــرع المــادة 618 من دون 
تعديــل، ممــا أوجــد وصفيــن قانونييــن مختلفيــن لدفــع الطفــل الــى التســول، أحدهمــا جنجــي واآلخــر جنائــي ذات نتائــج قانونية 
جــد متباينــة. وبفعــل هــذا الواقــع، بــات مــن الضــروري حكمــا أن يتــم التحــري عــن الوصــف الصحيــح علــى ضــوء ظــروف 
كل قضيــة وعناصرهــا الواقعيــة، علمــا أن الوصــف األول يبــدو األكثــر رجحانــا فــي القضيــة الراهنــة طالمــا أنــه يُســتبعد أن 

يكــون الغــرض مــن ايــواء المحكــوم عليهــم ألوالدهــم هــو اســتغاللهم فقــط.

ــار  ــف االتج ــت وص ــة تح ــع بداه ــا تق ــى أنه ــك عل ــال تل ــع األفع ــا م ــي تعامله ــاً ف ــة بيّن ــأ المحكم ــدى خط ــا، يتب ــن هن وم
ــاذا  ــح هــذه العناصــر. ف ــأي جهــد فقهــي لتوضي ــام ب ــل مــن دون القي ــة، ب ــي عناصرهــا الواقعي ــق ف بالبشــر مــن دون التدقي
كان االســتغالل ثابتــا فــي مجمــل هــذه األفعــال، يبقــى أن ثمــة ضــرورة قانونيــة الستشــراف الحــدود التــي يتحــول 
الفعــل فــي حــال تعديهــا الــى جنايــة اتجــار بالبشــر. فهــل يُعقــل أن يكــون الغــرض مــن ايــواء المحكــوم عليهــم ألوالدهــم 
ــة  ــان معيشــة العائل ــي ســياق بحــث عــن مــوارد لضم ــى التســول حصــل ف ــع هــؤالء ال ــط؟ وهــل أن دف هــو اســتغاللهم فق
التــي هــم أعضــاء فيهــا أم أنــه يكشــف عــن نيــة جرميــة فــي اســتغاللهم علــى نحــو يحــّول رابــط المحكــوم عليهــم 
ــِد المحكمــة أّي ميــل للتحــري عنهــا . بأبنائهــم الــى رابــط اســتغالل محــض؟ ومــا الــى ذلــك مــن تســاؤالت مشــروعة لــم تُب
وأبعــد مــن ذلــك، يصــّح التســاؤل عــن معنــى اســتهداف قانــون االتجــار بالبشــر فــي تطبيقاتــه األولــى ألشــخاص تتوفــر فيهــم 
عناصــر التهميــش مــن تابعيــة ســورية وفقــر وبطالــة وتهجيــر. الــخ. فهــل حقــا ان وجــد هــذا القانــون ليطبــق علــى أضعــف 
الفئــات اجتماعيــا أم أنــه ان وجــد لحمايــة هــؤالء فــي مواجهــة القــوى النافــذة؟ فمــاذا بشــأن آالف العمــال والعامــالت األجانــب 
الذيــن يتعرضــون للعمــل القســري فــي ظــل نظــام الكفالــة؟ مــاذا بشــأن آالف »الفنانــات« اللواتــي يتــم التحكــم بأجســادهن الــى 
أقصــى حــدود تحــت رقابــة األجهــزة األمنيــة وانخراطهــا الكامــل؟ لمــاذا لــم تحــّرك النيابــات العامــة أي ســاكن في هذا الشــأن؟

مــع قــراءة الحكــم موضــوع هــذا التعليــق، بإمكاننــا االعــراب عــن خشــية أساســية وهــو أن تــؤدي توجهــات العمــل القضائــي 
الــى تجريــد قانــون تجريــم االتجــار بالبشــر مــن أهدافــه األساســية، فيتحــول الــى أداة جديــدة لمكافحــة أشــكال المقاومــة التــي قد 
يعتمدهــا البؤســاء ضــد نظــام يهمشــهم بــدل أن يكــون أداة جديــدة تعــزز حظــوظ نجاحهــم فــي مقاوماتهــم تلــك، بهــدف التحــرر 

من قيود االســتغالل. 
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 القاضي العسكري يعاقب مدنيا سوريا بجرم من دون نص:
 أداة لمعاقبة كل ما يغيظنا325

فــي جلســة تشــبه مشــهداً مــن قصــص كافــكا، وقــف مدنــي ســوري أمــام القاضــي المنفــرد العســكري فــي جبــل لبنــان 
)وهــو ضابــط( للدفــاع عــن نفســه بشــأن االدعــاء الموجــه ضــده بشــتم الجيــش اللبنانــي. »الرســائل موضــوع االدعــاء 
تعبــر عــن غيظــي ازاء معاملــة اللبنانييــن لــي، لكنهــا تخلــو تمامــا مــن أي ذكــر للجيــش مــن قريــب أو بعيــد«. وتتابــع 
ــم  ــا محكمتك ــا. وتالي ــم ضبطه ــي ت ــائل الت ــل الرس ــي مجم ــي ف ــاز عســكري أو أمن ــش أو لجه ــر للجي ــه: »ال ذك محاميت
غيــر صالحــة ألن اختصاصهــا ينعقــد فقــط فــي حــال التعــرض لهــذه األجهــزة«. دفــاع لتبريــر مضمــون رســائل ثنائيــة 
خاصــة وجهــت الــى اصدقــاء مــن خــالل الواتســاب والفــا يســبوك وخلــت حقيقــة مــن اي ذكــر للجيــش. فلمــاذا اذا يحاكــم 
ــه الشــاب بجــرم  ــاً أدان في ــط حكم ــاع المســتفيض، أصــدر القاضــي الضاب ــة العســكرية؟ ورغــم هــذا الدف ــام المحكم أم
»شــتم المؤسســة العســكرية« وحكــم عليــه بعقوبــة الحبــس ثالثــة أشــهر اســتبدلت بغرامــة بلغــت 900 ألــف ليــرة لبنانــي. 
وبالطبــع، جــاء الحكــم مقتضبــاً جــداً وخاليــا مــن أي تعليــل أو تحليــل قانونــي، متجاهــالً جميــع الدفــوع وأســباب الدفــاع 

التــي تقــدم بهــا المدعــى عليــه.

وفــي التفاصيــل، أوقــف الشــاب الســوري خــالل مداهمــة لمنزلــه العائلــي مــن قبــل مخابــرات الجيــش لالشــتباه بتواصلــه 
ــة  ــم يجــد المحققــون أي أدل مــع مســلحين فــي ســوريا، مــن دون أي تكليــف قضائــي. وبعــد تفتيــش حاســوبه وهاتفــه، ل
ــى بعــض  ــى رســائل خاصــة وجههــا ال ــان. لكنهــم عثــروا عل ــأي عمــل مســلح فــي ســوريا أو فــي لبن ــى ارتباطــه ب عل
أصدقائــه وعبــر فيهــا عــن غيظــه ازاء اللبنانييــن عامــة علــى خلفيــة مــا اعتبــره اســاءة معاملــة لــه. بعــد ذلــك، تعــّرض 
للتعذيــب مــن قبــل عــدة أجهــزة أمنيــة خــالل مــدة توقيفــه التــي اســتغرقت ثالثــة أســابيع. ورغــم أنــه لــم يوجــه الشــتائم الــى 
أي جهــة معينــة ولــم ينشــر أيــاً منهــا، ادعــى النائــب العــام العســكري عليــه بجــرم »شــتم المؤسســة العســكرية« ســنداً 
للمــادة 386 مــن قانــون العقوبــات التــي تعاقــب علــى الــذم المّوجــه الــى جهــة رســمية محــددة )كرئيــس الدولــة أو الجيــش 
أو االدارات العامــة( عبــر إحــدى وســائل النشــر. وبفعــل هــذا االدعــاء، انعقــدت صالحيــة المحكمــة العســكرية. فكانــت 

جلســة االســتجواب، وكان الحكــم.

وتعليقا على هذه القضية وعلى هامشها، يقتضي تسجيل المالحظات اآلتية:

أوالً: أن الحكم يؤشر إلى توجه نحو توسيع صالحيات القضاء العسكري لمحاكمة المدنيين:

 فقــد اعتبــر القاضــي العســكري أنــه مختــص بالنظــر فــي هــذه الدعــوى رغــم أن المدعــى عليــه مدنــي ورغــم خلــّو الملــف 
مــن أي دليــل علــى حصــول ذم بحــق المؤسســة العســكرية. وقــد تجاهــل القاضــي كليــاً النظــر بــإدالء المدعــى عليــه بعــدم 
صالحيــة القضــاء العســكري كونــه مدنيــا يتراســل مــع مدنييــن آخريــن وأنــه لــم يتطــرق فــي أي مــن رســائله الــى الجيــش 
ــا أو غيــر  ــة أي كالم يجــده رديئ ــة شــاملة لمعاقب ــه صالحي ــى الشــعب اللبنانــي، وكأنمــا ل أو القضــاء العســكري انمــا ال

ســوي بحــق هــؤالء، فــي لحمــة ســريالية بيــن الجيــش والشــعب.

325 -   نشر في المفكرة القانونية، العدد 29، حزيران 2015.
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ثانياً: يؤشر هذا الحكم الى نية في التشدد في معاقبة المواطنين السوريين: 

وهــو مــا يستشــف مــن إهمــال القاضــي الدفــوع المتصلــة بصالحيــة القضــاء العســكري أو بعــدم توفــر عناصــر الجريمــة 
بمــا أن الرســائل لــم تتضمــن شــتما للجيــش ولــم يتــم نشــرها. وإلدراك ذلــك، يكفــي مقارنــة التســاهل فــي تجريــم مــا ليــس 
مجرمــا بالتســاهل الهائــل الحاصــل فــي قضيــة ميشــال ســماحة فــي اســتبعاد تجريمــه فــي جرائــم ثابتــة. ويبــدو واضحــا 

أن القاضــي قــد اســتاء مــن تقييــم المدعــى عليــه لتصرفــات اللبنانييــن، فــأراد معاقبتــه ولــو مــن دون نــص.

ثالثاً: تفضح تفاصيل هذه القضية االنتهاكات الحاصلة بحق المواطنين السوريين: 

ــارض للنظــام  ــه مع ــه لمجــرد أن ــم علي ــة الحك ــه لغاي ــف المدعــى علي ــذ توقي ــة من ــذه القضي ــي ه ــاكات ف ــددت االنته تع
الســوري. فقــد تــم توقيفــه مــن قبــل مخابــرات الجيــش مــن دون إشــارة مــن القضــاء وخــارج حالــة الجريمــة المشــهودة، 
ــة  ــات مكثف ــع لتحقيق ــون 1999/140. وخض ــاً للقان ــي خالف ــن دون إذن قضائ ــة م ــالته الخاص ــراض مراس ــم اعت وت
مــن قبــل عــدة أجهــزة أمنيــة )مخابــرات الجيــش والشــرطة العســكرية ودائــرة التحقيــق واإلجــراء وشــعبة المعلومــات 
التابعتيــن للمديريــة العــام لألمــن العــام(، كمــا تعــّرض لشــتى أنــواع الضــرب والتعذيــب مــن قبــل الشــرطة العســكرية 
واألمــن العــام، أدّت الــى كســور فــي أنفــه وشــعر فــي رجلــه ورضــوض علــى جســمه واســتوجبت عمليــة جراحيــة. وكان 
واضحــاً أن أعمــال التعذيــب هــذه لــم تهــدف الــى انتــزاع معلومــات أو اعترافــات منــه بــل جــاءت علــى األرجــح لمعاقبتــه 
علــى رأيــه السياســي. فجلّهــا حصــل بعــد انتهــاء التحقيقــات الرســمية معــه وتضمنــت ســؤاال واحــدا مــن قبــل العناصــر 
ــات  ــاب آلي ــذه العناصــر دون أي مســاءلة أو محاســبة لغي ــت ه ــع، بقي ــارض؟« وبالطب ــت مع ــا: »أن ــي أقدمــت عليه الت
الحمايــة لضحايــا التعذيــب فــي لبنــان، خاصــة لألجانــب منهــم الذيــن ال يتجــرؤون علــى مقاضــاة األمــن العــام خوفــاً مــن 
فقــدان حقهــم باإلقامــة فــي لبنــان. ومــن هنــا، جــاء حكــم القضــاء العســكري بعــد محنــة طويلــة مــن التوقيــف والتحقيــق 
ــة  ــى أداة لمعاقب ــي منحــى يخشــى أن يتحــول معــه هــذا القضــاء إل ــه، ف ــة بحــّق المدعــى علي ــة إضافي ــب كعقوب والتعذي

المعارضيــن الســوريين علــى خلفيــة آرائهــم السياســية.
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 درباس ضّد المالح:
كيف نتخلّص من شبح الضحيّة؟326

نزار صاغية

»أؤكــد لكــم أنــي لــم أكــن علــى علــم بــأن الســيارة عائــدة للوزيــر رشــيد دربــاس ولــم أعلــم بهــذا األمــر إال حيــن مشــاهدتي 
ــوق  ــدي حق ــي ل ــي طــارق المــالح وأن ــف زجــاج الســيارة أنن ــاس مــن خل ــر درب ــت للوزي ــه داخــل الســيارة. ف... قل ل
عنــده«. هــذه العبــارة وردت حرفيـّـا فــي إفــادة طــارق المــالح األولــى المدّونــة فــي محضــر التّحقيقــات األوليـّـة لدى شــعبة 
المعلومــات فــي قضيــة التعــّرض لســيارة وزيــر الشــؤون االجتماعيــة رشــيد دربــاس. وكان المــالح احتُجــز مــن جــّراء 
هــذا التعــرض مــع ثالثــة شــبّان آخريــن شــاركوا فــي تظاهــرة نظمتهــا حملــة »طلعــت ريحتكــم« احتجاجــا علــى عجــز 
الســلطات العامــة عــن لــّم القمامــة فــي بيــروت وجبــل لبنــان. وقــد تأّكــدت هــذه الواقعــة عنــد تفريــغ الفيديــو المســتخرج 
مــن هاتــف المــالح نفســه: فهــو فعــالً قــرع زجــاج الســيارة وقــال لــه أن لــه حــق عنــده. وهــي الواقعــة التــي تركــزت 
عليهــا أصــالً التحقيقــات المجــراة معــه واإلفــادات المدلــى بهــا ضــدّه. وهــذا مــا تأكــد فــي إفادتــْي مرافقــْي الوزيــر دربــاس 
نفســه واللذيــن صّرحــا بالفــم المــآن أنهمــا لــم يُشــاهدا هــذا األخيــر يعتــدي علــى الســيارة327. وتاليــاً، بــدا واضحــاً أن ردّة 
الفعــل األولــى والوحيــدة للمــالح عنــد التعــّرف الــى شــخص الوزيــر، تمثلــت فــي أن يشــهر بوجهــه مــا يعتبــره حقـّـا لــه، 
وهــو »الحــّق« الــذي طالمــا طالــب الوزيــر بــه فلــم يلــق إال اإلنــكار والشــتم. والحــق هــذا هــو للتذكيــر الحــّق بالتعويــض 
عــن الضــرر الــذي كان المــالح تكبــده مــن جــراء إيداعــه فــي مؤسســة رعايــة طــوال 12 ســنة مــن دون اتخــاذ التدابيــر 
ــة ضــدّ  ــة رفعهــا أمــام مجلــس شــورى الدول ــه المذكــور فــي دعــوى قضائي ــد حقّ ــد تجّس الالزمــة لضمــان ســالمته. وق
ــة تشــّكل  ــة البديل ــى أســاس أن الرعاي ــام اإلســالمية عل ــة ودار األيت ــوزارة الشــؤون االجتماعي ــة ب ــة ممثل ــة اللبناني الدول
ــان ســالمة  ــا ضم ــي عليه ــر شــروط تمل ــام بموجــب دفات ــا دار األيت ــة ومنه ــدور الرعاي ــة ل ــه الدول ــاً، لّزمت ــاً عام مرفق

األطفــال المودعيــن فيهــا وأن الجهتيــن تكونــان اذاً مســؤولتين عــن الخلــل الناتــج عــن ســوء إدارة هــذا المرفــق. 

وإلدراك أهميــة هــذه اللحظــات بالنســبة الــى المــالح، يقتضــي التذكيــر فــي كيفيــة تعاطــي دربــاس مــع ملفّــه منــذ بدايــة 
طرحــه. فعــدا عــن أنــه رفــض مقابلتــه، فإنــه ســارع الــى التهجــم عليــه متهمــا إيــاه باالفتــراء واالبتــزاز وحــّب الظهــور، 
كل ذلــك مــن دون تحقيــق مســبق. وفــي مقابــل التنّكــر لمطالــب هــذا الشــاّب، أســهب دربــاس فــي اإلطنــاب بــدار األيتــام 
اإلســالمية وبدورهــا االجتماعــي، محــذرا مــن مغبــة التعــرض لهــا وواصفــا أي اتهــام لهــا بأنــه تحامــل )حملــة( ضــد 
الطائفــة الســنية. وهــو بالمحصلــة بــدا وكأنــه يجــدّ فــي تحصيــن مؤسســات الرعايــة إزاء أّي مســاءلة مانحــاً إيّاهــا بــراءة 

ذّمــة شــاملة عــن أعمالهــا الماضيــة والمســتقبلية علــى حــدّ ســواء ومتخليّــا ســلفاً عــن أي مســؤولية فــي مراقبتهــا. 

وعليــه، ومــع اســتعادة ظــروف هــذه العالقــة، بإمــكان أّي كان أن يتصــّور مــا قــد يُثيــره إلتقــاء الرجليــن الفجائــي للمــرة 
األولــى مــن مشــاعر لديهمــا. فمــن جهــة، تصــّرف المــالح وكأنــه أمــام فرصــة ثمينــة لفــرض المواجهــة التــي طالمــا 
رفضهــا دربــاس. فنســي فــي تلــك اللحظــات مطلبــه الــذي نــزل الــى الشــارع مــن أجلــه وهــو رفــع القمامــة، لتطغــو عليــه 
مجــدداً قضيتــه األساســية. هــدئ... قــرع نافــذة الســيارة... عــّرف عــن نفســه... وذكــر بــأن لديــه حقـّـا وضمنــاً بأنــه مــا زال 
متشــبثاً بالمطالبــة بــه. بالمقابــل، لــزم دربــاس صمتــاً مطبقــاً. وتعيــن اذا أن نستشــّف أثــر المواجهــة عليــه مــن تصرفاتــه 

326 -   نشر في المفكرة القانونية، العدد 31، أب 2015
327 -    إفادة سائق الوزير غسان عيوشي، )ص. 29(. وأيضا إفادة مرافقه بسام ستوت )ص.33(. 
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وتصريحاتــه الالحقــة والتــي جــاءت بمثابــة صــدى لهــا: »تعرفــت علــى أحــد المعتديــن وهــو طــارق المــالح الــذي ظهــر 
فــي برنامــج تلفزيونــي متحدثــاً عــن أنــه اعتــدي عليــه مــن قبــل الطــالب فــي دار األيتــام قبــل 12 عامــاً، أراد مــن ظهــوره 
الســابق أن يقيــم عرًضــا واليــوم كذلــك يريــد الظهــور«. وبلغــة التحقيقــات البوليســية، يفيــد هــذا الــكالم اتهــام المــالح بأنــه 
المحــرض األساســي علــى اعتــراض ســيارة الوزيــر. وقــد تأّكــد هــذا التوّجــه االنتقامــّي للوزيــر مــن خــالل حمــأة تهديداته 
الالحقــة. ف«اذا الدولــة لــم تأخــذ حقـّـي فأنــا أعلــم كيــف آخــذه، أنــا لســت ســهالً ولــن أســكت، ال يُرهبنــي أحــد، والنفايــات 
التــي رشــقني بهــا هــؤالء النــاس أشــرف منهــم«. وال يجــد المراقــب تفســيراً لهــذه التهديــدات التــي ال تتناســب إطالقــاً مــع 
حجــم الحادثــة وخلفياتهــا، اال مــن خــالل المواجهــة الحاصلــة بيــن الوزيــر والمــالح ومــا ولـّـدت لــدى األول مــن مشــاعر 
رفــض وإنــكار وربمــا رغبــة جامحــة فــي التخلــص مــن شــبح الضحيــة التــي تجــرأت فــي اإلنتقــال مــن مرحلــة المطالبــة 
ــاح  ــي اجتي ــو للحظــة ف ــة شــهر الحــّق وجهــاً لوجــه ونجحــت ول ــى مرحل ــي القضــاء( إل ــى االعــالم أو ف ــد )عل عــن بُع

الجــدران العاليــة التــي كان أحــاط نفســه بهــا.   

ومــن هــذه الزاويــة، يتبــدّى أن االعتــداء علــى الســيارة مــن قبــل متظاهريــن )وهــو أمــر حصــل مــع ســيارات حكوميــة 
عــدة( لــم يكــن ســبب مالحقتهــم، انّمــا الحجــة )الغطــاء( التــي ســمحت للوزيــر أن يطلــق مشــاعر النقمــة ضــدّ المــالح.  
وهــذا مــا تظهــره مجريــات التحقيــق والتــي تظهــر توّجهــا نحــو التعامــل مــع المواجهــة التــي فرضهــا المــالح علــى أنهــا 
دليــل جرمــي. بالمقابــل، بــدا الوزيــر زاهيــاً ومفاخــراً بمــا لديــه مــن إمكانــات فــي الدولــة وخارجهــا، تجعلــه قــادراً علــى 

الحصــول علــى مــا يريــد.  

وبذلــك، اكتســت قضيــة المــالح رمزيــة هائلــة: فمــن جهــة، مواطــن عــادي يتجــرأ علــى شــهر حقــه فــي وجــه وزيــر 
فيصطــدم بقمــع مــدّو، ومــن جهــة أخــرى، نافــذٌ يتبجــح بتمتعــه بحقــوق اســتثنائية وبقدرتــه الفائقــة علــى تجييــش أجهــزة 

الدولــة خدمــة لرغباتــه.   

حين أصبحت مطالبة المواطن بالحق دليالً ُجرمياً    

مــا سأســعى الــى برهانــه هنــا هــو أّن التحقيــق األولــي مــن قبــل »شــعبة المعلومــات« تعامــل مــع المواجهــة الكالميــة التــي 
فرضهــا المــالح علــى أنهــا دليــل جرمــي. وهــذا مــا نستشــفه مــن خــالل ترّكــز التحقيــق علــى أمريــن اثنيــن:  

ــق  ــا المحقّ ــة وكأنم ــرات متتالي ــالث م ــأنها ث ــتجوابه بش ــّم اس ــد ت ــّق(. وق ــدك ح ــي عن ــارة )ال ــه بعب ــة تفوه األول، صح
يستشــّف مــن إقــراره بذلــك إثباتــاً علــى ارتكابــه جــرم مــا بحــق الوزيــر. والالفــت أن إعــادة اســتيضاحه بهــذا الشــأن تّمــت 
رغــم إقــرار المــالح بهــا منــذ مباشــرة االســتماع اليــه ومــن تلقــاء نفســه. واذ خــال الملــف مــن أي إثبــات علــى حصــول 
أي اعتــداء لفظــي أو جســدي آخــر مــن قبــل المــالح، ال يمكــن تفســير ادعــاء النائــب العــام االســتئنافي فــي بيــروت عليــه 
بجــرم التحقيــر والــذم إال مــن خــالل اإلســتناد الــى هــذه العبــارة )ص.36(. فــأن يقــول مواطــن لوزيــر: الــي حــق عنــدك، 
انمــا يشــكل وفــق منطــق النيابــة العامــة علــى مــا يبــدو تحقيــراً وذمــاً... وبالدارجــة »تطــاوالً« ال يجــوز التســامح معــه.  

ــى ســابق  ــا عل ــة وربم ــة المــالح الجرمي ــى ني ــل عل ــا دلي ــى أنه ــي التعامــل مــع هــذه الواقعــة عل ــل ف ــي تمث األمــر الثان
تصــّور وتصميــم لديــه لالعتــداء علــى الوزيــر وســبب أساســّي إلبقائــه موقوفــا لثالثــة أيــام. وهــذا مــا نستشــفه مــن كــّم 
مــن األســئلة الموجهــة إلــى المــالح نفســه أو إلــى الشــبان الموقوفيــن معــه. ومــن األســئلة الموجهــة الــى المــالح: »لدينــا 
معلومــات تفيــد أنــك قمــت بحــّث المعتصميــن علــى مهاجمــة ســيارة الوزيــر دربــاس بعــد علمــك أن الســيارة عائــدة لــه 
ــة أن  ــا فرضي ــد ذاته ــت بح ــئلة تضمن ــن، أس ــن اآلخري ــى الموقوفي ــة ال ــئلة الموجه ــن األس ــا«. وم ــود داخله ــه موج وأن
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ــى  ــى التوجــه ال ــن ال ــع المتظاهري ــذي دف ــا عــن الشــخص ال ــراض الســيارة: »أخبرن ــى اعت المــالح هــو المحــرض عل
ــاذ أجــاب  ــن. ف ــن الدي ــو زي ــد اســتجواب ب ــة شــديدة الوضــوح عن ــدت هــذه الفرضي ــد ب ــر« )ص 11(. وق ســيارة الوزي
عنــد ســؤاله: »مــن كان يقــود تلــك المظاهــرة؟« بــأن الحادثــة كانــت عفويــة نافيــا معرفتــه بالمدعــو طــارق المــالح، عــاد 
المحقــق ليســأله: »هــل أنــت علــى معرفــة بهويــة الشــخص الــذي قــام بتحريــض المتظاهريــن علــى التهجــم علــى الســيارة 

الســوداء والتــي كانــت تقــل الوزيــر دربــاس؟«

والالفــت أن المحققيــن خصصــوا جــزءا هامــا مــن أســئلتهم للتحقــق ممــا اذا كان المــالح محرضــا، رغــم تعــارض هــذه 
الفرضيــة مــع أفــالم الفيديــو والتقاريــر األمنيــة الــواردة إليهــم بــل حتــى مــع إفــادات مرافقــي الوزيــر نفســه. وعلــى الرغــم 
مــن ســقوط هــذه الفرضيــة بالكامــل، يصعــب تفســير موقفــي النائبيــن العاميــن التمييــزي واالســتئنافي فــي إبقــاء المــالح 

قيــد االحتجــاز، بمعــزل عــن حمــأة الوزيــر ضــد المــالح الــذي تجــرأ علــى مواجهتــه وفقــاً لمــا تقــدم. 

ــة شــبان  ــى إعطــاء إشــارة بتوقيــف ثالث ــة العامــة ال ــه رغــم مســارعة النياب ــاد باســتهداف المــالح أن ومــا يعــّزز االعتق
ــو التعــرض لســيارة  ــي فيدي ــم ف ــن ظهــرت صوره ــة ســائر األشــخاص الذي ــد لمالحق ــأي جه ــم ب ــم تق ــا ل ــن، فإنه آخري
ــا  ــف. فكأنم ــى المل ــه ال ــم ضم ــة ت ــّي عــن الحادث ــر أمن ــي تقري ــم وردت ف ــى الرغــم مــن أن أســماء بعضه ــر، عل الوزي
المالحقــة هدفــت فــي أساســها إلــى قمــع المــالح وتــم توقيــف أشــخاص آخريــن لتوفيــر أدلــة علــى تورطــه فــي التحريــض 
علــى الوزيــر دربــاس، فــإذا ســقطت هــذه الفرضيــة بفعــل األفــالم )ومنهــا الفيلــم المصــور مــن المــالح نفســه(، فقــدت 
النيابــة العامــة حماســتها للتعــرف علــى ســائر المشــاركين فــي حادثــة التعــرض أو لمزيــد مــن التحقيــق فــي هــذه القضيــة. 

وإلــى جانــب مــا تكشــفه هــذه القضيــة لهــذه الجهــة، فإنهــا تكشــف بعــداً آخــر ال يقــل خطــورة وهــو المنحــى االســتثنائي 
الــذي تأخــذه التحقيقــات عنــد حصــول اعتــداء علــى أحــد كبــار القــوم والــذي يقــارب المنحــى القمعــي بــكل مــا للكلمــة مــن 
معنــى. فــأن يتجــرأ مواطــن علــى المطالبــة بحــق منــاوئ لمصالــح النظــام يوجــب ردّ فعــل مناســباً يــؤدي بالنتيجــة الــى 

إخراســه. وثمــة ضــرورة اذا فــي اســتنفار ترســانة الســلطة كاملــة فــي مواجهــة هــذا التمــّرد.    

أصول تحقيق استثنائية في قضايا كبار القوم    

تتكشــف هــذه األصــول االســتثنائية بدايــة مــع وضــع النيابــة العامــة التمييزيــة مــن خــالل النائــب العــام التمييــزي نفســه 
يدهــا علــى الملــف. وهــذا األمــر إنمــا يكشــف عــن ممارســة طويلــة مفادهــا تحــّول النيابــة العامــة التمييزيــة إلــى نيابــة 
عامــة إمتيازيــة. فهــي تعمــد الــى التحقيــق فــي أي شــكوى يقدمهــا أحــد أصحــاب النفــوذ بمعــزل عــن مــدى خطورتهــا. 
وبذلــك، نصبــح أمــام وضــع تمييــزي واضــح: فلكبــار القــوم نيابــة عامــة تحقــق فــي شــكاويهم بــكل مــا لديهــا مــن أدوات 
ونفــوذ، فيمــا يتعيــن علــى ســائر المواطنيــن اللجــوء الــى النيابــات العامــة االســتئنافية التــي تحقــق فــي شــكاويهم وفــق 
األصــول العاديــة. وعليــه، رأينــا النيابــة العامــة التمييزيــة فــي صــدد التحقيــق فــي الشــكاوى المقدمــة مــن هــذا القائــد أو 

ذاك أو هــذا الحــزب أو ذاك، والمتصلــة بجرائــم قــدح أو ذّم، وهــي مــن الجرائــم األقــل خطــورة بطبيعتهــا. 

ومــن هــذه الزاويــة، تشــكل القضيــة المعروضــة أمامنــا أحــد النمــاذج الفاقعــة علــى هــذا التمييــز القضائــي. وال يغيــر مــن 
ذلــك شــيء أن قانــون أصــول المحاكمــات الجزائيــة يولــي النيابــة العامــة التمييزيــة صالحيــة شــاملة للتحقيــق فــي أي 
ملــّف قبــل إحالتــه الــى النيابــة العامــة االســتئنافية. فالتطبيــق الصحيــح لهــذا القانــون يفــرض تفســير اختصاصهــا علــى 
النحــو الــذي يجعلــه متوافقــاً مــع مبــدأ المســاواة أمــام القانــون، ممــا يفــرض علــى النيابــة العامــة التمييزيــة اعتمــاد معاييــر 

لتدّخلهــا أو عــدم تدّخلهــا، أهمهــا معيــار خطــورة الجــرم موضــوع الشــكوى. 
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األخطــر مــن ذلــك هــي ســائر أصــول التحقيــق المتبعــة. فالشــعبة التــي تولـّـت التحقيــق هــي شــعبة المعلومــات التي أنشــئت 
أصــالً كــي تتولــى التحقيــق بجرائــم خطيــرة كجرائــم اإلرهــاب. واذ اعتــادت هــذه الشــعبة علــى تجــاوز أصــول التحقيــق 
األولــي مــع المتهميــن مــع اإلرهــاب، فإنهــا لــم تجــد حرجــاً فــي اعتمــاد التجــاوز نفســه فــي هــذه القضيــة. فتــم إجــراء 
التحقيــق مــع الشــبان واقتيادهــم الــى قصــر العــدل وهــم معصومــو األعيــن. وقــد طلــب منهــم التوقيــع علــى إفاداتهــم مــن 
دون قراءتهــا أو تالوتهــا عليهــم. وفيمــا عــدا اتصــال مقتضــب مــع األهــل إلعالمهــم بحصــول التوقيــف، تــم منعهــم مــن 
أي تواصــل خارجــي، وبشــكل خــاص مــن أي تواصــل مــع محــام. كمــا ُمنــع مــن جهــة أخــرى محــام حائــز علــى وكالــة 
المــالح مــن مخابرتــه بمــا يشــكل خروجــاً تامــاً عــن أصــول المــادة 47 مــن قانــون المحاكمــات. وعليــه، تمــت التحقيقــات 
كلهــا وفــق أصــول خاصــة جــداً. هــذا دون الحديــث عــن تعريــة الشــبان بحجــة تفتيشــهم أو إجــراء فحوصــات المخــدرات 

عليهــم والتعــرض النفســي لهــم وفــق مــا تــم توثيقــه مــن شــهادات.         
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 صرخت بأعلى صوتي: 
الي حق عندك328

طارق المالح

دعانــي واجبــي الوطنــي واإلنســاني الــى المشــاركة فــي تظاهــرة مــن تنظيــم حملــة »طلعــت ريحتكــم« رفضــاً لسياســة 
ــذه التحــركات  ــي ه ــي أن المشــاركة ف ــن غــاب عــن ذهن ــات. لك ــة النفاي ــول ألزم ــاد الحل ــي إيج ــة ف ــة المتخاذل الحكوم
المطلبيــة فــي لبنــان قــد تــؤول الــى مأســاة ســتؤجج لــدّي كل مــا عانيــت منــه فــي دار االيتــام. انطلقــت المظاهــرة مــن 
ســاحة ريــاض الصلــح الــى شــارع الحمــرا حيــث صــدف مــرور موكــب مجهــول الهويــة فاقتــرب منــه المتظاهــرون 
هاتفيــن بشــعارات منــددة بسياســة الحكومــة، ولــم نعــرف إال الحقــا« أن وزيــر الشــؤون االجتماعيــة رشــيد دربــاس هــو 

صاحــب الموكــب.  

لحظــة رؤيتــي للوزيــر كانــت لحظــة انتقلــت فيهــا إلــى عالمــي الخــاص منفصــالً عــن العالــم الخارجــي. فتحولــت هتافــات 
ــر  ــة. وبشــكل غي ــت لحظــة فظيع ــا حصــل. كان ــم م ــم أفه ــّي. ل ــبة إل ــب بالنس ــت غري ــى صم وأصــوات المشــاركين ال
شــعوري، دنــوت مــن الســيارة. طرقــت علــى النافــذة. عّرفــت عــن نفســي. وصرخــت بأعلــى صوتــي »الــي حــق عندك«. 
لــم يكــن مــا قلتــه مجــرد كلمــات بــل كانــت صرخــةٌ تعّبــر عــن لوعــة تجربتــي فــي دار األيتــام االســالمية وخصوصــاً أن 
مــن كان أمامــي كان هــو نفســه الوزيــر الــذي تهــّرب مــن مســؤولياته فــي مراقبــة دور الرعايــة ومســاءلتها عمــا جــرى 
لــي، عمــا يجــري لســائر األطفــال المودعيــن هنالــك. وقــد كلفتنــي هــذه الصرخــة أن ادعــى علــّي ســائق الوزيــر ممــا أدى 

الــى احتجــازي أليــام ثالثــة فــي ظــروف رهيبــة. 

لكنّــي كنــت أعلــم أنــي لــم أفعــل شــيئاً ســوى ممارســة حقّــي بالتعبيــر، فخاطبــت الحكومــة التــي لــم تكــن تريــد أن تســمع 
بوجــوب القيــام بمســؤولياتها. فلــم أخــَش االعتقــال. وبعــد مضــي ســاعات مــن االحتجــاز والتحقيــق والضغــط النفســي، 
توّضحــت الصــورة عنــدي وتبيــن لــي أّن مــا يحصــل معــي هــو جــزء مــن قضيتــي الرئيســية وأن مالحقتــي هــي لغايــة 
فــي نفــس يعقــوب ألن الوزيــر الــذي حــرك المالحقــة كان اختــار التهجــم علــي منــذ تقدمــت بدعــواي ضــد دار األيتــام 
ووزارة الشــؤون االجتماعيــة علــى خلفيــة تعرضــي لالغتصــاب لمــدة 5 ســنوات فــي تلــك الــدار. فبــدل أن يســارع الــى 
إنصافــي واتخــاذ اإلجــراءات الالزمــة لحمايــة األطفــال المودعيــن فــي مؤسســات الرعايــة، انصــرف الــى التشــهير والــذّم 
بــي. وهــذه المالحقــة تأتــي فــي الســياق نفســه. وتاليــا، خــالل احتجــازي، كان ســؤال واحــد يــراود ذهنــي: »هــل التوقيــف 

هــو ثمــن أدفعــه مقابــل دفاعــي عــن األطفــال المودعيــن فــي دور الرعايــة؟«

ولكــن زادنــي التوقيــف إصــراراً علــى متابعــة القضيــة حتــى الوصــول إلــى العدالــة: وقــد زاد إصــراري هــذا مــع ســماع 
هتافــات المتظاهريــن المتضامنيــن معــي ومــع رفاقــي داخــل نظــارة قصــر العــدل. فإمتلكتنــي اذ ذاك قــوة ال مثيــل لهــا. 
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 قضيتنا قديمة مع وزارة الشؤون االجتماعية: 
لماذا نقهر األجيال القادمة؟329

زينة علوش

فــي 28-7-2015، اعتقلــت القــوى األمنيــة فــي بيــروت الشــاب طــارق المــالح أثنــاء مشــاركته فــي تحــركات اعتراضــاً 
علــى أزمــة النفايــات التــي تهــدد أمــن البلــد علــى المســتويات الصحيــة واإلجتماعيــة واإلقتصاديــة. وكان المــالح أحــد 
الشــبّان الذيــن اعترضــوا ســيارة حكوميــة عبــرت بالصدفــة. وعندمــا تبيــن للمــالح أن وزيــر الشــؤون االجتماعيــة رشــيد 
دربــاس هــو صاحــب الســيارة، اقتــرب مــن نافذتهــا وقــال لــه: »أنــا إلــي حــق عنــدك«. وعليــه، وبعــد انتهــاء التظاهــرة، 
اعترضــت ســيارة المــالح واقتادتــه إلــى فــرع المعلومــات حيــث خضــع لتحقيقــات شــابتها مخالفــات كثيــرة. عــدة أمــور 
تدفــع إلــى اإلعتقــاد بــأن إصــرار الوزيــر علــى مالحقــة المــالح كان مرتبطــاً بالدعــوى التــي كان هــذا األخيــر تقــدم بهــا 
ــى مــدى 5  ــا عل ــي تعــرض له ــا االغتصــاب المنتظــم، الت ــاكات، ومنه ــة االنته ــى خلفي ــام اإلســالمية عل ضــد دار األيت
ســنوات، والدولــة اللبنانيــة )وزارة الشــؤون االجتماعيــة( علــى خلفيــة اإلهمــال الفــادح فــي تأميــن ســالمة األطفــال فــي 
هــذه المؤسســة. وقــد جــاءت الدعــوى القضائيــة بعــد مســار طويــل مــن العمــل المشــترك بيــن جمعيتــي المفكــرة القانونيــة 
وبدائــل لمواجهــة أزمــة األطفــال المفصوليــن قســراً عــن رعايــة أهلهــم البيولوجييــن. وقــد أســهم توقيــف المــالح فــي لفــت 

مزيــد مــن اإلهتمــام العــاّم إلــى هــذه القضيــة. 

 واقع األطفال فاقدي الرعاية األسرية في لبنان:
قضية اجتماعية مهملة

28 ألــف طفــالً مودعــون فــي مؤسســات الرعايــة و10 آالف طفــالً وفــق تقديــرات بدائــل جــرى بيعهــم عبــر التبنــي غيــر 
الشــرعي فــي ظــل غيــاب أي إطــار قانونــي مدنــي يحمــي الحقــوق ويحاســب المعتــدي عنــد حصــول أي إنتهــاك.  

ــي 1996، قامــت محــاوالت عــدّة  ــان ف ــي لبن ــال ف ــى وضــع األطف ــم المتحــدة عل ــواردة مــن األم ــد المالحظــات ال وبع
لتنظيــم هــذا القطــاع لكنهــا لــم تفلــح. والســبب الرئيســي كان تمنــع الطبقــة السياســية\الطائفية عــن مواجهــة هــذه المشــكلة 
التــي تشــكل إحــدى أخطــر المشــاكل اإلجتماعيــة علــى اإلطــالق. ومــن هــذا المنظــار، تشــكل هــذه القضيــة إرثــاً ثقيــالً 
لــكل مــن تولــى أو ســوف يتولّــى وزارة الشــؤون االجتماعيــة، إرثــاً مــن الخطــأ أن نســتصغر حجمــه أو حجــم العوائــق 

المرتبطــة بــه.  

ومن أبرز هذه العوائق، اآلتية:

ــا المســتديمة، ويعتبــر العمــل »الخيــري« جســر  نظــام سياســي، طائفــي، نفعــي، ينتقــص إلــى الحــد األدنــى مــن الرؤي
ــاً، عبــور انتخابي

تركيز العمل االجتماعي على الرعاية المؤسساتية على حساب التدخل المجتمعي،

329 - نشر في المفكرة القانونية، العدد 31، آب 2015. 



257

الفصل الرابع: رصد لقضايا إشكالية

المفكرة القانونية 2016

إنتشار الفقر في لبنان مما يضعف قدرة العائالت على رعاية األطفال،

إستسهال التخلّي عن األطفال عوضاً عن العمل التمكيني مع األسرة،

انعدام الدراسات التقييمية لنوعية حياة خريجي دور الرعاية في لبنان. 

صمت الضحايا وبوح المالح 

خــالل الســنوات الماضيــة، شــّكل غيــاب الشــاهد الحّســي المباشــر علــى اإلنتهــاكات التــي يتعــرض لهــا األطفــال ضمــن 
ــون  ــا صامت ــم الضحاي ــة.  فمعظ ــدة العام ــى األجن ــة عل ــة كأولوي ــذه القضي ــي وضــع ه ــر ف ــق األكب ــة العائ دور الرعاي

ألســباب كثيــرة، ومنهــا الخــوف مــن ســلطة ال قــدرة لهــم علــى مواجهتهــا. فالطفــل الضحيــة هــو علــى األغلــب:

بــال أهــل وال ســند بفعــل الفصــل القســري غيــر المبرر عــن األهــل البيولوجييــن330، والعائلــة الممتــدة، والحي، والشــارع، 
والمنطقــة... لينقطــع الطفــل نهائيــاً عــن جذوره،

ــات  ــك ألن المؤسس ــم. وذل ــش الكري ــى للعي ــد األدن ــة بالح ــة مادي ــة وكفاي ــن مهن ــن تأمي ــه م ــي يمّكن ــل علم ــال تحصي ب
ــي هــذا المجــال، ــا تســتثمر ف ــا قلّم ــل العلمــي، إال أنه ــة التحصي ــاً لتغطي ــا تتقاضــى دعمــاً حكومي ــة، ورغــم أنه الرعائي

بــال مهــارات إنســانية حيــث تُقتــل الخصوصيــة، وتُطمــس الفرديــة، ويــذوب الفــرد فــي الجماعــة دون مســاحة خاصــة 
بفعــل االكتظــاظ وغيــاب الرعايــة النوعيــة والمتابعــة النفســية واإلجتماعيــة،

بال حصانة فردية وذلك نتيجة »تشييء الطفل« وتحويله إلى سلعة للتبرع.

وكل مــا ورد أعــاله مخالفــات فاضحــة لمعاييــر الرعايــة البديلــة كمــا حددتهــا الوثيقــة الصــادرة عــن األمــم المتحــدة عــام 
2009 والتــي يجــب أن تكــون أرضيــة لقيــاس أهليــة مؤسســات الرعايــة.

وقــد شــّكل بــوح المــالح بمــا تعــرض لــه فــي دار األيتــام اإلســالمية وإعالنــه عــن رغبتــه بحمايــة األطفــال المودعيــن 
هنالــك ومــا تــاله مــن شــهادات متالحقــة عــن انتهــاكات حصلــت فــي مؤسســات عــدة مناســبة ذهبيــة لتحريــك هــذا الملــف. 

ــّرض  ــة، بتع ــة تلفزيوني ــال SOS، خــالل حلق ــرى األطف ــة لق ــرة الوطني ــرت المدي ــال ال الحصــر، أق ــبيل المث ــى س فعل
خمســة أطفــال لتحــرش جنســي مــن قبــل ســائق بــاص المؤسســة. ورغــم ذلــك، لــم يتــم تحويــل الســائق إلــى القضــاء بــل 
جــرى إقناعــه بتقديــم اســتقالته مــع حصولــه علــى حقوقــه الوظيفيــة كافــة وشــهادة حســن ســلوك. ولقــد ســبق ذلــك تعــرض 

طفلتيــن مصابتيــن بإعاقــة عقليــة لإلعتــداء الجنســي مــن قبــل ســائق البــاص.

330 -   تشــير الــى الدراســة غيــر المنشــورة لمركــز الدراســات واألبحــاث عــام 2007 والتــي بينــت أن أغلبيــة األطفــال المودعيــن فــي دور الرعايــة 
هــم هنــاك بســبب الفقــر وليــس بفعــل الحاجــة إلــى رعايــة بديلــة وأن كلفــة تأميــن خدمــات معينــة للطفــل فــي عائلتــه هــي أقــل مــن المبالــغ التــي تســددها 

وزارة الشــؤون اإلجتماعيــة لمؤسســات الرعايــة عــن كل طفــل لتأميــن هــذه الخدمــات. 
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حدث كل ذلك في ظل صمت حكومي وحقوقي مطبق على نفس الضحايا

وهنا ال بد من اإلشارة إلى أن كسر حاجز الصمت ليس خياراً سهالً على الضحايا وذلك لعدة اسباب:

جنوح الناس إلى الهروب من مواجهة أمور كهذه،

ــكل متمــول  ــح ل ــا أصب ــة وربم ــة مؤسســتها الرعائي ــكل طائف ــة )فل ــي الطائف ــم مصلحــة المؤسســة وبالتال ــى تقدي ــل إل مي
ــن، ــى حســاب المواطني ــي مؤسســته( عل ــح بمنصــب نياب أوطام

تحميل الضحية ذنب ما تعّرض له من انتهاكات،  

تعرض الضحايا إلى خطر ردود فعل سلبية من مجتمع ما زال مياال الى التضامن مع القوى المهيمنة تقليدياً. 

التوثيق والمقاضاة....خياران استراتيجيان

اســتراتيجياً، كان ال بــدّ مــن توثيــق اإلنتهــاكات والعمــل علــى تعزيــز قــدرة المتضّرريــن علــى المطالبــة بحقهــم. الخطــة 
كانــت تقتضــي اآلتــي:

ــال  ــة331 حيــث حصــل اإلنتهــاك بهــدف توفيــر الدعــم التقنــي بمــا يحمــي األطف ــى إدارة مؤسســة الرعاي ــه أّوالً إل التوّج
مــن انتهــاكات مماثلــة. فــال حمايــة مــن دون توفيــر شــروط رعائيــة تبــدأ أوالً مــع الحــدّ مــن أعــداد األطفــال المودعيــن 
وصــوالً إلــى اعتمــاد سياســة حمايــة تتعهــد فيــه المؤسســة المعنيــة بــأن تتــوكل بمقاضــاة المعتــدي حتــى ولــو كان أحــد 

موظفــي الــدار، مــروراً بتوفيــر الرعايــة النوعيــة الفرديــة لألطفــال والتــي تمكنــه مــن حمايــة نفســه عنــد الحاجــة.

العمــل مــع وزارة الشــؤون االجتماعيــة332 علــى وضــع قانــون مدنــي يرعــى عمليــة الفصــل عــن العائلــة البيولوجيــة، 
ويحــدد نوعيــة الرعايــة البديلــة وشــروطها، ويرســم آليــة واضحــة للمحاســبة والمســاءلة، علــى أن تتضمــن إمكانيــة فســخ 

العقــود مــع المؤسســات التــي ال تؤمــن النوعيــة المطلوبــة للرعايــة.

إعداد تقارير دولية رديفة حول واقع األطفال المفصولين عن رعاية أهلهم البيولوجيين.333

صمت مريب وتصرف غير مسؤول

عمــل طويــل فــي الظــل قامــت بــه جمعيتــا المفكــرة القانونيــة وبدائــل طــوال ســنتين، أســفر عــن إعــداد مقتــرح لمشــروع 
أولــي لقانــون مدنــي يرعــى عمليــة الفصــل. ووّجهــت رســائل عــدة للمؤسســات المعنيــة ووزارة الشــؤون االجتماعيــة. 

ولألســف، هــذه الجهــود والمبــادرات اصطدمــت بجــدار اإلنــكار والرفــض المريبيــن مــن قبــل المراجــع الرســمية. اإلنكار 

331 -    وجهت جمعيتا المفكرة القانونية وبدائل رسالة إلى مدير عام المؤسسات الرعائية خالل شهر تموز 2014.
332 -    وجهت جمعيتا المفكرة القانونية وبدائل إلى وزارة الشؤون االجتماعية خالل شهر كانون الثاني 2015، 

وفــي 13 تمــوز 2105 وجهــت المفكــرة القانونيــة وجمعيــة بدائــل رســالة مفتوحــة لرئيــس الــوزراء اللبنانــي تمــام ســالم لتحمــل مســؤوليته فــي قضيــة 
األطفــال فــي دور الرعايــة المؤسســاتية.

333 -    أعــدت جمعيــة بدائــل تقريــرا حــول ضحايــا الفصــل القســري عــن العائلــة البيولوجيــة فــي إطــار الجلســة العاشــرة للمراجعــة الدوليــة لحقــوق 
اإلنســان كمــا ســاهمت فــي إعــداد تقريــر مــواز لتقريــر الحكومــة اللبنانيــة قــّدم الــى لجنــة حقــوق االنســان العربيــة )لجنــة الميثــاق(. 
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نفســه نلقــاه بعــد إنتشــار فيديــو بصــراخ األطفــال المنبعــث مــن دار األيتــام اإلســالمية.  

وكخالصــة، باإلمــكان القــول بــأن تنكــر وزيــر الشــؤون اإلجتماعيــة لقضيــة مؤسســات الرعايــة واألطفــال المودعيــن 
ــه فضــل كســر  ــذي كان ل ــى اســتغالل التعــرض لســيارته إلخــراس الشــاب ال ــك إل ــى العكــس مــن ذل فيهــا، وســعيه عل

الصمــت فــي هــذا المجــال، هــذه التصرفــات ســوف يوثقهــا التاريــخ كانتهــاك فــادح بحــق الوطــن برمتــه. 

ــا  ــادم أو ربم ــر الق ــا الوزي ــة وســوف يرثه ــة كاف ــا وزراء الشــؤون االجتماعي ــى عــن تحمله ــة تخل ــع قضي ــي بالواق وه
الــوزراء القادمــون. ولــن نمــّل ولــن نــكّل فــي المضــي فــي قضيتنــا التــي تعنــي أكثــر مــن 2 % مــن أطفــال لبنــان وألن 

ــا.  كل واحــد منهــم طفــل ضحيــة إلهمــال غيــر أخالقــي، بــات طابعــه الجرمــي بيّن
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 الرواية غير الرسمية لمداهمة حمام اآلغا:
التعذيب في كل محطة334

سارة ونسا

فــي مســاء يــوم الســبت الواقــع فيــه التاســع مــن شــهر آب مــن هــذا العــام، داهمــت دوريــة قــوى أمــن داخلــي – مكتــب 
حمايــة اآلداب الحمــام التركــي المعــروف باســم حمــام اآلغــا فــي بيــروت. أفضــت المداهمــة الــى توقيــف 28 شــخصا، 
ــي« الجنــس  ــى صاحــب الحمــام. ســبب المداهمــة؟ شــبهة »وجــود أشــخاص مثلي ــة ال ــاً باإلضاف 12 عامــال و15 زبون
ــع الموقوفيــن وادعــى علــى  ــة جمي ــاوي مالحق فــي هــذا المــكان. قــرر المدعــي العــام فــي بيــروت القاضــي بــالل ضن
ــا للطبيعــة )المــادة 534 مــن قانــون العقوبــات  الزبائــن والعمــال بمجموعــة مــن الجرائــم، مــن ضمنهــا المجامعــة خالفً
اللبنانــي( والتعــرض لــآداب واألخــالق العامــة )المادتــان 531 و532 مــن قانــون العقوبــات(. فضــال عــن ذلــك، ادعــى 
علــى العمــال وحدهــم بتعاطــي الدعــارة الســرية بعدمــا ورد فــي التحقيقــات أن غالبيتهــم يقومــون بتدليــك الزبائــن )المــادة 
523(. فــي مقــال ســابق، نشــرت المفكــرة القانونيــة مقــاال للمحاميــة غيــدة فرنجيــة حــول المخالفــات التــي تــم رصدهــا 
فــي ملــف التحقيقــات335. واســتكماال لرســم وقائــع هــذه المداهمــة ومــا اســتتبعها مــن أحــداث، كان ال بــد مــن االســتماع 
الــى األشــخاص الذيــن تــم توقيفهــم واســتجوابهم. فمحاضــر التحقيقــات والمحاكمــة الرســمية يدّونهــا األشــخاص الذيــن 
ــة الرســمية لهــذه  ــات، الرواي ــزأ للمجري ــا مــا تتضمــن ســردا مجت ــة، قضــاة..( وهــي غالب يقومــون بهــا )ضابطــة عدلي
المجريــات، فيقتطــع منهــا بالضــرورة كل مــا قــد يشــكل دليــال واضحــا علــى مخالفــات مرتكبــة مــن هــؤالء. فــال يتخيــل 
مثــال أن يتضمــن محضــر تحقيــق أي إشــارة الــى اعتمــاد أي أســلوب مــن أســاليب التعذيــب. ومــن هنــا، كان ال بــد مــن 
االســتماع الــى شــهادة عــدد مــن األشــخاص الذيــن خضعــوا للتحقيــق و... للتعذيــب. بقــي أن نشــير الــى أن هــذه التحقيقــات 
ــح  ــد صال ــن ســارة ونســا وأحم ــا كل م ــد أشــرف عليه ــم، وق ــة حل ــة وجمعي ــرة القانوني ــن المفك ــاون بي ــد جــرت بالتع ق

)المحــرر(. 

ــا قــد أشــرنا فــي مقــال ســابق336  ليســت هــذه أول مداهمــة تنتهــي الــى توقيــف أشــخاص بســبب ميولهــم الجنســية. وكن
الــى مداهمــة أخــرى حصلــت فــي بدايــة هــذا العــام لمنــزل أحــد المواطنيــن، بعــد وصــول »إخباريــة« الــى قــوى األمــن 

الداخلــي عــن احتمــال »وجــود أشــخاص مثليــي الجنــس« فــي هــذا المــكان. 

كيف بدأت القضية: »هات موبيالك لنشوف«

»س« الجــئ ســوري مســجل لــدى المفوضيــة العليــا لشــؤون الالجئيــن فــي لبنــان، موظــف ســابق لــدى حمــام اآلغــا. 
أضــاع »س« أوراقــه الثبوتيــة فــي لبنــان، وكان ينتظــر موعــد إعــادة توطينــه الــى بلــد ثالــث. وتبعــاً لذلــك، اضطــر »س« 
الــى التوجــه الــى المديريــة العامــة لألمــن العــام مــن أجــل الحصــول علــى تســهيل مــرور ليتمكــن مــن الســفر. وفــي يــوم 

334 -   نشر في المفكرة القانونية، العدد 22، تشرين األول 2014. 
يمكن اإلطالع على ترجمة للمقال إلى اإلنكليزية على الموقع االلكتروني للمفكرة القانونية:

Torture at Every Stage: The Unofficial Narrative of the Hammam al-Agha Raid
335 -  المخالفات القانونية في قضية حمام األغا: مالحقة جماعية تنتهك حقوق األفراد، المفكرة القانونية، العدد 20، آب 2014.  
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ــان،  ــي لبن ــه ف ــوع عمل ــق فــي األمــن العــام عــن ن ــه 2014/8/8، ســأله محق ــع في ــوم الجمعــة الواق ــدا ي ــه، وتحدي مقابلت
فأجابــه أنــه ال يعمــل حاليــاً وأن المفوضيــة تســاعده فــي بعــض التكاليــف، وأنــه مســافر قريبــاً الــى بلــد آخــر. اســتوقف 
هــذا الموضــوع عنصــر األمــن العــام الــذي ســأله: »أنــت مســافر علــى )...( )كلمــة نابيــة(. هــات موبيالــك لنشــوف«. 
هــذه هــي روايــة الشــاب، الروايــة غيــر الرســمية. وبمراجعــة المحضــر الرســمي، يتبيــن أن المحقــق توقــف عــن النظــر 
فــي معامــالت فقــدان األوراق بعدمــا تبيــن أن تصــرف الشــاب “غيــر ســوي« وكذلــك طريقــة كالمــه. ولــدى مفاتحــة 
»س« بذلــك، صــرح أن ال شــيء فيــه دل عــن ميــول جنســية محــددة، فهــو يحــرص كثيــراً علــى تصرفاتــه عنــد وجــوده 
مــع عناصــر أمنيــة. ويــروي الشــاب أن المحقــق أخــذ منــه هاتفــه، وبــدأ يقــرأ مراســالته ويســتمع الــى تســجيالته، ويدقــق 
فــي الصــور. ومــا إن فــرغ مــن ذلــك حتــى صــاح بــه »شــو انــت لوطــي، انــت لوطــي وليــه!« وانهــال عليــه بالضــرب 
ــن  ــن جديدي ــة عنصري ــا برفق ــى نظــارة دخله ــي ال ــي نقلن ــن ضرب ــق( م ــى )المحق ــا انته ــع »س«: »عندم ــرح. يتاب المب
وانهالــوا علــي بالضــرب أيضــاً بعصــا علــى رأســي وجســمي، ســألوني عــن عملــي الســابق فقلــت لهــم إننــي كنــت أعمــل 
فــي حمــام تركــي، وصــار يقــول لــي أحدهــم، كــذاب انــت لوطــي«. يتابــع »س« بســرد مــا جــرى معــه، يقــول إنــه تفاجــأ 
بعدهــا بوصــول شــخص مــا قيــل لــه إنــه »طبيــب«، »طلبــوا منــي أن أخلــع ثيابــي، قالــوا لــي اكيــد خايــف تشــلح ألنــك 
ناتــف مثــل البنــات، أبقونــي واقفــاً عاريــاً لمــدة ربــع ســاعة تقريبــاً، لــم يقتــرب منــي أحــد، وبعدهــا طلبــوا منــي أن ألبــس. 
وصــار يقــول لــي أحدهــم »مــا عيــب عليــك انــت لوطــي واليــوم الجمعــة يــا قليــل الشــرف، ســوري وعــم تعمــل هيــك 
ببلدنــا«. يقــول »س« إنــه كان لديــه »سكســوكة« لــم تعجــب أحــد عناصــر األمــن العــام فقــام »بقصهــا«. حســب »س«، 
ــم تحــت الضــرب، إمــا بواســطة عصــا أو بواســطة ســلك يســمى »الســوداني«. ويتابــع  كل مــا أخــذ منــه مــن أقــوال ت
قائــالً أن عنصــر األمــن العــام اتصــل بمرؤوســه إلعالمــه بالحــدث الجلــل أنــه أوقــف »لوطيــاً وأنــه يريــد إجــازة«. »هــو 
أخــذ إجــازة وأنــا فتــت علــى الحبــس«. »أنــا وقعــت علــى المحضــر دون أن أعــرف مــاذا دون عليــه، طلبــت االتصــال 
بأحــد األصدقــاء ألعلمــه عــن توقيفــي إال أنهــم رفضــوا، وقامــوا بتحويلــي الــى نظــارة االمــن العــام«. يتابــع أنــه هنــاك 
أيضــاً اســتقبل بــاإلذالل والضــرب، »ســألوني عــن اســمي، أعطيتهــم إيــاه، طلبــوا منــي اســمي الفنــي، قلــت لهــم ان ليــس 
ــوا علــي بالضــرب مجــدداً«. بتاريــخ 2014/8/9، أي فــي  ــوا بلــى، اســمك »شوشــو« وانهال عنــدي أي اســم فنــي، قال
اليــوم التالــي، نُقــل »س«  الــى مخفــر حبيــش، مكتــب حمايــة اآلداب. يقــول إنــه هنــاك أيضــاً تعــرض لضــرب مبــرح، 
كان يســأل خاللــه عــن عملــه فــي حمــام اآلغــا، توســلهم ليوقفــوا ضربــه »هللا يخليــك مــا بقــى فينــي اتحمــل«، فــرد عليــه 
محقــق المكتــب: »أنــا مــا بعبــد هللا.. أنــا بعبــد جســد المــرأة، لــح علمــك كيــف تعبــد جســد المــرأة«. أعيــد الــى النظــارة 
ليطلــب مجــددا الــى التحقيــق، فمــا ســبق كان مجــرد تمهيــد للتحقيــق. حســب »س«  كان التحقيــق ســريعاً، فأخــذت إفادتــه 

مســبقاً تحــت الضــرب والتعذيــب، وقّــع المحضــر دون أن يقــرأه ودون أن يعــرف مضمونــه. 

كيف حصلت المداهمة: عناصر مخفر حبيش يطلبون »مساج اكسترا«

ــرأه فــي هــذا الخصــوص هــو  ــكل مــا نق ــق مقتضــب جــداً فــي وصــف واقعــة المداهمــة ومجرياتهــا، ف محضــر التحقي
التالــي: »فــي الســاعة التاســعة عشــرة مــن تاريخــه انتقلنــا علــى رأس دوريــة مــن مكتبنــا الــى محلــة الحمــرا حمــام اآلغــا 
ــن قابلناهــم عــن  ــم جــداً أن نســأل م ــن المه ــذا، كان م ــن: )...(«. ل ــه كالً م ــا بداخل ــه وأوقفن ــى مداهمت ــا عل ــث عملن حي

ــات المداهمــة والتوقيــف، وكيــف عايشــوا هــذه اللحظــات. مجري

كانــت حوالــي الســاعة الســابعة مســاء، حيــن قامــت دوريــة مــن مكتــب حمايــة اآلداب مؤلفــة مــن حوالــي عشــرة عناصــر 
ــية  ــن الجنس ــم م ــال )جميعه ــن العم ــن، م ــن الموجودي ــد م ــن أح ــم يك ــا. ل ــام اآلغ ــة حم ــة بمداهم ــهم المدني ــي مالبس ف
الســورية( أو الزبائــن، يتوقــع المداهمــة. بعضهــم وصــل للتــو، بينمــا البعــض اآلخــر كان يســتعد للمغــادرة. يــروي أحــد 
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العامليــن أنــه كان يقــف علــى المدخــل »عندمــا دخــل شــخص فــي ثيــاب مدنيــة. لــم يعــرف عــن نفســه أنــه مؤهــل أول 
ــه  ــا مــا يطلب ــس لدين ــه لي ــه بأن ــذرت من ــب »مســاج اكســترا«. اعت ــى بطل ــل اكتف ــي، ب ــوى األمــن الداخل ــي عناصــر ق ف
ولكنــه أعــاد طلبــه وأضــاف أنــه أتــى مــن قبــل شــخص اســمه فــالن )الموقــوف صفــر(. اعتــذرت منــه مجــدداً وطلبــت 
منــه المغــادرة بلطــف. فمــا إن هــّم بالمغــادرة حتــى داهمــت الحمــام مجموعــة مــن عناصــر قــوى األمــن فــي ثيــاب مدنيــة 
وجعــب »شــرطة« وأســلحة. داهمــت المجموعــة الحمــام بينمــا الزبائــن مــا زالــوا فــي الداخــل. لــم يكــن هنــاك أي شــخص 
فــي وضــع »يخــل بــاآلداب العامــة« ولكــن عمــدت العناصــر إلــى الدخــول إلــى جميــع غــرف المســاج وطلبــت أوراق 

التعريــف مــن الجميــع قبــل أن يأخذونــا جميعــاً إلــى مخفــر حبيــش.

يتابــع آخــر »توجــه عناصــر الدوريــة مباشــرة الــى عمــال الحمــام، طالبيــن منهــم أن يدلوهــم علــى الغــرف التــي تســتخدم 
ألغــراض جنســية. ولمــا لــم يجــدوا شــيئاً أقدمــوا علــى ضــرب أحــد العمــال، ودخلــوا الــى غــرف النــوم )بعضهــم ينــام فــي 
غــرف مخصصــة لهــم فــي الحمــام(، حيــث قامــوا بتفتيــش الغــرف وأغراضنــا الشــخصية وقامــوا بمصــادرة أغراضنــا 
ــة للحساســية ووجــع األســنان. »وفيمــا تحــدث المحضــر عــن  الشــخصية بينهــا ظــروف »جيــل للشــعر« وبعــض أدوي
ضبــط عــدد مــن األوقيــة الذكريــة وجــدت فــي الحمــام، تبيــن وفــق إفــادات بعــض العامليــن فــي الحمــام الذيــن التقينــا بهــم، 

أنــه قــد تــم ضبطهــا مــن ممتلكاتهــم الشــخصية. 

يصــف أحــد الزبائــن كيــف تــم اقتيادهــم مــن الحمــام الــى مخفــر حبيــش »قامــوا بســوقنا مثــل الذبــاب وقــد بــدأ العنــف 
مــن هنــاك، كنــا كلنــا فــوق بعضنــا البعــض. قــال لهــم أحــد الموقوفيــن، »شــو فــوق بعــض بدكــن تحوطونــا؟«. فأجابــه 
أحــد عناصــر الــدرك، »إيــه، مــا هلــق كنتــوا فــوق بعــض«. زركونــا ووضعونــا فــوق بعــض بالســيارة«. يضيــف زبــون 
آخــر »فــي أول األمــر، عندمــا يتوقــف شــخص مــا، مــن المفتــرض أن يتوقــف تحــت تهمــة واضحــة وصريحــة؛ هــذا لــم 
يحصــل. هــم قالــوا لنــا عندمــا أوقفونــا، »بتروحــوا عالمخفــر وبتعطــوا إفاداتكــم وبتفلــوا«. قالــوا لنــا »بتفلــوا« بالحــرف 
الواحــد. تؤكــد بقيــة اإلفــادات هــذا، فوفــق العامليــن الذيــن قابلناهــم، أن عناصــر الــدرك أعلموهــم ان الموضــوع ســهل 
»بــدّن يحطوهــا بصاحــب الحمــام، انتــوا مــا خصكــن«، بينمــا يؤكــد زبــون آخــر أن المســألة بســيطة »ســاعة وبتفلــوا«. 

التحضير للتحقيق: »إذا اعترفت تتوقفون عن ضربي؟ نعم« 

ــي، فهــذان اليومــان خصصــا لترهيــب  ــوم الثان ــي الي ــوم األول للتوقيــف وال ف ــن خــالل الي ــق مــع العاملي ــم التحقي ــم يت ل
العامليــن فــي الحمــام حيــث تعرضــوا جميعــاً للضــرب علــى أيــدي »المحققيــن« الذيــن خضعــوا لــدورات وتماريــن حــول 
ــن  ــار اصغــر العاملي ــي اختي ــت ف ــدورات تمثل ــج هــذه ال ــى نتائ ــات. أول ــة إجــراء التحقيق ــوق اإلنســان وكيفي ــرام حق احت
ســناً )مواليــد العــام 1990( فمورســت بحقــه تقنيــة تعذيــب معروفــة باســم »الفــروج« )تكبــل اليــدان خلــف الظهــر فيمــا 
يضــرب علــى رجليــه(، كل ذلــك ليبــوح أوال عــن ميولــه الجنســية، وثانيــاً عمــا إذا كان يــدور فــي الحمــام أعمــال جنســية 
بيــن العامليــن والزبائــن أو بيــن الزبائــن فــي مــا بيــن بعضهــم البعــض. »ظلــوا يضربونــه الــى أن تورمــت رجــاله« يقــول 
زمــالؤه. قابلنــا الشــاب الــذي عــذّب بتقنيــة »الفــروج«، يقــول: »ال أســتطيع أن أنســى الضــرب، أخرجــوا جميــع الشــباب 
وأبقونــي وحــدي مــع عناصــر الــدرك. ســألني »مــع كــم واحــد بتطلــع؟«. فقلــت لــه أننــي ال أعــرف شــيئاً فبــدأوا بضربــي 
مــن جديــد. ظلّــوا يضربونــي حتــى مثلّــت لهــم كيــف أقــوم بالمســاج علــى يــد واحــد مــن المحققيــن الــذي قــال لــي »مــن 

لمســتك مبيّــن عليــك لوطــي«. 

ــدرة  ــى ذراعــّي حتــى فقــدت الق ــد عل ــك بقســطل حدي ــر كــذّاب« وكان يضربنــي خــالل ذل ــدا أكب ــال واحــد منهــم »هي ق
علــى تحريكهمــا. ســألته، »ليــش عــم تضربنــي« فأجــاب، »ألنــك عــّم تكبــر راس«. ثــم أمرنــي بالتســطح علــى األرض 
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وأحضــر كرســياً ورفــع رجلــّي علــى الكرســي وبــدأ بضربــي عليهمــا. ظــّل يضربنــي لنصــف ســاعة وكل األشــخاص 
فــي المبنــى ســمعوا صراخــي. جــاءت امــرأة تعمــل معهــم وطلبــت منهــم التوقــف أول مــرة ولكنهــم لــم يذعنــوا لهــا. ثــم 

دخلــت مــرة ثانيــة وســحبتني مــن الغرفــة إلــى المدخــل وأحضــرت لــي كيــس ثلــج.

ــة وهــو  ــة مدخــل الغرف ــع لغاي ــى األرب ــي أمشــي عل ــه الوطــواط، وجعلن مــن بعدهــا جــاء الشــخص نفســه وكان ينادون
يركلنــي مــن الخلــف وقــال لــي، »يــالّ، عّمنريحــك شــوّي ومنرجــع منكمــل«. ثــم أعادونــي للنظــارة. طلبونــي مــرة أخــرى 
ــي بالكــذاب وصــار  ــن ونعتن ــي أحــد المحققي ــرب من ــم اقت ــدون ضــرب ث ــون معــي ب الســاعة 3 صباحــاً. صــاروا يحقق
يضربنــي بكفــه علــى صــدري. أفقدنــي الوعــي ووقعــت علــى األرض. ثــم ســحبني لألعلــى وأمســكني مــن عنقــي حتــى 

لــم يعــد بإمكانــي التنفــس. بعدهــا ظــّل 4 أشــخاص يضربوننــي لغايــة الخامســة صباحــاً.

طلبونــي مجــدداً علــى الســاعة 6 صباحــاً ألن أحــد الزبائــن اعتــرف بأننــي مارســت الجنــس معــه. عندمــا نكــرت ذلــك 
ضربونــي بالعصــا الخشــب. قــال لــي أحــد المحققيــن بــأن الــكل اعتــرف باســتثنائي وأننــي »عــم تــاكل ضــرب ألنــك مــا 

اعترفــت بعــد«. بعــد يوميــن مــن الضــرب، لــم أســتطع التحمــل ووافقــت علــى كل شــيء وتوقــف الضــرب.

الضــرب والتعذيــب كان مــن نصيــب جميــع العامليــن فــي الحمــام، لــم يُســتثن منهــم أحــد، منهــم مــن ُوضــع لــه كيــس علــى 
رأســه وابــرح ضربــا، أيضــاً ليعتــرف بأنــه »يتعاطــى اللــواط« وانــه يأخــذ مــاالً مــن زبائــن الحمــام مقابــل مــا يســمى 
»بالمســاج االكســترا«. »طلبونــا الســاعة الثانيــة ليــالً وبــدأوا بضربنــا. وقامــوا بتهديــدي بالكهربــاء، فوضــع أحدهــم كيســا 
علــى رأســي مــع شــرائط كهربائيــة وضربنــي«. يتابــع آخــر »بقــوا يضربوننــا الواحــد تلــو اآلخــر. وقالــوا لنــا »أوعــى 

حــدا يقــول إنــوا ضربناكــم وإال رح تبقــوا هــون«.

كمــا تــم ضربهــم ايضــا لترهيــب الزبائــن بحيــث كان يتــم تعذيــب العامليــن فــي غــرف قريبــة مــن تلــك التــي فيهــا 
ــن  ــوا الزبائ ــا ليرهب ــون بضربن ــق ويقوم ــة التحقي ــى غرف ــا إل ــوا يدخلونن ــا. »كان ــة عينه ــي الغرف ــاً ف ــن وأحيان الزبائ
ــع آخــر »قامــوا  ــده ويمكنكــم أن تخرجــوا خــالل يوميــن«. يتاب ــذي نري ــوا بال ــن »اعترف ــون للزبائ ــوا يقول ــا. وكان بن
بضربــي علــى رقبتــي حتــى أوافــق علــى أنــي أدخلــت القهــوة إلــى غرفــة البخــار ألحــد الزبائــن ومارســت الجنــس 
معــه مقابــل 10 آالف ليــرة لبنانيــة. عندمــا ســألت إذا ســوف يتوقفــون عــن ضربــي إذا اعترفــت بذلــك، قالــوا »نعــم، 
ســنتوقف عــن ضربــك«. يفيــد أحــد الزبائــن مــن الذيــن قابلناهــم: »لــم ننــم بســبب الصــراخ وألننــا كنــا ننتظــر مــاذا 
ــوم  ــة الي ــي لغاي ــتطع المش ــم يس ــفل ول ــذ لألس ــن الفخ ــان م ــاله متورمت ــن ورج ــد العاملي ــع أح ــم. رج ــيحصل معه س
ــت  ــر. كان ــي المم ــن جالســاً ف ــت أحــد العاملي ــق رأي ــى الطري ــام، وعل ــى الحم ــت الذهــاب إل ــع »طلب ــي«. ويتاب الثان
ــه  ــوا يضربون ــه. كان ــه ورقبت ــى رأس ــه عل ــوا يضربون ــض وكان ــه منخف ــا ورأس ــه بينهم ــد رجلي ــن وأح ــداه مقيّدتي ي
بقبضتهــم ويقولــون لــه، »مــا تقــول شــي، خلّــي صاحــب المحــل يفيــدك«، ويؤكــد زبــون آخــر أن ضــرب العامليــن 
كان بهــدف الضغــط علــى الزبائــن »المماطلــة التــي حصلــت كانــت كلهــا بهــدف اللعــب علــى األعصــاب. باإلضافــة 
ــي  ــاون ف ــرورة التع ــا بض ــرب لتذكيرن ــراخ والض ــت الص ــمع كل الوق ــا نس ــوريين، كن ــباب الس ــرب الش ــى ض ال

ــق«.  التحقي

طبعــا لــم يخــل التحضيــر للتحقيــق مــن تعليقــات عنصريــة او مرتبطــة بمــا يجــري فــي ســوريا، فســأل العاملــون مــن 
ــي شــقيق توفــي  ــن أحاللكــن، هــون او مــع داعــش؟« او »مــن منكــم خــادم فــي الجيــش الســوري؟ ل ــاب التهكــم »وي ب
فــي ســوريا، بــدي اســترد حقــي«. وقبــل ان يفتــح المحضــر ويبــدأ التحقيقرســمياً، طلــب مــن بعــض العامليــن ان يفتحــوا 

هواتفهــم مــن أجــل البحــث فــي محتوياتهــا )مــن صــور ومراســالت(. 
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الفحوصات: 45.000 ليرة لبنانية على كلفة الموقوف

بإشــارة مــن المدعــي العــام بــالل ضنــاوي تــم إخضــاع جميــع الموقوفيــن لفحوصــات الســيدا والمخــدرات، وذلــك مــن 
دون الحصــول علــى موافقتهــم المســبقة. ولــم يتــم تكليــف طبيــب للقيــام بهــذه بالفحوصــات، بــل توالهــا أحــد المحققيــن 
فــي مكتــب حمايــة اآلداب. ووفــق االفــادات التــي وثقناهــا، تحمــل الموقوفــون تكلفــة الفحوصــات التــي بلغــت 45.000 

ليــرة لبنانيــة عــن كل شــخص. 

كمــا تــم إخضــاع جميــع الموقوفيــن لفحــص المخــدرات علمــا انــه لــم يتــم ضبــط أي مــادة مخــدرة مــع اي منهــم. ويتــم 
عــادة فحــص المخــدرات مــن خــالل فحــص البــول. وقــد أعلمنــا أحــد العمــال الموقوفيــن انــه يواجــه مشــكلة فــي التبــول 
و«مــا زاد مــن عــدم قدرتــي علــى التبــول هــو وجــود احــد عناصــر مكتــب حمايــة اآلداب معــي فــي الحمــام. وعندمــا 
أعلمتــه عــن عــدم قدرتــي علــى التبــول بســبب وجــوده، طلــب منــي أن أخلــع مالبســي وقــام برشــي بنبريــش ميــاه طالبــاً 
منــي الركــوع وثــم الوقــوف الــى ان تبولــت!« لــم يبلــغ أحدهــم عــن نتيجــة الفحوصــات »قامــوا فقــط بإعــالم مــن جــاءت 
نتيجــة فحصــه إيجابيــة«. شــدد أحــد الزبائــن الذيــن قابلناهــم علــى ان المحققيــن قــد أضفــوا رهبــة معينــة علــى الفحوصــات 
مــن خــالل التلميــح بــأن كل شــخص معــّرض للحصــول علــى نتيجــة إيجابيــة. »وقــد اســتدعوا أحــد األشــخاص وأخبــروه 
بــأن نتيجــة فحــص الســيدا كانــت إيجابيــة فعــاد يبكــي إلــى النظــارة. ثــم عــادوا وطلبــوه مــرة أخــرى وأخبــروه أن النتيجــة 
ــر إفادتــه. كمــا قــال لــي المحقــق الــذي قــام بفحــص الســيدا - »إنــت مــا عــّم تتعــاون مظبــوط،  كانــت ســلبية عندمــا غيّ

وهيــدي رّح تشــوف عواقبهــا«.

حضور النائب العام الى مخفر حبيش  

يشــير محضــر التحقيــق الــى حضــور النائــب العــام بــالل ضنــاوي الــى مخفــر حبيــش لإلشــراف علــى التحقيقــات. ســألنا 
مــن قابلناهــم مــن العمــال ان علمــوا بوجــوده فــي المخفــر، قالــوا إنهــم علمــوا بوجــوده لكــن بعــد مغادرتــه. فعندمــا كان 
هنــاك لــم يتعرفــوا عليــه وال علــى صفتــه. كمــا صــرح أحــد العمــال »أن النائــب العــام التفــت الــى أحــد العمــال وانتبــه 
الــى ان رقبتــه متورمــة. ســألني عــن العالمــات التــي علــى رقبتــي وعندهــا قــام أحــد الضبــاط باإلجابــة بأننــي وقعــت 

علــى الــدرج.)!(«

 كمــا التفــت النائــب العــام الــى آخــر كان يواجــه صعوبــة فــي المشــي وســأله ايضــا عــن ســبب ذلــك، وكان الجــواب هــو 
نفســه »لقــد وقعــت« والســبب هــو الخــوف مــن ان يتعــرض للضــرب مجــددا علــى أيــدي قــوى االمــن الداخلــي. 

التحقيق 

ــا أحــد العامليــن الــذي تلقــى  ــد للتحقيــق مــع العامليــن فــي الحمــام. فقــد أعلمن الهــدف مــن كل هــذا الضــرب هــو التمهي
ضربــا مبرحــا مــن قبــل عناصــر مكتــب حمايــة اآلداب أن التحقيــق كان مقتضبــاً، حيــث كان الجميــع مســتعداً للتوقيــع 
علــى مــا يكتبــه المحقــق. وقــد أفادنــا المذكــور أنــه أعلــم المحقــق انــه »مســتعد ألن يوقــع علــى أي شــيء، اكتــب مــا تريــد 
ــى مــاذا وقعــوا، هــم فقــط وقعــوا ألن  ــم يقــرأ أحــد منهــم المحضــر وال يعرفــون عل ــا أوقــع«. وهــذا مــا حصــل، فل وأن

طلــب منهــم ذلــك. 
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التهديد بالفحوصات الشرجية 

ــق.  ــه »خــالل التحقي ــة الي ــم« الموجه ــر »الته ــا كان ينك ــده بالفحــص الشــرجي عندم ــم تهدي ــه ت ــن إن ــد الزبائ ــول أح يق
»عندمــا كنــا نرفــض االعتــراف بالمثليــة الجنســية، كانــوا يهددوننــا بالفحــص الشــرجي«. وهــذا مــا اكــده ايضــا بعــض 
العامليــن، حتــى الذيــن »اعترفــوا« بمثليتهــم تــم تهديدهــم بالفحــص الشــرجي، »إنــت مســتعد تعمــل فحص شــرجي لنتأكد؟ 
يعنــي إحنــا رح نطلــب الطبيــب الشــرعي ليفحصــك«. بينمــا يفيــد زبــون آخــر أنــه عندمــا أنكــر التهــم الموجهــة اليــه، راح 
أحــد عناصــر الــدرك يهــدده بـــ«أن نتيجــة الفحوصــات )المخــدرات وفيــروس نقــص المناعــة( ممكــن ان تتغيــر«.  وإذ 
أصررتعلــى نكــران التهــم واألســئلة، اســتمر فــي كتابــة المحضــر مــن دون أن يكتــرث لمــا كنــت أقولــه. »قلــت لــه: روق، 

لويــن رايــح؟ فأجابنــي، إنــت اللــي رايــح. وطلــب منــي أن أوقــع. قمــت بالتوقيــع ألن موقفــي أصبــح ضعيفــا«.

أيضــاً، وعلــى عكــس مــا يقــرأ فــي محضــر التحقيقــات، لــم يُســأل أحــد مــن العامليــن الســتة الذيــن قابلناهــم عــن رغبتــه 
باالســتفادة مــن حقوقــه المنصــوص عليهــا فــي المــادة 47 مــن قانــون أصــول المحاكمــات الجزائيــة، فلــم يتــم إعالمهــم 
بهــا . كمــا أعلمونــا انهــم لــم يطلبــوا أساســاً االتصــال بأحــد، خاصــة بعــد ان علمــوا بأنــه تــم رفــض هــذا الحــق للموقوفيــن 
اللبنانييــن، فكيــف سيســمح لهــم وهــم ســوريون؟ يتابــع أحدهــم »طلبــوا مــن ر. )أحــد الزبائــن( أن يقــول أنــه دخــل إلــى 
غرفــة المســاج قبــل 10 دقائــق وممارســة »اللــواط« مــع أحــد العمــال )أ.( مقابــل الســماح لــه بالتكلــم مــع أهلــه. أذعــن 

)ب(. لهــم، ولكــن عندمــا نفــى )أ( ذلــك قامــوا بضربــه«.

انتهــى التحقيــق ومعــه انتهــت حفلــة الضــرب والتعذيــب واالهانــات التــي تعــرض لهــا العاملــون فــي الحمــام، وصــاروا 
ينتظــرون مــا ســتؤول اليــه االمــور وكيــف ســتنتهي قضيتهــم. 

التحويل لسجن زحلة 

عنــد انتهــاء التحقيقــات، بــدأت مرحلــة االنتظــار الــذي طــال مــن منتصــف الليــل حتــى الســاعة الثالثــة مــن بعــد ظهــر 
اليــوم التالــي. فتــرة ُحــرم العاملــون خاللهــا مــن الدخــول الــى الحمــام. بعدهــا تــم تحويلهــم الــى ســجن زحلــة حيــث وعــدوا 
بــأن اســتقباال خاصــاً بانتظارهــم علــى ســبيل الترهيــب. هنــاك، حيــن وصلــوا كان الســجناء بانتظارهــم، قيــل ألحدهــم 
»خليلــي ايــاك، صــار الــي خمــس ســنين ناطــر، بــدي انبســط فيــك«. فــي زحلــة أيضــا تعرضــوا لضــرب مبــرح مــن 
الســجناء، »وصلنــا إلــى ســجن زحلــة وأوقفونــا كلنــا فــي مواجهــة الحائــط وقــام أحــد عناصــر شــرطة حبيــش بضربنــا 
علــى رقابنــا، كمــا أوصــى عناصــر الســجن لالهتمــام بنــا. بعدهــا بــدأ الســجناء بضربنــا ولــم نكــن نعــرف مــن أيــن كانــت 

الضربــات تأتــي«. 

 ولــم يتوقــف اإلذالل علــى الضــرب أو اإلهانــات اللفظيــة بــل تخطاه بأشــواط. فقــد قام الســجناء بحلق حواجــب الموقوفين. 
يقــول مــن اســتطعنا مقابلتهــم ان المقــدم فــي الســجن ســأل الموقوفيــن عــن هويــة الشــخص الــذي حلــق حواجبهــم، غيــر 
انهــم لــم يصرحــوا بهــذه المعلومــة خوفــا مــن ان يرتــد ذلــك عليهــم ســلباً، اي ليتفــادوا انتقــام بقيــة الســجناء. هنــاك فــي 
ســجن زحلــة، اضطــر العاملــون ألن يدفعــوا مبالــغ ماليــة تراوحــت بيــن المئــة دوالر اميركــي بالنســبة الــى بعضهــم فيمــا 
اضطــر احدهــم ألن يدفــع 500 دوالر أميركــي! هــذه المبالــغ دفعــت لضمــان عــدم التعــرض لهــم. مــن لــم يدفــع، أجبــر 

علــى النــوم فــي الحمــام، او حــرم مــن الطعــام وتعــرض للضــرب واالهانــات المســتمرة مــن قبــل بقيــة الســجناء. 
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التحقيق عند األمن العام 

ــوا  ــام ظل ــي الحم ــا، إال ان موظف ــام اآلغ ــة حم ــي قضي ــن ف ــبيل الموقوفي ــرار بإخــالء س ــن صــدور ق ــم م ــى الرغ وعل
محتجزيــن تعســفيا فــي ســجن زحلــة بانتظــار إحالتهــم الــى نظــارة االمــن العــام، حيــث عمــدت النيابــة العامــة التميزيــة 
الــى إرســاء ممارســة غيــر قانونيــة مفادهــا التعميــم علــى آمــري الســجن وجــوب إحالــة أي شــخص أجنبــي الــى األمــن 

العــام قبــل إطــالق ســراحه. 

عــاد االمــن العــام وحقــق مــع جميــع الموقوفيــن، بعضهــم تعــرض ايضــا للضــرب مــن قبــل ضبــاط االمــن العــام علــى 
وقــع تهكمــات مــن قبيــل »اه انتــم جماعــة الحمــام، اهــال وســهال كنــا ناطرينكــن، ميــن بينيــك وميــن بيْنتــاك؟«، تمحــور 
تحقيــق االمــن العــام مــع بعــض العامليــن ايضــا حــول كيفيــة ممارســتهم الجنــس، مــن منهــم »فاعــل« ومــن »مفعــول 
بــه«. أمــا بقيــة التحقيــق فتمحــور حــول تاريــخ دخولهــم لبنــان، عملهــم، مــكان اقامتهــم. وفــي نهايــة التحقيــق تــم إعالمهــم 

بإمكانيــة الطلــب منهــم مغــادرة البــالد. 
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 المخالفات القانونية في قضية حمام اآلغا:
مالحقة جماعية تنتهك حقوق األفراد337

غيدة فرنجية

بتاريــخ 9-8-2014، داهــم مكتــب حمايــة اآلداب العامــة حمــام اآلغــا وتــم توقيــف جميــع الموجوديــن فيــه مــن عّمــال 
وزبائــن وصاحــب المحــل. وتبعــاً لذلــك، تــم االدعــاء بحــق 28 شــخصاً بجرائــم عــدة أهمهــا: التعــّرض لــآداب العامــة 
ومجامعــة مخالفــة للطبيعــة وتعاطــي الدعــارة الســرية وتســهيلها.338  باإلضافــة الــى التنديــد بهــذه التوقيفــات الجماعيــة 
ــن وجــود  التــي تســتهدف المثلييــن فــي وقــت تعلــو المطالــب بعــدم تطبيــق المــادة 534 لتجريــم العالقــات المثليــة، يتبيّ
عــدد مــن المخالفــات القانونيــة فــي اإلجــراءات المتبعــة بــدأت منــذ مباشــرة التحقيقــات األوليــة وصــوالً الــى إخــالء ســبيل 
الموقوفيــن. وتظهــر هــذه المخالفــات توّجــه المشــرفين علــى التحقيقــات لتغليــب الطابــع الجماعــي للمالحقــة علــى حســاب 
حقــوق األفــراد، والنعــكاس األحــكام المســبقة تجــاه المثليــة علــى التحقيقــات. ونعــرض أدنــاه أهــم هــذه المخالفــات دون 

التطــّرق الــى مضمــون التحقيقــات حفاظــاً علــى الســرية واحترامــاً لخصوصيــة المعنييــن. 

أوالً: بدء التحقيقات بطريقة غير قانونية ودون أي سبب مشروع 

بــدأت التحقيقــات فــي ملــف حمــام اآلغــا خــالل تحقيــق روتينــي مــن قبــل األمــن العــام مــع شــخص أجنبــي فقــد أوراقــه 
الثبوتيــة. وقــد ورد فــي المحضــر األســباب التاليــة لبــدء التحقيقــات: »تبيّــن أن ســلوك )األجنبــي( غيــر ســوي وكالمــه 
أيضــا،ً فقمنــا بإطــالع حضــرة النقيــب رئيــس الشــعبة فأمرنــا بضبــط إفادتــه وباالطــالع علــى الهاتــف الــذي بحوزتــه 
حيــث تبيــن أن الهاتــف يحــوي أفالمــاً جنســية بيــن ذكــور ويوجــد محادثــات جنســية بيــن)ه( وأشــخاص حــول عمليــات 
مســاج وعمليــات جنســية، عندهــا قمنــا باالســتماع إلفــادت)ه(...« وبعــد انتهــاء االســتجواب، اتصــل المحقــق بالمدعــي 
العــام االســتنئافي فــي بيــروت إلطالعــه عليــه، فأشــار المدعــي العــام الــى توقيــف األجنبــي وإحالتــه الــى مكتــب حمايــة 

اآلداب العامــة التابــع لقــوى األمــن الداخلــي الســتكمال التحقيقــات. 

األمــن العــام باشــر بالتحقيقــات دون أي دليــل علــى وقــوع جريمــة: لــم يظهــر مــن المحضــر أي إشــارة الــى مــا تضمنــه 
ســلوك األجنبــي أو كالمــه والــذي قــد يــدل علــى احتمــال وقــوع جريمــة مــا، وتــم االكتفــاء باعتبــاره »غيــر ســوي«، 
وكأنــه فقــط »مــا عجبهــم راســه«. ويســتدل مــن ذلــك وجــود ممارســات تمييزيــة لــدى قــوى األمــن يمكــن وصفهــا بالـــ
Gay profiling  أو »التنميــط المثلــي« التــي تمــس بمبــدأ المســاواة والحــق بالخصوصيــة كونهــا تعتمــد علــى مــا يظهــر 
مــن الرجــل )لبــاس أو تصرفــات تعتبــر غيــر ذكوريــة( مــن أجــل المباشــرة بتحقيقــات دون وجــود أي دليــل حســي علــى 

وقــوع جريمــة. 

ــتجوابه دون أن  ــي واس ــف األجنب ــش هات ــر بتفتي ــد باش ــة: فق ــة العام ــات دون إذن النياب ــر بالتحقيق ــام باش ــن الع األم

337 -   نشر في المفكرة القانونية، العدد 20، آب 2014.
يمكن اإلطالع على ترجمة للمقال إلى اإلنكليزية على الموقع االلكتروني للمفكرة القانونية:

The Hammam al-Agha Raid: Collective Prosecution in Violation of Individual Rights
338 -    المــواد 531 و532 و533 و534 مــن قانــون العقوبــات بالنســبة للزبائــن والعّمــال والمــواد 523 و526 و527 مــن قانــون العقوبــات بالنســبة 

للعمــال وصاحــب المحل
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ــة العامــة. وهــو مــا يشــكل مخالفــة واضحــة للمــواد 40 و47 مــن أصــول المحاكمــات  يســتحصل علــى إذن مــن النياب
الجزائيــة التــي تشــترط علــى الضابطــة العدليــة الحصــول علــى تكليــف مــن النيابــة العامــة مــن أجــل اســتقصاء الجرائــم 

ــات.  ــة إبطــال التحقيق ــش األشــخاص دون إذن مســبق تحــت طائل خــارج الجريمــة المشــهودة وتمنعهــم مــن تفتي

المدعــي العــام غــض النظــر عــن مخالفــات األمــن العــام: لــم يُقــدم المدعــي العــام علــى أي إجــراء تأديبــي بحــق عناصــر 
ــى  ــة عل ــذ المداهم ــة تنفي ــام إمكاني ــاب أم ــح الب ــا فت ــة، م ــات الفاضح ــذه المخالف ــل غــض النظــر عــن ه ــام ب ــن الع األم
حمــام اآلغــا. وتؤشــر هــذه المخالفــة الــى توســيع هامــش عمــل الضابطــة العدليــة خــارج أي رقابــة قضائيــة، خاصــة أن 

موضــوع التحقيــق )النشــاط الجنســي( ال يدخــل ضمــن صالحيــات األمــن العــام.

ثانياً: معاقبة الجماعة على حساب الحقوق الفردية 

تبــرز المخالفــات التاليــة إرادة واضحــة لــدى النيابــة العامــة بمعاقبــة جميــع الموجوديــن فــي الحمــام دون التحقــق مــن 
مــدى توافــر شــروط التوقيــف والمالحقــة لــكل فــرد منهــم:

قــرار مســبق بتوقيــف جميــع الموجوديــن فــي الحمــام: قبــل مباشــرة المداهمــة، أشــار المدعــي العــام بـــ »توقيــف جميــع 
ــر أن الوجــود  ــاآلداب...« فاعتب ــة ب ــال مخل ــت مــن وجــود أعم ــد التثب ــه بع ــن ومالك ــع الزبائ ــن داخــل المحــل م العاملي
فــي الحمــام ســبباً كافيــاً لتوقيــف الجميــع )ومــن ضمنهــم الزبائــن( متجاهــالً ضــرورة وجــود شــبهات قويــة الرتبــاط كل 
شــخص منهــم بالجرائــم المالحقــة. وعلــى اعتبــار أن الجريمــة أصبحــت مشــهودة بعــد مداهمــة الحمــام نظــراً لألدلــة التــي 
وجــدت داخلــه، تأتــي إشــارة توقيــف جميــع الموجوديــن فــي الحمــام مخالفــة ألصــول المحاكمــات الجزائيــة )المــواد 31 
و32 و41( التــي تفــرض التمييــز بيــن فئتيــن مــن األشــخاص الموجوديــن فــي مــكان وقــوع جريمــة: »الشــهود« أي مــن 
»شــاهدوا الجريمــة أو توافــرت لديهــم معلومــات عنهــا« فيتــم االســتماع الــى شــهادتهم دون توقيفهــم، و »المشــتبه فيهــم« 

أي مــن »توافــرت فيــه)م( شــبهات قويــة« فيتــم توقيفهــم واســتجوابهم. 

موقــوف مجهــول وصامــت: مــا يعــزز القناعــة بالطابــع الجماعــي للمالحقــة علــى حســاب حقــوق األفــراد هــو إغفــال 
ــن مراحــل  ــي أي م ــه ف ــى إفادت ــتماع ال ــم االس ــم يت ــام. فل ــال الحم ــن عّم ــو م ــن وه ــد الموقوفي ــن اســتجواب أح المحققي
التحقيــق ولــم يتــم إعالمــه بحقوقــه، وذلــك رغــم توقيفــه واالدعــاء بحقــه ونقلــه الــى ســجن زحلــة. كمــا لــم يتــم التثبــت مــن 
هويتــه فــي المحضــر وكأنــه »موقــوف مجهــول الهويــة«. وقــد تشــكل هــذه المخالفــة إحــدى أخطــر المخالفــات فــي هــذا 

الملــف وانتهــاكاً فاضحــاً لألصــول وللحقــوق األساســية للموقــوف. 

عــدم توثيــق جميــع اإلفــادات: تــرددت فــي إفــادات عــدد مــن العّمــال أنهــم كانــوا قــد أنكــروا ســابقاً مضمــون إفاداتهــم 
دون أن يتضمــن المحضــر أي إفــادات ســابقة لهــم. وتثيــر هــذه المخالفــة قلقــاً إلمكانيــة تعــّرض الموقوفيــن ألعمــال الشــدة 

واإلكــراه.

ــت  ــي وق ــام ف ــي الحم ــم ف ــى وجوده ــط ال ــن فق ــاء بحــق معظــم الزبائ ــتند االدع ــف االحتياطــي، يس ــرار التوقي ــا ق وكم
ــر. ــل آخ ــة دون أي دلي المداهم

ثالثاً: االنتهاكات لخصوصية الموقوفين نتيجة األحكام المسبقة تجاه المثلية

ــن  ــع الموقوفي ــام، أُخضــع جمي ــي الع ــن المدع ــارة م ــرر: بإش ــن لفحــص الســيدا دون أي مب ــع الموقوفي إخضــاع جمي
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لفحــص الكشــف عــن مــرض الســيدا دون أن يظهــر فــي الملــف أي مبــرر لذلــك، بمــا أن هــذا الفحــص لــم يقــدم أي دليــل 
مفيــد للمالحقــة وجــاء عرضيــاً دون أي أثــر علــى مجريــات التحقيــق. وقــد أجــري هــذا الفحــص دون موافقــة الموقوفيــن 
مــن قبــل أحــد المحققيــن وليــس مــن قبــل طبيــب، مــا يشــكل مخالفــة لألصــول الجزائيــة التــي تفــرض تعييــن طبيــب مــن 
أجــل معاينــة الموقــوف فــي حــال طلبــه ذلــك )المادتيــن 32 و42(. ويشــكل هــذا اإلجــراء انتهــاكاً لخصوصيــة الموقوفيــن 
ولســرية المعلومــات المتعلقــة بصحتهــم، ويســتدل منــه وجــود رابــط غيــر مبــرر فــي ذهنيــة النيابــة العامــة بيــن النشــاط 

الجنســي ومــرض الســيدا. 

إخضــاع جميــع الموقوفيــن لفحــص المخــدرات رغــم عــدم وجــود أي دليــل علــى إقــدام أي منهــم علــى تعاطــي المخــدرات 
وعــدم ضبــط أي مــواد مخــدرة. 

تفتيــش هواتــف الموقوفيــن: أشــار المدعــي العــام بتفتيــش هواتــف جميــع الموقوفيــن بعــد المداهمــة، مــا ســمح للمحققيــن 
ــن  ــة الموقوفي ــك خصوصي ــراء ينته ــو إج ــا، وه ــن مضمونه ــتجوابهم ع ــم واس ــالتهم وصوره ــى مراس ــالع عل باالط
ويعتــرض مراســالتهم الســرية. ويشــكل هــذا التفتيــش مخالفــة للقانــون رقــم 1999/140 الــذي يمنــع أي نــوع مــن أنــواع 
االعتــراض للمخابــرات التــي تجــري بواســطة أي مــن وســائل االتصــال )كالخلــوي والبريــد اإللكترونــي( إال بنــاًء لقــرار 

خطــي ومعلــل صــادر عــن قاضــي التحقيــق. 

التدخــل فــي النشــاط الجنســي للموقوفيــن: لــم يتــردد المحققــون فــي اســتجواب الموقوفيــن حــول تفاصيــل تتعلق بنشــاطهم 
الجنســي. وقــد ظهــر مــن أســئلتهم عــدد مــن األحــكام المســبقة تجــاه المثليــة، خاصــة فــي مــا يتعلــق بأســبابها حيــث بــرزت 
كليشــيات تقليديــة كارتباطهــا بالوراثــة وبالتعــرض الــى تحــرش جنســي )حتــى أن أحــد الموقوفيــن اضطــّر ألن يؤكــد أنــه 
لــم يتعــرض ألي حادثــة تحــرش فــي صغــره(. ويســتدل مــن هــذا النــوع مــن األســئلة قلــة فهــم المحققيــن للمثليــة كأحــد 

الميــول الجنســية الطبيعيــة وضعــف تدريبهــم لمواكبــة المفاهيــم االجتماعيــة والعلميــة الحديثــة. 

رابعاً: االنتهاكات للحرية الشخصية 

يشــكل عــدم االلتــزام بالقواعــد المتعلقــة بالتوقيــف وإخــالء الســبيل انتهــاكاً للحريــة الشــخصية للموقوفــي،ن وهــي مــن 
الحريــات المحميــة فــي المــادة 9 مــن الدســتور:

إصــدار مذكــرات توقيــف رغــم عــدم توافــر الشــروط القانونيــة: أصــدر المدعــي العــام مذكــرات توقيــف بحــق جميــع 
الزبائــن رغــم أنــه تــم االدعــاء بحقهــم بمقتضــى جرائــم ال تتجــاوز عقوبــة الحبــس فيهــا مــدة ســنة، مــا يشــكل مخالفــة 
لألصــول الجزائيــة )المادتــان 46 و107( التــي تفــرض توافــر حالــة الجنحــة المشــهودة المعاقــب عليهــا بالحبــس لمــدة 

تتجــاوز الســنة مــن أجــل إصــدار مذكــرة توقيــف.

عــدم إخــالء ســبيل اللبنانييــن بحــق: جــاء قــرار فــرض كفــاالت ماليــة علــى الزبائــن اللبنانييــن وقــرار إخــالء ســبيل 
أربعــة منهــم بعــد أكثــر مــن خمســة أيــام مــن توقيفهــم خالفــاً للمــادة 113 مــن أصــول المحاكمــات الجزائيــة التــي تلــزم 
إخــالء الســبيل بحــق )أي دون كفالــة( بعــد مــرور خمســة أيــام علــى التوقيــف إذا كان الموقــوف لبنانيــاً وال تتجــاوز عقوبــة 

الجنحــة الحبــس مــدة ســنتين ولــم يحكــم عليــه ســابقاً.
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 فضيحة التعذيب في رومية نموذجاً )1(
بعض الماء في كأس الخمر339

نزار صاغيّة

بعــد نشــر مشــاهد تعذيــب )ضــرب وحشــي بالعصــي وتعريــة( طــال ســجناء إســالميين فــي ســجن روميــة وتناقُلهــا علــى 
ــات. فمــن  ــه نوعيــن مــن الخطاب ــى الســلطات العامــة أن تجاب مواقــع التوصــل االجتماعــي فــي 21-6-2015، كان عل
جهــة أولــى، خطــاب إســالمي وهــو الخطــاب الصــادر عــن جهــات إســالمية تحركــت فــي مناطــق عــدة فــي لبنــان دفاعــاً 
عــن الموقوفيــن فــي روميــة. وقــد وصــل هــذا الخطــاب الــى حــدّ المطالبــة باســتقالة وزيــر الداخليــة محمــد المشــنوق. 
ومــن جهــة ثانيــة، خطــاب حقوقــي تمثـّـل فــي بيــان أصدرتــه منطمــات حقوقيـّـة عــدة فــي 26-6-2015. وقــد رأت هــذه 
ــم بينهــا وبيــن الحكومــة، لجهــة وصــف التعذيــب الحاصــل فــي  المنظمــات فيــه أن هــذه المشــاهد حســمت النــزاع القائ
لبنــان: فهــو منهجــي وليــس فرديــا. وفيمــا أّن للخطــاب األول تداعيــات أمنيــة خطيــرة، للخطــاب الثانــي تداعيــات ال تقــل 
وقعــاً علــى صعيــد الوعــي المواطنــّي العــاّم ومــدى التــزام الحكومــة باتفاقيــة مناهضــة التعذيــب. ومــا يزيــد مــن أهميــة 
ــان يمــارس  ــأن لبن ــب ب ــة للتعذي ــة الدولي ــر اللجن ــّل مــن ســنة مــن تقري ــي غضــون أق ــي ف ــه يأت ــي هــو أن الخطــاب الثان

التعذيــب المنهجــي، وهــو تقريــر عدّتــه الحكومــة آنــذاك غيــر صحيــح وغيــر منصــف. 

وإزاء تنامــي هذيــن الخطابيــن، كان ال بــدّ مــن اســتيعاب الصدمــة الناجمــة عــن الفضيحــة تمهيــداً لصياغــة روايــة رســميّة 
تتضمــن تفســيراً مختلفــاً تمامــا للمشــاهد المســّربة. فــإذا لــم يكــن مــن الممكــن نفــي حصــول الفضيحــة وال دحضهــا، فــإن 
الموقــف الــذي يناســب الســلطات العامــة يكــون اذاً فــي فــرض روايــة رســميّة لهــا، أي فــي فــرض ســياق أو وصــف لهــذه 
األحــداث يكــون منســجماً قــدر الممكــن مــع مصالحهــا. وبالطبــع، مــن الضــرورّي ردّاً علــى هذيــن الخطابيــن أن يتمحــور 
ــات أن التعذيــب الموثّــق بالصــوت والصــورة هــو فــردّي  خطــاب األجهــزة الرســمية حــول مســألة أساســية، وهــي إثب
وحصــل كــردّة فعــل لبعــض العناصــر فــي ظــروف اســتثنائية وليــس منهجيــاً. وبكلمــة أكثــر وضوحــاً، مــن الضــروري 

أن يترافــق تحميــل بعــض العناصــر مســؤولية الخطــأ الحاصــل مــع إثبــات بــراءة شــاملة لمجمــل أجهــزة الدولــة.

ومــا نريــده مــن هــذا المقــال هــو تحديــداً وصــف خطــوات الســلطات العاّمــة ردّا علــى هــذه الفضيحــة، وهــي تصلــح ربّمــا 
ــى االلتفــاف حولهــا. فكيــف تتعامــل  ــه عل ــدرس بشــأن منعــة النظــام اللبنانــي إزاء الفضائــح وقدرت كنمــوذج يســتحّق ال
»الســلطة« مــع فضائحهــا؟ والــى أي درجــة يجــد المســؤول المعنــي نفســه مضطــراً أمــام هولهــا أن يقــوم بمبــادرة لتهدئــة 
ــا؟ وهــل  الــرأي العــام المصــدوم والســتعادة ثقــة أتباعــه بــه وبأنفســهم؟ ومــا ماهيــة هــذه المبــادرات؟ وإالَم تــؤول فعليّ
ــد المنظومــة  ــد المحاســبة أو علــى صعي ــة علــى صعي ــاراً حقيقيّ ــرأي العــاّم أم أّن لهــا آث ــة ال تنتهــي مفاعيلهــا فــور تهدئ

القانونيــة أو القضائيــة؟ 

وبالعــودة الــى فضيحتنــا، وفيمــا تولــى عــدد مــن األجهــزة مهمــة اســتيعاب الصدمــة، تـُـرك للقضــاء مهمــة ختــم الروايــة 
الرســمية، بحيــث تســتخدم »الحقيقــة القضائيــة المفترضــة« كــدرع ضــدّ »الفضيحــة« يــؤدي الــى تقويضهــا بشــكل كامــل 
أو علــى األقــل الــى الحــدّ بشــكل كبيــر مــن مفاعيلهــا وآثارهــا. فإلنجــاح هــذه الروايــة وإعطائهــا مــا تحتــاج اليــه مــن قــوة، 

339 -   نشر في المفكرة القانونية، العدد 30، تموز 2015.
يمكن اإلطالع على ترجمة للمقال إلى اإلنكليزية على الموقع االلكتروني للمفكرة القانونية:

Torture in Roumieh: How the State Deals With its Scandals )I(



272

أعمال المرصد المدني الستقالل القضاء وشفافيته 2015-2014

المفكرة القانونية 2016

ال بــدّ مــن تظهيرهــا علــى أنهــا تتفــّوق علــى ســائر الروايــات األخــرى. فهــي الروايــة الصادقــة الواضحــة المســندة الــى 
أدلــة وتحقيقــات وهــي الروايــة المزيّنــة بختــم القضــاء وهاالتــه فيمــا أن مجمــل الروايــات األخــرى هــي تأويــالت ملتبســة 
وغوغائيــة ال تســتند الــى أّي معطــى جــدّي وتــؤدي عــن قصــد أو غيــر قصــد إلــى زعزعــة االســتقرار والمــّس بهيبــة 

المؤّسســات األمنيـّـة. 

ــع ليــس  ــال ينب ــى أن اإلعتــراض األساســي فــي هــذا المق ــل المضــي فــي ســرد هــذه الخطــوات، تجــدر اإلشــارة ال وقب
بالضــرورة عــن إمتــالك الكاتــب لروايــة أخــرى مغايــرة، بــل عــن إمتالكــه أســبابا كافيــة للتشــكيك فــي المنهجيــة المتبعــة 

مــن هــذه األجهــزة والتــي بــدت وكأنهــا تهــدف الــى إثبــات فرضيّــة معيّنــة أكثــر ممــا تهــدف الــى تثبيــت الحقائــق.

بعض الماء في كأس الخمر

بدايــة، وبهــدف اســتيعاب صدمــة الفضيحــة كمــا ســبق بيانــه، كان ال بــدّ للدولــة أن تســرع فــي وضــع اليــد عليهــا، أن 
ــى  ــتثنائيين، ال ــي مجــال اختصاصــه، وبنشــاط وســرعة اس ــاتها، كال ف ــادر مؤسس ــا، وأن تب ــا به ــدى اهتمامه ــر م تظه
اإلحاطــة بهــا فــي اتجــاه رســم اإلطــار المناســب للنقــاش العــام وآلليــات المعالجــة. واذا وضعنــا جانبــاً بعــض التجــاذب 
المضمــر الحاصــل بدايــة بيــن وزيــر العــدل أشــرف ريفــي ووزيــر الداخليــة محمــد المشــنوق، يســّجل إنســجام كامــل بيــن 
المؤسســات العامــة فــي هــذا المضمــار. وباختصــار، بــدت مجمــل التدابيــر والتصريحــات الرســمية وكأنّهــا تهــدف الــى 
إثبــات أن المســألة ال تســتحق كل هــذا الســخط والحمــأة أو علــى األقــل الــى التلميــح واإليحــاء بذلــك. ومــن هنــا تنطبــق 

عليهــا العبــارة الفرنســية القائلــة بصــّب المــاء فــي كأس خمــر. وهــذا مــا ســنحاول تفصيلــه أدنــاه.

ليس مهما من عذّب، فلنبحث عّمن سّرب

مــا أن انتشــرت مشــاهد الفيديــو، حتــى بــرز خطــاٌب سياســّي واســع حــول مــن ســّرب الفيديــو ومــا هــي غاياتــه. وقــد 
وصــل األمــر الــى صــوغ ســيناريوات معقـّـدة التهــام هــذه الجهــة أو تلــك بالتســريب340. وفيمــا وضعــت بعــض التحليــالت 
ــار المســتقبل(،  ــت الواحــد )تي ــة داخــل البي ــدل والداخلي ــري الع ــن وزي ــى الســلطة بي ــازع عل ــي إطــار التن التســريب ف
فــإّن البعــض ربــط إشــكاليّة التّســريب بمســاعٍ لــدى البعــض بتفجيــر الشــارع الســنّي الــذي ال بــدّ أن يتأثـّـر عنــد مشــاهدة 
االســالميّين الســلفيّين الّســنة وهــم يتعرضــون للتعذيــب واإلهانــة341. وانطالقــا مــن ذلــك، يصبــح تســريب الفيديــو أشــدّ 
خطــورةً مــن أعمــال التعذيــب المرتكبــة، طالمــا أّن مــن شــأن التّســريب أن يُفّجــر األمــن فــي مــدن لبنانيـّـة عــدّة. ويُنتظــر 
بنتيجــة هــذا الواقــع أن تطغــو مشــاعر اإلضطــراب إزاء التســريب علــى مشــاعر اإلضطــراب ازاء التعذيــب. وإذا ذهبنــا 
الــى عمــق هــذا المنطــق، يظهــر أن المصلحــة العامــة تقضــي لــو أن هــذه المشــاهد بقيــت مخفيــة وغيــر معروفــة، لــو 
أننــا لــم نــَر ولــم نســمْع ولــم نعلــْم. أمــا وأن هــذا األمــر قــد حصــل، فحبـّـذا لــو نرّكــز علــى مالحقــة الذيــن ســّربوا الفيديــو 
منعــاً لتكــرار ذلــك، وأن نمتنــع عــن الحديــث عــن أعمــال التعذيــب فــي روميــة تجنبــاً لنــكء الجــراح وإثــارة الغضــب 
فــي شــارع االســالميين. وبذلــك، تتحــّول عالمــة االســتفهام بشــأن دور وزيــر الداخليــة فــي تغطيــة التعذيــب الــى عالمــة 

340 -    مثــال علــى ذلــك: تصريحــات ريفــي بشــأن تســريب الفيديــو الــى جريــدة الجمهوريــة، 23-6-2015 وقــد استرســل فيهــا ريفــي فــي شــرح 
المســتفيد مــن التســريب الــذي الهــدف منــه الهــاء الــرأي العــام عــن خســائر حــزب هللا والنظــام الســوري ومحاولــة قســمة الشــارع الســني بيــن متطــرف 
ومعتــدل. وجريــدة األخبــار، 25-6- 2015 حيــث تــم اتهــام مستشــار وزيــر العــدل بالتســريب. كمــا نذكــر تصريحــا لمفتــي طرابلــس مالــك الشــعار 

والــذي اعتبــر أن التســريب هــدف الــى اثــارة فتنــة ســنية ســنية وذلــك فــي خطبــة فــي افطــار رمضانــي فــي 2015-6-27.   
341 -    مروان شربل في حديث للمنار، 23 حزيران 2015. والسفير واألخبار، 22 حزيران 2015.  
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تعاطــف معــه علــى أســاس أنــه عرضــة لحملــة تســتهداف أداءه الجيـّـد342 بــل علــى اســاس أنــه نفســه ضحيـّـة... للتســريب. 
وبالطبــع، ال يُســأل السيّاســيون وحدهــم مــن جــراء ذلــك، بــل تتحمــل وســائل االعــالم الموجهــة وغيــر الموجهــة مســؤولية 
كبيــرة فــي تغليــب إشــكالية التســريب مــع مــا تفترضــه مــن خلفيــات سياســية علــى إشــكالية التعذيــب مــع مــا تولّــده مــن 

اضطــراب ضميــري. 

ولعــّل خيــر دليــل علــى اإلبتــذال فــي تضخيــم إشــكالية التســريب هــو خروجهــا مــن النقــاش العــام فــور إنحســار الغضــب 
إزاء مشــاهد التعذيــب. وهــذا مــا يتأكــد فــي القــرار الظنــي الصــادر عــن قاضــي التحقيــق العســكري فــي 2015-7-6 
والــذي أدى عمليــا الــى تجهيــل الجهــة المســّربة مــن دون أن يلقــى ذلــك أّي انتقــاد أو اعتــراض. فطالمــا هــدأت الخواطــر، 

إشــكالية التســريب كمــا إشــكالية التعذيــب لــم تعــد مهمــة. 

ً مساع للتبرؤ من التعذيب و... تبريره ضمنا

وفــي مــوازاة الســعي الــى تحويــر اإلشــكالية المطروحــة، بــرزت مســاعٍ حثيثــة لتجريــد مشــاهد التعذيــب مــن األبعــاد 
غيــر المرغــوب بهــا. فمــا حصــل هــو أمــر فــردي ناتــج عــن أفعــال وردود أفعــال فــي ظــروف اســتثنائية، وليــس أوامــر 
صــادرة مــن القيــادة ضمــن سياســة منهجيــٍة للتعذيــب فــي الســجون. ومن هــذا المنظار، اقتــرن تعّهــد المســؤولين )وزيري 
الداخليــة والعــدل والمديــر العــام لقــوى األمــن الداخلــي ابراهيــم بصبــوص( بمحاســبة المرتكبيــن بتبرئــة الدولــة بكامــل 
ــات  ــي لديهــا الشــجاعة التامــة للتحقيــق فــي المخالف ــاً باإلشــادة بهــذه األجهــزة الت ــل أحيان أجهزتهــا مــن أي مســؤولية ب
المنســوبة الــى عناصرهــا343. وقــد وصــل هــذا الخطــاب أبعــد مــن ذلــك: فرغــم التأكيــد علــى ضــرورة معاقبــة هــؤالء، 
تضمــن الخطــاب تبريــراً مضمــراً لتصــرف العناصــر المشــاركين فــي التعذيــب. وهــذا مــا نقــرؤه بوضــوح فــي دردشــة 
لوزيــر الداخليــة مــع صحفييــن. فبعــد قولــه »أن القضيــة انتهــت وأصبحــت أمــام القضــاء العســكري، فنحــن ال نســتطيع 
محاكمــة مؤسســة فيهــا ثالثــون ألــف عنصــر بســبب ارتكابــات ومخالفــة خمســة أشــخاص منهــا«، اســتغرب »التركيــز 
ــة  ــاجين للعناصــر األمني ــب المس ــم عــن تعذي ــا فيل ــل عشــرين يوم ــذي كان عــرض قب ــت ال ــي الوق ــم ف ــذا الفيل ــى ه عل
ولــم يحــّرك أحــد ســاكنا، ولــم يعــط هــذا الموضــوع األهميــة344«. وهــو بذلــك اســتهدف ثالثــة عصافيــر بحجــر واحــد: 
ــا، اســتنهض مــن خــالل تصريحــه مزيجــاً مــن المشــاعر  ــى أن التعذيــب فــردي وليــس منهجي ــد عل ــى جانــب التأكي فإل
العصبيــة )مهنيــة ووطنيــة وطائفيــة معاديــة للتكفيرييــن( فــي مواجهــة عصبيــة االســالم الســلفي. واألســوأ مــن ذلــك، أنـّـه 
ظّهــر مخالفــات العناصــر المشــاركين فــي التعذيــب مظهــراً حســناً بحيــث أنهــا بــدت نتــاج دوافــع نبيلــة قوامهــا الدفــاع 
عــن كرامــة مؤسســتهم وزمالئهــم الذيــن تعرضــوا العتــداءات شــنيعة. وفــي االتجــاه نفســه، عمــدت شــبكات تواصــل 
اجتماعــي عــدّة الــى التذكيــر بمــا ارتكبــه االســالميون الموقوفــون )اإلرهابيــون( هنــا وهنالــك، والــى بــث فيديــوات عــن 
ــة مــع عــدد مــن المنظمــات  ــوات التعذيــب. وفيمــا دعــت المفكــرة القانوني التعــرض لعناصــر األمــن فــي مواجهــة فيدي
الحقوقيــة الــى اعتصــام تنديــداً بالتعذيــب وتضامنــاً مــع ضحايــاه، فإنهــا تلقــت علــى صفحتهــا للتواصــل االجتماعــي كّمــاً 
كبيــراً مــن التعليقــات والشــتائم. وقــد ذهــب العديــد منهــا الــى التشــكيك بمصداقيــة المفكــرة علــى خلفيــة أنهــا لــم تعتصــم 
ــن  ــأن هــؤالء الموقوفي ــرة ب ــدّ المجاه ــى ح ــم ال ــد وصــل بعضه ــة. وق ــش أو العناصــر األمني ــى الجي ــداء عل ــد االعت عن

إرهابيــون وليــس لهــم الحــّق بالتمتــع بــأي حــّق. 

342 -    العبارة تعود لوزير الشؤون االجتماعية رشيد درباس. 
343 -    البيان صدر في 2015-6-21.  

344 -    الوكالة الوطنية في 2015-6-24. 
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وقــد ســارع مفــّوض الحكومــة العســكري فــي غضــون أقــّل مــن 48 ســاعة مــن انتشــار الفيديــو الــى االدعــاء علــى خمســة 
عســكريين وإحالتهــم إلــى قاضــي التحقيــق العســكري الــذي وضــع بــدوره ختمــه علــى الروايــة الرســمية تلــك فــي متــن 

القــرار الظنــي الــذي أصــدره فــي 6-7-2015 حســبما نعــود اليــه فــي القســم الثانــي مــن هــذا المقــال.

فلنشّرع للمستقبل بدل اإلسراف في مساءلة الماضي

ــة. ومفادهــا المســارعة الــى إعــالن مشــاريع  ــاول آليــة أخــرى ال تقــل شــيوعاً فــي التعاطــي مــع فضائــح الدول ــا نتن هن
قوانيــن إصالحيــة فــي مــوازاة الحــدّ مــن مطالــب المســاءلة. والمبتغــى مــن ذلــك هــو نقــل النقــاش الناجــم عــن انتهــاكات 
كبــرى مــن مجــال المســاءلة بمــا تســتدعيه مــن خطــوات واضحــة وســريعة بحــق مســؤولين بعينهــم الــى مجــال اإلصــالح 
التشــريعي بمــا يســتدعيه مــن خطــوات طويلــة األمــد وال تســتهدف أحــداً. وهــذا مــا نقــرؤه بوضــوح كلّــي فــي خطــاب 
اللجنــة النيابيــة لحقــوق االنســان التــي دعــت الــى عقــد لقــاء فــي 24-6-2015 بســرعة قياســية فــي غضــون أقــّل مــن 
ثالثــة أيــام مــن تســريب الفيديــو. اال أنــه وعلــى نقيــض المتوقّــع علــى ضــوء االســتعجال فــي عقــد هــذه الجلســة، خــال 
البيــان الختامــي المنشــور علــى موقــع الوكالــة الوطنيــة مــن أي تدبيــر متصــل بأعمــال التعذيــب الحاصلــة فــي روميــة، 
ــة إزاء التعذيــب بشــكل عــام. فــكأن مــا حــدث ليــس  ــن اللبناني ــز القواني ــى إصــالح أوضــاع الســجون وتعزي ليركــز عل
مهمــا بذاتــه إنمــا فقــط بمــا يكشــفه مــن إشــكاالت وثغــرات تشــريعية وتنظيميــة، ســواء فــي مجــال التعذيــب أو فــي مجــال 
ــى ..  ــارة: »خلصــت المناقشــات ال ــن اســتهلت بعب ــغ حي ــان بشــكل بلي ــات البي ــه توصي ــرت عن ــا عب ــذا م الســجون. وه
الذهــاب الــى أبعــد مــن هــذه الحادثــة، الــى متابعــة وضــع التعذيــب فــي الســجون والنظــارات تطبيقــا للقوانيــن واالتفاقــات 
الدوليــة«. وتبعــا لهــذه العبــارة، استرســل البيــان فــي عــرض التوصيــات التــي تمحــورت حــول اصالحــات مســتقبلية: 
اتخــاذ اجــراءات تنفيذيــة لتحســين أوضــاع الســجون، وتفعيــل المــادة 402 مــن أصــول المحاكمــات الجزائيــة التــي تلــزم 
القضــاة بزيــارة الســجون وإقــرار مشــاريع قوانيــن عالقــة أبرزهــا مشــروع قانــون تعديــل المــادة 401 الخاصــة بالتعذيــب 

وإنشــاء وإقــرار قانــون الهيئــة الوطنيــة لمناهضــة التعذيــب. 

ــذا المجــال، اال  ــي ه ــة التشــريعية ف ــر المنظوم ــات أو مــن ضــرورة تطوي ــذه التوصي ــة ه ــن أهمي ــل م ومــن دون التقلي
أنــه يبقــى الفتــاً إعــراض اللجنــة عــن أي إشــارة ولــو مــن بــاب رفــع العتــب إلــى متابعتهــا أو رغبتهــا بمتابعــة محاســبة 
المرتكبيــن أو تحديــد المســؤوليّات فــي أحــداث روميــه، وخصوصــا أن وزيــر الداخليــة كان أنكــر فــي ســياق مفاخرتــه 
بقمــع التمــرد داخــل الســجن، ارتــكاب أي مــن أعمــال التعذيــب. ال بــل ذهــب رئيــس اللجنــة النائــب ميشــال موســى أبعــد 
مــن ذلــك فــي اتجــاه تأكيــد التخلــي عــن ممارســة الصالحيــة الرقابيــة، مــن خــالل اســتباق التحقيقــات القضائيــة بإعــالن 
بــراءة ذمــة وزيــر الداخليــة والمؤسســة األمنيــة المعنيــة ابــراء حاســما ونهائيــا. وهــذا مــا نقــرؤه فــي جزمــه علــى هامــش 

الجلســة، بــأن أعمــال التعذيــب فرديــة. 

وبنــاء علــى هــذه االعتبــارات، يظهــر أن عقــد الجلســة تلــك إنمــا هــدف الــى اســتيعاب ردود األفعــال واســتباق مــا قــد يأتي 
مــن استفســارات مــن قبــل لجنــة التعذيــب الدوليــة، مــن خــالل تعديــل وجهــة االنتبــاه والنقــاش، أكثــر ممــا هــدف الــى 
اســتبيان الحقائــق واســتخالص النتائــج. ومــا يعــزز هــذا القــول هــو أن اللجنــة النيابيــة أغفلــت الــدرس األهــم لفضيحــة 
روميــة علــى صعيــد االصــالح التشــريعي، ومفــاده عــدم كفايــة اقتــراح القانــون بتعديــل المــادة 401. فالتعذيــب المشــمول 
ــة  ــا هــي حال ــق واالســتقصاء، كم ــة خــارج حــاالت التحقي ــب الحاصل ــى حــاالت التعذي ــق عل ــل ال ينطب ــراح التعدي باقت
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االعتــداءات الحاصلــة فــي روميــه، وذلــك فــي مخالفــة صريحــة لمــا نصــت عليــه اتفاقيــة مناهضــة التعذيــب345. واذ كان 
مــن المرتقــب اســتغالل حادثــة روميــه إلعــادة تصويــب هــذا االقتــراح، فــان اللجنــة أعــادت التأكيــد علــى مضمونــه مــن 

دون أي تحفــظ. 

وبالطبــع، إعتراضنــا األساســي هنــا، ليــس علــى اإلصــالح التشــريعي فــي مجــال التعذيــب والــذي يبقــى مهمــاً ومطلوبــاً 
رغــم نواقصــه، ولكــن علــى اســتخدامه عــن قصــد أو غيــر قصــد كإحــدى أدوات حجــب المســاءلة، وكدليــل جاهــز لنفــي 
أّي اتهــام للدولــة بانتهــاج التعذيــب أو أيضــاً إلثبــات عزمهــا علــى مكافحتــه. وتأكيــداً علــى ذلــك، يكفــي مقارنــة خطــاب 
اللجنــة فــي هــذه القضيــة بخطــاب الحكومــة اللبنانيــة ردّا علــى تقريــر لجنــة التعذيــب الدوليــة المشــار اليــه أعــاله، والــذي 
رّكــز بالدرجــة األولــى علــى مســاعي المجلــس النيابــي إلقــرار قوانيــن لمناهضــة التعذيــب. ومــا يزيــد هــذا األمــر قابليــة 
للنقــد هــو البــطء الشــديد للعمــل التشــريعي، األمــر الــذي يســمح بشــهره واســتخدامه مــرة ومــرارا وعلــى طــول ســنوات 

فــي مواجهــة مــا قــد يتســرب مــن فضائــح تعذيــب.

وهــذا النهــج –أي إجابــة فضيحــة بوعــود إصالحيــة- ليــس جديــداً. وإلدراك ذلــك، مــن المفيــد هنــا التذكيــر بكيفيــة تعامــل 
الدولــة مــع فضائــح ال تقــّل وقعــاً عــن فضيحــة التعذيــب فــي روميــة. وأكثــر الــردود علــى الفضائــح داللــة فــي هــذا الشــأن، 
المنحــى الــذي ســلكته الدولــة تبعــاً لفضيحــة احتجــاز الضبــاط األربعــة ألكثــر مــن أربــع ســنوات تعّســفا فــي قضيــة مقتــل 
رئيــس الــوزراء الســابق رفيــق الحريــري رغــم خلــّو ملــف التحقيقــات مــن أي أدلــة أو حتــى شــبهات علــى تورطهــم فيهــا. 
فتجنّبــا لمحاســبة القضــاة المتوّرطيــن آنــذاك بالتوقيــف التعســفي أو عزلهــم عــن مناصبهــم الســامية، إنبــرى مجلــس القضــاء 
ــص  ــي الن ــا ف ــم انم ــي ســوء تصرفه ــن ف ــة أن المشــكلة ال تكم ــم بحّج ــل األنظــار عنه ــى تحوي ــدل ال ــى ووزارة الع األعل
القانونــي الــذي ال يضــع حــداً أقصــى للتوقيــف االحتياطــي فــي بعــض القضايــا المســتثناة ومنهــا قضايــا القتــل. وكأنمــا يمكن 
للقاضــي أن يحبــس أيــاً كان ولــو مــن دون أي دليــل مــا لــم يمنعــه نــّص عــن ذلــك. وخــالل أيــام قليلــة، وتهدئــة للخواطــر، 
وضعــت وزارة العــدل مشــروع قانــون صــادق عليــه مجلــس الــوزراء بوضــع حــدّ أقصــى للتوقيــف االحتياطــي فــي جميــع 
الجنايــات بمــا فيهــا جنايــات القتــل، مــع إلغــاء جميــع االســتثناءات علــى هــذه القاعــدة. وبذلــك، أعطــت الدولــة مواطنيهــا 
انطباعــاً بأنهــا تســتوعب الــدروس وتبــادر مــن موقــع مســؤوليتها وضمــن أقصــر المهــل الــى اتخــاذ خطــوات لمنــع تكــرار 
األخطــاء و...الفضائــح. وإذ أدّت هــذه الخطــوات »المســؤولة« الــى تهدئــة صدمــة الــرأي العــام إزاء فضيحــة اإلحتجــاز 
التعســفّي، تــّم بعــد قرابــة ســنة إقــرار مشــروع القانــون انمــا فــي صيغــة مخالفة تمامــا لصيغتــه األصليــة وألســبابه الموجبة. 
فبــدل إلغــاء اإلســتثناءات علــى قاعــدة الحــدّ األقصــى للتوقيــف اإلحتياطــي، عمــد المشــرع الــى إضافــة اســتثناء جديــد عليها 
وهــو »جنايــات االرهــاب«346. والالفــت أن اســتدارة ال180 درجــة هــذه حصلــت وســط المبــاالة عامــة، ومــن دون أي 
تحفــظ أو انتقــاد، بعدمــا كان المواطنــون نســوا تمامــا ســبب وضــع مشــروع القانــون والهــدف منــه. وعلــى ضــوء مبــادرة 
اإلصــالح هــذه ومــا آلــت اليــه، بــدت الدولــة وكأنهــا ال تجــد حرجــاً فــي اإلســراف بالوعــود اإلصالحيــة لتهدئــة صدمــات 
الــرأي العــام ولــو عــن غيــر قناعــة، علــى أن يرتبــط تحقيــق هــذه الوعــود بطبيعتهــا بروزنامــة طويلــة األمــد. فطــول أمــد 
انجــاز االصالحــات التشــريعية يحــرر الدولــة مــن ضغــط الفضيحــة ويكســبها وقتــا وتاليــاً هامشــاً واســعاً للتحــرر الحقــاً من 

هــذه الوعــود أو تحويــر مســارها، مســتفيدة مــن الظــروف المســتجدة واألهــم مــن عامــل النســيان.

هــذا مــا أمكننــا قولــه بشــأن التوجــات االســتيعابية للفضيحــة. بقــي أن نقــرأ الروايــة الرســمية التــي تولــى قاضــي التحقيــق 
العســكري ختمهــا.

345 -    لجنــة االدارة والعــدل تبتــر اقتــراح مخيبــر لمعاقبــة التعذيــب، وتتشــاطر فــي اعــادة تعريفــه، المفكــرة القانونية-لبنــان، العــدد 22، تشــرين 
األول 2014.  

346 -    نزار صاغية، بيداغوجيا المحكمة الدولية: تعديل المادة 108 نموذجا، األخبار 13 تموز 2010. 
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 فضيحة التعذيب في رومية نموذجاً )2(
الرواية الرسمية في فم القضاء347

نزار صاغية

فــي الجــزء األول مــن هــذا المقــال، بيّنـّـا كيــف حصــرْت الســلطات العامــة إطــار النقــاش العــاّم ومســاعي المعالجــة فــي شــأن 
فضيحــة التعذيــب فــي روميــة. فمّهــدت الطريــق أمــام القضــاء لتحريــر الروايــة الرســمية للحادثــة معــززةً بقوتــه، كحقيقــة مــن 

شــأنها أن تحســم النقــاش. 

وهــذا الجــزء، نخصصــه لقــراءة نقديــة للقــرار الظنــي الصــادر عــن قاضــي التحقيــق العســكري ريــاض أبــو غيــدا فــي 7-6-
2015. ونســارع الــى القــول مجــدداً بــأّن معاينــة تفاصيــل هــذا القــرار تُظهــر أن التحقيــق هــدف الــى إثبــات فرضيـّـة معيّنــة 
والوصــول الــى غايــات معينــة أكثــر ممــا هــدف الــى التثبـّـت مــن الحقائــق. وهــذه الفرضية تلتقــي تماماً مــع مجموع المســلّمات 
التــي انبنــى عليهــا خطــاب الســلطات السياســية ومفادهــا أن التعذيــب فــردي غيــر منهجــي، وأن أعمــال التعذيــب فــي روميــة 
تقتصــر علــى المشــاهد المســربة مــن دون أي زيــادة، وأن العناصــر الذيــن شــاركوا فيهــا أقدمــوا علــى ذلــك تبعــاً العتــداء 
الســجناء علــى زمالئهــم، وخالفــا للتعليمــات المعطــاة لهــم بعــدم التعــّرض للســجناء. وانطالقــاً مــن ذلــك، تــّم الظــّن بالعناصــر 
الخمســة المدعــى عليهــم والظاهــرة وجوهــم فــي الفيديــو )اثنيــن شــاركا في الضــرب وثالــث قام بتصويــر المشــاهد واثنين كتما 
الحادثــة عــن قيادتهــم( فــي مــوازاة إبــراء ذمــة الدولــة بكامــل أجهزتهــا وســائر عناصرها من أي شــبهة. وفــور صــدور القرار، 
عمــدت وســائل إعــالم عــدة الــى نشــره علــى أنــه يــروي »تفاصيــل فضيحــة أشــرطة التعذيــب فــي روميــة« مــن دون إجــراء 
أي مراجعــة نقديــة لــه. ومــع إنجــاز هــذا القــرار ونشــره، تكــون الدولــة نجحــت بفعــل التعــاون واالنســجام بيــن مؤسســاتها الــى 

 .FAIT DIVERS تجــاوز الفضيحــة )القطــوع( وتحويلهــا الــى مــا يشــبه حدثــاً عاديــاً أو كمــا يقــول الفرنســيون

ــه ناتــج ليــس  ــده األساســي ل ــى أن نق ــه مــرة أخــرى ال وقبــل الغــوص فــي تحليــل تفاصيــل هــذا القــرار، يهــّم الكاتــب التنبي
بالضــرورة عــن إمتالكــه لروايــة أخــرى مغايــرة، بــل عــن تحفظــه إزاء المنهجيــة المتبعــة مــن قاضــي التحقيــق فــي هــذه 

القضيــة. وهــذا مــا ســنحاول تبيانــه أدنــاه. 

هكذا حصل الحادث، صحيح؟ 

عنــد معاينــة األســئلة المطروحــة فــي التحقيــق علــى المدعــى عليهــم، ســرعان مــا نكتشــف أنهــا مــن قبيــل: »الحــادث حصــل 
هكــذا، صحيــح؟«. بمعنــى أن القاضــي يعــرض علــى المســتجَوب الفرضيــة التــي يــودّ تثبيتهــا فــي قــراره طالبــاً منــه تأكيدهــا، 
فيهــّز األخيــر رأســه إيجابــا، فتتــم التحقيقــات ويصــدر القــرار الظنــي علــى نحــو موافــق للفرضيــة التــي بــادر القاضــي الــى 
طرحهــا. وهــذا مــا نتبيّنــه بوضــوح كلـّـي مــن عــدد مــن األســئلة التــي انبنــت علــى فرضيــة أن التعذيــب فــردّي وليــس منهجيـّـا، 

وأن ال عالقــة للقيــادة أو لمؤسســة قــوى األمــن الداخلــي بــه مــن قريــب أو بعيــد. 

ومن األسئلة ذات الداللة، اآلتية:

347 -   نشر في المفكرة القانونية، العدد 30، تموز 2015.
يمكن اإلطالع على ترجمة للمقال إلى اإلنكليزية على الموقع االلكتروني للمفكرة القانونية:

Torture in Roumieh: How the State Deals with its Scandals )II(
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ســؤال أول: »لمــاذا أقدمــت علــى الدخــول الــى المبنــى، واألوامــر المعطــاة لــك البقــاء داخــل اآلليــة وخــارج الســجن؟«  
فهــذا الســؤال يتبنـّـى تمامــاً الفرضيــة التــي تقــول أنــه تلقــى أمــراً بعــدم الدخــول الــى المبنــى مــن دون أي تحقيــق يثبــت ذلــك. 
وجــواب المدعــى عليــه علــى هــذا الســؤال يأتــي ليعــزز هــذه الفرضيــة. فبعــد تأكيــده علــى مخالفــة األوامــر، تــراه يسترســل 
فــي وصــف تصرفــه، فيــردف وفــق مــا جــاء حرفيــا فــي القــرار الظنـّـي: »أمــْرُت نفســي«. وهــذه العبــارة انمــا تشــكل نفيــاً 
بليغــاً ومضّخمــا ألّي صلــة بيــن الفعــل والقيــادة، بحيــث أنهــا تصــوره وكأنــه ناتــج عــن قــرار بيــن المدعــى عليــه ونفســه. 
وهــي بالطبــع عبــارة غيــر مألوفــة وشــبه كاريكاتوريــة فــي األســالك األمنيــة والعســكرية القائمــة علــى طاعــة المــرؤوس 
لرؤســائه مــن دون أي مراعــاة لإلعتبــارات أو القناعــات الشــخصية. وال نبالــغ اذا قلنــا أن التفــّوه بعبــارة كهــذه تُعــدّ بالنســبة 
لهــذه األســالك بحــد ذاتهــا تمــّرداً، تمــّرداً قــد يكــون أشــدّ خطــورة مــن التعذيــب. لكــن، ورغــم ذلــك، بــدت هنــا موضــع 

ترحيــب الــى درجــة اســتعادتها فــي متــن القــرار الظنــي، طالمــا أنهــا تــؤدي الــى خدمــة الروايــة الرســمية ودعمهــا.

ســؤال ثــان: »أن العصــا التــي ضربــت بهــا الســجناء، ليســت مــن ضمــن العتــاد العســكري. وال يحمــل مثلهــا رجــال األمــن 
بمهماتهــم، فمــن أيــن جلبتهــا؟« وهنــا أيضــا ينبنــي الســؤال علــى فرضيـّـة أّن العصــا شــخصيّة للمدّعــى عليــه وأن ال عالقة 
لفصيلتــه بهــا. ومجــّرد التأكيــد علــى هــذه الفرضيــة يجــّرد الســؤال مــن أهميتــه. فــإذا ثبــت للقاضــي أن العصــا ليســت مــن 
العتــاد العســكري، فبمــاذا يُفيــد الســؤال عــن مصدرهــا؟ وبالواقــع، هنــا أيضــاً، يظهــر القاضــي وكأنــه يدعــو المدعــى عليــه 
الــى شــراكة للوصــول الــى حقيقــة معينــة أكثــر مــن أمــر آخــر. ويتعــزز هــذا األمــر مــن خــالل إجابــة هــذا األخيــر، والتي ال 
تقــل كاريكاتوريــة عمــا ســبق. فوفــق القــرار الظنــي، هــو جلــب العصــا »مــن ورشــة قــرب ســاحة العبــد«. وبالطبــع، ينتهــي 
التســاؤل عــن مصــدر العصــا عنــد هــذا الحــدّ مــن دون أي إطالــة، علــى نحــو يؤكــد أن كل مــا يهــّم التحقيــق هــو تدويــن أن 
العصــا حّطــت رحالهــا فــي الســجن مــن دون أن يكــون لقــوى األمــن الداخلــّي أّي عالقــة بذلــك. والغرابــة نفســها نقرؤهــا 
فــي إفــادة المدعــى عليــه الثانــي بالضــرب بخصــوص العصــا التــي كانــت بحوزتــه، مــع فــارق واحــد أنــه وجدهــا ليــس فــي 

ورشــة ســاحة العبــد، انمــا فــي باحــة الســجن.

ســؤال ثالــث: »لمــاذا خالفــت األوامــر االتــي تقضــي بعــدم التعــرض للســجناء والمعطــاة لكافــة العناصــر وأقدمــت علــى 
ــة العناصــر بعــدم  ضربهــم؟« وهنــا، أيضــا، نتبيــن أن الســؤال ينبنــي علــى فرضيــة مفادهــا أن ثمــة أمــراً ُوّجــه الــى كافّ
مخالفــة األوامــر. وبالّطبــع، ال نجــد دليــالً علــى هــذا األمــر فــي أّي مــكان، ســوى فــي إدالءات المدّعــى عليهــم أنفســهم. وهنا 

أيضــا يأتــي الجــواب تأكيديّــا لهــذه الفرضيــة: »علــى فــورة دمــي«.

ــى داخــل مبانــي  ــن إدخــال عصــّي ال ــن المعنيي ــم تُطــرح. فــال نعــرف كيــف ُســمح للعنصري ــع، األســئلة الهامــة ل وبالطب
الســجن فــي ظــل التمــرد الحاصــل؟ وهــل يســمح للعناصــر مثــال بإدخــال ســكاكين ومسدســات وكلشــينكوفات ومــا أرادوا 
مــن عتــاد خــاص الــى الســجن؟ ومــن يتحمــل مســؤولية التقصيــر فــي هــذا المجــال؟ بــل لمــاذا أصــال أدخلــوا عصيّــا الــى 
الســجن؟ كمــا لــم يســأل أي مــن هــؤالء عــن طبيعــة األوامــر المعطــاة بعــدم التعــرض ومصدرهــا، أو عــن الرقابــة التــي 
ــم يســأل أي مــن  ــي ينتمــون اليهــا. كمــا ل ــل والشــعب الت ــة للفصائ ــى أي جوانــب تنظيمي تمارســها قياداتهــم عليهــم أو عل
العنصرْيــن المتورطْيــن بالتعذيــب لمــاذا طلبــا تصويــر أفعالهمــا ولمــاذا احتفظــا باألفــالم وتــداوال بها مــن دون أن يخشــيا أّي 
عقــاب؟ فهــل أصبــح تنظيــم ُشــعب األمــن الداخلــي أو وحــدات الســجن قائمــا علــى أن لــكّل أن يفعــل مــا يريــد، ولــو خالفــاً 
آلراء رؤســائه، مــن دون أي رقابــة أو مســاءلة. والــى ذلــك، لــم يطــرح أي ســؤال حــول تعريــة الســجناء البــادي فــي بعــض 

مشــاهد الفيديــو المســرب. 
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ال مكان لشهادات مغايرة للرواية الرسمية

عنــد قــراءة القــرار الظنــّي، نتبيـّـن أن القاضــي اكتفــى باســتجواب المدعــى عليهــم الذين بــرزت صورهم فــي الفيديو المســّرب، 
مــن دون أّي شــخص آخــر. فهــؤالء هــم المســؤولون وحدهــم. أمــا ســائر األشــخاص والعناصــر األمنيــة وقياداتهــا فــال عالقــة 
لهــم بالحــادث مــن قريــب أو بعيــد. فهــم لــم يشــاركوا فــي أعمــال التعذيــب بأي صفــة كانت ولــم يعلموا عنها شــيئاً. وعليــه، رأى 
قاضــي التحقيــق ضمنــاً أن ال حاجــة لالســتماع الــى أي مــن قياداتهــم أو حتــى الــى آمــر الســجن. واألخطــر من ذلــك، امتنع عن 
االســتماع الــى أّي مــن ضحايــا التعذيــب، وال حتــى الذيــن ظهــرت صورهم فــي الفيديو وهــم يتعرضون لتعذيب وحشــي. وكأن 
إفاداتهــم ال تهــم التحقيــق بشــيء وال تقــدّم وال تؤّخــر. أو كأنمــا ثمــة فرضيــة أن أقــوال العســكريين –مهمــا شــذوا- هي صحيحة 
وأن أقــوال ضحاياهــم ال يُؤخــذ بهــا. وهــذا األمــر يصبــح أكثــر قابليــة للنقــد فــي ظــّل الظــّن ببعــض المدعــى عليهم على أســاس 
اإليــذاء المقصــود، والــذي تتحــدد عقوبتــه علــى ضــوء األذى الحاصــل علــى أجســاد ضحايــا التعذيــب والذين لــم يعرضوا على 

مــا يظهــر مــن القــرار ألي طبيب شــرعي. 

ومــا يزيــد مــن غرابــة التحقيــق، هــو االســتنابة المعطــاة لرئيــس شــعبة المعلومــات للتوســع بالتحريــات وســماع العناصــر 
التابعيــن لــه والذيــن تســربت اليهــم مشــاهد الفيديــو لمعرفــة مصدر التســريب. فهنا أيضــاً تطرح منهجيــة القاضي أســئلة كبيرة. 
فعــدا أنــه بــدا مــن خاللهــا غيــر راغــب بالتحقيــق مباشــرة فــي هــذا الشــأن، فانــه اختــار أن يســتنيب لهــذه الغايــة الجهــاز الــذي 
أُنيــط بــه مداهمــة الّســجن وثمــة شــبهة ولــو نظريـّـا بتــوّرط قياداتــه وعــدد مــن عناصــره في أعمــال التعذيــب. فكأنــه يرغب من 
خــالل ذلــك تســليم أمــر التحقيقــات للجهــاز الــذي لديــه المصلحــة األكبــر فــي االلتــزام بالرواية الرســمية. وليــس غريباً فــي ظّل 
ذلــك أن هــذه التحقيقــات انتهــت عمليــاً الــى تجهيــل الجهــة المســربة بعدمــا تبيــن أن أكثــر مــن 20 عنصــرا تلقــوا هــذه المشــاهد 

مــن أرقــام مختلفــة فــي غانــا والصيــن... الــخ.

استخدام لغة اليقين 

هنــا، نلحــظ أن قاضــي التحقيــق خــرج عــن عملــه كقاضــي ظــّن يقــول مــا هــو مرّجــح ليتصــرف كقاضــي يقيــن. ولعــّل خيــر 
مؤّشــر علــى ذلــك هــو اســتخدام عبــارة »الثوابــت« )بمعنــى الحقائــق(. فتحــت عنــوان: »ثانيــا: فــي القانــون«، تضمــن القــرار 
العبــارة اآلتيــة: »قبــل ترتيــب النتائــج القانونيــة علــى أفعــال المدعــى عليهــم، ال بــد مــن اســتخالص الثوابــت اآلتيــة«، قبلمــا 
يســهب فــي تفصيــل هــذه الثوابــت ومفادهــا أن الجــرم موضــوع هــذه الدعــوى فــردي. وعليــه، بــدا هنــا أيضــا أن الهــدف مــن 
التحقيــق ليــس إثبــات مســؤوليات المدّعــى عليهــم وحســب، إنّمــا بالدرجــة األولــى، تبرئــة المؤسســة األمنيــة برمتهــا. وهكــذا، 
»ثبــت« أن األوامــر هــي بعــدم التعــرض، وثبــت »تقيــد جميــع العناصــر بهــذه األوامــر مــا عــدا المدعــى عليهمــا« و«ثبــت أن 
أداة الضــرب ليســت مــن العتــاد العســكري«. كمــا لــم يجــد قاضــي التحقيــق حرجــاً فــي إطــالق عبارات مــن قبيل »يؤكد بشــكل 
كامــل فرديــة الحــادث )حــادث التعذيــب(«، بمــا فيــه مــن طابــع يقينــي. وبالطبــع، الهــدف مــن اســتخدام عبــارات مماثلــة وغيــر 

مألوفــة هــو ترســيخ الروايــة الرســمية واســتباق أي شــّك بشــأنها.

أسلوب دعائي غير مألوف 

هنــا ســنتناول جانبــاً آخــر مــن القــرار وهــو خروجــه عــن حــدود معالجــة اإلشــكاليات وتحديــد المســؤوليات القانونيــة، إلفســاح 
مجــال واســع لإلشــكاليات اإلعالميــة. وقــد بلــغ هــذا األســلوب فــي أوجــه عــدة درجــة األســلوب الدعائــي )بمعنــى البروباغنــدا( 

الهــادف هنــا أيضــا الــى تثبيــت الروايــة الرســمية المشــار اليهــا أعــاله. 



279

الفصل الرابع: رصد لقضايا إشكالية

المفكرة القانونية 2016

وهــذا مــا يتبــدى بشــكل خــاص حيــن اســتهّل القاضي المناقشــة القانونيــة بالتأكيــد علــى أّن التعذيب فــردي. فعلى أهميتهــا، بدت 
هــذه الخالصــة أكثــر ارتباطــا بالخطــاب الحقوقــّي الدولــّي وبمــدى التــزام الدولــة بمكافحــة التعذيب منــه بالمســؤوليات الجزائية 
فــي لبنــان. فكأنمــا صياغــة القــرار الظنـّـي انبنــت علــى وجــود أولويــة بتبرئــة لبنان فــي الســاحة الحقوقيــة الدولية، بمعــزل عما 

ســتقود اليــه خالصــات التحقيق مــن مســؤوليات جزائية.

ومــن جهــة ثانيــة، لــم يكتــِف القــرار بإعطــاء بــراءة ذمــة كاملــة وشــاملة للمؤسســة برمتهــا، بــل ذهــب الــى حــدّ اإلطنــاب 
واإلشــادة بانضبــاط عناصرهــا وحســن أدائهــا. فرغــم اقتصــار التحقيقــات علــى اإلســتماع الــى المدعــى عليهــم الخمســة فقــط، 
يخلــص القــرار الظنـّـي، وعلــى نحــو غيــر مبــرر، بــأن مــن الثوابــت التــي خلــص اليهــا هــو »تقيـّـد العناصــر بالتعليمــات رغــم 
احتجــاز عــدد مــن الضبــاط والرتبــاء وتعــرض آخريــن لحــروق وأذى جســدي مــن قبــل الســجناء، وذلــك باســتثناء عنصريــن 
فقــط خالفــا أوامــر رؤســائهما«. وبفعــل هــذه الروايــة، تنتهــي الفضيحــة الــى مناســبة لإلشــادة بانضبــاط العناصــر األمنيــة رغم 
قســاوة الظــروف التــي تعّرضــوا لهــا. كمــا باإلمــكان وضــع إعــراض قاضــي التحقيــق عــن االســتماع الــى أّي من الضبــاط في 
خانــة تجنـّـب إثــارة أّي شــّك حــول توّرطهــم بالتعذيــب أو بكلمــة أخــرى فــي خانــة اعتبارهــم معصوميــن عــن الخطــأ وعــن ... 

الشبهة.

والــى ذلــك، خّصــص القــرار مســاحة هامــة إلبــراز مزيد مــن الدوافــع التبريرية أو التخفيفيــة للتعذيب. فمخالفــة المدعى عليهما 
بالضــرب أوامــر رؤســائهما حصــل رغبــة ب«مســاعدة الشــباب« مــن رفاقهمــا، بعدمــا وجــه الســجناء اليهــم »الشــتائم ...مــن 
النوافــذ«. وقــد زاد غضــب أحدهمــا »حيــن توجــه اليــه أحــد الســجناء بالقــول: »أنــت يــا أبــو زنــد، بــدي ادحــش العصايــة...«. 
بمعنــى أن المدعــى عليهمــا بالضــرب خالفــا أوامــر قيادتهمــا ليــس ألنهمــا ســيئان ولكــن علــى العكــس مــن ذلك ألنهمــا يتمتعان 
بشــيء مــن النخــوة. وبذلــك، واذ يؤّكــد القــرار الظنـّـي التــزام لبنــان في مكافحــة التعذيــب، فإنّه يُحيــط وصف التعذيب الوحشــّي 
الحاصــل بظــروف تدعــو الــى تفّهمــه. فيظهــر اذ ذاك تصــرف هذيــن العنصريــن علــى أنــه مخالفــة قانونيــة مــن دون أن يكــون 
بالضــرورة مخالفــة أخالقيــة أو شــائنة. ومــا يجعــل هــذا الوصــف ممكنــا طبعا هــو عدم االســتماع الــى أّي من ضحايــا التعذيب. 

مسؤوليات جرمية منسجمة مع الرواية الرسمية 
أخيــراً، ســنتطرق بســرعة الــى المســؤوليات الجرميــة المحــددة فــي القــرار الظنـّـي، والتــي جــاءت منســجمة تمامــاً، بمــا وبمــن 
شــملته وبمــا وبمــن لــم تشــمله، مــع الروايــة الرســمية. فقــد تــم االدعــاء علــى عنصرين بــرزت صورهما فــي الفيديو، ال لســبب 
اال أنهمــا شــهدا أفــالم التعذيــب ولــم يعلمــا قيادتهمــا بشــأنها. والالفــت هنــا أننــا نكتشــف فــي متــن القــرار نفســه أن هنالــك أكثــر 
مــن 20 عنصــراً اّطلعــوا علــى مشــاهد الفيديــو، ومنهــم ربمــا ضبــاط ورؤســاء لهــؤالء، مــن دون االدّعــاء علــى أّي منهــم. فمــا 
الســبب فــي هــذه االنتقائيــة؟ وهنــا، أيضــا، التفســير الوحيــد المقنــع نجــده فــي مقتضيــات الروايــة الرســمية أكثــر مــا نجــده فــي 
األصــول الجزائيــة. فثمــة فائــدة فــي االدعــاء عليهمــا إثباتــاً لعــدم علــم القيــادة بأعمــال التعذيــب، وثمــة فائــدة ال تقــل أهميــة فــي 
تجنــب توســيع إطــار المالحقــة فــي هــذا المجــال، صونــاً لقرينــة عــدم العلــم. فهــل يتصــور مثــال أن أيــاً مــن الضبــاط لــم يكــن 
يعــرف شــيئا بشــأن التعذيــب فــي حــال كان عــدد هائــل مــن العناصــر قــد علمــوا بــه ولوحقــوا مــن جــراء ذلــك؟ وأال يتهــدد أي 

توســع فــي المالحقــة مــن هــذه الزاويــة مصداقيــة الروايــة الرســمية ويعّرضهــا لالنهيــار؟ 

أمــا العناصــر المتورطــون بالضــرب، فنلحــظ أن الظــن بهــم حصــل علــى أســاس اإليــذاء الجســدي )مــادة 555( والشــتائم التي 
أكالوهــا لعــدد مــن الســجناء )584( وأيضــا مخالفــة التعليمــات العســكرية، فيمــا نســجل أن القــرار تجنــب االدعاء عليهــم بما قد 
يكــون الجــرم األكثــر بداهــة أي إســاءة اســتخدام الســلطة ومــا يقتضيــه مــن تشــديد للعقوبــة )376-377(. ولفهــم هــذا األمر، قد 

ال نجــد اال تفســيراً واحــداً: نــزوعٌ ألّي ربــط مهمــا كان مدروســاً بيــن أعمــال التعذيب والســلطة. 

فلنقرأ الرواية الرسمية ولنتعلم كيف تُكتب.  



280

أعمال المرصد المدني الستقالل القضاء وشفافيته 2015-2014

المفكرة القانونية 2016

اإليجارات. 3



281

الفصل الرابع: رصد لقضايا إشكالية

المفكرة القانونية 2016

مالحظات المفكرة القانونية حول قرار الدستوري بشأن اإليجارات 
 القديمة )1(:

خالف داخل المجلس الدستوري حول دستورية مبادئ المحاكمة 
العادلة348

ــتأجرين  ــن والمس ــي المالكي ــن فئت ــون بي ــي القان ــة ف ــة الحاصل ــى الموازن ــتوري عل ــس الدس ــاء المجل ــق أعض ــا اتف فيم
ــر  ــل للمآجي ــدل المث ــد ب ــة الخاصــة لتحدي ــة بإنشــاء اللجن ــواد المتصل ــل بخصــوص الم ــم انقســموا بالمقاب القدامــى، فإنه
ــة للدســتور؟ ومــا هــي  ــة. فهــل هــذه المــواد مطابق ــم لالســتفادة مــن مســاعدة مالي ــة المســتأجر القدي ــّت مــدى أحقي أو لب
الضمانــات التــي يقتضــي إحاطــة تعييــن أعضــاء اللجنــة بهــا؟ وبشــكل أعــم، مــا هــي ضمانــات المحاكمــة العادلــة الواجــب 
توافرهــا وفــق الدســتور فــي عمــل هــذه اللجــان وهــل هــي متوافــرة فعليــاً؟ وهــل يشــكل حرمــان المتقاضيــن أمامهــا مــن 
حــق الطعــن فــي قراراتهــا مخالفــة دســتورية عمــالً بحــق التقاضــي علــى درجتيــن؟ أمــام هــذه األســئلة، نحــت أكثريــة 
أعضــاء المجلــس )ســبعة( الــى إعــالن بطــالن هــذه المــواد لعــدم دســتوريتها، فيمــا اتفــق ثالثــة مــن أعضــاء المجلــس 
ــت أن  ــتورية. والالف ــة دس ــن أي مخالف ــواد م ــذه الم ــّو ه ــى خل ــداً عل ــات، تأكي ــبع صفح ــن س ــة م ــر مخالف ــى تحري عل
الخــالف بيــن الفريقيــن، لــم يقتصــر علــى كيفيــة تفســير النصــوص أو المبــادئ الدســتورية أو تطبيقهــا، بــل تعــداه ليشــمل 
النصــوص أو المبــادئ المرجعيــة المعتمــدة منهمــا. فضــالً عــن ذلــك، جــاءت المخالفــة المحــررة مــن قبــل األقليــة إلثبــات 

دســتورية المــواد مفعمــة بتناقضــات ونواقــص، الــى حــد يشــي بانحيــاز واضــح.  

اختالف حول ماهية القواعد الدستورية الملزمة

وفي هذا المجال، بدا الطرفان، األكثرية كما األقلية، وكأنهما يقرآن في دستورين مختلفين. 

ــى  ــذي يشــكل جــزءاً ال يتجــزأ مــن الدســتور وعل ــى اإلعــالن العالمــي لحقــوق اإلنســان ال ــة بنــت تحليلهــا عل فاألكثري
المــادة الثامنــة منــه الخاصــة بحــق اللجــوء الــى محكمــة349، وعلــى المبــادئ العامــة الدســتورية. وهــي بذلــك توســعت 
ــى  ــات التقاضــي، عل ــة وبضمان ــة بالمحاكمــة العادل ــادئ المتصل ــى المب ــة الدســتورية عل ــاء المرجعي بوضــوح فــي إضف
نحــو يســمح للمجلــس الدســتوري بفــرض رقابــة واســعة علــى األحــكام القانونيــة المطعــون فيهــا وفــق مــا نتناولــه أدنــاه. 

بالمقابــل، ذهبــت األقليــة فــي اتجــاه معاكــس تمامــاً. فهــي حصــرت درســها لدســتورية المــواد المطعــون فيهــا فــي محــل 
واحــد، وهــو مــدى مخالفتهــا للمــادة 20 مــن الدســتور الخاصــة باســتقاللية القضــاء، مــن دون أن تتطــرق مــن قريــب 
أو بعيــد الــى »المبــادئ العامــة الدســتورية« التــي ارتكــزت عليهــا األكثريــة. وقــد رأت انطالقــاً مــن ذلــك »أن الفــرق 
ســاطع بيــن الســلطة القضائيــة المنصــوص عليهــا فــي الدســتور )مــادة 20( وبيــن الصفــة القضائيــة للجنــة إداريــة أعطاها 
المشــّرع بســلطته التقديريــة حــق بــت نزاعــات تنشــأ عــن العالقــة التأجيريــة«. فــكأن بإمكانهــا مخالفــة حجــج األكثريــة 

348 -   نشر في المفكرة القانونية، العدد 20، آب 2014. 
نكتفــي فــي هــذا الجــزء بنشــر مالحظــات المفكــرة علــى قــرار المجلــس الدســتوري الصــادر بشــأن الطعــن فــي قانــون تحريــر اإليجــارات القديمــة فضــال 
ــاول فــي الجــزء الثانــي مــن أعمــال المرصــد تحليــال  ــى أن نتن ــة فــي ضمــان مــؤازرة الخبــراء، عل ــة العامــة التمييزي ــى توجــه النياب عــن تعيلــق عل

لألحــكام الصــادرة فــي قضايــا اإليجــارات.  
349 -    لكل شخص الحق في أن يلجأ إلى المحاكم الوطنية إلنصافه عن أعمال فيها اعتداء على الحقوق األساسية التي يمنحها له القانون. 
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مــن دون االســتماع اليهــا أو مناقشــتها ومــن بــاب أولــى مــن دون إيــالء أي جهــد تحليلــي لدحضهــا. وقــد بــدت األقليــة 
مــن خــالل ذلــك وكأنهــا تعمــد الــى تضييــق هامــش رقابــة المجلــس علــى التشــريع وذلــك فــي اتجــاه معاكــس تمامــاً لمــا 
قامــت بــه األكثريــة. ونقــرأ ذلــك ضمنــاً فــي عــدد مــن الحيثيــات الــواردة فــي متــن المخالفــة حيــث جــاء أنــه »ال يســّوغ 
المجلــس الدســتوري تخطــي حــدود اختصاصــه التــي تقــف عنــد حــد مراقبــة أعمــال اللجــان لناحيــة ائتالفهــا مــع نصــوص 
الدســتور« وأيضــاً أن »الرقابــة الدســتورية تتجلــى عنــد تعــارض النــص القانونــي والنــص الدســتوري«. وبذلــك، تكــون 
األقليــة قــد حصــرت دور المجلــس الرقابــي بـ«النــص الدســتوري« )وتحديــداً المــادة 20( وأهملــت تبعــاً لذلــك ليــس فقــط 
اإلعــالن العالمــي لحقــوق اإلنســان والمبــادئ العامــة الدســتورية ولكــن أيضــاً العهــد الدولــي للحقــوق المدنيــة والسياســية 
بمــا تضمنــه مــن مبــادئ هامــة علــى صعيــد مبــادئ المحاكمــة العادلــة. إال أن إعــالن هــذا الموقــف مــن دون تعليــل يجعلــه 
أقــرب الــى موقــف براغماتــي يرمــي الــى تحصيــن قانــون تحريــر اإليجــارات القديمــة منــه الــى موقــف مبدئــي بشــأن 
حــدود الرقابــة الدســتورية. ومــا يؤكــد هــذه القــراءة هــو أن األقليــة نفســها قــد وافقــت األكثريــة بشــأن الحيثيــات المتصلــة 
بالموازنــة بيــن المالكيــن والمســتأجرين القدامــى، والتــي اســتندت فــي أجــزاء كبيــرة منهــا الــى مفاهيــم وردت فــي مقدمــة 

الدســتور مثــل اإلنمــاء المتــوازن والعدالــة االجتماعيــة الــخ..   

ــائل أي  ــر المس ــم وأخط ــدى أه ــأن إح ــل بش ــية ب ــألة هامش ــأن مس ــل بش ــر ال يحص ــالف الكبي ــذا االخت ــت أن ه والالف
ــوم  ــر مفه ــذي أق ــس الدســتوري ال ــه يحصــل بشــأن مســألة حســمها المجل ــات التقاضــي واســتقالل القضــاء، وأن ضمان

ــي 2000-6-27.   ــادر ف ــراره الص ــي ق ــتورية ف ــة الدس ــادئ العام المب

لجنة إدارية ذات صفة قضائية، أي ضوابط دستورية؟ 

هنــا، اتفــق الطرفــان علــى توصيــف اللجنــة علــى أنهــا لجنــة إداريــة ذات صفــة قضائيــة وعلــى أن للســلطة التشــريعية 
أن تنشــئ لجانــاً مشــابهة. إال أنهمــا اختلفــا تبعــاً الختالفهمــا علــى المرجعيــة الدســتورية، بشــأن المواصفــات والضمانــات 

الواجــب توافرهــا فيهــا لتخويلهــا الفصــل فــي نزاعــات ذات طابــع قضائــي، كمــا حصــل فــي هــذا القانــون. 

وفــي هــذا الســياق، رأت األكثريــة أنــه يتعيــن علــى الســلطة التشــريعية أن تحيــط اللجــان المشــابهة التــي تنشــئها بضمانات 
لجهــة كيفيــة تعييــن أعضائهــا أو اإلجــراءات المتبعــة منهــا، منعــاً إلهــدار الحــق بالتقاضــي. وكان مــن الالفــت فــي هــذا 
اإلطــار أن تحدثــت األقليــة عــن »تمــادي الســلطة االشــتراعية فــي إنشــاء لجــان تمنحهــا الصفــة القضائيــة، دون التقيــد 
بالشــروط المطلوبــة لذلــك«، معتبــرة ذلــك »انتهــاكاً لمبــدأ الفصــل بيــن الســلطات وتوازنهــا وتعاونهــا«. ومــن المآخــذ 
ــات  ــدو ضمان ــاض متقاعــد، تب ــل أو ق ــاض عام ــو ق ــذي ه ــة ال ــا خــال عضــو اللجن ــه م ــو أن ــة ه ــي ســجلتها األكثري الت
اســتقاللية ســائر األعضــاء موضــع شــك: فهنالــك عضــوان منتدبــان مــن وزارتــي الماليــة والشــؤون االجتماعيــة مــن دون 
أي ضمانــة لناحيــة اســتقالليتهم. أمــا ممثــال المالكيــن والمســتأجرين المشــار اليهمــا، فــال يحــدد القانــون كيفيــة تعيينهمــا 
ــر  ــة غي ــا لجن ــول بأنه ــى الق ــك ال ــاً مــن ذل ــد خلصــت انطالق ــأي شــكل اســتقالليتهما. وق ــا ال يضمــن ب ــا كم أو انتخابهم
محصنــة. كمــا ســجلت خلــو القانــون مــن تحديــد اإلجــراءات المعتمــدة منهــا مــا خــال كيفيــة تبليــغ األشــخاص المعنييــن 
بالنــزاع العالــق أمامهــا. وبذلــك، ال نعلــم إذا كان يتعيــن علــى اللجنــة تعليــل أحكامهــا أو ضمــان مبــدأ الوجاهيــة وحــق 

الدفــاع للمتقاضيــن. 

بالمقابــل، اكتفــت األقليــة بالقــول بــأن هــذا النــوع مــن اللجــان يخــرج عــن مفهــوم الســلطة القضائيــة المنصــوص عليهــا 
فــي الدســتور، فــال يكــون للمجلــس تاليــاً البحــث فــي مــدى توافــر اســتقاللية أعضائهــا أو الضمانــات القضائيــة. وهــي بدت 
وكأنهــا تشــّرع مــن خــالل ذلــك انتهــاك ضمانــات المحاكمــة العادلــة بمجــرد إناطــة صالحيــة بــت النــزاع بلجــان إداريــة. 



283

الفصل الرابع: رصد لقضايا إشكالية

المفكرة القانونية 2016

وفيمــا لــم تعــر األقليــة أي اهتمــام للمبــادئ الــواردة فــي مقدمــة الدســتور، فإنهــا اكتفــت بوضــع ضابــط دســتوري واحــد 
علــى اللجــان اإلداريــة ذات الصفــة القضائيــة مفــاده أن »قــرارات اللجنــة نافــذة وال تخضــع لمصادقــة الســلطة اإلداريــة 
أو ســواها«، مــا يقــّوض أي تهمــة بوجــود فصــل للســلطات. واألغــرب مــن ذلــك هــو أنــه رغــم أنهــا اعتبــرت المجلــس 
غيــر صالــح إلجــراء تقييــم بشــأن توافــر ضمانــات المحاكمــة وأنهــا امتنعــت فعليــاً عــن أي تقييــم مماثــل، فإنهــا انتهــت 
ــن هــم  ــة وأعضائهــا وللمتقاضــي الذي ــاً للجن ــرة كلي ــات متواف ــى أن »الضمان ــل يذكــر عل ــد مــن دون أي تعلي ــى التأكي ال
مؤجــر ومســتأجر«. ومــن خــالل هــذه العبــارة، بــدت األقليــة وكأنهــا ال تجــد مانعــاً فــي إطــالق العنــان لتأكيــدات ال تســتند 
الــى شــيء، أو عمليــاً فــي الظهــور مظهــر المنحــاز. ومــا يزيــد األمــر خطــورة هــو أنهــا اســتمدت مــن مخالفــات التشــريع 
الســابقة )إنشــاء هيئــة التحقيــق الخاصــة بمكافحــة تبييــض األمــوال وتمويــل اإلرهــاب وســائر اللجــان المعينــة( حجــة 
لتبريــر التشــريع الحالــي، بــدل اســتغالل مناســبة الطعــن بقانــون اإليجــارات لوضــع ضوابــط إلنشــاء لجــان مماثلــة. ومــن 
يقــرأ هــذه المخالفــة، يخــرج تاليــاً بانطبــاع عبثــي مفــاده أن مبــدأي اســتقالل القضــاء وفصــل الســلطات يرتبطــان بجهــاز 
عضــوي )قــاض أو محكمــة( أكثــر ممــا يرتبطــان بوظيفــة الفصــل فــي النزاعــات، وأنــه بإمــكان المشــّرع تجاوزهمــا فــي 

أي حيــن مــن خــالل اللجــوء الــى تقنيــة اللجــان اإلداريــة ذات الصفــة القضائيــة. 

التقاضي على درجتين: مبدأ دستوري؟    

هنا أيضاً، برز خالف أساسي بين الفريقين، علماً أن كال الموقفين يقبالن النقد. 

فاألكثريــة اعتبــرت أن للمجلــس أن يقــدّر مــا إذا كان المشــّرع قــد أخــل بضمانــات التقاضــي فــي حــال حصــر التقاضــي 
بدرجــة واحــدة. فــأي تجــاوز لقاعــدة التقاضــي علــى درجتيــن يجــب أن يكــون مســنداً الــى »أســس موضوعيــة تمليهــا 
طبيعــة النــزاع وخصائــص الحقــوق المثــارة فيــه، وأن تكــون الدرجــة الواحــدة محكمــة أو هيئــة ذات اختصــاص قضائــي 
متوافــرة فيهــا الضمانــات«. وقــد خلصــت األكثريــة الــى إعــالن وجــود مخالفــة معتبــرة أن القانــون »حصــن قــرارات 
لجنــة غيــر محصنــة أساســها بجعلهــا قــرارات نهائيــة وغيــر قابلــة ألي طريــق مــن طــرق المراجعــة«. وبمعــزل عــن 
النتيجــة التــي وصلــت اليهــا، إال أنــه مــن المؤســف أن األكثريــة تركــت هامشــاً واســعاً لتجــاوز هــذا المبــدأ مــن خــالل 
ــى  ــدم ال ــت فرصــة الطعــن المق ــا فّوت ــوق، ..( وأنه ــة، خصائــص الحق ــم مطاطــة )أســس موضوعي ــى مفاهي ــا ال إحالته
ــا  ــوز فيه ــي ال يج ــاالت الت ــة المج ــر األكثري ــن المؤســف أن ال تذك ــه م ــا أن ــة. كم ــر دق ــط أكث ــع ضواب ــس لوض المجل
ــد  ــن العه ــادة 14 م ــالً )الم ــة مث ــن بجناي ــى المحكومي ــا هــي الحــال بالنســبة ال ــة كم ــاً عــن حــق المراجع ــازل مطلق التن
الدولــي للحقــوق المدنيــة والسياســية(350. والمؤســف أكثــر أن المجلــس قــد ذهــب الــى تشــريع مخالفــة دســتورية مجانــاً 
فــي ســياق تعليلــه. فبعدمــا ذكــر أن المجلــس كــّرس المبــدأ بمــا يتصــل باألحــكام التأديبيــة الصــادرة بحــق قضــاة عدلييــن 
حيــن رفــض غيــاب أي مراجعــة قضائيــة فــي قــراره المــؤرخ فــي 27-6-2000، فإنــه عــاد وأعطــى شــهادة مجانيــة 
للمشــّرع الــذي انتهــى وفــق القــرار »الــى وضــع أصــول مناســبة بهــذا الخصــوص«. وهــذه الشــهادة تأتــي لتدحــض مــن 
ــن جعــل المرجــع  ــرار المذكــور حي ــف الق ــد عــاد وخال ــي تؤكــد أن المشــّرع ق ــل مجموعــة مــن اآلراء الت دون أي تعلي
االســتئنافي للقــرارات التأديبيــة تلــك أمــام هيئــة عليــا تنبثــق كمــا هيئــة التأديــب االبتدائيــة عــن المرجــع نفســه الــذي هــو 

مجلــس القضــاء األعلــى351. 

350 -   لــكل شــخص أديــن بجريمــة حــق اللجــوء، وفقــا للقانــون، إلــى محكمــة أعلــى كيمــا تعيــد النظــر فــي قــرار إدانتــه وفــى العقــاب الــذي حكــم 
بــه عليــه.

ــا رقــم 672 تاريــخ 2010-7-12  351 -   طــارق مجــذوب، أي أثــر لقــرارات المجلــس الدســتوري أمــام القضــاء اإلداري؟ )قــرار مجلــس القضاي
نموذجــا(، المفكــرة القانونيــة، عــدد 7، كانــون الثانــي 2013.   
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بالمقابــل، فــإن األقليــة رأت أن المشــّرع غيــر مقيــد دســتورياً بأشــكال إجرائيــة محــددة، وبالتالــي غيــر مقيــد بــأن تنظــر 
ــز  ــدة جائ ــة واح ــى درج ــات التقاضــي، فالتقاضــي عل ــن درج ــدة م ــة واح ــن مراجع ــر م ــي أكث ــن ف ــات المواطني نزاع
دســتورياً كلمــا اســتدعت الخصومــة واقتضــت الســرعة فــي إنهــاء صــور مــن المنازعــات بالنظــر الــى طبيعتهــا. وهــذه 

العبــارة تســتدعي ثــالث مالحظــات: 

ــل  ــرب مجم ــا تض ــي 27-6-2000 كم ــه ف ــس نفس ــن المجل ــادر ع ــرار الص ــط بالق ــرض الحائ ــرب ع ــا تض أوالً أنه
ــة، ــذه الجه ــة له ــق الدولي ــي المواثي ــواردة ف ــوص ال النص

أن األقليــة ناقضــت نفســها. فهــي مــن جهــة تقــول بانعــدام أي قيــد أمــام المشــّرع لتســارع الــى القــول بــأن لــه القيــام بذلــك 
إذا اقتضــت الســرعة ذلــك، وهــو شــرط متوافــر بحســب رأيهــا لضــرورة حســم عــدد الدعــاوى الكبيــر بيــن المســتأجرين 
والمالكيــن فــي هــذا الخصــوص، وال ســيما أن ســريان بــدل المثــل يبقــى وقفــاً علــى انتهــاء النظــر فــي أحقيــة المســتأجر 

بالمســاعدة الماديــة، 

أن األقليــة بــدت وكأنهــا تحقـّـر مــن أهميــة التقاضــي علــى درجتيــن، مــن خــالل القــول إن الدســتور اللبنانــي قــد خــال مــن 
أي نــص يجعــل الخصومــة علــى أكثــر مــن درجــة واحــدة، ألن حرصــه فــي المــادة 20 كان منصبــاً علــى تأميــن محاكمــة 

منصفــة وعادلــة يؤمنهــا قضــاة مســتقلون ضمــن نظــام يحفــظ لهــم وللمتقاضيــن الضمانــات الالزمــة.
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مالحظات المفكرة القانونية حول قرار الدستوري بشأن اإليجارات 
 القديمة )2(:

أي توازن بين حقّي الملكية والسكن؟352

ــن  ــن فئتي ــا بي ــاد حــل م ــى إيج ــه يســعى ال ــس التشــريعي وكأن ــدا المجل ــارات، ب ــا اإليج ــاش حــول قضاي ــدء النق ــذ ب من
اجتماعيتيــن متصارعتيــن، وهمــا تباعــاً فئــة األشــخاص الذيــن يشــغلون عقــارات علــى ســبيل إيجــارة تمتــد بحكــم القانــون 
منــذ مــا قبــل 1992 واألشــخاص الذيــن يملكــون تلــك العقــارات. وفــي هــذا المجــال، ال بــد مــن تصحيــح خطــأ شــائع، 
ربمــا يقصــده البعــض، مفــاده اختــزال هاتيــن الفئتيــن بفئتــي المســتأجرين والمالكيــن القدامــى. ومــرد الخطــأ هــو أن العديد 
مــن المالكيــن الحالييــن هــم حديثــو الملكيــة، بمعنــى أنهــم اشــتروا أبنيــة مؤجــرة كليــاً أو جزئيــاً علــى ســبيل المضاربــة 
أو للقيــام بمشــاريع إعــادة بنــاء. كمــا أن العديــد مــن المســتأجرين قــد دخلــوا الــى المآجيــر كخلفــاء لمســتأجرين قدامــى. 
ورغــم أهميــة األرقــام هنــا، فــإن الباحــث ال يجــد أي رقــم بهــذا الشــأن. واألهــم مــن ذلــك هــو أن هــذا البحــث عــن حــل 

بقــي طــوال الســنوات الماضيــة بمنــأى عــن أي معاييــر قانونيــة ضابطــة أو مؤثــرة بطريقــة أو بأخــرى. 

ومــن هنــا، كان أمــام المجلــس الدســتوري فرصــة اســتثنائية لوضــع ضوابــط قانونيــة فــي هــذا المجــال، وعمليــاً للتفكيــر 
ــه يؤثــر  ــدا وكأن ــه، هــو أيضــاً ب ــة التــي مــن شــأنها أن تحكــم مســألة اإليجــارات القديمــة. إال أن بشــأن المســائل القانوني
تجنــب الخــوض فــي عمــق هــذه المســألة. وقــد بــدا ذلــك واضحــاً جــداً حيــن أصــدر قــراره فــي 13-6-2014 بإبطــال 
ــة التــي حررهــا عضــو المجلــس  ــرأ فــي المخالف ــه تجاوزهــا وفــق مــا نق ــن األوليــن ألســباب شــكلية كان بإمكان الطعني
أنطــوان مســرة. وفيمــا أســهب فــي قــراره الثانــي فــي تقييــم حقــي الملكيــة والســكن ومــا يرتّبانــه مــن نتائــج، فقــد بــدا 
جــدّ مقــّل عندمــا قــارب جوهــر المســألة أي المعاييــر المالئمــة للموازنــة بيــن هذيــن الحقيــن. فبقــي قــراره غامضــاً بــل 
خاليــاً مــن أي معيــار فــي هــذا الخصــوص، مكتفيــاً بالقــول إنــه وجــد أن مــواد القانــون تلبــي مــن منظــاره شــروط هــذه 
الموازنــة. بالمقابــل، فقــد وجــد فــي شــروط تعييــن اللجنــة التــي أنــاط بهــا بعــض المهــام كتحديــد بــدل المثــل وبــّت أحقيــة 
ــة بهــا لتعارضهــا مــع ضمانــات التقاضــي،  المســتأجر بالمســاعدة الماليــة، حجــة كافيــة إلبطــال مــواد القانــون المتصل

علمــاً أن ثالثــة مــن أعضــاء المجلــس أعلنــوا مخالفتهــم لهــذا األمــر.  

والمفكــرة هنــا تســجل عــدداً مــن اإليجابيــات والســلبيات فــي قــرار المجلــس المتصــل بالموازنــة بيــن حقــوق المالكيــن 
وحقــوق المســتأجرين، تبحثهــا هنــا، علــى أن تخصــص بحثــاً منفصــالً للمســائل المتصلــة باللجنــة ذات الصفــة القضائيــة 

اإليجابيات

في هذا المجال، يسجل للمجلس عدد من المواقف المبدئية الهامة. 

األول، هــو تأكيــده علــى الطبيعــة الدســتورية للحقــوق االجتماعيــة واالقتصاديــة، ومنهــا حــق الســكن. وهــذا األمــر يتأتــى 
ليــس فقــط عــن »الشــرعات الدوليــة« )التــي وردت اإلشــارة اليهــا عمومــاً دون تحديــد النصــوص المعنيــة ومنهــا المــادة 
ــه  11 مــن العهــد الدولــي للحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة( و«اجتهــادات دســتورية مســتقرة« )األرجــح أن

352 -   نشر في المفكرة القانونية، العدد 20، أب 2014
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ــي مقدمــة  ــق مــا جــاء ف ــة وأهدافهــا وف ــل أيضــاً مــن طبيعــة الجمهوري ــارن( ب ــون المق ــي القان ــى اجتهــادات ف يشــير ال
ــدأي المســاواة  ــى مب ــة وعل ــة االجتماعي ــى العدال ــى النظــام الديموقراطــي وعل ــد عل الدســتور، وخصوصــاً لجهــة التأكي
واإلنمــاء المتــوازن كمــا جــاء فــي الفقرتيــن »ج« و«ز«. فـ«الديموقراطيــة ال تقتصــر علــى الحقــوق السياســية والمدنيــة 
إنمــا يتطلــب تحقيقهــا توافــر الحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة أيضــاً للمواطنيــن« )كل العبــارات بيــن قوســين فــي هــذا 
ــى  ــة وتعميمهــا عل ــة االجتماعي ــق العدال ــوازن للمناطــق تحقي ــة مــن اإلنمــاء المت ــال مأخــوذة مــن القــرار(. و«الغاي المق
جميــع المواطنيــن وتوفيــر العيــش الكريــم لهــم«. و«العدالــة االجتماعيــة تقتضــي العمــل علــى إيجــاد مســكن الئــق لــكل 
ــن  ــم للمواطني ــش الكري ــا يضمــن العي ــة بم ــي مجتمــع الدول ــات ف ــم العالق ــة مــن الدســتور هــي »تنظي مواطــن«. والغاي
واالســتقرار واألمــن«. ونلحــظ هنــا أنــه اســتنتج دســتورية حــق الســكن مــن مجموعــة مــن البنــود الــواردة فــي مقدمــة 
ــة االجتماعيــة..( وعلــى مجموعــة مــن الحقــوق )الحــق  الدســتور )الديموقراطيــة، المســاواة، اإلنمــاء المتــوازن، العدال
ــأن المســكن عامــل اســتقرار نفســي واجتماعــي  ــول ب ــى حــد الق ــل وصــل ال ــة(. ب ــق والحــق بتأســيس عائل بمســكن الئ

وعامــل أمــان وشــرط أساســي لتحقيــق األمــن االجتماعــي. 

الثانيــة، هــو تأكيــده علــى أن تحقيــق الحقــوق المذكــورة، وفــي مقدمهــا حق الســكن، يشــكل هدفــاً ذا »قيمة دســتورية ينبغي 
علــى الســلطتين االشــتراعية واإلجرائيــة رســم السياســات ووضــع القوانيــن اآليلــة الــى تحقيــق هــذا الهــدف«. وانطالقــاً 
ــة  ــة واقتصادي ــة اجتماعي ــات عام ــاد سياس ــلطات »اعتم ــذه الس ــق ه ــى عات ــتوري عل ــس الدس ــك، وضــع المجل ــن ذل م
فــي اإلســكان والتنميــة المتوازنــة والنقــل، وبخاصــة فــي لبنــان حيــث يســاهم نقــل مشــترك منتظــم بتشــجيع الســكن فــي 
مختلــف المناطــق«. وقــد انتهــى الــى التأكيــد أن القوانيــن تبقــى »خاضعــة لرقابــة القضــاء الدســتوري مــن أجــل الحفــاظ 

علــى هــذه الضمانــات )أي الضمانــات التــي نــص عليهــا الدســتور(«. 

الثالثــة، أنــه كــّرس نظريــة الحق-الوظيفــة، بحيــث أعلــن أن »لــكل حــق حــدوده وبالتالــي يشــمل التعســف أو التجــاوز فــي 
اســتعمال الحــق abus de droit كل حــق دون اســتثناء«. وبذلــك، فتــح البــاب أمــام التفكيــر بوظائــف الحقــوق المكّرســة 

علــى نحــو ال يتعــارض مــع المصالــح العامــة. 

السلبيات

عنــد قــراءة القــرار، نخــال فــوراً أن ثمــة انفصامــاً بيــن حيثياتــه، بيــن ســلبياته وإيجابياتــه، أو كأن ثمــة تســوية حصلــت 
بيــن أعضائــه وأدت الــى جمــع حيثيــات ذات خلفيــات وأبعــاد متناقضــة فــي ســياق واحــد. وهــذا مــا ســنعود اليــه أدنــاه. 

الســلبية األولــى: فصــل موجبــات الدولــة بخصــوص »حــق الســكن« عــن العالقــة بيــن المســتأجر 
والمالك: 

علــى الرغــم مــن تأكيــد القــرار أن علــى الســلطات اعتمــاد سياســات عامــة فــي منــاح عــدة )إنمــاء ونقــل مشــترك وسياســة 
إســكانية( لضمــان حــق الســكن مــن دون االكتفــاء بتنظيــم العالقــة بيــن المالــك والمســتأجر، فــإن المجلــس الدســتوري 
أقــر دســتورية تحريــر عقــود اإليجــارات فــي الظــروف الحاليــة، رغــم قصــور المشــّرع عــن اتخــاذ أي سياســة بهــذا 
الخصــوص، أي رغــم انعــدام أي خطــة لضمــان مســكن الئــق للمســتأجرين القدامــى الذيــن قــد يُرغمــون علــى مغــادرة 
ــم  ــه، ل ــرارات ســابقة ل ــه بخــالف ق ــا أن ــم بالكامــل. كم ــر إيجاراته ــاً ملحوظــاً أو تحري ــا رفع ــع بدالته ــم بعــد رف منازله
يجــر أي تقييــم للمســاعدة الماليــة التــي نــص عليهــا القانــون للمســتأجرين القدامــى الذيــن تقــل مداخيلهــم عــن حــد معيــن، 
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وتحديــداً فــي مــا إذا كانــت تشــكل ضمانــة بديلــة كافيــة لحــق الســكن الالئــق. وبذلــك، بــدا المجلــس وكأنــه يكتفــي بإعــالن 
موجــب فعــل علــى الدولــة بتأميــن ضمانــات بديلــة للســكن الالئــق مســتقبالً، مــن دون أن يشــترط إقرارهــا فعليــاً كشــرط 
مســبق إللغــاء الضمانــات المتوافــرة حاليــاً. وهــو بذلــك اســتبدل عمليــاً موجــب عــدم فعــل علــى الســلطات العامــة خاضــع 
لرقابتــه بموجــب فعــل فــي ذمــة هــذه الســلطات ليــس لــه عليــه أي رقابــة. ومــن هــذا المنطلــق، بــدت حيثيــات المجلــس 
ــة  ــر أي ــون مــن شــأنه المــّس بحقــوق دســتورية مــن دون أن تتوف ــن دســتورية قان ــة فــي مــا بينهــا، إذ هــي تعل متضارب
ضمانــة بديلــة لتأميــن هــذه الحقــوق، مــا قــد يــؤدي عمليــاً الــى ضيــاع هــذا الحــق، ومــن الناحيــة االجتماعيــة، الــى نتائــج 
كارثيــة بــكل مــا للكلمــة مــن معنــى. وبالطبــع، يتعــارض هــذا الموقــف جذريــاً مــع مواقــف المجلــس الســابقة التــي أشــار 
فيهــا صراحــة الــى أنــه: »عندمــا يســن المشــترع قانونــاً يتنــاول الحقــوق والحريــات األساســية فــال يســعه أن يعــدل أو 
ــة أو تعادلهــا  ــات والحقــوق دون أن يحــل محلهــا نصوصــاً أكثــر ضمان ــة لهــذه الحري ــذة الضامن يلغــي النصــوص الناف

علــى األقــل فاعليــة وضمانــة« )قــرار المجلــس الدســتوري، 2000-6-27(.   

السلبية الثانية: تحرير المالك من أي موجب واضح تجاه المستأجر: 

ــن أي  ــك م ــرر المال ــا ح ــرعان م ــه س ــة droit-fonction، فإن ــق الوظيف ــة الح ــن نظري ــس أعل ــم أن المجل ــا، ورغ هن
موجــب تجــاه المســتأجر. بــل أســوأ مــن ذلــك، جــازف المجلــس بتعــداد اعتبــارات المصلحــة العامــة التــي مــن شــأنها أن 
تحــدّ مــن حــق الملكيــة مــع التأكيــد علــى أنــه يوردهــا علــى ســبيل الحصــر وليــس علــى ســبيل المثــال. وهــذه المســائل 
هــي اآلتيــة: »القواعــد العقاريــة والهندســية فــي الفــرز والضــم والبنــاء، واالســتمالك لقــاء تعويــض عــادل ولمصلحــة 
إنشــاءات عامــة، وقواعــد التنظيــم المدنــي والســالمة العامــة وحمايــة اإلرث المعمــاري والثقافــي والتقيــد باألنظمــة البلديــة 
فــي الصيانــة والترميــم«. وبذلــك، يكــون المجلــس قــد اســتبعد إمكانيــة الحــد مــن حــق الملكيــة عمــالً بــأي اعتبــار آخــر، 
كحمايــة البيئــة أو ضمــان حــق التمتــع بهــا مثــالً؛ ال بــل إن هــذا التهــور فــي إعــالن الحصريــة أوقعــه فــي تناقــض واضــح 
وصريــح مــع قــرار ســابق لــه )قــرار 10-5-2001( أعلــن فيــه »أن المصلحــة العليــا يمكنهــا أن تبــرر أي قيــد لحــق 
الملكيــة، حتــى فــي مــا يتعلــق بالمواطنيــن أنفســهم، علــى الرغــم مــن أن الملكيــة .. هــو حــق مصــان دســتوراً«. كمــا أنــه، 
فــي الســياق نفســه، اســتبعد صراحــة أن يتــم الحــد مــن حــق الملكيــة فــي العالقــة بيــن المالــك والمســتأجر. فالحــد ليــس 
مــن »المبــادئ التعاقديــة وحريــة التعاقــد والتــوازن فــي النظريــة العامــة للعقــد«. وقــد أكمــل المجلــس تحليلــه فــي هــذا 
المجــال مــن خــالل القــول بــأن الحــق فــي ســكن الئــق اســتناداً الــى الشــرعات الدوليــة يفــرض موجبــاً ليــس علــى المالــك، 
بــل علــى الســلطات العامــة وحدهــا. وانطالقــاً مــن ذلــك، توصــل المجلــس الــى اعتبــار القانــون المطعــون فيــه منســجماً 
»مــع القواعــد الدســتورية لجهــة اســتعادته مبــادئ حــق الملكيــة لمصلحــة المالكيــن القدمــاء واســتعادته المبــادئ العامــة 

لنظريــة العقــد«. 

ــس  ــات أخــرى للمجل ــا تتعــارض أيضــاً مــع حيثي ــة، فإنه ــة الحق-الوظيف ــات تتعــارض مــع نظري وعــدا أن هــذه الحيثي
ــن حــق  ــة الحــد م ــي ظــروف معين ــكان المشــّرع ف ــه بإم ــا بوضــوح أن ــد ويستشــف منه ــا بع ــي م الدســتوري وردت ف
الملكيــة لضمــان حــق الســكن. وهــذا مــا نقــرؤه فــي الصفحــة 16 مــن القــرار حيــث جــاء أن: »علــى الســلطة االشــتراعية 
التوفيــق بيــن الحــق بالملكيــة والحــق بالســكن« و«أن تبايــن الوضــع بيــن المالــك والمســتأجر هــو فــي طبيعتــه ووزنــه 
يبــرر التبايــن فــي المعاملــة« و«أن القانــون المتــوازن بيــن مصالــح متباينــة قــد يحــد مــن حقــوق دســتورية ولكــن لهــدف 
ــي إحــدى  ــس ف ــدا المجل ــك، ب ــة«. وبذل ــة متوازن ــن خــالل مقارب ــات وم ــم ومرجعي ــن قي ــاً م رشــيد وضــروري انطالق
حيثياتــه وكأنــه يعــد أي مــس بحــق الملكيــة غيــر جائــز، ليعــود ليجــّوز ذلــك فــي حيثيــة أخــرى مــن بــاب التــوازن بيــن 
المســتأجر والمالــك، موقعــاً نفســه وقــراءه فــي تناقــض كبيــر. ولكــن، أهــم مــن ذلــك، هــو أن حديثــه عــن وجــوب التــوازن 
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فــي العالقــة بقــي عامــاً: فبعدمــا نــص عليــه، انتهــى الــى تأكيــد حصولــه فــي القانــون المطعــون فيــه، مــن دون أن يبيــن 
ماهيــة التــوازن المطلــوب أو المعاييــر الضامنــة لحصولــه أو لقياســه. 

ــة  ــاء الحــرب العالمي ــدأ العمــل بهــا أثن ــي ب ــد اإلجــارة الت ــم القوانيــن االســتثنائية بتمدي والتناقــض نفســه نلمحــه فــي تقيي
ــدا المجلــس وكأنــه يديــن مجمــل هــذه القوانيــن الســائدة منــذ ســبعين ســنة، حيــث أورد  الثانيــة. ففــي إحــدى حيثياتــه، ب
ــالل  ــن خ ــة م ــق الملكي ــن ح ــد م ــي الح ــتمر ف ــف مس ــو تعس ــنة ه ــبعين س ــة س ــل طيل ــا حص ــة 12 أن »م ــي الصفح ف
قوانيــن اســتثنائية متماديــة التعــرض لحريــة التعاقــد«. وفــي حيثيــة أخــرى، عــاد المجلــس ليذكــر أن هــذه القوانيــن بــدأ 
العمــل بهــا اســتثنائياً بســبب النقــص فــي األماكــن الســكنية وانخفــاض العــرض، مــن دون أن ينظــر فــي مــا إذا كانــت 
الظــروف الحاضــرة تتوافــر فيهــا حالــة االســتثناء، علــى نحــو يبــرر تمديــد اإلجــارة قانونــاً، بالنظــر الــى وفــود أعــداد 
هائلــة مــن الالجئيــن وتفاقــم الطلــب الهائــل علــى المســاكن. والواقــع أن المجلــس أخطــأ مــن خــالل المــزج بيــن قوانيــن 
اإليجــار االســتثنائية الحاصلــة قبــل الحــرب األهليــة والتــي تمثلــت بتــوازن معيــن بيــن حقــوق المســتأجر والمالــك فحمــت 
المســتأجر مــن تبعــة نقــص العــرض وارتفــاع بــدالت اإليجــار نتيجــة المضاربــة مــن دون حرمــان المالــك مــن البــدل 
ــد  ــوازن العق ــاً بت ــا يخــل تمام ــد حــق الســكن بم ــى تمدي ــي أدت ال ــذه الحــرب والت ــد ه ــا بع ــة م ــك الحاصل ــادل، وتل الع

ويصيــب حــق الملــك بضــرر بليــغ. 

ــن  ــوازن بي ــر ت ــاد معايي ــمح باعتم ــا يس ــة م ــادات الدولي ــن االجته ــتوري م ــس الدس ــتوحي المجل ــدل أن يس ــك، وب وبذل
المســتأجر والمالــك، اكتفــى بالتحــدث عــن تــوازن بلغــة عموميــة وعلــى نحــو ال يخلــو مــن االلتبــاس. وبذلــك بــدا تعليلــه 
مفقــوداً وإال منقوصــاً الــى حــد كبيــر. والواقــع أن نظريــة تمديــد عقــود اإلجــارة تســتند فــي عمقهــا الــى مفهــوم الحاجــة 
المشــروعة الــى مســكن الئــق ببــدل إيجــار يتناســب مــع المداخيــل العامــة، وأنهــا مــن هــذا المنطلــق تســمح بالحــد مــن حق 
الملكيــة لجهــة منــع المالــك مــن االســتفادة مــن نــدرة المســاكن لفــرض بــدالت باهظــة، مــن دون أن تســمح باســتباحته. 
ــة  ــة واالجتماعي ــوق االقتصادي ــي للحق ــد الدول ــن العه ــادة 11 م ــى الم ــات عل ــة التعليق ــه صراح ــت علي ــا نص ــذا م وه
والثقافيــة والتــي تســمح باتخــاذ تدابيــر لحمايــة المســتأجر إزاء البــدالت الباهظــة التــي قــد يفرضهــا الســوق353. وهــو بهــذا 
المعنــى، يرتــب مبدئيــاً نتائــج أكثــر ممــا توحــي بــه فئــة المســتأجرين، وبالمقابــل نتائــج أقــل ممــا تطلبــه فئــة المالكيــن. 
فكمــا أنــه مــن الخطــأ القــول بحــق مكتســب للمســتأجرين يمنــع تحريــر اإليجــارات، فإنــه مــن الخطــأ أيضــاً القــول بــأن 

حــق المالكيــن يوجــب تحريــر اإليجــارات مــن دون أي ضوابــط. 

ومــا يزيــد األمــر خطــورة هــو أن المجلــس لــم ينظــر فــي مــدى دســتورية النــص الخــاص بمنــح مســاعدة للمســتأجرين 
مــن مداخيــل متدنيــة، وتحديــداً الــى غيــاب أي موجــب علــى الدولــة بتمويــل هــذه الصناديــق، مــا قــد جعــل هــذه المســاعدة 

نظريــة بحتــة.  

ــم بحــق  ــان تمتعه ــي ضم ــة ف ــن لجهــة مســاهمة الدول ــن المواطني ــز بي ــة: التميي الســلبية الثالث
الســكن:

الحــق بالســكن الالئــق يفــرض علــى الدولــة التدخــل كلمــا كانــت مداخيــل المواطنيــن ال تســمح لهــم بالتمتــع بــه فعليــاً. 
وهــذا األمــر ال يعنــي فقــط شــاغلي اإليجــارات القديمــة أو فقــط المســتأجرين، بــل يعنــي أيضــاً وخاصــة الشــباب الذيــن 

353 -   Tenants should be protected by appropriate means against unreasonable rent levels or rent increases.
يقتضي حماية المستأجرين بتدابير مالئمة ضد بلوغ البدالت أو زيادتها بشكل غير منطقي.
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يتهيــؤون لالســتقالل عــن منــازل ذويهــم ويبحــون عــن أماكــن لإلجــارة ببــدالت تتناســب مــع مداخيلهــم. وهــذا األمــر إنمــا 
يرتــب علــى الدولــة أن تعتمــد سياســة إســكانية شــاملة وأال تكــون سياســتها فــي مســاعدة فئــة مــن هــذه الفئــات تمييزيــة 
ومخالفــة لمبــدأ المســاواة. وبالطبــع، لهــا أن تضبــط حــق الملكيــة علــى أن يكــون البــدل عــادالً، وعليهــا أن تتخــذ مــا تــراه 
ضروريــاً مــن تدابيــر أخــرى لتأميــن مســاكن مالئمــة للجميــع. وبالطبــع، تــزداد مســؤوليات الدولــة فــي هــذا اإلطــار، 

بقــدر مــا تتجــاوز الحاجــة الــى المســاكن عــدد المســاكن المعروضــة لإليجــار.

ولعــل إحــدى أهــم الثغــرات فــي القــرار الدســتوري، هــي خلــوه مــن أي تقييــم لمــواد القانــون المتصلــة بإنشــاء صنــدوق 
لتقديــم مســاعدة ماليــة للمســتأجرين الذيــن تقــل مداخيلهــم عــن حــد معيــن. فقــد بقــي القانــون خاليــاً مــن أي ضمانــة لجهــة 
ضمــان مــالءة هــذه الصناديــق التــي يخشــى أن تبقــى صناديــق فارغــة كمــا حصــل مــع عــدد مــن الصناديــق المنشــأة 
بموجــب قوانيــن ســابقة، منهــا قانــون حقــوق المعوقيــن )2000( وقانــون حمايــة البيئــة )2002( وحديثــاَ قانــون حمايــة 

المــرأة وأفــراد األســرة مــن العنــف األســري )2014(. 

السلبية الرابعة: الوئام االجتماعي ليس مسألة تقنية وحسب 

أمــر آخــر بــدا فيــه المجلــس الدســتوري وكأنــه يقــرأ القانــون ويقيّمــه بعيــن واحــدة. فتأييــداً لتحريــر اإليجــارة القديمــة، 
رأى أن مــن شــأن فــك الترابــط بيــن المالكيــن والمســتأجرين أن يــؤدي الــى التخفيــف مــن فــرص النزاعــات االجتماعيــة. 
فـ«خــرق المبــادئ العامــة فــي التعاقــد فــي قضيــة حياتيــة يوميــة متعلقــة بالملكيــة والســكن هــو مصــدر نزاعــات بيــن 
المواطنيــن ومصــدر توتــر فــي عالقــات الجــوار، وتشــكل بالتالــي مصــدر تهديــد بالعمــق للســالم االجتماعــي«. بالمقابــل، 
فــإن قــراره بقــي خاليــاً مــن أي إشــارة الــى التعقيــدات القانونيــة الــواردة فــي متــن القانــون والممهــدة لفــك هــذا االرتبــاط 
والتــي مــن شــأنها واقعيــاً أن تولـّـد نزاعــاً فــي كل عالقــة تأجيريــة قديمــة. وهــذا مــا نستشــفه مــن القواعــد المعقــدة لتحديــد 
بــدل المثــل مــن خــالل خبــراء يعيّنهــم المالــك وآخريــن يعيّنهــم المســتأجر، وفــي حــال النــزاع مــن خــالل لجنــة إداريــة 
ــك  ــاً لذل ــن تالفي ــن الممك ــة. وكان م ــة المســاعدة المالي ــد أحقي ــدة لتحدي ــن القواعــد المعق ــة، وأيضــاً م ــة قضائي ذات صف
زيــادة البــدالت نســبياً وتلقائيــاً ســنوياً توفيــراً لمــا قــد يســببه هــذا النــزاع مــن تعقيــدات وأكالف. وأهــم مــن ذلــك، هــو أن 
الحديــث عــن الوفــاق الوطنــي لــم يتطــرق إطالقــاً الــى مــا قــد يســببه تحريــر اإليجــارات مــن كــوارث اجتماعيــة فــي ظــل 

الظــروف الراهنــة.  
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 النيابة العامة التمييزية تضع األمن الداخلي بخدمة المالكين..
قانون االيجارات نافذ ب »القوة«354

رانيا حمزة

بتاريــخ 2015/2/17، أصــدر النائــب العــام لــدى محكمــة التمييــز القاضــي ســمير حمــود القــرار رقــم 910/م/2015 
ــن  ــا بتأمي ــع قطاعاته ــى جمي ــم عل ــا »التعمي ــاً منه ــي طالب ــن الداخل ــوى االم ــة لق ــة العام ــى المديري ــه ال ــذي توجــه ب وال
المــؤازرة للخبــراء المكلفيــن مــن قبــل مالكــي العقــارات واألبنيــة المؤجــرة إلجــراء تخميــن المآجيــر عمــالً بالبنــد )1( 
مــن الفقــرة )ب( مــن المــادة 18 مــن قانــون اإليجــار الجديــد تاريــخ 2014/5/9« وذلــك مــن أجــل تســهيل المهمــة التــي 
يقومــون بهــا لتنفيــذ أحــكام القانــون المذكــور وذلــك عنــد الطلــب، وبعــد التثبــت مــن عــدم ســماح المســتأجر لهــم الدخــول 

الــى المأجــور أو منعهــم مــن القيــام بالمهمــة الموكلــة إليهــم وبعــد مراجعــة النيابــة العامــة االســتئنافية المختصــة.

الخطوة مستغربة جداً ولها أبعاد عدة، أبرزها اآلتية:

أوال، أن النيابــة العامــة التمييزيــة أعلنــت موقفــا حازمــا بشــأن مــدى نفــاذ قانــون االيجــارات القديمــة، فاعتبــرت أن قــرار 
المجلــس الدســتوري بإبطــال آليــة تنفيــذ بعــض أحكامــه غيــر مؤثــر علــى نفــاذ القانــون. وهــي بذلــك انضمــت الــى عــدد 
مــن القضــاة الذيــن أصــدروا أحكامــا بعــدّ القانــون نافــذا، وفــي مقدمتهــم قاضيــة االيجــارات فــي بيــروت الر عبــد الصمــد 
ومحكمــة اســتئناف بيــروت )الغرفــة التــي يرأســها القاضــي أيمــن عويــدات(. وعليــه، بــات للمالــك وفــق النيابــة العامــة 
ــى  ــد، فيمــا يعجــز المســتأجر المتعســر عــن الحصــول عل ــدل الجدي ــد الب ــع االجــراءات لتحدي ــة أن يســير بجمي التمييزي

المســاعدة الماليــة المقــررة فــي القانــون، بعــد ابطــال آليــات الحصــول عليها،   

ثانيــا، وهــو البعــد األبــرز، أن النيابــة العامــة التمييزيــة، بمــا لهــا مــن نفــوذ، تدّخلــت وأْدخلــت قــوى األمــن الداخلــي فــي 
أمــور تخــرج حكمــا عــن اختصاصهــا وصالحياتهــا. فالنيابــة العامــة التمييزيــة تختــص فــي التحقيق فــي القضايــا الجزائية 
مــن دون أن يكــون لهــا حــق مباشــرة االدعــاء، فيمــا أن منازعــة المســتأجر بحــق المالــك الدخــول الــى الشــقة لغايــات 
تخمينهــا فــي ظــل الجــدل الحاصــل حــول نفــاذ القانــون تشــكل بغيــاب قــرار قضائــي نزاعــا مدنيــا يدخــل فــي صالحيــات 
القضــاء المدنــي )قاضــي األمــور المســتعجلة مثــال.(. ولعــل أخطــر مــا فــي تجــاوز النيابــة العامــة الختصاصهــا هــذا هــو 
أنــه يســمح لقــوى األمــن الداخلــي بمــؤازرة المالــك القتحــام مســاكن مــع مــا قــد يتيحــه ذلــك مــن ابتــزاز وخــرق لحرمــة 
محميــة دســتورية. ومــن هــذه الوجهــة، تشــكل الخطــوة مؤشــرا علــى حجــم النفــوذ الضاغــط لتطبيــق قانــون االيجــارات 
وربمــا أقــوى وســائل الضغــط المســتخدمة حتــى اللحظــة إلرغــام المســتأجرين علــى الرضــوخ لنفــاذ القانــون كأمــر واقــع 

وتاليــا للشــروط التي يســعى المالكــون القدامــى لفرضهــا.

ــم تتمكــن حتــى اآلن مــن  ــا، اّن هــذا التدخــل يحصــل فــي مــوازاة بــطء عمــل لجنــة اإلدارة والعــدل النيابيــة التــي ل ثالث
حــّل معضلــة المــواد التــي تــم إبطالهــا. فــال هــي قامــت بالتعديــل وال هــي اقترحــت صياغــة قانــون جديــد يكــون أكثــر 
إنصافــاُ يحاكــي الواقــع االقتصــادي واالجتماعــي للعديــد مــن المســتأجرين الذيــن يعيــش معظمهــم تحــت مســتوى خــط 
ــط  ــي خ ــى ف ــن القدام ــب المالكي ــلك مطال ــة، تس ــن جه ــر: فم ــة المعايي ــى ازدواجي ــر ال ــا يؤش ــر انم ــذا األم ــر. وه الفق

354 -   نشر على الموقع االلكتروني للمفكرة القانونية بتاريخ 23 شياط 2015.
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عســكري متجــاوزة كل الحواجــز والموانــع القانونيــة والقضائيــة، فيمــا تدخــل مطالــب المســتأجرين القدامــى فــي لعبــة 
ــة بمــا فيهــا مــن بــطء وتجــاذب.  البيروقراطي

وكان مــن الطبيعــي اذ ذاك أن يحتفــل المالكــون القدامــى بقــرار القاضــي حمــود. وقــد اعتبــروا علــى صفحتهــم االجتماعية 
)فايســبوك( أن هــذه الخطــوة هــي »انتصــار جديــد للحــق والعدالة ولشــهداء المالكيــن«، وفي اتصــال »للمفكــرة القانونية« 
مــع  رئيــس تجمــع مالكــي األبنيــة المؤجــرة جوزيــف زغيــب، اعتبــر ان هــذا التعميــم هــو »تأكيــد المؤكــد بنفــاذ القانــون« 
وقــال: »لقــد اســتحصلت نقابــة المالكيــن علــى قــرار بمــؤازرة المخافــر وقــوى االمــن الداخلــي لخبــراء التخميــن والخبيــر 
المهنــدس بالدخــول الــى المأجــور لســبب التخميــن ألجــل تطبيــق قانــون االيجــارات الجديــد، الن الخبــراء المعينيــن مــن 
قبــل المالــك او المســتأجر بحســب المــادة 21 مــن قانــون االيجــارات الجديــد يعتبــرون كمــا لــو كانــوا معينيــن مــن قبــل 
القضــاء«. ال يخفــي زغيــب فرحــه بهــذه الخطــوة التــي يــرى فيهــا تراكمــاً ألحقيــة مطالــب المالكيــن، اال انــه فــي الوقــت 
عينــه يســتمر فــي دبلوماســية االقنــاع معتبــراً ان: »المســتأجرين أيضــاً بإمكانهــم االســتفادة مــن هــذه الخطــوة، فــي حــال 
رفــض المالــك ان يتــم تخميــن المنــزل مــن قبــل خبيــر يأتــون بــه«. وختــم قائــالً: »ان هــذا التعميــم هــو دليــل إضافــي، 
وإقــرار جديــد مــن مرجعيــة قضائيــة رفيعــة المســتوى بعلمهــا وخبرتهــا بــأن قانــون اإليجــارات الجديــد نافــذ ومطبــق«.

وفــي هــذا الســياق ال ينفــي واصــف حركــة المحامــي فــي لجنــة الدفــاع عــن المســتأجرين فــي لبنــان والهيئــة األساســية 
للجنــة الدفــاع عــن المســتأجرين، ان هنــاك عــددا مــن المحاكــم التــي بــدأت بتطبيــق القانــون الجديــد خصوصــاً فــي مــا 
خــص المــواد التــي ال يجــدون فــي تطبيقهــا إشــكالية كتعييــن البــدل الجديــد لإليجــار ويقــول: »نحــن ســعينا الــى التوضيــح 
للمســتأجرين أنــه ال يمكنهــم اإلعتــراض علــى مجــيء خبيــر مــن قبــل المالــك لتخميــن المنــزل. فــي النهايــة انــه يقــوم 

بوظيفتــه وللضابطــة العدليــة الحــق بمرافقتــه ولكــن مــع اإلصــرار الدائــم علــى عــدم نفــاذ القانــون الجديــد«.

أمــا عــن الخطــوة التــي قــام بهــا القاضــي فقــال: »ان مــا قــام بــه ال يعــدو عــن كونــه بروباغانــدا اعالميــة كمــا يبــدو انــه 
يتعــرض للضغــط مــن جهــة مــا للقيــام بهــذا األمــر. ولكــن مــع ذلــك، فــإن مــا يحــاول المالكــون القيــام بــه هــو الســعي 
لتشــكيل ضغــط نفســي علــى المســتأجرين مــن خــالل الطلــب الــى النيابــة العامــة التمييزيــة بمرافقــة الــدرك. نحــن نقــول 
ــم ان  ــا له ــتأجرين قلن ــق المس ــان ح ــتطراداً ولضم ــن اس ــهر، ولك ــة أش ــن ثالث ــر م ــا أكث ــذ بأبعاده ــن تأخ ــألة ل أن المس
يســتمروا بدفــع اإليجــار حســب مــا يرونــه مناســباً وفــي حــال رفــض المالــك ألخــذ البــدل، ان يلجــؤوا الــى كاتــب العــدل، 
وان يقومــوا بفتــح حســاب فــي البنــك يتــم ايــداع الزيــادات المطلوبــة فيــه، حتــى ان تــم تعديــل المــواد وثبتــت أحقيــة المالــك 

يتــم الدفــع لــه، أمــا فــي حــال كان الحــق الــى جانــب المســتأجر فــال يكــون قــد خســر شــيئاً«.

وقــد حمــل حركــة، مســؤولية اللغــط الحاصــل اليــوم الــى رئيــس الســلطة التشــريعية فقــال: »كان مــن المفــروض أن يقــول 
بــأن القانــون معلــق إلــى حيــن معالجــة النقــاط العالقــة فيــه ولكــن مــن الواضــح أن المســؤولين ال يبالــون باألمــر ال بــل 

يريــدون اســتمرار الخــالف والتناحــر بيــن النــاس«.
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 مسّرة يعّري في مخالفته عمل المجلس الدستوري:
ما تفعلونه هو التخلي عن وظيفة القانون في ضبط »وفاق القوى 

السياسية«355

أهــم مــا فــي الحكــم الصــادر فــي 2013/5/13 بــرد الطعــن علــى قانــون تعليــق المهــل االنتخابيــة الــذي تقدمــت بــه »كتلــة 
النضــال الوطنــي«، هــو الــرأي المخالــف الــذي حــّرره أحــد أعضائــه أنطــوان مســّرة. وقــد تميّــز هــذا الــرأي بوجــوب 

إبطــال القانــون لعــدم دســتوريته بطبقتيــن مــن التحليــل:

ــض  ــة لدح ــباب الموجب ــي األس ــا ورد ف ــف م ــادة توصي ــى إع ــا ال ــن خالله ــعى م ــط، س ــي األبس ــى، وه ــة األول الطبق
القــول بوجــود اســتحالة ماديــة أو قانونيــة لاللتــزام بالمهــل الدســتورية إلجــراء االنتخابــات. فـــ »ال ذكــر فــي األســباب 
الموجبــة للقانــون المطعــون بــه لظــروف اســتثنائية )ظــروف وضعيــة قاهــرة(، بــل مجــرد »عقبــة« اســتكمال تطبيــق 
أحــكام قانــون االنتخابــات النيابيــة« وهــي عقبــة تكمــن، كمــا يتضــح مــن األســباب الموجبــة، فــي التقاعــس فــي ممارســة 
صالحيــات تشــريعية وإجرائيــة. بــل إن مســّرة ذهــب أبعــد مــن ذلــك، بحيــث رأى انطالقــاً مــن ذلــك أن التوصيــف الفعلــي 
ــة حيــث جــاء فيهــا أن  ــة«. وهــذا مــا اســتخلصه مــن األســباب الموجب ــة( هــو مجــرد »رغب ــارة »اســتحالة« )العقب لعب
»أغلــب القــوى السياســية والحزبيــة والروحيــة ترغــب بوضــع قانــون انتخابــي جديــد«. وهــذا أيضــاً مــا عبـّـر عنــه عــدد 

مــن النــواب فــي الجلســة النيابيــة إلقــرار القانــون فــي 2013/4/10.

وكان بإمــكان مســّرة أن يكتفــي بهــذا التوصيــف للقــول بوجــوب إبطــال القانــون لعــدم دســتوريته مــا دام تعليــق المهــل 
الدســتورية ال يمكــن أن يتــم فــي غيــاب توافــر حالــة الظــروف االســتثنائية، لكنــه اختــار أن يمضــي الــى طبقــة أعلــى 
فــي التحليــل وكأنــه يســعى إلــى توصيــف المعتقــدات السياســية التــي تســّوغ اتخــاذ قانــون مماثــل، تمهيــداً لتقييمهــا مــن 
الناحيــة الدســتورية. وبذلــك أدخــل مســّرة فــي العمــل الدســتوري تحليــالً نــادراً للـ«وفــاق« اللبنانــي يمكــن اختزالــه فــي 

أفــكار ثــالث

»أن القاعدة الدستورية هي الوفاق«، بمعنى أن المحافظة عليها يشكل صوناً لدعائم الوفاق،

أن الوفــاق السياســي يجــب أن يخضــع للضوابــط القانونيــة التــي هــي بطبيعتهــا »قانــون سياســي«، وإال أدى الفصــل بيــن 
السياســة والقانــون الــى شــريعة غــاب. وبهــذا المعنــى، ال يمكــن للقــوى السياســية التوافــق علــى خــرق مبــادئ دســتورية،

ــة  ــي الســلطتين التشــريعية واإلجرائي ــوى السياســية ف ــاً مــن الق ــاق مــن داخــل المؤسســات وتالي ــي الوف ــاق يعن  أن الوف
ــواء  ــدد احت ــد يه ــعب ق ــي الش ــارج ممثل ــات وخ ــارج المؤسس ــى خ ــه ال ــاء تبعت ــا »إلق ــات( فيم ــل المؤسس ــاق داخ )الوف
النزاعــات ســلميًا مــن خــالل المؤسســات وقــد يهــدد فــي حــاالت قصــوى االســتقرار ويــؤدي الــى تعطيــل المؤسســات 

ــا«. ــرعية ودوره الش

ــي  ــا ورد ف ــد«، كم ــون جدي ــية للتوصــل لقان ــوى السياس ــاء »فرصــة للق ــداد بإعط ــعب االعت ــي الش ــوز لممثل ــال يج »ف
 imperative  mandat األســباب الموجبــة، فــي حيــن أنهــم هــم ممثلــو الشــعب وليســت وكالتهــم النيابيــة وكالــة إمــرة

355 -   نشر في المفكرة القانونية، ملحق العدد 13، كانون الثاني 2014. 
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تجــاه قــوى سياســية أو حزبيــة أو طائفيــة أو غيرهــا، مــع اإلشــارة الــى أن وكالــة اإلمــرة محظــورة فــي الفقــه واالجتهــاد 
البرلمانــي والدســتوري«.

وبذلــك، يكــون مســّرة قــد ســعى الــى تعريــة منطــق المجلــس الدســتوري فــي رد الطعــن، والــذي يقــوم علــى محــو دوره 
فــي ضبــط القــرارات السياســية، كلمــا صــدرت بالتوافــق أو فــي ســياق البحــث عــن توافــق. 
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 كان علينا أن ندافع عن جان عاصي: 
 الشتم تعبيراً عن الغضب ضد مسؤولين نعجز عن محاسبتهم356

# » بهالبلــد المخصــي بصيــر رئيــس جمهوريــة، األهبــل وزيــر داخليــة، مّســيح الطيــز رئيــس حكومــة، الحرامــي مديــر 
عــام, العكــروت بيــك, الشــرموطة قاضيــة, والمواطــن مخــزوق«.

#«عزيــزي فخامــة العكــروت @SleimanMichel مــا بــدك تبعــت رســالة احتجــاج لجبهــة النصــرة بعــد مــا قصفــت 
القصــر بالبقــاع وقتلــت شــخص؟ أو مــا فــي هيــك شــي بيــن الحلفــا؟«

هــذه هــي التغريــدات التــي ســببت للمواطــن جــان عاصــي متاعــب كثيــرة. فتــم توقيفــه والتحقيــق معــه، لتصــدر محكمــة 
ــة »التعــرض  ــس شــهرين، وبســرعة قياســية، بتهم ــا بالحب ــه حكمه ــي 12-2-2014، بحق ــروت ف ــي بي المطبوعــات ف
ــا مختصــة  ــرأت أنه ــا، ف ــد تخطــت حــدود اختصاصه ــة ق ــت المحكم ــه«. وكان ــة والمــس بكرامت ــس الدول لشــخص رئي
ــت المحكمــة عاصــي  ــاس، عامل ــي مجــال المطبوعــات. وبفعــل هــذا القي ــدات قياســاً باختصاصهــا ف ــي التغري للنظــر ف
ــة التــي تســتوجب بحســب الحكــم »مراعــاة  ــة الصحاف ــة مــن آداب مهن ــى بين ــى أســاس أنــه صحافــي مخضــرم، عل عل
الرصانــة والدقــة والصــدق ومــع تجنــب اإلســاءة الــى الغيــر«، علمــا ان عاصــي ليــس فــي الواقــع ســوى مواطــن عــادي 
وليــس صحافيــاً. وعلــى أســاس ذلــك، انتهــت المحكمــة الــى القــول بــأن »مــا ورد تخطــى المعقــول والمقبــول والمســموح، 
وهــو ال يمكــن، مطلقــا، ان يعتبــر مــن بــاب »حريــة الصحافــة«. ويلحــظ أن محكمــة المطبوعــات كانــت قــد دأبــت خــالل 
العقــود الماضيــة علــى اســتبعاد عقوبــة الحبــس إال فــي حــاالت المحاكمــة الغيابيــة )وهــي محاكمــات تســقط فيهــا العقوبات 
فــور مثــول المدعــى عليــه أمــام المحكمــة( وبعــض الحــاالت النــادرة جــداً. وبذلــك، أهملــت محكمــة المطبوعــات ضمنــا 
الدفــوع المقدمــة مــن قبــل وكيلــة عاصــي، مــي خريــش، والتي اثــارت فيهــا »أن عاصــي فعــل ذلــك مــن بــاب التعبيــر 
عــن رأي سياســي صــرف، وهــو ابــن عــكار حيــث الخــزان البشــري للجيــش اللبنانــي. وعندمــا وقعــت االعتــداءات علــى 
ــى مــا  ــه عل ــه وغضب ــره وانفعال ــرة تأث ــن، ومــن كث ــد مجموعــة مــن االرهابيي ــى ي الجيــش فــي طرابلــس وعرســال عل
يجــري بحــق الجيــش، دخــل المدعــى عليــه الــى حســاب فخامــة رئيــس الجمهوريــة علــى موقــع التواصــل االجتماعــي 
التويتــر وأفــرغ غضبــه )...( وتصرفــه هــذا جــاء مــن بــاب ردة الفعــل وليــس المقصــود«. إغفــال هــذه النقطــة مــن قبــل 
محكمــة المطبوعــات أقفــل بــاب النقــاش علــى إمكانيــة إثبــات طابــع التعبيــر السياســي لمــا قالــه عاصــي وعــدم ارتباطــه 
ــة  ــى أســاس حرفي ــرة عل ــذم متواف ــة شــروط ال ــا شــابه. فوجــدت المحكم ــداوة أو م ــل الع ــن قبي ــأي امــور شــخصية م ب

األلفــاظ النابيــة.

ــأن  ــدا وشــعر ب ــه، وجــد عاصــي نفســه وحي ــي التضامــن مــع قضيت ــي ظــل النقــص ف ــة، وف ــام قســاوة هــذه العقوب وأم
تملصــه مــن عقوبــة الحبــس لــن يتــم اال فــي حــال اســترضاء رئيــس الجمهوريــة آنــذاك ميشــال ســليمان واســتدرار عطفــه. 
فوجــه الــى رئيــس الجمهوريــة كتــاب اعتــذار بواســطة وســائل اإلعــالم، وذلــك فــي مــوازاة تقدمــه بطعــن اســتئنافي ضــد 
الحكــم الصــادر بحقــه. ومهمــا تكــن نتيجــة المحكمــة، ســاد األوســاط اإلعالميــة أن عاصــي أقــدم علــى جــرم التعــرض 
لرئيــس الجمهوريــة، وأن اإلشــكالية تكمــن ليــس فــي الحكــم عليــه بــل فــي قســوة العقوبــة التــي أُنزلــت بــه. وتبعــاً لذلــك، 

356 -   نشر في المفكرة القانونية، العدد 22، تشرين األول 2014.
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بــادل هــذا األخيــر مــن عليائــه تحيــة االعتــذار بتحيــة صْفــح، فوجــه كتابــا الــى المحكمــة بواســطة وزيــر العــدل يعلــن 
فيــه رغبتــه بوقــف الســير بالدعــوى. لكــن المحامــي العــام التمييــزي ارتــأى فــي الجلســة المنعقــدة فــي 19-6-2014 أن 

يســتكمل ســير الدعــوى علــى أن يســتفيد عاصــي مــن وقــف التنفيــذ تماشــيا مــع رغبــة رئيــس الجمهوريــة.

ولكــن هــل حقــا يشــكل شــتم الطبقــة الحاكمــة فــي الظــروف الصعبــة التــي نمــر فيهــا جرمــا؟ هــل فعــال مــن شــأنه أن 
يســتدعي كل هــذه القســوة، التــي ال تهــدأ اال عندمــا يعــود المواطــن الــى بيــت الطاعــة، فيهــدأ ويعتــذر؟ وهــل فعــال علــى 
الــرأي العــام أن يتبــرأ مــن هــذا المواطــن حيــن يســخط أو يغضــب أو يشــتم، بحجــة أن الشــتم معيــب؟ هــذه هــي األســئلة 
التــي كان مــن شــأنها أن تصــوب مســار دعــوى عاصــي، لكنهــا لــم تطــرح فــي حينــه. مــع تقديــم الشــكوى ضــد ناشــطي 

الحــراك المدنــي، وعــى المواطنــون أن المســألة ليســت مســألة كرامــة شــخص بــل هــي قبــل كل شــيء مســألة حريــة.  
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 كيف قمعت السلطة الحق بالتظاهر؟ 
معاقبة المتظاهرين من دون محاسبة القوى األمنية357

سارة ونسا، غيدة فرنحية

ــي 200  ــت حوال ــي طال ــة الت ــات الجماعي ــف والتوقيف ــى العن ــلطة ال ــوء الس ــن لج ــاً ع ــرا مقتضب ــرة تقري ــر المفك تنش
ــت  ــف تم ــر كي ــذا التقري ــرز ه ــوز 2015. ويب ــذ تم ــت من ــي انطلق ــعبية الت ــرات الش ــع المظاه ــل قم ــن أج ــر م متظاه
معاقبــة المتظاهريــن لممارســتهم الحــق بالتظاهــر مــن دون محاســبة جديــة للقــوى األمنيــة لتجاوزاتهــا وإلفراطهــا فــي 
اســتعمال العنــف. ويــأت ذلــك نتيجــة عمــل مشــترك تقــوم بــه »المفكــرة القانونيــة« مــع »لجنــة المحاميــن للدفــاع عــن 
ــي نشــرتها  ــى مراجعــة المــواد الت ــر عل ــة التظاهــر. ويســتند التقري ــق االنتهــاكات لحري ــان« لتوثي ــي لبن ــن ف المتظاهري
الســلطات الرســمية ووســائل االعــالم ومجموعــات مشــاركة فــي الحــراك، وشــهادات موقوفيــن ومتظاهريــن ومحاميــن 
قــام بتوثقهــا فريــق عمــل المفكــرة القانونيــة. ولغايــة اليــوم، تمكنــت المفكــرة القانونيــة مــن توثيــق أكثــر مــن 100 حالــة 
توقيــف أخلــي ســبيلهم جميعــاً. كمــا وثقــت شــهادة 23 موقوفــاً، مــن بينهــم خمســة قاصريــن وســّت نســاء. وال تــزال عمليــة 

التوثيــق مســتمرة لغايــة تاريخــه وندعــو قراءنــا الذيــن تــم توقيفهــم التواصــل معنــا الســتكمال التوثيــق. 

رد السلطة على المظاهرات: استخدام العنف المفرط 

فــي أواخــر شــهر تمــوز 2015، شــهد لبنــان بدايــة سلســلة تحــركات تحــت شــعار »طلعــت ريحتكــن« نــدّدت بســوء إدارة 
ــإّن  ملــف النفايــات. ورغــم تأكيــد جميــع الســلطات المعنيــة وفــي مقدمتهــا وزارة الداخليــة إحترامهــا لحــق التظاهــر، ف
القــوى األمنيــة بــادرت الــى إعتقــال مــا يقــارب 200 متظاهــر حتــى اآلن، مســتخدمة العنــف المفــرط فــي مناســبات عــدة. 

أول التوقيفــات حصــل فــي 28 تمــوز 2015 حيــن تجمهــر عــدد مــن المتظاهرين حول ســيارة وزير الشــؤون االجتماعي 
رشــيد دربــاس التــي صــودف مرورهــا ورشــقوه بأكيــاس النفايــات. أدت هــذه الحادثــة الــى توقيــف أربعــة متظاهرين، من 
ضمنهــم طــارق المــالح الــذي كان قــد تقــدم بدعــوى ضــد وزارة الشــؤون االجتماعيــة علــى خلفيــة تعّرضــه لإلغتصــاب 
والمعاملــة الســيئة فــي إحــدى دور الرعايــة. وقــد عــزا مــالح للــوزارة إهمالهــا فــي اتخــاذ اإلجــراءات المناســبة لضمــان 
حســن إدارة المرفــق العــام المتمثــل فــي الرعايــة البديلــة. وجــاء توقيفهــم بمثابــة اإلشــارة األولــى علــى جهوزيــة الســلطة 
للجــوء الــى قمــع المتظاهريــن وتوقيفهــم وترهيبهــم مــن أجــل ثنيهــم عــن التظاهــر وانتقــاد المســؤولين، خاصــة أن النيابــة 

العامــة التمييزيــة أحالــت التحقيقــات الــى شــعبة المعلومــات التــي تتولــى عــادة التحقيــق بالجرائــم الخطيــرة. 

ــاكات لحقوقهــم، أبرزهــا  ــر مــن االنته ــه عــدد كبي ــف تخلل ــى توقيفهــم، توقي ــام عل ــق ســراح الشــبان بعــد أربعــة أي أُطل
ــم.  ــع محاميه ــن التواصــل م ــم م ــن ومنعه ــي األعي ــن معصوب ــع الموقوفي ــق م التحقي

اســتمرت التحــركات فــي الشــارع، وحصــل العديــد مــن التوقيفــات فــي 22 آب. وقــد شــكلت تظاهــرة ذلــك اليــوم حدثــاً 
مفصليــاً لجهــة العنــف المفــرط المســتخدم مــن األجهــزة األمنيــة. فإلــى جانــب الغــاز المســيّل للدمــوع وخراطيــم الميــاه 
والهــراوات والرصــاص المطاطــي، أقدمــت األجهــزة األمنيــة علــى إطــالق الرصــاص الحــي فــي الهــواء. وقــد لجــأت 

357 -    نشر في المفكرة القانونية، العدد 32، تشرين األول 2015. 
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ــه خــالل  ــي مناســبات أخــرى، وهــو أســلوب تراجعــت عن ــن ف ــرط بحــق المتظاهري ــف المف ــع والعن ــى القم الســلطة إل
ــول 2015.  تظاهــرة 20 أيل

منهجية االعتقاالت: محاسبة المتظاهرين المدنيين أمام القضاء العسكري

منــذ 22 آب 2015 لغايــة 20 أيلــول 2015 اقدمــت االجهــزة االمنيــة علــى توقيــف حوالــي 200 متظاهــر ومتظاهــرة 
مــن بينهــم حوالــي 17 قاصــراً، كمــا أظهــرت نتائــج توثيــق المفكــرة القانونيــة. وقــد ســجلت أوســع حمــالت االعتقــال 
ــام أماكــن  ــت هــذه الحمــالت مــع اســتمرار االحتجاجــات أم ــول. وترافق خــالل مظاهــرات 22 و25 و29 آب و16 أيل
احتجــاز الموقوفيــن للمطالبــة باإلفــراج عنهــم. وفيمــا تــم إطــالق ســراح معظــم هــؤالء الموقوفيــن فــي الليلــة عينهــا أو 
فــي اليــوم الالحــق لتوقيفهــم، تــم إبقــاء 24 منهــم قيــد التوقيــف آلمــاد مختلفــة تراوحــت بيــن األســبوع والشــهر بعــد أن 

تــم االدعــاء عليهــم أمــام قاضــي التحقيــق العســكري.

وقــد بــدت هــذه التوقيفــات جماعيــة وعشــوائية طــال بعضهــا عناصــر اإلنضبــاط الذيــن فصلــوا المتظاهريــن وعناصــر 
الشــرطة. كمــا اســتهدفت بعــض التوقيفــات متظاهريــن بنــاء علــى الصــور التــي تــم توثيقهــا مــن قبــل القــوى األمنيــة خالل 
المظاهــرات. فلــم تحصــل جميــع هــذه اإلعتقــاالت فــي ســاحة التظاهــرة، بــل تــم توقيــف عــدد كبيــر مــن المتظاهريــن تبعــا 
لمطاردتهــم أو عبــر ترصدهــم فــي أماكــن قريبــة. كمــا ســّجل اعتقــال بعــض المتظاهريــن فــي المستشــفيات حيــث تلقــوا 
العــالج، بعدمــا قامــت المستشــفيات بإبــالغ القــوى األمنيــة عــن إصاباتهــم، وذلــك رغــم علمهــا بــأن القــوى األمنيــة هــي 
ــت الســلطات الرســمية مفهــوم »االندســاس« بمظاهــرة ســلمية فــي إطــار تبريــر عمليــة االعتقــاالت  المعتديــة. وقــد تبنّ

والمالحقــات التــي طالــت المتظاهريــن، علمــا ان هــذا المفهــوم لــم يــرد فــي أي مــن القوانيــن اللبنانيــة.

وخالفــا لتوقيــف الشــبان األربعــة فــي تمــوز 2015 الــذي خضــع لصالحيــة القضــاء العدلــي، أشــرف مفــوض الحكومــة 
أمــام القضــاء العســكري علــى التحقيقــات مــع المتظاهريــن، باســتثناء التحقيقــات التــي قامــت بهــا مخابــرات الجيــش والتــي 
لــم تخضــع ألي رقابــة قضائيــة. وقــد أدى ذلــك الــى تجديــد المطالبــة بعــدم جــواز محاكمــة المدنييــن أمــام القضاء العســكري.

تعــددت األجهــزة األمنيــة التــي اشــتركت فــي اعتقــال المتظاهريــن والتحقيــق معهــم، ممــا أوحــى باحتمــال وجــود صــراع 
بيــن األجهــزة لقمــع المتظاهريــن. فقــد نُفــذت االعتقــاالت مــن قبــل مخابــرات الجيش وشــعبة المعلومــات وفرق االســتقصاء 
وقــوى مكافحــة الشــغب، منهــم باللبــاس العســكري ومنهــم باللبــاس المدنــي. كذلــك تعــددت األجهــزة التــي تولــت التحقيــق 
مــع الموقوفيــن حــول مشــاركتهم فــي المظاهــرات، فــي حيــن تــم توزيــع معظــم المتظاهريــن علــى مختلــف المخافــر فــي 
بيــروت. وقــد ســجل نقــل بعــض الموقوفيــن، ومــن ضمنهــم قاصريــن، مــن أماكــن توقيــف الــى أخــرى للتحقيــق معهــم مــن 
قبــل عــدة أجهــزة. فقــد خضــع أحــد القاصريــن للتحقيــق فــي مخابــرات الجيــش ومــن ثــم الشــرطة العســكرية ومــن بعدهــا 

شــعبة المعلومــات؛ كمــا تــم التحقيــق مــع قاصــر آخــر لــدى مفــرزة بيــروت القضائيــة ومــن ثــم شــعبة المعلومــات. 

وقــد اعتمــدت قــوى األمــن الداخلــي فــي بعــض الحــاالت آليــة لغربلــة الموقوفيــن فــي المخافــر، ومــن ضمنهــم قاصريــن، 
دون فتــح محاضــر تحقيــق. فقامــت بالتحقيــق مــع المتظاهريــن شــفهياً والتأكــد ممــا إذا كانــوا يظهــرون فــي الصــور الموثقــة 
لديهــا. وقــام مفــوض الحكومــة بتــرك أغلبيــة المتظاهريــن بســندات إقامــة، فيمــا أبقــى آخريــن قيــد التوقيــف. فشــكل أســلوب 
التوقيــف لليلــة مقابــل التوقيــع علــى تعهــدات بعــدم القيــام بأعمــال شــغب وســيلة لترهيــب المتظاهريــن لثنيهــم عــن التظاهــر.
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الموقوفون لدى القضاء العسكري

ــام قاضــي  ــن، أم ــن مــن ضمنهــم 9 قاصري ــة 24 مــن الموقوفي ــدى المحكمــة العســكرية بإحال ــام مفــوض الحكومــة ل ق
التحقيــق العســكري. وتــم االدعــاء عليهــم بالقيــام بأعمــال الشــغب ومعاملــة عناصــر األمــن بالشــدة وشــتم اإلدارات العامــة 
والمــس بســمعة المؤسســة العســكرية وتخريــب المنشــآت العامــة والخاصــة، ســنداً للمــواد 381 و386 و733 مــن قانــون 

العقوبــات والمــادة 157 مــن قانــون القضــاء العســكري. 

ــد االســتجواب  ــم مباشــرة بع ــرك 5 منه ــم ت ــن، ت ــع الموقوفي ــق العســكري باســتجواب جمي ــام قاضــي التحقي ــد أن ق وبع
ــراج  ــد طالبــت مجموعــات الحــراك الشــعبي القضــاء العســكري باإلف ــن. وق وصــدرت مذكــرات توقيــف بحــق اآلخري
ــى عــدة دفعــات، آخرهــا فــي 21  ــم إخــالء ســبيلهم عل ــة. وت ــم أهاليهــم عــددا مــن االعتصامــات لهــذه الغاي عنهــم ونَظ
ايلــول 2015 مقابــل كفــاالت ماليــة تراوحــت بيــن 100 و200 ألــف ل.ل بعــد أن طــال توقيفهــم آلمــاد تراوحــت بيــن 
ــام  ــة أم ــم للمحاكم ــدف إحالته ــم به ــي بحقه ــراره الظن ــق ق ــع أن يصــدر قاضــي التحقي ــن المتوق األســبوع والشــهر. وم

ــة العســكرية.  المحكم

غياب اإلحصاءات الرسمية حول التوقيفات

تلــكأت الســلطات الرســمية عــن االعــالن عــن أي إحصــاءات رســمية شــاملة حــول التوقيفــات. وشــكل تعــدد الجهــات 
ــرات  ــة، خاصــة أن مخاب ــات دقيق ــى إحصائي ــام الحصــول عل ــاً أم ــات عائق ــاالت والتحقيق ــت باالعتق ــي قام ــة الت األمني
الجيــش امتنعــت عــن التصريــح بأعــداد وأماكــن احتجــاز الموقوفيــن التــي قامــت باعتقالهــم والتحقيــق معهــم. أمــا األرقــام 
التــي أعلــن عنهــا، فصــدرت عــن وزارة الداخليــة واقتصــرت علــى المتظاهريــن الذيــن أوقفــوا وأحيلــوا أمــام القضــاء 
العســكري، دون أن تشــمل المتظاهريــن الذيــن تــم إطــالق ســراحهم فــي الليلــة عينهــا أو فــي اليــوم التالــي للتحقيــق معهــم، 

أو الذيــن تــم توقيفهــم مــن قبــل مخابــرات الجيــش.

ــى حصــول  ــام عل ــتة اي ــد س ــي 28 آب 2015 )أي بع ــات ف ــة والبلدي ــر الداخلي ــح رســمي لوزي ــد ســجل أول تصري وق
التوقيفــات( أعلــن خاللــه عــن عــدد الموقوفيــن لتاريخــه وأقــر فيــه بــأن القــوى األمنيــة أفرطــت فــي اســتعمال القــوة فــي 
ــي أحــداث 22 آب تجــاوز  ــن ف ــول 2015 عــن أن »عــدد الموقوفي ــخ 2 أيل مظاهــرة 22 آب.358 وعــاد وصــرح بتاري
المئــة، بقــي منهــم 18 موقــوف فقــط وبعضهــم أشــخاص قّصــر ومنهــم شــخص ســوري وشــخص مــن الســودان فقــط 
ــكل أحيــل الــى  ... وثبــت أن البعــض وهــم قصــر يتعاطــون المخــدرات وثبــت هــذا األمــر علــى أربعــة اشــخاص، وال
المحكمــة العســكرية ...«.359 ولــم يتــم اإلعــالن عــن أي أرقــام أخــرى بعــد هــذا التاريــخ، كمــا اكتفــت وســائل اإلعــالم 
بنقــل خبــر بتاريــخ 2015/9/23. مصــدره مخابــرات الجيــش بأنــه ليــس لديهــم أي موقــوف بعدمــا قــام بإطــالق ســراح 

ثالثــة أشــخاص فــي  وقــت ســابق.360

358 -    مؤتمر صحافي لوزير الداخلية والبلديات، 2015/8/28، متوفر على موقع وزارة الداخلية والبلديات.
359 -    مؤتمر صحافي لوزير الداخلية والبلديات، 2015/9/2، متوفر على موقع وزارة الداخلية والبلديات.

360 -    خبر صادر عن LBCI بتاريخ 2015/9/23.
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أبرز االنتهاكات لحقوق المتظاهرين والموقوفين 

ارتكبــت األجهــزة األمنيــة المختلفــة انتهــاكات عديــدة بحــق المتظاهريــن، ســوف نعــدد البعــض منهــا فيمــا يلــي إلبــراز 
كيفيــة تعاطــي الســلطة مــع تحــركات الشــارع علــى أن يتــم نشــر تقريــر مفصــل عنهــا الحقــاً. 

االنتهاكات خالل التظاهر: عنف مفرط دون محاسبة جدية للقوى األمنية

اســتخدمت القــوى األمنيــة العنــف والضــرب والغــاز المســيل للدمــوع ورش المياه ضــد المتظاهرين خــالل االعتصامات، 
وإطــالق الرصــاص الحــي فــي الهــواء خــالل المظاهــرات وتوجيــه الرصــاص المطاطــي علــى المتظاهريــن، وقــد نتــج 
ــّرح  ــي 2015/9/2 وص ــي ف ــره الصحاف ــي مؤتم ــة ف ــر الداخلي ــه وزي ــر ب ــا أق ــو م ــات. وه ــن االصاب ــد م ــا العدي عنه
بحصــول إطــالق نــار يــوم 22 آب 2015 مــن قبــل حــرس مجلــس النــواب وســرية للجيــش وقــوى االمــن الداخلــي، فيمــا 
نكــرت شــرطة مجلــس النــواب حصــول أي احتــكاك مــع المتظاهريــن.361 وبالنســبة لإلصابــات، صــرح وزيــر الداخليــة 
فــي 2 أيلــول 2015 عــن وقــوع 146 مصابــا مــن قــوى االمــن الداخلــي و100 مصابــا مــن المدنييــن. أمــا االحصــاءات 
التــي زودنــا بهــا الصليــب االحمــر اللبنانــي، فتشــير الــى قيامــه بنقــل 69 مصــاب بيــن صفــوف المدنييــن بيــن 22 آب 
و9 ايلــول مقابــل 26 مصابــا مــن جانــب العســكريين، باإلضافــة إلــى إقــدام المســعفين علــى معالجــة 494 إصابــة فــي 

مــكان المظاهــرات. 

وبالرغــم مــن إقــرار الســلطة باســتخدام العنــف المفــرط، لــم يتــم حتــى اليــوم محاســبة أّي مــن عناصــر القــوى األمنيــة 
المعتديــة علــى المتظاهريــن. وقــد اكتفــى وزيــر الداخليــة فــي 2015/9/2 باإلعــالن عــن نتائــج التحقيــق المســلكي التــي 
قامــت بــه المفتشــية العامــة لقــوى األمــن الداخلــي. وقــد خلــص التحقيــق المســلكي وفــق المشــنوق إلــى إنــزال عقوبــة 
مســلكية بحــق ســتة عســكرين لقيامهــم بالتصــرف بشــكل تلقائــي مــن دون العــودة الــى رؤســائهم وتوجيــه تأنيــب الــى 
ــة  ــا متصل ــى أنّه ــات المســلكية عل ــر المخالف ــّم تصوي ــه ت ــي مكاتبهــم. والالفــت أن ــن لتركهــم وســائل اتصالهــم ف ضابطي
بنقــص التواصــل بيــن المرؤوســين ورؤســائهم، وليــس علــى أنهــا اســتعمال مفــرط للعنــف. بالمقابــل، لــم يعلــن عــن نتائــج 
تحقيــق القضــاء العســكري أو عــن توقيــف أّي مــن عناصــر القــوى األمنيــة، ممــا يجيــز اإلعتقــاد بأنــه لــم يُفتــح أّي ملــف 

قضائــي فــي هــذا الخصــوص. 

االنتهاكات أثناء االعتقال والنقل وفي أماكن التوقيف 

أقدمــت األجهــزة األمنيــة علــى ضــرب متظاهريــن وســحلهم ومعاملتهــم بالشــدة وإهانتهــم أثنــاء اعتقالهــم ونقلهــم الــى 
أماكــن التوقيــف، وخــالل التحقيقــات معهــم. وهــذا مــا وثقتــه كاميــرات وســائل االعــالم ومتظاهريــن، وشــهادات عــدد 

ممــن اســتمعنا إليهــم. 

فأفــاد أحــد الموقوفيــن أنــه تعــرض للضــرب المبــرح لحظــة اعتقالــه وقــد اســتمر الضــرب بعــد نقلــه الــى المخفــر: »كانــوا 
يضربوننــي بشــكل شــبه متواصــل. وقعــت فــي عــدة غيبوبــات خــالل الســاعات التــي أمضيتهــا محتجــزاً فــي المخفــر. 

بعدمــا خرجنــا، رفاقــي قالــوا لــي أنهــم كانــوا يضربوننــي حتــى فــي غيبوبتــي.« 

361 -    بيان قيادة شرطة مجلس النواب، 2015/8/23، متوفر على موقع الوكالة الوطنية لالعالم .
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ــة، هنــي وعــم  ــاب مدني ــوا بثي ــة: »وقفونــي االســتقصاء كان ــم توقيفــه مــن قبــل عناصــر بلبــاس مدني ــه ت وذكــر آخــر أن
ــي  ــي ف ــط!«. وعندمــا وضعون ــي »أوَع تعي ــوا ل ــي بوكــس وتحــت باطــي وفمــي، وقال ــى عين ــي عل ــي ضربون يكلبجون
الســيارة وطــووا لنــا راســنا كل الطريــق وكانــوا عــم يســبولنا ويهددونــا ويقولــوا »مــن فرجيكــم بــس نوصــل لهونيــك ميــن 
الزلمــي! “.” يتحــدث آخــر عــن اقــدام عنصــر بلبــاس مدنيــة علــى شــهر مسدســه بوجهــه: »بيطلــع بوجــي واحــد مــن 
فــرع المعلومــات وبيحمــل علــي الفــرد ورجــع دفشــني علــى األرض. صــار عــم بشــدني صــوب مكافحــة الشــغب ونــزل 
فيــي ضــرب علــى اجــري وعلــى راســي بالرنجــر وبــكل شــي، وصــار يقولــوا »خبــوه مــن قنــاة الجديــد!«. اجــا الضابــط 
قــال مــا حــدا يمــد ايــده عليــه. اخدونــي مــن مجســد األميــن علــى الســراي، صــاروا هونيــك يجمعــوا الموقوفيــن وصــاروا 
يخبطــوا الموقوفيــن مــن ورا علــى االجريــن. كان فــي واحــد ماســك عصايــة حديــد كان بــدو يقتلنــي فيــا علــى راســي. أنــا 
ومكلبــج كانــوا عــم بيضربونــي«. كمــا ذكــر أحدهــم تــم توقيفــه مــن قبــل الجيــش اللبنانــي مــع شــخص آخــر مــن الجنســية 
البنغالدشــية علــى مقربــة مــن جســر فــؤاد شــهاب عــن اقــدام الجيــش علــى رمــي األجنبــي مــن الريــو خــالل ســيره وبعــد 

أن صرخــوا »هيــدا أســود كبــوه كبــوه!« »

هــذا وقــد اشــارت بعــض الشــهادات الــى اســتمرار الضــرب فــي أماكــن التوقيــف وقبــل المباشــرة فــي التحقيقــات خاصــة 
لــدى مخابــرات الجيــش وشــعبة المعلومــات. وقــد تحــدث أحــد القصــار الذيــن تــم توقيفهــم مــن قبــل مخابــرات الجيــش 
ــاي بكنزتــي  ــم أغمضــوا لــي عين ــاء توقيفــي وبالعصــا علــى ضهــري ومــن ث ــي أثن ــى أرجل قائــال »قامــوا بضربــي عل
واصطحبونــي الــى مــكان االحتجــاز. )...( طلبــت منهــم االتصــال بأهلــي إلخبارهــم فأجابنــي الدركــي »فاتــح لــك هــون 
ــدى الشــرطة العســكرية فــي الريحانيــة،  ــاد أحــد القاصريــن عــن تعرضــه للضــرب ل ملعــب، جايــي لعبــك؟«« كمــا اف
ــدام الشــرطة  ــا صــرح عــن اق ــم، كم ــاه خــالل نومه ــه وأن العناصــر رشــقوهم بالمي ــات مع ــاء التحقيق ــد انته ــك بع وذل

العســكرية علــى خلــع كتــف أحــد الموقوفيــن القاصريــن مــن شــدة الضــرب. 

االنتهاكات خالل التحقيقات

عــدم اإلفصــاح عــن االحتجــاز ومكانــه: فــي حيــن ســمحت فصائــل قــوى األمــن الداخلي بشــكل عــام للموقوفيــن بالتواصل 
مــع أهلهــم والمحاميــن وقامــت باإلفصــاح عــن أماكــن االحتجــاز، امتنعــت مخابــرات الجيــش والشــرطة العســكرية عــن 
ذلــك. وقــد ســجل فقــدان عــدد مــن المتظاهريــن ومــن ضمنهــم قاصريــن لمــدة تراوحــت بيــن ال24 و48 ســاعة، تبيــن 
الحقــا أنهــم موقوفــون لــدى مخابــرات الجيــش. فقــد تــم توثيــق توقيــف عشــرة متظاهريــن، مــن ضمنهــم تســعة قاصريــن 
مــن قبــل مخابــرات الجيــش خــالل مظاهرتــي 25 و29 آب، تــم تســليم ســبعة قاصريــن الــى الشــرطة العســكرية حيــث 
تــم التحقيــق معهــم مجــددا فيمــا أطلــق ســراح اآلخريــن. ولــم يســمح للقاصريــن باالتصــال بأهلهــم إال بعــد انتهــاء التحقيــق 
ــب مــن األهــل  ــد ُطل ــة االحــداث. وق ــون حماي ــا للمــادة 34 مــن قان ــرات والشــرطة العســكرية خالف ــدى المخاب معهــم ل
التوقيــع علــى محاضــر التحقيــق لــدى الشــرطة العســكرية بعــد االنتهــاء منهــا مــن دون أن يتمكنــوا مــن حضورهــا ودون 
حضــور مندوبــي األحــداث. كمــا أشــار بعــض القاصريــن الــى أنــه تــم التحقيــق معهــم لــدى المخابــرات وهــم معصبــو 

األعيــن.

التحقيــق مــع قاصريــن بغيــاب مندوبــي األحــداث ودون إعــالم األهــل: فــي غالبيــة التحقيقــات مــع القاصريــن، لــم يحضــر 
منــدوب لألحــداث خالفــا لمــا تفرضــه المــادة 34 مــن قانــون حمايــة االحــداث. فمــن بيــن ثمانيــة قصــار تــم ســؤالهم عــن 
وجــود مندوبيــن لألحــداث خــالل التحقيقــات معهــم، أفــاد واحــد منهــم فقــط بحصــول ذلــك. وقــد صــرح هــذا األخيــر أن 
ــم تبــِد أي تعاطــف معــه، بــل كانــت »تحــاول توقيعــه« عبــر اتهامــه برمــي أشــياء علــى الشــرطة.  مندوبــة األحــداث ل
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أمــا اآلخــرون، فقــد تــم التحقيــق معهــم لــدى مخابــرات الجيــش والشــرطة العســكرية فــي غيــاب مندوبــي األحــداث. كمــا 
يســجل أنــه تــم التحقيــق مــع بعــض القاصريــن شــفهياً لــدى قــوى األمــن الداخلــي وإطــالق ســراحهم فــي ليلــة توقيفهــم 

دون اعــالم أهلهــم.

فحوصــات البــول: النظــام يبحــث عــن حجــة: أُخضــع عــدد كبيــر ممــن تــم توقيفهــم ليلــة 25 آب 2015 لفحوصــات بــول 
للكشــف عــن تعاطــي المخــدرات. كمــا تــم ارغامهــم علــى تحمــل كلفــة هــذه الفحوصــات والبالغــة 50.00 ليــرة لبنانيــة، 
وطلــب ممــن لــم يكــن معــه المبلــغ االتصــال بأحــد افــراد عائلتــه لتأميــن المبلــغ، علمــا أنــه يترتــب علــى النيابــة العامــة 
تحمــل التكاليــف التــي أمــرت باجرائهــا. ويُشــار إلــى أن هــذه الفحوصــات أجريــت رغــم غيــاب أي دليــل علــى االشــتباه 
بتعاطــي المخــدرات، الســيما أن التظاهــر ال يشــكل شــبهة علــى ذلــك. نلفــت أيضــا فــي هــذا الســياق، الــى إخضــاع الشــبان 
االربعــة الذيــن تــم توقيفهــم فــي تمــوز 2015 مــن قبــل شــعبة المعلومــات فــي قضيــة التعــرض لســيارة دربــاس، الــى 

فحــص بــول أيضــا دون أن يتــم تدويــن هــذا اإلجــراء فــي محاضــر التحقيقــات. 

تفتيــش الهواتــف دون إذن قضائــي: لفتــت بعــض الشــهادات التــي تــم توثيقهــا إلــى إقــدام مخابــرات الجيــش علــى تفتيــش 
هواتــف الموقوفيــن والطلــب منهــم الرمــوز الســرية. كمــا أفــاد أحدهــم عــن قيــام عناصــر مكافحــة الشــغب بتفتيــش هاتفــه 

لحظــة توقيفــه فــي ســاحة ريــاض الصلــح واطلعــوا علــى معلوماتــه الخاصــة. 

الثنــي عــن التظاهــر: اشــارت الشــهادات التــي تــم توثيقهــا علــى أن التحقيقــات جميعهــا ركــزت علــى أســباب المشــاركة 
فــي المظاهــرة، واالســتهزاء بهــا، باإلضافــة الــى التحــري عــن »الجهــة الحزبيــة« التــي مولــت المشــاركة فــي المظاهرة. 
ــن تســقطوا المشــنوق؟ مــش  ــب المظاهــرة: »بدك ــن بعــض مطال ــن االمتعــاض م ــر م ــون عــن الكثي ــر المحقق ــد عب وق

عاجبكــم المشــنوق؟«. وقــد أرغــم الموقوفــون علــى التوقيــع علــى تعهــدات بعــدم القيــام بأعمــال شــغب. 

تشكيل لجنة المحامين للدفاع عن المتظاهرين

بتاريــخ 2015/8/26، وأمــام ارتفــاع عــدد التوقيفــات واالنتهــاكات مــن قبــل القــوى األمنيــة بحــق المتظاهريــن وتماشــياً 
ــة،  ــة المفكــرة القانوني ــادرة مــن جمعي ــن، بمب ــن المتطوعي مــع تطــور الحــراك الشــعبي، قامــت مجموعــة مــن المحامي
بتشــكيل لجنــة مــن المحاميــن للدفــاع عــن المتظاهريــن وحقهــم بالتظاهــر. وتتألــف هــذه اللجنــة مــن أكثــر مــن 25 محاميــا 
ومحاميــا متدرجــا. شــكلت اللجنــة مجموعــة طــوارئ للتدخــل الفــوري في أماكــن التوقيف عنــد حصول التوقيفــات. وقامت 
بوضــع خــّط ســاخن بخدمــة الجميــع لإلبــالغ عــن حــاالت التوقيــف وعممتــه علــى المتظاهريــن خــالل االعتصامــات، 
كمــا وزعــت مناشــير إلعالمهــم عــن حقوقهــم خــالل االحتجــاز وعــن األدلــة التــي اســتندت عليهــا القــوى األمنيــة إلجــراء 
التوقيفــات. وقــد انتقــل محامــو اللجنــة الــى أماكــن التوقيــف لمتابعــة أوضــاع الموقوفيــن. كمــا أّمــن المحامــون حضــور 
االســتجوابات الــى جانــب األشــخاص المدعــى عليهــم أمــام قضــاة التحقيــق العســكري، وتقدمــوا بطلبــات اخــالء الســبيل 

وتابعــوا اإلجــراءات القضائيــة وقدمــوا الدعــم القانونــي والمعنــوي للموقوفيــن وأهاليهــم.

ــوكاالت لمــن  ــم ال ــاب العــدل تنظي ــع كت ــان جمي ــي لبن ــي ســابقة ف ــاب العــدل وف ــس كت ــي هــذا اإلطــار، أوصــى مجل وف
ترســلهم اللجنــة دون مقابــل، وذلــك ايمانــاً مــن هــذا المجلــس بالحــق بالتظاهــر وحــق التعبيــر عــن الــرأي وحــق الدفــاع 
ــم  ــات تســمح له ــر إصــدار تكليف ــن عب ــروت بتســهيل عمــل المحامي ــي بي ــن ف ــة المحامي ــا قامــت نقاب ــام القضــاء. كم أم

بممارســة حــق الدفــاع وتعفــي األهــل مــن دفــع رســوم الــوكاالت. 
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 بعد مظاهرة 8 تشرين الثاني 2015، 
مجموع المدعى عليهم أمام المحكمة العسكرية: 54 362

سارة ونسا، غيدة فرنجية

ــراك  ــرات الح ــلطة لتظاه ــة الس ــة مقارب ــرز كيفي ــاً يب ــراً أولي ــم 32 تقري ــا رق ــي عدده ــة« ف ــرة القانوني ــرت »المفك نش
الشــعبي التــي انطلقــت خــالل شــهر تمــوز مــن العــام الجــاري تنديــدا بطريقــة إدارة الســلطة لملــف النفايــات. وقــد أبــرز 
التقريــر كيــف تمــت معاقبــة المتظاهريــن لممارســتهم الحــق بالتظاهــر خــالل الفتــرة الممتــدة مــن 28 تمــوز 2015 حتــى 
20 ايلــول 2015 مــن خــالل لجــوء القــوى األمنيــة الــى اســتخدام العنــف المفــرط بوجــه المتظاهريــن/ات والولــوج الــى 
حملــة اعتقــاالت واســعة، كل ذلــك دون محاســبة جديــة للقــوى األمنيــة للتجــاوزات التــي ارتكبــت . وخــالل مظاهــرة 8 
تشــرين األّول 2015، عــادت الســلطة واعتمــدت العنــف نهجــاً لقمــع التظاهــر، وهــو مــا ســنعرضه فــي هــذا التقريــر 
ــن  ــة المحامي ــاون مــع »لجن ــة« بالتع ــرة القانوني ــا »المفك ــوم به ــي تق ــق المســتمرة الت ــة التوثي ــى عملي ــي اســتنادا ال الثان

للدفــاع عــن المتظاهريــن«. 

مظاهرة 8 تشرين االول 2015: عودة الى العنف وتنصل السلطة من المسؤولية

خــالل مظاهــرة 8 تشــرين األول 2015، عــاودت قــوى األمــن الداخلــي  اســتعمال القــوة المفرطــة تجــاه المتظاهريــن/
ات. فقــد واظبــت عناصــر قــوة مكافحــة الشــغب علــى رمــي المتظاهريــن/ات بالغــاز المســيل للدمــوع ورشــهم بالميــاه 
طيلــة خمــس ســاعات متواصلــة. وقــد وجهــت خراطيــم الميــاه والقنابــل فــي اتجــاه أجســام المتظاهريــن وعلــى امتــداد 
التظاهــرة وعلــى مســافة مئــات األمتــار مــن أماكــن الســياج، ومــن دون أي إنــذار مســبق ومــن دون أن يكــون هنالــك فــي 
جميــع الحــاالت أي ضــرورة لذلــك. وقــد أتــى كل ذلــك رداً علــى  محاولــة بعــض المتظاهريــن تجــاوز الشــريط الشــائك 

بهــدف الوصــول الــى ســاحة مجلــس النــواب. 

ــرين االول،  ــرة 8 تش ــبقت مظاه ــي س ــرات الت ــع المظاه ــا لقم ــرض تبريره ــي مع ــت ف ــد تبن ــلطة ق ــت الس ــا كان وفيم
مفهــوم »االندســاس فــي مظاهــرة ســلمية«، وهــو مفهــوم لــم يــرد فــي أي مــن القوانيــن اللبنانيــة، عــادت وتخلــت عنــه 
فــي إطــار تبريرهــا للقمــع الــذي لجــأت اليــه فــي تظاهــرة 8 تشــرين األول. فقــد اعتبــر رئيــس شــعبة العالقــات العامــة 
فــي قــوى األمــن الداخلــي المقــدم جوزيــف مســلم خــالل مؤتمــر صحافــي بتاريــخ 10 تشــرين األول أن هــذه المظاهــرة 
»غيــر قانونيــة« بســبب غيــاب علــم وخبــر مســبق. كمــا نفــى لجــوء القــوة االمنيــة إلــى اســتعمال العنــف المفــرط ضــد 
ــالم  ــائل االع ــق وس ــم توثي ــك رغ ــهات«، وذل ــار »الكليش ــي اط ــدرج ف ــك ين ــم بذل ــر أن اتهامه ــن/ات واعتب المتظاهري
لهــذا العنــف. ال بــل صــرح أن عــدد إصابــات القــوة األمنيــة وصــل الــى 37 معتبــرا أنــه تخطــى عــدد الجرحــى مــن 
ــاً  ــى اســعاف 105 شــخصاً، مــن بينهــم 11 مدني ــي تشــير ال ــام الصليــب األحمــر اللبنان ــر ان ارق ــن/ات، غي المتظاهري
وخمســة عناصــر مــن قــوى األمــن تــم نقلهــم الــى المستشــفيات لتلقــي العــالج. وأشــار فــي هــذا الســياق الــى أن العنــف 
حصــل كخطــأ فــردي مــن قبــل عــدد قليــل مــن عناصــر مكافحــة الشــغب، ولــم يــأت نتيجــة سياســة ممنهجــة لــدى القــوى 
األمنيــة، وهــو الخطــاب المعتــاد لتبرئــة المؤسســة األمنيــة مــن أي خطــأ مؤسســاتي مرتبــط بســوء معاملتهــا للمدنييــن.  

362 -    نشر في المفكرة القانونية، العدد 33، تشرين الثاني 2015. 
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اعتقاالت جماعية عشوائية 

تــم توقيــف 50 متظاهــراً فــي مســاء 8 تشــرين األول 2015 مــن بينهــم 4 قاصريــن و5 نســاء، فارتفــع عــدد التوقيفــات 
منــذ بــدء الحــراك فــي شــهر تمــوز الــى 250 متظاهــر ومتظاهــرة. وقــد بــرر العقيــد مســلم فــي مؤتمــره الصحفــي حملــة 
االعتقــاالت بالشــتم والقــدح والــذم الــذي تعرضــت لــه القــوة األمنيــة و«التحقيــر بالحــركات« باإلضافــة الــى االيــذاء عبــر 

رمــي الحجــارة واجتيــاز الســياج الشــائك.

وقــد حصلــت التوقيفــات علــى عــدة مراحــل ترافقــت مــع اســتخدام قــوى مكافحــة الشــغب العنــف وســوء المعاملــة خــالل 
لحظــة االعتقــال. فــي المرحلــة أولــى، تــم توقيــف أكثــر مــن ســتة متظاهريــن بعــد نصــف ســاعة علــى بــدء المظاهــرة 
مــن بينهــم قاصــر. أمــا موجــة االعتقــاالت الكبــرى فحصلــت عنــد نهايــة المظاهــرة، أي حوالــي الســاعة الحاديــة عشــرة 
ليــالً حيــن هجمــت قــوى مكافحــة الشــغب علــى المتظاهريــن وأوقفتهــم بشــكل عشــوائي. كذلــك، تــّم توقيــف عــدد مــن 
المتظاهريــن/ات خــارج ســاحة المظاهــرة، حيــث تــم توقيــف اثنيــن كانــوا فــي ســيارة، وآخــر كان يوقــف ســيارة أجــرة 
فــي مــكان قــرب تقاطــع الجميــزة وآخــر مــن طــوارئ المستشــفى حيــث كان يتلقــى العــالج نتيجــة الضــرب الــذي تعــرض 
لــه خــالل المظاهــرة. كمــا تــم توقيــف احــدى المتظاهــرات خــالل مغادرتهــا المظاهــرة وذلــك بعدمــا ردّت شــتم عســكري 

لهــا بشــتم مماثــل.

وقــد اعتمــد القضــاء العســكري التــدرج فــي اإلفــراج عــن الموقوفيــن وأبقــى عــدداً مــن الشــبان والشــابات موقوفيــن رغــم 
انتهــاء التحقيقــات معهــم ورغــم خلــو ملفاتهــم مــن أي دليــل علــى ارتــكاب أي فعــل مخالــف للقانــون مــن بــاب التهويــل 
ــر خــالل  ــن المخاف ــرة م ــراً ومتظاه ــاً عــن 40 متظاه ــراج تدريجي ــم اإلف ــا ت ــة. ففيم ــة بشــكل يســتبق المحاكم والمعاقب
ــدى القضــاء العســكري إشــارات بتوقيــف 10 متظاهريــن  ــام األولــى للتوقيــف، أصــدر مفــوض الحكومــة ل األربعــة أي
وأحالهــم أمــام قاضــي التحقيــق العســكري. وبعــد اســتجوابهم، قــام قاضــي التحقيــق العســكري األول بتــرك خمســة منهــم 
فــي اليــوم الرابــع مــن التوقيــف، وبإخــالء ســبيل ثالثــة منهــم فــي اليــوم الثامــن )بكفالــة 100.000 ل.ل.(، فــي حيــن 
قامــت محكمــة التمييــز العســكرية بإخــالء ســبيل آخــر موقوفيــن إثنيــن بعــد 11 يــوم التوقيــف )بكفالــة 500.000 ل.ل.(. 
وقــد قابلــت موجــة هــذه االعتقــاالت عــدداً مــن االعتصامــات التــي بــدأت خــالل ليــل المظاهــرة واســتمرت لحيــن إخــالء 

ســبيل جميــع المتظاهريــن أمــام المخافــر ووزارة الداخليــة ومنــزل المدعــي العــام التمييــزي والمحكمــة العســكرية. 

ضرب لحق التظاهر وانتهاك المادة 47 من قانون اصول المحاكمات الجزائية 

مخالفــات عــدة ارتكبتهــا القــوى االمنيــة بحــق المتظاهريــن/ات خــالل قمــع المظاهــرة ومنهــا االعتــداء بالضــرب المبــرح 
علــى المتظاهريــن/ات واالعتقــاالت العشــوائية التــي طالــت أفــرادا متواجديــن خــارج ســاحة المظاهــرة.  

وقــد وثــق عــدد مــن المتظاهريــن العنــف الــذي تعرضــوا لــه فــي تقاريــر طبيــة صــادرة عــن أطبــاء شــرعيين. ولــدى 
اإلطــالع علــى خمســة مــن هــذه التقاريــر، نتبيــن توثيــق إصابــات عديــدة حصلــت خــالل تواجــد المتظاهريــن فــي ســاحة 
ــد  ــن مباشــرة. وتؤك ــى المتظاهري ــوع عل ــاز المســيلة للدم ــل الغ ــب قناب ــاه وتصوي ــوة رش المي ــن جــراء ق المظاهــرة م
التقاريــر وجــود أكثــر مــن اصابــة فــي أكثــر مــن مــكان علــى األجســاد ككدمــات رضيــة وأورام واحمــرار علــى الوجــه 
والظهــر واألذرع واألرجــل. وقــد اســتوجبت هــذه اإلصابــات تعطيــالً عــن العمــل لمــدد تراوحــت مــا بيــن ثالثــة وعشــرة 
أيــام. كمــا وثــق أحــد التقاريــر كســر أنــف أحــد المتظاهريــن الذيــن تــم توقيفهــم فــي المظاهــرة ممــا يتطلــب شــهراً للشــفاء 

وعمليــة جراحيــة ترميميــة لتثبيــت وتجليــس الكســور.  
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أمــا علــى صعيــد التوقيفــات، فقــد ترافقــت أول ســاعات االعتقــال بتكتــم تــام عــن أعــداد الموقوفيــن وأســمائهم وأماكــن 
احتجازهــم، كمــا ُمنــع الموقوفــون مــن التواصــل مــع عائالتهــم ومحاميهــم. وقــد نقل محامــو لجنة الدفــاع عــن المتظاهرين 
أن القيميــن علــى المخافــر فــي بيــروت عمــدوا إلــى نكــران ســْوق أي موقــوف مــن المتظاهريــن إليهــا ليتبيــن مــن ثــم 
ــات  ــون أصــول المحاكم ــن قان ــادة 47 م ــيمة للم ــة جس ــا يشــكل مخالف ــذا م ــر. وه ــذه المخاف ــي نظــارات ه ــم ف وجوده
الجزائيــة التــي تفــرض الســماح للمحتجزيــن باالتصــال بعائالتهــم او محاميهــم فــور احتجازهــم وقبــل اجــراء أي تحقيــق 
معهــم. وقــد أكــدت الشــهادات التــي وثقتهــا »المفكــرة القانونيــة« مــع ثمانيــة ممــن تــم توقيفهــم هــذه المخالفــة، حيــث افــاد 
الجميــع عــدم الســماح لهــم باالتصــال بأهلهــم إال بعــد انتهــاء التحقيــق الــذي لــم يحصــل بالنســبة إلــى البعــض إال فــي اليــوم 
التالــي. وأشــارت إحــدى الموقوفــات أن والدهــا أتــى لزيارتهــا فــي المخفــر، غيــر أن عناصــر المخفــر قالــوا لــه أن ابنتــه 
ليســت موجــودة عندهــم. ولــم يســمح لمحامــي اللجنــة بمقابلــة الموقوفيــن إال فــي ســاعات متقدمــة فــي الليــل أو فــي اليــوم 

التالــي.

وخالفــا لمــا حصــل فــي مظاهــرات ســابقة، لــم يقــم الجيــش أو شــعبة المعلومــات بــأي توقيفــات. لكــن ســجل نقــل عــدد 
مــن الموقوفيــن الــى مــكان احتجــاز خــارج بيــروت حيــث احتجــز 27 منهــم فــي مخفــر قصــر العــدل فــي جديــدة فــي 
جــل لبنــان، فــي محاولــة لمنــع االعتصامــات امــام أماكــن االحتجــاز. لــم يذكــر أحــد ممــن وثقنــا معهــم تعرضــه للضــرب 
أو ســوء المعاملــة فــي مخافــر األمــن الداخلــي. إال أن النســاء اللواتــي تــم توقيفهــن فــي مخفــر البــرج أكــدَن أن عناصــر 
ــا  ــز فيه ــت تحتج ــة كان ــة ضيق ــى زنزان ــول ال ــن الدخ ــد ان رفض ــن بع ــوة بحقه ــتخدام الق ــد باس ــوا بالتهدي ــر قام المخف
ــة  ــى أحــد محامــي اللجن ــى إحــدى الموقوفــات لحيــن الســماح إل ــدواء ال ــات. كمــا تأّخــر وصــول ال 10 موقوفــات أخري
بزيارتهــن، وقامــوا بتكبيلهــا بالســرير طــوال الليــل بعــد أن تبيــن أنهــا مصابــة بعــارض صحــي ال يســمح لهــا بــأن تبقــى 

فــي مــكان ضيــق ومكتــظ. 

المتظاهرون المدنيون مجدداً امام القضاء العسكري

مجــددا عــاودت الســلطة لجوءهــا إلــى القضــاء العســكري لمالحقــة ومعاقبــة المتظاهريــن المدنييــن. وبلــغ عــدد المدعــى 
عليهــم فــي قضيــة مظاهــرة 8 تشــرين األول 2015 ال30، منهــم مــن تــم توقيفــه أو التحقيــق معــه فــي تاريــخ الحــق ليــوم 
المظاهــرة. وبذلــك، ارتفــع عــدد المدنييــن المدعــى عليهــم أمــام القضــاء العســكري منــذ بــدء الحــراك الــى 54 متظاهــراً 
ومتظاهــرة. وفــي 2015/11/11، أصــدر قاضــي الحقيــق العســكري األول ريــاض أبــو غيــدا قــراره الظنــي فــي هــذه 
ــم بجــرم تشــكيل مجموعــات  ــا ظــن بجميعه ــة العســكرية. وفيم ــام المحكم ــة أم ــراً للمحاكم ــة وأحــال 15 متظاه القضي
شــغب ســندا للمادتيــن 346 و348 مــن قانــون العقوبــات، ظــن بخمســة منهــم فقــط بجــرم مقاومــة قــوى االمــن بالعنــف 
ــد ســجلت  ــات. وق ــون العقوب ــر ســندا للمــواد 381 و733 مــن قان ــكات الغي والشــدة ورشــقهم بالحجــارة وتخريــب ممتل
مخالفــات عديــدة فــي متــن هــذا القــرار، أهمهــا تســطير مذكــرات تحــري بحــق متظاهريــن قــد تــم اســتجوابهم وتركهــم 
أي أن هوياتهــم معروفــة، وتضمينــه فقــرة يتعــرض بهــا الــى المحاميــن لظهورهــم فــي االعــالم فــي ســابقة قضائيــة لــم 

تحصــل مــن قبــل. 
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 بيان صادر عن لجنة المحامين للدفاع عن المتظاهرين363
)2015-10-27(

فــي أعقــاب تظاهــرة 8 تشــرين األول 2015، تــّم توقيــف مــا يقــارب 55 شــخصاً علــى خلفيــة قيامهــم بأعمــال شــغب. 
وفيمــا تـُـرك أغلبهــم بعــد قضــاء ليلــة أو ليلتيــن فــي نظــارة المخفــر لغيــاب أّي دليــل، اســتمّر توقيــف 10 منهــم علــى خلفية 
وجــود صــور وأفــالم تُظهــر تــورط العــدد األكبــر منهــم فــي نــزع الســياج الفاصــل بيــن المتظاهريــن وعناصــر القــوى 
األمنيــة. وقــد انخفــض عــدد الموقوفيــن إلــى 5 بتاريــخ 13 تشــرين األول وإلــى 2 )همــا وارف ســليمان وبيــار حشــاش( 
بتاريــخ 16 تشــرين األول. وتــّم اإلفــراج عــن هذيــن األخيريــن بتاريــخ 19 تشــرين األول بعدمــا نقضــت محكمــة التمييــز 
العســكرية قــرار قاضــي التحقيــق العســكري ريــاض أبــو غيــدا بابقائهمــا قيــد اإلحتجــاز. وبتاريــخ 10-10-2015، تــم 
االدعــاء علــى عــدد إضافــي مــن األشــخاص، مــن بينهــم أشــخاص كان تــم تركهــم ســابقا بحيــث بلــغ عــدد االدعــاءات 30.

ــن  ــداد المحامي ــد أع ــن تزاي ــابقة وم ــا الس ــن خبرته ــتفيدة م ــات، مس ــذه التوقيف ــراك ه ــي الح ــان محام ــت لج ــد واكب وق
المتطوعيــن وتعزيــز صالتهــا مــع اإلعــالم. وقــد شــكل عمــل اللجــان فــي جبــه قمــع الســلطة للمتظاهريــن تجربــة هامــة 

ــا مــن ذلــك أن تســجل األمــور اآلتيــة:  ــا انطالق ســيكون لهــا أثــر أكيــد علــى المهنــة. ويهمن

على صعيد اإلنجازات

أهم االنجازات هي اآلتية: 

أن تداعــي المحاميــن فيمــا بينهــم لتشــكيل لجــان للدفــاع عــن متظاهــري الحــراك بشــكل تطوعــي هــو ســمة هامــة جــدا 	 
تظهــر مهنــة المحامــاة كمهنــة لمناصــرة القضايــا االجتماعيــة. وقــد تميــز عمــل لجــان المحاميــن بمســتوى عــاٍل مــن 
التضامــن والتعــاون المهنييــن، أدى إلــى ضمــان المســاعدة والمواكبــة القانونيــة لجميــع الموقوفيــن أو المدعــى عليهــم 
أو المشــتبه بهــم، فضــال عــن مواكبــة أهاليهــم. وقــد أمــن المحامــون حضــورا فــي جميــع المخافــر حيــث تــم توقيــف 
المتظاهريــن إلــى ســاعات متأخــرة مــن الليــل، ومــن ثــم أمــام قضــاة التحقيــق العســكريين بنــاء علــى تكليــف صــادر 

عــن نقابــة المحاميــن فــي بيــروت. ونتهيــأ للمحاكمــات. 

ــّي 	  ــل السياس ــن والتدّخ ــع ضــد المتظاهري ــي حــدة القم ــام تنام ــد وجــدت نفســها مضطــرة أم ــن ق أن لجــان المحامي
ــع  ــيق م ــا، بالتنس ــاليب عمله ــر أدوات وأس ــى تطوي ــكرية، عل ــة العس ــل المحكم ــي عم ــات وف ــي التوقيف ــافر ف الس
ــراك  ــات الح ــت مجموع ــا. واذ نظم ــرورات أحكامه ــن. فللّض ــي الموقوفي ــع أهال ــعبي وم ــراك الش ــات الح مجموع
ــي نظاراتهــا، اضطــر  ــي أودع المتظاهــرون ف ــر الت ــة، أمــام المخاف ــن اعتصامــات شــبه يومي ــي الموقوفي مــع أهال
ــا  ــاع. فم ــي ســياق ممارســة حــق الدف ــام مــن خــالل وســائل االعــالم، ف ــرأي الع ــى ال ــكام إل ــى اإلحت المحامــون إل
ــي قمــع  ــة ف ــع إرادة سياســية منهجي ــى، دف ــا بالدرجــة األول ــة ضدهــم، إنم ــة قانوني ــع مالحق ــس دف نحــن بصــدده لي

ــن خــالل القضــاء.  ــن م المتظاهري

363 -    نشــر علــى الموقــع اإللكترونــي للمفكــرة القانونيــة بتاريــخ 27-10-2015. وتعمــل المفكــرة علــى نشــر تقريــر كامــل عــن المالحقــات القضائيــة 
الحاصلــة ضــد الحــراك الشــعبي فــي صيــف 2015. 
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ــن للســلطة« شــكل 	  ــا »معارضي ــي قضاي ــة العســكرية ف ــام المحكم ــم أم ــن المدعــى عليه ــادة عــدد المتظاهري إن زي
عامــل قلــق وأضــاء علــى خطــورة اســتمرارية هــذه المحكمــة االســتثنائية علــى صعيــد حــق المتظاهريــن بالتمتــع 
ــة لرفــض  ــة عام ــى قضي ــن إل ــا المتظاهري ــل قضاي ــا بتحوي ــا نجحن ــا، نســجل بفخــر أنن ــة. ومــن هن ــة عادل بمحاكم

ــة العســكرية. ــام المحكم ــن أم ــة المدنيي محاكم

تمامــا كمــا حصــل فــي 21 أيلــول 2015، نجحــت لجــان المحاميــن بفعــل عملهــا الــدؤوب باالفراج عــن جميــع الموقوفين. 
وقــد أثبتــت بذلــك مــرة أخــرى وفاءهــا لعهدهــا بــأن تبقــى ســالحا قانونيــا فــي يــد المتظاهريــن فــي مواجهــة جميــع وســائل 

لقمع.  ا

إضافــة الــى ذلــك، تقدمــت اللجــان بعــدد مــن البالغــات ضــد العناصــر األمنيــة والعناصــر الميليشــياوية التــي اعتــدت 
علــى المتظاهريــن وال تــزال تتابــع هــذه التحقيقــات بجديــة وإصــرار مــن أجــل حــث القضــاء علــى اتخــاذ اإلجــراءات 

الالزمــة لمحاســبة المعتديــن علــى الحــق بالتظاهــر. 

ــا  ــي اعتمدته ــاليب الت ــا واألس ــا بينه ــيق فيم ــا والتنس ــالل وجوده ــن خ ــّورت م ــد ط ــن ق ــان المحامي ــون لج ــا، تك وتالي
واألهــداف التــي رســمتها تجربــة هامــة فــي تجربــة مهنــة المحاميــن، تجربــة علــى مســتوى طموحــات شــعبنا فــي هــذا 

ــق مــن تاريخــه.  الظــرف الدقي

على صعيد المخالفات

في هذا المجال، وثقت لجنة المحامين للدفاع عن المتظاهرين عدداً من المخالفات، أبرزها اآلتية: 

أن مــا حصــل أثنــاء تظاهــرة 8-10-2015 ومــا أعقبهــا مــن تصرفــات ومالحقــات عكــس إرادة سياســية فــي ضــرب 	 
حريــة التظاهــر. وهــذا مــا يتأكــد مــن خــالل تشــغيل خراطيــم الميــاه دون انقطــاع وضــرب القنابــل المســيلة للدمــوع 
ــر مــن  ــات األمت ــى مســافة مئ ــى طــول وعــرض التظاهــرة وعل ــارة وطــورا عل ــن ت ــي اتجــاه أجســام المتظاهري ف
أماكــن الســياج، ومــن دون أي إنــذار مســبق ومــن دون أن يكــون هنالــك فــي جميــع الحــاالت أي ضــرورة لذلــك. هــذا 
فضــال عــن الضــرب المبــرح للمتظاهريــن الســلميين فــي أثنــاء التوقيفــات الحاصلــة بعــد التظاهــرة والــذي أدى إلــى 
إيــذاء العديــد منهــم كمــا يثبتــه عــدد مــن تقاريــر الطــب الشــرعي. فضــال عــن ذلــك، فــان منــع التظاهــر بشــكل مطلــق 
فــي ســاحة البرلمــان يشــكل طبعــا انتهــاكا جســيما لحريــة التظاهــر. فمــن شــروط الديمقراطيــة التمثيليــة )البرلمانيــة( 
ــلطة  ــع الّس ــه ســلطتهم. أمــا أن تمن ــن يســتمدون من ــن انتخبهــم والذي ــواب الذي أن يكــون للمواطــن حــّق محاســبة الن
منــذ 2010 التظاهــر أو التجّمــع فــي ســاحة المجلــس النيابــّي بشــكل تــام، فــإن ذلــك يجعــل تذرعهــا فــي هــذه الحالــة 
باعتبــارات أمنيــة مــردوداً طالمــا أن هــذه االعتبــارات تبقــى مربوطــة بظــروف معينــة ومؤقتــة وال محــل لهــا فــي 

حــال أخــذ المنــع طابعــاً مطلقــاً. 

تصريحــات وزارة الداخليــة نهــاد المشــنوق المتكــررة ومفادهــا أنــه ســيكون حازمــا فــي مالحقــة المتظاهريــن. وقــد 	 
شــكلت هــذه التصريحــات تدخــال ســافرا وعلنيــا فــي شــؤون القضــاء وتعرضــا الســتقالليته.   

القبــض علــى متظاهريــن ســلميين عشــوائيا، خــارج المســاحة الجغرافيــة للتظاهــرة وفــي أعقــاب فضهــا. وهــذا مــا 	 
أثبتتــه عــدد مــن شــهادات الموقوفيــن. 
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 مخالفــة جســيمة للمــادة 47 مــن قانــون أصــول المحاكمــات الجزائيــة، لجهــة تمكيــن المشــتبه بهــم االتصــال بأهاليهــم 	 
ــو اللجــان أن  ــي الســياق نفســه، شــهد محام ــك، وف ــق. فضــال عــن ذل ــل أي تحقي ــم وقب ــور احتجازه ــم ف وبمحاميه
القيميــن علــى المخافــر فــي بيــروت عمــدوا إلــى نكــران ســْوق أي موقــوف مــن المتظاهريــن إليهــا ليتبيــن مــن ثــم 
وجودهــم فــي نظــارات هــذه المخافــر. ويعكــس تعميــم هــذا التصــرف غيــر االعتيــادي علــى مجمــل مخافــر بيــروت 
وجــود تعليمــات عليــا باخفــاء المعلومــات بشــأن التوقيفــات للمواطنيــن. وقــد تأكــد ذلــك مــن خــالل اجتمــاع عــدد مــن 
المحاميــن مــع مفــوض الحكومــة العســكري صقــر صقــر فــي 9-10-2015 والــذي ذهــب إلــى حــد تبريــر الخــروج 

عــن هــذه المــادة بوجــود دواع أمنيــة.      

إصــدار إشــارات توقيــف مــن النيابــة العامــة العســكرية كأداة للتهويــل علــى المواطنيــن أو للمعاقبــة. وهــذا مــا شــهدناه 	 
مــن خــالل إبقــاء عــدد مــن الشــبان والشــابات موقوفيــن رغــم انتهــاء التحقيقــات معهــم ورغــم خلــو ملفاتهــم مــن أي 
دليــل علــى ارتــكاب أي فعــل مخالــف للقانــون. هــذا فضــال عــن اعتمــاد التــدرج فــي تــرك الموقوفيــن فــي المخافــر 

أو أمــام قضــاء التحقيــق مــن دون مبــرر، ومــن بــاب التهويــل والمعاقبــة بشــكل يســتبق المحاكمــة، 

تمامــا كمــا حصــل فــي التظاهــرات األخــرى، لــم تقــم النيابــات العامــة بــأي تحقيقــات قضائيــة بشــأن االعتــداءات 	 
المرتكبــة مــن العناصــر األمنيــة ضــد المتظاهريــن، خــالل التظاهــرة أو فــي أثنــاء توقيفهــم أو ســوقهم الــى المخافــر. 
وســابقا، ســجل عــدد مــن محامــي الحــراك تخلــف الســلطة عــن القبــض علــى اي مــن العناصــر األمنيــة أو العناصــر 

الميليشــياوية التــي استســاغت االعتــداء علــى المتظاهريــن والمعتصميــن.   

مخالفــة مبــدأ اساســي أن ال جــرم مــن دون نــص. وهــذا مــا تبــدّى واضحــا مــن خالل التشــدد فــي مالحقــة المتظاهرين 	 
لمســهم بالســياج الفاصــل بينهــم وبيــن األجهــزة األمنيــة والــذي وضــع لمنــع الولــوج إلــى ســاحة البرلمــان. فالمــادة 
136 مــن قانــون القضــاء العســكري والمعتمــدة لتبريــر المالحقــة تعاقــب التدميــر أو الضيــاع أو التعطيــل الدائــم أو 
المؤقــت الواقــع علــى ســالح حربــي أو علــى أي شــيء آخــر يســتعمله الجيــش فــي األعمــال الحربيــة. ومــن النافــل 
القــول أن نــزع الســياج، ال يدخــل ضمــن األفعــال المعاقــب بهــا بموجــب هــذه المــادة. فــال هــو ســالح حربــي وال هــو 
شــيء يســتعمله الجيــش فــي األعمــال الحربيــة. هــذا فضــال عــن أن هــذه المــادة معطوفــة علــى المــادة 134 التــي 
تنطبــق حصــرا علــى األفعــال المرتكبــة مــن العســكريين، وليــس المتظاهــرون المدنيــون مــن بينهــم. ومــا يؤكــد ذلــك 

أن هــذه المــادة وردت ضمــن الفصــل الثانــي المتصــل بالجرائــم التــي تخــّل بالشــرف والواجــب. 

كمــا يهمنــا التأكيــد علــى أّن نــزع الســياج حصــل بهــدف ممارســة حــّق )حــّق التظاهــر فــي ســاحة البرلمــان وممارســة 
ــه فــي  ــام ب ــان القي ــى فــرض أن هــذا العمــل يشــكل جرمــا، ف ــه(. فعل ــواب كمــا ســبق بيان الحــّق السياســي بمحاســبة الن

ظــرف كهــذا يــؤدي إلــى إزالــة صفتــه الجرميــة للمــادة 183 مــن قانــون العقوبــات. 

التحذير من التعّرض للمحامين

ــة أن عــددا مــن أعضائهــا تعــرض فــي ســياق ممارســة مهامــه لمجموعــة مــن المضايقــات.  واذ  أخيــرا، تســجل اللجن
نلفــت أنظــار نقابتــي المحاميــن فــي بيــروت وطرابلــس الــى خطــورة هــذه المضايقــات، فاننــا نتعهــد تجــاه المواطنيــن أن 
نبقــى ســدا منيعــا فــي مواجهــة أّي قمــع للتظاهــر وفيمــا بيننــا أن نبقــى ســدا فــي مواجهــة تعــّرض ألّي منـّـا مــن أّي جهــة 

كانــت علــى خلفيــة ممارســة عملنــا التطّوعــي الوطنــي فــي الدفــاع عــن متظاهــري الحــراك. 
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نزار صاغية

مــن تجليــات الحــراك، األســلوب غيــر المألــوف الــذي انتهجــه محامــو الحــراك للدفــاع عــن المتظاهريــن أمــام المحكمــة 
العســكرية. فدفاعهــم تميـّـز ليــس فقــط فــي شــكله )اللجــوء المكثــف إلــى اإلعــالم( إنمــا أيضــا فــي مضمونــه )الطعــن فــي 
صالحيــة المحكمــة العســكرية فــي محاكمــة المدنييــن وفــي ارتبــاط القضــاء بالمراجــع السياســية(. وهــذا األســلوب الــذي 
ــاع  ــن المدعــى عليهــم أمــام هــذه المحكمــة، يشــكل أحــد أشــكال دف يرّجــح أن يســتمّر فــي جلســات محاكمــة المتظاهري
الرفــض défense de rupture، أي الدفــاع الــذي يجعــل المحاكمــة مناســبةً للطعــن بمشــروعية القاضــي نفســه وبمثابــة 

»مكبّــر للصــوت« لإلحتــكام إلــى الــرأي العــام. 

وردّاً علــى هــذا األســلوب، اختــار قاضــي التحقيــق العســكري التعبيــر عــن ســخطه فــي متــن القــرارات الظنيـّـة الصــادرة 
ــن  ــات بعــض المحامي ــاد تصّرف ــة النتق ــرة كامل ــف مفاجــئ، خّصــص القاضــي فق ــي موق ــي 12-11-2015. فف ــه ف عن
»غيــر المســبوقة« وبشــكل خــاّص لجوئهــم إلــى الترافــع أمــام وســائل اإلعــالم، وقــد ضّمنهــا كّمــاً كبيــراً مــن عبــارات 
اإلدانــة واإلزدراء. وقــد وصــل بــه الّســخط إلــى حــدّ القــول بــأن تصّرفــات هــؤالء ال تمــّت بصلــة ال إلــى المحامــاة وال 
إلــى القضــاء وأنهــا تســيئ إلــى مهنــة المحامــاة والقضــاء.. و«الحــراك«. ال بــل أن ســعي القاضــي إلــى ذّمهــم ذهــب إلــى 
حــدّ اتّهامهــم بالتدافــع للتصريــح أمــام وســائل اإلعــالم، وإلــى اإلســاءة إلــى الحــراك نفســه. وهــذا القــرار إنمــا يشــّكل 
إعترافــاً ليــس فقــط بجــدّة أســلوب المحاميــن، إنمــا أيضــاً بمــدى خطورتــه علــى اعتبــار أّن القاضــي وجــد نفســه مرغمــاً 
علــى الخــروج عــن األصــول التــي تحكــم عملــه، إلطــالق العنــان لــكّل مــا يمكنــه مــن اتهامــات ضــد هــؤالء. فبــدا القــرار 
الظنـّـي الصــادر بحــق المتظاهريــن بمثابــة قــرار ظنـّـي بحــّق المحاميــن الذيــن تطّوعــوا للدفــاع عنهــم. وال يختلــف إثنــان 
علــى أن القاضــي تعــدّى بذلــك حــدود وظيفتــه بشــكل غيــر مســبوق مســتخدماً ســلطته إلصــدار أحــكام علــى أمــور تخــرج 
عــن صالحياتــه )كاتهــام المحاميــن بتجــاوز أصــول المهنــة( أو هــي محــض أخالقيــة أو حتــى سياســية )كاتهــام المحاميــن 
باإلســاءة إلــى الحــراك(. ومــا يزيــد األمــر قابليــة للنقــد هــو أن القاضــي لــم يتنــاول قــّط تصّرفــات المحاميــن الحاضريــن 
مــع المتظاهريــن فــي جلســات التحقيــق، إنمــا فقــط تصرفاتهــم خــارج المحكمــة. بــل أن حماســه حملــه إلــى التهّجــم علــى 
محاميــن لــم يتكلّفــوا أصــالً فــي الدفــاع عــن المتظاهريــن موضــوع المالحقــة ولــم يحضــروا أمامــه فــي أي مــن القضايــا 

المطروحــة أمامــه. 

وبذلــك، يكتســب »دفــاع الرفــض« أو »دفــاع المواجهــة« أبعــاداً مثيــرة لإلهتمــام. فنحــن لســنا فقــط أمــام محــاٍم خــرج عــن 
دوره التقليــدي ليطعــن فــي مشــروعية المحكمــة، إنمــا أيضــاً أمــام قــاٍض لــم يجــد حرجــاً فــي تجــاوز صالحياتــه لــردع 
أي تعــّرض لســلطته. وبالطبــع، مــن الخطــأ النظــر إلــى هــذه المواجهــة علــى أنهــا بيــن محــاٍم )أو محاميــن( بعينــه)م( 
وقــاٍض بعينــه وإن بــدَْت كذلــك. فبمعــزل عــن األخطــاء التــي قــد يكــون المحامــون قــد ارتكبوهــا فــي أي مــن تصريحاتهــم 
ــة مــن شــأنها تعزيــز  ــإن أثرهــا األهــم يكمــن فــي خــوض تجرب ــدة(، ف ــد نشــوء تجــارب جدي ــة عن )وهــي أمــور طبيعي
ــل، وبمعــزل عــن  ــة بطبيعتهــا أو فــي مســارات يغلــب عليهــا التدّخــل. بالمقاب ــر عادل أســاليب دفاعهــم أمــام محاكــم غي
حقيقــة مقاصــده، انتهــى قــرار القاضــي إلــى تعزيــز منظومــة قمعيــة غالبــاً مــا ســعت إلــى إســكات المحاميــن بهــدف إبقــاء 

المنظومــة القضائيــة، بمــا فيهــا مــن مظالــم وتدخــالت، علــى حالهــا وبمنــأى عــن أي تفاعــل إجتماعــي.  

364 -    نشر في المفكرة القانونية، العدد 33، تشرين الثاني 2015. 
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 نقابتا األطباء:
 تدّخل غير مشروع في القضاء بحثاً عن حصانة365

ــد  ــاً ضــد القضــاء. وق ــاء ضــد اإلعــالم وعمليّ ــة خاضهــا جســم األطب ــان معركــة فئوي ــران 2015، شــهد لبن خــالل حزي
انطلقــت هــذه المعركــة بعــد صــدور قــرار قضائــّي بتوقيــف أحــد األطبـّـاء علــى خلفيـّـة الشــكوى التــي تقــدم بهــا والــد الطفلــة 
ايــال طنــوس. وكان تــّم بتــر أعضــاء الطفلــة األربعــة. فرغــم تأكيــد النقابــة احتــرام أحــكام القضــاء، فأنهــا لــم تجــدْ حَرجــاً في 
إعــالن إضــراب مفتــوح، إال فــي حــاالت الطــوارئ حتــى يتــّم اإلفــراج عــن الطبيــب المحتجــز. وقــد علّــل نقيــب األطبــاء 
فــي مجموعــة مــن التصريحــات والمؤتمــرات الصحفيــة هــذا الموقــف بــأن النقابــة ال تقبــل استســهال ســوء معاملــة الطبيــب 
وإهانتــه أو وضعــه فــي مصــاف »الســارقين والمهّربيــن والمجرميــن«، وأنهــا تعتبــر أن »ســير التحقيــق ممكــن مــن دون 

التوقيــف بالضــرورة«. 

وبمعــزل عــن الجــدل الحاصــل حــول الخطــأ الطبّــي ومــدى ثبوتــه فــي هــذه الحالــة، فــإّن موقــف نقابتــي األطبــاء كشــف 
مســائل ال تقــّل خطــورة عــن مســألة الخطــأ الطبــي:

ــة  ــات المعني ــاالة المرجعي ــط المب ــاء، وس ــي القض ــل ف ــي التدخُّ ــالً ف ــهاالً هائ ــس استس ــه عك ــًم، أن ــا األه ــى وربم األول
بالقضــاء )نقابتــي المحاميــن ومجلــس القضــاء األعلــى ومجمــل الســلطات العامــة(. فبمعــزل عــن توفـّـر أســباب التوقيــف 
ــع، كان  ــة. وبالطب ــس النقاب ــو القضــاء ولي ــرك ه ــرار الت ــي اتخــاذ ق ــة ف ــإّن صاحــب الصالحيّ ــه، ف االحتياطــّي أو عدم
بإمــكان النقابــة أن تنتقــد القــرار القضائــي أو أن تحتكــم الــى الــرأي العــام، أمــا وأنهــا ســعت الــى فــرض وجهــة القــرار 
القضائــي مــن خــالل ممارســة نفــوذ فعلــي )أخــذ صحــة المواطنيــن رهينــة مــن خــالل إضــراب الجهــاز الطبــي(، فــإن 
ــاء فــي طرابلــس  ــة، وتقتضــي مالحقتــه. وقــد جــاء تصريــح نقيــب األطب ــا ذات أبعــاد جرميّ ذلــك يشــكل تدّخــال قضائي
ايلــي حبيــب بأنــه تلقــى وعــداً مــن وزيــر العــدل أشــرف ريفــي بإخــالء ســبيل الطبيــب مقابــل كفالــة ماليــة، ليبــدّد أي شــّك 

فــي هــذه المســألة.

الثانيــة، أن هــذا االعتــداء علــى القضــاء يأتــي مــن قبــل هيئــة منشــأة بموجــب القانــون لتنظيــم مهنــة الطــّب وتاليــا لضمــان 
حــّق المواطنيــن بالصحــة. وهــي بذلــك اســتغلّت النفــوذ المعطــى لهــا قانونــاً لالنقضــاض علــى مؤسســات الدولــة. وحصــول 
هــذه الواقعــة بالتّزامــن مــع تأّخــر نقابــة المحاميــن فــي بيــروت فــي حســم الجــدل حــول إعطــاء اإلذن بمالحقــة محــام اعتــدى 
علــى زوجتــه، إنّمــا يعطــي لهــذه اإلشــكالية أبعــاداً أشــمل حــول ضــرورة العمــل علــى إعــادة االنســجام بيــن عمــل النقابــات 

المهنيــة والمنظومــة العامــة للدولة. 

الثالثــة، أن النقــاش الدائــر فــي هــذا الشــأن يفتــح مجــدّدا اشــكالية التوقيــف االحتياطــي، مــن زاويتهــا األكثــر إيالمــاً. فــاذا 
صــّح أن ثّمــة استْســهاالً فــي التوقيــف االحتياطــّي بمــا يتجــاوز أحيانــاً االعتبــارات الواجــب مراعاتهــا وفــق قانــون أصــول 
المحاكمــات الجزائيــة، فــإّن هــذا االستســهال ينطبــق عمومــاً علــى الطبقــة األقــّل ُحظــوةً فيمــا يتمتـّـع أصحــاب المــال والنّفوذ 
ــل تــؤدّي غالبــاً الــى تضييــق حاالتــه. وبالعــودة الــى موقــف البســتاني، يظهــر أّن مــا راعــه ليــس آليــة التوقيــف  بطــرق تدخُّ
ــار  ــي الحظــوة مــن دون أي اعتب ــة قليل ــاء معامل ــل األطبّ ــى أن يُعام ــا بالدرجــة األول ــة ممارســتها، إنّم االحتياطــي وكيفي
لمقاماتهــم االجتماعيــة. وقــد جــاء اضــراب األطبــاء كانتفاضــة إلعــادة تثبيــت هــذه المقامــات. ومــن هــذه الزاويــة، تحّولــت 

النقابــة المهنيــة الــى أداة لتكريــس التمييــز الطبقــي. 

365 -   نشر في المفكرة القانونية، العدد 30، تموز 2015
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 نقابتا األطباء: 
الزمان مختلف والخطاب متشابه366

جويل بطرس

فــي 5 حزيــران 2015، أوقــف المدعــي العــام التمييــزي القاضــي ســمير حمــود الطبيــب عصــام معلــوف علــى خلفيــة 
شــبهة إهمــال أو خطــأ فــي معالجــة الطفلــة ايــال طنــوس، ممــا أدى الــى بتــر أطرافهــا االربعــة. علــى إثــر ذلــك، أعلنــت 
نقابــة األطبــاء اإلضــراب واالمتنــاع عــن اســتقبال المرضــى اال فــي الحــاالت الطارئــة، مــا لــم يتــّم االفــراج عــن معلوف. 
ــي  ــن جــراء األخطــاء الت ــبتهم م ــاء ومحاس ــاءلة األطب ــن مس ــدّ م ــا الح ــة فيه ــاول النقاب ــي تح ــى الت ــرة األول ليســت الم
اقترفوهــا.  ففــي أيلــول 1999، أوقــف ثالثــة أطبــاء علــى خلفيــة شــبهة خطــأ طبــي أدى الــى وفــاة الرقيــب األول فــي 

الجيــش خليــل حمــد. وكان أطبــاء لبنــان أعلنــوا فــي تلــك القضيــة أيضــا االضــراب رفضــاً لتوقيــف زمالئهــم.

لــم تقتصــر أوجــه التشــابه بيــن هاتيــن القضيتيــن علــى قــرار اإلضــراب. ففــي كلتاهمــا، تعّمــدت نقابتــا األطباء فــي بيروت 
والشــمال الضغــط علــى القضــاء لإلفــراج عــن األطبــاء الموقوفيــن، مــع المطالبــة بإقــرار حصانــة الطبيــب بغيــة حمايتــه 
مــن اجــراءات مماثلــة فــي المســتقبل. وفــي كلتاهمــا، صبـّـت النقابتــان غضبهمــا علــى التغطيــة االعالميــة وعلــى كّل مــن 
يتجــرأ علــى انتقــاد ادائهــا. ونحــاول مــن خــالل طــرح هــذه االشــكاليات توثيــق هــذه المواقــف وتالتــي تظهــر بشــكل أو 

بآخــر توجهــاً نحــو تحصيــن األطبــاء ازاء تبعــة األخطــاء التــي قــد يقترفونهــا. فــي لبنــان خــارج األطــر القانونيــة.  

ماذا حصل مع الرقيب حمد والطفلة ايال طنوس؟ 

ــاء  فــي 5 ايلــول 1999، ادعــى مفــوض الحكومــة لــدى المحكمــة العســكرية القاضــي نصــري لحــود علــى ثالثــة اطب
بجــرم التســبب بوفــاة الرقيــب األول فــي الجيــش خليــل حمــد عــن اهمــال وقلــة احتــراز وفــق المــادة 564 مــن قانــون 
العقوبــات وأحالهــم علــى المحاكمــة امــام المحكمــة العســكرية. اتهــم الطبيــب االول بإبقــاء المريــض ســت ســاعات فــي 
اشــرافه دون ادخالــه العنايــة الفائقــة فــي مستشــفى فــي صيــدا. وحيــن تــّم نقــل المريــض الــى المستشــفى العســكري فــي 
بيــروت، تركــه الطبيــب الثانــي فــي غرفــة عاديــة دون عــالج رغــم االشــارة الــى حاجتــه للعنايــة الفائقــة. امــا الثالــث 
فقــد رفــض تكليــف طبيــب او ممــرض مرافقــة المريــض اثنــاء نقلــه الــى مستشــفى بيــروت )مستشــفى رفيــق الحريــري 

الجامعــي( حيــث توفــي فــور وصولــه. 

فــي 13 آذار 2015، تقــدم أهــل الطفلــة ايــال طنــوس بشــكوى أمــام نقابــة األطبــاء ووزارة الصحــة ضــد الطبيــب عصــام 
ــة  ــة الالزم ــم العناي ــة وعــدم تقدي ــم الصحي ــة طفلته ــال حال ــة اهم ــل بتهم ــي جبي ــات ف ــوف ومستشــفى ســيدة المعون معل
لهــا. وكانــت ايــال قــد دخلــت المستشــفى لخمســة ايــام لتخــرج بعدهــا مبتــورة اليديــن والرجليــن. فــي 15 نيســان، أحــال 
وزيــر الصحــة وائــل ابــو فاعــور الشــكوى الــى المدعــي العــام التمييــزي بعــد اجــراء التحقيقــات فــي الــوزارة. وبعــد 
انتظــار أكثــر مــن شــهرين، صــدر فــي 26 ايــار تقريــر اللجنــة الطبيــة فــي نقابــة االطبــاء الــذي اعتبــر أن »الطبيــب 
لــم يحضــر ســاعة دخولهــا الــى المستشــفى وبالتالــي لــم يجــِر تقديــر خطــورة الحالــة.367« اجتمــع مجلــس نقابــة االطبــاء 

366 -   نشر في المفكرة القانونية، العدد 30، تموز 2015. 
367 -   ايفا الشوفي. نقابة االطباء تتحدى القضاء ووزارة الصحة. جريدة االخبار، 6 حزيران 2015.
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فــي 2 حزيــران وقــرر عــدم احالــة الطبيــب الــى المجلــس التأديبــي. ولكــن بنــاء علــى الدعــوى الجزائيــة المقدمــة بحقــه، 
اســتدعي الطبيــب فــي اليــوم التالــي الــى التحقيــق الــذي تــم بحضــور ممثــل عــن نقابــة االطبــاء والــذي انتهــى بتوقيــف 
الطبيــب بعدمــا كشــف القاضــي حمــود أن معلــوف اعتــرف »بالخطــأ فــي تشــخيص الوضــع الطبــي للطفلــة إيــال وعلــى 

هــذا األســاس تــم توقيفــه368«

النقابتان تعلنان االضراب: ال للتوقيف، نعم للحصانة

أصــدر رئيــس المحكمــة العســكرية العميــد ماهــر صفــي الديــن قــرارا بحبــس االطبــاء الثالثــة احتياطيــا لخمســة أيــام فــي 
6 أيلــول 1999. وفــور صــدور القــرار، قــررت نقابتــا االطبــاء فــي بيــروت والشــمال اعــالن االضــراب ليــوم واحــد 
فــي 8 ايلــول 1999. ومــدة االضــراب القصيــرة لــم تكــن تحذيريــة او حرصــاُ علــى المرضــى فــي المستشــفيات، بــل 
بســبب خــروج االطبــاء فــي اليــوم التالــي مــن الســجن بحكــم انتهــاء مــدة حبســهم اذ كان مضــى أربعــة أيــام علــى توقيفهــم. 
فــي المقابــل، حرصــت النقابتــان علــى أن تســتثني مــن االضــراب الحــاالت الطارئــة فــي المستشــفيات. حوالــي 2000 
طبيبــاً لبــوا دعــوة النقابــة الــى االعتصــام فــي ســاحة النجمــة فــي بيــروت اثنــاء انعقــاد جلســة لمجلــس النــواب. جميعهــم 
ــأِت أحــد منهــم  ــم ي ــه. ل ــة الطبيــب وحمايت ــرار حصان ــب بإق ــوا شــعارات تطال ــاس االبيــض وحمل ــن اللب ــوا مرتدي وصل
علــى ذكــر حقــوق المريــض وحمايتــه. هــؤالء لــم يكونــوا وحدهــم بــل انضــم إليهــم العديــد مــن السياســيين، أولهــم رئيــس 
ــم يناقشــوا  ــة الرقيــب ول ــم يتوجــه المعتصمــون الــى عائل الحــزب التقدمــي االشــتراكي النائــب وليــد جنبــالط. هنــاك، ل
امكانيــة اهمــال زمالئهــم لحــال المريــض مــا أدى الــى وفاتــه. وقفــوا ينــادون بإقــرار حصانــة الطبيــب »ألن مــن دون هــذه 
الحصانــة ال يمكــن حمايــة الطبيــب.369« وطالبــوا مجلــس النــواب بإقــرار القانــون الــذي تدرســه اللجــان النيابيــة والــذي 
ينــص علــى انــه ال يمكــن مالحقــة االطبــاء بجــرم ناشــئ عــن ممارســة المهنــة اال بعــد اخــذ اذن مــن مجلــس نقابتهــم، 
علــى ان يعطــى االذن ضمــن مهلــة عشــرة ايــام، ويبــت الطلــب خاللهــا واال يعتبــر االذن واقعــا حكمــاً. وأردفــوا الــى 
مطلبهــم هــذا طلــب تشــكيل لجنــة تحقيــق مهنيــة تتولــى دراســة االخطــاء الطبيــة المعروضــة أمــام النقابــة والتــي علــى 

أساســها يالحــق الطبيــب قانونيــاً.

وســاندهم فــي مطالبهــم هــذه النائــب صــراف الــذي طالــب بإخــالء ســبيل االطبــاء اذ ال يجــوز أن يســجن هــؤالء. فــي 
ــي معــرض  ــه إال انهــم يرفضــون التوقيــف االحتياطــي ف ــا بعدالت ــان »احترامهــم للقضــاء وإيمانهم ــت النقابت ــن اعلن حي
ممارســة المهنــة إذا ســبق التحقيــق النقابــي واالختصاصــي.370 وقــد أعلنــت نقابــات المهــن الحــرة التضامــن الكامــل مــع 
نقابتــي االطبــاء، لعــدم جــواز اجــراء التوقيــف االحتياطــي »لســبب يتصــل بممارســة المهنــة قبــل اجــراء تحقيــق نقابــي 
ومــن قبــل اختصاصييــن. وذهبــت النقابــات أبعــد مــن ذلــك، فأعلنــت عــدم وجــوب مالحقــة أي عضــو فــي نقابــات المهــن 
الحــرة قبــل الرجــوع الــى نقابتــه. فــردّ القاضــي لحــود علــى األطبــاء متهمــاً »اللجــان الطبيــة بإبقــاء القضايــا عالقــة امــام 

المحاكــم.371« 

هــذا التأخيــر فــي بــت الشــكاوى عانــت منــه عائلــة ايــال طنــوس التــي وجــب عليهــا انتظــار أكثــر مــن شــهرين إلــى حيــن 
صــدور تقريــر اللجنــة الطبيــة فــي النقابــة. وعنــد االطــالع عليــه، اعتبــر والــد الطفلــة أن التقريــر »محــّرف للحقائــق372« 

368 -  . تمت زيارة هذا الموقع في 30 حزيران 2015. 
http://www.lebanonfiles.com/news/893921

369 -   االطباء يتوقفون عن العمل اليوم ويعتصمون امام البرلمان. جريدة السفير، 8 ايلول 1999، ص. 5 .
370 -   جريدة السفير، المرجع المذكور اعاله.

371 -   التمسك باألصول العلمية لضمان حماية الطبيب وبالقانون لحماية المريض. جريدة السفير، 9 أيلول 1999، ص. 5 .
372 -   كالم الناس. ملف الطفلة ايال طنوس. ال.بي.سي. 4 حزيران 2015 .
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ــراب  ــان االض ــت اذاً النقابت ــات فأعلن ــاء التحقيق ــوف اثن ــب معل ــف الطبي ــة. أوق ــوى الجزائي ــي الدع ــي ف ــرر المض وق
ــد  ــى القضــاء. وق ــط عل ــي الضغ ــه ف ــلوب عين ــتعملتا األس ــران 2015. واس ــي 5 حزي ــبيله ف ــالء س ــى إخ ــوح حت المفت
كان مــكان االعتصــام الفــارق الوحيــد بيــن الحادثتيــن. ففــي ظــّل غيــاب النــواب عــن المجلــس، قــرر االطبــاء اللجــوء 
الــى »بيــت الطبيــب« فــي بيــروت. وتزامنــاً مــع قــرار النقابــة، أطــّل نقيــب االطبــاء انطــوان البســتاني علــى االطبــاء 
المعتصميــن مهــدداً ومتوعــداً، معتبــراً أن قضيــة معلــوف »كانــت بمثابــة النقطــة التــي طفــح بهــا الكيــل.373« هنــاك وقــف 
النقيــب ليخاطــب األطبــاء المحتشــدين حولــه والرافضيــن ألّي خطــوة تمــس هيبــة الطبيــب. أّكــد البســتاني رفــض النقابــة 
للتوقيــف االحتياطــي الــذي يضــع االطبــاء فــي مصــاف »الســارقين والمهّربيــن والمجرميــن قبــل التأكــد مــن حصــول 
خطــأ طبــي374«، متناســياً أّن اللجنــة الطبيــة كانــت أودعــت فــي ملــف التحقيقــات مــا يؤشــر الــى وجــود اهمــال طبــي. 
ــل استســهال ســوء  ــا كانــت. لكــن ال نقب ــن نناقــش أحــكام القضــاء متــى صــدرت. نحترمهــا أيّ ــا ل وصــّرح النقيــب »أنن
معاملــة الطبيــب وإهانتــه. نعتبــر أن ســير التحقيــق ممكــن مــن دون التوقيــف بالضــرورة. 375« فيمــا أشــار زميلــه إيلــي 
حبيــب، نقيــب أطبــاء طرابلــس، الــى أنــه تلقــى وعــداً مــن وزيــر العــدل أشــرف ريفــي بإخــالء ســبيل الطبيــب مقابــل 
كفالــة ماليــة. تلــك النقابــة التــي »تحتــرم القضــاء« اعتبــرت أن الضغــط علــى القاضــي مــن خــالل االضــراب ووزيــر 
العــدل أمــر طبيعــي، ال يشــكل أي نــوع مــن العرقلــة لســير العدالــة. وكمــا اعتــاد أصحــاب النفــوذ االلتفــاف حــول بعضهــم 
البعــض، انضّمــت نقابــات المهــن الحــرة الــى المعتصميــن مطالبيــن مــن جديــد »بتحريــك موضــوع حصانــة الطبيــب 
لصــون كرامتــه وحفــظ شــرفه المهنــي وعــدم ابقائــه مكســر عصــا عنــد حــدوث أي خطــأ أو حادثــة طبيــة معينــة فــي هــذا 

المجــال.376« 

التهديد بالتوقف عن العالج ومهاجمة اإلعالم 

والــى ذلــك، لــم يتــوان االطبــاء عــن التهويــل علــى الــرأي العــام بغيــة اســتمالته. ففــي قضيــة حمــد، خــرج بعــض األطبــاء 
ــي  ــاً مــن دخــول الســجن ف ــرة خاصــة إذا كان مــن العســكريين خوف ــن مريــض بإب ــوا مــن حق ــن يتمكن ــوا إنهــم “ل ليقول
ــة  ــة. »فالطريق ــات هــذه الحادث ــه مــن تداعي ــاء غطــاس خــوري عــن قلق ــه، أعــرب نقيــب األطب ــي. مــن جهت ــوم التال الي
المعتمــدة ســتترك آثــاراً ســلبية علــى األطبـّـاء الذيــن ســيحاذرون مســتقبالً االقتــراب مــن الحــاالت الخطيــرة التــي يعانيهــا 
المرضــى.377« الخطــاب ذاتــه اعتمــده األطبــاء فــي قضيــة ايــال طنــوس. فقــد المــح النقيــب حبيــب الــى تخــّوف العديــد 
منهــم مــن »معالجــة المرضــى علــى خلفيــة إمــكان توقيفهــم احتياطيــا وإهانتهــم ومزلتهــم أمــام القضــاء الــذي هــو بالفعــل 

يقــوم بالتشــديد علينــا فــي هــذا الموضــوع«378.

ولــم تكــن المشــهدية لتكتمــل لــو لــم يهاجــم األطبــاء اإلعــالم المكلــف بتغطيــة االعتصــام. وتجــدر االشــارة هنــا أوال الــى 
ــدى المحكمــة العســكرية امتنعــت فــي 1999 عــن نشــر الخبــر فــي وســائل اإلعــالم احترامــا  أن مفوضيــة الحكومــة ل
منهــا لســمعة األطبــاء الثالثــة فــي قضيــة حمــد. إال أن النقابــة تعّمــدت تســميتهم بهــدف التأثيــر علــى عمــل القضــاء وعلــى 
الــرأي العــام حســب مــا قــال القاضــي لحــود379. واألمــر عينــه حصــل فــي قضيــة طنــوس، حيــث لــم يــأت أي تقريــر 

373 -  غبريال ابو مراد. في جديد قضية ايال طنوس، الجسم الطبي يتضامن مع الدكتور عصام معلوف. او.تي.في. 9 حزيران 2015.
374 -  ايفا الشوفي. نقابة االطباء تتحدى القضاء ووزارة الصحة. جريدة االخبار، 6 حزيران 2015.

375 -  ايفا الشوفي. المرجع المذكور اعاله.
376 -  ايفا الشوفي. نقابة االطباء »تحشد« دعماً لطبيب: سمو االمتيازات. جريدة االخبار، 9 حزيران 2015.

377 -  نقيب االطباء للسفير: استباق للحكم العلمي، االدعاء سيف مسلط فوق رؤوس اصحاب المهنة. جريدة السفير، 6 ايلول 1999، ص. 5 
378 -  http://www.14march.org/news-details.php?nid=Njc4Mjc1. 

تمت زيارة هذا الموقع في 30 حزيران 2015. 
379 -  االدعاء على 3 أطباء موقوفين تسببوا بوفاة رقيب اول. جريدة النهار، 6 أيلول 1999، ص. 6.
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اعالمــي علــى ذكــر اســم الطبيــب أو المستشــفيات التــي عولجــت فيهــا الطفلــة قبــل أن تكشــفها نقابــة االطبــاء380. 

وفــي اعتصــام أيلــول 1999، وبعيــداً عــن الشــتم الــذي طــال احــدى الصحافيــات باالســم باإلضافــة الــى رئيــس تحريرها، 
عمــد أحــد األطبــاء الــى تكســير كاميــرات المصوريــن لمنعهــم مــن القيــام بمهمتهــم. وعــالوة علــى ذلــك، اشــتبك عــدد 
منهــم مــع مواطــن حضــر الــى مــكان االعتصــام كاشــفاً أن والــده توفــي بســبب خطــأ طبــي. طالــب الرجــل بـــ “محاســبة 
ــن  ــن أشــرف م ــا؟ نح ــا لتخــرب تحركن ــلك الين ــن ارس ــي. م ــت مدســوس وحرام ــرد »ان ــاه ال ــب المقصــر«، فأت الطبي
فــي هــذا البلــد. 381« انهــال بعــض االطبــاء علــى المواطــن بوابــل مــن الشــتائم كمــا مزقــوا الفتــة كان يحملهــا وســط 
تصفيــق وهتــاف الحاضريــن. هــؤالء هللــوا لزمالئهــم فيمــا لــم يكلــف أحــد منهــم عنــاء ســؤال الرجــل عمــا حصــل لوالــده 
أو حتــى ابــداء القليــل مــن التعاطــف مــع مصابــه. هــذه اللحظــات المثيــرة دفعــت باألطبــاء ايضــاً الــى مهاجمــة النائــب 
جميــل شــماس اثنــاء خروجــه مــن الجلســة النيابيــة. انتقــد هــذا االخيــر تحــرك االطبــاء قائــال: »كل نقابــة مهنيــة تطالــب 
بالحصانــة لتتحــول محكمــة وتلغــي دور القضــاء. النــاس يعلمــون أن هنــاك مواطنيــن عانــوا أمــام المستشــفيات التــي أكلت 
األخضــر واليابــس مــن مــال الدولــة ومــال الشــعب. كمــا أن هنــاك كثيريــن ماتــوا بســبب اإلهمــال أو ســوء التصــرف أو 
عــدم االهليــة عنــد بعــض األطبــاء. فمــن يحمــي هــذا المواطــن الــذي يمــوت علــى أيــدي المستشــفيات واألطبــاء؟« فــرد 

عليــه أحــد األطبــاء: »لــن نعطيــك أصواتنــا يــا نائــب الشــعب فــي االنتخابــات المقبلــة.382«  

أمــا فــي قضيــة طنــوس، فقــد نــال مراســلو قنــاة المؤسســة اللبنانيــة لإلرســال الحصــة االكبــر مــن الشــتائم. ففــي الواقــع، 
اعتبــر األطبــاء أن حلقــة برنامــج »كالم النــاس« التــي اســتضاف خاللهــا مرســال غانــم أهــل ايــال كانــت الســبب وراء 
ــرة  ــذه االخي ــول ه ــد ق ــون رعــد. فعن ــع مراســلة المحطــة فت ــا تالســنوا م ــم شــخصياً كم ــوا غان ــوف. هاجم ــاف معل ايق
ــى  ــا بق ــر: »م ــا هــذا االخي ــدن،« أجابه ــم عن ــة ألن عــم نتحك ــم جميل ــان عــم بربحــوا العال ــي لبن ــاء ف للبســتاني: »األطب
تتحكمــوا عنــدن.« هكــذا وبــكل بســاطة غلـّـب النقيــب منطــق الطبقيــة علــى أي شــيء آخــر، متناســياً آالم النــاس ومعاناتهــا 
مــن بعــض االطبــاء والمستشــفيات. وســانده زميلــه الــذي طلــب منهــا أن »تتحكــم بأوروبــا لتتحكــم ببــالش.383« هكــذا 
إذا، حّمــل االطبــاء االعــالم مســؤولية مــا آلــت اليــه االمــور متناســين العنصــر األهــم فــي هــذه القضيــة: المريــض واهلــه 

الذيــن لــم يبــَق امامهــم ســوى اللجــوء الــى االعــالم لمحاولــة حمايــة حقوقهــم. 

ماذا عن الطبقة الحاكمة؟

وال بــدّ فــي النهايــة مــن االشــارة الــى الموقــف الرســمي الــذي رافــق اعتصامــات النقابتيــن. فعنــد انتهــاء الجلســة النيابيــة 
فــي أيلــول 1999، التقــى رئيــس مجلــس النــواب نبيــه بــري المعتصميــن ووعدهــم بدراســة القانــون فــور بــدء الــدورة 
التشــريعية فــي الخريــف المقبــل. اال أن العديــد مــن الــوزراء والنــواب رفضــوا اقــرار الحصانــة للطبيــب معتبريــن أن 
إعطــاء الحصانــة للطبيــب والمهنــدس والمحامــي وغيرهــم مــن نقابــات المهــن الحــرة لــن يســمح بتطبيــق القانــون »إال 
علــى المواطنيــن العادييــن والفقــراء.384« تجــدر اإلشــارة هنــا الــى التعديــل الــذي أدخــل علــى بنــد »المالحقــة الجزائيــة 
للطبيــب« فــي قانــون نقابــة األطبــاء عــام 2001. فبموجــب هــذا التعديــل، يُمنــع علــى القضــاء توقيــف الطبيــب المالحــق 
بجــرم ناشــئ عــن ممارســة المهنــة توقيفــاً احتياطيــاً قبــل ان تبــدي النقابــة رأيهــا العلمــي ضمــن مهلــة خمســة عشــر يومــاً 

380 -  العودة الى تقرير برنامج كالم الناس في 12 آذار و4 حزيران 2015 حيث اتهمت النقابة البرنامج بالتسبب بتوقيف الطبيب.
381 -  رضــوان عقيــل. 2000 طبيــب لبــوا دعــوة النقابــة الــى االعتصــام: نصــّر علــى الحصانــة وموقفنــا ال يتعــارض وصالحيــات القضــاء. جريــدة 

النهــار، 9 ايلــول 1999، ص. 5 .
382 -  رضوان عقيل. المرجع المذكور اعاله.

383 -  فتون رعد. االطباء على تصعيدهم ما لم يطلق الدكتور عصام معلوف. ال.بي.سي. 9 حزيران 2015.
384 -  2000 طبيب اعتصموا ومشكلة الحصانة بال حل. جريدة النهار، 9 ايلول 1999، ص. 1.
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اي أن القضــاء ملــزم باالطــالع علــى رأي النقابــة قبــل اتخــاذ قــرار بالتوقيــف. وهــذا األمــر يوجــد نوعــاً مــن الحصانــة 
النســبية للطبيــب، تتيــح لــه التحصــن بالتقريــر أو التدخــل لــدى أصحــاب النفــوذ لمنــع توقيفــه. 

أمــا مــن جهتــه، فقــد كان الفتــاً موقــف وزيــر الصحــة وائــل ابــو فاعــور الــذي وصــف مــا حصــل فــي قضيــة ايــال بـــ 
ــن  ــه أعل ــا أن ــر موجــودة.« كم ــة غي ــذه الحصان ــا ه ــب، فيم ــة للطبي ــاك حصان ــدا وكأن هن ــبيح منظــم، اذ ب ــة تش “عملي
ــاً مــن اصحــاب االختصاصــات، مهمتهــا التحقيــق فــي االخطــاء الطبيــة التــي  »تشــكيل لجنــة استشــارية مــن 14 طبيب

ــم تكــن مشــجعة.385« ــاء ل ــة االطب ــى نقاب ــت عل ــا احيل ســترد اليهــا، بمــا ان التجــارب الســابقة مــع قضاي

قــرر قاضــي التحقيــق فــي بيــروت جــورج رزق اخــالء ســبيل الطبيــب معلــوف فــي 10 حزيــران مقابــل كفالــة ماليــة 
بقيمــة 100 مليــون ليــرة )تمامــا كمــا تنبــأ نقيــب االطبــاء فــي طرابلــس نقــال عــن وزيــر العــدل أشــرف ريفــي( وتكليــف 
ــى قواعدهــم  ــاء ال ــة. عــاد االطب ــّت القضي ــر لب ــم تقري ــة وتقدي ــة الطفل ــاء معاين ــة مــن عــدد مــن االطب ــة مؤلف ــة طبي لجن
ونســيوا جميعهــم الطفلــة التــي غــادرت لبنــان لتلقــي العــالج المناســب. فقــد انتهــت »قضيتهــم« مــع خــروج الطبيــب مــن 

الســجن. 

ــة )1975- ــذ انتهــاء الحــرب االهلي ــان من ــي لبن ــذي يطــال القطــاع الصحــي ف ــى التدهــور ال ــرث أحــد منهــم ال ــم يكت ل
ــي  ــى أن القطــاع الطب ــة ال ــاالت نشــرت خــالل الســنوات العشــرين الماضي ــد اشــارت عــدة دراســات ومق 1990(. فلق
يعانــي مــن أزمــات خطيــرة، اهمهــا االزديــاد العشــوائي ألعــداد األطبــاء. هــذا عــدا عــن الفســاد المستشــري بيــن األطبــاء 
حيــث يســعى العديــد منهــم الــى تحقيــق الربــح المالــي علــى حســاب صحــة المريــض ومهنيتهــم. كمــا أن إلغــاء وزيــر 
الثقافــة والتعليــم العالــي فــوزي حبيــش خــالل منتصــف التســعينيات مرســوم الجــدارة الــذي كان يحــدد 20/12 معــدالً 
مقبــوال اللتحــاق تلميــذ الشــهادة الثانويــة بكليــة الطــب، أثــر علــى مســتوى الطــالب وذلــك حســب نقيــب االطبــاء الســابق 
فايــق يونــس386. وتجــدر االشــارة هنــا الــى ان نقابــة االطبــاء تضــم اليــوم حوالــي 11 ألــف طبيبــا وقــد اتخــذ مجلســها 
التأديبــي منــذ تاريــخ تأسيســها ســنة 1946 حتــى اليــوم ثالثــة قــرارات بمنــع مزاولــة المهنــة عــن ثالثــة اطبــاء فقــط387. 
وفــي مقابــل صمــت االطبــاء، يغيــب أي مطلــب رســمي حــول إعــادة النظــر فــي النظــام الصحــي. هــذا المطلــب، كمــا 
غيــره، بقــي يصــدح داخــل جــدران مجلــس الــوزراء والنــواب حيــث دفنــت مئــات المشــاريع ســابقاً. فكيــف الحــال اليــوم 
ــه الذيــن  ــد لنواب ــة ومجلــس النــواب ال ينعقــد ســوى للتمدي ــة منــذ 10 ســنوات والحكومــة معطل ــان مــن دون موازن ولبن

غــاب عنهــم اصــول التشــريع.

385 -  ايفا الشوفي. ابو فاعور يواجه نقابة االطباء: عملية تشبيح منظم. جريدة االخبار، 23 حزيران 2015
386 -  جنى نصرهللا. الخطأ الطبي من يتحّمل المسؤولية؟ ومن يحاسب؟ جريدة النهار، 8 ايلول 1999، ص. 5

387 -  يزبك وهبه. ثالثة اطباء شطبوا من جدول نقابة االطباء خالل سنتين. ال.بي.سي. 9 حزيران 2015
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  مالحظات على القرار القضائي في قضية فتوش:
ماذا بشأن استقاللية المحامي وحقه بالمحاكمة العادلة؟388

ميريم مهنّا

فــي 21-5-2015، أصــدرت المحكمــة االســتئنافية فــي بيــروت قــراراً إعداديــاً بشــأن الطعــن الــذي قدمــه النائــب نقــوال 
فتــوش بوجــه نقابــة المحاميــن فــي بيــروت علــى القــرار الصــادر عــن مجلــس النقابــة بتاريــخ 24-10-2014 القاضــي 
بشــطب قيــده مــن الجــدول العــام. وكان القــرار جــاء علــى إثــر تعــّرض النائــب فتــوش لنقيــب المحاميــن جــورج جريــج 
فــي مؤتمــر صحفــي عقــده لتوضيــح مالبســات اإلشــكال الحاصــل بينــه وبيــن كاتبــة فــي قصــر العــدل فــي بعبــدا، وأيضــاً 
فــي مكالمــة هاتفيــة مــع عضــو مجلــس النقابــة المحامــي وجيــه مســعد. وقــد اســتند الطعــن علــى القــرار، علــى عــدم جــواز 
شــطب محــام بقــرار إداري ألســباب مســلكية، ومــن دون اللجــوء الــى المجلــس التأديبــي وتاليــاً مــن دون أّي محاكمــة. 
وتكتســي هــذه القضيــة أهميـّـة بالغــة، طالمــا أّن القــول بصحــة الشــطب بقــرار إداري ومــن دون اّي محاكمــة، يــؤدي حكماً 
الــى تجريــد المحامــي مــن حقــه بالدفــاع عــن نفســه إزاء أّي مســاءلة مســلكية يباشــرها مجلــس النقابــة ضــده. وعلــى هــذا 

األســاس، طلــب المحامــي محمــد مغربــي قبــول تدخلــه فــي الدعــوى متذعــرا بمصلحتــه المعنويــة فــي هــذا الشــأن.

وبعــد تبــادل عــدد مــن اللوائــح، اكتفــت المحكمــة ببــّت بعــض المســائل المطروحــة مــن دون حســم موقفهــا مــن القــرار 
المطعــون عليــه. ومــن أهــم المســائل التــي حســمتها وأخطرها التســليم بــأن لمجلــس نقابة المحاميــن »مراقبة توافر شــروط 
االنتســاب الــى النقابــة بشــكل مســتمر ودائــم )...(« ولــه مــن هــذا المنطلــق حــق شــطب المحامــي إداريــاً عــن الجــدول 
العــام للمحاميــن كلمــا فقــد أحــد شــروط االنتســاب ومــن ضمنهــا »التمتــع بســيرة توحــي الثقــة واالحتــرام«.  وبخصــوص 
ــع  ــي بدف ــم مغرب ــى حــدّ تغري ــت ال ــا ذهب ــرده، انم ــِف المحكمــة ب ــم تكت ــي، ل ــدم مــن المحامــي مغرب ــب التدخــل المق طل
مبلــغ 10 مالييــن ل.ل. كعطــل وضــرر الــى النقابــة )...( وتغريمــه مبلــغ مليــون ل.ل، بعدمــا اعتبــرت أنــه تعّســف فــي 
ــي  ــن لتجريدهــم مــن حقهــم ف ــزع أي مشــروعية عــن ممانعــة المحامي ــك تجــّرد تن اســتعمال حــق االدعــاء. وكأنهــا بذل

المحاكمــة العادلة. 

بالمقابــل، دعــت المحكمــة كالًّ مــن فتــوش ومســعد الســتيضاحهما حــول مــا أتــى علــى لســان فتــوش خــالل مكالمتهمــا 
ــد  ــي. وق ــم النهائ ــدار الحك ــداً إلص ــك تمهي ــراره، وذل ــاذ ق ــة التخ ــس النقاب ــا مجل ــى مضمونه ــتند عل ــي اس ــة الت الهاتفي
بــدت هــذه الدعــوة غامضــةً اذ يصعــب فهــم ســببها: فهــل تريــد المحكمــة التثبّــت مــن خــالل اســتيضاحهما مــن صحــة 
الوقائــع التــي اســتند اليهــا قــرار الشــطب أم مــن تمكيــن المجلــس فتــوش مــن الدفــاع عــن نفســه عــن طريــق دعوتــه الــى 

الحضــور؟ أســئلة تبقــى مــن دون حــّل بانتظــار صــدور القــرار النهائــي عــن المحكمــة.

المحكمة تجيز شطب المحامي ادارياً ألسباب مسلكية 

اإلشــكالية األساســية التــي تناولهــا القــرار االســتئنافي تكمــن فــي طبيعــة قــرار مجلــس النقابــة بشــطب محــام عــن جــدول 
المحاميــن العامليــن. فهــل أن هــذا القــرار إدارّي بحــت – وهــذا هــو الــرأي الــذي اعتمــده مجلــس النقابــة فــي دفاعــه –، 

388 -   نشر في المفكرة القانونية، العدد 31، آب 2015.
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أم أنــه قــرار تأديبــي مقنـّـع يخــرج عــن اختصــاص المجلــس ليدخــل ضمــن اختصــاص المجلــس التأديبــي– وهــذا الــرأي 
الــذي اعتمــده المســتأنف فتــوش؟ وأهميــة الســؤال ليســت نظريــة بحــت بــل لهــا تبعــات بالغــة األهميــة. فمــن المعلــوم أن 
آليــة إصــدار القــرارات االداريــة عــن مجلــس نقابــة بيــروت تخلــو مــن أي ضمانــات تخــّول المحامــي المعنــي الدفــاع 
عــن نفســه. وهــذا مــا نقــرؤه فــي المــادة 15 مــن النظــام الداخلــي لنقابــة المحاميــن فــي بيــروت التــي تنــص علــى اآلتــي 
»يشــطب مجلــس النقابــة مــن جداولــه )...( المحاميــن المتوفيــن والذيــن ينقطعــون عــن ممارســة المحامــاة بســبب االحالــة 
علــى التقاعــد أو انفــاذاً لقــرار صــادر عــن مجلــس النقابــة أو المجلــس التأديبــي )...(« مــن دون أن تتضمــن أي إشــارة 

الــى هكــذا ضمانــات.

أمــا المــواد 96 ومــا يليهــا مــن تنظيــم مهنــة المحاماة389 فقــد نظمــت مســألة انضبــاط المحاميــن واضعــة دقائــق تشــكيل 
 المجلــس التأديبــي والعقوبــات وأصــول المحاكمــة أمامــه وخصوصــاً حقــوق الدفــاع، وطــرق مراجعــة قراراتــه.
ــار أن  ــاه اعتب ــي اتج ــاه األول، أي ف ــي االتج ــتئناف ف ــة االس ــت محكم ــى اإلشــكالية المطروحــة، ذهب ــا عل ــي جوابه وف
ــدة  ــواد ع ــى م ــة ال ــتندت المحكم ــة، اس ــذه الغاي ــس. وله ــات المجل ــن صالحي ــل ضم ــه يدخ ــة وأن ــرار إداري ــة الق طبيع
أبرزهــا المادتيــن 5 و7 مــن القانــون المذكــور اللتيــن تنّصــان علــى أن طلبــات االنتســاب إلــى النقابــة تقــدم الــى المجلــس 
الــذي عليــه التثبــت مــن توفــر شــروط مزاولــة مهنــة المحامــاة وخصوصــاً »التمتــع بســيرة توحــي الثقــة واالحتــرام«390. 
وانطالقــاً مــن ذلــك، اعتبــرت أنــه يعــود لمجلــس النقابــة »التحقــق دائمــاً مــن اســتمرار توافــر شــروط« مزاولــة المهنــة، 
ــم تعــد تتوفــر فيــه هــذه  وأنــه تطبيقــاً لمبــدأ تــوازي االجــراءات parallélisme des formes يعــود لــه شــطب مــن ل
الشــروط. وبنتيجــة هــذا المنطــق، خلصــت إلــى أن لمجلــس النقابــة حــق شــطب محــام بشــكل اداري مــن جــدول المحاميــن 

العامليــن، كلمــا تبيــن لــه فقدانــه ألحــد شــروط مزاولــة المهنــة.

فكيف يمكن اذاً تقييم صوابية هذا القرار؟ هذا ما سنحاول القيام به في الفقرات اآلتية.

آلية المحاكمة التأديبية هي المبدأ

ــت عنهــا محكمــة اإلســتئناف،  ــى نصوصــاً أغفل ــروت، نلق ــي بي ــن ف ــة المحامي ــى النصــوص الناظمــة لمهن وبالعــودة ال
ــم  ــون تنظي ــة ألحكامــه، أو ألحــكام قان ــى أن »كل مخالف ــي تنــص عل ــة الت ــي للنقاب أبرزهــا المــادة 4 مــن النظــام الداخل
مهنــة المحامــاة، أو ألعــراف المهنــة وتقاليدهــا وآدابهــا، وكل اقــدام علــى أي عمــل أو مســلك يمــس شــرفها وكرامتهــا 
)...(، تعــرض المحامــي المخالــف للعقوبــات المنصــوص عليهــا فــي المــادة 99 مــن قانــون تنظيــم المهنــة«. وهــذه المــادة 
ــي الفصــل  ــواردة ف ــي المــادة 99 ال ــات المنصــوص عليهــا ف ــن وللعقوب ــب المحامي ــاً لألحــكام الخاصــة بتأدي ــل تالي تحي
المخصــص لآليــة التأديبيــة للمحاميــن، وتعتبــر اذاً أن المبــدأ هــو اللجــوء الــى اآلليــة التأديبيــة لمعاقبــة أي محــام يخالــف 

أيــا مــن موجبــات المهنــة.

بالمقابــل، تكــون صالحيــة مجلــس النقابــة فــي إعمــال اآلليــة اإلداريــة لشــطب محاميــن مخالفيــن مــن الجــدول محــدودة 
فــي حــاالت اســتثنائية. ومــن هــذه االســتثناءات مثــالً، تحقـّـق ظــرف موضوعــي يفقــد المحامــي معــه شــرطاً مــن شــروط 
ــي نطــاق  ــاً ف ــة(، أو عــدم اتخــاذه مكتب ــم مهن ــف والمحامــاة )مــادة 15 تنظي ــة، كممارســته أعمــاالً ال تأتل ــة المهن مزاول
النقابــة الجغرافــي )مــادة 84 391(، أو انقطاعــه ســنتين عــن مزاولــة المهنــة، أو انقطاعــه لثــالث ســنوات عــن دفــع بــدالت 

389 -   قانون رقم 70/8
ً 390 -   مادة 5 - رابعا

391 -   كل المواد المذكورة في المقال دون تحديد القانون الواردة فيه هي نصوص قانون تنظيم مهنة المحاماة
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اشــتراكه )مــادة 31(. وال يكــون عندهــا هنالــك حاجــة لمعاينــة ســلوكه أو التدقيــق فــي  شــأنه.

مبدأ ضرورة العقوبة: القرارات اإلدارية غير مالئمة في مسائل سلوكيات المهنة

مطالعة392 الفتــة  فــي  بليغــاً  صــدًى  لــه  نجــد  اإلداريــة  واآلليــة  التأديبيــة  اآلليــة  بيــن  التمييــز  وهــذا 
الدولــة  شــورى  مجلــس  لــدى  لبنــان(  فــي  الحكومــة  مفــوض  )يرادفــه  العــام  المقــرر  وضعهــا  جــداً  وهامــة 
فرنســا. أطبــاء  نقابــة  مجلــس  مــن  بقــرار  مســلكية  ألســباب  طبيــب  شــطب  قضيــة  بخصــوص   الفرنســي 
فبعدمــا بيّنــت المطالعــة أن أنظمــة نقابــة األطبــاء فــي فرنســا تســمح بشــطب الطبيــب عــن طريــق آليتيــن؛ األولــى إداريــة 
واألخــرى تأديبيــة مــن دون أن تتضمــن معيــاراً واضحــاً للتفريــق بيــن هاتيــن اآلليتيــن، اعتبــر المقــرر العــام أنــه يجــب 
علــى مجلــس شــورى الدولــة اســتنباط هكــذا معيــار. وقــد بــرر ذلــك فــي وجــوب تجنــب الخلــط الخطيــر الــذي يحصــل 

فــي غيــاب هــذا المعيــار بيــن صالحيــة تنظيــم جــداول األطبــاء والصالحيــة التأديبيــة.

وتبعاً لذلك، اقترح المقرر العام المعيار التالي:

ــب أحــد الشــروط  ــد الطبي ــة عــن ظــرف موضوعــي يُفق ــج المتأتي ــة اســتخالص النتائ ــرار النقاب ــن ق ــراد م  اذا كان الم
المنصــوص عليهــا قانونــاً لممارســة مهنتــه، فــان اآلليــة االداريــة كافيــة. وتعــود هــذه الصالحيــة لمجلــس النقابــة المنــاط 
بــه مراقبــة اســتيفاء شــروط مزاولــة المهنــة واســتمرار توفرهــا )» tenir à jour le tableau «(. وتكــون هنــا عمليتــا 

منــح اذن بمزاولــة المهنــة أو ســحبها متوازيتيــن.

ــرف  ــة« الظ ــار »موضوعي ــود معي ــال يع ــة، ف ــات المهن ــات وأخالقي ــالل بموجب ــى إخ ــتنداً ال ــطب مس ــا اذا كان الش أم
متوفــراً. ويصبــح اذ ذاك ضرورياً التدقيــق فــي ســلوك الطبيب. وهــذا مــا يشــّكل صلــب الصالحيــة المناطــة بالمجلــس 
التأديبــي بتقديــر تصــرف الطبيــب وتوصيــف خطئــه واخاللــه بموجباتــه. وتحتــوي هــذه اآلليــة علــى بُعــد عقابــي أكيــد.

وعلــى أســاس هــذا المعيــار، ذهــب المقــرر العــام الفرنســي الــى اعتبــار أن اآلليــة اإلداريــة غيــر متناســبة لمعاينــة ســلوك 
الطبيــب حســبما بينــا أعــاله. وقــد أســند رأيــه الــى ســبب جوهــري مفــاده أن اآلليــة التأديبيــة تحتــوي علــى تدريــج فــي 
العقوبــات الممكــن إنزالهــا بالطبيــب بالنظــر الــى خطــورة ارتكاباتــه. فمــن الممكــن أن يتّســم االخــالل بســلوكيات وآداب 
المهنــة بدرجــات مختلفــة مــن الخطــورة، ولذلــك فان العقوبــات التأديبية تعــرف أيضاً تدريجاً يبــدأ من التنبيه مــروراً باللوم 
والمنــع المؤقــت مــن مزاولــة المهنــة، وصــوالً الــى أشــدها وهــي الشــطب. وفكــرة العقوبــة التأديبيــة تبــدو من هــذه الزاوية 
أكثــر تواؤمــاً مــع مبــدأي ضــرورة العقوبــة والتناســب بيــن خطــورة الفعــل والعقوبــة. وتبقــى هــذه المطالعــة بالغــة األهمية 
بالنظــر الــى مــا تحتويــه مــن تحليــل، رغــم أن مجلــس شــورى الدولــة الفرنســي خالفهــا فــي قراره393 الصادر فــي 7-23-
 2010، معتبــراً أن مجلــس نقابــة األطبــاء يســتطيع اتخــاذ قــرار اداري بشــطب طبيــب خــرق الموجبات األخالقيــة لمهنته.
وختامــاً، تجــدر االشــارة فــي هــذا الخصــوص الــى أن تحذيــر المقــرر العــام إزاء الخلــط بيــن اآلليتيــن اإلداريــة والتأديبيــة 
فــي نقابــة األطبــاء الفرنســية ينطبــق مــن بــاب أولــى بمــا يتصــل بنقابــة المحاميــن فــي بيــروت. ففيمــا يترافــق إعمــال 
ــى النصــوص  ــاع عــن نفســه394، تبق ــات مهمــة للدف ــب ضمان ــح الطبي ــاء فرنســا مــع من ــة أطب ــي نقاب ــة ف ــة اإلداري اآللي

392 -   R. Keller )rapporteur public(, Le Conseil national de l'ordre des médecins peut par une décision de nature administrative 
radier un médecin du tableau pour des raisons de moralité, AJDA 2010, p. 2050.
393 -     CE ass. 12 déc. 1953, De Bayo, Lebon 544 ; CE sect. 17 mai 1968, Feuillette, req. n° 68037, Lebon 316 ; CE sect. 13 
mai 1970, Conseil départemental de l’ordre des médecins de l’Eure, req. n° 75198,  Lebon 333.
394 -    CE sect. 5 mai 1944, Veuve Trompier-Gravier, req. n° 69751, Lebon 133
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الناظمــة لآليــة اإلداريــة فــي نقابــة محامــي بيــروت خاليــة مــن أي ضمانــات مماثلــة.

ــة  ــة العادل ــادئ المحاكم ــة لمب ــج مخالف ــى نتائ ــؤدي ال ــاً ألســباب مســلكية ي ــام اداري شــطب مح
ــي ــتقالل المحام ــاع واس ــق الدف وح

ــة  ــة االداري ــه وتكريــس الصالحي ــؤدي القــرار االســتئنافي موضــوع التعليــق، فــي حــال التســليم ب ــك، ي فضــالً عــن ذل
لمجلــس النقابــة بشــطب محــام ألســباب مســلكية، إلــى نتائــج عمليــة خطيــرة جــداً علــى صعيــد مبــادئ المحاكمــة العادلــة 

وحــق الدفــاع واســتقاللية المحامــي. وهــذا مــا نفصلــه أدنــاه:

أوالً، وبحســب الئحــة مجلــس النقابــة المقدمــة الــى المحكمــة فــي 11-12-2014، لــم يســتند قــرار الشــطب الــى »واقعــة 
ضــرب الموظفــة فــي قصــر العــدل )...( بــل اســتعرض أقــوال المســتأنف )النائــب فتــوش( الموجهــة الــى نقيــب المحاميــن 
ومفــوض قصــر العــدل ومجلــس النقابــة«. ويظهــر جليــاً اذاً أن »الضحيــة« هنــا )أي النقيــب ومجلــس النقابــة( هــي الجهــة 
نفســها التــي اتّخــذت القــرار »االداري« بشــطب النائــب فتــوش، األمــر الــذي يجعلهــا فــي مكانــة الخصــم والحكــم، ممــا 
يخالــف حكمــاً مبــادئ المحاكمــة العادلــة. وفــي هــذا اإلطــار، ذهــب االجتهــاد الفرنســي الــى الحكــم بأنــه ال يحــق لنقيــب 
المحاميــن الــذي كان شــخصياً هــدف الخــرق موضــوع المالحقــة الـــتأديبية، أن يجلــس فــي المجلــس النقابــي الــذي يقــرر 

بشــأن هــذه المالحقة395. 

ــح  ــرر من ــذي يب ــة. وهــذا األمــر هــو ال ــات والمحاكمــة العادل ــاً بالحريّ ــة المحامــاة مرتبطــة ارتباطــاً وثيق ــاً، إن مهن ثاني
المحاميــن ضمانــات وحصانــات تتميــز بهــا عــن ســائر المهــن الحــرة )مــادة 74 ومــا يليهــا(. وهــذا األمــر يفــرض تفســيراً 
ــة  ــة التأديبي ــوازي العقوب ــة بشــطب محــام )وهــو ي ــرارات إداري ــة باتخــاذ ق ــس النقاب ــة الممنوحــة لمجل ــاً للصالحي ضيق
األشــد كمــا ذكرنــا أعــاله(، وحصرهــا فقــط بالحــاالت التــي يكــون هنالك ســبب موضوعي يُســقط شــرطاً مــن شــروط 
ــد  ــاب لتجري ــى ب ــة ال ــة االداري ــا. واالّ فمــن الممكــن أن يتحــول توســيع نطــاق تطبيــق اآللي ــة كمــا أظهرن ــة المهن مزاول

المحامــي مــن أي حمايــة إزاء مجلــس نقابتــه وتحديــداً مــن حقــه بمحاكمــة عادلــة.

وثالثــاً، إنــه ال يجــوز فــي مطلــق األحــوال اتخــاذ قــرار إداري ذا بعــد عقابــي مــن دون اخضاعــه لمقتضيــات وضمانــات 
المحاكمــة العادلــة. وهــذا أمــر غيــر متوفــر حكمــاً فــي حالــة نقابــة المحاميــن لغيــاب أي آليــة تنظيميــة لهــذا الحــق فــي 
حــال رغــب مجلــس النقابــة اللجــوء الــى قــرارات إداريــة. ولهــذا الســبب كان حريــاً علــى نقابــة المحاميــن اللجــوء الــى 
اآلليــة التأديبيــة الخاضعــة لمقتضيــات المحاكمــة العادلــة، وعلــى النقيــب تحويــل النائــب فتــوش علــى المجلــس التأديبــي.

ــق  ــى الح ــر عل ــي تؤث ــة والت ــة مهني ــن نقاب ــادرة ع ــة الص ــة التأديبي ــع العقوب ــخ، تخض ــي راس ــاد أوروب ــب اجته فبحس
بمزاولــة المهنــة لمقتضيــات المحاكمــة العادلــة396. وقــد ذهبــت المحكمــة األوروبيــة لحقــوق الالإنســاني اعتبــار أن أي 

ــة397. ــة قضائي ــة دحضــه مــن خــالل آلي ــاً بإمكاني ــة يجــب أن يكــون مقترن ــاً مدني ــد يمــّس حقوق تقيي

ــة  ــرارات نقاب ــى ق ــون عل ــي الطع ــرة ف ــتئناف الناظ ــة االس ــأن محكم ــر ب ــدر التذكي ــوص، يج ــذا الخص ــي ه ــراً ف وأخي

395 -   Cass. 1re civ., 5 oct. 1999 : 1° C. c/ Proc. gén. près CA Basse-Terre ]arrêt n° 1496 P + B[
396 -     CEDH, 23 juin 1981, Le Compte, Van Leuven et De Meyere, n° 6878/75, n° 7238/75, série A n° 43, GACEDH, n° 21، 
CEDH, 30 nov. 1987, n° 8950/80, H c/ Belgique, série A n° 127. CE, ass., 14 févr. 1996, n° 132369, Maubleu : JurisData n° 1996-
050019 ; Rec. CE 1996, p. 34, concl. M. Sanson ; JCP G 1996, II, 22669, note M. Lascombe et D. Vion, recours en annulation 
contre le décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat.
397 -     CEDH, gde ch., 17 sept. 2009, n° 74972/01, Enea c/ Italie, JCP G 2010, doctr. 70, F. Sudre
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ــن  ــن بي ــن م ــن الممثلي ــس هذي ــار المجل ــة ويخت ــن للنقاب ــن ممثلي ــن ومحاميْي ــاة عدليي ــة قض ــن ثالث ــّون م ــن تتك المحامي
أعضــاء مجلــس النقابــة )مــادة 79(. وهــذا األمــر يــؤدي عمليــاً الــى خــرق إضافــي لمبــدأ حياديــة المحكمــة اذ نجــد أنفســنا 
أمــام محكمــة شــارك عضــوان فيهــا حكمــاً فــي اتخــاذ القــرار المطعــون فيــه398، كمــا هــي الحــال فــي القضيــة الراهنــة.

ويُلحــظ فــي المقابــل أنــه فــي حــال الطعــن فــي القــرارات الـــتأديبية، يشــترط قانــون تنظيــم المهنــة أن يعيّــن العضــوان 
 الرديفــان »مــن بيــن األعضــاء الذيــن لــم ينظــروا فــي الدعــوى بدايــةً« )مــادة 108(، ضمانــا لمبــدأ الحياديــة.
لهــذه األســباب كافــة، يتبيـّـن أّن للقــرار االســتئنافي مفاعيــل خطيــرة جــداً علــى صعيــد حقــوق المحاميــن وأن أي اســتدراك 
الحــق لفــرض وجــوب احتــرام حــق الدفــاع فــي إطــار اآلليــة اإلداريــة يبقــى غيــر كاف وغيــر مقنــع.  فضــالً عــن ذلــك، 

بــدت المحكمــة وكأنهــا تحّصــن هــذا القــرار بإجــراء ذي طبيعــة قمعيــة. وهــذا مــا ســنتناوله أدنــاه.

تدبير قمعي بحق المحامي المتدّخل

ختامــاً، يجــدر التوقــف عنــد قــرار المحكمــة بــرد طلــب التدخــل المقــدّم مــن محــام آخــر مــع إلزامــه بتســديد مليــون ليــرة 
لبنانيــة غرامــة باإلضافــة الــى مبلــغ 10 مالييــن ل.ل. الــى النقابــة كتعويــض عــن التعســف فــي اســتعمال حــق االدعــاء. 
ــة تدبيــر قمعــي مــؤداه فــرض مــا يشــبه  ــه بمثاب ويظهــر هــذا القــرار بقســاوته وضخامــة العطــل والضــرر المحكــوم ب
ــأن  ــول ب ــف يمكــن الق ــن. فكي ــي أوســاط المحامي ــداً ف ــة، وتحدي ــي هــذه القضي ــف المحكمــة ف ــى مناقشــة موق الحــرم عل
تدخــل محــام فــي قضيــة كهــذه تعســفي، فيمــا أن مــن شــأن قــرار المحكمــة أن يحمــل تداعيــات خطيــرة علــى المحامــي 
)كل محــاٍم( قــد تــؤدي الــى تجريــده مــن صفتــه المهنيــة مــن دون ايــالء حقــه بالمحاكمــة العادلــة واســتقالليته أي اعتبــار؟

398 -     Cass. 1re civ., 10 sept. 2014, n° 13-21.762 ; CEDH 23 mai 1991, req. no 11662/85, Oberschlick c/ Autriche, Série A, 
no 204
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 نقابة المحامين في طرابلس تتمّرد:
ال للمساءلة، ال للقضاء المستقّل، ونعم لنسف حقوق المحامين399

فــي 9-12-2015، وبنــاًء علــى طلــب نقبــاء محاميــن ســابقين فــي الشــمال400، أصــدرت قاضيــة األمــور المســتعجلة فــي 
طرابلــس جويــس عقيقــي قــراراً نافــذاً علــى أصلــه بوضــع أختــام علــى مســابقات االمتحانــات. وقــد هــدف القــرار إلــى 
حفــظ إمكانيــة الطعــن فــي النتائــج المعلنــة بإنجــاح مائــة مرشــحاً. ورغــم أن القــرار النافــذ علــى أصلــه يكــون قابــالً للتنفيــذ 
فــوراً، فــإن نقابــة المحاميــن فــي طرابلــس رفضــت اإلذعــان لــه. ولــم تمــِض برهــةٌ إال وأطلقــْت النقابــة جــام غضبهــا ضــدّ 
القــرار ومــن شــارك بصنعــه. فهــي أعلنــت بدايــةً إضرابــاً مفتوحــاً حتــى الرجــوع عنــه منعــا ً لمــا وصفتــه ب »التدّخــل 
الفاضــح فــي شــؤونها«. وفــي مــوازاة ذلــك، وبمــا ال يقــّل خطــورة، ســَرْت أنبــاٌء مــا تــزال غيــر مؤكــدة حــول إصــدار 
نقابــة الشــمال قــراراً بفصــل النقبــاء األربعــة الذيــن تقدمــوا بالمراجعــة القضائيــة وإن يُعتقــد أن تكــون تراجعــت الحقــاً 
عنــه أو جّمدتــه. وفــي اليــوم التالــي، تقدمــت النقابــة باعتــراض علــى القــرار القضائــي مــع طلــب وقــف تنفيــذه، وســط 
أنبــاء عــن ممارســة ضغــوط كبيــرة علــى القاضيــة عقيقــي للحصــول علــى نتيجــة إيجابيــة. ويفتــرض أن تنظــر قاضيــة 
األمــور المســتعجلة اليــوم فــي 11-12-2015 فــي طلــب وقــف التنفيــذ علــى أن تعقــد جلســةٌ فــي هــذه القضيــة فــي 14-

12-2015 لمتابعــة النظــر فــي أصــل االعتــراض.

وأيــاً تكــن النتيجــة التــي سيســفر عنهــا هــذا االعتــراض، فــإّن تصــّرف نقابــة المحاميــن فــي طرابلــس شــّكل تمــّرداً خطيــراً 
علــى القضــاء والقانــون وأصــل وجودهــا، وذلــك مــن ثــالث زوايا علــى األقل: 

ــة فــي مــا يتّصــل بأحــد أهــّم الشــؤون العاّمــة  ــا أبــدْت رغبــةً جامحــةً فــي رفــض الخضــوع للمســاءلة القضائيّ أوالً، أنّه
المناطــة بهــا، وهــو إدارة ملــّف طلبــات االنتســاب إليهــا. ومــن المعلــوم أن االنتســاب إليهــا هــو شــرط إلزامــّي لممارســة 
ــرة وتدخــالً  ــه »يشــكل ســابقة خطي ــى أن ــرار عل ــي وصــف الق ــط ف ــس فق ــة لي ــت هــذه الرغب ــد تجلّ ــاة. وق ــة المحام مهن
فاضحــاً فــي الشــؤون النقابيــة« )يلحــظ العنــف الكالمــي( ولكــن أيضــاً فــي التدبيــر المتخــذ تبعــا لــه. فقــد رأت النقابــة أن 
مجــّرد صــدوره يبــّرر إعــالن إضــراب مفتــوح وتعطيــل مصالــح العدليــة ومعهــا مصالــح المتقاضيــن حتــى الرجــوع 
عنــه. وبالطبــع، هــذا النــزوع نحــو التحــّرر مــن أّي رقابــة قضائيـّـة ال يســتقيم قانونــاً. فالــدور الــذي تقــوم بــه النقابــة فــي 
مجــال درس طلبــات االنتســاب إليهــا ينــدرج ضمــن أهــم مســؤولياتها العاّمــة وتحديــداً ضمــن مســؤوليتها مــن التثبــت مــن 
تمتــع األشــخاص الراغبيــن فــي ممارســة المهنــة بمواصفــات وآداب تخولهــم ذلــك. وهــي تكــون تاليــا مقيــدة فــي صــدد 
ممارســته بأمريــن: )1( ضمــان تمتــع طالبــي االنتســاب بمواصفــات تضمــن حســن تأميــن حــق الدفــاع للمتقاضيــن، وهــو 
الحــق الــذي ان وجــدت النقابــة لحمايتــه، و)2( ضمــان فــرص متســاوية لطالبــي االنتســاب طالمــا أن قبولــه هــو شــرط 
إلزامــّي لممارســة مهنــة. ومــن البديهــي اذ ذاك أن تخضــع مثلهــا مثــل أي مؤسســة قيمــة علــى مصلحــة عامــة للمســاءلة 
فــي مختلــف أشــكالها، ســواء كانــت شــعبية أو قضائيــة. ومــن هنــا، يصبــح شــعار »عــدم التدخــل فــي الشــؤون النقابيــة« 
الــذي رفعتــه النقابــة عبثيــاً ومرادفــا لتشــريع أبــواب المحســوبية والتزويــر فــي عمليــة اختيــار المحاميــن مــع مــا يســتتبعه 
مــن اســتهتار بحقــوق المتقاضيــن وتمييــز بيــن المرشــحين الراغبيــن بممارســة مهنــة المحامــاة. ومــا يزيــد مــن مشــاعر 
القلــق علــى هــذا الصعيــد هــو أن الطعــن فــي نتائــج االمتحانــات واالدعــاءات بحصــول تزويــر وتالعــب كلهــا صــدرت 
عــن نقبــاء ســابقين أي مــن أشــخاص يفتــرض أن لديهــم حرصــاً علــى النقابــة واطالعــاً واســعاً علــى مجريــات العمــل 

399 -   نشر في المفكرة القانونية، العدد 34، كانون األول 2015
400 -   هم خلدون نجا وفادي غنطوس وحسن مرعبي وجورج طوق.
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فيهــا.

ثانيــاً، أن النقابــة اســتباحت القضــاء وســّوغت التدّخــل فــي شــؤونه، تحــت ذريعــة منــع التدّخــل فــي شــؤونها. وبذلــك، لــم 
تجــد حرجــاً فــي انتهــاك قاعــدة دســتورية قوامهــا احتــرام اســتقاللية القضــاء وعــدم التدخــل فــي شــؤونه باالســتناد إلــى 

ذريعــة عبثيــة كمــا بينــا أعــاله. وإلــى جانــب رفــض المســاءلة القضائيــة، اتّخــذت هــذه االســتباحة أشــكاالً عــدة:

       األول، رفــض تنفيــذ القــرار الــذي حصــل فــي عرقلــة وضــع الكاتبيــن المكلفيــن مــن قاضيــة األمــور المســتعجلة 
اإلشــارات واألختــام المطلوبــة علــى مســابقات االمتحانــات،

ــروت  ــي بي ــن ف ــة المحامي ــك نقاب ــا بذل ــد جارته ــرار وق ــى الرجــوع عــن الق ــوح حت ــي، إعــالن إضــراب مفت       والثان
حيــن أعلنــت إضــراب يــوم واحــد. وبذلــك، تكــون نقابــة محامــي الشــمال قــد تصرفــت علــى نحــو مشــابه لنقابــة األطبــاء 
فــي بيــروت فــي أزمــة الطفلــة إيلــال طنــوس حيــن أعلنــت إضرابــا مفتوحــا حتــى اإلفــراج عــن طبيــب تــم توقيفــه علــى 
خلفيــة الخطــأ الطبــي، وعلــى نحــو يــؤدي إلــى ممارســة ضغــط غيــر مشــروع علــى القضــاء التخــاذ قــرار وفــق وجهــة 

معينــة401.

ــد  ــى جــان فه ــس القضــاء األعل ــس مجل ــة دعــوة صريحــة لرئي ــان النقاب ــن بي ــرز، تضمي ــو األب ــث، وه والثال   
للتدّخــل لــدى القاضيــة لضمــان رجوعهــا عــن قرارهــا. وبذلــك، تكــون النقابــة أقــّرت صراحــة وعالنيــة أنهــا ال تجــد 
حرجــاً فــي ممارســة الضغــط المباشــر علــى القضــاة مــن خــالل لجوئهــا إلــى القيــادات والمؤسســات القضائيــة. ونأمــل 
طبعــا أن تــردّ هــذه القيــادات والمؤسســات علــى المناشــدة بالتذكيــر باســتقاللية القضــاء وبأصــول التعامــل مــع قراراتــه.

ثالثــاً، أن النقابــة أظهــرت فــي هــذه القضيــة توجهــا اســتبداديا إزاء أعضائهــا لــم يعــد مــن الجائــز الســكوت عنــه.  فلــم 
ــة  ــة القضائي ــوا بالمراجع ــن تقدم ــن الذي ــاء بفصــل المحامي ــى ســرت أنب ــرار حت ــة مــن صــدور الق تنقــض ســاعات قليل
بوجههــا، وهــم أربعــة نقبــاء ســابقين كمــا ســبق بيانــه. وحتــى اللحظــة، يبقــى الغمــوض ســيد الموقــف: فثمــة مــن يقــول 
أن قــرار الفصــل مجــرد شــائعة، ومــن يقــول أن القــرار اتخــذ فعليــا ولكــن تــم الرجــوع عنــه بعــد ســاعات نتيجــة ضغــوط 
سياســية، والــذي يقــول أن القــرار مجمــد ويســتخدم كوســيلة ضغــط علــى هــؤالء المحاميــن للتراجــع عــن الطعــن فــي 
االمتحانــات. ولكــن بمعــزل عــن حقيقــة األمــر، فــإن مجــرد إشــاعة نبــأ كهــذا، نبــأ شــطب هــؤالء مــن دون أي تكذيــب 
مــن قبــل القيميــن علــى النقابــة إنمــا يــدّق ناقــوس الخطــر ويســتدعي بــذل جهــود اجتماعيــة إلعــادة تصويــب مســار العمــل 
النقابــي. فمــا هــذه »الســلطة« التــي تســّوغ لنفســها اتخــاذ قــرارات انتقاميــة فوريــة بحــّق أشــخاص لــم يفعلــوا شــيئا إال 
أنهــم مارســوا حقــاً مشــروعاً بالتقاضــي ضدهــا فــي مســألة اجتماعيــة حيويــة كمــا ســبق بيانــه؟ وأخطــر مــن ذلــك، مــا 
ــاع عــن  ــة )شــطب محاميــن( مــن دون تمكينهــم مــن الدف ــات مطلق هــي هــذه الســلطة التــي تســّوغ لنفســها اتخــاذ عقوب
أنفســهم أو حتــى مــن دون االســتماع إليهــم؟ واألمــر يدعــو للســخط حيــن نعــرف أن هــذه الســلطة هــي نقابــة محاميــن ان 
وجــدت أصــالً لضمــان حــق التقاضــي والدفــاع أمــام القضــاء، فهــا هــي تنتقــم ممــن يتقاضــى ضدهــا مــع حرمانــه الكامــل 
مــن هــذا الحــق. واألنكــى مــن ذلــك هــو أن النقابــة شــنت حربهــا ضــد القــرار ومــن اتخــذه أو شــارك فيــه علــى اعتبــار 
الحصانــات الممنوحــة لمهنــة المحامــاة، فهــا هــي فــي خضــم ثورتهــا ضــد نقبائهــا الســابقين تســتبيح حصانتهــم مجــردة 
ــس.  ــاع عــن النف ــا حــق الدف ــي مقدمته ــات اســتقالليتهم، وف ــم وضمان ــن أبســط حقوقه ــة م ــن كاف ــم المحامي ــم ومعه إياه
ولألســف، ليســت هــذه المــرة األولــى التــي تلــوح فيهــا نقابــة محاميــن بإجــراء مماثــل أو تمارســه فعليــاً. فقــد ســبقتها إلــى 
ذلــك نقابــة المحاميــن فــي بيــروت حيــن شــطبت محاميــاً علــى خلفيــة تعرضــه لنقيــب المحاميــن الســابق جــورج جريــج. 

401 - هم خلدون نجا وفادي غنطوس وحسن مرعبي وجورج طوق
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ــة فــي عددهــا رقــم 31 فــي صــدد انتقادهــا للقــرار اإلعــدادي الصــادر عــن  ــه المفكــرة القانوني وهــذا مــا علقت402 علي
محكمــة اســتئناف بيــروت فــي 21-5-2015 فــي تســويغ شــطب المحامــي إداريــاً مــن مجلــس النقابــة مــن دون تمكينــه 
مــن الدفــاع عــن نفســه أمــام مجلــس تأديبــي، محــذرة مــن خطــورة ممــا قــد يــؤدّي إليــه هــذا القــرار مــن نســف لحريــة 

المحاميــن وحقوقهــم. وقــد جــاء موقــف نقابــة الشــمال ليؤكــد ذلــك.

 

402 -   ميريــم مهنــا، مالحظــات علــى القــرار القضائــي فــي قضيــة فتــوش: مــاذا بشــأن اســتقاللية المحامــي وحقــه بالمحاكمــة العادلــة؟ المفكــرة القانونية-لبنــان، العــدد 
31، آب 2015. 
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نائبان يتدخالن في العمل القضائي في طرابلس403

المفكرة القانونية

فــي 17-11-2014، كان قصــر العــدل فــي طرابلــس علــى موعــد مــع اســتقواء غيــر اعتيــادي لشــخص ادُّعــي عليــه 
ــن  ــي معي ــوذ واقع ــى ممارســة نف ــم تقتصــر عل ــت أن أداة االســتقواء المســتخدمة ل ــى القضــاء. والالف ــد عل ــل العم بالقت
ــه  ــة المدعــى علي ــي مواكب ــم يجــدا حرجــاً ف ــن ل ــن لبنانيي ــي اســتحضار نائبي ــت أيضــاً ف ــل تمثل ــون(، ب )ســالح ومرافق
ومرافقيــه الــى غرفــة قاضــي التحقيــق الناظــر فــي قضيــة القتــل. المرصــد المدنــي الســتقاللية القضــاء وشــفافيته وثّــق 

ــردع أعمــال مشــابهة مســتقبالً. ــر المناســبة ل ــب باتخــاذ التدابي هــذا التدخــل، وطال

رواية حادثة طرابلس: 

وفي التفاصيل، تم توثيق اآلتي:

خــالل شــهر حزيــران 2014، وقعــت جنايــة قتــل علــى الشــيخ عبــد الــرزاق األســمر فــي طرابلــس. وبغيــاب أي ادعــاء 
عــام فــي القضيــة المذكــورة، تقدمــت زوجــة المجنــي عليــه الســيدة بهيجــة الزاخــوري ووالــده خضــر األســمر بادعاءيــن 
مباشــرين منفصليــن أمــام قاضــي التحقيــق األول فــي طرابلــس ادعيــا بموجبهمــا أن المدعــو عقيــد حســين محمــود هــو 
المســؤول عــن القتــل. عيـّـن قاضــي التحقيــق األول رفــول بســتاني الجلســة األولــى فــي االدعاءيــن المذكوريــن فــي 17-

11- 2014 ودُعــي اليهــا كل مــن المدعييــن والمدعــى عليــه.

فــي موعــد الجلســة المعيـّـن، حضــر المدعــى عليــه الــى قصــر العــدل فــي طرابلــس يصطحبــه محاميــه أ. هانــي المرعبــي 
ونائبــان همــا محمــد كبــاره ومعيــن المرعبــي. كمــا دخــل معــه الــى قصــر العــدل عــدد مــن مرافقيــه )حســب الشــهادات 
بيــن 4 و6 أشــخاص(. وفيمــا ثبــت أن المدعــى عليــه كان مســلحاً، لــم يُعــرف إذا كان مرافقــوه قــد دخلــوا معــه قصــر 
العــدل وهــم كذلــك، علمــاً أن الجميــع كانــوا يلبســون مالبــس مدنيــة. ولــم يُعــرف إذا هــؤالء قــد خضعــوا لرقابــة الحــراس 
ــاظ  ــل احتف ــن الموكــب وبدلي ــن ضم ــم يحصــل بفعــل وجــود النائبي ــك ل ــدل، لكــن يرجــح أن ذل ــى مدخــل قصــر الع عل
المدعــى عليــه بمسدســه. وقــد توجــه الموكــب الــى غرفــة قاضــي التحقيــق البســتاني. وإذ طلــب مرافــق القاضــي االنتظــار 
حتــى إبــالغ القاضــي، اتجــه النائــب كبــاره فــوراً الــى بــاب الغرفــة ودخــل اليهــا مــن دون اســتئذان أحــد ودخــل معــه 
النائــب الثانــي والمدعــى عليــه ومحاميــه وعــدد مــن مرافقيــه. وبقــي مرافقــون آخــرون فــي الخــارج. وقــد دخــل وكيــل 
المدعييــن أ. أســامة جــراد شــعبان فــي إثرهــم. جلــس الجميــع. وبعــد تبــادل بعــض الكلمــات بيــن النائــب كبــاره والقاضــي، 
ســارع هــذا األخيــر الــى القــول: »بمــا أن الطرفيــن موجــودان، ســنفتح الجلســة«. ووقــف وكيــل المدعــي والمدعــى عليــه 

ووكيلــه أمــام القاضــي ومكــث النائبــان فــي مقعديهمــا.

ويــروي شــعبان أنــه تبيــن عنــد اقترابــه مــن المدعــى عليــه وجــود مســدس علــى خاصرتــه. لكــن آثــر أن يبــدأ اعتراضــه 
علــى حضــور الموكــب بســؤال استفســاري عــن ســبب حضــور النــواب للجلســة )لمــاذا النــواب؟(. وحســب هــذا األخيــر، 
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أجــاب كبــاره )زيــارة(، فتوجــه اليــه معاتبــاً إيــاه، علــى خلفيــة أنــه ينحــاز الــى المدعــى عليــه بالقتــل ضــد المقتــول. وينقــل 
شــعبان أن كبــاره أجــاب )بدنــا نحلهــا(، فيمــا لــزم المدعــى عليــه الصمــت.

بعــد ذلــك، طلــب شــعبان مــن القاضــي أن يثبــت حضــور نائبيــن فــي المحضــر، فكيــف يحضــر كل هــؤالء جلســة تحقيــق 
ســرية، فيمــا يُمنــع علــى المحامــي اصطحــاب متــدرج فــي مكتبــه اليهــا. وفيمــا بــدأ المرافقــون بالخــروج، بقــي النائبــان 
يحاججــان رغــم دعــوة القاضــي لهمــا بوجــوب الخــروج. واختــار شــعبان حســب قولــه هــذه اللحظــة ليســجل اعتراضــه 
الثانــي علــى حفــظ المدعــى عليــه لمسدســه )نــواب ومســدس علــى خصــره(. إذ ذاك اســتغرب القاضــي وجــود مســدس 
وســأل المدعــى عليــه عــن مــدى صحــة ذلــك، فأجــاب هــذا األخيــر أن )فــردي ال يفارقنــي، هــو لصيــق بــي ولــدّي رخصة 
وأنــا عســكري( زاعمــاً أنــه يدخــل الــى مطــار بيــروت ومسدســه علــى خصــره. فأجــاب شــعبان مــن بــاب الســخرية أنــه 
هــو أيضــاً لديــه )فــرد ورخصــة فــي ســيارته( وأنــه قــد يكــون مناســباً فــي هــذه الحالــة أن يخــرج إلحضــار مسدســه، 
فــإذا لــم تحصــل األمــور علــى مــا يــرام فــي الجلســة، يمكــن االحتــكام الــى المسدســات. وذّكــر شــعبان المدعــى عليــه بأنــه 
متقاعــد وبأنــه لــم يعــد عســكرياً. إذ ذاك، وبعــد تفاعــالت عــدة، ســلّم المدعــى عليه مسدســه الــى النائــب المرعبــي الــذي 
وافــق علــى اســتالمه. شــكر القاضــي شــعبان علــى لفــت نظــره لوجــود مســدس، وطلــب مجــدداً مــن النائبيــن الخــروج 
لبــدء جلســة التحقيــق رســمياً، فخرجــا هــذه المــرة مــن دون مزيــد مــن المحاججــة. وينقــل شــعبان أنــه ســمع ضوضــاء 
شــديدة خــارج الجلســة عنــد خــروج النائبيــن وعــرف فــي مــا بعــد أنهمــا توجهــا فــوراً الــى مكتــب المدعــي العــام بالوكالــة 

القاضــي وائــل الحســن.

ــى  ــرد عل ــي لل ــي المرعب ــد اســتمهل المحام ــه. فق ــم يحصــل خــالل الجلســة أي اســتجواب للمدعــى علي ــه ل ويســجل أن
ــه. فأُرجــت الجلســة الــى 26-1-2015. ويــروي شــعبان أنــه طلــب مــن القاضــي توثيــق  االدعــاء الموجــه ضــد موكل
مــا حصــل فــي مكتبــه مصــراً علــى ذلــك، فــدّون القاضــي »أنــه كان مــع المدعــى عليــه مســدس فــي أثنــاء الجلســة وأنــه 
ــى المحضــر: »ســلمه للنائــب معيــن المرعبــي وبحضــور  ســلمه«. وإذ طلــب شــعبان توضيــح لمــن ســلمه، أضيــف ال

النائــب محمــد كبــاره«.

وعنــد انتهــاء الجلســة، يــروي شــعبان أن النائــب كبــاره عــاد ودخــل غرفــة القاضــي وســأل شــعبان )اســاتك زعــالن يــا 
أســتاذ؟(، فأجابــه )أنــا ال أزعــل منــك ولكــن متضايــق مــن هــذا األســلوب وأن تشــارك بــه(. وإذ ذاك حضــر والــد المجنــي 
عليــه فتوجــه الــى كبــاره معاتبــاً: )أنــت قلــت لــي دمــه لــن يذهــب هــدرا(. بعــد ذلــك، غــادر جميــع األطــراف تباعــاً بعدمــا 

تطــرق الحاضــرون الــى احتمــال إنهــاء النــزاع بدفــع ديـّـة.

ــي 2014-11-18،  ــة( ف ــى قراطي ــج )دم ــي برنام ــاً ف ــه فكاهي ــك، وLBCتناولت ــد ذل ــراً بع ــرت خب ــار نش ــدة الدي جري
ومــن ثــم فــي نشــرتها فــي 19-1-2014. وقــد صــرح النائــب المرعبــي للنشــرة مبــرراً حضــوره بــأن المدعــى عليــه 
ــح،  ــذا التصري ــة له ــراءة متأني ــف حــده«. وبق ــك توق ــل شــي أن ــاس، اق ــح الن ــا واحــد يشــتغل لصال ــق عزيز...لم »صدي
ــل،  ــم بالقت ــه المته ــى علي ــة المدع ــل لمصلح ــك للتدخ ــى هنال ــب ال ــه ذه ــر بأن ــب أق ــي: أن النائ ــتخالص اآلت ــن اس أمك
ــه هــو واجــب عليــه كنائــب تجــاه النــاس الذيــن يعتبرهــم أصدقــاء أعــزاء أو أشــخاصاً صالحيــن.  وأنــه يعتبــر أن تدخل
امــا نقابتــا المحاميــن فــي طرابلــس وبيــروت فلــم تتخــذا أي موقــف. كمــا لــم يبــدر أي موقــف مــن مجلــس القضــاء األعلــى 

أو مــن وزارة العــدل أو المجلــس النيابــي.
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التعليق

مــن يمعــن فــي تفاصيــل الحادثــة وســياقها، يــدرك أنهــا تحمــل أبعــاداً سياســية وقانونيــة خطيــرة. فهــي ترشــح عــن مــّس 
خطيــر بحقــوق كل شــخص فــي لبنــان بالتقاضــي أمــام محكمــة حياديــة ومســتقلة وبالتمتــع بمحاكمــة عادلــة، كمــا ترشــح 
عــن مــس خطيــر باســتقاللية المحامــي والقاضــي علــى حــد ســواء. وهيكلهــا حقــوق وقيــم مصانــة فــي الدســتور والمواثيق 
الدوليــة التــي تشــكل جــزءاً ال يتجــزأ منــه. وانطالقــاً مــن ذلــك، يكــون معنيــاً بهــذه الحادثــة كل مواطــن قــد يحتــاج يومــاً 
الــى ســلوك طريــق العدالــة إلحقــاق حــق أو الدفــاع عنــه، وكل محــام أو قــاض حريــص علــى ممارســة دوره باســتقاللية.

والالفــت أن خــرق مبــدأ اســتقاللية القضــاء لــم يحصــل فــي هــذه الحالــة خلســةً أو بالخفــاء كمــا درجــت العــادة عليــه فــي 
لبنــان، بــل جــاء ســافراً جليــاً فــي وضــح النهــار. بــل إن أحــد المتورطيــن األساســيين فيــه، وهــو نائــب، لــم يجــد حرجــاً 
فــي اإلقــرار بــه والتعليــق عليــه علنــاً وعلــى محطــة تلفزيونيــة، منّوهــاً أن مــا فعلــه هــو واجــب تجــاه صديــق، وهــو أقــل 
مــا يمكــن أن يفعلــه تجــاه مــن يخــدم اآلخريــن. فإمــا أن يكــون هنــاك جهــل تــام مــن قبــل هــذا النائــب والمتورطيــن معــه 
فــي هــذه الحادثــة لمكانــة اســتقاللية القضــاء وأهميتــه وموضعــه المركــزي فــي نظــام ديمقراطــي، أو أن هــذا التصــّرف 
ــة ليــس باســتعطاف القضــاء أو التدّخــل بأعمالــه أو الضغــط  ــة جليّ أتــى عــن ســابق علــم وإدراك، وتكــون إذاً هنالــك نيّ

عليــه، بــل فــي إخضاعــه لقــوى األمــر الواقــع.

ــّق التقاضــي،  ــة اســتقاللية القضــاء وح ــع الســلطات المســؤولة عــن حماي ــزوم جمي ــو ل ــر خطــورة، ه ــد األم ــا يزي وم
وفــي مقدمتهــا مجلــس القضــاء األعلــى ونقابتــا المحاميــن فــي طرابلــس وبيــروت، ومــن بعدهــم وزارة العــدل، 
صمتــاً مطبقــاً وكأن شــيئاً لــم يحصــل. فقــد مــّر أكثــر مــن شــهرين دون أن يصــدر عــن أي منهــم أي موقــف أو 
 بــادرة ولــو مــن بــاب رفــع العتــب أو الصــوت. فــكأّن ثمــة تطبيعــاً للتدخــل فــي القضــاء، مهمــا بــات خطيــراً وســافراً.
وبنــاًء علــى ذلــك، وجبهــاً لهــذا التطبيــع، رأت المفّكــرة القانونيــة ضــرورة ملحــة فــي توثيــق هــذه الحادثــة وتســليط الضوء 

عليهــا والمطالبــة بمســاءلة المتورطيــن بهــا. وتبيانــاً لذلــك، تنشــر هنــا تقييمها الخــاص للوقائــع ولتكييفهــا القانوني.

في ثبوت توفّر ظروف ترهيبية من شأنها إثارة االرتياب المشروع بحياد القاضي. 1

الوقائــع الموثّقــة بينــت أن المدعــى عليــه دخــل الــى قصــر العــدل ومــن ثــم الــى غرفــة القاضــي مــن دون 
ــح أن  ــي، ويرج ــر القاض ــي محض ــلحاً ف ــه كان مس ــت أن ــد ثب ــه. وق ــن مرافقي ــدد م ــن وع ــة نائبي ــتئذان بصحب اس
ــة  ــي منطق ــا تحصــل ف ــع خطــورة هــو أنه ــد هــذه الوقائ ــا يزي ــي مســلحاً أيضــاً. وم ــم بق ــوه أو بعضه يكــون مرافق
ــل  ــي ظ ــتقبل(، وف ــار المس ــه )تي ــى علي ــا المدع ــان كم ــا النائب ــي اليه ــي ينتم ــة الت ــي للجه ــوذ سياس ــة بنف مصبوغ
ــي  ــر ف ــر تنتش ــذا الوزي ــور ه ــى أن ص ــارة ال ــدر اإلش ــها. وتج ــة نفس ــى الجه ــوب عل ــدل محس ــر ع ــة وزي والي
أرجــاء عــدة مــن قصــر العــدل. وعلــى هــذا األســاس، بــدا وكأنمــا تضافــرت فــي الحادثــة عناصــر الضغــط مــن 
عتــاد )ســالح( وعــداد )المرافقيــن( وقــوة سياســية )حضــور نائبيــن( وقــوة شــعبية )حصولهــا فــي منطقــة توالــي 

سياســياً تيــار المســتقبل(.

ومــن شــأن هــذه العناصــر مجتمعــةً أن تولّــد واقعيــاً ومنطقيــاً أجــواًء ترهيبيــة للقاضــي والمحامــي كمــا المتقاضــي 
ــة.  ــة وحيادي ــرف برصان ــى التص ــي عل ــدرة القاض ــروعاً بق ــاً مش ــد ارتياب ــواء، وأن توِج ــد س ــى ح ــم، عل الخص

ــه. ــة برّمت ــى مشــهد العدال ــة وعل ــة المعني ــى ســير القضي ــات ســلباً عل ــذه التداعي ــع، تنعكــس ه وبالطب
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االنتهاكات الكبرى والجرائم التي ارتُكبت في قصر العدل في طرابلس . 2

ــادئ  ــط انتهــاكاً لمب ــن أنهــا تشــكل ليــس فق ــاً، ســرعان مــا نتبي ــع وتكييفهــا قانون ــل الوقائ ــى تحلي ــن نعمــل عل حي
ــات. ــون العقوب ــوم قان ــم بمفه ــل أيضــاً جرائ دســتورية أساســية، ب

فعلــى صعيــد المبــادئ الدســتورية التــي انتُهكــت، نســجل أوالً مبــدأ اســتقاللية القضــاء المكــّرس فــي المــادة 20 من الدســتور 
اللبنانــي والمتّصــل طبعــاً بمبــدأ فصــل الســلطات المكــّرس أيضــاً فــي مقدّمــة الدســتور. فمــن أبــرز وجــوه اســتقاللية القضاء 

.l’apparence d’indépendance وجــود حمايــة ضــد الضغوط الخارجيــة، و«ظاهريــة« االســتقاللية

وال يحتــاج المراقــب الــى كثيــر مــن الجهــد ليتبيــن أن كال الوجهيــن لقــي صفعــة كبــرى بفعــل هــذه الحادثــة. فالحمايــة ضــد 
الضغــوط الخارجيــة تبــدو غائبــة تمامــاً مــا دامــت هــذه الحادثــة أظهــرت نقصــاً فادحــاً فــي تفتيــش الداخليــن الى محــل انعقاد 
الجلســة كمــا أظهــرت نقصــاً فادحــاً فــي محاســبة تصرفــات بهــذه الخطــورة. كمــا أن ظاهريــة االســتقاللية تنتفــي تمامــاً وفق 
اجتهــاد أوروبــي راســخ404 في حــال توفـّـر أســباب موضوعيــة مــن شــأنها أن تــؤدي الــى نشــوء شــكوك عنــد أحــد األطــراف 

بالنســبة الســتقالل القاضــي وحياديتــه، بمعــزل عمــا إذا كان التدّخــل قــد حصــل فعــالً أو لــم يحصــل.

ولعــل النــص العقابــي األكثــر إنتاجيــة فــي هــذه القضيــة هــو المــادة 329 مــن قانــون العقوبــات التــي تعاقــب كل شــخص 
يعيــق لبنانيــاً عــن ممارســة حقوقــه المدنيــة عبــر التهديــد والشــدة أو بــأي وســيلة أخــرى مــن وســائل اإلكــراه الجســدي أو 
المعنــوي، علــى أن يصــل العقــاب الــى ثــالث ســنوات إذا اقتــرف الجــرم جماعــة مــن ثالثــة أشــخاص وأكثــر وكان بعضهــم 
مســلحاً. فمــا حصــل يشــكل إعاقــة واضحــة لحــق المتقاضــي الخصــم )زوجــة ووالــد المجنــي عليــه قتــالً( باللجــوء الــى 
القضــاء والتمتــع بمحاكمــة عادلــة ومســتقلة، وهــو حــق أساســي ذو طبيعــة دســتورية طبعــاً. كمــا أنه يعيــق المحامــي الُموّكل 

عــن ممارســة مهنتــه فــي الدفــاع عــن موكليــه.

كمــا أن هــذه األفعــال تقــارب طبعــاً األفعــال التــي تشــملها المــادة 382 مــن قانــون العقوبــات والتي تعاقــب تهديــد القاضي أو 
أي شــخص يقــوم بمهمــة قضائيــة. وهــذا مــا نقــرؤه فــي القانــون الجزائــي الفرنســي الــذي يعاقــب ليــس فقــط التهديــد اللفظــي 
أو المباشــر وحســب، بــل أيضــاً أفعــال التخويــف وتاليــاً مجمــل التصرفــات والمواقــف المقلقــة والتــي مــن شــأنها المســاس 

بــاإلرادة الحــّرة لــدى مــن يواجههــا405.

والــى هــذه النصــوص العقابيــة، تقتضــي اإلشــارة الــى مخالفــة أصــول المحاكمــات الجزائيــة، وال ســيما لجهــة 
النائبيــن  دخــول  خــالل  مــن  متحققــاً  يكــون  االنتهــاك  وهــذا  حضــوره406.  وأصــول  التحقيــق  إجــراءات  ســرية 
 بمعيــة المدعــى عليــه الــى غرفــة القاضــي ومكوثهمــا هنــاك رغــم إعــالن القاضــي افتتــاح الجلســة بحضورهمــا.
كمــا تقتضــي اإلشــارة الــى أحــكام المــادة 419 عقوبــات التــي تعاقــب اســتعطاف القاضــي، وهــو أمــر ثابــت بإقــرار النائــب 
المرعبــي علــى شاشــة التلفزيــون. كمــا يقتضــي إجــراء تحقيــق علــى ضــوء هــذه الحادثــة حــول مــدى توفر عناصــر جرمي 

صــرف النفوذ 407أو إســاءة اســتعمال الســلطة408.

 CEDH 22 juin 1989, Langborger : وهــو معيــار كرســته المحكمــة األوروبيــة لحقــوق االنســان علــى ســبيل المثــال ال الحصــر فــي القــرارت اآلتيــة   - 404
c/ Suède, série A, no 155, § 32 ; CEDH 22 nov. 1995, Bryan c/ Royaume-Uni, req. no 19178/91, § 37. 
405 -   A. Fitte-Duval, Répertoire de droit pénal et de procédure pénale Dalloz, Vo Fonctionnaire et agent public, no 212 : » Les 
seconds )actes d’intimidation( induisent des attitudes suffisamment inquiétantes pour porter atteinte au libre-arbitre de la personne 
qui s’y trouve confrontée «. 

406 -   المادة 53 أ.م.ج.
407 -   يفتــرض صــرف النفــوذ توفــر دليــل علــى أخــذ أو التمــاس أجــر أو القبــول بوعــد بــه » بقصــد التأثيــر فــي مســلك الســلطات بأيــة طريقــة 

ــات(، ــوذ- المــادة 357 عقوب كانــت« )صــرف النف
408 -   يشــكل جرمــا اســتعمال الموظــف العــام » ســلطته أو نفــوذه مباشــرة أو غيــر مباشــرة ليعــوق أو يؤخــر تطبيــق القوانيــن أو االنظمــة )...( أو 
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في المسؤولية المؤسساتية في مساءلة المتورطين في هذه الحادثة:. 3

ورغــم خطــورة هــذه الحادثــة، لزمــت المؤسســات المعنيــة صمتــاً مطبقــاً إزاءهــا. وقــد تشــارك فــي هــذا الصمــت مجلــس 
ــس  ــي طرابل ــن ف ــا المحامي ــاء، ونقابت ــتقالل القض ــان اس ــي ضم ــى ه ــه األول ــرض أن غايت ــذي يفت ــى ال ــاء األعل القض
وبيــروت اللتــان يفتــرض أن غايتهمــا األولــى هــي الدفــاع عــن حــق الدفــاع والتقاضــي. وعليــه، بقيــت األفعــال المشــار 
اليهــا أعــاله بمــا فيهــا مــن خطــورة فائقــة بمثابــة األمــور المســكوت عنهــا. والموقــف الوحيــد الــذي ســجلته وزارة العــدل 
هــو مــا ورد فــي التحقيــق االــذي بثتــه LBC فــي 19-11-2014 ومفــاده أن الوزيــر أشــرف ريفــي الموجــود آنــذاك فــي 
الســعودية طلــب إثــر الحادثــة رفــع تقريــر شــامل عّمــا حصــل حتــى يتّخــذ اإلجــراءات المناســبة فــور عودتــه. ولــم يعلــن 

حتــى اللحظــة )بعــد أكثــر مــن شــهرين مــن حصولهــا( عمــا أســفر عنــه هــذا التحقيــق فــي حــال حصولــه أصــالً.

وهــذا الصمــت الــذي يــكاد يكــون أشــد خطــورة مــن الحادثــة نفســها، إنمــا يوجــب إجــراء مراجعــة مجتمعيــة ونقــداً ذاتيــاً 
لألولويــات التــي تقــود عمــل هــذه المؤسســات، والتــي يتوقــف عليهــا قبــل غيرهــا العمــل علــى إرســاء ثقافــة اســتقاللية 
القضــاء. فأمــام االنــزالق المســتمر فــي هــذا المجــال، ال نبالــغ إذا قلنــا إننــا فــي طــور تكويــن ثقافــة مناقضــة تمامــاً لمــا 
ان وجــدت هــذه المؤسســات ألجلــه: أي ثقافــة التدخــل فــي القضــاء. ومــا التطبيــع الــذي كشــفته هــذه الحادثــة إال شــاهد 

علــى ذلــك.

تنفيذ قرار قضائي أو مذكرة قضائية أو أي أمر صادر عن السلطة ذات الصالحية« وفق المادة 371 من قانون العقوبات. 
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 أبعد من المحكمة العسكرية، 
ماذا تعلّمنا قضية ميشال سماحة؟409

نزار صاغية

ــل  ــر الســابق ميشــال ســماحة بجــرم نق ــة الوزي ــاً بإدان ــي 13-5-2015، أصــدرت المحكمــة العســكرية حكم ف
متفّجــرات مــن ســورية الــى لبنــان ومحاولــة التآمــر للقيــام بأعمــال إرهابيــة. وقــد تميـّـز الحكــم بالعقوبــة الســجنية 
المخفّفــة بالنظــر الــى خطــورة األفعــال التــي تابعهــا الــرأي العــام عــن كثــب، بعدمــا عمــدت المحكمــة الــى تبرئــة 
ــف  ــنوات ونص ــع س ــدّدت بأرب ــجنية ح ــة الس ــت العقوب ــل. وكان ــة القت ــاب ومحاول ــي اإلره ــن جرم ــماحة م س
ــور  ــي للســنة الســجنية(. وف ــم القانون ــق الفه ــة أشــهر ونصــف وف ــالث ســنوات وأربع ــادل ث ــا يع ســجن )أي م
صــدور الحكــم، عكســت وســائل إعــالم عــدّة صدمــة الــرأي العــام إزاءه، وخصوصــاً أن فتــرة العقوبــة قاربــت 
تبعــا الحتســاب فتــرة التوقيــف الســابقة علــى االنتهــاء. وفيمــا تخفّــت قــوى 8 آذار عمومــاً وراء ُحرمــة الحكــم 
القضائــي، عبّــر بعــض أعيــان 14 آذار وفــي مقدمتهــم وزيــر العــدل أشــرف ريفــي ورئيــس الــوزراء الســابق 
ســعد الحريــري عــن ســخطهم الشــديد إزاء أحــكام مماثلــة، داعيــن إلــى اعــادة النظــر فــي اختصــاص القضــاء 
العســكرّي. ومــع التســليم بأهميــة فتــح النقــاش بشــأن القضــاء االســتثنائي ومــدى مالءمتــه وصــوال الــى تقليــص 
صالحياتــه ومنــع محاكمــة المدنيّيــن أمامــه ضمانا لمبــادئ المحاكمــة العادلــة410، فمــن الخطــأ أن يحجــب النقــاش 
الدائــر حــول هــذه المســألة ســائر الجوانــب الســلبية لهــذه القضيــة والتــي قــد تكــون أكثــر عمقــا منهــا. وهــذا مــا 

ســنحاول هنــا اإلضــاءة عليــه. 

الــدرس األول: مجاملــة األقويــاء أو حيــن يحــدد وزن اإلثبــات والعقوبــة علــى ضــوء وزن 
الشــخص موضــوع المحكمــة

مــن يقــرأ مــا خلــص اليــه الحكــم، ســرعان مــا يتبيــن أنــه أمــام حكــم »كاريكاتــوري« يظهــر فيــه بوضــوح شــديد توجــه 
المحكمــة الــى مجاملــة المتهــم، لجهــة وصــف األفعــال المعــزوة اليــه، وتحديــد العقوبــة المترتبــة عليهــا. وفيمــا ســارع 
كثيــرون الــى تفســير هــذه المجاملــة بســيئات نظــام القضــاء العســكري، فــإن التدقيــق فــي أعمــال المحاكــم إنمــا يظهــر أن 
المســألة هــي أعمــق مــن ذلــك بحيــث يظهــر هــذان العنصــران )وزن اإلثباتــات المقدمــة أمــام القضــاء ومقــدار العقوبــة( 
كأبــرز أدوات التمييــز االجتماعــي. فعمومــا تطلــب إثباتــات شــبه تعجيزيــة علــى ارتــكاب جرائــم معينــة عنــد مالحقــة 
ــة األشــخاص  ــي حال ــأنه ف ــّل ش ــا ق ــات مهم ــأي إثب ــذ ب ــا يؤخ ــؤالء، فيم ــل ه ــن قب ــن م ــأن أو مدعومي أشــخاص ذات ش

الذيــن ال دعامــة لهــم.

وفــي هــذا الخصــوص، يتضّمــن اســتدعاء النقــض الــذي قدمــه مفــوض الحكومــة لــدى المحكمــة العســكرية صقــر صقــر 
اضــاءات هامــة. ففــي مقاطــع عــدة منــه، تميــز هــذا االســتدعاء بأســلوب ســاخر غيــر معهــود يصــّور الحكــم علــى أنــه 
حكــٌم كاريكاتــوري. وهــذا مــا نقــرؤه مثــال فــي المقطــع الــذي انتقــد فيــه صقــر تبرئــة ســماحة مــن محاولــة القتــل العمــد. 

409 -   نشر في المفكرة القانونية، العدد 29، حزيران 2015.
410 -   ميريام مهنا، بَم ينتهك القضاء العسكري شروط المحاكمة العادلة؟ المفكرة القانونية، العدد 29، حزيران 2015.
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ف »هــل كانــت المحكمــة بحاجــة ألكثــر مــن تســليم ســماحة المتفجــرات لكفــوري وتحديــد الئحــة االهــداف لــه، واعتــذاره 
فــي الجلســة علنــاً مــن المفتــي الشــعار والنائــب الضاهــر، حتــى تقتنــع بتوفــر األدلــة بحــق ســماحة بجــرم محاولــة القتــل 
العمــدي؟ ... هــل كان يجــب انتظــار اســتعمال المتفجــرات فــي عمليــات االغتيــال والتفجيــر والتفخيــخ، حتــى تتــم إدانــة 
ــة القتــل العمدي؟«األمــر نفســه نجــده فــي المقطــع المتصــل بانتقــاد تبرئتــه مــن جنايــة  ميشــال ســماحة بجريمــة محاول
المــادة 335 عقوبــات الخاصــة بالتآمــر الرتــكاب عمــل إرهابــي مــع إدانتــه فقــط بمحاولــة التآمــر. فهنــا يســتغرب النقــض 
كيــف يمكــن أن تثبــت المحكمــة أن األدلــة متوافــرة بحــق المتهــم ميشــال ســماحة لجهــة االتفــاق مــع الغيــر علــى ارتــكاب 
ــرة.  ــس مؤام ــرة ولي ــة مؤام ــود محاول ــول بوج ــى الق ــص ال ــة، لتخل ــة الدول ــى هيب ــاءة ال ــاس واالس ــى الن ــات عل الجناي
»فكيــف تقــول المحكمــة فــي تعليلهــا أن الجــرم تــّم وأن االدلــة متوفــرة بحــق المتهــم علــى ارتــكاب هــذه الجنايــة ثــم تعــود 

وتدينــه بالمحاولــة فقــط؟«

ــت مــن عناصــر الجــرم، بــل ال  وبالطبــع، ســماحة ليــس النافــذ الوحيــد الــذي يســتفيد مــن المجاملــة القضائيــة فــي التثبّ
نذيــع ســّرا اذا قلنــا أن جرائــم أصحــاب النفــوذ قلّمــا تحــال أصــالً الــى القضــاء. ففــي حــال تجــّرأ أحدهــم علــى مقاضــاة 
ــى  ــق أو بأحســن األحــوال ال ــة أو قضــاء التحقي ــات العام ــة النياب ــي أروق ــأنها ف ــق بش ــي التحقي ــا ينته ــا م ــؤالء، غالب ه
ــات دامغــة بالصــوت  ــوال وجــود إثبات ــا ل ــى خواتيمه ــة لتصــل إل ــت هــذه القضي ــا كان ــع، م ــن لهــم. وبالطب ــة مرافقي إدان
ــام  ــن الته ــذا ع ــاره ه ــه خي ــن دون أن يمنع ــارد، وم ــدم ب ــال ب ــا وقات ــون ارهابيّ ــار أن يك ــل اخت ــى رج ــورة عل والص
األثمــار التــي يحبّهــا وهــو فــي حالــة ارتخــاء كلّــي. وعليــه، يُنتظــر بفعــل تتبّــع الــرأي العــاّم لتفاصيلهــا، أن تحتــّل هــذه 
القضيــة مكانــة خاصــة فــي الذاكــرة الجماعيــة وأن تســتحيل، رغــم شــيوع المجامــالت القضائيــة، مثــاالً يُضــرب عليهــا . 
ــن، تتراكــم االدعــاءات العامــة واألحــكام التــي تثبــت توفــر  وعلــى نقيــض هــذه المجاملــة الخاّصــة بمــن لهــم وزٌن معيّ
ــي حــاالت  ــا يحصــل خّصيصــا ف ــذا م ــل. وه ــن دون أي دلي ــا م ــة وأحيان ــة ضعيف ــن أدل ــا م ــة انطالق العناصــر الجرمي
األشــخاص مــن ذوي األوضــاع الهشــة، وفــي مقدّمهــم عامــالت المنــازل وفــق مــا أثبتتــه »المفكــرة« فــي العديــد مــن 
أعمالهــا. وهــذا أيضــا مــا نتبينــه أيضــا فــي حكــم ثــان ال يقــل كاريكاتوريــة عــن حكــم ســماحة وهــو يتصــل بمدنــي ســوري 
معــارض411. فــاذ تــذّرع هــذا األخيــر بــأن القضــاء العســكرّي ليــس مختّصــا ألنــه لــم يشــتْم الجيــش قــط وأن مراســالته 
الخاصــة بواســطة الواتســاب والفايســبوك والتــي ُضبِطــت علــى هاتفــه النقـّـال انمــا تعبـّـر عــن غيظــه ازاء المعاملــة التــي 
يلقاهــا مــن اللبنانييــن عمومــا مــن دون أي اشــارة الــى الجيــش أو الــى أي جهــاز عســكري أو أمنــي، فــان القاضــي المنفرد 
العســكرّي تجــاوز كل هــذه االعتبــارات وأعلــن نفســه مختصــا ليدينــه بارتــكاب جــرم المــّس بالجيــش مــن دون أي دليــل.

وبالطبــع، هــذا المنحــى )مجاملــة لألقويــاء مــن جهــة وتحامــل علــى ذوي األوضــاع الهشــة مــن جهــة أخــرى( ال يقتصــر 
علــى القضــاء العســكري انمــا يشــمل محاكــم عدليــة عــدة، وان كانــت أصــول هــذا القضــاء تســّهل انتهاجــه، طالمــا أن 

قراراتهــا تنبنــي علــى »نعــم« و«ال« مــن دون حاجــة الــى أي تعليــل.

الدرس الثاني: قضية سماحة هي أوال قضية تدّخل في القضاء 

االحتجاجــات التــي تنشــأ هنــا وهنالــك ضــدّ المحاكــم االســتثنائية وباألخــص العســكرية، وقــد حصــل الكثيــر منهــا فــي 
ــي  ــل ف ــا تمثّ ــذا م ــة. وه ــة العادل ــم بشــروط المحاكم ــع المته ــدم تمت ــت بشــكل خــاص بع ــي، اتصل ــرة الحــراك العرب فت
ــاره هــذا الحكــم  ــن أمــام محكمــة عســكرية«. لكــن مــا أث ــاده »عــدم جــواز محاكمــة المدنيّي الشــعار األكثــر رواجــاً ومف

411 -    القاضي العسكري يعاقب مدنيا سوريا بجرم من دون نص: أداة لمعاقبة كل ما يغيظنا، المفكرة القانونية، العدد 29، حزيران 2015.
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مــن تســاؤالت يتصــل باعتبــارات مختلفــة تمامــا، قوامهــا المجاملــة ومعاملــة االمتيــاز التــي حظــي بهــا ســماحة فــي هــذه 
ــم مــا يســتحقه  ــال فيهــا المتّه ــر ممــا هــي محكمــة ين ــرام تســويات أكث ــه كســاحة إلب ــي بــرزت علــى ضوئ المحكمــة الت
مــن عقــاب. وال نبالــغ اذا قلنــا أن قضيــة ســماحة هــي أوال قضيــة تدّخــل فــي القضــاء. فالعيــب األساســي فــي الحكــم )أي 
التدخــل إلرضــاء أطــراف سياســية معينــة( ال ينتــج عــن عوامــل خاّصــة بأصــول عمــل القضــاء العســكري، انمــا هــو 
يتأتـّـى عــن عوامــل يتشــارك فيهــا هــذا القضــاء مــع مراجــع قضائيــة عــدة، ومفادهــا تطبيــع التدخــل فــي شــؤون القضــاء 
عامــة. ويكفــي فــي هــذا اإلطــار التذكيــر بكلمــة رئيــس مجلــس شــورى الدولــة شــكري صــادر فــي حفــل إطــالق مشــروع 
»المفكــرة« حــول اســتقالل القضــاء فــي 20-4-2015 والتــي جــاء فيهــا أن »التدخــل السياســي فــي القضــاء وحشــي«. 
ويكــون تاليــا مــن الخطــأ هنــا أيضــا حصــر النقــاش بمــدى مالءمــة القضــاء العســكري مــن دون الحديــث عــن ضمانــات 
اســتقالل القضــاء وكيفيــة ردع التدخــالت الحاصلــة هنــا وهنالــك فــي شــؤونه. ومقاربــة المســألة مــن هــذا المنظــار، انمــا 
يــؤدّي ليــس فقــط الــى فــرض مقاربــة أكثــر شــموليةً ووضوحــاً، انمــا أيضــا الــى ترتيــب مســؤوليات مــن نــوع مختلــف، 
فتكــون الجهــات المعنيــة بالقضــاء مدعــوة ليــس فقــط الــى إلغــاء المحاكــم االســتثنائية لتعارضهــا مــع مبــادئ المحاكمــة 
العادلــة، بــل بالدرجــة األولــى الــى العمــل علــى تعزيــز ضمانــات اســتقاللية القضــاء وحمايتــه فــي وجــه التدخــالت التــي 
ــأّي  ــك ب ــك. أمــا أن تعلــن وزارة العــدل نيتهــا فــي إلغــاء المحاكــم االســتثنائية مــن دون أن تقــرن ذل ــا وهنال تحصــل هن
خطــة لوضــع حــدّ للتدّخــالت فــي شــؤون القضــاء أو لتعزيــز اســتقالليّته أو أن تظهــر أّي حساســيّة ازاءه، فــان ذلــك كالم 
يتيــح التســاؤل جديـّـا حــول مــدى جديـّـة سياســتها االصالحيــة أو مصداقيّتهــا. ولتبيــان أهميــة هــذه المحاذيــر، يكفــي النظــر 
فــي األوضــاع التــي وصلــت اليهــا المحاكــم المصريــة: فبعدمــا صبـّـت ثــورة ينايــر 2011 جــام غضبهــا علــى المحكمــة 
العســكرية ومحاكــم الطــوارئ ممــا انعكــس فــي الدســتور الجديــد، اذا بأحــكام تصــدر عــن المحاكــم العاديـّـة بإعــدام مئــات 
األشــخاص فــي ختــام محاكمــات جماعيــة )سياســية( تفــوق مــن حيــث طابعهــا الكاريكاتــوري بكثيــر األحــكام التــي كانــت 

تصــدر عــن تلــك المحاكم. 

وفــي هــذا اإلطــار، مــن حــّق الــرأي العــاّم التســاؤل: »مــاذا فعلــت وزارة العــدل حيــن حضــر مدّعــى عليــه بالقتــل الــى 
قصــر العــدل يصحبــه نائبــان ينتميــان الــى الفريــق السياســي لوزيــر العــدل وعــدد مــن مرافقيــه المســلّحين فــي شــهر 
تشــرين الثانــي الماضــي، فدخــل مــع النائبيــن وبحوزتــه ســالحه الشــخصي الــى غرفــة قاضــي التحقيــق ليصــار الــى 
اســتجوابه؟ )مــن يســتجوب مــن فــي ظــروف كهــذه؟( فهــل هــي اتخــذت أي تدبيــر بهــذا الشــأن؟ هــل هــي طلبــت مــن 
النيابــة العامــة أن تتحــرك، أن ترفــع الحصانــة عــن النائبيــن المذكوريــن؟ وأليــس مــن شــأن التغاضــي عــن أعمــال مماثلــة 
أن يــؤدّي الــى تطبيــع التدخــل فــي القضــاء وأن يشــّرع البــاب أمــام جميــع أشــكال الترغيــب والترهيــب وتاليــا أمــام أحــكام 
وقــرارات المجاملــة لمجمــل أصحــاب النفــوذ أو األصــّح لــكل محمــّي مــن قبلهــم؟ ومــا هــّم فــي حــال اســتتباب ظــروف 

كهــذه أن يكــون القاضــي بنجمــة أو مــن دون نجمــة؟

أمــا الشــق الثانــي لهــذا الــدرس، وهــو ال يقــّل أهميــة، فمفــاده عــدم جــواز إناطــة مهــام كبــرى بحجــم مكافحــة االرهــاب 
بمحكمــة ال تتوفــر فيهــا ضمانــات كافيــة الســتقالليتها. فمحاكمــة جرائــم خطيــرة كجرائــم اإلرهــاب تتأثــر ليــس فقــط فــي 
طبيعــة المحكمــة المختصــة للنظــر بهــا، انمــا أيضــا بمنعــة القضــاة الذيــن تتألـّـف منهــم. فهــذه القضيــة التــي تســنى للــرأي 
ــي مكافحــة  ــدرة القضــاء العســكري ف ــى ق ــة عل ــى أّن المراهن ــا عل ــا فّج ــا تشــكل اثبات ــب، انم ــا عــن كث ــام أن يتابعه الع
االرهــاب، ليســت ســوى وهــم. وكان الــرأي العــام قــد تلقــى االشــارات نفســها عنــد االفــراج عــن بعــض المتهميــن فــي 
قضايــا ارهــاب تبعــا لتدخــالت سياســية، وفــي مقدمتهــم المدعــو شــادي المولــوي. ومــن هــذه الزاويــة، نصبــح أمــام قضــاء 
تتراكــم فيــه الســلبيات لجهــة المحاكمــة العادلــة مــن دون أن يكــون لديــه مــا يقنــع الــرأي العــام وخصوصــا لجهــة قدرتــه 
علــى مكافحــة االرهــاب والجرائــم الخطــرة. ومــن شــأن ذلــك أن ينــزع عنــه ورقــة التيــن التــي كان يســتر بهــا عيوبــه أو 

علــى األصــح يســتر بهــا المدافعون هــذه العيوب.   
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الــدرس الثالــث: التشــهير بالقضــاء أو التكتــم بشــأنه، أســاليب غيــر مجديــة لمكافحــة التدّخــل فــي 
شؤونه

الــدرس الثالــث مــا يــزال غامضــا ومبهمــا. وهــو يتأتــى ليــس عــن الحكــم انمــا عّمــا أعقبــه مــن نقــاش غيــر مباشــر بيــن 
وزيــر العــدل ومجلــس القضــاء األعلــى. ففيمــا ســارع ريفــي فــور صــدور الحكــم فــي 13-5-2015 الــى انتقــاده بشــدة 
ــي412، أصــدر  ــش القضائ ــة التفتي ــى هيئ ــكرية ال ــة العس ــة المحكم ــي غرف ــة ف ــة الجالس ــة العدلي ــة القاضي واعــالن إحال
ــم  ــى أســاس أن مؤاخــذة القضــاة تت ــة عل ــى التشــهير بهــذه القاضي ــن اعتراضــا عل ــا تضّم ــى بيان ــس القضــاء األعل مجل
مــن خــالل اآلليــات الرســمية »المحكومــة بجملــة شــروط أهمهــا الســّرية، فــال يجــوز خرقهــا عبــر اإلعــالن عــن إحالــة 
قــاض بالــذات علــى التفتيــش القضائــي أيــاً كانــت األســباب أو الظروف«.وفــي االتجــاه نفســه، ألمــح البيــان الــى عــدم 
جــواز انتقــاد الحكــم طالمــا أن النظــام القضائــي فــي لبنــان يلحــظ طرقــاً للمراجعــة ضــدّ أّي قــرار يُشــكى منه.وفيمــا أن 
هــذا التجــاذب حــول أصــول انتقــاد القضــاة واألحــكام القضائيــة مســتمّر منــذ فتــرة طويلــة )وأعمــال »المفكــرة« جــزٌء 
أساســيٌّ منــه(، فإنّــه تميّــز فــي هــذه القضيــة بحصولــه بيــن المرجعيــن الرســميين المعنييــن بتنظيــم القضــاء. ومــن هــذه 
الزاويــة، يصلــح هــذا النقــاش كمــادة للتدريــس hypothèse d’école حــول المقاربــات المختلفــة بهــذا الشــأن. والمعيــار 
ــم مــدى ســدادتهما هــو مــدى فعاليتهمــا فــي مكافحــة اآلفــة الكبــرى التــي يعانــي منهــا القضــاء  ــه لتقيي ــذي ننطلــق من ال
وهــي التدخــل فــي شــؤونه. فأيهمــا األكثــر فعاليـّـة مــن هــذه الوجهــة؟ التشــهير بالقضــاء أم التســتر عليــه ومحاســبته وفــق 
شــرط الســرية عنــد االقتضــاء؟ والفرضيــة التــي نطرحهــا هنــا هــو أن كال الموقفيــن جانــب هــذا الهــدف األساســّي وان 
كنــا نشــارك بالكامــل انتقــاد مجلــس القضــاء األعلــى لموقــف وزيــر العــدل فــي تعّرضــه علنــاً لقاضيــة، قبــل االســتماع 

اليهــا أو القيــام بــأي تحقيــق. 

فمــن يتفّحــص موقــف الوزيــر فــي ظــّل غــّض طرفــه عــن مختلــف أشــكال التدخــل فــي شــؤون القضــاء، ســرعان مــا 
يتبيـّـن أنــه ينــدرج ضمــن سلســلة مــن المواقــف السياســية التــي تستســهل تحميــل القضــاة مســؤولية الخلــل القضائــي، مــن 
دون إيــالء أي اهتمــام لحجــم التدخــالت أو لمحاســبة المتدخليــن فــي هــذه األعمــال أو حتــى لتعزيــز ضمانــات القاضــي 
إزاء هــذه التدّخــالت. فكأنمــا الخلــل ال يتأتّــى مــن التدّخــل الــذي لــه أن يتوســع بقــدر مــا يرغــب أصحــاب النفــوذ انمــا 
فقــط مــن رضــوخ القاضــي لــه. واذا أردنــا أن نرســم رســما كاريكاتــورا لهــذه السياســة، أمكننــا القــول أن تخويــف القضــاة 
ال يشــكل وفــق هــذا المنطــق مشــكلة، المشــكلة كل المشــكلة تكمــن فــي خــوف القضــاة. فكأنمــا نريــد مــن القضــاة نتيجــةً 
معنيــة فيمــا نتبــّرأ مــن جميــع مســؤولياتنا فــي نــزع األلغــام التــي مــن شــأنها نســف امكانيــة الوصــول الــى هــذه النتيجــة. 
وبالطبــع، المحّصلــة العمليــة لهــذه المقاربــة هــو أن ال بــأس أن نتدخــل فــي القضــاء وأن يرضخــوا لنــا، أمــا اذا رضخــوا 
ألخصامنــا، فبإمكاننــا أن نتعامــل مــع رضوخهــم علــى أنــه معصيــة كبــرى تســتوجب محاســبتهم كمــا حصــل فــي قضيــة 
ســماحة. ومــن شــأن هــذا األمــر أن يجعــل القاضــي بالطبــع أكثــر ضعفــا وعرضــة للتدّخــل، ويحــدّ مــن امكانياتــه فــي 
دفــع التدّخــل عنــه، طالمــا أنــه هــو وحــده الــذي يُســاءل بمعــزل عــن الــذي تدّخــل فــي شــؤونه. ويلتقــي هــذا التوجــه فــي 
عمقــه مــع الحديــث بــأّن ضمــان اســتقالل القاضــي يكمــن فــي شــخصه، فــي مــوازاة التقليــل مــن شــأن المطالــب بتعزيــز 
الضمانــات التشــريعية والواقعيــة لهــذه االســتقاللية. فأمــا هــو جيــد ويكــون مســتقال، وامــا هــو ســيئ ويخضــع للتدخــالت. 

أمــا التدخــالت فهــي تبقــى مــن طبيعــة األشــياء ويقتضــي التعامــل معهــا علــى أنهــا كذلــك. 

ومــا يزيــد قابليــة تصــرف ريفــي لالنتقــاد هــو أنــه لــم يكتــِف بإحالــة القاضيــة الــى التفتيــش، إنمــا أحــاط هــذه اإلحالــة 
بإعــالن مــدّوٍ عنهــا. فعلــى فــرض وجــوب اتخــاذ اجــراءات لمحاســبة القاضيــة علــى اشــتراكها فــي هــذا الحكــم )وال نريــد 

412 -   وهي القاضية العدلية الوحيدة وتضم الغرفة باالضافة اليها أربعة ضباط يرأس أحدهم الغرفة. 
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المناقشــة اآلن بذلــك(، فــإن ســلطة وزيــر العــدل تخّولــه مباشــرة هــذه اإلجــراءات أمــام هيئــة التفتيــش القضائــي التــي 
تدخــل ضمــن المؤسســات التابعــة لوزارتــه، وبإمكانــه ضمــان حســن ســير هــذه اإلجــراءات مــن دون حاجــة الــى خــرق 
الســرية التــي ترعاهــا مــن حيــث المبــدأ. أمــا أنــه اختــار أن يفاخــر بذلــك، فــإن موقفــه يرشــح عــن تفاخــر دعائــي علــى 
حســاب القضــاة بــل أخطــر مــن ذلــك عــن مســعى تخويفــي لهــم. فمــن شــأن موقــف مماثــل أن يــؤدّي الــى اســتيالد ســابقة 
مفادهــا تســليح وزيــر العــدل بســالح التشــهير بالقضــاة كلمــا راق لــه ذلــك، قبــل بــدء التحقيــق معهــم أو تمكينهــم حتــى مــن 
الدفــاع عــن أنفســهم، األمــر الــذي يعكــس مّســا كبيــرا باســتقالل القضــاة ويحتمــل أن يتحــّول الــى بــاب كبيــر إلضعافهــم 
وتوســيع هامــش التدخــل فــي شــؤونهم. ثــم، أليــس مــن التناقــض أن تعــزَو وزارة العــدل خلــل المحاكمــة الــى االجــراءات 

المتبعــة أمــام القضــاء العســكري، وأن تقــوم فــي الوقــت نفســه بتحميــل القاضيــة المدنيــة الوحيــدة مســؤولية الحكــم؟  

ولكــن، بالمقابــل، ومــع تســليمنا بعــدم مالءمــة اإلعــالن الــوزاري، فــإن ذلــك ال يعنــي بالمقابــل وجــوب حصــر مؤاخــذة 
القضــاة ضمــن اآلليــات الرســمية )الســرية( كمــا ورد فــي بيــان مجلــس القضــاء األعلــى الصــادر ردا عليــه. فكمــا أن 
الخــروج عــن هــذه اآلليــات لمــن يملــك وســائل التحكــم بهــا يشــكل مبدئيــا انتهــاكا غيــر مبــرر الســتقالل القضــاء وتحويــرا 
ــن  ــى تحريكهــا كمــا هــي حــال المتقاضي ــن ليــس لهــم أّي قــدرة عل ــى الذي ــان فرضهــا عل ــه، ف للســلطة التــي أعطيــت ل
والمنظمــات الحقوقيــة يــؤدّي عمليــاً الــى تجريــد هــؤالء مــن وســائل اعتــراض أساســية قــد تكــون مفيــدة لحمايــة اســتقالل 
القضــاء فــي مواجهــة الفســاد والتدخــالت فــي شــؤونه. وهــي تكــون ضروريــة كلمــا شــاب هيئــة التفتيــش القضائــي عيــٌب 
ــا، وفيمــا أخطــأ وزيــر العــدل فــي تحويــل المحاســبة الــى  ــٌل معيــن، كمــا يحصــل فــي غالــب األحيــان. ومــن هن أو خل
ــى تمســكه بهــا أن  ــس القضــاء األعل ــن مجل ــي أعل ــد باألصــول الت ــإن مــن شــأن التقيّ أداة لضــرب اســتقالل القضــاء، ف
يحــدّ مــن امكانــات المحاســبة )المحاســبة االعالميــة والشــعبية والتــي قــد تصبــح فــي أحيــان كثيــرة المحاســبة الوحيــدة 
الممكنــة( تحــت مســّمى اســتقاللية القضــاء وهيبتــه. وقــد يكــون هنــا مــن المفيــد التذكيــر بسياســة وزارة العــدل المتبعــة فــي 
التســعينيات والتــي ذهبــت الــى حــد اقتــراح قانــون يحمــل تســمية »قانــون تجريــم المــس بهيبــة القضــاء«، بهــدف مالحقــة 
كل مــن يتعــرض للقضــاء بمعــزل عــن مــدى صوابتيــه. وهــي سياســة أدت عمليــا الــى عكــس مــا تعلنــه: فبفعــل الصمــت 
المفــروض صونــا لهيبــة القضــاء، تــم عمليــا تحصيــن هيبــة مجمــل الذيــن يتدخلــون فــي أعمالــه وبــكالم آخــر مجمــل 
الذيــن ينتهكــون حرمتــه مــن دون أن يكــون لهــم أي نصيــر أو مدافــع. وهــذا مــا شــّرع األبــواب واســعة أمــام تراجــع األداء 

القضائــي وإحــالل ثقافــة التدخــل محــل ثقافــة االســتقاللية التــي باتــت فــي مســتواها األدنــى.

التســاؤل نفســه يُطــرح وبشــكل أكثــر إلحاحــاً علــى ضــوء تحذيــر مجلــس القضــاء األعلــى إزاء التعــّرض لألحــكام غيــر 
ــام  ــاً والوعــي الع ــم بشــأن القضــاء العســكري والقضــاء عموم ــذا الحك ــن ه ــا م ــي نعرفه ــدروس الت ــل ال ــة. ولع النهائي
ــر  ــي عــن التعــّرض لحكــم غي ــا كان الّضــرر المتأتّ ــف بالكامــل. فمهم ــا كلهــا عوامــل تدحــض هــذا الموق الناشــئ عنه
نهائــي، ثّمــة فائــدة قصــوى فــي االســتفادة مــن حكــم كاريكاتــوري مماثــل لتعزيــز الوعــي بمخاطــر التنظيــم القضائــي 

وبضــرورات االســتنفار إلصالحــه. بالطبــع، علــى المجلــس قبــل غيــره أن يدعــو الــى ذلــك.
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األمن العام ينتهك حقوق المحتجزين وسلطة القضاء مجددا414ً

غيدة فرنجية

ســتة أشــخاص يُحتجــزون منــذ أشــهر عديــدة دون محاكمــة فــي نظــارة المديريــة العامــة لألمــن العــام. ســتة أشــخاص 
يُحرمــون مــن الحريــة فــي زنزانــات تحــت األرض خالفــا للقانــون ولقــرارات قضائيــة صريحــة وعلــى مســافة أمتــار 
ــام  ــن الع ــة لألم ــة العام ــزم المديري ــخ 2015/4/22 يُل ــي بتاري ــد صــدر أمــر قضائ ــروت. فق ــي بي ــدل ف مــن قصــر الع
)األمــن العــام( بإطــالق ســراح هــؤالء فــوراً، إال أن هــذه األخيــرة مــا تــزال تتمنّــع عــن ذلــك. وينــدرج هــذا التصــّرف 
فــي إطــار ممارســات ممنهجــة اســتنّها ودرج عليهــا األمــن العــام، فــي مجــال احتجــاز األجانــب، مــن دون أي مراعــاة 

للدســتور والقانــون والقضــاء. 

حيثيات القضية: توقيف إدارّي لالجئين رغم استحالة ترحيلهم 

ــن  ــدة لشــؤون الالجئي ــم المتح ــة األم ــل مفوضي ــن قب ــم م ــراف به ــم االعت ــون ســودانيون ت ــم الجئ ــتة ه األشــخاص الس
بعــد دراســة لطلبــات اللجــوء التــي تقدمــوا بهــم. وقــد أظهــرت هــذه الدراســة أن لديهــم مخــاوف جديــة ومشــروعة مــن 
ــى  ــة، قــرر األمــن العــام توقيفهــم عل ــى بلدهــم. ورغــم تمتعهــم بهــذه الصف التعــرض لالضطهــاد فــي حــال عودتهــم ال
خلفيــة مخالفــة نظــام اإلقامــة فــي نظارتــه، مبقيــا اياهــم هنالــك طــوال أشــهر عــدة مــن دون أي محاكمــة بــل مــن دون أن 
يتســنى لهــم المثــول أمــام أّي قــاض، وال حتــى النيابــة العامــة. وقــد تراوحــت آمــاد احتجازهــم بيــن ثالثــة وســبعة أشــهر. 
ومــن النافــل القــول أن هــذا االحتجــاز يشــكل تمــردا علــى القانــون الــذي يســمح لألمــن العــام بتوقيــف األجنبــي إداريــاً فــي 
حالــة واحــدة فقــط، وهــي فــي ســياق التمهيــد لترحيلــه عمــال بقــرار عــن مديــر عــام األمــن العــام بإخراجــه علــى خلفيـّـة أن 
وجــوده يشــّكل ضــرراً علــى األمــن والســالمة العاميــن. وفــي هــذه الحالــة اليتيمــة، يقتضــي الحصــول مســبقا علــى موافقــة 
النيابــة العامــة علــى التوقيــف415. وعليــه، ال يوجــد أي أســاس قانونــي لتوقيــف األجانــب الذيــن ال يجــوز ترحيلهــم، وهــذا 

ينطبــق بالضــرورة علــى الالجئيــن المعتــرف بهــم مــن قبــل األمــم المتحــدة. 

وتبعــا لهــذا االحتجــاز التعســفي والمتمــادي، تقــدم المحتجــزون الســتة بطلــب أمــر علــى عريضــة الــى قاضــي األمــور 
المســتعجلة مطالبيــن بإطــالق ســراحهم. وعلــى أساســه، أصــدر قاضــي األمــور المســتعجلة فــي بيــروت جــاد معلــوف 
قــراراً بتاريــخ 2015/4/22، قضــى بقبــول طلبهــم وتاليــا إطــالق ســراحهم فــوراً تحــت طائلــة غرامــة إكراهيــة قدرهــا 
200 ألــف ليــرة عــن كل يــوم تأخيــر فــي إطــالق ســراح أّي منهــم. وقــد قضــى القــرار عــالوة علــى ذلــك بعــدم إخراجهــم 
مــن البــالد لمــدة ثالثــة أشــهر بــدءا مــن تاريــخ إطــالق ســراحهم، وعلــى أن يتخــذوا فــور حصــول ذلــك محــل إقامــة 
واضــح يُبلــغ الــى اإلدارة المختصــة. ورغــم وضــوح األمــر القضائــي وابالغهــا ايــاه عــن طريــق هيئــة القضايــا بتاريــخ 

2015/4/24 ورســمياً فــي 2015/4/29، مــا تــزال المديريــة العامــة لألمــن العــام ترفــض لغايــة اليــوم تنفيــذه. 

414 -    نشر في المفكرة القانونية، العدد 29، حزيران 2015. 
415 -    المادتين 17 و18 من القانون الصادر في 1962/7/10
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القضاء ُملزم بالتدخل في حال تعدي اإلدارة على الحرية الشخصية

وبالرجــوع الــى بنــاءات القــرار القضائــي، نلحــظ بدايــة أنــه انطلــق مــن واقعــة مفادهــا وجــود فــراغ قانونــي فــي مســألة 
توقيــف األجانــب قبــل إخراجهــم مــن البــالد، ليعتبــر المحاكــم ملزمــة بفعــل هــذا الفــراغ بالتدخــل ألخــذ التدابيــر الالزمــة 

لضمــان حقــوق األفــراد الموجوديــن علــى األراضــي اللبنانيــة. وبالنتيجــة، اســتند تحليلــه علــى المبــادئ التاليــة:

أن الحريــة الشــخصية هــي مــن الحقــوق األساســية المكفولــة فــي الدســتور اللبنانــي، ممــا يمنــع توقيــف أو احتجــاز أي 
شــخص إال وفقــاً للقانــون. فالحريــة هــي األســاس وحجــز الحريــة هــو االســتثناء؛

ــه  ــة اعتقال ــي قانوني ــى محكمــة لكــي تفصــل مــن دون ابطــاء ف ــه الرجــوع ال ــرم مــن حريت أن مــن حــق أي شــخص ُح
ــي؛ ــر قانون ــال غي ــه إذا كان االعتق ــراج عن ــر باإلف وتأم

أن األجنبي يتمتع كاللبناني بالحقوق األساسية المصانة بموجب الدستور واالتفاقيات الدولية؛

ــق  ــي مطل ــى ف ــة، ويبق ــوق الفردي ــة بالحق ــات المتعلق ــة الضمان ــر كاف ــرار إداري ال يوف ــب ق ــة بموج ــز الحري أن حج
ــاز؛ ــة لالحتج ــة الحق ــذه الرقاب ــت ه ــاء، وإن كان ــة القض ــاً لرقاب ــوال خاضع األح

أن التوقيــف القضائــي يخضــع ألصــول صارمــة وال يمكــن للقاضــي توقيــف أي شــخص لمــدة غيــر محــددة. وتاليــا، ال 
يمكــن لــإلدارة توقيــف أي شــخص دون أي قيــد بالنســبة للمــدة طالمــا أن الســلطة القضائيــة عاجــزة عــن ذلــك.

وإســتناداً الــى هــذه المبــادئ، اعتبــر القاضــي أن احتجــاز األشــخاص الســتة حصــل بموجــب عمــل إداري مــادي وأنــه 
يشــكل تعديــا واضحــا علــى حقوقهــم ممــا يفــرض علــى القاضــي التدخــل لوضــع حــد لــه. فاالحتجــاز االداري ممكــن فقــط 
الســتكمال إجــراءات الترحيــل مــن  دون أن يشــكل عقوبــة، وال يمكنــه بأيــة حــال أن يبقــى غيــر محــدد المــدة، ومــن دون 

مبــرر تفرضــه هــذه االجــراءات. 

ويأتــي هــذا القــرار متناســقاً مــع موقــف ثابــت ومســتقر منــذ العــام 2009 لقضــاء األمــور المســتعجلة فــي مناطــق مختلفــة 
فــي لبنــان، آل الــى اعتبــار احتجــاز الالجئيــن مــن قبــل األمــن العــام بعــد انتهــاء محكوميتهــم أو مــن دون إحالتهــم الــى 
ــز عــن االجتهــادات  ــا مــن قبــل اإلدارة علــى الحقــوق الفرديــة.416 لكــن هــذا القــرار تميّ المحكمــة، غيــر قانونــّي وتعديّ
ــت شــرحا مســهبا  ــى طــول 17 صفحــة تضمن ــا عل ــم تفصيله ــي ت ــا والت ــة ودقته ــى أســناده القانوني ــة غن الســابقة لناحي

للمبــادئ الدســتورية واالتفاقيــات الدوليــة والقوانيــن اللبنانيــة واالجتهــادات الدوليــة.

انتهاكات األمن العام الممنهجة: مسألة احتجاز األجانب خارج رقابة القضاء؟

ورغــم وضــوح األمــر القضائــي، امتنــع األمــن العــام، لمــدة تجــاوزت حتــى كتابــة هــذه الســطر الشــهر، عــن تنفيــذه. 
ــة: ــذي ينــدرج ضمــن ممارســة ممنهجــة، المالحظــات التالي ويســتدعي هــذا التصــرف ال

ــه يمــّس بالحقــوق الفرديــة لالجئيــن المحتجزيــن: فعــدا أنــه يمــّس بحريتهــم الشــخصية وحقهــم بالحمايــة ازاء  أوالً: إنّ
التوقيــف التعســفي والترحيــل، فهــو يمــّس أيضــاً بحقّهــم بتنفيــذ األحــكام القضائيــة الــذي يشــكل أحــد أهــّم أوجــه الحــق 

416 -    راجع األحكام المنشورة في دراسة »اللجوء الى االحتجاز التعسفي: سياسة فوق الدستور«، جمعية رواد فرونتيرز، 2010



338

أعمال المرصد المدني الستقالل القضاء وشفافيته 2015-2014

المفكرة القانونية 2016

بالمحاكمــة العادلــة. وكلهــا حقــوق مّكرســة فــي عــدد مــن المواثيــق الدوليــة. كمــا أن هــذا االنتهاك يتجــاوز الحالــة الخاصة 
للمحتجزيــن الســتة، علــى أســاس أنــه ينضــوي ضمــن ممارســة منهجيــة لالحتجــاز التعســفي لالجئيــن كمــا أســلفنا. فاألمــن 
ــا مــا يســتخدم االحتجــاز غيــر القانونــي كوســيلة ضغــط لاللتفــاف علــى مبــدأ عــدم ترحيــل الالجئيــن: فإمــا  العــام غالب
أن يوافقــون علــى العــودة الــى بالدهــم، وإمــا أن تنجــح مفوضيــة األمــم المتحــدة لشــؤون الالجئيــن فــي إعــادة توطينهــم 
فــي بلــد آخــر.417 ورغــم إدانــة هــذه الممارســة مــراراً مــن قبــل القضــاء اللبنانــي418 والهيئــات الدوليــة المعنيــة، ال ســيما 
الفريــق العامــل المعنــي باالحتجــاز التعســفي التابــع لألمــم المتحــدة، فانــه يســتمر العمــل بهــا منــذ ســنوات، بدرجــة أو 
ــه  ــه وتعليمات ــي طــرق عمل ــوم أي إرادة واضحــة باعــادة النظــر ف ــى الي بأخــرى، مــن دون أن يظهــر األمــن العــام حت

الداخليــة فــي هــذا الشــأن.419 

ثانيــاً: إنــه يمــس بســلطة القضــاء وقــوة القــرارات القضائيــة: فمــاذا يعنــي أن يرفــض جهــاز إداري تنفيــذ أمــر قضائــي 
ــلطات  ــدأي فصــل الس ــيما مب ــتورية وال س ــادئ الدس ــض المب ــاف القضــاء وتقوي ــى اضع ــك ال ــؤدي ذل ــح؟ وأال ي صري
واســتقاللية القضــاء؟ وبالطبــع، تضــع هــذه الممارســة األمــن العــام فــي مواجهــة متواصلــة ومزمنــة مــع المحاكــم، علمــا 
ــى  ــى اللجــوء ال ــا يضطــر الناشــطون ال ــاً م ــه غالب ــجل أن ــا.420 ويُس ــر اســتيائه ازاءه ــواَن عــن تظهي ــم يت ــا ل أن بعضه
ــة  ــة العراقي ــة الالجئ ــة، أشــهرها قضي ــا مماثل ــة فــي قضاي ــذ األحــكام القضائي ــى األمــن العــام لتنفي االعــالم للضغــط عل

يســرى العامــري.421 

ثالثــا: إنــه يهــدف الــى جعــل نظــارة األمــن العــام بــؤرة خــارج القانــون وبمنــأى عــن رقابــة القضــاء: فانتهــاكات األمــن 
العــام تظهــر وكأنــه يصــّر علــى ممارســة صالحياتــه فــي التوقيــف اإلداري لألجانــب بمنــأى عــن أي رقابــة قضائيــة. 
ومــا يعــزز هــذه الفرضيــة هــو منــع المحاميــن مــن زيــارة المحتجزيــن ومــن ضمنهــم المحتجزيــن اداريــا فــي نظــارة 
األمــن العــام رغــم حيازتهــم علــى وكاالت منظمــة قانونــاً. وغالبــاً مــا يُبــّرر ضبــاط األمــن العــام هــذا المنــع بعــدم حاجــة 
األجانــب لحــق الدفــاع عنهــم أمــام األمــن العــام كونــه ليــس ســلطة قضائيــة، أو بعــدم جــدوى تدخــل المحاميــن إذ ال تأثيــر 
لعملهــم علــى قــرارات األمــن العــام التــي غالبــاً مــا تــؤدي الــى الترحيــل، أو حتــى بواجبــه فــي حمايــة األجانــب الموقوفيــن 
ازاء تعّرضهــم لالســتغالل مــن قبــل المحاميــن. وبالطبــع ال حاجــة لبــذل جهــد كبيــر لتبيــان وهــن هــذه الذرائــع، التــي 
تجعلنــا نقــف أمــام اســتنتاج مــن اثنيــن. فإمــا أن ثمــة جهــال حقيقيــا بأهميــة حــق الدفــاع والحــق بالمشــورة القانونيــة لــكل 
شــخص محــروم مــن حريتــه ســواء كان التوقيــف إداريــاً أو قضائيــاً، وإمــا أن ثمــة وجــود نيــة واضحــة لعــزل الموقوفيــن 
األجانــب عــن أي تواصــل مــع محاميهــم، علــى نحــو يحــد مــن حقهــم باللجــوء الــى القضــاء، ويُبقــي االحتجــاز اإلداري 
بمنــأى عــن أي رقابــة قضائيــة. فخالفــاً ألماكــن التوقيــف األخــرى، ال يوجــد آليــة واضحــة تســمح للموقوفيــن فــي نظــارة 
ــن  ــم أو الطع ــة مشــروعية احتجازه ــة بمراجع ــدف المطالب ــة ســواء به ــع الســلطات القضائي ــام بالتواصــل م ــن الع األم
بقــرارات الترحيــل الصــادرة بحقهــم، أو حتــى طلــب معاينــة طبيــب يفتــرض أن تعينــه النيابــة العامــة فــي حــال تعّرضهــم 
لســوء معاملــة. وقــد وثقــت المفكــرة القانونيــة حــاالت عديــدة تعــرض فيهــا بعــض األجانــب الموقوفيــن لســوء المعاملــة 

417 -    »اللجوء الى االحتجاز التعسفي: سياسة فوق الدستور«، جمعية رواد فرونتيرز، 2010
418 -    جمعية رّواد فرونتيرز، حق اللجوء 2010: القضاء يواجه اإلدارة، الفكرة القانونية، العدد صفر، نيسان 2011

ــة، عــدد 7،  ــا: مــا يمارســه األمــن العــام يســمى احتجــازا تعســفيا أو بانتظــار غــودو«، المفكــرة القانوني ــان مــدان دولي 419 -    ســارة ونســا، »لبن
ــي 2013 ــون الثان كان

420 -    راجــع مثــال، ســارة ونســا، القضــاء يــدون اقــواال منســوبة لألمــن العــام: »ســلطتنا نحــن يلــي بدهــا تمشــي وليــس ســلطة القضــاة« ويطلــب 
المســاءلة، المفكــرة القانونيــة، العــدد األّول، تمــوز 2011؛ ســارة ونســا، قــاض لبنانــي يذّكــر أحــد ضبــاط األمــن العــام بالبديهيــات فــي مؤتمــر دولــي: 

»انــت عليــك أن تنفــذ أحكامــي«، المفكــرة القانونيــة، 2014/1/15
421 -    ســارة ونســا، قضيــة يســرى العامــري: أو حيــن دافــع إعالميــون عــن قــوة أحــكام قضائيــة فــي لبنــان، المفكــرة القانونيــة، العــدد 15، نيســان 
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والتعذيــب لــدى األمــن العــام، خاصــة الموقوفيــن الســوريين المشــتبه بأنهــم مثليــون جنســياً.422 وتتعــزز هــذه  التســاؤالت 
فــي ظــّل خلــّو مذكــرة التفاهــم الموقعــة فــي آذار 2015 بيــن نقابــة المحاميــن فــي بيــروت واألمــن العــام مــن أي اشــارة 
الــى حــّق المحاميــن بزيــارة موكليهــم المحتجزيــن فــي نظارتــه.423 فهــل تجاهلــت النقابــة المطالبــة بهــذا الحــق األساســي؟ 
أم أنهــا علــى العكــس مــن ذلــك، طالبــت بــه وجوبهــت برفــٍض قاطــع مــن قبــل األمــن العــام؟ فــي الحالــة األولــى، نكــون 
أمــام اغفــال لحــق أساســي يشــكل إحــدى الوســائل األساســية للدفــاع عــن حقــوق المحتجزيــن والتواصــل معهــم، وفــي 

الحالــة الثانيــة، نكــون أمــام تخــّل صريــح عــن هــذا الحــق. 

في مسؤولية السلطات الرقابية 

وبالطبــع، تتحمــل الســلطات الرقابيــة، وخاصــة وزيــر الداخليــة والنيابــات العامــة، مســؤولية اســتمرار هــذه االنتهــاكات، 
علــى خلفيــة تقاعســها عــن ممارســة دورهــا الرقابــي علــى أعمــال األمــن العــام. وقــد أدّى ذلــك الــى ايــالء األمــن العــام 
ــى هــذه  ــب عل ــد تترت ــج ق ــق مــن أي نتائ ــون والقضــاء مــن دون أي محاســبة أو أي قل ــت مــن القان ــة للتفل ســلطة واقعي
ــن  ــال م ــها بح ــه مارس ــرف أن ــم يع ــام، ل ــن الع ــام لألم ــر الع ــى المدي ــة عل ــلطة وصاي ــة س ــر الداخلي ــات. فلوزي المخالف
األحــوال فــي الســنوات األخيــرة. كمــا أن للنيابــات العامــة ســلطة رقابيــة مســبقة والحقــة علــى احتجــاز األجانــب. فتوقيــف 
أي أجنبــي بهــدف ترحيلــه وفقــاً للمــادة 18 مــن قانــون 1962/7/10، أي فــي حــال شــكل المــراد ترحيلــه خطــرا علــى 
األمــن والســالمة العاميــن، يســتلزم موافقــة مســبقة مــن النيابــة العامــة، وهــو أمــر قلمــا يحصــل. وفــي حــال أعطــت النيابة 
ــب  ــى األوضــاع الخاصــة لألجان ــف أو عل ــل المل ــى تفاصي ــع عل ــادراً مــا تطل ــى التوقيــف، فهــي ن العامــة موافقتهــا عل
ــن  ــر األم ــده لتقدي ــدأ االحتجــاز وأم ــة مب ــم، تارك ــع توجــب عــدم ترحيله ــات الالجــئ أو وجــود موان ــم بمواصف كتمتعه
العــام دون أي تدقيــق أو متابعــة. واألمــر ليــس أحســن حــاال بخصــوص ممارســة النيابــة العامــة لرقابتهــا الالحقــة: فهــي 
ملزمــةٌ بالتدخــل فــورا إلطــالق ســراح أي شــخص تــم توقيفــه بصــورة غيــر مشــروعة تحــت طائلــة العقوبــة المســلكية 
ســنداً للمــادة 403 مــن أصــول المحاكمــات الجزائيــة. لكــن هنــا أيضــا، تتقاعــس النيابــات العامــة عــن االســتجابة لطلبــات 
إطــالق ســراح األجانــب المحتجزيــن لــدى األمــن العــام، مكتفيــة بإحالــة الطلبــات الــى األمــن العــام إلجــراء المقتضــى 
دون النظــر فــي مشــروعية التوقيــف ودون إصــدار أي تعليمــات محــددة.424 ويلحــظ أن هــذا التوجــه الحديــث يتناقــض 
ــات العامــة اتخذتهــا فــي الماضــي حيــث يســجل صــدور قــرارات فــي العــام 1993 بإطــالق  مــع مواقــف كانــت النياب
ــه  ــات العامــة مســؤولة، أقل ــى النياب ــك، تبق ــب مــن نظــارة األمــن العــام لتعــذر ترحيلهــم.425 وأبعــد مــن ذل ســراح أجان
معنويــا، عــن رواج هــذه المخالفــات والتــي تطــورت انطالقــا مــن التعاميــم الصــادرة عــن النيابــة العامــة التمييزيــة والتــي 
تفــرض إحالــة كل موقــوف أجنبــي مــن أماكــن التوقيــف أو الســجون الــى األمــن العــام قبــل االفــراج عنــه. ففيمــا تهــدف 
هــذه التعاميــم الــى تمكيــن األمــن العــام مــن مراجعــة ملــف اقامــة الشــخص المفــرج عنــه، فانــه تعامــل معهــا علــى أنهــا 
تُعطيــه حــّق الموافقــة المســبقة علــى االفــراج عــن أّي شــخص أجنبــي وتاليــا حــق ابقائــه محتجــزا كلمــا رأى ذلــك مناســبا، 
حتــى فــي حــال كان يحمــل إقامــة رســمية. ورغــم فداحــة التعســف فــي تفســير هــذه التعاميــم، فــان النيابــة العامــة التمييزيــة 

ال تجــد حتــى اللحظــة مــا يدعوهــا الــى توضيحهــا تاركــة بــاب التعســف مشــرعا علــى مصراعيــه. 

422 -    راجــع مثــال، ســارة ونســا، الروايــة غيــر الرســمية لمداهمــة حمــام اآلغــا: التعذيــب فــي كل محطــة، المفكــرة القانونيــة، العــدد 22، تشــرين 
الثانــي 2014

423 -    إبراهيم خليل شرارة، تفاهم جديد بين األمن العام و«المحامين«...  والبحث عن الثغرات مستمر، المفكرة القانونية، 2015/5/12
424 -    أبواب مغلقة: الالجئون العراقيون والحجز التعسفي، جمعية رّواد فرونتيرز، 2008، ص 48-46

425 -    قــرارات النائــب العــام االســتئنافي فــي بيــروت، القاضــي نديــم عبــد الملــك، رقــم 14604 و14605 تاريــخ 1993/12/9، منشــور فــي أديــب 
زخــور، »الوضــع القانونــي لألجــراء األجانــب« 2004، ص 463 - 465
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خالصــة: تُظهــر قضيــة المحتجزيــن الســتة مجــدداً مســألة االحتجــاز اإلداري التعســفي الــذي يمارســه األمــن العــام بحــق 
ــى حــدّ ســواء.  ــة عل ــادئ الدســتورية والقانوني ــى المب ــا عل ــا حقيقي ــى نحــو يشــكل انقالب ــج، وعل ــن بشــكل ممنه الالجئي
وبالطبــع، تبقــى الحاجــة ماســة لوضــع إطــار قانونــي ينظــم التوقيــف اإلداري لألجانــب ويحــدد مدتــه القصــوى ويفــرض 
التمييــز الالجئيــن عــن ســائر األجانــب علــى نحــو يــؤدي فعليــاً الــى منحهــم إقامــات رســمية لحيــن إعــادة توطينهــم بــدالً 
مــن احتجازهــم. والــى حيــن حصــول ذلــك، علــى األمــن العــام أن يبــادر فــورا، وتحــت رقابــة وزارة الداخليــة والنيابــات 

العامــة، الــى تنفيــذ القــرار القضائــي بإطــالق ســراح الالجئين الســتة.    
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أربعة أجوبة على جريمة قتل الريف426

ميريم مهنّا

»التدخــل فــي القضــاء يقتل«...هــذا الواقــع ظهــر بشــكل مأســاوي مــع جريمــة قتــل جــورج الريــف. فالجانــي طــارق يتيــم 
ــة »البيــت األبيــض«Maison Blanche عــام  ــى بعــض رواد حان ــار عل ــط اســمه بإطــالق الن صاحــب ســوابق، إرتب
2010 بمعيــة مديــر مصــرف ال Société Générale الســيد أنطــوان صحنــاوي. وقــد طرحــت مســألة التحقيــق بشــأنها 
أســئلة كبيــرة حــول مــدى نزاهــة وحياديــة القــرار القضائــّي حينــه، وال ســيما لجهة حفــظ الدعــوى بحقه وبحــق صحناوي .
ــة فــي وضــح النهــار فــي شــارع  ــل جــورج الريــف المرتكبَ ــي أمــام فظاعــة جريمــة قت ووســط ذهــول المجتمــع اللبنان
ــرأي العــام  ــة أي عــون، صــّوب بعــض ال ــى الضحي ــة والمــارة دون أن تلق ــرات المراقب ــزة المأهــول وامــام كامي الجّمي
أصابــع االتهــام الــى »القضــاء«. فكيــف للمشــتبه بــه الرئيســي فــي أحــداث الMaison Blanche أن يخــرج ويرتكــب 
بعــد ســنوات جريمــة جديــدة بهــذه الفظاعــة؟ فباتــت أزمــة الثقــة وكأنهــا مفتوحــة مــع القضــاء، والشــكوك تعتــري البعــض 
حــول مســار القضيــة القضائــي ومــا قــد تــؤول اليــه التحقيقــات هــذه المــّرة، مــع مــا يرافــق ذلــك مــن خطــورة الدعــوات 

الــى اســتيفاء الحــق بالــذات اذ »ال يمكــن انتظــار شــيء مــن القضــاء«.

ــم، ال  ــاً أوزار البعــض منه ــل القضــاة جميع ــاً لتحمي ــة ومنع ــه االجتماعي ــاً للقضــاء ووظيفت ــع، وصون ــذا الواق ــام ه وأم
ــام مســؤولياته . ــة، ووضــع كل طــرف أم ــى مســألة اســتقاللية القضــاء المحوري ــد ال ــدّ مــن العــودة والعــودة مــن جدي ب
فــال بــدّ مــن طــرح الســؤال اآلتــي: كيــف تحمــي المنظومــة القانونيــة اللبنانيــة اســتقاللية القضــاء؟ وخصوصــاً اســتقاللية 
ــة اســتقاللية المؤّسســة القضائيــة عــن باقــي فــروع  ــة اســتقاللية القضــاء ال تكــون فقــط بحماي القاضــي الفرديــة؟ فحماي
الســلطة )التنفيذيــة والتشــريعية(، بكــف يــد السياســيين عــن التعيينــات والمناقــالت القضائيــة مثــالً، أو عــن تعييــن أعضــاء 
ــه  ــة خــالل ممارســته وظيفت ــات لصــون اســتقالليته الفردي ــح القاضــي أيضــاً الضمان ــل بمن ــى، ب ــس القضــاء األعل مجل

كســلطة قضائيــة.

وأكثــر تحديــداً، كيــف نُحّصــن القضــاة ذاتيــاً ونعطيهــم وســائل لمقاومــة أي تدّخــل أو ضغــط أو نفــوذ خارجــي يُمــارس 
عليهــم؟ وربمــا، بقيــت أبعــاد هــذه األســئلة التــي طرحتهــا المفكــرة القانونيــة مــراراً وتكــراراً صعبــة اإلدراك، لكــن هــذه 
األبعــاد تظهــر اليــوم جليــة وواضحــة بعدمــا أدى التدخــل فــي القضــاء الــى إشــعار شــخص بالــغ الخطــورة أن بإمكانــه 

اإلفــالت مــن العقــاب. أن بإمكانــه القتــل مــن دون أي حســاب.

ولإلجابــة علــى هــذه األســئلة، باإلمــكان إطالــة البحــث حــول ثقافــة اســتقاللية القضــاء وضمانــات هــذه االســتقاللية. وهــذا 
أمــر نبحثــه فــي مــكان آخــر. ولكــن ثمــة أجوبــة أربعــة مباشــرة ال مجــال إلرجــاء النظــر بشــأنها:

أوالً: جــواب تشــريعي فــي اتجــاه تعزيــز الحمايــة الدســتورية والقانونيــة فــي لبنــان ضــد التدّخــل فــي أعمــال القضــاء. 
والنقــص فــي هــذا المجــال يظهــر بوضــوح عنــد مقارنتــه بــدول أخــرى. ففيمــا يغيــب أي تحديــد أو توســيع ألي ضمانــة 
ــة  ــي فعالي ــى األمــام ف ــالً خطــوات ال ــي، يذهــب الدســتور المصــري مث ــي الدســتور اللبنان ــة ف ضــد التدخــالت الخارجي
ــة  ــا، جريم ــة أو القضاي ــي شــؤون العدال ــى أن »التدخــل ف ــّص عل ــه تن ــادة 184 من ــدأ. فالم ــا للمب ــي يمنحه ــة الت الحماي

426 -   نشر على الموقع االلكتروني للمفكرة القانونية بتاريخ 24 تموز 2015. 
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ــم  ــادم “. فالحمايــة ضــد التدخــل ذات قيمــة دســتورية فــي مصــر، وهــي حمايــة مزدوجــة. فهنالــك تجري ال تســقط بالتق
ــة أخــرى . ــن جه ــة م ــذه الجريم ــى ه ــن عل ــرور الزم ــع م ــتثنائية بمن ــه االس ــى خطورت ــة، واشــارة ال ــن جه للتدخــل م
واألمــر ليــس أحســن حــاالً بكثيــر فــي القانــون الجزائــي اللبنانــي. فــال يوجــد االّ نــص وحيــد متدنــي الســقف، ينطبــق علــى 
التدخــل »البســيط« فــي أعمــال القضــاء. فتعــّرف المــادة 419 عقوبــات التدخــل فــي شــؤون القضــاء كفعــل اســتعطاف 
»قــاٍض كتابــة أو مشــافهة لمصلحــة أحــد المتداعيــن أو ضــده«، وتعاقبــه كمجــّرد مخالفــة بغرامــة مــن عشــرين ألــف الــى 
مئــة ألــف ليــرة لبنانيــة. وعلــى التدخــل أن يقتــرن باســتعمال التهديــد ضــد القاضــي )382 عقوبــات(، أو صــرف النفــوذ 
)357 عقوبــات( الــذي يســتوجب »أخــذ أو التمــاس أجــر أو القبــول بوعــد«، أو اســاءة اســتعمال الموظــف العــام للســلطة 

)371 عقوبــات(، وكلّهــا صعبــة االثبــات، كــي يشــّكل جنايــةً أم جنحــةً.

وعليــه، فــإن الجــواب التشــريعي األهــّم فــي قضيــة الريــف يــؤول الــى تعديــل القانــون الجزائــي لتقويــة التصنيــف الجرمي 
للتدخــل بجعلــه جنحــةً أو جنايــة حســب الحــاالت، وربمــا باقــرار عــدم ســريان مــرور الزمــن عليهــا.

ــرن  ــم يقت ــر كاٍف إن ل ــى غي ــبة يبق ــة مناس ــة والقضــاء: فاســتحداث نصــوص قانوني ــات العام ــن النياب ــاً: جــواب م ثاني
بمالحقــة جديــة، فعليــة وســريعة لــكل فعــل قــد يكــّون جريمــة تدخــل. فيجــدر التذكيــر هنــا بحادثــة 19 تشــرين الثانــي/ 
ــى  ــل إل ــه بجريمــة قت ــي مــع مرافقيهــم المســلحين مدعــى علي ــي البرلمــان اللبنان ــان ف ــق نائب ــن راف ــر 2014، حي نوفمب
قصــر العــدل فــي طرابلــس ودخــال معــه إلــى جلســة االســتماع، التــي ترأســها قاضــي التحقيــق، فــي ممارســة أقــل مــا 
ــة المســؤولين . ــة أي اجــراء لمالحق ــب للقضــاء، دون أن تتخــذ أي ســلطة معني ــا تدخــل فاضــح وترهي ــا أنه ــال عنه يُق

 Maisonثالثــا: جــواب مــن هيئــة التفتيــش القضائــي. فجريمــة طــارق يتيــم الجديــدة أعــادت الــى األذهــان جريمــة ال
ــق فــي الملــف؟ وهــل  ــم؟ ومــا هــي مســؤولية قضــاة التحقي Blanche . فكيــف أمكــن حفــظ الدعــوى بحــق طــارق يتي
ســجل تدخــل وضغــط علــى القضــاة فــي الملــف؟ وان كانــت التســاؤالت تلــك تبقــى جميعهــا فــي خانــة التكهنــات، االّ أن 
ظــروف الجريمــة وارتباطهــا بممــّول كبيــر ومــا آل اليــه التحقيــق حينهــا تشــّكل جميعاً أســباباً مشــروعة للمســاءلة بشــأنها. 
ومــن الضــروري اذا أن تبــادر هيئــة التفتيــش القضائــي إلــى فتــح تحقيــق مــع جميــع قضــاة التحقيــق الذيــن تناوبــوا علــى 

النظــر فــي ملــف الMaison Blanche، تمهيــداً لتحديــد مســؤولياتهم.

أمــا الجواب الرابــع، فهــو مطلــوب مــن المنظمــات الحقوقيــة واالعالميــة، وفــي طليعتهــا المفكــرة القانونيــة، التــي يتعيــن 
عليهــا التذكيــر فــي حــاالت مماثلــة بخطــورة تعميــم المســؤولية علــى القضــاة كافــة. فالتعميــم علــى هــذا الوجــه انمــا يــؤدي 
عمليــا الــى تمييــع مســؤوليات القضــاة الذيــن ينســجمون مــع التدخــالت ويعملــون بوحــي منهــا وتاليــاً الــى إراحتهــم، فيمــا 
يــؤدي بالمقابــل الــى إضعــاف القضــاء كمرجعيــة والقضــاة، ومــن بينهــم مــن يتعــرض لضغــوط جمــة مــن جــراء مواقفــه 

الرافضــة لهكــذا تدخــالت.
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 »سماسرة العدل« في رسم نقابة المحامين والتفتيش القضائي: 
محامون يبيعون صكوك براءة427

إلهام برجس

ملخــص مــا ظهــر فــي التقريــر اإلســتقصائي الــذي أعــده الصحفــي رامــي األميــن وعرضتــه قنــاة الجديــد، تحــت عنــوان 
»العالــم الســفلي للعدالــة فــي لبنــان«، أن المحامييــن ماغــي وزنــة وزوجهــا وســيم شــعرعرضا علــى أحــد األشــخاص 
وسنســميه »س« التدخــل لــدى عــّم المحاميــة، قاضــي التحقيــق بــالل وزنــة ليحفــظ ملــف »س« المعــروض أمامــه مقابــل 
مبلــغ مــن المــال وقــدره 150 ألــف دوالراً أميركيــاً. وفــي التفاصيــل أن المحامييــن زارا »س« فــي مكتبــه، مدعييــن أنهما 
يتكلمــان بإســم القاضــي وزنــة ليناقشــاه بتفاصيــل قضيتــه التــي ال تــزال فــي مراحــل التحقيــق. ومــن تفاصيــل التحقيــق، 
ــن  ــه. م ــي مصلحت ــدل ال تصــب ف ــي وزارة الع ــن ف ــن أحــد النافذي ــل بوجــود تدخــالت م ــى التهوي ــان ال ــل المحامي ينتق
بعدهــا، يســعى الزوجــان إلــى إثبــات قوتهمــا وقدرتهمــا علــى إغــالق الملفــات، فيزعمــان أن المدعــي العــام اإلســتئنافي 
فــي بيــروت زيــاد أبــو حيــدر، حفــظ دعــوى مرفوعــة بحــق المحاميــة وزنــة، بطلــب مباشــر مــن القاضــي وزنــة. كذلــك 
ــك أن  ــد، ذل ــر مفي ــه غي ــاح أمامــه إلنهــاء قضيت ــار المحكمــة العســكرية المت ــان لـــ«س« أن خي األمــر، يوضــح المحامي
القاضــي وزنــة نفســه هــو مفــوض الحكومــة هنــاك. وهكــذا يحبــك الثنائــي ســيناريو كامــال، ال دالالت علــى صحتــه مــن 
عدمهــا، يوحيــان بــه لـــ«س« أن خالصــه بيــن أيديهمــا اآلن. ويظهــر القاضــي وزنــة فــي هــذا الســيناريو الــذي رســماه، 

وكأنــه يجلــس رهــن إشــارة السماســرة والتدخــالت.

عالمــة اإلســتفهام األولــى قــد تطــرح عــن مصــدر معلوماتهمــا مــا دامــت التحقيقــات ســرية. الحقيقــة أن إمكانيــة تســريب 
ــه مصــدر محتمــل. إال أن إســتخدام إســم القاضــي مــن دون علمــه  ــى القاضــي، ولكن ــف ليــس حكــراً عل مضمــون المل
هــي أيضــاً فرضيــة قائمــة مــا دامــت إدانتــه غيــر ثابتــة. األكيــد أن مــدى تــورط القاضــي فــي المســألة أمــر ال يحســمه اال 
تحقيــق قــد تبــادر هيئــة التفتيــش القضائــي الــى فتحــه أو نتائــج التحقيــق الــذي يفتــرض أن يفتــح بنــاًء علــى الدعــوى التــي 
ســارع القاضــي وزنــة نفســه لتقديمهــا أمــام النيابــة العامــة التمييزيــة بحــق المحامييــن بجــرم التشــهير والتهديــد، وفقــاً لمــا 

جــاء فــي الوكالــة الوطنيــة لإلعــالم. 

ــه  ــغ ب ــوب مبال ــم المطل ــد »س« أن الرق ــا. فيج ــن أيديهم ــي بي ــرة الت ــة السمس ــعيرة لصفق ــع تس ــان إذن م ــي المحامي يأت
فقضيتــه ليســت »كوكاكييــن«. وهنــا تأتيــه اإلجابــة مــن المحاميــة »وزنــة«: »لــو كانــت كوكاييــن كنــت بــدك تدفــع نــص 
مليــون دوالر«. داللــة أولــى علــى وجــود تســعيرات متعــارف عليهــا للقضايــا، وبالتالــي وجــود ســوابق محتملــة لهــذا 
العمــل. وغيــر هــذه الداللــة، يوجــد إشــاراٌت عــدة علــى وجــود حالــة سمســرة بطالهــا محاميــان، إذا صدقــت أقوالهمــا فــي 
التســجيل. وبالطبــع، تشــكل هــذه القضيــة مناســبة تســتدعي المزيــد مــن التدقيــق للتأكــد مــا إذا كانــت هــذه الحالــة إســتثنائية 
أم منتشــرة. وال بــد كذلــك مــن التركيــز علــى األمــور الواضحــة التســجيل للتســاؤل عــن موقــف الجهــات المعنيــة، فمــاذا 
عــن التدخــالت المذكــورة فــي عمــل القضــاء؟ ومــاذا عــن موقــف نقابــة المحاميــن مــن الفعــل الموثــق؟ مــا هــو موقــف 

وزارة العــدل وهــل تتحــرك هيئــة التفتيــش القضائــي؟ أي دور لإلعــالم فــي هــذه القضايــا وكيــف يتابعهــا فيمــا بعــد؟ 

يقــول محــام فــي إحــدى المقابــالت أنــه »بــريء الذمــة مــن العالقــات المميــزة مــع القضــاة«. وليســت تبرئــة الذمــة هــذه 

427 -    نشر على الموقع اإللكتروني للمفكرة القانونية بتاريخ 2015-12-30.  
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ــذا  ــاس به ــات الشــخصية. والحــق أن النزاهــة ال تق ــا بفعــل العالق ــر القضاي إال تنصــالً مــن شــبهة مفترضــة عــن تمري
المقيــاس، لكنــه وليــد واقــعٍ مــا. ويجــوز هنــا إســتعادة قضيــة تطــرق اليهــا اإلعــالم 428قبــل ســنتين عــن تحقيــق فتحتــه 
ــض«.  ــم البع ــا و8 قضــاة ببعضه ــط 11 محامي ــي ترب ــبوهة الت ــات المش ــي العالق ــاض ف ــي »خ ــش القضائ ــة التفتي هيئ
وفقــاً للمصــدر، تــم الكشــف علــى حركــة إتصــاالت بيــن القضــاة والمحاميــن هــؤالء بعضهــم بالبعــض، ثــم حفــظ الملــف 
»بقــدرة قــادر«. قبلهــا بحوالــي الســنتين، أي عــام 2011 ألقــي القبــض علــى 4 سماســرة اكتشــف تقاضيهــم المــال مــن 
أشــخاص لديهــم ملفــات أمــام القضــاء، إلنهــاء الدعــوى أو تخفيــض الحكــم، مــن دون ان يكــون للقضــاة علــم بذلــك429. 
ــي  ــي ف ــرد الجزائ ــى الحكــم الصــادر عــن القاضــي المنف ــا عل ــع تعليق ــي عددهــا الراب ــة ف ــا نشــرت المفكــرة القانوني كم
صــور الســابق بــالل بــدر والــذي أدان فيــه أحــد األشــخاص لعرضــه التوســط لــدى قــاض لتســريع اصــدار الحكــم لقــاء 
مبلــغ مالــي430. واذ ثبــت فــي الملــف آنــذاك حركــة اتصــاالت هائلــة بيــن القاضــي والسمســار المفتــرض، صــدر حكــم 
تأديبــي بصــرف القاضــي المعنــي مــن العمــل )حســين نــور الديــن( قبــل أن تعــود الهيئــة العليــا للتأديــب وتفســخ الحكــم 

مكتفيــة بتخفيــض أربــع درجــات. 

ــزز  ــن والقضــاة، تع ــن المحامي ــه وبي ــة الحــذر بين ــي ظــل عالق ــا، ف ــى قلته ــا اإلعــالم عل ــام به ــي ق ــات الت ــذه التوثيق ه
ــابهة.  ــن سمســرات مش ــائعة م ــة ش ــود حال ــة وج فرضي

تؤكــد المحاميــة »ل« أن ال شــيئا مفاجئــا بمــا تــراه. فكثــر ممــن يلجــؤون اليهــا يخبرونهــا عــن وعــود تلقوهــا مــن محــام أو 
موظــف للتدخــل لــدى قــاض مــا مقابــل مبالــغ ماليــة دفعوهــا، ليفاجــؤوا الحقــاً بزيــف الوعــود. وهنــا تؤكــد »ل« أن هــذه 
األفعــال عــادةَ مــا تتــم مــن دون علــم القاضــي. وتضيــف أن »المحاميــن يعرفــون بعضهــم البعــض، فلــو جــاء زبــون الــى 
محــام يلتــزم القانــون طالبــاً منــه إنهــاء قضيــة عبــر الرشــوة، يدلــه الــى المحامــي الــذي يقبــل ذلــك«. والمعنــى إذن، أن 
هــذا الشــكل مــن الفســاد ليــس منتشــراً فقــط، بــل لــه أصحابــه وهــم معروفــون مــن قبــل زمالئهــم، أي يمكــن أن يصبحــوا 
معروفيــن مــن قبــل النقابــة نفســها لــو بــدأت تحقيقــاً بهــذا الخصــوص. هــذا مــا تؤكــده »ل« عندمــا تقــول أن »هــذه الحالــة 
ــة عامــة ولكــن ال يوجــد إســتراتيجية لمكافحــة الفســاد  ليســت خاصــة وال تتعلــق بهذيــن المحامييــن فقــط، بــل هــي حال
بشــكل عــام، وتقــف األمــور عنــد حــد تقــاذف المســؤوليات بيــن القضــاة والمحاميــن، فيرمــي كل منهمــا اللــوم علــى اآلخــر 

بالفساد«. 

بالمقابــل، يجــد المحامــي »م« أن مــا حصــل صــادم، وهــو أكيــد أن األمــر لــن يمــر مــرور الكــرام أمــام النقابــة. فمســألة 
»السمســرة« وفقــاً لــه »غيــر موجــودة قطعــاً«. يضيــف »م« هــؤالء »ليســوا محاميــن، والمحامــي عندمــا ينــزل الــى هــذا 
المســتوى يشــطب«. ال يخفــي »م« انفعالــه أمــام قضيــة كهــذه، فهــو يشــعر أنهــا تمــس بــه كـ«محــام يمــارس هــذه المهنــة 

منــذ 42 ســنة«. وفعــل »شــعر« و«وزنــة« هــو »إهانــة، لــكل المحاميــن ولســمعة النقابــة«.

ــى  ــة، عل ــذه القضي ــي ه ــا ف ــد تتخذه ــي ق ــول الخطــوات الت ــل ح ــن أي تفصي ــض اإلفصــاح ع ــا ترف ــن جهته ــة م النقاب
خطورتهــا. ويكتفــي مفــوض قصــر العــدل فــي النقابــة ناضــر كاســبار باإلفصــاح لـ«المفكــرة« عــن بــدء تحقيــق أولــي 
بالموضــوع فــي النقابــة، وأنــه يســتمع اليــوم الثالثــاء للمحامييــن. ويرفــض كاســبار أن يبــدي أي تعليــق عمــا ورد فــي 

ــم يطلــع عليــه بعــد.  التحقيــق الصحافــي كونــه ل

428 -    رضوان مرتضى، جريدة األخبار، العدد 2076، »قضاة لبنان صيف وشتاء تحت سقف المساءلة«.

429 -    محمد نزال، جريدة األخبار، العدد 1306، »توقيف أربعة سماسرة قضائيين في قصر عدل صيدا«.
ــة...، المفكــرة  ــب التتم ــام ان يكت ــرأي الع ــى ال ــي قصــور العــدل، وعل ــوذ« ف ــة قضــاة يتعاضــدون لكشــف »صــرف نف ــة، ثالث ــزار صاغي 430 -    ن

ــان 2012 ــدد 4، نيس ــة، الع القانوني



345

الفصل الرابع: رصد لقضايا إشكالية

المفكرة القانونية 2016

التحفــظ األخيــر جــاء علــى لســان المحامــي شــعر نفســه، حيــث صــادف إتصــال المفكــرة معــه فــي وقــت تواجــده أمــام 
ــوع  ــاً مــن كاســبار ليكمــل »ممن ــى توجيه ــق«، يتلق ــا بالتحقي ــق أن ــاً : »هل ــه حرفي ــه. وجــاء جواب كاســبار لإلســتماع الي

ــة صــارت بالتحقيــق«. ــن، القضي ــق وال بعدي إحكــي ال هل

ــا  ــن، لكنه ــا األمي ــة ســابقاً حســبما أفادن ــه النقاب ــر اإلعــالم، علمــت ب ــذي عــرض عب ــق اإلســتقصائي ال ــر أن التحقي غي
تريثــت فــي إبــداء أي تعليــق علــى المضمــون مفضلــة انتظــار عرضــه عبــر اإلعــالم ليبــدأ حينهــا »التحقيــق الســري«. 
ويتخــوف األميــن مــن ســرية التحقيــق ويصــرح »أن نتائــج التحقيــق يجــب أن تكــون امــام الــرأي العــام« وهــو مــا ينتظــره 
ــى نقطــة أساســية، هــي أن  ــت ال ــاً وصل ــة »عملي ــا«. والحــال أن القضي ــى خواتيمه ــة حت ــذه القضي ــه »ســيالحق ه كون
القضــاء وضــع يــده عليهــا بفعــل شــكوى القاضــي وزنة«.ولكــن »لــو كان مضمــون مــا قالــوه فــي التســجيالت صحيــح 
لناحيــة قدرتهــم علــى إقفــال ملفــات وحفظهــا، فــإن األمــر يســري علــى ملفهــم«. مــن هنــا يجــد األميــن دوره فــي »متابعــة 
الملــف«. يضيــف االميــن أن »الكــرة اآلن فــي ملعــب النقابــة، فهــي التــي تســمح بمالحقتهــم او تمنعهــا، وهنــا دوري أن 
ــأي  ــن مــدى تمســكه ب ــي االمي ــى حمايتهمــا«. ال يخف ــة ال ــو توجهــت النقاب أخــوض معركــة إلعطــاء إذن بمالحقتهمــا ل

قضيــة لهــا عالقــة بالقضــاء، فهــذه القضايــا »عــادةَ مــا تبقــى فــي دوائــر مغلقــة«.   

ــب  ــد صع ــي محم ــدل، القاض ــر الع ــار وزي ــاً لمستش ــرية، وفق ــاً الس ــي أيض ــش القضائ ــزم التفتي ــواز، يلت ــط م ــى خ عل
ــوزارة ال  ــال أن ال ــا. والح ــن عدمه ــق م ــح تحقي ــة بفت ــود ني ــال وج ــا تط ــرية هن ــن الس ــرة. ولك ــع المفك ــث م ــي حدي ف
ترغــب باإلفصــاح عــن هــذا التفصيــل حتــى. غيــر أن كالم صعــب يوحــي أال تدقيــق فــي عالقــة القاضــي بمــا ورد فــي 
التســجيالت، ويبــدو أن الشــكوى التــي قدمهــا تدعــم موقفــه لهــذه الناحيــة. حــال صعــب كأغلــب مــن تابــع القضيــة، ال يجــد 
جديــداً فــي األمــر فـ«عمليــة إســتغالل أســماء القضــاة يوميــة وموجــودة«. لذلــك »عمليــة البحــث عــن هــؤالء أصــالً قائمــة 
وليــس هــذا التقريــر هــو الــذي ســيحركها«. غيــر أن إتخــاذ إجــراءات بشــكل مســتمر أمــر صعــب ألن »اإلثبــات فيــه 
صعــب«. ولكــن، هــذه الفيديوهــات أول الخيــط، هــل تكملــون؟ »األمــور فــي مرحلــة التبلــور، وقــد يصــدر عــن الــوزارة 

موقــف أو رأي الحقــاً«.

مــن جهتــه يــرى القاضــي »ج« أن قضيــة كهــذه تســتدعي تحــركاً بالتــوازي مــن قبــل القضــاء ونقابــة المحاميــن علــى حــد 
ســواء. وهنــا يجــد أن مبــادرة القاضــي وزنــة باإلدعــاء علــى أقاربــه مباشــرةً، مســألة مهمــة جــداً وهــي »قرينــة بــراءة، 
فلــو كان لــه يــد فــي الموضــوع مــا كان ليجــازف ال ســيما أن المحامييــن لــن يخفيــا أي أمــر بفعــل الموقــف الــذي وقعــا 
بــه«. ذلــك ال ينفــي وفقــاً لـــ«ج« المشــكلة التــي يعانــي منهــا لبنــان علــى صعيــد »شــفافية القضــاء وإســتقالله«. ذلــك أن 

»القاضــي عندمــا يشــهد مــا يصيــب زميلــه نظيــف الكــف عندمــا يصــدر قــرارات جريئــة، مــاذا نتوقــع منــه؟«

ــر داره  ــي عق ــا ف ــم قصــدوا متهم ــا أنه ــو شــبهة مفاده ــاً للفيدي ــاض يواجهــون وفق ــن، وق ــق بمحاميي ــوم تتعل ــة الي القضي
يســألونه المــال لحفــظ ملفــه. والقضيــة تتعلــق بدائــرة نفــوذ القاضــي الــذي إســتخدمها المحاميــان إلحــكام قبضتهمــا علــى 
خنــاق المتهــم )س(. وهــي تدلــل علــى وجــود ظاهــرة مفترضــة أوســع، تتخطــى هــذه الحالــة وهــذه القضيــة الــى قضايــا 
أخــرى قــد تكــون »كوكاييــن«. أبــواب اإلحتمــاالت باتــت مشــرعة، والحســم هنــا يحتــاج الــى تحــرك مــن كل االطــراف 
المعنيــة للتحقيــق، بشــكل خــاص نقابــة المحاميــن والتفتيــش القضائــي. فهــل تكــون هــذه القضيــة مدخــال لفتــح بــاب الفســاد 

فــي ردهــات القانــون والعدالــة؟
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تدخل رئيس مجلس القضاء األعلى في عمل قاٍض؟413

»بتاريــخ 5-6-2014، ...حضــر األســتاذ شــمعة عــن مرســيل برجــي... طلــب األســتاذ شــمعة ارجــاء االنتخابــات لحيــن 
البــت باالعتراضــات المقدمــة منــه وضعــت الرئاســة الفرقــاء بجــو االجتمــاع الــذي دعاهــا اليــه الرئيــس جــان فهــد بنــاء 
لمراجعــة الســيدة البرجــي )التــي طلبــت( منــه بإصــرار شــديد بــأن تجــري االنتخابــات فــي أســرع وقــت ممكــن. وفــي 
هــذا االجتمــاع، أصــر الرئيــس جــان فهــد علــى اجــراء االنتخابــات مهمــا كانــت الظــروف. وبنــاء علــى التناقــض فــي 
ــى  ــات أو عدمهــا، ســترفع الرئاســة صــورة ال ــات المقدمــة مــن الســيدة البرجــي مــن جهــة االنتخاب المراجعــات والطلب
ــأن  ــات، وإليضــاح الصــورة ب ــى اجــراء االنتخاب ــاء بمــدى اصرارهــم عل ــة الفرق ــى ني الرئيــس جــان فهــد للوقــوف عل
ارجــاء االنتخابــات فــي وقــت ســابق )مــن قبــل المحكمــة( كان ألســباب قانونيــة تــم تعليلهــا. وقــد أيــدت محكمــة التمييــز 

هــذا التعليــل عندمــا ردت طلــب نقــل الدعــوى لالرتيــاب المشــروع المقدمــة مــن الســيدة البرجــي«.

هــذه العبــارات وردت فــي محضــر جلســة محاكمــة لــدى المحكمــة االبتدائيــة المدنيــة فــي جديــدة المتــن، وتحديــداً الغرفــة 
التــي ترأســتها القاضيــة ســيلفر أبــو شــقرا. وقــد وردت فيــه شــهادة قاضيــة عــن كيفيــة مراجعتهــا مــن قبــل رئيــس مجلــس 
ــر وضوحــاً عــن إطــار  ــا فكــرة أكث ــا. ومــن شــأن هــذه الشــهادة أن تعطين ــا يتصــل بعمــل محكمته ــى بم القضــاء األعل

التدخــالت فــي القضــاء فــي لبنــان والتصــورات التــي تالزمــه. وأبــرز هــذه المعلومــات اآلتيــة:  

أن الخصــم فــي الدعــوى )الســيدة برجــي( لــم يتدخــل لــدى قضــاة المحكمــة مباشــرة، بــل لجــأ الــى رئيــس مجلــس 	 
القضــاء األعلــى، طالبــاً مــن هــذا األخيــر التدخــل للضغــط علــى المحكمــة المعنيــة. بمعنــى أن الخصــم فــي الدعــوى 
ظــن أن بإمكانــه أن يســتخدم الهرميــة القضائيــة كأداة للحصــول علــى حكــم قضائــي؛ ونلحــظ هنــا وصــف المراجعــة 
الحاصلــة مــن هــذا الخصــم بـــ »)ال(إصــرار )ال(شــديد«، مــا يؤشــر الــى نفــوذ معيــن أو مونــة معينــة لهــذا الخصــم 

علــى رئيــس مجلــس القضــاء األعلــى. فاإلصــرار الشــديد ينفــي فكــرة االســتجداء أو االســتعطاف. 

ــدم. 	  ــذي تق ــى الوجــه ال ــه عل ــة من ــام بالمهمــة المطلوب ــق المحضــر القي ــل وف ــى قب ــس القضــاء األعل أن رئيــس مجل
ــم يذهــب  ــى اجتمــاع ول ــة. فهــو دعاهــا ال ــة وهرمي ــة فوقي ــة حصــل بطريق ــدى القاضي ــه أن التدخــل ل ونســتنتج من
اليهــا أو يتواصــل معهــا بطريقــة نديـّـة. وتدخلــه لديهــا لــم يحصــل علــى ســبيل االســتفهام أو االســتعالم أو التأكــد مــن 
معلومــة معينــة أو حتــى التمنــي، بــل حصــل بلهجــة آمــرة وفــق مــا نقــرؤه فــي عبــارة: »أصــر الرئيــس جــان فهــد 

علــى إجــراء االنتخابــات مهمــا كانــت الظــروف«،

  ليــس لدينــا معلومــات دقيقــة عــن كيفيــة تصــدي رئيســة المحكمــة لمراجعتهــا علــى هــذا الوجــه. لكــن، بإمكاننا أن نســتنتج 
موقفهــا مــن حرصهــا علــى توثيــق هــذه الحادثــة فــي محضــر رســمي فــي جلســة علنيــة انعقــدت فــي الدعــوى التــي جــرت 
المراجعــة بشــأنها، بحضــور عــدد كبيــر مــن المحاميــن كانــوا ينتظــرون فــي قاعــة المحكمــة جلســات الدعــاوى الخاصــة 
بهــم. فهــذا التصــرف إنمــا يؤشــر الــى رغبــة بتســجيل موقــف واضــح منهــا برفــض المراجعــة المذكــورة وجبههــا بتدبيــر 
يــؤدّي فــي أقــل تقديــر الــى توثيقــه. وقــد رفعــت القاضيــة نبــرة التمســك باســتقالليتها مــن خــالل تدويــن قرارهــا بإرســال 
صــورة عــن المحضــر الــى رئيــس مجلــس القضــاء األعلــى . الــى جانــب ذلــك، نقــرأ فــي المحضــر مــا يعكــس محاججــة 
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معينــة مــع رئيــس مجلــس القضــاء األعلــى حــول صحــة قراراتهــا ومواقفهــا الســابقة وتاليــاً عــدم ســدادة مــا كان طلبــه 
منهــا: فطالــب التدخــل تراجــع عــن مطلبــه موضــوع التدخــل بإجــراء االنتخابــات ضمــن أقصــر المهــل ليطالــب بأمــور 
معاكســة تمامــاً، أي إرجــاء موعــد االنتخابــات، ومحكمــة التمييــز ردت طلــب نقــل الدعــوى المقــدم ضدهــا لالرتيــاب 

المشروع.


