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ٌ
ّ
حالة إعتراضية ضد أعيان النظام
متاماً كما ح�صل يف العام  1998مع �إنطالق حملة
«بلدي ،بلدتي ،بلد ّيتي»ّ ،
�شكلت الإنتخابات
البلد ّية والإختيار ّية للعام  2016رافع ًة للحياة
ال�سيا�س ّية يف لبنان ،بعد ّ
كل ما اكتنفها من جمود
ومتديد وتيئي�س .وقد متثّل ذلك يف عد ٍد من
أهمها تقدمي لوائح معار�ضة وازنة وغري
اجلوانبّ � ،
وازنة يف عد ٍد كبري من البلد ّيات ،وخ�صو�صاً يف
ال�شعبي
بريوت ،كوج ٍه �أكرث تنظيماً حلالة الغ�ضب
ّ
�ضد �أعيان النظام ال�سائد.
ّ
حتد ّبي،
وقد اكت�ست غالب ّية هذه اللوائح طابع ٍّ
ولو غري ُمعلن يف بع�ض احلاالت ،يف مواجهة
زعماء املناطق و�/أو الطوائف ،وكادت ّ
ت�شكل يف
بع�ض املناطق منعطفاً هاماً لرتاجع هيمنة ه�ؤالء.
وبهذا املعنىّ ،
�شكلت الإنتخابات فر�ص ًة لتوفيق
ال�شعبي مع فكرة الدميقراطية التمثيل ّية.
احلراك
ّ
ولكن ،يت�أتى الأثر الأبرز لهذه الإنتخابات
من جم ّرد ح�صولها .فقد دعي اللبنان ّيون /ات
جمدداً �إىل �إنتخاب ممثلني عنهم /نّ بعد طول
أهم �أن �إجراءها �أ�سقط حجج متديد
�إنتظار .وال ّ
النيابي ،وج ّرد ه�ؤالء
والية �أع�ضاء املجل�س
ّ
من �صفاتهم .فد�ستورية التمديد تتال�شى متاماً
ح�سبما جاء يف القرار الد�ستوري ال�صادر يف
 28ت�شرين الثاين  2014فور زوال الظروف
الإ�ستثنائية التي تذ ّرع املجل�س النيابي بها.
كمقدمة لإجراء
وعليه ،بدت هذه الإنتخابات ّ
الإنتخابات النياب ّية مع ما قد ي�ستتبع ذلك من
حت ّوالت بارزة.
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لبكي ،جماعة األشرار ومرايا الطوائف:
قرار قضائي برفع اليد عن رجال الدين
عمال بالدستور

الناس والدولة بين حملة ،1998
حراك  ،2015وإنتخابات  2016البلد ّية:
«المفكّرة» تناقش مع بول أشقر الحالة
اضية في لبنان اليوم
اإلعتر ّ

نزار صاغية

رانيا حمزة

حمام ،مدير حترير املفكرة القانونية

�صحافية و نا�شطة �إجتماعية ،من فريق عمل املفكرة القانونية

ّ
القضاء و«بلدي ...بلدتي ...بلديتي»:

7

ٌ
مهب «الترويكا»
إنتخابي في
تحالف
ّ
ّ

قالوا فيه دفاعاً عنه..

جويل بطرس
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الجنسية
المثلية
المادة  534سقطت:
ّ
ّ
ليست «مخالفة للطبيعة»

باحثة ،من فريق عمل املفكرة القانونية

لمى كرامة

9-8

حمامية متدرجة وباحثة يف املفكرة القانونية ،حائزة على
ماج�ستري يف القانون واملجتمع من جامعة  SOASيف لندن.
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قصتها مع
إمرأة
متحولة جنسياً تروي ّ
ّ
قوى األمن

األوقية الذكرية:
بين قرينة للمالحقة وضرورة الوقاية
الجنسي في الكنيسة:
«المفكّرة» تحاور أبو كسم حول اإلعتداء
ّ
تحرش فيه»
لدينا إجراءاتنا
ّ
العقابية .لكن «لبنان بلد صغير ،ال ّ

رانيا حمزة

إلهام برجس

�صحافية من فريق عمل املفكرة القانونية
13 - 12

15 - 14

أخالقيات القضاة»
القاضي البطل والقديس في «مدونة
ّ
لعالم آخر ،مؤداها حرمان هذا العالم من قضا ٍء فاعل
ات
أخالقي ٌ
ٍ
ّ

مطلب ،تلجمه الدولة بـ«نظام الموظّفين» :في
ك ّلما إرتفع
ٌ
 1972كما في  ،2015إستُدعي ليحاصر أساتذة لبنان

نزار صاغية ومير يم مهنا

جويل بطرس

حمام ،مدير حترير املفكرة القانونية ،حمامية ،حائزة على دكتوراه يف القانون اخلا�ص

باحثة يف التاريخ ،من فريق عمل املفكرة القانونية

16

16

16

قضية رلى يعقوب إلى محكمة جنايات
الشمال :نقد القرار الظني كان في مح ّله

العدلية
بصيص مككنة في دهاليز
ّ

التشريع من خالل الدراما

جمازة يف القانون ،من فريق عمل املفكرة القانونية

�صاحب املطبوعة :جمعية املفكرة القانونية
املدير امل�س�ؤول :نزار �صاغية
�شارك/ت يف التحرير :نزار �صاغ ّية،
�سامر غمرون ،و�سحر مندور
info@legal-agenda.com, legal-agenda.com
Facebook:
Twitter: @Legal_Agenda

املفكرة القانونية

ر�سوم العدد :رائد �شرف� ،صور العدد :علي ر�شيد
ت�صميم ال�شعار :بوليبود �ش.م.ل
ت�صميم� :ستوديو �سفر �ش.م.ل

ّ
«المفكرة» تناقش مع بول أشقر
ّ
اإلعتراضية في لبنان اليوم
الحالة
حاورته :رانــــيا حــــمزة

يوزع هذا العدد مع جريدة ال�سفري
مبوجب �إتفاقية تعاون بهذا ال�ش�أن.

مر�شحون �آنذاك ،كانت حملتنا هي حل�صول الإنتخابات
البلدية فح�سب (راجع /ي �ص.)5-4 .
ولكن ،تكفي اليوم مقارنة حال الالعبني الذين ما زالوا
موجودين بني التجربتني ،من الإعالم �إىل النواب الع�شرة
تقدموا بالطعن واملجل�س الد�ستوري ،ليظهر الفرق
الذين ّ
الد�ستوري اليوم ما عاد
ال�شا�سع بني الإثنني .املجل�س
ّ
ي�أخذ موقفاً م�ستق ًال عن الطبقة ال�سيا�سية ،وهو ب�أح�سن
الأحوال ي�ضع «طالء �أظافر»  vernisقانون ّيا على ما
يقدم ّ
كل �شرحه حول
تريده الطبقة ال�سيا�س ّية� .إذ ر�أيناه ّ
موجبات عدم ت�أجيل الإنتخابات ،قبل �أن يديل ب�سطرين
يف اخلتام تفيد ب�ضرورة ت�أجيل الإنتخابات لأن الظروف
نواب يطعنون اليوم بقوانني لــم تنحصر «الحالة اإلعتراضيــة» منذ الحراك
ال ت�سمح .كما مل ن َر ع�شرة ٍ
التمديد املختلفة ،كما ح�صل �سابقاً.
المدن ـ ّـي ف ــي العاصم ــة بي ــروت ،ب ــل كان له ــا

ين ك�إنتفا�ض ٍة
يف �صيف العام � ،2015إندلع احلراك املد ّ
�شعب ّية يف ّ
ظل �أزمة النفايات .وعلى الرغم من �أن احلراك
مل ّ
يتمكن من �إرغام ال�سلطة على �إيجاد ٍّ
حل للأزمة،
ب�شكل �أو ب�آخر يف خلق حال ٍة �إعرتا�ض ّية
�إال �أنه �أ�سهم ٍ
اللبناين على �إختالف مق ّوماته و�أطيافه.
يف املجتمع
ّ
ولعل من تبعاته قرار الدولة �إجراء الإنتخابات البلد ّية
الربملاين ،لإ�ستباق
الرئا�سي والتمديد
يف ظل الفراغ
ّ
ّ
�شعبي حمتمل .فبد�أت اجلوالت الإنتخاب ّية من
ٍ
غ�ضب ّ
حمافظتي بريوت والبقاع يف الثامن من �أيار .2016
لكنها لي�ست املرة الأوىل التي جتري فيها الإنتخابات
البلد ّية يف ّ
ظل حال ٍة �إعرتا�ض ّية �شعبية� ،إذ ظ ّلت الدورة
الإنتخاب ّية للبلد ّيات معطلة نحو  34عاماً خالل احلرب
الأهلية وما بعدها ،و�سط ممانع ٍة �شديدة من ال�سلطة .ومل
يتم تنظيمها �إال بعد ت�شكيل «اللقاء الوطني من �أجل
الإنتخابات البلد ّية والإختيار ّية» ،و�إطالق حملة «بلدي،
بلدتي ،بلد ّيتي» يف �آب من العام .1998
للوقوف عند التجربتني يف حماول ٍة لإلتما�س نقاط التالقي
ونقاط الإختالف يف حالتني �إعرتا�ضيتني �ص ّبتا يف �صالح
الإنتخابات البلد ّية بفارق  19عاماً� ،إلتقت «املفكرة
من�سق حملة «بلدي بلدتي بلد ّيتي» يف -1997
القانونية» ّ
 1998والنا�شط يف العا�صمة واملناطق �ضمن جمموعات
حراك العام  ،2015بول �أ�شقر .معه� ،سنقف عند املا�ضي
واحلا�ضر ،ونقر�أ يف تر�شّ ح لوائح مدن ّية �ضد لوائح �أحزاب
ال�سلطة ،من حملة «بريوت مدينتي» و»حركة مواطنون
ـعبي فــي 2015
ومواطنات يف دولة» التي يقودها الوزير ال�سابق �شربل هــل مــن ترابط بين الحراك الشـ ّ
اضيــة التــي رافقــت اإلنتخابــات
ّنحا�س� ،إىل اخلروقات التي �شهدتها املناطق ب�أ�سماء والحالــة اإلعتر ّ
أحزاب خارج ال�سلطة.
ـروق ف ــي المناط ــق
البلد ّي ــة ،إن ُترجم ــت بخ ـ ٍ
م�ستق ّلة �أو تنتمي �إىل � ٍ

ّ
«الدستوري» اليوم ًال
ً
يأخذ موقفا مستقال
عنالطبقةالسياسية،
وهو بأحسن األحوال
يضع «طالء أظافر»
ّ
قانونياعلىرغباتها

كي ــف تق ـرأ تجرب ــة «بل ــدي ،بلدت ــي ،بلديت ــي»
بعين ـ ّـي الي ــوم؟ وه ــل المقارن ــة ممكن ــة بي ــن
اضيتي ــن؟
الحالتي ــن اإلعتر ّ

ّ
حال نجار

مت �إنتاج هذه املطبوعة بدعم مايل من �سفارة مملكة الرنوج يف لبنان
وم�ؤ�س�سة هيرن�ش بل  -مكتب ال�شرق الأو�سط .الآراء الواردة هنا تعرب
عن �آراء امل�ؤلفني وبالتايل ال تعك�س بال�ضرورة وجهة نظر امل�ؤ�س�سة.

الناس والدولة بين
حملة  ،1998حراك ،2015
ّ
وإنتخابات  2016البلدية:

ال جمال للمقارنة بني احلالة الإعرتا�ضية التي �سادت يف
ذلك الوقت وما يح�صل اليوم .فالظروف خمتلفة متاماً.
مل تكن هناك �إنتخابات بلد ّية �سنة  .1997ومنذ ذلك
البلدي �سنة
الوقت ،عادت الإ�ستحقاقات على امل�ستوى ّ
 2004 ،1998و ،2010والآن  .2016اليوم ،احلمالت
جتري �ضمن الإنتخابات .نحن مل يكن لدينا لوائح وال

الإ�ستحقاق نف�سه ولكن �أي�ضاً عرب الإ�ضاءة على حاجات
بكالم
النا�س وم�شاكلهم �إن يف البلدات �أو يف املدنٍ .
�أخر� ،إن عدم تلبية حاجات النا�س ،وحت ّلل الدولة ،وتراكم
امل�شاكل التي نعرفها ،هي عوامل �أ ّدت �إىل تف ّلت النا�س
تدريجياً من اخليمة �أو احلب�س الذي و�ضعوا فيه .ورمبا
بالإمكان القول �إن الإنتخابات البلد ّية هي منا�سبة مفيدة
�أكرث من احلراك .ففي النهاية ،احلراك فر�ض فر�ضاً على
النا�س ،لأن النفايات �صارت بال�شوارع ومل يعد باملقدور
حتملها ،فح�صل ما ح�صل .لكن مع الإنتخابات البلد ّية،
ّ
اختلف الأمر� ،إذ باتت لدى النا�س مقاربة �أو�ضح ملاه ّية
م�شاكلهم ونوع ّية احللول.
احلراك �أعاد للنا�س املهتمني بال�ش�أن العام نوعاً من العزمية
والثقة بالنف�س ،وا�ستعادوا قابلي ًة للتح ّرك .بع�ضهم ّوظف
البلدي وتر�شحوا يف الإنتخابات.
هذه الطاقة بامل�شروع
ّ
�أعتقد �أن ق�سماً من الأ�شخا�ص الذين تدخلوا يف
الإنتخابات البلد ّية ،كانوا قد �شاركوا باحلراك .ق�سماً �آخر
كان قريباً و�إن مل ي�شارك� .إن ح�صول احلراك �س ّهل على
�سيارة البلدية الدوران من �أول فق�سة .ولو مل يح�صل هذا
احلراك ،لكانت ال�سيارة قد �إحتاجت وقتاً �أكرب لتدور،
وم�صداية ،ك�أنها مل تتح ّرك من �أر�ضها مدة
ولكانت مع ّومة ّ
�سنتني .ولكن ،بوجود احلراك ،دارت �سريعاً .وبالإمكان
تلخي�ص الرابط ما بني احلراك والبلد ّيات مبقولة :اللوائح
امل�ستقلة التي تظهر اليوم هي بنات حملة «بلدي بلدتي
بلديتي» بعد � 19سنة من حدوثها ،و�أخوات احلراك بعد
ت�سعة �أ�شهر من حدوثه».

أو عبــر األرقــام اإلعتراضيــة التــي س ـ ّجلت فــي
العاصمــة؟

الرابط واقع على م�ستويني :الأول على �صعيد البلد،
والثاين على �صعيد الأ�شخا�ص الذين �شاركوا يف �صناعة
التغيري» .تابع مو�ضحاً« :على م�ستوى البلد� ،أظهرت
�أزمة النفايات حجم الغ�ضب لدى النا�س من جهة
وحجم امل�شاكل التي ال ّ
حتل من جهة �أخرى .احلراك
املدين كان مبثابة ّ � ،revelateurأي �أداة ٍ
ك�شف ظ ّهرت
املدين و�إمنا كان موجوداً
الغ�ضب الذي مل يبد�أ مع احلراك ّ
قبله .الإنتخابات البلد ّية �أعادت تظهري ذلك ،ب�صورة

إمتــداد علــى مســاحة لبنــان .وقــد تج ّلــى ذلــك
إنتخابيــة
فــي اإلنتخابــات البلد ّيــة عبــر لوائــح
ّ
مســـتق ّلة فـــي بيـــروت وبعلبـــك والهرمـــل
ات وخروقات الستقرار
هز ٍ
والجنوب ،أحدثت ّ
تقي ــم ذل ــك؟
الس ــلطة .كي ــف ّ

هناك فارقني كبريين بني بريوت ومناطق� .أو ًال ،يف
ٍّ
كل من املناطق توجد قوة واحدة �أو ق ّوتان هما اللتان
تخت�صران امل�شهد� .أما يف بريوت ّ
فكل القوى ال�سيا�س ّية
موجودة .الفارق الثاين يظهر على �صعيد النا�س الذين
تدخّ لوا بالإنتخابات البلد ّية ،و�س�أو�ضحها عرب مقارنة بني
بريوت والهرمل .ففي الإنتخابات البلد ّية يف لبنان ،تعلن
أ�سبوع
لوائح ال�سلطة �أو اللوائح املعار�ضة لل�سلطة قبل � ٍ
من الإ�ستحقاق ،و�أحياناً �أقل� .إن ميزة الئحة «بريوت
مدينتي» هي �أنها بقيت ل�س ّتة �أ�شه ٍر ت�ستعد ،وحتماً مل
تكن وحدها التي فعلت ذلك ،ولكن لي�س بالطريقة
ذاتها .وكانت هناك الئحة حكي كثرياً عنها تدعى «معاً
من �أجل الهرمل» ،وقد حقّقت نتائج جيدة ،وقدمت
خيارات جديدة ،علماً �أنها مل تكن متلك �إمكان ّيات
«بريوت مدينتي» .يف املقابل ،ف�إن حملة «بريوت مدنتي»
�إ�ستفادت من فرتة احلملة لت�ضع ّ
خمططاتها ،ثم عانت
عندما �أجربت على التح ّول من حملة �إىل الئحة �إنتخاب ّية
تدخل يف لعبة ال�صناديق التي ال جتيدها �أ�ص ًال .يف
بريوت ،هناك م�شاكل لنحو مليون ون�صف ن�سمة يف مدينة
ت�ضم ّ
كل القوى ال�سيا�س ّية ،والربهان �أن الئحة ال�سلطة
ّ
ت�ضم نحو  20من القوى ال�سيا�س ّية ،بينما يف منطقة
كانت
ّ
الهرمل توجد قوة واحدة ،وبالتايل كان الفرق كبرياً جداً.

كلما ابتعدت عن العا�صمة ،كلما بات الإعرتا�ض
�أ�صعب .والإعرتا�ض يف مدينة مفتوحة مثل بريوت
يعد ترفاً مقابل «الغيتو» املفرو�ض يف املناطق� ،سوا ًء من
ّ
الأحزاب �أم غريها .يف اجلنوب مث ًال ،جند �أن هذه احلالة
الإعرتا�ضية هي �أجر�أ بكثري و�أو�سع بكثري ولها نتائج
�إيجابية على اجلميع ،حتى على �أحزاب ال�سلطة التي
باتت ملزمة بالإ�ستجابة ملطالب النا�س ،وو�ضع برنامج
متكن املحا�سبة على �أ�سا�سه.

اللوائحالمستقلة هي
بنات حملة «بلدي
بلدتي بلديتي» بعد
 19سنة من حدوثها،
وأخوات الحراك بعد 9
أشهرمن حدوثه
أهميــة البلد ّيــات اليــوم؟
تقيــم
ّ
ختام ـاً ،كيــف ّ
ه ــل تمكّنن ــا م ــن إنت ـزاع مس ــاح ٍة م ــن الس ــلطة
أو أنه ــا تعي ــد تكري ــس المجل ــس النياب ـ ّـي ف ــي
المجال ــس البلد ّي ــة؟

م ّرت علينا فرتة مل يكن لدينا فيها بلديات ،وكان النائب
الدميقراطي،
يف املنطقة يقوم مبهام البلد ّية .يف النظام
ّ
ّ
لكل �شخ�ص مهامه ،فلي�ست من مهام النائب تزفيت
الدميقراطي ،لدينا ثالثة
الطرقات .نحن يف التق�سيم
ّ
م�ستويات :يف الأ�سا�س حت�ضر البلديات ،يف الو�سط كان
هناك جمل�س الأق�ضية ح�سبما جاء يف الطائف ولكن مت
النيابي.
�إلغا�ؤه ،ويف امل�ستوى
ال�سيا�سي يح�ضر املجل�س ّ
ّ
�إذاً ،هذه احلجرة (البلديات) مهمة جداً لأنها �إن مل
تكن الأوىل �سليمة ّ
فكل امل�ستويات الأخرى للتمثيل
�ستت�شوه� .إن م�شكلة البلديات ميكن �إخت�صارها ب�إثنتني:
الأوىل ،م�شكلة املحا�سبة نتيجة النظام املعتمد� ،إذ كثرياً ما
ينتخب املواطن يف مكان ال ي�سكنه ..والثانية هي م�شكلة
التعدي على
املوارد التي جتعل الو�ضع �أ�صعب من خالل ّ
�أموال البلديات �أو مقاي�ضة الأموال ٍ
ب�شروط �سيا�س ّية� .إذا
مل تكن للبلديات موازنة حقيقية وقانون �إنتخاب ،ف�إن
تو�سع احلالة الإعرتا�ضية
دورها بال�ضرورة �سيت�شوه .وي�أتي ّ
الإ�ستقاللية كنتيجة ملالحظة النا�س �أن معظم البلديات
مل تقم ب�شيء ،واكتفت ب�أن ت�ضمن والء النا�س �سيا�س ّياً.
�أثق ب�أن البلديات قادرة على التغيري �ضمن ال�سلطة.
فمث ًال ،احلزب ال�شيوعي الذي لي�س موجوداً يف
بعدة بلديات �صغرية �أو متو�سطة.
ال�سلطة ،فاز ّ
و�أ�ضمن �أنه لن يكون جزءاً من ال�سلطة املركز ّية،
و�سيمتلك حيزاً من ال�سلطة املحل ّية التي �ستتعاطى
الحقاً مع ال�سلطة املركزية .فالبلديات الحقاً ت�صبح
حتت و�صاية وزارة الداخلية والبلديات .لكن ،ال
يعني ذلك �أن اخلروقات التي ح�صلت يف املناطق
تغي �شيئاً يف الو�ضع القائم ،ولكنها
قادرة على �أن ّ
�ستخلق بيئة جتعل التغيري �أ�سهل يف الفرتة املقبلة.
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ّ
القضاء و«بلدي ...بلدتي ...بلديتي»:
ٌ
ّ
ّ
تحالف إنتخابي في مهب «التر ويكا»
جــــويل بــــطرس
نظمت حكومة الرئي�س متام �سالم الإنتخابات البلد ّية
ّ
والإختيار ّية يف لبنان خالل �شهر �أيار  .2016وكان
اللبنان ّيون قد توقّعوا ت�أجيل الإنتخابات بعد تذ ّرع
الن ّواب بـ«الظروف الأمن ّية» للتمديد لأنف�سهم مرتني
يف العامني  2013و� .2014إال �أن عوامل كثرية تالقت
لتجرب احلكومة على الإلتزام مبوعد �إجراء الإنتخابات
البلد ّية ،نذكر منها :حراك �صيف  ،2015والنقمة
�سدة الرئا�سة
العارمة ج ّراء �أزمة النفايات ،والفراغ يف ّ
الأوىل على مدى �سنتني ،بالإ�ضافة �إىل ف�ضائح الف�ساد
وتر ّدي الأو�ضاع املعي�ش ّية� .أ�سقطت �صناديق الإقرتاع
النيابي،
حجة التمديد للمجل�س
يف � 8أيار ّ 2016
ّ
و�ألغت ذريعة «الظروف الإ�ستثنائ ّية» التي ارتكز عليها
الد�ستوري للموافقة على التمديد.
قرار املجل�س
ّ
التمديد لي�س بجديدٍ على حكومات ما بعد الطائف.
احلجة نف�سهاّ � ،أي الظروف
فهذه احلكومات جل�أت �إىل ّ
الأمن ّية ،يف التمديد لوالية املجال�س البلد ّية والإختيار ّية
منذ العام  .1990مل ترتاجع احلكومة �إال بعد
ت�شكيل «اللقاء الوطني من �أجل الإنتخابات البلد ّية
والإختيار ّية» ،و�إطالق حملة «بلدي ...بلدتي...
بلد ّيتي» يف �آب  1998التي �سعت �إىل ال�ضغط على
ال�سلطة بغية �إجراء الإنتخابات .القت احلملة الدعم
الد�ستوري
أ�سا�سي من الق�ضاء ،بعد �إ�صدار املجل�س
ّ
ال ّ
قراراً �أبطل فيه قانون التمديد للمجال�س البلد ّية
والإختيار ّية حتى العام  .1999ي�سعى هذا املقال �إىل
تعريف القارئ /ة على حملة «بلدي� ،»...أطر عملها
يف واقعها ذاك ،و�أهدافها .كما يتوقّف عند قرار املجل�س
الد�ستوري ،و�سعي احلكومة �إىل الإلتفاف عليه من
ّ
كبديل عن الإنتخاب.
خالل طرح التعيني يف البلديات ٍ
ّ
«بلدي ...بلدتي ...بلديتي»
الوطني من �أجل الإنتخابات
تبلورت فكرة «اللقاء
ّ
البلد ّية والإختيارية» («اللقاء» ،الحقاً يف الن�ص)
إجتماع دعت �إليه «اجلمع ّية اللبنان ّية من �أجل
خالل � ٍ
دميقراط ّية الإنتخابات» (اجلمع ّية) يف  24ني�سان .1997
بحث ّ
املنظمون م�س�ألة ت�أجيل الإنتخابات البلد ّية
والإختيار ّية �إىل ني�سان  ،1998بعدما كانت مقررة يف
 1و 8حزيران من العام نف�سه .حاول النا�شطون و�ضع
�إ�سرتاتيج ّية عمل متنع التمديد وجترب احلكومة على
�إجراء الإنتخابات .ر�أى ه�ؤالء �أنه يجب جت ّنب � ّأي
مواجه ٍة مبا�شر ٍة مع النظام ،خا�صة �أن هذا الأخري
كان قد حرم اللبنانيني حقّهم يف التظاهر منذ العام
 ،1993وجل�أ �إىل القمع والتوقيفات التع�سف ّية ملنعهم من
عدة مناطق
الإحتجاج .حلقت الإجتماع
لقاءات يف ّ
ٌ
لبنان ّية ،و�أُعلن عن �إن�شاء «اللقاء» خالل م�ؤمت ٍر �صحا ّيف
عقد يف «فندق الكارلتون» يف � 6آب  ،1997تبعه ٌ
حفل
يف «م�سرح بريوت» يف � 8آب .1997

لتقريب موعد
اإلنتخابــات ،وتفعيل
ّ
المدني،
المجتمــع
وتســهيل التواصل
ّ
مؤسساته
بين
حاول وزير الداخل ّية �آنذاك مي�شال امل ّر التدخّ ل لإعاقة
امل�ؤمتر ،فطلب من قوى الأمن منع دخول امل�شاركني.
�إال �أن ح�ضور ن ّواب املعار�ضة� 1أ ّمن احلماية للق ّيمني
على احلفل واملواطنني .هناك ،دعا �أع�ضاء «اللقاء»
اللبنان ّيني �إىل التوقيع على عري�ض ٍة �شعب ّي ٍة للمطالبة
ين
ب�إجراء الإنتخابات بعدما كان مليون و� 200ألف لبنا ّ
/ة قد تقدموا بطلب احل�صول على البطاقة الإنتخابية.
و ّمت خالل احلفل الإعالن عن �إن�شاء حملة «بلدي...
بلدتي ...بلد ّيتي» التي «ترمي �إىل املطالبة بتقريب موعد
املدين وت�سهيل التوا�صل
الإنتخابات وتفعيل املجتمع ّ
والتفاعل بني م�ؤ�س�ساته احل ّية واملتن ّوعة وامللتزمة.»2
مل ي�ش�أ املجتمعون البحث يف قانون الإنتخابات الذي
متثيل ممكنٍ يف املجال�س
يجب �إعتماده بغية ت�أمني �أف�ضل ٍ
ّ
ي�شكل ماد ًة خالف ّية بني
تبي لهم �أ ّنه
املحل ّية ،بعدما ّ
الأع�ضاء .وقرروا ف�صل ن�شاطات «اللقاء» عن �أعمال
«اجلمع ّية» بهدف �إ�ستقطاب �أكرب �شريح ٍة ممكن ٍة من
�سيتم ّ
حل «اللقاء»
اللبنان ّيني .و�أكّ د احلا�ضرون على �أنه ّ
وحددوا هدفني �أ�سا�س ّيني للحملة:
فور �إجراء الإنتخاباتّ ،
خلق كتلة �ضغطٍ �شعب ّية لإجراء الإنتخابات.
تفعيل ال�شبكة املدن ّية الراقدة ،وفتح اجلمع ّيات والأندية
على بع�ضها البع�ض ،وتوطيد العالقات يف ما بينها،
�إنطالقاً من املبد�أ القائل �أن ال�شبكة املدن ّية �أ�سا�س
الدميقراط ّية و ُيفرت�ض �إحيا�ؤها.»3
املدين
�سعت احلملة �إىل �إ�ستنها�ض قوى املجتمع
ّ
ال�سيا�سي
وحتفيزها على الإنخراط جمدداً يف العمل
ّ
ق�سري ت�س ّببت به احلرب الأهل ّية .واختارت
غياب ّ
بعد ٍ
كمدخل لإعادة تفعيل هذه القوى
الإنتخابات البلد ّية
ٍ
املعار�ضة للنظام ول�سيا�ساته الإقت�صادية والإمنائية التي
راكمت امل�شاكل وغ ّيبت احللول .ركّ ز بول ا�شقر،
�أحد �أبرز منظمي احلملة ،على �أهم ّية دور البلديات
يف الدفاع عن حق النا�س يف حت�سني ظروف عي�شهم:
«يف الأيام الرديئة التي و�صلنا �إليها ،ي�شعلون حرب
النفايات بني ال�ضواحي ،ونحن نقول :يف دول العامل
التي حترتم نف�سها ،م�شكلة النفايات من �صالحيات
ومهماتها .يف الأيام الرديئة التي و�صلنا �إليها،
البلد ّيات ّ
باتوا يفقّرون النا�س بالهدر وال�ضرائب والركود .ونحن
نقول :بوا�سطة البلديات يتق ّل�ص الهدر وتنتع�ش احلركة

الد�ستوري الذي �أ ّمن لها احل�صانة
الإقت�صاد ّية ويتبلور الإمناء املتوازن .يف الأيام الرديئة لوال قرار املجل�س
ّ
التي و�صلنا �إليها ،باتوا ي�صادرون احلياة ال�سيا�س ّية واحلماية الالزمتني.
ويخنقون الدميقراطية ّ
كل يوم عرب التمديد للإنتخابات
ّ
الرئا�س ّية ،والت�شويه والتجويف يف الإنتخابات النياب ّية ،المجلس الدستوري يبطل
والت�أجيل والتمديد والت�سويف يف الإنتخابات البلد ّية .التمديد
ونحن نقول� :أين حقنا؟ �أين �صوتنا؟ ما هكذا تكون عمدت احلكومات املتعاقبة منذ �إنتهاء احلرب الأهل ّية
رئي�س لبلد ّية بريوت وتعيني
الدميوقراط ّية .الدميقراط ّية لي�ست �شركة م�ساهمة �أواخر العام � 1990إىل تعيني ٍ
حم�صورة بحفنة من املراكز على �أعلى امل�ستويات يف جلانٍ قائمة ب�أعمال املجال�س البلد ّية يف طرابل�س وزحلة
ٌ
متكامل يبد�أ من القاعدة ،من فقط .كما ّمددت والية املجال�س البلد ّية والإختيار ّية
الدولة .الدميقراطية بنا ُء
�آالف املراكز البلد ّية والإختيار ّية التي ميلأها املواطنون .مبوجب م�شاريع قوانني وافقت عليها الأكرثية النياب ّية.
وارت�أت ّ
حل م�شكلة البلدات الواقعة حتت الإحتالل
يتم ت�صويب النظام.»4
من القاعدة ّ
إ�سرائيلي عرب الإ�ستح�صال على �صالح ّية تعيني
مت ّيزت احلملة بقدر ٍة تنظيم ّي ٍة فاعل ٍة �إرتكزت على ال
ّ
�أربعة م�ستويات .يف امل�ضمون و�إىل جانب العري�ضة ،املخاتري فيها .وبالتايل ،منعت ال�سلطة املواطنني من ممار�سة
ركّ زت احلملة على التوعية على �أهم ّية الدميقراط ّية حقّهم يف �إختيار ممثلني عنهم لإدارة �ش�ؤونهم املحل ّية.
ودورها ،والأ�ضرار الناجمة عن غياب ال�سلطة و�أ ّدى التمديد املتوا�صل والفراغ احلا�صل على م�ستوى
ٍ
ندوات �أ�سبوع ّية عقدتها العديد من البلد ّيات بعد وفاة معظم �أع�ضائها� ،إىل تر ّدي
املحل ّية ،من خالل �سل�سلة
إمنائي من جهة و�سيطرة احلكومات على عائدات
يف مق ّرها يف بريوت ويف املناطق التي جالت عليها .الو�ضع ال ّ
رقيب من جه ٍة
ويف الأدواتّ ،متكنت احلملة من تو�سيع �شبكة مراكز البلد ّيات و�صرفها من دون
ح�سيب �أو ٍ
ٍ
التوقيع وعملت على حتويلها اىل ٍ
نقاط ثابت ٍة لت�سهيل �أخرى .ت�صاعدت املطالبة باجراء الإنتخابات ال�سيما
ت�أمني التواقيع على العري�ضة .فاعتمدت مكتبها يف بعد تنظيم الإنتخابات النياب ّية يف العام  .1996و�أمام
والنيابي ،ق ّررت حكومة الرئي�س رفيق
ال�شعبي
بريوت ومكتبة يف الدكوانة ودكاناً يف جون وملحمة ال�ضغط
ّ
ّ
يف �ضب ّية وعيادتني يف النبطية وحلبا وفندقاً يف احلريري يف  4كانون الأول � 1996إحالة م�شروع قانون
دعم من
معجل بتعديالت على قانون الإنتخاب وقانون البلد ّيات
ّ
بعلبك .كما ا�ستطاعت �أن تخلق �شبكة ٍ
م� ّؤ�س�سات وجمع ّيات و�أحزاب وفعاليات �سيا�س ّية ،واملختارين .بد أ� جمل�س النواب بدرا�سة م�شروع القانون،
�أ ّمنت لها احلماية و�إحرتمت موقعها
احليادي ،فلم �إال �أن احلريري ،وخالفاً للقانون ،ق ّرر �إ�سرتداد امل�شروع من
ّ
بحجة �إعادة در�سه.
تتدخل يف عملها ومل حتاول الت�أثري عليه .ويف ال�ضغط دون قرار من جمل�س الوزراء بذلكّ ،
ٍ
املبا�شر ،دعا «اللقاء» �إىل
يبق �أمام جمل�س النواب ،ب�أكرثيته طبعاً� ،سوى
تظاهرات �سلم ّي ٍة �شارك عندئذٍ  ،مل َ
أحزاب معارِ�ض ٌة �أمام املجل�س
تاريخ �أق�صاه  30حزيران
اب و� ٌ
فيها ن ّو ٌ
النيابي ،املوافقة على التمديد حتى ٍ
ّ
املحدد مر ًة �أخرى
خالل الت�صويت على قانون الإنتخابات يف  18و .1997 19لكن املجل�س قام بت�أجيل املوعد ّ
املمدد
و 22كانون الأول  .1997ويف الت�سويقّ ،متكنت قبل �شهرين من �إنتهاء والية البلد ّيات واملخاتري ّ
احلملة من �إطالق حمل ٍة �إعالم ّي ٍة و�إعالن ّي ٍة �ضخمة لهم ،حتى  30ني�سان  .1998ومل يحرتم النواب وعودهم
املرئي م ّر ًة �أخرى ،بعدما فاج�أوا اللبنانيني ب�إقرار القانونني 654
�ساهمت يف جناحها معظم و�سائل الإعالم ّ
فخ�ص�صت ال�صحف («النهار» ،و 655اللذين ق�ضيا بالتمديد للمجال�س املحل ّية حتى 30
وامل�سموع واملقروءّ .
«ال�سفري»« ،الديار»« ،الأنوار»« ،نداء الوطن»« ،الكفاح ني�سان  1999بعد �إتفاق الدقيقة الأخرية بني احلريري
العربي» ،و»ديلي �ستار») م�ساحات لتغط ّية �أخبار ورئي�س جمل�س النواب نبيه ب ّري.
تقدم  14نائباً 5بينهم �ستة من «اللقاء
احلملة .كما عر�ضت الإذاعات («�صوت ال�شعب» تبعاً لذلكّ ،
النيابي» ،وهي الكتلة املعار�ضة الوحيدة �آنذاك
و«�صوت لبنان») والتلفزيونات («�أل .بي� .سي».
الوطني ّ
ّ
اللبناين ،مبراجعتي طعن لدى املجل�س
و«�أم .تي .يف� )».إعالنات وكليبات م�ص ّورة ت�شرح داخل الربملان
ّ
الد�ستوري يف � 13آب  1997مطالبني ب�إبطال القانونني
ين عدداً من
وقدم الفنان زياد الرحبا ّ
�أهداف احلملةّ .
ّ
بحجة «عدم الد�ستور ّية»� .إعترب النواب يف حيثيات
«اجلينغلز» واحلفالت املو�سيقية املجان ّية التي هدفت
ّ
�إىل تعريف النا�س باحلملة .خاللها ،حر�ص الق ّيمون الطعن �أنه من غري اجلائز التمديد ملجال�س ق�ضى على
على تقدمي مواد وا�ضحة ومبا�شرة تقطع الطريق �أمام �إنتخابها �أكرث من � 34سنة (الإنتخابات البلد ّية الأخرية
� ّأي �إ�ستغاللٍ
�سيا�سي لها .وبالفعل ،فقد كان للحملة جرت يف العام  ،)1963و�أ�صبحت معظمعها بحكم
ّ
حجة الظروف الإ�ستثنائ ّية �سقطت
الإعالم ّية وق ٌع كب ٌري على الر�أي العام ،ال�سيما �أنها املنحلة .كما �أن ّ
اعتمدت على و�سائل ترويج مل تكن م�ألوفة حينها بعدما �أجريت الإنتخابات النياب ّية على دورتني (1992
يف ال�سيا�سةّ ،
ومتكنت عربها من امل�ساهمة يف حتقيق و )1996والإنتخابات النياب ّية الفرعية يف العامني 1994
�أهداف «اللقاء»� .إال �أنّ احلملة مل تكن لتحقق هدفها و« .1997فنظر ّية الظروف ،وملا كان وجوب �إ�ستمرار

املرافق العا ّمة واحلاجة �إليها هما اللذان ي ّربران �إ�ستخدام
نظر ّية الظروف الإ�ستثنائ ّية ،ف�إن من غري اجلائز مطلقاً
التذ ّرع بالظروف الإ�ستثنائ ّية غري القائمة يف لبنان حالي َا،
من �أجل و�ضع قانونٍ ي�ؤ ّدي �إىل �إ�ستمرار تعطيل مرفق
أ�سا�سي من املرافق العا ّمة � ّأي البلد ّيات» .ور�أوا �أي�ضاً
� ّ
�إن ذريعة عدم جهوز ّية احلكومة لإجراء الإنتخابات مل
تقدم �أكرث من مليون و� 11ألف ناخب
تعد �صاحل ًة بعدما ّ
/ة بطلبات للح�صول على البطاقة الإنتخاب ّية ،وبعدما
�أ�صبحت لوائح الناخبني ممكننة .ورف�ض الن ّواب ربط
�إجراء الإنتخابات بو�ضع قانونٍ جديدٍ للبلد ّيات يرتافق
مع و�ضع قانون الالمركز ّية الإدار ّية وقانونٍ جديدٍ للتنظيم
إداري .وطالبوا باجراء الإنتخابات وفق القانون
ال ّ
املعمول به ،بعد �إدخال بع�ض التعديالت عليه ،نزو ّال
اللبناين الذي طالب بالإ�سراع ب�إجراء
عند �إرادة ال�شعب
ّ
و�شددوا �أخرياً على �أن «القانون ،مو�ضوع
الإنتخاباتّ .
املراجعة ،قد خالف �أحكام الد�ستور ،لأنه تعار�ض
مقدمة الد�ستور
مع املبادئ العا ّمة التي ّن�صت عليها ّ
واملواثيق واملعاهدات التي �إلتزمها واملادة ال�سابعة منه،
كما جاء متناق�ضاً مع م�ضمون وثيقة الوفاق
الوطني.»6
ّ
الد�ستوري يف � 13أيلول  ،1997قرارين
�أ�صدر املجل�س
ّ
ب�إبطال القانونني الرقم  654و .655وحظي القراران
بت�أييد �أكرثية �سبعة �أع�ضاء ،7وخالفه ثالثة 8بينهم رئي�س
املجل�س القا�ضي �أمني ن�صار .تع ّر�ض قرارا املجل�س
قانون التمديد للمجال�س البلد ّية
الد�ستوري ب�إبطال َ
ّ
يراع �صالحياته
والإختيار ّية باللوم للم�شرتع «لأنه مل ِ
الد�ستور ّية عندما ّمدد والية املجال�س» من دون �أن
ي�ضع على الأقل �شروطاً �أو حدوداً لتطبيق القانونني
املطعون فيهما .و�أورد القراران يف هذا ال�صدد« :وال
ميلك امل�شرتع �أن يرتك لل�سلطة الإدار ّية حتديد هذا
التاريخ يف الوقت الذي تراه ودون الإ�ستناد �إىل معيار
معي ،وذلك لكي تت�سم الإنتخابات بطابع املو�ضوع ّية
ّ

وتكون يف من�أى عن �سوء �إ�ستعمال ال�سلطة» .واعترب
الد�ستوري �أن «الظروف الإ�ستثنائ ّية غري متوافرة
املجل�س
ّ
بدليل �أن الإنتخابات النياب ّية جرت عام  1992وعام
 ،1996وكذلك الإنتخابات الفرع ّية ،ودعا بذلك من
يعنيه الأمر ،وال�سيما امل�شرتع� ،إىل حتديد موعد هذه
الإنتخابات لغياب م ّربر الإ�ستمرار يف عدم �إجرائها ،و�أال
يكون املواطن حرم حقاً د�ستور ّياً ،يف الإقرتاع دور ّياً.»9

المشترع «لم
يراع صالحياته
ِ
ّ
الدســتورية عندما
ّ
مدد واليــة المجالس»
ٌ
َمخر ٌججديد للحكومة:
التعيين ،ولكن..
الد�ستوري دعماً كبرياً للحملة،
ّقدم قرارا املجل�س
ّ
وال�سيا�سي الذي كانت
القانوين
حيث �أ ّمنا لها الغطاء
ّ
ّ
بحاج ٍة �إليه لتحقيق �أهدافها .واعترب �أحد �أع�ضائها
ت�صريح �آنذاك �أن «ال�ضغط الذي مار�سته ال�سلطة
يف
ٍ
عند �إطالق احلملة �أثّر بع�ض ال�شيء يف الزخم الذي
ح�صده التح ّرك يف البداية ،لكن القرار الذي �أ�صدره
الد�ستوري �أعاده كما كان� .»10إال �أن القرار
املجل�س
ّ
الق�ضائي مل مينع حكومة احلريري من �إيجاد املخارج:
ً
فطرح هذه امل ّرة ،وبالتن�سيق �أي�ضاً مع �أكرث ّية النواب،
بدعة تعيني ثلث �أع�ضاء املجال�س البلد ّية �أو بكاملهم
يف املدن الكربى وقرى الإ�صطياف ومناطق التهجري
والإحتالل� .إ�ستلم وزير الداخل ّية مهمة الت�سويق لهذا
الطائفي يف
الطرح ،م ّربراً التعيني باحلفاظ على التوازن
ّ

الوطني� .إرتكز امل ّر يف
البلد ّيات ،وتالياً حماية الوفاق
ّ
ب�شكل خا�ص .وبح�سب وزير
طرحه على بلد ّية بريوت ٍ
الداخل ّية ،ف�إنّ �أكرث ّية الناخبني يف بريوت من ال�س ّنة،
وبالتايل ي�ستطيعون �إنتخاب بلديتهم كلها من ال�س ّنة.
«ف�إذا كانت الأكرث ّية ال�س ّنية مل تنتخب �أع�ضاء من �شيعة
�أو من م�سيحيني ،فالتعيني يف هذه احلال يعيد التوازن.
هناك قرى م�سيح ّية ت�ص ّوت لبلد ّية م�سيح ّية ب�أكملها
وت�ضم مهجرين �شيعة مل يعودوا بعد ،ففي هذه احلال،
ّ
أ�سا�سي
ّ
يتم تعيني بع�ض ال�شيعة .هذا هو الهدف ال ّ
من التعيني .و َمن يزايد �سيا�س ّياً ويقول �أن هذا العمل
دميقراطي ،فليتف�ضل ويقرتح عم ًال دميقراطياً ،حتى
غري
ّ
الوطني ،ون�سري
ن�ضمن التمثيل وفقاً ملقت�ضيات الوفاق
ّ
فيه وكفى مزايدات يف الو�سائل الإعالم ّية .»11ومل يتوانَ
الد�ستوري ،م�ؤكّ داً �أن
امل ّر عن مهاجمة احلملة واملجل�س
ّ
احلكومة متم�سكة ب�إجراء الإنتخابات� ،إال �أنها تبحث عن
املخرج الأف�ضل للحفاظ «على العي�ش امل�شرتك»�« .إننا
ل�سنا يف حاجة �إىل �إعالنات ت�سلية مثل بلدي ،بلدتي،
الد�ستوري
بلد ّيتي ،ول�سنا يف حاجة �إىل قرارات املجل�س
ّ
يتوجب على
حتى نقول �أننا نريد الإنتخابات .»12مل ّ
حجة التعيني،
احلملة �أن جت ّند طاقاتها ّ
جمدداً لإ�سقاط ّ
فاخلالفات بني «الرتويكا» احلاكمة �آنذاك (الهراوي،

احلريري ،ب ّري) والتجاذب بني رئي�س اجلمهور ّية امل�ؤ ّيد
رئي�سي احلكومة وجمل�س
لإجراء الإنتخابات وبني َ
الن ّواب املطال َبني بت�أجيلها� ،أ�سقطتها .وما لبثت احلكومة
�أن تراجعت يف نهاية املطاف عن م�شاريعها ،ودعت
التح�ضر من جديد للإقرتاع يف خمتلف
املواطنني �إىل ّ
املناطق ب�إ�ستثناء مناطق التهجري والإحتالل.
ا�ستمرت حملة «بلدي ...بلدتي ...بلد ّيتي» ملدة 310
يوماً ،و�أعلن عن ّ
حل «اللقاء» يف  19حزيران ،1998
تاريخ �إجراء االنتخابات البلد ّية.
 60798لبناني�آً ً /ة �أكملوا /ن �سن � 18سنة وقّعوا
العري�ضة ،وتوزعت �أ�سما�ؤهم /نّ وتواقيعهم /نّ على
 1824الئحة يف ّ
كل املحافظات اللبنان ّية وفقاً للتق�سيم
التايل :بريوت  4850توقيعاً ،جبل لبنان 16476
توقيعاً ،ال�شمال  20656توقيعاً ،اجلنوب والنبط ّية
 14559توقيعاً ،والبقاع  4257توقيعاً� .13إعترب الق ّيمون
اللبناين على
حث املواطن
على احلملة �أنها جنحت يف ّ
ّ
الدميقراطي
املطالبة بحقه ،و�أعادت الإعتبار للعمل
ّ
املعطل .يف املقابل ،مل ّ
وال�سيا�سي ّ
تتمكن احلملة من
ّ
الت�أثري على الناخبني لإي�صال مر�شحني جا ّدين �إىل
املجال�س البلد ّية .كما �أنها مل ت�ستطع دفع املر�شّ حني �إىل
البلدي.
تقدمي برامج �إمنائ ّية وت�ص ّور ب ّنا ٍء لتطوير العمل
ّ

1 .1نايلة معو�ض ون�سيب حلود وبطر�س حرب وكميل زيادة ومن�صورغامن البون
وحممد فني�ش.
2 .2عري�ضة املطالبة بالإنتخابات غداً« ،اللبنان ّية للدميقراطية» ن�ضغط لتقريب
املوعد .جريدة النهار� 7 ،آب � ،1997ص7 .
 3 .3ريتا �صفري .توقيع «عري�ضة وطنية» من �أجل االنتخابات البلد ّية .جريدة
النهار 29 ،متوز � ،1997ص4 .
 4 .4الداخلية مل ت�أذن باللقاء وقوى الأمن عرقلته ونواب �أنقذوه العري�ضة من
�أجل الأنتخابات البلد ّية �أنطلقت بقوة .جريدة النهار� 9 ،آب � ،1997ص7 .
5 .5ح�سني احل�سيني� ،سليم احل�ص ،عمر كرامي ،بطر�س حرب ،حممد يو�سف
بي�ضون ،ن�سيب حلود ،رئي�س كتلة نواب «حزب اهلل» ابراهيم امني ال�سيد،
نائب «اجلماعة اال�سالمية» خالد ال�ضاهر واع�ضاء الكتلة النيابية الك�سروانية،
كميل زيادة ،من�صور غامن البون ،اليا�س اخلازن ،والنواب زاهر اخلطيب وجناح
واكيم ونايلة معو�ض.
 6 .6نقوال نا�صيف 14 .نائبا معار�ضا وقعوا مراجعة الطعن وتدر�سها الهيئة ال�سابقة

للمجل�س الد�ستوري �أبطال التمديد للمجال�س البلد ّية بني �إنتهاك الد�ستور
والإعتبارات ال�سيا�سية .جريدة النهار� 14 ،آب � ،1997ص4 .
7 .7نائب الرئي�س م�صطفى العوجي ،انطوان خري ،خالد قباين ،اديب عالم،
كامل ريدان ،مي�شال تركيه وح�سني حمدان.
 8 .8فوزي ابو مراد و�سليم جري�صاتي
9 .9كلوديت �سركي�س .ر�سالة وا�ضحة يف قراري الد�ستوري ومعلومات عن ت�أييد
ن�صار الإبطال .جريدة النهار 19 ،ايلول � ،1997ص4 .
«1010اللقاء من اجل االنتخابات» ق ّوم حملته العري�ضة وقعها املوايل واملعار�ض
والتحرك ي�ستمر حتى حتقيق غاياته .جريدة النهار 20 ،ايلول � ،1997ص.4 .
1111املر كوزير للداخلية �أجزم ب�أجراء الأنتخابات البلد ّية .جريدة النهار28 ،
ت�شرين االول � ،1997ص6 .
1212املرجع املذكور �أعاله.
1313حملة بلدي بلد ّيتي �أختتمت بعدما ح�ضنها ال�شعب � 310أيام .جريدة
النهار 20 ،حزيران � ،1998ص7 .
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لبكي ،جماعة األشرار ومرايا الطوائف:

قالوا فيه
ً
دفاعا عنه..

ً
ّ
ّ
قضائي برفع اليد عن رجال الدين عمال بالدستور
قرار
نــــزار صــــاغية
ق�ضية الكاهن من�صور لبكي ،تتم ّيز ب�أهم ّية �إجتماع ّية
الكن�سي ال�صادر بحقّه يف
و�سيا�س ّية كربى .فاحلكم
ّ
حا�ضرة الفاتيكان بالتع ّر�ض لقا�صرات هو الأ ّول من
بحق رجل دين يتمتع بنفوذ
نوعه لناحيتني� :صدوره ّ
كبري داخل طائفته ،وطبيعة الأفعال املحكوم بها فيه.
�سعي لبكي �إىل قلب �صورة
وما زاد من �أهم ّيته هو ُ
ين ،وحتديداً
احلكم
الكن�سي من خالل الق�ضاء اللبنا ّ
ّ
�ضد � 19شخ�صاً،
تقدم بها ّ
من خالل الدعوى التي ّ
منهم ال�ضحايا اللواتي حركن دعوى الفاتيكان �ضده
وجمموعة من الكهنة الذين تولوا التحقيق يف ملفه
يف فرن�سا والفاتيكان .وعليه ،وبخالف احلال يف هذين
البلدين حيث املدعى عليه هو لبكي ح�صراً ،تبدو
ال�صورة منقلب ًة متاماً يف لبنان حيث املدعى عليهم هم
فقط �ضحاياه ّ
وحكامه .و�إنطالقاً من ذلك ك ّله ،يبدو من
املهم جداً متابعة تفاعالت هذه الق�ضية ،ملا تعطيه من
ّ
�إ�ضاءات على منظومتنا الطائفية ال�سيا�سية .فماذا يعني
�أن يختار لبكي الإدعاء على ه�ؤالء يف لبنان ح�صراً،
رغم �أن  12منهم هم �أوروبيون ومقيمون هناك؟ وهل
هذا يعني �أنه وجد يف لبنان بيئة � ّأقل �صرامة من بيئتي
الفاتيكان وفرن�سا �إزاء التع ّر�ض للأطفال� ،أم �أنه ي�ؤْثر
اللجوء �إىل حماكم بلد يتمتع فيه بنفو ٍذ كبري ،حتى ولو
كانت حماكمه � ّأقل منعة وح�صانة وفق املعايري الدولية
من حماكم الدول الأوروبية والفرن�سية حتديداً؟ والأهم
من ذلك ،كيف ع�سانا نقر�أ القرارات الق�ضائية ال�صادرة
يف هذا امللف حتى اللحظة والتي ال تخلو من �إ�ضاءات
الفتة؟ هذا ما �سنحاول الإجابة عليه �أدناه.
البيئة الحاضنة في لبنان:
المصلحة الفضلى لرموز الطوائف

منذ بدء التداول يف ق�ضية من�صور لبكي ،برزت قوى
تدافع ب�شرا�سة عنه وت�ستهجن التع ّر�ض له نظراً ل�سمو
�ش�أنه .وكان ُيحتمل �أن تكون هذه القوى �أكرث خطورة
لو مل يكن احلكم امل�شكو منه �صادراً عن حا�ضرة
ي�صح بعد ذلك �إ ّتهام الق�ضاء �أو طائفة
الفاتيكان .فال ّ
�أخرى با�ستهداف هذا ال�شخ�ص ال�سامي .ومن هنا،
احلتمي هم الأفراد الذين فربكوا
ي�صبح كب�ش املحرقة
ّ
وفق هذه القوى الإتهامات �ضده ف�ض ّللوا عدالة
الفاتيكان .وعليه ،تتح ّول ال�ضح ّية ال�شاكية �إىل مو�ضع
�إ ّتهام وحت ّر�ش �إعالمي دائمني ،لأ ّنها جت ّر�أت وحاولت
«املبجل» .و�آخر امل�شاركني يف �سمفونية
ك�سر �صورة َّ
التع ّر�ض لل�ضحايا هو البطريرك املاروين ب�شارة الراعي
نف�سه الذي مل يتوانَ عن ا�ستعادة رواية لبكي ب�ش�أن
دوافع الن�ساء اللواتي ا�شتكني عليه والتجريح ببع�ضهن.1
أ�صوات مرتفع ٌة ّمتجد لبكي
هذا هو الو�ضع اليومٌ � .
وت�ص ّوره وك�أ ّنه مع�صوم عن �أخطاء مماثلة ،وهي الأ�صوات
نف�سها التي تهاجم ال�ضحايا متهمة �إ ّياهم ب�إن�شاء جماعة

التهجم
للأ�شرار .وبالطبع ،هذه الأ�صوات ال تتوانى عن ّ
�ضد الإعالم الذي قد ي�سرد رواية خمالفة� ،أو يعطي
ّ
منرباً لل�ضحايا �أو من ميثلهم .ورغم �صعوبة التطييف يف
الكاثوليكي للإعالم»
حال ٍة كهذه ،ف�إن رئي�س «املكتب
ّ
الأب عبدو �أبو ك�سم ،مل يجد حرجا يف حديث �أدىل
به لـ«املفكرة القانونية» يف القول ب�أن «هناك الكثري من
املتح ّر�شني .ملاذا الرتكيز على الكني�سة؟» .و�أي�ضاً« ،هل
طرحتم املو�ضوع لدى الإ�سالم؟» .والالفت �أنه �أدىل
بذلك رغم نفيه � ّأي حتر�ش يف لبنان لأنه بلد �صغري ،ورغم
ا�شرتاطه ب�أن ال يتط ّرق احلديث مع «املفكرة» �إىل لبكي.
وهو بذلك ك�أنه يطالب ب�إعمال قاعدة  6 /6مكرر
حتت طائلة لزوم ال�صمت .املناخ نف�سه متاماً جنده حني
ّقدم طارق املالح دعواه �ضد «دار الأيتام الإ�سالمية»
إغت�صاب هناك على امتداد خم�س
مدع ّيا �أنه تع ّر�ض ل
ٍ
�سنوات .فوزير ال�ش�ؤون الإجتماعية ر�شيد دربا�س ،وهو
امل�س�ؤول الأول عن �ضمان ح�سن �إدارة امليامت التي تتلقى
داع للإ�ستماع �إىل
�أمواال طائلة من وزارته ،مل يجد � ّأي ٍ
�شكوى ّ
ال�صمت ،بل على
امللح �أو �سواه ممن ك�سر ّ
انق�ض عليه ب�أكرث الكلمات بذاءةُ ،م ّتهما
العك�س متاماًّ ،
�إياه بالإبتزاز والكذب ،يف دفاع غري م�شروط عن الدار
وعن دورها اال�ستثنائي يف رعاية الأطفال .وهنا �أي�ضاً
غمز الوزير ذو الأ�صول الي�سارية من الناحية الطائفية،
ب�شن حملة طائفية
مت ّهماً اجلمعيات الداعمة للمالح ّ
�ضد الطائفة ال�س ّنية .والالفت �أنّ الأ�شخا�ص الذين
ا ّدعوا تع ّر�ضهم الغت�صاب �أو حت ّر�ش يف فرتة طفولتهم
املدعى عليها نف�سها ،و�أن الق�ضايا
هم من طائفة اجلهة ّ
متتد مفاعيلها �إىل
املطروحة منهم ال تقت�صر عليهم �إمنا ّ
مئات �أو �آالف الأطفال املودعني يف �أماكن الرعاية،
وج ّلهم من الطائفة املعنية نف�سها .لكن ،ورغم ذلك،
ف�إن لعبة املرايا الطائفية تختزل الطوائف برموزها الذين
يتمتعون �إذ ذاك بالإمتيازات واحل�صانات .وعليه ،ت�صبح
م�صلحة الطائفتني املارونية وال�سنية بحماية رموزهما� .أما
كل ما عانى �أو يعاين منه �أطفال موارنة و�س ّنة يف دور
الرعاية التابعة للطائفتني فال حرج من التغا�ضي عنه
وعن �آالمهمّ ،
والتنكر لهم حفظاً للم�صلحة الطائفية .بل
�ضد رموز طوائفهم
ت�صبح �أي �شكوى من � ّأي من ه�ؤالء ّ
مبثابة خيانة للطائفة املعن ّية �أو حملة �ضدها .فما ع�ساها
تقول ع ّنا الطوائف الأخرى؟ ومن هذه الزاوية ،تبدو
اخل�صو�صية اللبنانية وك�أنها تفر�ض �إعادة ترتيب امل�صالح:
فامل�صلحة الف�ضلى لي�ست م�صلحة الطفل كما جاء يف
معاهدة حقوق الطفل التي �أقرها لبنان� ،إمنا ثمة م�صلحة
�أعلى هي م�صلحة املرجع الطائفي حتى ولو كان معتديا
على �أطفال .والإعتداء الأكرب يف هذه احلالة ال يكون
اعتداء رجل الدين على الأطفال� ،إمنا �إدعاء ه�ؤالء
عليه ،وال حرج من اعتبارهم يف هذه احلالة مبثابة جماعة
�أ�شرار .يف ظل �إنقالب القيم هذا ،ي�صبح كالم البطريرك
مفهوماً ،وكذلك كالم وزير ال�ش�ؤون الإجتماعية ،ف�ض ًال
عن جميع الت�صريحات التي ترد هنا وهناك دفاعاً عن

الرمز و�إمعاناً يف التح ّر�ش بال�ضحايا .كما ي�صبح مفهوماً
�أن تلزم النيابات العامة ومعها الدولة اللبنانية ال�صمت
�إزاء ارتكابات لبكي التي �أثبتها حكم الفاتيكان ،فال
يقدم حمامي
�ضده .كما ي�صبح مفهوماً �أن ّ
حت ّرك �ساكناً ّ
لبكي �أ� .أنطوان عقل دعوى جزائية بحق ه�ؤالء ال�ضحايا
ّمدعياً عليهم بالئحة طويلة من اجلرائم� ،أبرزها ت�أليف
جماعة �أ�شرار .ولكن ،كيف ع�سى الق�ضاء يت�ص ّرف يف
هذه الق�ضية؟ هل تندرج قراراته �ضمن هذا املناخ مبا
يعزز نفوذ لبكي وب�شكل �أعم رموز الطوائف �أم تت�ضمن
توجهات ي�ست�شف منها �سعي لتغيريه يف اجتاه االعرتاف
بحقوق ال�ضحايا؟
القرارات القضائية:

ً
المصلحة الفضلى لبنانيا في مرايا

الخار ج

حتى اللحظة� ،صدر قراران ق�ضائيان يف ملف لبكي
اللبناين :الأول يف  2014-4-14عن قا�ضي التحقيق
يف جبل لبنان بيرت جرمانو�س برد ال�شكوى النتفاء
ال�صالحية ،والثاين يف  2016-3-25عن الهيئة
االتهامية يف جبل لبنان برئا�سة عفيف احلكيم ،بف�سخ
احلكم املذكور جزئيا جلهة ر ّد ال�شكوى �ضد املدعى
عليهم اللبنانيني .ومن يقر�أ احلكم يلحظ �أن القرارين
�أد ّيا بدرجة �أو ب�أخرى �إىل التوفيق بني امل�صلحة الف�ضلى
لرموز الطوائف من جهة ،وم�صالح خارجية ال ميكن
التغا�ضي عنها وتت�صل بالعالقات مع الفاتيكان وفرن�سا.
قرار قاضي التحقيق :قوانين
الكنيسة هي األعلى
�أهم ما جاء يف قرار قا�ضي التحقيق هو �أن قوانني
الكني�سة و�أحكام الد�ستور اللبناين الذي حفظ حقوق
الطوائف لإادارة ال�ش�ؤون املرتبطة بها ،هو �صاحب
للبت مبثل هذه ال�شكوى وم�شتقاتها
ال�صالحية احل�صرية ّ
�أيا تكن ومن �أي جهة �أتت .وقد خل�ص قا�ضي التحقيق
بالنتيجة �إىل ر ّد ال�شكوى النتفاء ال�صالحية .وفيما �أن
القرار ي�ؤول بالنتيجة �إىل رفع يد الق�ضاء عن النظر يف
�إ ّدعاء لبكي �ضد املدعى عليهم ،ف�إنه ي�ؤول يف الوقت
نف�سه �إىل حت�صني الكني�سة و�سائر ّ
الطوائف �إزاء � ّأي
م�ساءلة م�ستقبلية بحجة �أنها ت�صبح املرجع الوحيد
ملحا�سبة الكهنة والعاملني يف م�ؤ�س�ساتها .والالفت �أن
احلكم منح هذه احل�صانة بالإ�شارة �إىل قوانني الكني�سة
التي ال تلزم الدولة ،والد�ستور من دون �أي تف�صيل �أو
تعليل .وبالعودة �إىل الد�ستور ،جند �أن ال�ضمانة الوحيدة
املعطاة للطوائف ح�صلت مبوجب املادة  9من الد�ستور
واقت�صرت على �إعطاء الأهلني �ضمانة بتنظيم الأحوال
ال�شخ�صية وفقاً ملعتقداتهم .باملقابل ،حفظت الدولة
لنف�سها م�س�ؤولية النظر يف كل ما عدا ذلك ،وخ�صو�صاً
يف ما يت�صل بالنظام العام ،ويف مقدمتها الأفعال التي
ت�شكل جرائم جزائية .وعليه ،نلحظ �أن القرار اعتمد

جد وا�سعة لل�ش�ؤون التي تدخل يف ال�صالحية
قراء ًة ّ
امل�ضمونة للطوائف ،تتعار�ض مع ن�ص الد�ستور ،و�أي�ضاً
مع جممل املنظومة القانونية ال�سائدة منذ و�ضعه .والقول
بخالف ذلك �إمنا ي�ؤدي �إىل نتيجة عبثية مفادها �أن احلياة
اجلن�سية للرهبان والكهنة ،مبا قد يتخللها من تعديات
وجرائم ،ت�صبح مبثابة �أحوال �شخ�صية .ومن �ش�أن هذه
القراءة بالطبع �أن تعزز مفهوم امل�صلحة الف�ضلى لرموز
الطوائف بدل �ضبطه.
الهيئة االتهامية :امل�س�ألة لبنانية لبنانية ،فلنبعد الأجانب
قرار الهيئة االتهامية �أتى خمتلفاً .ففيما تراجع متاماً عن
هذه القراءة ،ف�إنه �آل عم ًال بقواعد الإخت�صا�ص �إىل
�إ�ستبعاد الأجانب عن الدعوى .وهو بذلك ف�سخ القرار
الإبتدائي ليح�صر الدعوى يف اللبنانيني دون �سواهم.
ولتربير التمييز بني املدعى عليهم� ،أدلت الهيئة ب�أن
الت�شريع اجلزائي اللبناين ال يطبق على الأجنبي الذي
تهدد �أمن
يرتكب جرمه يف اخلارج �إال �إذا كانت اجلرمية ّ
الدولة اللبنان ّية �أو يح�ضر الأجنبي �إىل لبنان بعد اقرتافه
ّ
جرمه يف اخلارج ليتواجد يف لبنان .كما �أدلت �أن تطبيق
ال�شريعة اللبنانية على اللبنانيني يح�صل حتى ولو ارتكبوا
جناية �أو جنحة يف اخلارج ما مل تكن �شريعة الدولة التي
اقرتفت يف �أر�ضها هذه اجلرائم ال تعاقب عليها .وجتدر
قانوين
الإ�شارة �إىل �أن القرار ا�ستبعد باملقابل � ّأي حتليل ّ
من �ش�أنه �أن ي�ؤدي �إىل مالحقة ه�ؤالء بداعي التالزم
بني �أفعالهم و�أفعال املدعى عليهم اللبنانيني �أو بداعي
ح�صول الأفعال املدعى بها بوا�سطة الإنرتنت.
وبذلك ،يكون القرار قد انحاز يف تعليله �إىل حترير الق�ضية
من ت�أثرياتها اخلارجية وما قد تثريه من ردود �أفعال يف فرن�سا
والفاتيكان ليحولها �إىل ق�ضية لبنانية لبنانية .و�أكرث ما يقلق
على هذا ال�صعيد هو �أن لبننة الق�ضية يجعل منها ق�ضية
�أكرث تقب ًال ملقت�ضيات البيئة اللبنانية امل�شار �إليها �أعاله
مبن�أى عن ال�ضغوط التي قد يواجهها لبكي وداعموه،
ومنهم �أ�شخا�ص نافذون داخل الكني�سة املارونية ،من قِبل
فرن�سا والفاتيكان ،وما قد يرتتب عليها من نتائج .يف و�ضع
كهذا ،يف بيئة كهذه ،ثمة م�س�ؤولية كربى لدعم ال�ضحايا،
�ضماناً للمحاكمة العادلة .فلنواجه...
كالم ال�صورة� :أحد املل�صقات اخلا�صة بفيلم «�سبوتاليت» (�إخراج توم ماكارثي،
إ�ستق�صائي الذي �أجرته �صحيفة «بو�سطن غلوب«
 )2016الذي يعالج التحقيق ال
ّ
اجلن�سي داخل الكني�سة الكاثوليك ّية .الفيلم
وف�ضح مدى �إنت�شار جرائم التح ّر�ش
ّ
ن�ص ،مل
الذي ُر�شّ ح ّ
ل�ست جوائز �أو�سكار وفاز منها بجائزتي �أف�ضل فيلم و�أف�ضل ّ
بحجة �أنه ال
يتم عر�ضه يف لبنان ،لي�س لأ�سباب الرقابة الدين ّية كما هو متوقّع ،و�إمنا ّ
ّ
ي�صب يف دائرة �إهتمام جمهور ال�سينما اللبناينّ.
ّ
1 .1حديث البطريرك يف  2016-3-18عينطورة ،عنه اقر�أ/ي «قالوا فيه دفاعا
عنه».،من�شور يف هذا العدد.

ت�صد
فاز من�صور لبكي بحملة ت�ضامنٍ لبنان ّي ٍة م�ستمرة معه ّ
عنه �إدانة الفاتيكان ،ر�أ�س الكني�سة .تتب ّنى هذه احلملة
نظر ّية متكاملة تفيد ب�أن لبكي تع ّر�ض مل�ؤامرة من الب�شر
ولظلم من الكهنوتّ ،
ي�شكالن خ�شبتي �صليبه ،ح�سبما
ٍ
�صد التهمة عن لبكي ال يقف عند
إن
�
ة.
ر
م
من
أكرث
�أفاد �
ّ
ّ
دفاع عن ترفّع رجال الدين
حدود الرجل ،و�إمنا هو �أي�ضاً ٌ
عن � ّأي م�ساءلة ،حتى ولو �أتت من مرجعيتها البابوية.
الفردي ،ي�شي ذلك ب�أن ح�صانة
على م�ستوى الإميان
ّ
رجل الدين هي ٌ
�شرط من �شروط الإميان ،فهو ّ
«ظل اهلل
على الأر�ض» بح�سب تعريف الدولة العثمان ّية للخليفة
اجلمعي ،هذه احل�صانة هي عن�ص ٌر
احلاكم .على م�ستوى
ّ
م� ّؤ�س�س يف املنظومة اللبنان ّية :للطوائف حدود مع ّرفة يقوم
إتهام لوج ٍه
جتمعها البناء
على ّ
الوطني .وبالتايل ،ف� ّأي � ٍ
ّ
تهديد لكامل الهو ّية
من وجوه املرجع ّية الطائفية هو ٌ
وواقعها املعا�ش ،على م�ستوى الإنتماء والوجود ولكن
�أي�ضاً �إقت�صادياً و�إجتماعياً و�سيا�سياً .لن تتدخل الدولة
مب�ؤ�س�ساتها يف �ش�ؤون الطوائف ،لأنها تقوم على توازنٍ يف
تالقيها .ولن تتدخل الطوائف ب�ش�ؤون الطوائف الأخرى،
يف ٍ
حمكي وم� ّؤ�س�س يف «الطائف ّية» يقت�ضي
عرف غري
ّ
املعاملة باملثلّ :
كل م�ؤ�س�سة دين ّية متتلك حكماً ذاتياً على
رعاياها (ولو بالإغت�صاب) و�إدارة داخل ّية ل�ش�ؤونها (ولو
بالف�ساد) ،ال تتخطاه طائف ٌة فال ُيتخطى بحقّها .وقد بدا
الفتاً يف هذه التجربة مبادرة «امل�ؤمنني» �إىل �إتهام الكني�سة
البابوية بالف�ساد يف معر�ض تربئة الكني�سة املحل ّية (متمثّل ًة
يج�سد
بلبكي) من التح ّر�ش .ما يوحي ب�أن لبكي ميثّل ّ
يف عيون منا�صريه الكني�سة اللبنان ّية �أكرث مما ميثّل الإميان
امل�سيحي :املنظومة الداخل ّية ،ال القناعات املج ّردة.
ّ
تقدم ّ
«املفكرة القانون ّية» هنا عر�ضاً ملروح ٍة من الأقوال
ّ
املعلنة يف مديح لبكي دفاعاً عنه وذ ّماً ب�ضحاياه ،يف
�سعي لتو�ضيح حجم ّ
جتذر احل�صانة املمنوحة ملواطنني
دون �سواهم يف الدولة ،مبا ي�صون �سلطتهم على �سواهم
يف الدولة .كذلك ،يف العر�ض ما يظ ّهر قوة املنظومة
املتبناة �إجتماعياً وفردياً ،وقدرتها على طحن ّ
كل نقدٍ ،

ّ
قضية منصور لبكي
1998

املدين يف م�ضمونه ،وحتويله �إىل مواجه ٍة يف العقيدة
�إلغاء ّ
والإميان ،قوامها الطائفة ال َ
املواطنة.
 «-الق�ضية ل .ب .ك )Affaire LBK( ».هو�إ�سم املد ّونة التي ت� ّأ�س�ست مببادرة من «حلقة من
الأ�صدقاء (قدامى دار رعاية «دوفر ال دليفرن�س»،
رهبان ،متد ّينون ومتد ّينات ،ر�ؤ�ساء �شركات،
حمامون� ،صحاف ّيون ،حرف ّيون )...اجتمعت حول
املون�سنيور من�صور لبكي ،الذي ّ
�شكل بالن�سبة �إلينا
مثا ًال لل�صداقة والثقة» ،ح�سبما ورد يف زاوية «من
نحن» على املد ّونة .و�أ�شارت الزاوية �إىل �أن املد ّونة
يقدمها ّ
كل منا يف املون�سنيور
هي «�شهادة �شخ�ص ّية ّ
لبكي الذي كان و�سيبقى مرجعاً للإن�سان ّية
والطيبة� ،سعة الإ�ستقبال والإح�سان».
ت�ضم مواد املد ّونة عر�ضاً لق�ضية لبكي يتبنى وجهة نظره
ّ
مف�ضلة»« ،مقاالت حديثة»« ،امل�ؤمتر
كاملةً« ،مقاالت ّ
ال�صحايف» الذي عقده �أهله وداعموه« ،الت�شخي�ص»
(ت�ضم قراءات حتليل ّية لرباءته وامل�ؤامرة �ضدهّ ،قدمها داعمو
ّ
لبكي على التلفزيون ويف املقاالت املن�شورة)« ،احللقة
امل�ستديرة التي ا�ست�ضافها تيلي لوميار»�« ،إتهامات كاذبة»،
«�إنتهاكات للعدالة» ،بورتريه للبكي�« ،أخبار» ق�ضيته« ،لقاء
مع البطريرك الراعي» ،و«�شهادات» فيه.
�إىل الرهبان والراهبات الكن�سيني ،دافع/ت عن لبكي
على املد ّونة ّ
كل من� :أمني عام جامعة احلكمة و»تيلي
لوميار» د� .أنطوان �سعد ،عميد كل ّية الإعالم يف اجلامعة
اللبنانية د .جورج ّكل�س ،رئي�س جمل�س �شورى الدولة
ال�سابق واملحا�ضر يف جامعة احلكمة القا�ضي الراحل
مي
يو�سف �سعد اهلل اخلوري ،ال�صحاف ّية يف «النهار» ّ
من�سى ،الإعالمي ّب�سام براك... ،
ّ
املاروين الكاردينال مار ب�شارة بطر�س
 -البطريركّ
الراعي «ك�شف» يف � 18آذار  2016خالل اللقاء
ال�سنوي التقليدي يف عيد مار يو�سف  -عينطورة،
تفا�صيل «حملة ممولة �ضد الكني�سة والبطريرك
والكهنة واملطارنة واملدار�س» تع ّر�ض لها لبكي.
وقال ما حرف ّيته« :ما حدث �أنه ح�صلت حملة
مركزة حتمل الكثري من الكذب ،ولدينا امللفات
بني �أيدينا ،وحت ّركت املحاكم يف حقّه بدون �س�ؤال �أو
جواب ،وحدث ما حدث .و�صدرت الإ�شاعات،
ٍ
مبحاكمات �أخرى .ما ح�صل �أخ ًريا
تارة باحلرم وتارة

هو �أنهم �أزالوا عنه احلرم الكن�سي ،ولي�س املنع عن
امل�شاركة يف قدا�سات واحتفاالت علنية و�إعالمية.
�إنه يتحمل هذا الأمر ،ويعتربه تتويج كهنوته
و�صليب قدا�سته .و�أنا يف مقابلتي الأخرية مع
قدا�سة البابا ،و�ضعت بني يديه ملفات الأب لبكي
التي فيها الكثري من حمالت التجني والأكاذيب،
ولها �أ�سبابها».
ولكن يف  23ني�سان  ،2016تراجعت �أمانة �س ّر البطريركية
م�سها بالقرار ال�صادر
املارونية و�أ�صدرت بياناً تنفي فيه ّ
عن الفاتيكان ،وت�ؤكّ د �أن «غبطة البطريرك مل يكن
ً
مت�ساهل ،ب�أي ّ
�شكل من الأ�شكال ،يف
يو ًما ولن يكون
بحق كل
مو�ضوع التح ّر�ش اجلن�سي الذي يعتربه جرمية ّ
َمن اع ُتدي عليه ،وهو �أمر غري قابل لأي تردد �أو م�ساومة
على الإطالق ،مرتاجعاً عن حمورية الوثائق التي ّقدمها
البطريرك للفاتيكان ،وطالباً من الإعالم توخّ ي الدقّة
م�ستقب ًال يف نقل �أقواله.
 -عر�ض «تيلي لوميار» يف �أواخر 2015حلقات «نور احلقيقة» عن حياة لبكي
و�إجنازاته .امل�سل�سل مك ّون من  13حلقة.
مدير حترير «النهار» غ�سان حجار ،كتب يف � 26أيار
 2014ر�سال ًة وجدان ّية �إىل لبكي هي «مبثابة اعتذار
منك ومن مقامك ومن الإن�سان الكبري الذي فيك
حتمل امل�شقات يف عي�ش الكهنوت كما حتمل
والذي ّ
وحدد
املهانة يف احلملة اجلائرة التي خي�ضت �ضده»ّ .
حجار �أنه ال يعتذر عن «تلك الفرن�س ّية»� ،أي حمامية
ال�ضحايا يف حماكمة كاين« ،لأين غري معني بها
وال �أعرفها ،بل قد عرفت منها �سيئاتها من خالل
متابعتي مل�سريتها» .لكنه �إعتذر عن اللبنانيني الذين
�صدقوا التهمة ،وعن الإعالم «الذي �صار بع�ضه
ّ
ف�ضائحياً ،بل ورخي�صاً ،يف ّت�ش عن خرب حت ّر�ش �أو
جن�سي ،ال لتنبيه املجتمع �إىل تلك
�شائعة �إعتداء
ّ
الق�ضايا ،بل جلذب �أنا�س حتكمهم التابوهات والعقد
اجلن�سي».
والكبت
ّ
حجار مطالعته مبنح لبكي ّ
�صك
ويف �سابق ٍة من نوعها ،ختم ّ
براء ٍة ولو �أخط�أ ،علماً �أن الكاتب لي�س من ال�ضحايا« :ال
يهمني �إن كنت يف حياتك �أخط�أت م ّر ًة و�أكرث ،فكلنا
خط�أة ،ونقاط �ضعفنا تغلبنا �أحياناً كثرية .اخلطيئة لي�ست
مهمة بقدر رجوعنا عنها».

من�سى يف
مي ّ
 -كتبت ال�صحاف ّية املخ�ضرمة ّ«النهار» بتاريخ الأول من �أيار  ،2014وحتت
عنوان« :املون�سنيور لبكي �صامت ،وبراءته تغنيه
عن الكالم» ،مقا ًال يثور لأجل لبكي مر ّوجاً
�أن الفاتيكان ب ّر�أه ،هنا مقتطفات منه« :مثلما
مل ته ّز الأكاذيب والإفرتاءات املغر�ضة �إميانه
بدعوته الكهنوتية ،فظل يف خلوته لدى راهبات
دير ال�صليب ي�ؤلف الرتاتيل ويلحنها ،كذلك
تلقى خرب براءته التي �أعلنتها الدوائر الفاتيكانية
الر�سمية ،دون تعليق �أو �إبتهاج )...( .من�صور
لبكي الذي �أغنى الكني�سة املارونية برتاتيله التي
تهف اليها قلوب الفرح ،هو اليوم يف �صومعته
الإجبار ّية التي تلقّاها من امل�سيح فر�صة للت�أليف،
(� )...صار يكلم امل�صلوب ب�آيات تتفجر ح ّباً يف هذا
الإمتحان املرير .لقد فهم �أعمق كلمة ي�سوع منازعاً
على ال�صليب «�أغفر لهم يا �أبت لأنهم ال يعرفون ما
تقرتفه �أيديهم»».
 -الإعالمي ب�سام براك �شارك يف م�ؤمتر �صحايف يفبعبدات دعماً للبكي (� ،)2013 -11 -12أكّ د فيه
براءة الأب واخل�شوع �أمام عظمة عطائه وثقل �صليبه،
ثم ّوجه ندا ًء «لكني�ستنا املارونية» ،بر�أ�سها و�آبائها
وتالمذتها ورعاتها و« ...علكم تتمكنون من نيل
�إ�ستئناف لهذا احلكم ،بهدف قرار نهائي فاتيكاين
نعلق عليه دموعنا و�أملنا و�إمياننا ،وننحني را�ضني مبا
تكتبه ال�سماء من عدالة على وجه الأر�ض».
 -ن�شر موقع «ليبانون فايلز» (لداين حداد-10-11 ، )2013مقا ًال اتهم فيه �إدارة الأخبار يف «�أل بي
�سي» بـ»الي�ساروية» والت�سيي�س يف مقاربة ق�ضية
«معبة» كتبتها
لبكي .ونقل ب�إعجاب مقارنة ّ
�إعالمية �سابقة يف «�أل بي �سي» ا�سمها نورا خوري
على «فاي�سبوك» ،ما بني نقل القناة خلرب �إدانة لبكي
وبني دفاعها عن «�إغالق ملهى لواط ودعارة با�سم
احلر ّية والدميقراط ّية )...( .لكن اهلل ،الذي ال
تعرفه هذه احلثالة وه�ؤالء ال�سما�سرة ال�صغار نظراً
لإنتماءاتهم املا�ضية واحلا�ضرة ،ما عندو حجار».
«ثمة حجارة
وقد ختم حداد هذه الإلياذة بعبارةّ :
كثرية �سرتمى يف ق�ض ّية املون�سنيور من�صور لبكي،
ولو �أنّ اخلط�أة كثريون».

 10آذار 1940

 26آذار 1966

1971

1977

1990

1995

والدة من�صور لبكي
يف بعبدات  -املنت اللبناين.

تعيني لبكي كاهناً يف
الكني�سة املارون ّية.

تعيني لبكي كاهناً
لأبر�شية الدامور.

لبكي ي� ّؤ�س�س جمعية «بيت �سيدة الفرح» وجوقة
«من�شدي لبنان ال�صغار» للعناية بيتامى جمزرة الدامور.

لبكي ي� ّؤ�س�س «بيت �سيدة �أطفال
لبنان» يف دوفر يف نورماندي (فرن�سا).

لبكي ي� ّؤ�س�س «بيت �سيدة
الب�سمة» يف املن�صورية (لبنان).

 21أيلول 2011

الكن�سي يف الفاتيكان حول ن�شاط لبكي يف فرن�سا ما
�إقفال «بيت �سيدة �أطفال لبنان» يف بدء التحقيق
ّ
بني  ،1998 - 1990عقب تقدمي �شكاوى من � 11سيدة 3 ،منهن
دوفر يف نورماندي (فرن�سا).
مت الإعتداء عليهن يف ال�صغر ،يف ميامت الأطفال

 23نيسان 2012

 19حز يران 2013

 7تشر ين األول 2013

2013

«جممع العقيدة والإميان» ي�صدر احلكم ب�إدانة من�صور
اجلن�سي على ثالث قا�صرات،
لبكي بجرم الإعتداء
ّ
وجرم التح ّر�ش خالل الإعرتاف.

الفاتيكان ير ّد �إ�ستئناف من�صور
لبكي ،وي�ؤكّ د احلكم بالإدانة.

«الكروا» الفرن�سية تن�شر احلكم
ال�صدار بحق لبكي.

تكليف قا�ضي التحقيق يف حمكمة
«كاين» الفرن�س ّية بالق�ضية.

 27كانون الثاني 2014

أواخر آذار 2014

 14نيسان 2014

 15نيسان 2014

 24آذار 2016

نيسان 2014

من�صور لبكي يتقدم بوا�سطة حماميه �أ� .أنطوان عقل
ب�شكوى �ضد � 18شخ�صاً ،منهم بع�ض ال�ضحايا
ون�ساء �أخريات �صرحن باعتدائه عليهن ف�ضال عن
بع�ض ال�شهود ور�سميني �أبرزهم املون�سنيور لوي�س
الداريا وهو الرجل الثاين يف جممع العقيدة والإميان.
وقد عزت ال�شكوى �إليهم ارتكاب جرائم قدح وذم
وجناية جتني وت�أ�سي�س جماعة �أ�شرار .الإدعاء على
الداريا ي�سبب �إحراجا كبريا للكني�سة املارونية.

حمامي لبكي يعلن عن توجيه �إىل كلّ من
جممع
املون�سنيورات لوي�س الداريا (الرجل الثاين يف ّ
عقيدة الإميان) ،و�أغو�ستان رومريو ،وطوين �أناتريال
(املخت�ص يف املحاكم الكن�س ّية يف باري�س) ،والأب
ّ
�إميانويل بوتي ،متهماً �إياهم بالتالعب بال�ضحايا
لإدانة لبكي ،بالإ�ضافة �إىل املدعى عليهم الآخرين
من �ضمنهم عدد من ال�ضحايا ،ليمثلوا �أمام قا�ضي
التحقيق يف جبل لبنان يف � 29أيار .2014

قا�ضي التحقيق بيرت جرمانو�س ير ّد
الدعوى لإنتفاء ال�صالح ّية� ،إ�ستناداً
ين
لقوانني الكني�سة والد�ستور اللبنا ّ
الذي حفظ حقوق الطوائف لإدارة
ال�ش�ؤون املرتبطة بها.

الأب من�صور لبكي ي�ست�أنف
قرار قا�ضي التحقيق �أمام الهيئة
الإتهام ّية.

الهيئة الإتهام ّية تف�سخ قرار قا�ضي التحقيق جرمانو�س ،لتعلن
�أن الق�ضاء اللبناين خمت�ص للنظر يف ال�شكوى مبا يخ�ص
املدعى عليهم اللبنانيني .باملقابل� ،أعلنت الهيئة الإتهامية
ين مبالحقة املدعى عليهم من
عدم اخت�صا�ص الق�ضاء اللبنا ّ
اجلن�سيات الأخرى .هذا القرار �أخرج عمليا من الدعوى
امل�س�ؤولني الر�سميني يف الكني�سة الكاثوليكية الفرن�سية
والفاتيكان والذين كان لبكي ادعى عليهم.

حمكمة التحقيق الفرن�سية يف
«كاين» ت�صدر مذكرة توقيف
دول ّية بحق لبكي.

9
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ّ
ّ
«المفكرة» تحاور أبو كسم حول اإلعتداء الجنسي في الكنيسة:
ّ
ّ
تحرش فيه»
العقابية .لكن «لبنان بلد صغير ،ال
لدينا إجراءاتنا
حاورته :إلــــــهام بــــرجس
بعدما �أدان «جممع عقيدة الأديان» يف الفاتيكان
اللبناين من�صور لبكي بجرم التح ّر�ش ب�أطفال
الأب
ّ
ين
كانوا برعايته� ،صار من ال�صعب على الواقع اللبنا ّ
جتاهل �أ�سئل ٍة كثرية حول موقف الكني�سة اللبنان ّية من
جرمية التح ّر�ش ،ودورها يف مكافحته داخلها وداخل
م�ؤ�س�ساتها ال �سيما دور الرعاية ،و�آلياتها املعتمدة يف
حما�سبة مرتكبيه.
املدين يف دول ٍة
و�إىل دور الكني�سة ،يربز دور الق�ضاء
ّ
ي�سمى بالتوازن
قائمة �سيا�س ّياً وخدمات ّياً على ما ّ
الطائفي :هل من ح�صان ٍة غري حمك ّي ٍة للم�ؤ�س�سة
ّ
الدين ّية ،على �إختالف الأديان والطوائف ،تن�سحب
على رجال الدين ك�أفراد ،مبا مي ّيزهم عن �سواهم من
املواطنني؟ ما هي الآلية العقابية امل ّتبعة كن�سياً يف
املحا�سبة ،وما هي �سيا�سة الردع والوقاية القائمة راهنا،
ين يف هذا ال�صدد؟
وما هي طبيعة العالقة بالق�ضاء املد ّ
حملت ّ
«املفكرة القانون ّية» هذه الأ�سئلة و�سواها �إىل
الكاثوليكي للإعالم» الأب عبدو
رئي�س «املكتب
ّ
�أبو ك�سم ،لت�ستبني منه موقع الكني�سة من جرمية
التح ّر�ش احلا�صلة داخلها .و�إذ �سعينا ل�سوق ق�ض ّية
لبكي كمثالٍ ميكن �أن تقا�س عربه جد ّية الكني�سة
�أو عدمها يف مقاربة التح ّر�ش� ،إال �أن الأب �أبو ك�سم
ٍ
ك�شرط
حدد عدم تناول ق�ض ّية الأب من�صور لبكي
ّ
لإجراء احلوار .وقد فاج�أنا بجمل ٍة من الإفرتا�ضات،
كخلو الكني�سة اللبنان ّية من التح ّر�ش ل�صغر حجم
لبنان و�ضيق �إمكانيات كتم ال�س ّر فيه ،قد ت�ضع عوائق
�أمام مكافحة التح ّر�ش ،ولو �أن الأب �أبو ك�سم �أكّ د �أن
الكني�سة تدينه.
و�إىل خلو الكني�سة اللبنانية من التح ّر�ش� ،شرح �أبو
ك�سم الآلية املعتمدة كن�سياً يف املحا�سبة يف حال ثبت
تو ّرط رجل دين بـ«املالم�سة» �أو «العملية اجلن�سية
الكاملة»ُ :يحاكم داخلياً ،و�إذا ثبت تو ّرطه وطاله احلكم
الكن�سيُ ،ترفع عنه ح�صان ٌة غري مرئ ّية وقوامها ال�سر ّية
ّ
الداخلية ،لتخرج الق�ضية �إىل احل ّيز العام وق�ضائه
املدين .تلك هي الآلية املمكنة يف حما�سبة رجال
ّ
ي�سجل �أبو ك�سم ح�صول واقعة حت ّر�ش
الدين هنا ،ومل ّ
ّ
ن�ستدل �إليها يف القول ب�أن حما�سبة رجل
تعترب ك�سابق ٍة
الدين مدن ّياً على جرم التح ّر�ش ممكنة يف لبنان.
يهم ّ
ت�سجل
«املفكرة» �أن ّ
قبل اخلو�ض يف فحوى املقابلةّ ،
التحفّظ على الإ�ستخدام ال�سائد لكلمة «بيدوفيليا»
اجلن�سي
(�إ�شتهاء الأطفال) ب�صفتها دا ّل ًة على الإعتداء
ّ
بحق الأطفال .يف واقع احلال« ،بيدوفيليا» ّ
تدل على
ّ
اجلن�سي املتك ّرر
حال ٍة َم َر�ض ّية وفرد ّية ،بينما الإعتداء
ّ
داخل امل�ؤ�س�سات الدين ّية بات خل ًال منهج ّياً ،باعرتاف
يخ�ص كني�ستها العامل ّية و�إعتذار
مرجع ّية روما يف ما ّ
البابا فرن�سي�س
العلني عنه (ني�سان  .)2014كذلك،
ّ
ال بد من الإ�شارة �إىل �أن ّ
«املفكرة» توا�صلت بداي ًة مع

امل�س�ؤول الإعالمي يف البطريك ّية املارون ّية وليد غيا�ض،
متا�شياً مع دعوة �أمانة �س ّر البطريرك ّية و�سائل الإعالم
�إىل «�إ�ستقاء املعلومات يف هذا ال�ش�أن (ق�ضية لبكي)
من املكتب الإعالمي للبطريركية مبا�شرة» .1غري �أن
وف�ضل �إحالة الأمر �إىل
غيا�ض �إمتنع عن الإجابةّ ،
ليحدد الأخري عدم
«املركز
الكاثوليكي للإعالم»ّ ،
ّ
التط ّرق لق�ضية لبكي �شرطاً للقاء.
ّ
ال حماية جدية لألطفال في
ّ
التحرش
الكنيسة من
ي�ستخدم �أبو ك�سم تعبري «بيدوفيليا» ال�سائد (�إ�شتهاء
الأطفال) للداللة على جرم التح ّر�ش يف الكني�سة.
يع ّرف �أبو ك�سم البيدوفيليا كـ«جرمية� ،سوا ًء كانت
مر�ضاً نف�سياً �أو رغب ًة جن�س ّي ًة �شا ّذة» .مفاعيل التفرقة
بني «البيدوفيليا» مبفهومها العام وبني فهم الإكلريو�س
لها تتج ّلى على �صعيد العقاب الذي يتلقاه املرتكب.
عقاب يف
فلما يكون املتح ّر�ش رجل دين« ،يكون له ٌ
ّ
الكني�سة ،تتفاوت وط�أته بح�سب درجة الفعل وال�ضرر
الناجت عنه».
التو�سع بالعقوبات الكن�س ّية ،ال ّبد من التوقّف
وقبل ّ
عند ّ
حمطات يف حديثه بلورت تعريفه للتح ّر�ش
بالأطفال .فعلى �ضوء الكالم عن �أ�سباب تف�شّ ي
هذه الإعتداءات داخل الكني�سة الكاثوليك ّية ،يع ّزز
نف�سي»
�أبو ك�سم تعريف احلالة ك�
إ�ضطراب �أو ٍ
ٍ
«مر�ض ّ
تتعدد �أ�سبابه« :نف�س ّية ،ك�أن يعاين ال�شخ�ص من مر�ض
ّ
فعل على تعر�ضه
البيدوفيليا� ،أو عقدة معينة� ،أو ر ّد ٍ
للتح ّر�ش وهو �صغري ،كما ميكن �أن تكون الوحدة هي
ال�سبب» .من الأ�سباب املحتملة �أي�ضاً ،بح�سب �أبو
اجلن�سي الذي يعي�شه الكاهن املتبتل،2
ك�سم« ،الكبت
ّ
أ�شخا�ص ال ي�ستطيعون العي�ش خالفاً للطبيعة.
وهناك � ٌ
لكن حت ّر�شهم بالأطفال هو حال ٌة �شاذة وخمالفة
للطبيعة» .ويف ال�سبب الأخري ،مي ّيز �أبو ك�سم عر�ضاً بني
الكني�سة الغرب ّية وال�شرق ّية« :القانون ال ي�سمح للكهنة
يف الغرب بالزواج قبل دخولهم الكهنوت ّية»�.أ�سباب
التح ّر�ش التي ي�سوقها �أبو ك�سم ال يراها تخفيف ّي ًة
�شخ�ص �آخر هو
للجرم« ،فالكاهن بالن�سبة �إىل � ّأي
ٍ
�صورة اهلل ومنوذج الرحمة واملحبة والأبوة والقدا�سة».
تعب ح�صراً عن ر�ؤيته الفرد ّية� ،إذ �أنها ال
وهي � ٌ
أ�سباب ّ
تنتج عن � ّأي درا�س ٍة با�شرتها الكني�سة كبادر ٍة علم ّية
وعمل ّية ّ
حلل م�شكلة تف�شّ ت داخلها .على الأقل« ،ال
فكرة» لدى �أبو ك�سم عن وجود هكذا درا�سةّ .
ويدل
ذلك على عدم وجود جد ّي ٍة يف التعامل مع امل�س�ألة،
املنهجي لآليات و�ضع احللول .يف املقابل،
�أق ّله باملعنى
ّ
تكمن �إيجابي ٌة يف عدم حتويل الأ�سباب �إىل م ّربرات،
ويف �إدراك �أبو ك�سم �أو الكني�سة لتوازنات القوى
داخلها .ما ي�ستدعي املزيد من البحث يف مدى ترجمة
هذا الإدراك �إىل تعزي ٍز لإجراءات احلماية واملحا�سبة
املتخذة من قبلها.

لكن غياب الدرا�سات لي�س �إ�ستثنا ًء ،ال �سيما و�أن
�إجراءات كثرية غريها مل تلحظها الكني�سة .فمث ًال ،مل
ٍ
إر�شادات وا�ضحة حول كيف ّية التعامل مع هذا
ت�ضع � ّأي �
للحد منه .يوحي �أبو ك�سم بانعدام
النوع من اجلرائم ّ
ٍ
إر�شادات �شبيهة ما دام الفاعل �سيلقى
احلاجة ل
عقاباً .حتى �أن الأ�شخا�ص املعنيني يف الكني�سة تبدو
متابعتهم ه�شّ ة �إن يف التعامل مع امل�شكلة �أو يف التوعية
حولها :فيقول �أبو ك�سم �أن «ال تعاطي يل مع دور
ٌ
خطوط
الرعاية واملدار�س ،وال �أعرف �إن كانت هناك
وت�شجع الأوالد على
عري�ض ٌة حتكم الأ�ساليب الرتبو ّية ّ
البوح يف حال تع ّر�ضهم ل ّأي حت ّر�ش»� ..أما العظات
الدين ّية  -ك�أ�ضعف الإميان  -فهي بدورها «ال تتطرق
لهذا املو�ضوع».
�أما �إمكانية �إ�ستمرار اجلرمية ب�سبب وجود متكتمني
عليها فغري متوق ٍّع �أ�سا�ساً بالن�سبة �إىل �أبو ك�سم:
الإعتماد هنا على ال�ضمري ،وـ«�ضمريياً ،ال ميكن
ل�شخ�ص �أن ّ
يغطي على التح ّر�ش بطفل» ،وفقاً لتك ّهن
ٍ
�أبو ك�سم .وبينما يقول الأخري ذلك ،تلمع جملة
املدعيات على الأب من�صور لبكي
�إحدى ال�سيدات ّ
يف �أفق احلديث« :عندما �أخربت الراهبة� ،أجابت ب�أن
ب�شري ،ويجب �أن ت�ساحمي».3
هذا ٌ
�ضعف ّ
بالنتيجة ،ال تبادر الكني�سة الكاثوليك ّية �إىل �إيجاد
حلولٍ وقائ ّية تق�ضي على الـتح ّر�ش بالأطفال يف دورها
والديني .يف املقابل،
احليوي
الرعائية ويف جمالها
ّ
ّ
عقوبات نربز ه�شا�شتها الحقاً
ٍ
هي تكتفي مبجموعة
الن�ص ،وبـ«�إعتذار البابا ،وهو غاية يف الأهمية«
يف ّ
بح�سب �أبو ك�سم ،كما بالتعوي�ض على ال�ضحايا
املدين.
و�إتاحة الإمكانية ملعاقبة املرتكب �أمام الق�ضاء ّ
ميكن تلخي�ص تق�صري الكني�سة يف �إ�ستخدام �أبو ك�سم
ٍ
ملعادالت ح�ساب ّية بغية القول ب�أن «الكهنة الذين
يعانون من البيدوفيليا ال يتخطى عددهم ن�سبة �ضئيلة
من جممل الكهنة» .بهذا املعنى ،ت�صبح  4000حالة
تف�صيل �أمام
�سجلت يف العام  20024جمرد
ٍ
حت ّر�ش ّ
عدد الكهنة الذي يتخطى � 30ألفاً* ،وفقاً لأبو ك�سم.
والأ�سو�أ يكمن يف مواجهة �أبو ك�سم لبع�ض الأ�سئلة
ب� ٍ
إجابات مثل« :يف لبنان ،هناك الكثري من املتح ّر�شني.
ملاذا الرتكيز على الكني�سة؟» .و�أي�ضاً« ،هل طرحتم
املو�ضوع لدى الإ�سالم؟».
بالنتيجة ،ال يبدو �أن الكني�سة تبذل جهداً يذكر للقيام
ب�إجراءات وقائ ّية متنع وقوع جرائم حت ّر�ش بالأطفال.
لكنها ،كما �سبقت الإ�شارةُ ،تخ�ضع املرتكبني مل� ّؤ�س�س ٍة
خا�صة بها .فكيف تعاقب الكني�سة الكاهن
عقابي ٍة ّ
املتح ّر�ش بالأطفال؟
عقاب الكنيسة لكاهنها
ّ
المتحرش :كيف يكون؟
بحق «كهنة
يو�ضح �أبو ك�سم �أن العقوبة التي تنفّذ ّ
متهمني بالبيدوفيليا«على �صعيد الكني�سة هي

باملبد�أ ّ
«احلط من الرتبة الكهنوتية .5كما �سمح البابا
مبحاكمتهم مدنياً .يف هذه احلالة ،ترفع الكني�سة
احل�صانة عن املتهم» .ولكنّ � ،أي ح�صانة هذه التي
يتمتع بها رجل دين �أمام القانون املدين؟ م�صدر هذه
احل�صانة هو «القوانني الكن�س ّية .وعلى الدولة التي
ُتطبق فيها هذه القوانني �أن حترتمها» .واملعادلة هنا
معكو�سة ،بحيث تخ�ضع فيها الدولة للكني�سة ،ولي�س
العك�س كما هي احلال يف الدولة املدن ّية ،ال �سيما و�أن
اللبناين ال مينح ح�صان ًة لرجال الدين.
املدين
ّ
القانون ّ
و�إذا كانت الدولة تخ�ضع للكني�سة يف لبنان ،فكيف
يتوقع �أحد �أن حتا�سب �أفرادها متى �أخط�أوا؟ «�إن
مالحقة رجل دين من الكني�سة الكاثوليكية عن «�أي
جرم ،مق�صود �أو غري مق�صود ،حتتاج لإذن من رئي�سه
الكن�سي» ،يقول �أبو ك�سم.
ّ
بهذا املعنى ،يعترب �أبو ك�سم الكني�سة الكاثوليكية
منفتحة على الدولة .لكن حتى الو�صول �إىل هذه
النتيجة يتوقف على التحقيقات التي جتريها الكني�سة
داخلياً ،لتثبت تو ّرط الكاهن املتهم� .إن �إدانة الكاهن
ت�ؤدي �إىل معاقبته« ،ح�سب نوع اجلرم وخطورته.
ف�إذا ارتكب فع ًال جن�سياً مع ال�ضحيةّ ،
يحط من
درجته الكهنوتية� .أما لو اقت�صر الأمر على مالم�سة
والكالم املثري وب�شكل متك ّرر فيتم عزله عن حميطه
ليتوب وي�صلي ويبقى حتت رقاب ٍة و� ٍ
إ�شراف لإ�صالحه
تدريجياً» .الالفت �أن هذه العقوبات ت�ستند �إىل
ّ
ال�شك والعار يف جمموعة
ن�صو�ص متع ّلقة بجرائم
ٍ
قوانني الكني�سة ال�شرق ّية .وفقاً لأبو ك�سم« ،ال يوجد
ن�ص حمدد يتعلق بالبيدوفيليا،
يف القوانني الكن�س ّية ّ
فقط الإجتهادات ال�صادرة عن حماكم جممع العقيدة
�أو جممع الأ�سرار �أو حمكمة الأ�ساقفة ،وهي م�ستمدة
من القانون العام».
واحلال �أن �إدراك الكني�سة حل�سا�س ّية موقع رجل الدين
وا�ضح
ت�شريع ٍ
بالن�سبة �إىل امل�ؤمنني مل ير�شدها ال �إىل ٍ
مت�شد ٍد يالئم
خا�ص بهذه اجلرمية ،وال �إىل �إجتها ٍد ّ
ّ
وط�أة «مالم�سات الرا�شد وكالمه املثري» على الطفل
/ة .وي�أتي �إمتناع الكني�سة عن نبذ رجل دين متح ّر�ش
ليعني حت�صني �أفعاله ب�سر ّية حتقيق الكني�سةّ ،
فيدل
على ه�شا�شة امل�ؤ�س�سة العقاب ّية التي يخ�ضع لها رجل
الدين املتح ّر�ش ب�أطفال .وهي حتتاج فقط �إىل املزيد من
ال�سر ّية لتنعدم فائدتها متاماً .فما حدود ال�سر ّية بالن�سبة
�إىل الكني�سة ،على هذا ال�صعيد؟
ينفي �أبو ك�سم وجود �سر ّية حول هذه املوا�ضيع.
فعندما تنتهي التحقيقات وي�صدر قرار« ،ملاذا يت�سرت
البابا؟» .ي�ضيف�« :أو ًال ،مل يعد ال�شخ�ص يف احلالة
الإكلرييكية .ثانياً ،ال يجب �أن يتم الت�سرت»� .أن يرى
�أبو ك�سم �أنه «ال يجب الت�سرت» ،فهذا على الرغم من
�أهميته يبقى جمرد ر�أي يف ح�ضرة ف�ضائح التح ّر�ش
الكربى� .أما ربط �إنتفاء احلاجة �إىل ال�سرية بقرار �إخراج
املتح ّر�ش من اجل�سم الكهنوتي فيعني �أن ّ
كل من

حممي بال�سر ّية .بنا ًء عليه،
يبقى داخل هذا اجل�سم
ّ
لو �سلمنا �أن ّ
احلط من الدرجة يح�صل من دون ف�ضائح
تلقائي داخل الكني�سة ،ف�إن � ّأي
ت�سبقه بنا ًء على حتقيق ّ
جرمية ال ت�ستلزم ّ
احلط من الدرجة ،كالـ«املالم�سات»،
ترتك مرتكبها حممياً يف �إطار ال�سر ّية .ما يعزز هذه
الفر�ضية هو التعامل مع هذه اجلرمية على �أنها �إ�ساءة
ٌ
�شكل من �أ�شكال التماهي مع
للكني�سة .وهذا
ٍ
بكلمات
�ضمني بالت�شارك باخلط�أ.
واعرتاف
الفاعل،
ٌ
ّ
�أخرى ،لو وقفت الكني�سة كم� ّؤ�س�سة يف مواجهة رجال
الدين املتحر�شني ب�إعتبارهم خ�صمها اللدود ،ملا �صح
القول ب�أنهم ي�سيئون للكني�سة .لكن الأخرية �إكتفت
بنفيهم خارجها.
كيف تتعامل الكني�سة مع هذه «الإ�ساءة»؟ يجيب
�أبو ك�سم« :الكني�سة ال تتعاون مع اجلهات املدنية،
الكني�سة ترفع يدها عن الكاهن وتعيده �إىل العلمانية».
مدين».
عندها ،يكون للق�ضاء �أن يحاكمه «ك� ّأي
ّ
�شخ�ص داخل الكني�سة بوجود
وعندما يعلم � ّأي
ٍ
حالة حت ّر�ش ،ال يتوجب عليه �إبالغ ال�سلطات املدنية
املخت�صة ،بل «عليه �أن يبلغ ال�سلطات الروحية العليا».
«ليست لدينا هذه
المشكلة في لبنان»
الإنتقال من معاجلة امل�س�ألة من �شمولية الكني�سة
الكاثوليكية اجلامعة على �صعيد العامل �إىل
«خ�صو�صية» الكني�سة اللبنانية ،يربز حالة �إنكا ٍر لوجود
امل�شكلة يف لبنان.
يقول �أبو ك�سم �أن «ظاهرة البيدوفيليا لي�ست متف�شية
هنا ،فال حاالت ظاهرة« .وال�سبب ،وفقاً لأبو ك�سم،
هو �أن لبنان «بلد �صغريّ � .أي �شخ�ص يت�ص ّرف ت�ص ّرفاً
مثرياً ّ
لل�شك فيه ،يعرف مبا�شرةً» .ثم �أن الكهنة يف
لبنان «يتلقون التن�شئة يف املدر�سة الإكلرييكية ،حيث
يخ�ضعون للمتابعة ،ف ُي�ستبعد من يوحي مبيول جن�سية
منحرفة« ،بح�سب �أبو ك�سم .وي�شرح �أن هذه التن�شئة
تدوم ل�سبع �سنوات« ،فتقطع الطريق بن�سبة  90يف
املئة على هذه احلاالت» .عند هذه النقطة ،يبدو نقل
احلديث ب�صيغة املقابلة �أف�ضل و�أكرث �أمانة.
ّ
املفكرة :لكن� ،أال تتم تن�شئة الكهنة يف �أماكن �أخرى
�سجلت فيها جرائم حت ّر�ش ،بالطريقة ذاتها؟
ّ
�أبو ك�سم :من املمكن �أن تختلف التن�شئة بني دولة
و�أخرى ،من املمكن �أي�ضاً �أن ي�ؤثر عدد طالب
الكهنوت بني اخلارج وهنا.
موحدة لتن�شئة الكهنة؟
املفكرة� :أال يوجد معايري ّ
�أبو ك�سم :بلى ،املعايري ثابتة بالت�أكيد ...ميكن يف تلك
ٍ
حلاالت نف�سية معينة �أو
الدول �أن يتع ّر�ض الأ�شخا�ص
�ضغوطات و�إكتئاب.
املفكرة :هل هذه الأمور ال حت�صل يف لبنان؟
�أبو ك�سم... :
ف�ضل �أبو ك�سم �أن يذهب �إىل
عند هذه النقطةّ ،
الت�سا�ؤل عن �سبب «الرتكيز على الكني�سة» .والالفت
�أنه مل ي�ستعد هنا متييزه ال�سابق يف اخل�صو�ص ّيات ما
بني الكني�سة ال�شرق ّية والكني�سة الغرب ّية لناحية فر�ض
الأوىل البتولة على الكاهن ،وال عاد �إىل ت�صنيفه
الإختالف كعن�صر �ضمن �أ�سباب الإعتداء ،مثلما
اقرتح يف م�ستهل املقابلة .ويبدو ذلك الفتاً لأن التبتل
فعلي ،ال بد �أن يكون م�ساهماً يف الأثر،
هو عن�صر متاي ٍز ّ

من دون �أن ي�ؤدي وحده بطبيعة احلال �إىل تثبيت �أو
نفي التح ّر�ش بالأطفال داخل الكني�سة اللبنان ّية كجز ٍء
من الكني�سة ال�شرق ّية .غري �أن جت ّنب طرح هذا التمايز
نقدي ،ي�ساهم يف ّ
حل امل�شكلة.
هو جت ّن ٌب لفتح ٍ
نقا�ش ّ
هكذا ّ
يحل مديح الذات حمل نقدها ،وهذه لي�ست
دليل خري يف مثل هذه الق�ضايا.
وما دام �أبو ك�سم مل ي� ِأت على ذكر التبتل ،ي�صبح
أ�شد �إحلاحاً حول العن�صر الذي مييز لبنان
ال�س�ؤال � ّ
فع ًال يف ال�سياق .ملاذا ال توجد حاالت حتر�ش يف
ت�ضج الكني�سة بهذه احلاالت
الكني�سة اللبنانية ،بينما ّ
يف باقي دول العامل؟ هل تتم التغطية عليها ب�إحكام؟
ق�ضية الأب من�صور لبكي ،يف تفا�صيلها ويف كيفية
واملدين معها ،كفيلة
الكن�سي
التعاطي الق�ضائني
ّ
ّ
وحدها بالإجابة على هذا ال�س�ؤال .فكيف �ستتعامل
الكني�سة اللبنانية يف حال بد�أت الدعوى �ضد كاهنٍ

ين؟ وهل جتد الكني�سة �أنه يتوجب
لدى الق�ضاء املد ّ
على القا�ضي املدين �أن يعترب نف�سه خمت�صاً �أم ال للنظر
يف ق�ضايا متعلقة برجال دين؟ كيف يربز التعاون هنا؟
خالفاً حلديثه ال�سابق عن احل�صانة و�أهمية حتقيقات
الكني�سة ،يقول �أبو ك�سم ب�صيغ ٍة عامة �أن «الكني�سة
حتتكم للق�ضاء املدين ،الداخلي واخلارجي ،فهي حترتم
ال�سلطات الق�ضائية»� .إذاً ،هل ت�أخذ املحكمة بقرا ٍر
�صادر يف هذا املو�ضوع عن دول ٍة �أجنبية (فرن�سا)؟ هنا،
ا�ستدراج
ال ت�أتي الإجابة مطابقة لل�صيغة العا ّمة« :هذا
ٌ
للحديث عن ق�ضية لبكي .مو�ضوع لبكي حتقيقاته

ح�صلت يف اخلارج ،وقراراته �أي�ضاً ،على �صعيد
املحكمة الفرن�سية وعلى �صعيد الفاتيكان .نحن
ككني�سة نلتزم مبا يقول الفاتيكان ،و�أبونا من�صور يلتزم
احليادي يف
بقرار الفاتيكان«� .إن الإبقاء على ال�صمت
ّ
ق�ضية حت ّر ٍ�ش تتعلق ب�شخ�صية كن�س ّية ـكلبكي ،وعدم
طرحها للنقا�ش رغم خروجها �إىل احليز العام منذ مدة،
دليل على تك ّت ٍم �أنكره �أبو ك�سم ،متاماً كما �أنكر
هو خري ٍ
وجود اجلرم من �أ�سا�سه يف الكني�سة اللبنان ّية.

1 .1بيان �صادر عن �أمانة �سر البطريركية املارونية 23 ،ني�سان 2016
2 .2برنامج حكي جال�س ،يقدمه جو معلوف ،يعر�ض على �شا�شة امل�ؤ�س�سة
اللبنانية لالر�سال  ،LBCعنوان التقرير� :شهادات جديدة اىل العلن و�أ�سباب
�صدور مذكرة توقيف بحق الأب من�صور لبكي ،تاريخ البث � 3أيار ،2016
من �شهادة ال�ضحية مارلني غامن .
3 .3الكاهن املتبتل هو الكاهن املمتنع عن الزواج.
4 .4ر�شا الأمني ،عندما ينحرف رجال الدين نحو اجلرمية اجلن�سية ،موقع ،now

 30ت�شرين الأول 2013
 5 .5ميكن مراجعة مقال رميا �شري ،ف�ضائح الق�ساو�سة اجلن�سية تهز الكنائ�س
الكاثوليكي و�إتهام الفاتيكان بالت�سرت على املتهمني ،القد�س العربي� 9 ،آب
 .2014ويلقي املقال ال�ضوء على �إح�صاءات ل�سنني خمتلفة باال�ضافة اىل
تعليق البابا يف هذا املجال.
6 .6يعرف �أبو ك�سم احلط من الدرجة الكهنوتية على �أنها اخراج الكاهن من
االكلريو�س واعادته �شخ�ص علماين.
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ً
ّ
ّ
متحولة جنسيا تروي قصتها مع قوى األمن :األوقية الذكرية:
إمرأة

المادة  534سقطت:

ّ
تشكيك هادئ في المخفر
مجاني على الحاجز إلى
إعتداء
من
ٍ
ٍ

ّ
ّ
الجنسية ليست «مخالفة للطبيعة»
المثلية
لــــمىكــــرامة

اجلزائي يف
بتاريخ � ،2016-5-5أ�صدر القا�ضي املنفرد
ّ
بحق
املنت ه�شام القنطارقراراً ق�ضى ب�إبطال التعقّبات ّ
�شخ�ص �أ ُدعي عليه �سنداً للمادة  534من قانون العقوبات،
ٍ
وهي املادة التي ُت�ستخدم عاد ًة لتجرمي العالقات املثل ّية.1
وقد �أ�سهب القرار يف حتليل املادة  534لي�صل �إىل
إ�ستنتاج يق�ضي ب�أن عبارة «جمامعة على خالف الطبيعة»
� ٍ
الواردة فيها ال تنطبق على فعل العالقة اجلن�س ّية احلا�صلة
بني �شخ�صني من اجلن�س نف�سه .ي�ستكمل هذا القرار
حكمني �سابقني كانا قد ّف�سرا املادة  534يف الإجتاه ذاته:
الأ ّول �صدر عن القا�ضي املنفرد اجلزائي يف البرتون منري
�سليمان بتاريخ  ،2009-12-2والثاين �صدر عن القا�ضي
املنفرد اجلزائي يف املنت ناجي دحداح يف .22014-1-28
يف حماول ٍة لقراءة هذه الإجتهادات الثالثة «�أفقياً»،
يهمنا ت�سجيل ثالث مالحظات تتعلق بالنقاط
امل�شرتكة يف ما بينها ،ويف املقاربة اجلديدة التي طرحها
القرار الأخري ال�صادر عن القنطار.
ّ
القاضييتمسكبسلطته
ّ
التفسيرية
يف احلكم ال�صادر عن حمكمة البرتون (�سليمان)ّ ،مت
املدعى عليهما ملّا كانا يف �سيار ٍة راكنة
توقيف ال�شا ّبني ّ
على جنب الطريق .وقد ورد يف املح�ضر «�سر ٌد لعمل ّية
جن�سي»� .أما احلكم
فعل
تقبيل ومداعبة من دون وجود ٍ
ّ
فيخ�ص
الثاين ال�صادر عن حمكمة املنت (الدحداح) ّ
�إمر�أ ًة متح ّولةًجن�س ّياً �إعرتفت مبمار�سة اجلن�س مع رجال،
وا ُدعي عليها على �أ�سا�س املادة  .534يف الق�ضية
�شخ�ص من التابع ّية
الأخرية (القنطار)ّ ،مت توقيف
ٍ
ال�سور ّية كان يقف عند قارعة الطريق مرتدياً مالب�س
و�صفت بالـ«ن�سائ ّية» ،وقد �أفاد ب�أنه «يرتدي املالب�س
أنثوي منذ الطفولة» ،و�أنه «كان
الن�سائ ّية بالنظر �إىل ميله ال ّ
ن�ص
يقوم مبمار�سة اجلن�س مع رجال يف �سوريا» ،بح�سب ّ
القرار .ن�سرد هذه الوقائع لن�شري �إىل �أن القا�سم امل�شرتك
بني هذه الق�ضايا هو �أنها ال ّ
ت�شكل عالقة جمامعة
القانوين.
( )conjonction charnelleباملعنى
ّ
وبالتايل ،كان ب�إمكان الق�ضاةيف احلاالت الثالث� ،أن
املدعى عليهم /نّ  ،لعدم توافر العنا�صر
يكتفوا بتربئة ّ
املاد ّية للجرمية ،من دون التط ّرق �إىل تف�سري املادة .534
� ّإل �أن الأحكام الثالثة ت�شري �إىل ن ّي ٍة وا�ضحة لدى
ين
الق�ضاة بالذهاب �أبعد من الوقائع ،وطرح تف�س ٍري قانو ّ
متم�سكني ب�سلطتهم يف
خمتلف للمادة  .534بدوا ّ
الن�ص ،وم�ؤكّ دين على �صالحيتهم يف هذا
تف�سري ّ
املجال .وهذا ما ذكرته الأحكام الثالثة �صراحةً .و�أكرث
من ذلك حتى� ،إذ يبدو وك�أن القا�ضي � ّ
إ�ستغل وجود
هذه الق�ضايا ليمار�س �صالحيته التف�سري ّية� ،أو بعبار ٍة
�أخرى ،يبدو وك�أنه كان ب�إنتظار دعوى �شبيهة لي�صدر هذا
التف�سريّ .
ولعل ما يع ّزز هذه الفر�ض ّية هو �أن التف�سري جاء
مببادرة ٍمن القا�ضي� ،إذ مل يكن قد طرحه املحامي مث ًال،

نقلت الرواية :رانــــيا حــــمزة

علماً �أن حك َمي حمكم َتي املنت �صدرا من دون وجود
حمام /ية للدفاع عن املدعى عليه/ا .هذا الإ�صرار على
ٍ
تف�سري املادة  ،534على الرغم من وجود �أبواب «بديلة»
لتربئة املدعى عليه/اّ ،
ي�شكل مدخال هاماً نحو تكري�س
دور الق�ضاة يف تف�سري الن�صو�ص ،وتطوير �أ�ساليبهم
�سنبي يف ما يلي.
املختلفة فيذلك ،كما ّ
في تفسير المادة  :534كيف
نفهمالطبيعة؟
تط ّرق ّ
كل من احلكمني ال�صادرين يف البرتون (�سليمان)
م�سهب ملفهوم «الطبيعة» الوارد
واملنت (القنطار) �إىل تف�س ٍري ٍ
يف املادة  .534وفيما تكمن الأهم ّية الأبرز لقرار الرئي�س
القنطار يف طرحه تف�سرياً قانونياً و�إجتماعياً وبيولوجياً
للمثل ّية ،تختلف مقاربة الرئي�س �سليمان لهذا املفهوم.
�إن القرار ال�صادر عن حمكمة البرتون (�سليمان) �أ�سهب
وجودي
فل�سفي
يف حتليل الطبيعة� ،إنطالقاً من تف�س ٍري
ّ
ّ
لهذا املفهوم (.)Interprétation ontologique
وقد جاء يف القرار �أن الإن�سان «مل ي�ستطع بعد فهم
قوانني الطبيعة بجوانبها كافّة ،وال يزال حتى اليوم ي�سعى
لإكت�شاف الطبيعة وطبيعته حتى».فهو جز ٌء من الطبيعة
و�أحد عنا�صرها ،وبالتايل «ال ميكن القول عن � ّأي ممار�سة
خمالف
من ممار�ساته �أو عن � ّأي �سلوكٍ من �سلوكه �أنه
ٌ
تو�صل �إىل الإ�ستنتاج
للطبيعة» .وبذلك ،يكون القرار قد ّ
التايل :مبا �أنه ال ميكن حتديد طبيعة الإن�سان ،ال ميكن تالياً
خمالف لها .ال ّ
ٍ
�شك �أن هذا التف�سري
حتديد � ّأي ت�ص ّر ٍف
ٍ
عالقات
احلد من تطبيق املادة  534على
ها ٌم جداً لناحية ّ
جن�س ّية عديدة ،ومنها العالقات املثل ّية والعالقات الزوج ّية
غري امل�ؤدية للإجناب� ،إال �أن �إعتبار �أنه ال ميكن تعريف � ّأي
ٍ
كمخالف للطبيعة ي�ؤدي عملياً �إىل �إفراغ
إن�ساين
ت�ص ّر ٍف � ّ
املادة  534من م�ضمونها ،مما يفتح هام�شاً للنقد على �أ�سا�س
القانوين(principe de
الن�ص
ّ
تعار�ضه مع مبد�أ فعالية ّ
.)l’effet utile de la loi
يف املقابل ،يعتمد القرار ال�صادر عن الرئي�س القنطار
مقارب ًة خمتلفةيف تف�سري املادة  .534فبد ًال من �أن
يذهب يف منحى الإجتهاد ال�سابق ليعلن �أنه ال ميكن
حتديد الطبيعة� ،إختار �أن ي�سهب يف حتديدها وتف�سريها،
إجتماعي،
للن�ص بتف�س ٍري �
م�ستبد ًالالتف�سري
ّ
الوجودي ّ
ّ
وقانوين .فالقا�ضي مل ي�ستبعد مفهوم الطبيعة
بيولوجي،
ّ
ّ
ب�شكل تا ّم ،و�إمنا �أعاد تف�سريه معتمداً� ،أو ًال ،على املبادئ
ٍ
القانون ّية العا ّمة ومنها الإعالن العاملي حلقوق الإن�سان
والتوجه العام
والقرار رقم  17ملجل�س حقوق الإن�سان ّ
يف�سر
واملبادئ املك ّر�سة من قبل منظمة الأمم املتحدة .ثانياًّ ،
القرار «الطبيعة» بالنظر �إىل املفاهيم البيولوج ّية ،فيذكّ ر ب�أن
املثلية اجلن�سية ال ت�شكل مر�ضاً .و�أخرياً ،ينتقل القا�ضي
الن�ص بالنظر �إىل املفاهيم الإجتماع ّية ال�سائدة
�إىل تف�سري ّ
وتط ّورها ،معترباً �أن مفهوم الطبيعة ميكن �أن «ينطوي على
معانٍ خمتلفة بح�سب املنظار املتخذ لتف�سريه ال�سيما متى
املتغية دائماً ،واخلا�ضعة
تتعلق بالعالقات الإن�سان ّيةّ ،
لتط ّور املفاهيم والأعراف واملعتقدات ،وغري املرتبطة حتماً

بالقواعد الدين ّية �أو الإجتماع ّية» .كما يربط املثل ّية مبمار�سة
حر ّية فردية ،ومل يرد ذلك يف � ّأي من القرارات ال�سابقة.
مما ال �شك فيه�إن منهج ّية التف�سري هذه ت�أتي على غاي ٍة
القانوين من
الن�ص
ّ
من الأهمية ،حيث تتبنى تفكيك ّ
معناه ال�سائد وتعيد تف�سريه ،من دون �أن تعلن �صراح ًة
على الأقل عدم جدوى وجوده .هذا الأ�سلوب يذكّ ر
ال�سو�سيولوجي �أو
ب�إحدى مدار�س التف�سري ،وهي املنهج
ّ
ما يعرف بالبحث العلمي احل ّر (libre recherche
،)scientifiqueالتي �أطلقها فران�سوا جيني .ذلك �أن
�إعتماد هذا املنهج يف تف�سري القانون قد ّ
ي�شكل مدخ ًال
هاماً نحو �إن�صاف العديد من الفئات الإجتماع ّية
اله�شّ ة� .أ�ضف �إىل ذلك �أن �إيراد تف�سريات علم ّية �إىل
جانب التف�سريات القانون ّية يعترب هاماً لناحية «عقلنة»
معار�ض للقرار
مناق�ش �أو
ٍ
اخلطاب ،بحيث ي�ضطر � ّأي ٍ
على �أن ير ّد باللغة نف�سها من دون �أن يتيح � ّأي جمالٍ
أخالقي.
للخطاب
القيمي وال ّ
ّ
التحصينيسبقالتفسير:
ّ
إستراتيجية«صنع»
اإلجتهاد؟
نظراً لأن الأفعال الواردة يف الق�ضايا الثالث ال ّ
ت�شكل
جمامع ًة باملعنى الكامل ،وبالبناء على ذلك ،ف�إن الق�ضاة
ّمتكنوا من الإ�ستناد �إىل حجج قانون ّية  /تقن ّية لتربئة
املدعى عليهم /ن ،قبل اخلو�ض يف تف�سري املادة 534
�أو التعليق عليها .فمث ًال� ،أفاد القرار الأول (�سليمان)
ب�أن «الوقائع املحالة �أمام املحكمة مل يرد فيها � ّأي فعل
�إت�صال ،وبالتايل ال تت�ضمن ح�صول جمامعة» .كذلك،
بد�أ القا�ضي القنطار حكمه بالإ�شارة �إىل �أنه «مل يثبت يف
امللف �إقدام املدعى عليه على �إقامة � ّأي عالق ٍة جن�س ّي ٍة مع
� ّأي �شخ�ص (ذكر �أو �أنثى)».قد يعترب البع�ض �أن ذلك
ي�صب يف �صالح �إعطاء املادة  534م�شروع ّي ًة من حيث
ّ
الإ�ستناد �إىل ما ورد فيها حرفياً لتربئة املدعى عليهم

خا�ص ًة يف ٍ
ظروف مماثلة.
/ن� ،إال �أنه ي�أتي ك�إ�سرتاتيج ّيةٍّ ،
فتح�صني القرار قانون ّياًي�ض ّعف �إمكان ّية ف�سخه يف املحاكم
العليا يف حال �إ�ستئنافه ،وبالتايل ،تعطي تربئة املدعى
أ�سباب تقن ّية احلكم ق ّو ًة وم�شروع ّي ًة
عليه/ا بالإ�ستناد �إىل � ٍ
مع ّينة�.إىل ذلك ،ميكن للوقائع الواردة يف هذه القرارات
�أن ّ
ت�شكل الفر�صة املثال ّية التي ّمتكن القا�ضي من طرح
ٍ
بحاالت
مماثل للمادة  534وتفكيكها .فالبدء
تف�س ٍري ٍ
�أقل �صعوبة و�أقل قابل ّي ًة للف�سخّ ،
ي�شكل �إ�سرتاتيج ّي ًة ها ّم ًة
لرتاكم الإجتهاد من جهة ،ولطرح امل�س�ألة يف النقا�ش
املجتمعيّ ،
ت�شكل
العام من جهة �أخرى .فعلى ال�صعيد
ّ
هكذا ق�ضايا مدخ ًالها ّماً للتوعية على حقوق املثل ّيني/
القانوين الذي يتع ّر�ضون�/ضن له.
ات وتبيان الإجحاف
ّ
ت�ضيء هذه القراراتعلى كيف ّية �إ�ستخدام النيابات العا ّمة
للمادة  534بغر�ض الإدعاء على �أ�شخا�ص ٍ قد يكون
فعلهم بب�ساطة «�إرتداء ثياب ن�سائ ّية» .في�أتي �إرتكاز هذه
معي ّ
لي�شكل «عقلنةً»
القرارات على حت�صنيٍ قانون ّيوعلم ّي ّ
للتهم املوج ّهة وحماكا ٍة لها بلغة القانون (وهي اللغة التي
ينظر �إليها املجتمع كلغة املنطق) ،في�سهم تالياً يف �إي�صال
ر�سال ٍة �إىل املجتمع من جهة ،ويف جت ّنب �صدمة الر�أي العام
وردود فعل عنيفة قد تعرت�ض قرارات م�شابهة من جه ٍة
�أخرى (� ّأي ما يعرف بالـ.)judicial backlash
يف اخلال�صة ،ميكن بثق ٍة القول �إن حال املادة 534
بعد هذا احلكم لي�ست كحالها قبله .ال ّ
�شك �أن هذه
الأحكام الثالثة �سلكت �أ ّول الطريق يف م�سرية �إ�سقاط
هذه املادة ،وهنا �صلب رهان «املفكرة القانون ّية» :املادة
� 534ست�سقط يف الق�ضاء ،قبل الربملان ..على �أمل
�صدور احلكم الرابع قريباً.
 1 .1ميكن الإطالع على الن�ص الكامل للقرار على موقع «املفكرة
القانونية»http://www.legal-agenda.com/article.:
folder=articles&lang=ar&1538=php?id
اجلزائي اللبناينّ :حك ٌم ثانٍ لإعادة
2 .2مينى خملوف�«،أندروجني» �أمام الق�ضاء
ّ
تعريف «املجامعة خالفاً للطبيعة» ،العدد � ،14شباط .2014

يف العدد  35من «املفكرة القانونية» ،ن�شرنا رواية حتت
عنوان «متح ّولة جن�س ّياً تروي ق�صة توقيفها لثالثة �أيام»،
تعذيب
تف�ضح ما تع ّر�ضت له هذه الفتاة يف ال�سجن من ٍ
و�إذاللٍ  ،على �أيدي جمموعة من العنا�صر الأمن ّية .ويف
هذه املقالة من العدد  ،39ن�سرد رواي ًة جديد ًة لإمر�أة
متح ّولة جن�س ّياً �أي�ضاً ،تع ّر�ضت للإعتداء والإذالل
لي�س ل�شيء �سوى لإر�ضاء ف�ضول عن�ص ٍر يف قوى الأمن
تفتي�ش ثم عاد و�أطلق
الداخلي� ،صادفها عند نقطة ٍ
ّ
�سراحها بعدما ح�صل على «ت�سليته» ولقّنها ما ال ت�ستحقه
من الإهانات .ي�شار �إىل �أن الرواية الواردة هنا ت�أتي على
ل�سان �ضح ّيتها ،وقد نقلت بع�ض الألفاظ اجلارحة .ن�ضعها
�أمام الق ّراء �أو ًال للأمانة يف نقل «احلوارات» ،وتالياً لإدراك
ما م ّرت به هذه الفتاة وال�ضريبة التي دفعتها ثمناً لرجعي ٍة
را�سخة يف �أذهان بع�ض العنا�صر الأمنية ميار�سونها بحر ّي ٍة
فال يقي القانون النا�س منها.
ّ
«مزاجي»
حاجز
منذ نحو الأ�سبوعني ،كنت �أقود �سيارتي على كورني�ش
املزرعة برفقة �صديقٍ يل ،في�صادفنا حاج ٌز لقوى الأمن
الداخلي .عندما اقرتبت منه ،طلب مني �أن �أركن على
ّ
جنب ،و�أريه �أوراق ال�سيارة.
�شاب ،نادى على
وجد
الدركي �أن الأوراق الر�سم ّية ب�إ�سم ٍ
ّ
�شخ�ص �أخر قائ ًال له�« :سيدنا� ،شاب».
ٍ
ح�ضر ال�شخ�ص الأخر ،ور ّد عليه�« :آ�آ�آه �شاب».
ف�س�ألته ،عندها� »:إيه ،ليه؟».
�أجابني« :ال ،ما �شي .ب�س معك خرب �إنو �أنا بقدر هلق
�أخدك على املخفر؟».
�س�ألته« :لي�ش بدك تاخدين على املخفر؟».
ر ّد علي »:بتهمة �إنتحال �صفة».
�صحة �أقواله قانونياً ،ولكن �س�ألته:
�أنا ال �أعرف مدى ّ
«�أووف ليه؟ �شو عملت؟».
�أجابني« :هيك ،مزاجي».
عندها �أجبته�« :إذا �أردت ان ت�أخذين ،خذين .ولكنني
مل �أفعل �شيئاً».
ورمبا يكون جوابي قد ا�ستفزه ،فقال« :ما فارقة معك �إذا
باخدك؟».
قلت�« :أنا م�ش عاملة �شي غلط».
ف�أجابني« :ب�س �إ�سمك �شاب ،و�شكلك بنت».
ثم طلب من العن�صر �أن يقوم بتفتي�ش ال�سيارة .ومن
مع�صمي ،وو�ضعي يف
بعدها� ،أمره بو�ضع الأ�صفاد حول
ّ
�سيار ٍة بي�ضاء عجزت عن ال�صعود �إليها لأنها مرتفعة عن
�سطح الأر�ض ،فو�ضعوين ب�سيارة «فورد» �سوداء كتب
عليها.112 :
�صديقي ،وهو لي�س لبنانياً ،كان قد و�صل لت ّوه �إىل لبنان،
ف�أعلموه ب�أنهم �سي�أخذوين وطلبوا منه �أن يركب �سيارة
�أجرة وين�صرف �أو ي�أخذونه معي� .شعر �صديقي باخلوف،
ول ّبى طلبهم ورحل فوراً.

ٌ
مالزم أول يعتدي
قبلت ال�صعود معهم يف ال�سيارة ،ف�أنا ال �أعرف بالقانون.
ّفكرت ب�أنهم �سوف ي�أخذوين �إىل املخفر ليت�أكدوا من �أن
هويتي ملكي ،ولي�ست مز ّورة ،قبل �أن يطلقوا �سراحي.
�أبقوين داخل �سيارة «الفورد» نحو ربع �ساعة ،والأ�صفاد
ويدي خلف ظهري .يف ال�سيارة ،قال
حول مع�صميّ ،
يل هذا الرجل الذي علمت يف ما بعد �أنه مالز ٌم �أول
ويدعى علي« :عامل بنت يا عر�صا؟».كنت �أرتدي
كمني ،فطلب من العن�صر �أن يخلعها
بلوزة من دون ّ
عني ،ثم قام بو�ضع يده على �صدري وراح يتح�س�سه
حمالة الثديني ،بينما يقول يل« :وكمان بزاز يا
من فوق ّ
عر�صا»� ،أو قال يل« :يا منيك» ،مل �أعد �أذكر.
بعدها� ،صار ي�ص ّورين وي�ص ّور �أوراقي الثبوتية .ف�س�ألته
احلق يف فعل
عن ال�سبب ،معتقد ًة يف البداية �أنه ميتلك ّ
خمالف للقانون.
ذلك .لكن ،الحقاً ،عرفت عمله
ٌ
�أجابني« :هيك ،حابب بهدلك» .هنا� ،شعرت باخلوف.
بعد ربع �ساعةٍ ،قال يل �أنهم �سي�أخذونني �إىل املخفر.
فجاء �أحد العنا�صر ،وقال له�« :سيدنا ،ما تاخدو ع
املخفر ،هلق بيجو جمعيات حقوق الإن�سان وبيعملولنا
ق�صة عليه» .ف�أعطاين �أوراقي وقال يل« :يالّ ،فل».بقي
ّ
معي اخلوف من فكرة �أنهم قاموا بت�صويري .وفور �إطالق
�سراحي ،توجهت �إىل «ثكنة احللو» ،ورويت للعنا�صر
فيها ما ح�صل معي .ف�س�ألوين عن موقع احلاجز ،وبعدما
حددته ،قالوا �إنها نقطة تابعة ملخفر الرملة البي�ضاء.
ّ
في مخفر الرملة البيضاء
توجهت �إىل خمفر الرملة البي�ضاء ورويت للعنا�صر
الق�صة جمدداً .عاملوين بطريق ٍة جيدة نوعاً ما ،و�س�ألوين
أف�ضل �أن يعاملونني بها (م�ؤنث �أم
عن الطريقة التي � ّ
مذكر) ،ف�أجبتهم :ال فرق الآنّ ،
يهمني �أن
فكل ما ّ
�أنتهي من هذه الق�ض ّية .فتحوا يل حم�ضراً ،ود ّونوا ّ
كل
يدي لأنهما كانتا �شديدتي
�شي ٍء فيه ،كما قاموا بت�صوير ّ
الإحمرار من ق ّوة �إحكام الأ�صفاد عليهما.
خالل التحقيق معي� ،س�ألوين �إن كنت �أريد �أن
�شرعي ،فقلت لهم :نعم .لكنهم
علي ٌ
طبيب ّ
يك�شف ّ
عادوا و�أو�ضحوا يل �أنه �سيتوجب علي �أن �أتكفل
بالنفقات .يف البداية ،ظننت �أن قيمة النفقات لن
تتجاوز اخلم�سني �أو املئة �ألف لرية ،لكني اكت�شفت
�أن الطبيب يتقا�ضى مبلغاً ما بني  400و 500دوال ٍر
لت�أكيد وجود �آثار الأ�صفاد .ف�أحجمت ،ومع ذلك ،د ّون
عنا�صر املخفر ما يفيد ب�أن �آثار الأ�صفاد بدت وا�ضحة
يدي.
على ّ
بعد الإنتهاء من تدوين املح�ضر� ،س�ألوين �إذا كان الهدف
من ال�شكوى هو احل�صول على املال ،فقلت لهم �أنني
أو�ضح ما جرى و�أتفادى م�شك ًال يف
أتقدم ب�شكوى ل ّ
� ّ
حال �إختار املالزم �أول �إياه الت�ص ّرف ب�أوراقي ،فتكون
الق�صة وا�ضحة� .أنا فع ًال ال �أفهم بالقانون ،وال مبا ميكنه
فعله بال�صور .بقيت يف املخفر نحو ثالث �ساعات ،ثم

طلبوا مني �أن �أعود يف اليوم التايل لأقابل رئي�س املخفر.
عما
يف اليوم التايل� ،إلتقيت برئي�س املخفر ،و�س�ألني ّ
ي�صدق �أن املالزم
ح�صل معي جمدداً .يف البداية ،مل ّ
�أول قام بت�صويري .ف�س�ألته« :ما الذي يفيدين من تلفيق
يهمني من الرواية �إال
هذه ّ
الق�صة؟» .فقال يل�« :أنا ال ّ
�أمرين� :أنه قام بنزع مالب�سك وو�ضع يده على �صدرك،
و�أنه قام بت�صويرك» .ثم �س�ألني »:طاملا �ألب�سك الأ�صفاد،
ملاذا مل ي�أخذك �إىل املخفر؟» .ف�أجبته ب�أنني ال �أعرف.
المواجهة مع المالزم أول
طلبوا العنا�صر الذين كانوا على احلاجز يومها ،ف�سردوا
ما جرى معي بالتف�صيل ،ومتاماً كما رويت �أنا الق�صة.
ولكنهم مل ي�أتوا على ذكر الت�صوير ونزع كنزتي ،لأنهم،
بطبيعة احلال ،ال يعرفون ما جرى يف ال�سيارة لأن
�شخ�صني فقط كانا معي فيها ،املالزم �أول والعن�صر،
بينما ا�ستمر البقية يف عملهم على احلاجز.
من هنا ،ما كانوا لي�صدقوا روايتي �إىل �أن ا�ستح�صلوا
على �إذنٍ خا�ص للتحقيق مع املالزم �أول .عندما
ح�ضر� ،أنكر �أنه قام بت�صويري .فاطلعوا على هاتفه وكان
قد م�سح ال�صور ،ولكنهم قاموا ب�شي ٍء ما ّ
مكنهم من
�إ�ستعادة ال�صور املحذوفة ،فظهرت �صوري.عندها ،قال
لهم �أنه قام بت�صويري بعدما �أخذ موافقتي.
ملا �س�ألوين ،نفيت الأمر كلياً .وقلت« :معقول �أن �أ�سمح
له بت�صويري؟» .فنفذوا مواجه ًة بيني وبينه� ،إذ �أن
ر�ؤيتهم لل�صور ،بعد نفيه وجودها ،مل جتعلهم ي�صدقون
روايتي ،وبقيوا يت�ساءلون حول ال�سبب الذي دفع به
لإنزال كنزتي.
قلت لهم« :ملاذا �س�أفرتي عليه و�أنا ال �أعرفه من قبل وال
�أعرف حتى ا�سمه؟».
قال �أحد العنا�صر �أنه ر�آين والبلوزة م�سحوبة عن
�صدري ،فر ّد املالزم �أول على ذلك ب�أنني �أنا من �أنزلتها.
ف�س�ألت« :كيف �أفعل ذلك ،ويداي خلف ظهري؟».
ف�س�ألني رئي�س املخفر �إذا ما حاولت عرب ذلك �إغراءهم،
ف�أجبته« :كان لي�صح هذا الأمر لو �أنني كنت لوحدي
�شخ�ص
بال�سيارة .ولكن ،كيف �أفعل ذلك و�أنا برفقة ٍ
�آخر؟».
عندها ،قال له من يد ّون املح�ضر« :معو حق �سيدنا
بهيدي».
ف�س�ألني عندها �إن كنت �أريد متابعة الدعوى �ضده،
و�أخربين ب�أن امللف �أ�صبح عند القا�ضي �صقر �صقر.
يف هذه الأثناء ،كنت قد ات�صلت بجمعية «حلم»،
وا�ست�شرتهم .فطلبوا مني �أن �أم�ضي بالق�ضية.
ف�أجبت« :نعم� ،أريد متابعة الق�ضية».
�أنا �أعرف ثالث متح ّوالت �أخريات مررن بالتجربة
عينها ،لكنهن مل ي�شتكني لأنهن يخفن ولأن �أهاليهن
ال يقبلن بذلك� ،إذ يخجلن �أن يعرف النا�س �أن
�أوالدهن متح ّوالت جن�س ّياً.

بين قرينة للمالحقة
وضرورة الوقاية
ت�ضمن احلكم ال�صادر
�إىل تف�سريه املادة ّ ،534
اجلزائي يف
يف  2016-5-5عن قا�ضي املنفرد
ّ
املنت ه�شام القنطار حيثية مهمة جلهة املالحقة
بتهمة الدعارة .ففي تفا�صيل الق�ضيةّ ،مت توقيف
الطريق،وتبي يف �أثناء التحقيق
ثالثن�ساء وهن يف
ّ
الأول ّيمعهن حيازة بع�ضهن لأوقية ذكر ّيةّ .مت
الإدعاء عليهن �سنداً للمادة  523من قانون
العقوبات� ،أي بتهمة ممار�سة الدعارة.
وفيما �إ�ستند الإدعاء �ضدهن على حيازتهن
لهذه الأوقية على اعتبار �أنها ت�شكل قرينة على
الدعارة ،جاء يف قرار القا�ضي قنطار �أن «�ضبط
�أوقية ذكر ّية بحوزة �أحد الأ�شخا�ص ،ب�صرف النظر
عن عددها ،لي�س من �ش�أنه �أن يد ّلل على �إقدامه
على ممار�سة الدعارة»� .إن هذه احليث ّية يف غاية
الأهم ّية ،حيث �أن حيازة الأوقية الذكر ّية لطاملا
كاف لتجرمي ّ
�إ�ستخدم كدليل ٍ
كل من العامالت
يف اجلن�س 1واملثل ّيني .2واجلدير بالذكر هو �أن القرار
مل يكتف ب�إ�ستبعاد �إ�ستخدام الأوقية كقرينة �أو
دليلوبتربئة املتهمات ،و�إمنا ذهب �إىل تبيان �أهمية
و�ضرورة �إ�ستخدامها للوقاية من الأمرا�ض املنتقلة
ن�ص القرار�« :إن �إ�ستخدام
جن�س ّياً .وقدجاء يف ّ
الأوقية الذكر ّية يعترب من الو�سائل الواقية من
التع ّر�ض للأمرا�ض املنتقلة جن�س ّياً ،فال ميكن �أن
دليل �أو قرين ٍة على الإقدام
تتح ّول حيازتها �إىل ٍ
جرمي» .بكالم �آخر ،اعترب القرار �أن
على فعل ّ
اخلطر املتمثل يف اعتبار هذه الأوقية الذكرية
قرينة على ارتكاب جرم معني هو �أكرب من خماطر
هذا اجلرم بعينه.

1 .1نزار �صاغية وغيدة فرجنية« :الدعارة ال�سرية :جرمية �أخالقية �أم جرمية
ا�ستغالل؟» ،درا�سة قيد الن�شر وقد مت و�ضعها بالتعاون مع منظمة «كفى».
2 .2وحيد فر�شي�شي ونزار �صاغية« ،العالقات املثلية يف قوانني العقوبات:
درا�سة عامة عن قوانني الدول العربية مع تقريرين عن لبنان وتون�س»،
درا�سة بالتعاون مع جمعية «حلم»� ،سنة 2009
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ّ
ّ
القاضي البطل والقديس في «مدونة أخالقيات القضاة»:
ّ ٌ
قضاء فاعل
لعالم آخر ،مؤداها حرمان هذا العالم من
أخالقيات
ٍ
ٍ
نــــــزار صــــــاغية ومــــــيريم مــــهنا

الأخالقية املرتبطة مبهنتهم� .إال �أننا تعليقًا على ذلك،
ن�سجل �أمرين :الأول� ،أن م�شاركة الق�ضاة كانت
ّ
معدومة يف و�ضعها ،و�إال �صور ّية .فف�ض ًال عن غياب
ت�شاركي مع عموم الق�ضاة �أو حتى ممثلني
عمل
� ّأي ٍ
ّ
عنهم� ،إكتفى جمل�س الق�ضاء الأعلى بتوزيع هذه
الوثيقة على الق�ضاة يف �إحتفال �إعالنها ،من دون
�أن يتيح لهم � ّأي جمالٍ ملناق�شتها �أو �إقرارها .وعليه،
ف�إن و�صف الوثيقة على �أنها من «عمل الق�ضاء»
يعك�س ت�ص ّوراً هرم ّياً للق�ضاء يختزل الق�ضاة بر�ؤ�ساء
امل�ؤ�س�سات الق�ضائ ّية (وهم غري منتخبني) ،وعلى نح ٍو
يخالف الواقع.
�شخ�ص من غري
يتم �إ�شراك � ّأي
ٍ
�أكرث من ذلك ،مل ّ
الق�ضاة وال حتى من املهن القانون ّية غري الق�ضائ ّية يف
�صياغة هذه الوثيقة ،ف�أتت جمردة من �أ ّية م�شروع ّية
حقوق ّية �أو �إجتماع ّية.

ُتظهر �أعمال امل�ؤرخ روبريت جايكوب كيف �أنه مل
ي�ستح�صل القا�ضي تاريخ ّياً على �سلطة احلكم �إال
عندما �أ�صبح مو�ضع م�ساءلة �أمام �سلط ٍة �أ�سمى.1
وهو «دفع ثمن �سلطته الإ�ستثنائية بتح ّوله �إىل مو�ضع
م�ساءلة دائمة �أمام الآخرين .فما ي�سمح ب�إقامة العدل
ي�ستمد
هو اخل�ضوع لنظرة الآخر» .2مبعنى �آخر،
ّ
القا�ضي �شرعية احلكم من ر�ضوخه حلكم الآخرين.
ويف لبنان� ،أخذت م�س�ألة الأخالق ّيات الق�ضائ ّية
�شكلها الأول يف العام  2005حني و�ضعت جلنة
م�ؤلفة من ر�ؤ�ساء جمل�س الق�ضاء الأعلى وجمل�س
�شورى الدولة والتفتي�ش الق�ضائي والنائب العام
التمييزي «القواعد الأ�سا�سية لأخالق ّيات الق�ضاء».3
ن�سعى يف هذا املقال ،بعد الإ�شارة �إىل املنهجية
والنموذج املعتمدين يف هذه الوثيقة� ،إىل درا�سة
ّ
م�ضمونها ،وال �سيما جلهة متايزها عن «�شرعة بنغالور» ،أي نموذج؟
وهي ال�شرعة العامل ّية املرجع ّية لأخالق ّيات الق�ضاء .من املعلوم �أن مد ّونات الأخالق ّيات الق�ضائ ّية تنق�سم
عدها قواعد ملزمة يتعني
عدة ترتاوح بني ّ
�إىل مناذج ّ
وعدها
المنهجية المعتمدة
على القا�ضي �إحرتامها حتت طائلة املالحقةّ ،
�أول ما نلحظه يف هذا املجال هو حر�ص وا�ضعي قواعد توجيهية ذات ق ّوة معنوية.
الوثيقة ،ح�سبما ورد يف �أ�سبابها املوجبة ،على �إعالن وت�شري الأ�سباب املوجبة �إىل تف�ضيل خيار و�ضع
ن ّيتهم بالتوفيق بني «�شرعة بنغالور» ،وهي ال�شرعة وثيقة «ملزمة معنوياً» على خيار «املبادئ املق ّننة يف
و�ضعي» ،نظراً ل�صعوبة �ضبط موا�ضيع بهذا
ت�شريع
العاملية املرجعية للأخالق ّيات الق�ضائ ّية التي مت
ٍ
ّ
أخالقي .وبذلك ،يكون النظام
و�ضعها يف العام  ،20014وما تفر�ضه «التجربة اللبنان ّية الو�سع وذات طابع � ّ
الفرن�سي الذي
ين قد �إقرتب من النظام
اخلا�صة ،والثقافة اللبنانية املم ّيزة ،وحاجات املجتمع اللبنا ّ
ّ
اللبناين وواقع الق�ضاء فيه»� .إىل ذلك� ،أعلنت اختار يف العام � 20075صيغة «جمموعة من املبادئ
الوثيقة �أنها ت�ستنند لي�س فقط �إىل «�شرعة بنغالور» الأخالق ّية» «Recueil des obligations
والإعالن العاملي حلقوق الإن�سان والعهد الدويل  ،»déontologiquesولي�س دلي ًال للقواعد
اللبناين ال�سلوكية « .»Codeوتو�ضح هذه الأ�سباب �أن «ما
اخلا�ص باحلقوق املدن ّية وال�سيا�س ّية والد�ستور
ّ
وجذور علم الأخالق ّيات الق�ضائ ّية يف القوانني احتوته الوثيقة ال ّ
رادع
ي�شكل قواعد ٍ
أديبي ٍ
لنظام ت� ّ
أديبي والأخالق ّيات نقاط
الأنكلو�-ساك�سونية والقوانني الرومان ّية-اجلرمان ّية،
ٍ
�شامل و�أن «بني النظام الت� ّ
إ�سالمي .ون�سارع تالقٍ ونقاط تباعد» ،يف �إ�شارة وا�ضحة �إىل الف�صل
�إمنا �أي�ضاً �إىل التاريخ
العربي وال ّ
ّ
هنا �إىل القول ب�أن الإعالن عن احلر�ص على الأخذ بني نظام الأخالق ّيات الق�ضائ ّية والنظام الت�أديبي.6
باخل�صو�صيات اللبنانية والعربية والإ�سالمية ّ
�شكل
مدخ ًال لت�شذيب «وثيقة بنغالور» من قواعد ها ّمة ،القواعد المعتمدة
و�أحياناً لإعتماد قواعد خمالفة ملبادئ هذه الوثيقة تعتمد «�شرعة بنغالور» العاملية معايري �س ّتة لل�سلوك
الق�ضائي ،وهي :الإ�ستقالل ّية ،واحلياد ،والنزاهة،
بحجة «اخل�صو�ص ّية» .ولكن رغم هذه الإ�شارات
ّ
املتك ّررة لوجود خ�صو�صيات معينة ،ف�إن الأ�سباب والأهل ّية ،والن�شاط ،واللياقة ،وامل�ساواة .وجاء �إختيار
املوجبة خلت من � ّأي حتديدٍ لها �أو تربي ٍر العتمادها ،القواعد اللبنان ّية خمالفاً بع�ض ال�شيء� ،إذ ُو�ضعت ثماين
نقا�ش حول امل�سائل قواعد هي :الإ�ستقالل ّية ،واحلياد ،والنزاهة ،والأهل ّية،
�أو �أكرث من ذلك ،خلت من � ّأي ٍ
حتددها اخل�صو�ص ّيات الوطن ّية �أو الثقاف ّية بالن�سبة والن�شاط ،املطابقة لعناوين «�شرعة بنغالور» ،مع ا�ستبدال
التي ّ
موجب «اللياقة» مبوجب «التحفّظ» ،مبا لذلك من داللة
�إىل امل�سائل التي تبقى م�شرتكة للجميع.
املالحظة الثانية ب�ش�أن املنهجية تت�صل بكيف ّية و�ضع ها ّمة نعود �إليها .كما �أ�ضاف وا�ضعو الوثيقة ثالث قواعد
هي :ال�شجاعة الأدب ّية ،والتوا�ضع ،وال�صدق ،وال�شرف،
هذه الوثيقة.
الوثيقة ّن�صت على �أنها «من عمل الق�ضاة» ،يف �إ�شار ٍة مع مفاخرتهم ب�أن قاعدتي «ال�شجاعة الأدب ّية» و«التوا�ضع»
وا�ضح ٍة لأهم ّية �أن ي�ضع الق�ضاة ب�أنف�سهم القواعد لي�ستا ملحوظتني يف � ّأي من الوثائق التي اطلعت عليها

اللجنة.
تعليق على بع�ض القواعد ال�سلوك ّية
يف ما يلي
ٌ
التي اخرتناها  -الإ�ستقالل ّية ،واحلياد ،وال ّتحفظ،
وال�شجاعة الأدب ّية ،والتوا�ضع � -إذ �أن املقارنة بني
م�ضمونها يف كال ال�شرعتني ،يزو ّدنا ببع�ض املعطيات
توجهات وا�ضعي ال�شرعة اللبنان ّية.
لفهم ّ
االستقاللية
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ُتعترب الإ�ستقاللية قاعد ًة �أو مبد�أً �أخالقياً يف
ؤ�س�ساتي.
الفردي وامل�
ال�شرعتني ،بوجهيها
ّ
ّ
وتتميز الوثيقة اللبنان ّية بقولها �أن هذا الإ�ستقالل
يتحقّق لي�س فقط عرب «قوانني تع ّزز ال�سلطة الق�ضائ ّية»
�إمنا �أي�ضاً من خالل «ثقافة ق�ضائ ّية تعك�س يقني
أ�سا�سي لإ�ستقالله
القا�ضي الذاهب �إىل �أن امل�صدر ال ّ
مهماته ،وت�صميمه على
هو �شعوره
الذاتي بج�سامة ّ
ّ
الإنعتاق من ّ
كل العوامل ال�ضاغطة الرامية �إىل الت�أثري
على قناعاته».
ويف ذلك الزم ٌة يف اخلطاب اللبناين حول
الأخالق ّيات الق�ضائ ّية ،والإ�ستقالل ّية خ�صو�صاً،
يف و�ضع امل�س�ؤول ّية الأ�سا�س ّية على عاتق القا�ضي
الذاتي .فعدا �أن عليه �أن «ميتنع
الداخلي
و�شعوره
ّ
ّ
عن �إقامة �أي عالقة غري مالئمة مع ال�سلطة الت�شريعية
والتنفيذية ،يتعني عليه هو �أن «يحمي نف�سه من
كل ت�أثري �آت من جانبهما» .كما عليه �أن يتحلى
بـ«ال�شجاعة الأدب ّية» التي تعتربها الوثيقة «وجهاً من
وجوه ممار�سة الإ�ستقالل» .ومن يقر�أ هذه العبارات،
يتيقّن �أن ت�ص ّور ّ
املنظمني يقوم على حتميل القا�ضي
امل�س�ؤول ّية الأوىل يف �صون �إ�ستقالليته .وما يزيد هذه
املهمة �صعوب ًة هو �أن الوثيقة مل ّمتده بالو�سائل الكفيلة
بذلك ،بل على العك�س ،عملت على جتريده من
الو�سائل الناجعة للقيام بذلك يف تف�سريها للقواعد
الأخرى ،و�أحياناً ن�سفت الإمكانات املتاحة له.
تت�ضمن هذه القاعدة �أ ّية �إ�شارة �إىل دور
فمث ًال ،ال ّ
الق�ضاة يف الدفاع عن �ضمانات الإ�ستقاللية الالزمة،
خالفاً ل«�شرعة بنغالور» التي ّن�صت على �أنه يتعني
على القا�ضي ت�شجيع ودعم تعزيز الإ�ستقالل
والعملي لل�سلطة الق�ضائ ّية .وقد ذهبت
امل� ّؤ�س�سي
ّ
الوثيقة �أبعد من ذلك من خالل منع القا�ضي مبوجب
القاعدة الرابعة (موجب «التحفّظ») من ّ
«كل �أ�شكال
العقائدي» من دون
ال�سيا�سي �أو
الديني �أو
الن�ضال
ّ
ّ
ّ
� ّأي �إ�ستثناء .ورغم �أن الوثيقة �أ�شارت حتت قاعدة
«الإ�ستقالل ّية» �إىل �أن القا�ضي ال يكون م�ستق ًال �إال
�إذا كان ح ّراً و�أنه ال يكفي �أن ي�شعر باحلر ّية فح�سب
بل عليه �أن ميار�سها ،ف�إنها عادت لتج ّرده من هذه
احلر ّية مبوجب قاعدة «التحفّظ» .فحر ّيته بالكتابة
ٍ
بن�شاطات تتع ّلق بالقانون ،وب�ش�ؤون التنظيم
وامل�ساهمة

الق�ضائي ،ومبفاهيم العدالةّ ،
وبكل
مو�ضوع ل�صيقٍ
ٍ
ّ
ّ
ٍ
(فكري ،ثقا ّيف)...
أخر
�
ن�شاط
وبكل
الن�شاطات،
بهذه
ّ
ٍ
طبيعي،
مق ّيدة
ب�شروط ّ
عدة .ومن هذه ال�شروط ما هو ّ
كتج ّنب ما قد ي�ض ّر بكرامة الق�ضاء �أو مبمار�سة
املهمات الق�ضائ ّية ،ومنها ما يقارب جتريد الق�ضاة من
ّ
حر ّية التعبري عرب �إخ�ضاعه ل�ضروة الإ�ستح�صال على
�إذنٍ م�سبقٍ و�ضمن ما تفر�ضه القوانني النافذة.
ّ
التجرد
الحياد -
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تربط ال�شرعة اللبنان ّية التج ّرد بحالة القا�ضي الذهن ّية.
وتو�صيه بالت�ص ّرف «ت�ص ّرف الأب ال�صالح واحلكم
املتن ّزه» ،و�أن يبتعد عن � ّأي «هوى خا�ص» �أو «مك�سب
فردي» .وتتابع ال�شرعة« :فدنياه تكون �صغرية �إذا كان
ّ
ي�سعى لنف�سه ،وتكون كبرية �إذا كان امل�سعى لتحقيق
ما انتدب له� .إنه للنا�س قبل �أن يكون لنف�سه».
وتتجلى هنا �صورة القا�ضي املرتفّع عن ّ
كل م�صلحة
دنيو ّية ،والقا�ضي الذي يتفانى يف �سبيل النا�س،
معجمي ي�ستعيد بع�ض القيم الأخالق ّية
حقل
يف ٍ
ّ
ال�سامية جداً ،والتي تقرتب من قيم القدا�سة الدين ّية.
وبالطبع ،تبتعد الوثيقة يف هذا املجال متاماً عن «وثيقة
بنغالور» التي تتفادى � ّأي ت�ص ّو ٍر مماثل.
باملقابل ،نلحظ ت�أثري «وثيقة بنغالور» من خالل الربط
بني التج ّرد واجتناب الآراء امل�سبقة والإ�ستعداد
للتحليل املجدي قبل �إتخاذ القرار .وعليه ،ي�صبح
التج ّرد وفق هذه الوثيقة لي�س فقط جت ّرداً من الرغبات
وامل�صالح� ،إمنا �أي�ضاً جترداً من الأفكار امل�سبقة .ومن هذه
الزاوية ،ت�صبح الوثيقة دعوة للق�ضاة �إىل عقلنة النزاعات
العالقة �أمامهم .ونلحظ هنا �أن الوثيقة �إختارت �أن تعالج
قاعدة «امل�ساواة»ّ � ،أي �ضمان امل�ساواة للمتقا�ضني،
�ضمن قاعدة التج ّرد ،بخالف «�شرعة بنغالور» التي
ّ
خم�ص�ص لقاعدة «امل�ساواة».
ف�صل
عاجلته يف ٍ
م�ستقل ّ
هنا ،تظهر املكانة الثانو ّية ملبد�أ امل�ساواة عند وا�ضعي
الوثيقة اللبنان ّية ،خ�صو�صاً مقارن ًة مع مبد�أ ال�شجاعة
الأدب ّية الذي خّ �ص�ص له ٌ
ّ
م�ستقل.
ف�صل
ّ
موجب التحفظ
تعلن «�شرعة بنغالور» �إلتزام القا�ضي بقيمة «اللياقة»
 Convenancesوتركّ ز هنا على �ضرورة �أن يتق ّبل
القا�ضي بع�ض القيود ال�شخ�ص ّية نظراً خل�ضوعه الدائم
للرقابة ال�شعب ّية وال�ضوابط يف عالقاته ال�شخ�ص ّية
وم�صاحله املال ّية ،بهدف �صون حياد املحكمة ،كما
تركّ ز على واجبه بعدم �إ�ستخدام �أو �إف�شاء �أ ّية معلومة
يح�صل عليها يف معر�ض قيامه بوظيفته .تك ّر�س
والتجمع،7
الوثيقة يف الوقت نف�سه حر ّيتيه بالتعبري
ّ
وحقّه بـ«�أن يكتب ويحا�ضر وي ّعلم وي�ساهم يف �أن�شطة
القانوين» ،وميار�س �أن�شط ًة
تتع ّلق بالقانون �أو النظام
ّ

�أخرى �شرط �أال ت�ؤثر على هيبة املن�صب �أو تتداخل
مع وظيفته.
�أ ّول ما نلحظه يف هذا املجال هو �أن ال�شرعة اللبنان ّية
�أحلت ّ
حمل قاعدة «اللياقة» قاعدة «موجب التحفَظ»
 .Obligation de réserveوبذلك ،بدت
الوثيقة اللبنان ّية وك�أنها تتنكر للتطور احلا�صل يف
هذا املجال على �ضوء تعزيز مكانة الق�ضاء �إجتماعياً
و�إ�ستقالليته خالل العقود املا�ضية ،والذي متثّل يف
موجب يوحي الإلتزام
حتويل مفهوم «التحفّظ» من
ٍ
جتاه ٍ
مفهوم يرتكز على
طرف �أخر (هو ال�سلطة) �إىل ٍ
فكرة الإلتزام
الذاتي.8
ّ
والالفت �أن الوثيقة با�شرت يف نقا�ش مفاعيل هذا
جتديدي ،لكن �سرعان ما بدا �أن هذا
بنف�س
املوجب ٍ
ّ
النف�س ينح�صر يف الق�ضايا الأقل �أهم ّية .وعليه ،بعدما
ّنددت باملبالغة احلا�صلة يف مقاربة موا�صفات القا�ضي
الذي عليه �أن يتبع ،وفق �إعتقا ٍد را�سخ« ،ن�سقاً من
العي�ش والت�ص ّرف يالم�س الن�سك والإبتعاد عن ّ
كل
مادي» ،خل�صت �إىل وجوب
مطمع ّ
مظهر رخي �أو ٍ
�إعتماد موازنة بني واقعني �أو �إلتزامني« :الإنخراط يف
املجتمع من نحو ،والإبتعاد عنه من نحو مقابل».
وهي بذلك بدت وك�أنها مت ّهد الطريق للتمييز بني
مفاعيل موجب «التحفّظ» التقليد ّية ،م�ستبعد ًة
بع�ضها يف موازاة تر�سيخ بع�ضها الأخر .ورغم طابع
املوازنة املتح ّرك بطبيعته واملرن ،ف�إننا �سرعان ما
نكت�شف �أن الوثيقة ان�ساقت يف موازنتها هذه �إىل
التمييز بني ما هو «كبت وتز ّمت» �أو «جفاء» و«تعقيد»
وما هو على العك�س من ذلك« ،من الثوابت ووجوه
الأ�صالة» .فالكبت والتمييز املرفو�ضان جندهما يف
اخلا�صة للقا�ضي
املفاهيم اخلاطئة التي تك ّبل احلياة ّ
الذي من حقه «�أن يحيا حيا ًة عادية طيبة مع عائلته
ويف جمتمعهّ ،
بكل ما حت ّتمه من و�سائل راحة ومن
وجوه ا�ستمتاع يف �إطار احلدود التي ي�سمح بها
املادي ويف �إطار ال�سلوك الذي يحمي �سمعته
و�ضعه ّ
ويج ّنبه ّ
كل �إنتقا ٍد م ّربر» .باملقابل ،جند الثوابت ووجوه
التم�سك بها ،يف وجوب منع
الأ�صالة التي يجب ّ
الن�شاطات العا ّمة للق�ضاة من دون �أن ي�ستثني ذلك
ن�شاطاته للدفاع عن �إ�ستقالل ّيته ،وهو من ٌع يقت�ضي
رفعه �إىل م�صاف الثّوابت غري القابلة للجدل .ومن
هذه املحظورات ،منعه من القيام ب� ّأي �شكل من
العقائدي
ال�سيا�سي �أو
الديني �أو
�أ�شكال الن�ضال
ّ
ّ
ّ
بوج ٍه عام ،من دون متيي ٍز بني الن�ضاالت ذات الطابع
الق�ضائي كالدفاع عن
العام والن�ضاالت ذات الطابع
ّ
�إ�ستقالل الق�ضاء واملحاكمة العادلة ،وجتريده من
حق
حر ّيتي التعبري
والتجمع .وعليه ،ق ّيدت الوثيقة ّ
ّ
الق�ضائي
الق�ضاة بالكتابة وامل�شاركة ب�ش�ؤون التنظيم
ّ
ومفاهيم العدالة ّ
وبكل �ش�أنٍ ل�صيقٍ بهذه الن�شاطات
ّ
وبكل ٍ
(فكري ،ثقا ّيف )..مبجموعة من
ن�شاط �أخر
ّ
القيود ،منها الإ�ستح�صال على �إذنٍ
خا�ص لدى
ّ
ال�ضرورة �أو بعد مراجعة الرئي�س الأعلى ،والأخذ
بعني الإعتبار ما تفر�ضه القوانني النافذة ،ومنها �أي�ضاً
�أال ي�ض ّر الن�شاط بكرامة الق�ضاء �أو مبمار�سة املهمات
الق�ضائ ّية .كما �أغفلت الوثيقة متاماً حرية الق�ضاة
ٍ
جمعيات ،املك ّر�سة يف «وثيقة بنغالور» .وعليه،
ب�إن�شاء
بدا �أن ما اعتربته الوثيقة من الثوابت ووجوه الأ�صالة
�أتى مناق�ضاً �صراح ًة يف تطبيقاته ملا ت ّتجه �إليه وثيقة

يتح ّلى مبوا�صفات البطولة والقوةّ ،
للتمكن من التغ ّلب
على اخل�صو�ص ّيات ال�سلب ّية امل�شار �إليها �أعاله .ومن
�ش�أن هذا الأمر �أن يح ّول هذه الوثيقة من وثيق ٍة تت�ضمن
ر�سماً واقعياً للقا�ضي وقواعد ملزمة معنوياً له� ،إىل وثيقة
تت�ضمن ر�سماً مثالياً متخ ّي ًال للقا�ضي.
الثالثة� ،أنّ تعريف ال�شجاعة الأدب ّية �أتى خمتز ًال على
توجهات ال ّ
عما تقدم .فقاعدة
نحو يعك�س ّ
تقل �أهم ّية ّ
ال�شجاعة تظهر من خالل التف�صيالت املعرو�ضة حتتها
مبثابة حت ّر ٍر للقا�ضي من موازين القوى بني املتخا�صمني
البي �أن هذا التعريف يحجب جوانب
�أمامه .ومن ّ
ال تقل �أهمية من جوانب ال�شجاعة الأدب ّية ،وهي
ال�شجاعة امل ّت�صلة بنق�ض القيم الإجتماعية ال�سائدة،
وخ�صو�صاً القيم التي ت�ؤدي �إىل ت�شريع غنبٍ مزمنٍ
بحق ٍ
فئات �إجتماع ّية معينة.

عاملي .فك�أمنا ت�ساهل
بنغالور التي تعك�س �شبه � ٍ
إجماع ّ
اخلا�ص بهدف �إ�ضفاء طابع
وا�ضعو الوثيقة يف املجال ّ
التجدد عليها ،ليت�سنى لهم حتت غطاء التجديد
ّ
الإ�ستمرار ب�ضبط الن�شاط العام للق�ضاة ،بخالف
توجه
التوجهات احلديثة كافّة .ويتع ّزز ّ
ما تدعو �إليه ّ
وا�ضعي الوثيقة الذين يحت ّلون �أعلى هرم الق�ضاء من
ٍ
تطبيقات �أكرث تف�صي ًال .فيمنع على
خالل الإمعان يف
القا�ضي �أن يوحي للنا�س ب�أن �إنتماءه �إىل امل�ؤ�س�سة
يتحي الفر�صة
الق�ضائ ّية مل يتم عن قناع ٍة تا ّمة ،وب�أنه ّ
امل�ؤاتية لرتكها .بل تذهب الوثيقة �أبعد من ذلك يف
�إجتاه منع الق�ضاة من التذ ّمر من كثافة العمل التي
ٍ
بكلمات �أخرى،
أو�ضاع ماد ّية غري ُمر�ضية.
تقابلها � ٌ
ُينع الق�ضاة من التعبري عن �أية م�شكلة ق�ضائ ّية �أمام
العا ّمة .ملاذا؟ هنا ،جتيب الوثيقة لتقطع ّ
ال�شك باليقني
جلهة �إرادة �ضبط الق�ضاة �ضمن الهرمية الق�ضائ ّية،
ب�أن «معاجلة هذه امل�شكلة ،و�أ ّية م�شكلة مماثلة يف
تتم �ضمن امل�ؤ�س�سة الق�ضائ ّية ،ويف
حال وجودهاّ ،
�إطار القانون» .فيظهر الأمر وك�أنه من املعيب على
القا�ضي ف�ضح �أ�سرار العائلة الق�ضائ ّية وم�شاكلها� ،إذ
ُتعالج داخل ّياً وبني �أفرادها ح�صراً ،ومن املعيب «ن�شر
الغ�سيل الو�سخ» .فيزيد موجب «التحفّظ» يف قراءته
هذه امل�سافة بني الق�ضاء واملواطنني ،ويع ّزز النظرة
الفئو ّية املهن ّية مل�شاكله وواقعه ،بعيداً عن تلك التي بقي القول ب�أن الوثيقة ّق�سمت عملياً الت�ص ّرفات التي
ُتعنى ب�إ�ستقالل ّية الق�ضاء وح�سن �سري مرفق العدالة قد ينتهي �إليها القا�ضي تبعاً لل�ضغوط التي قد متار�س
العا ّم كحاج ٍة جمتمع ّية.
عليه �إىل �أربعةٍ ،علماً �أن ال�شجاعة تفر�ض الإبتعاد
عن ثالث ٍة منها .ومن النافل القول �أن و�صف هذه
الت�صرفات يعطي �إ�ضاء ًة ها ّم ًة على طبيعة العمل
ّ
األدبية
الشجاعة
الق�ضائي حالياً .وهي الآتية:
ّ
الأول� ،إن�صياع القا�ضي لل�ضغوط بدافع اخلوف �أو
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�ضمنوها املجاملة �أو احلر�ص على تر�سيخ مركزه.
كما �سبق بيانه ،فاخر وا�ضعو الوثيقة ب�أنهم ّ
قاعدة ال�شجاعة الأدب ّية رغم عدم حلظها يف � ّأي الثاين ،التنحي على خلف ّية �إ�ست�شعار احلرج .وفيما
جدي،
التنحي ممن ي�ست�شعر احلرج
ٍ
ل�سبب ّ
من املواثيق التي اطلعوا عليها .و�إذ �أ�شار وا�ضعو يقبل ّ
يتم بفعل اخلوف �إزاء �سطوة
الوثيقة �إىل �أن هذا املفهوم يبقى م ّت�ص ًال �إت�صا ًال وثيقاً فال ّ
ي�صح باملقابل �أن ّ
طرف من �أطراف الدعوىّ .
ٍ
و�ضع
ب�إ�ستقالل الق�ضاء و�إ�ستقالل القا�ضي ،ف�إنهم ب ّرروا
فاحلل ال�صحيح يف ٍ
معاجلتها حتت عنوانٍ خا�ص بالت�شديد على دورها يف كهذا يكون باملواجهةّ � ،أي بال�شجاعة الأدب ّية ،ولي�س
قا�ض �آخر .هنا ،تبدو
معاجلة «اخل�صو�ص ّيات ال�سلب ّية التي تطبع جمتمعات» بالإن�سحاب ودفع الدعوى �إىل ٍ
إحتجاج
منها املجتمع اللبنا ّ
ين ،وقوامها العوامل امل�ؤثرة الوثيقة وك�أنها جت ّرد القا�ضي �أي�ضاً من و�سيلة � ٍ
وال�ضاغطة على قرار القا�ضي «من العالئق ال�شخ�صية �إ�ضاف ّية �ضد ال�ضغوط التي متار�س عليه ،من دون �أن
�إىل الروابط العائل ّية �إىل الإنتماءات الطائف ّية واملناطق ّية تعطيه � ّأي ّ
حل �سوى الإعتماد على نف�سه و�شجاعته.
ال�سيا�سي �إىل املجموعات الثالث :الته ّور .هنا ،تبدو الوثيقة وك�أنها ّ
حتذر القا�ضي
�إىل �سطوة املال �إىل النفوذ
ّ
الت�صدي لأ�صحاب النفوذ على
ال�ضاغطة على تل ّونها» .والواقع �أن الت�شديد على هذه من الذهاب بعيداً يف ّ
ٍ
نحو تنق�صه احلكمة ويت�سم بالته ّور .فـ«ال يفهمن � ..أن
مالحظات ثالث:
القاعدة ي�ستدعي
الأوىل� ،أنه ي�ؤول عملياً �إىل تعظيم م�س�ؤول ّية ال�شجاعة تق�صي احلكمة وت�ستتبع التهور»� ،إذ �أن ّ ً
كل
القا�ضي يف املحافظة على �إ�ستقالله ،يف موازاة منهما بحاجة �إىل الأخرى «حتى يكون القرار �إحقاق
حجب م�س�ؤوليات الهيئات امل�شرفة على الق�ضاء ح ّقاً ال حتد ّياً» .وبالطبع ،هذه اجلملة تقبل الت�أويل،
ق�ضائي �آخر مت �إ�ستثباته يف
و�سائر ال�سلطات يف هذا املجال� ،أو التخفيف منها .وهي تك�شف عن توج ٍه
ّ
فالإ�ستقاللية ت�صبح على �ضوء هذه القاعدة م�س�أل ًة عد ٍد من املقابالت مع ق�ضاة ،ومفاده �أن ج ْبه ال�ضغط
ح�سية �أو التدخّ ل يتم ب�شكل الئقٍ ّ � ،أي من دون ق�سوة
�شعور ّي ًة داخل ّي ًة للقا�ضي مبعزل عن �أ ّية �ضمانة ّ
ال�صد ،وم�ؤكداً من دون ف�ضح هذا الت�صرف �أو
حتميه« :لن ي�ستقيم حك ٌم ،ولن ت�شيع عدالةٌ� ،إال �إن يف ّ
قا�ض ب�ش�أن
القوي ،املطالبة مبالحقته .مث ًال :عند مراجعة ٍ
ع ّزز القا�ضي ثقته بنف�سه ،عرب ال�شعور ب�أنه هو ّ
ملف ،ال يلج�أ القا�ضي �إىل طرد املتدخّ ل �أو �إىل �إعالم
وال جمال لإ�ضعافه».
جزائي� ،إمنا ي�ستمع
جرم
الثانية ،وهي مت�صلة باملالحظة ال�سابقة ،ومفادها �أن النيابة العا ّمة بالأمر لوجود ٍ
ّ
املت�صل ويكتفي بالت�أكيد على �أنه �سينظر بدقّة
الت�شديد على هذه القاعدة يف الوثيقة يعك�س ت�ص ّوراً �إىل ّ
مثالياً للقا�ضي .فال يكتفى �أن يكون متحل ّياً مبوا�صفات يف امللف و�أنه �سيو�صل ّ
حق �إىل حقّه.
كل �صاحب ّ
الإ�ستقالل ّية والتج ّرد والنزاهة والكفاءة� ،إمنا عليه �أن فتخلو الوثيقة من �أ ّية �إ�شار ٍة �إىل وجوب �إتخاذ مواقف

يبدو إقران الحكمة
بالشجاعة ًوكأنه ً
يفرض تعامال خاصا
ً
وحذرا إزاء التدخالت

�صارمة �إزاء التدخّ الت �أو ال�ضغوط ،مكتفي ًة مبطالبة
القا�ضي ب�إتخاذ القرار الذي يراه �صائباً .لي�س مطلوباً
من القا�ضي �إذاً �أن ي�شارك يف مكافحة التدخّ الت
حد لها� ،إمنا فقط �إبطال مفاعيلها .ومن
بهدف و�ضع ٍّ
هذه الوجهة ،يبدو �إقران احلكمة بال�شجاعة وك�أنه
يفر�ض تعام ًال خا�صاً وحذراً �إزاء التدخالت.
التواضع
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يفاخر وا�ضعو الوثيقة ب�إبتكار قاعدة «التوا�ضع» التي
لي�س لها �أثر يف �أ ّية وثيقة �أخرى .وهم ي�ستهلون الف�صل
ي�صح
اخلا�ص بها ب�س�ؤالٍ �
ّ
ّ
إ�ستفزازي بع�ض ال�شيء« :هل ّ
للقا�ضي �أن يركب مركب الإ�ستعالء والتك ّلف والغرور
و�سائر املواقف ذات الأبهة والبهرجة؟» .وي�ؤ�شر طرح
هذا ال�س�ؤال ،كما �إ�ضافة هذه القاعدة� ،إىل �شعو ٍر بتنامي
النزعات املذكورة .وبالطبع ،ت�أتي الإجابة على ال�س�ؤال
بالنفي ،وب�ضرورة �إعتماد التوا�ضع الذي ّ
ي�شكل «�سمة
�أ�سا�س ّية يف �شخ�ص ّية القا�ضي املم ّيز» .والالفت �أن
الوثيقة ت�سارع �إىل الت�أكيد على �أن «التوا�ضع ال ينال
من �إباء القا�ضي ،فكالهما من معدنٍ واحد هو �سم ّو
النف�س التي تنري ب�سطوع مناقبها دون �أن تقع يف اخليالء
الفارغة» .و�سمو النف�س الذي يدفع القا�ضي �إىل مواجهة
جممل الت�أثريات حتت عنوان ال�شجاعة ،هو نف�سه الذي
�شكل من �أ�شكال
يدفعه �إىل التوا�ضع املنايف ل ّأي ٍ
نتبي �أن املق�صود من �إ�ضافة
التباهي .و�سرعان ما ّ
�شخ�ص مميزٍ ،نف�سه �سامية،9
التوا�ضع ،هو ر�سم �صورة
ٍ
قوي ال�شخ�ص ّية ،10يكون حماطاً بـ«هالة» (العبارة وردت
الن�ص) ي�ستمدها من «الب�ساطة العميقة التي تن�شر
يف ّ
ظاللها عليه وجتعله حمطاً لأنظار النا�س ولإعجابهم به
باب
وبالق�ضاء» .وتالياً« ،التوا�ضع» املو�صوف هنا هو ٌ
لإدعاء الهيبة والإرتقاء والقدا�سة وللتفاخر� ،أكرث مما هو
ٌ
العادي
مدخل لتقريب ر�سم القا�ضي �إىل ر�سم املواطن ّ
�أو لإخراجه من �أبراجه العاج ّية.
خالصة
ختاماً ،نلحظ �أن الفوارق بني الوثيقة اللبنانية ووثيقة
بنغالور كبري ٌة جداً بل جوهر ّية .وهي فوارق ال جتد
م ّربرها دائماً يف اخل�صو�ص ّية الثقاف ّية �أو الإجتماع ّية �أو
الق�ضائ ّية ،لكنها تعك�س يف جوانب عديد ٍة منها متايزاً
إجتماعي .ففي
�أعمق جلهة ر�سم �صورة القا�ضي ودوره ال
ّ
حني ت�ستخدم «�شرعة بنغالور» معجماً واقعياً ومو�ضوع ّياً
تت�سم القيم من خالله بقابليتها للقيا�س ،تر�سم ال�شرعة
ّ
منمطة و«منوذج ّية» للقا�ضي املرتفّع،
اللبنانية �صور ًة ّ
الباذل نف�سه يف �سبيل جمتمعه والآخرين ،وال�شجاع
والقوي ،والذي يقوم ّ
بكل ما ُيك ّلف به من مهام من
ّ
دون � ّأي ت ّربم �أو تذ ّمر ...بكلمة ،القا�ضي البطل القادر
مبفرده على مواجهة جميع ال�ضغوط التي قد حتيط به،
والقدي�س الذي عليه �أن يقابل ّ
كل ما قد يتعر�ض له
ّ
ٍ
وتع�سف بال�شكر وال�صمت وال�صرب ،فلي�س
من
�ضغوط ّ
جتمعاً للق�ضاة حت�صيناً
له ال �أن ينا�ضل وال �أن ين�شئ ّ
لذاته ،وال حتى �أن ي�شتكي �أمام الق�ضاء .وك�أن هاتني
البطولة والقدا�سة هما اجلواب الوحيد املمكن ،بعيداً
جمتمع ينه�ش �إ�ستقاللية
عن ال�ضمانات امللمو�سة ،يف
ٍ
الق�ضائي الذي يعاين من
الق�ضاء ،ومبعزلٍ عن التنظيم
ّ
ب�شكل كبري.
التعطيل ٍ
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ّ
ّ
ٌ
كلما إرتفع مطلب ،تلجمه الدولة بـ«نظام الموظفين»:
ُ
في  1972كما في  ،2015إستدعي ليحاصر أساتذة لبنان

جــــويل بــــطرس
عادت «هيئة التن�سيق النقاب ّية» �إىل ال�شارع يف ت�شرين
الأول  2015بعدما كانت قد ع ّلقت �إ�ضراباتها منذ �آب
الثانوي قد جنحوا يف تنفيذ
 .2014وكان �أ�ساتذة التعليم ّ
�إ�ضرابني �شاملني يف  19و 20ت�شرين الأول املا�ضيني،
�أ ّديا �إىل تعطيل التعليم يف املدار�س الر�سم ّية .على �أثره،
هدد وزير الرتبية �إليا�س بو �صعب الأ�ساتذة باللجوء �إىل
ّ
نظام املوظفني الذي مينع يف عدد من مواده املوظفني يف
القطاع العام من الإن�ضمام �إىل النقابات ،والتحري�ض
على �أو الإ�ضراب عن العمل .فرتاجع الأ�ساتذة عن
الإ�ضراب .واعترب بو �صعب �أن التلويح ب�إ�ستعمال النظام
�شدد
يندرج �ضمن �صالح ّياته .لكنه ،ويف الوقت عينهّ ،
على �ضرورة تعديله ،ور�أى �أنه من حق موظفي القطاع
نقابات ّ
العام الإنخراط يف ٍ
تنظم مهنتهم /نّ وت�ساهم
يف الدفاع عن حقوقهم /نّ  .ما جرى يف �أواخر 2015
يدفعنا �إىل التذكري بحادث ٍة م�شابهة وقعت يف العام
 .1972فقد جل�أ حينها وزير الرتبية جنيب �أبو حيدر يف
حكومة الرئي�س �صائب �سالم �إىل نظام املوظفني �أي�ضاً،
تن�ص على �إعتبار املوظف
وحتديداً املا ّدة  65منه ،التي ّ
الذي ي�ضرب عن العمل م�ستقي ًال من اخلدمة .يومها،
ع ّلق الأ�ساتذة �إ�ضرابهم الذي ا�ستم ّر ّملدة �شهر بعدما
وعدهم وزير الرتبية بتحقيق مطالبهم .مل يتوانَ �أبو حيدر
عن �إ�ستعمال خمتلف �أ�ساليب ال�ضغط عليهم /نّ  ،من
التلويح ب�إ�ستخدام القانون �إىل جتميد رواتبهم وحماولة
�شق �صفوفهم /نّ  .نعود يف هذا املقال �إىل �إ�ضراب كانون
ّ
الثاين � -شباط  ،1972فنعر�ض �أ�سبابه ،وظروف ت�ضييق
ال�سلطة على الأ�ساتذة و�صو ًال �إىل تعليقه.
حجز حر ية وتهديد بالطرد
بد�أ/ت معلمو/ات املدار�س الر�سم ّية والتكميل ّية
�إ�ضراباً عاماً مفتوحاً يف املحافظات اللبنانية اخلم�س
اجلزئي يف
يف  18كانون الثاين  .1972الإ�ضراب
ّ
�شامل يف اليوم الثاين.
إ�ضراب ٍ
اليوم الأول حت ّول �إىل � ٍ
ت�ضم
وبالتايل ،توقّفت الدرا�سة يف  1271مدر�سة ر�سم ّيةّ ،
 248223تلميذاً ،ويع ّلم فيها قرابة � 13500أ�ستاذ.
ق ّرر ه�ؤالء اللجوء �إىل الإ�ضراب لل�ضغط على حكومة
الرئي�س �صائب �سالم ،بعدما كانت احلكومات املتعاقبة
على مدى �أكرث من ثالث �سنوات قد وعدتهم بتنفيذ
مطالبهم /نّ � .أمام هذا التلك�ؤ ،ويف ّ
ظل تراجع م�ستوى
ب�شكل فا�ضح و�إنتهاك �أب�سط حقوق
الر�سمي
التعليم
ٍ
ّ
الأ�ساتذة ،تق ّرر ت�شكيل جلان متابعة بني املحافظات،
إجتماع يف
واتخذت هذه االخرية قرار الإ�ضراب بعد � ٍ
مكتب
«مقهى الرو�ضة «يف بريوت .املقهى ،حت ّول �إىل ٍ
للجان طوال فرتة التح ّرك .ر�أى الأ�ساتذة �أن الإ�ضراب
الفوري واملفاجئ �سيحميهم /نّ من مماطلة احلكومة،
ّ
ال�سيما مع �إقرتاب موعد �إجراء الإنتخابات النياب ّية.
كما �أنهم كانوا قد �شارفوا على الي�أ�س ،بعدما �إ�ستنفذ

قواهم /نّ وزير الرتبية الدكتور جنيب �أبو حيدر خالل
تف�ض �إىل نتيجة.
عدة جل�سات حوا ٍر مل ِ
ّ
و�ضع الأ�ساتذة �سل�سلة مطالب �أ�ص ّروا على تنفيذها
لوقف الإ�ضراب.
 «-الرتخي�ص ب�إن�شاء رابطة املعلمني الر�سم ّيني. �-إعطاء  40%للمد ّر�سني كافة مع �إ�ضافة تعوي�ضإداري للمديرين.
غالء املعي�شة وتعوي�ض � ّ
احلق يف طلب �إحالته على التقاعد
 �-إعطاء املع ّلم ّ�أو التعوي�ض ،بعد مرور � 25سنة على بدء خدمته
الفعل ّية.
 �-إن�شاء تعاون ّية �إ�ستهالك ّية للمعلمني الر�سم ّيني،و�إحداث �صندوق املع ّلم.
 -م�ساواة املع ّلمني الر�سم ّيني ب�سائر موظفيال�شهري
الدولة جلهة الإجازات ال�صح ّية واليوم
ّ
(للمد ّر�سات).
الر�سمي تعوي�ضاً يف حال وفاته يف
 �-إعطاء ورثة املع ّلمّ
الأحوال الأخرى.
الر�سمي ح�سب �شهادته ال
 -ت�صنيف املد ّر�سّ
ال�صف الذي يد ّر�سه.
ح�سب ّ
 �-إعطاء مد ّر�سي ما قبل  1951درجة عن ّكل ثالث
�سنوات خدمة.
إبتدائي.
 -تثبيت املد ّر�سني املتعاقدين يف التعليم ال ّ -تو�سيع �صفوف احل�ضانة وتطويرها لت�شمل الأطفالبني  3و� 5سنوات.
 �-إعطاء املد ّر�سني املع ّينني بعد عام  1964درجة�إ�ستثنائية».1
مل ينتظر وزير الرتبية طوي ًال كي يتح ّرك .ففي اليوم
عي  20ع�ضواً من �أع�ضاء
الثاين للإ�ضراب� ،إ�س ُت ْد َ
جبوا على
إبتدائي ،و�أُ ِ
اللجان �إىل مدير ّية التعليم ال ّ
البقاء يف املكاتب �إىل حني �إنتهاء الدوام� .إعترب املع ّلمون
ت�ص ّرف املدير ّية ب�أنه «حجز للحرية» ،فيما و�صفه مدير
إبتدائي الدكتور نايف معلوف بـ�أنه كان
التعليم ال ّ
املعلمني امل�ضربني .مل ِ
يخف
جمرد بادرة للتع ّرف �إىل ّ
معلوف تفاجئه من التح ّرك ،لكنه �سعى فوراً للتقليل
من �أهم ّيته .فنقل �أن امل�ضربني هم ق ّلة ال تتعدى ن�سبتها
 20%من املع ّلمني .يف موازاة ذلك� ،أ�صدر وزير الرتبية
هددهم
هدد فيهما امل�ضربني بال�صرف كما ّ
تعميمني ّ
بتجميد الرواتب �إن مل يرتاجعوا عن الإ�ضراب .وذكّ ر
الوزير يف التعميم الأول �أفراد الهيئة التعليم ّية ب�أحكام
«نظام املوظفني» التي «حتظر على املوظف �أن ي�ضرب
عن العمل �أو يحر�ض غريه على الإ�ضراب» .وا�ستند
إ�شرتاعي
�إىل الفقرة (د) من املادة  65من املر�سوم ال
ّ
تن�ص على �إعتبار ّ
املوظف الذي ي�ضرب
نف�سه التي ّ
عن العمل م�ستقي ًال من اخلدمة ،ويجوز يف هذه احلالة
تعيني بدل عنه ممن تتوافر فيهم �شروط التعيني للوظيفة
التي كان ي�شغلها ب�إ�ستثناء �شرط املباراة .»2كما �أ�صدر
الوزير تعميماً �أخر يحظر مبوجبه «دفع رواتب � ّأي مع ّلم
من �أفراد الهيئة التعليم ّية ما مل يح�صلوا على �إفادة

خط ّية من امل�س�ؤول عن املدر�سة تثبت �أن املع ّلمني
الذين يد ّر�سون يف مدر�سته قد ثابروا على �أعمالهم
وقاموا بالتدري�س كاملعتاد �إبتدا ًء من  22كانون الثاين
 .»19723تلقّى مديرو املدار�س تعليمات ب�إيداع وزارة
الرتبية بيانات يوم ّية ب�أ�سماء امل�ضربني وغري امل�ضربني.
و�أر�سلت الوزارة عدداً من املفت�شني �إىل مدار�س بريوت
لت�سجيل �أ�سماء امل�ضربني.
دعماً لقرارات وزير الرتبية� ،أدان رئي�س اجلمهورية
وعبا عن
�سليمان فرجنية ورئي�س احلكومة الإ�ضرابّ ،
�إ�ستيائهما من املع ّلمني الذين جتاهلوا «دقّة الظروف
التي جتتازها البالد .»4ودعيا �أبو حيدر �إىل �إتخاذ �أق�سى
حق الأ�ساتذة يف حال �أ�ص ّروا
العقوبات الت�أديب ّية يف ّ
على الإ�ستمرار يف الإ�ضراب.
على الفور ،عقد مندوبو املع ّلمني م�ؤمتراً �صحاف ّياً
رف�ضوا فيه حتذير وزير الرتبية لهم ،وانتقدوا جلوءه
«�إىل املالحقات البولي�س ّية و�إقدامه على حجز بع�ض
املع ّلمني يف �سجن وزارة الرتبية وت�صاعد حمالته
أديبي
بالتهديد بال�صرف والإحالة على املجل�س الت� ّ
وقطع املعا�ش .»5وطالبوا زمالءهم مبواجهة قرارات الوزير
من خالل الإلتزام بالتح ّرك واحلر�ص على حتقيق �أعلى
ن�سب م�شاركة يف جميع املناطق اللبنان ّية .وبالفعل ،مل
فان�ضم �إىل امل�ضربني
يت�أخر الأ�ساتذة يف تلبية النداءّ ،
املد ّر�سون املتعاقدون مع جمل�س اجلنوب ،وزمال�ؤهم يف
املناطق النائية .كما �أعلن املع ّلمون الثانو ّيون ت�أييدهم
والتكميلي.
إبتدائي
ّ
الكامل ملطالب �أ�ساتذة التعليم ال ّ
الدولة ترمي بثقلها
ّ
ضدهم :وقف الر واتب
�إثر تفاقم الأزمة ،ق ّرر الرئي�س �سالم التدخّ ل مبا�شرةً،
فطلب من وزير الرتبية �إعداد لوائح باملدار�س التي
�شملها الإ�ضراب ،ومتابعة در�س مطالب املعلمني
للح�ؤول دون �إ�ستمرار �إ�ضرابهم «لأن الظرف احلايل ال
ي�سمح ب�سلب ّيات ،واملطلوب مناخ مالئم» .وهاجم رئي�س
حمم ًال �إياهم م�س�ؤولية الت�أخري يف
احلكومة امل�ضربني ّ
الدرا�سي .و�أ�سِ ف من «�أن تكون
تطبيق برنامج العام
ّ
هذه الطبقة املثقفة امل�س�ؤولة عن رعاية الن�شئ وتربيته،
تخ ّلت عن ال�شعور بامل�س�ؤول ّية .»6و�أعرب �سالم عن
ت�أييده الكامل لقرارات �أبو حيدر ب�صرف وقطع الراتب
عن امل�ضربني ،فالأولوية بالن�سبة �إىل رئي�س احلكومة
تبقى ب�إبعاد �أ�سباب القلق عن املجتمع .ويف �سياقٍ
م ّت�صل ،نقلت جريدة «النهار» عن م�صادر حكوم ّية
التم�سك مبوقفهم الراف�ض ملحاورة
ت�أكيد امل�س�ؤولني على ّ
الأ�ساتذة طاملا الإ�ضراب م�ستمر .كما اعتربوا �أن هدف
هذا التح ّرك هو ت�أجيج الفو�ضى وال�شغب يف البالد.
ال�شرعي» ،معتربين �أن
وو�صفوا الإ�ضراب بـ«غري
ّ
قرارات وزير الرتبية �صائبة و�إ�ستندت على هذا املبد�أ.
احلكومي ،مل يرت ّدد الوزير يف
على �ضوء هذا الدعم
ّ
يجمد مبوجبه رواتب امل�ضربني.
تعميم � ّ
إداري ّ
�إ�صدار ٍ

مل ِ
يكتف �أبو حيدر بهذا القدر من ال�ضغط على
الأ�ساتذة لدفعهم �إىل الرتاجع عن قرارهم .فك ّلف
بع�ض امل�ص ّورين املتعاقدين مع احلكومة بت�صوير
احلا�ضرين يف �إجتماعات اللجان يف «مقهى الرو�ضة».
وطلب من عنا�صر الأمن العام مراقبة الإجتماعات،
وت�سجيل حما�ضر دقيقة باملداوالت ،كي يتمكن من
حتديد هويات املح ّر�ضني على الإ�ضراب!
جنحت هذه املمار�سات البولي�س ّية بدفع الأ�ساتذة �إىل
الإجتماع ب�أبو حيدر يف منزله ،بعدما رف�ض �سالم
�إ�ستقبالهم قبل ّ
فك الإ�ضراب .مل يقبل �أبو حيدر
الإ�ستماع حتى �إىل مطالب املعلمني ،بل �أجربهم على
الر�سمي .رف�ض
الإطالع على م�شاريعه لتطوير التعليم
ّ
متحججاً بالقوانني التي حتظر
فكرة �إن�شاء رابطة نقاب ّية ّ
على املوظفني �إن�شاء نقابات .وو�ضع �شرطاً �أ�سا�س ّياً ملنح
زيادة الـ ،40%يق�ضي برفع احل�صانة عن املع ّلمني.
�إذ اعترب �أن معظمهم ال ي�ستحق الزيادة .يف املقابل،
وافق على �إن�شاء التعاون ّية و�صندوق املع ّلم .ومل يرت ّدد
�أبو حيدر بتهديد الأ�ساتذة �صراحةً ،فقال لهم«:رح
ملمحاً �إىل �إمكان ّية
ن�ضربكم ،ب�س م�ش رح ّ
نوجعكم»ّ ،
�إ�ستعمال املادة  65والتوقّف عن دفع الرواتب .و�أكّ د
لهم �أنه لي�س خائفاً من الإ�ضرابات «لأنو نف�سي طويل،
وبعد فرتة رح يقوموا الأهايل �ضدكم .»7خرج الأ�ساتذة
من اللقاء حمبطني ج ّراء تع ّنت وزير الرتبية ،لكنهم
�أعلنوا �إ�ستمرار الإ�ضراب �إىل حني حتقيق املطالب.
وكان املدير العام للوزارة الدكتور جوزيف زعرور قد
خ�ص �إن�شاء الرابطة ،معترباً
قطع الطريق �أمامهم يف ما ّ
التوظيفي العام ،وال ّ
ي�شكل
�أن «املع ّلم يخ�ضع للنظام
ّ
خا�ص ًة �ضمن الدولة لها نظامها اخلا�ص.
املع ّلمون فئ ًة ّ
تعدل القوانني احلالية ،ي�ستفيد املع ّلمون من
وعندما ّ
الأو�ضاع اجلديدة �أ�سو َة ب�سائر موظفي الدولة.»8
�سرعان ما �أ ّدت ال�ضغوطات الر�سم ّية �إىل زعزعة الإ�ضراب.
فمن جهة ،ق ّرر اال�ساتذة يف بريوت تعليق �إ�ضرابهم بعد
اخلا�صة عبا�س
تو�سط �أمني �سر نقابة مع ّلمي املدار�س ّ
ّ
قا�سم بينهم وبني الوزير .وكان �أبو حيدر قد �أظهر بع�ض
التجاوب من خالل موافقته على ت�شكيل جلنة لدرا�سة
املطالب ،والعمل على تنفيذها .وبنا ًء عليه� ،إ�ست�أنف
بع�ض �أ�ساتذة املناطق التدري�س �أي�ضاً ،معتربين �أن احلركة
التنظيمي بعد مرور
الإحتجاج ّية تراجعت على امل�ستوى
ّ
 16يوماً على بداية الإ�ضراب وعدم ّمتكن الأ�ساتذة من
حتقيق � ّأي نتيج ٍة �إيجاب ّية .كما ر�أوا �أن كرثة املطالب التي
وف�ضلوا
و�ضعتها اللجان �ستحول دون تنفيذ � ٍّأي منهاّ ،
قب�ض رواتبهم على الإ�ضراب .وعليه� ،إ�ستمر هذا الأخري
جزئي يف عد ٍد من املناطق.
ٍ
ب�شكل ّ
ّ
الطالبية تعيد
التظاهرات
األساتذة إلى اإلضراب
�إعتقدت ال�سلطة �أنها قد جنحت يف الق�ضاء على التح ّرك،
و�ص ّبت �إهتمامها يف التح�ضري للإنتخابات النياب ّية .لكنها

فوجئت بتح ّرك ّ
طلب املدار�س الر�سم ّية خارج بريوت.
�إرت�أى ه�ؤالء م�ساندة مطالب �أ�ساتذتهم /نّ  ،ف�أر�سل
تالمذة تكميل ّية جديدة املنت برق ّية �إىل فرجنية �إعتربوا
فيها �أن ّ
«طلب لبنان م�ش ّردون ب�سبب تع ّنت وزير الرتب ّية
وعدم الإ�سراع يف تنفيذ مطالب املع ّلمني املحقّة» .ويف
زحلة ،تظاهر حوايل �ألفي طالب ت�أييداً ملطالب املعلمني
وهتفوا�« :سكابا يا دموع العني �سكابا...على �صائب و�أبو
حيدر و�سابا .»9من جهة �أخرىّ ،نظمت الهيئة التعليم ّية
يف النبط ّية ،بالإ�شرتاك مع ّ
طلب دار املع ّلمني والثانو ّية،
م�سري ًة �صامت ًة ت�أييداً للمعلمني.ويف �صور وبعلبك وبنت
جبيل ،تظاهر ّ
الطلب واملع ّلمون والأهايل ،ورفعوا
�شعارات منها« :تنفيذ مطالب املع ّلمني يعني عودتنا
ال�سريعة �إىل ال�صفوف.»10
حث �أ�ساتذة بريوت على
جنحت هذه التظاهرات يف ّ
العودة عن وقف �إ�ضرابهم ،ف�أ�صدروا بياناً دعوا فيه
الأهايل �إىل «تف ّهم الإ�ضراب الهادف �إىل رفع �ش�أن
الر�سمي» .وا�ستنكروا «القرارات التي �إتخذها
التعليم
ّ
امل�س�ؤولون ،والقا�ضية بح�سم �أجور �أيام الإ�ضراب.»11
بف�ضل التالمذة ،عاد الأ�ساتذة وق ّرروا الت�صعيد بعد
ي�أ�سهم من جتاوب احلكومة .فدعوا �إىل م�سري ٍة �صامتة
يف � 11شباط  1972تنطلق من �أمام كل ّية الآداب يف
احلكومي.
اجلامعة اللبنان ّية -الأوني�سكو �إىل ال�سراي
ّ
�ضمت التظاهرة حوايل � 8آالف �شخ�ص بينهم ّ
طلب
ّ
من اجلامعتني «اللبنانية» و«بريوت العرب ّية» ،ووفو ٌد
من ّ
الطلب واملع ّلمني من املحافظات الأربع .حمل

عدة
املعت�صمون حوايل  35الفت ًة كتبت عليها
�شعارات ّ
ٌ
مثل« :احل�سم ،النقل ،ال�صرف :تزيدنا مت�سكاً مبطالبنا»
و«نريد من الذين ميثلون عليكم وال ميثّلونكم �أن يعطونا
حق �إن�شاء رابطة» .و�أ�ص ّر�أحد الأ�ساتذة علىرف�ضهم
ّ
حتقيق زيادة الرواتب عرب زيادة ال�ضرائب .ور ّدد
املتظاهرون هتافات �ضد �سيا�سة الدولة الرتبو ّية ،منها:
«من تويني 12لبو حيدر مطالبنا ما بتتغري» ،و«بو حيدر
عامل فار�س ،بدو يلغي املدار�س .»13وتال حممود حيدر
يتحملون
بياناً ب�إ�سم الأ�ساتذة �أكّ د فيه �أن «املع ّلمني ّ
م�س�ؤوليتهم ّ
بكل جر�أة و�أمانة ،ولن تثنيهم عن مواقفهم
� ّأي تهديدات �أو �إجراءات زجر ّية ،ويعلنون �أن � ّأي عقوبة
م�ساً بكرامة املع ّلمني وال
يف ّ
حق �أي م�ضرب تعترب ّ
تزيد املوقف �إال تعقيداً�.»14إ�ستمرت التظاهرات املواكبة
للإ�ضراب ،فعاد ّ
الطلب والأ�ساتذة �إىل الإعت�صام يف
طرابل�س ( 3500متظاهر) وزحلة ( .)5000يف مواجهة
متم�سكاً مبوقفه ،فرف�ض الإلتزام
هذا كله ،بقي �أبو حيدر ّ
زمني لتحقيق مطالب الأ�ساتذة ،قبل ّ
حل
بجدولٍ ّ
الإ�ضراب .كما مل يتخذ موقفاً �صريحاً من املالحقات
بحق املع ّلمني
والإجراءات القانون ّية التي ا ُتخذت ّ
امل�ضربني .لكن �إ�صرار وزير الرتبية ا�صطدم بتظاهر ٍة ثاني ٍة
�ضخم ٍة م�شى فيها املعت�صمون �إىل �ساحة النجمة ،حيث
هددوا مبقاطعة الإنتخابات النياب ّية� .أحاطوا ب�س ّيارة رئي�س
ّ
جمل�س النواب �آنذاك كامل الأ�سعد خالل حماولته
اخلروج ،و�صرخوا« :حرامي حرامي .»15فطلب الأ�سعد
م�ساندة رجال الأمن للخروج من بني احل�شد.

1 .1ا�ضراب  13500معلم يف املدار�س االبتدائية والتكميلية .جريدة النهار 19 ،كانون الثاين � ،1972ص6 .
2 .2املادة ( 65معدلة وفقاً للمر�سوم رقم  15703تاريخ  1964/3/6والقانون رقم  64/63تاريخ
 ،)1964/12/30احلاالت التي يعترب فيها املوظف م�ستقيال :د -املوظف الذي ي�ضرب عن العمل.
�أ�ضيفت الفقرة التالية مبوجب القانون رقم  64/63تاريخ  :1964/12/30ويجوز يف هذه احلالة تعيني

بديال عنه ممن تتوفر فيهم �شروط التعيني للوظيفة التي كان ي�شغلها با�ستثناء �شرط املباراة املعلمون :حجزوا
حرية  20منا .جريدة النهار 21 ،كانون الثاين � ،1972ص6 .
3 .3املرجع املذكور اعاله.

ّ
وعد الوزير فعلق االضراب
يف ّ
خمرج للأزمة ،ق ّرر
ظل اجلمود والعجز عن طرح ٍ
نقيب ال�صحافة �آنذاك ريا�ض طه التدخّ ل بني الأ�ساتذة
ووزير الرتبية .وافق ممثلو جلان املحافظات على الإجتماع
جمدداً ب�أبو حيدر.وانتهت املفاو�ضات مبوافقة الأ�ساتذة
ّ
على تعليق �إ�ضرابهم بعدما �أظهر الوزير «جتاوباً �صادقاً
لدر�س مطالب املعلمني وحتقيقها بروح طيبة» .وكان
وزير الرتبية قد ر ّد على مطالب الأ�ساتذة بالتايل:
زيادة الـ 40%حلملة البكالوريا الق�سم الأول درجة
�إ�ضافية ،وحملة البكالوريا الق�سم الثاين درجتني� .أما
حملة الربيفيه و�شهادة دور املعلمني فيخ�ضعون لدورات
تدريبية ،وعلى �أ�سا�س جناحهم فيها ينظر يف �ش�أن زيادة
رواتبهم وقيمتها.
 -املوافقة على �إن�شاء تعاونية. �-إقرار القانون املتع ّلق بالتعوي�ض بعد الوفاة. -تعيني خبريين لو�ضع درا�سة متهد لإن�شاء�صندوق املع ّلم.
 -تعليق م�صري �إن�شاء الرابطة �إىل حني الإنتهاءالداخلي للمدار�س الإبتدائ ّية
من �إعداد النظام
ّ
والتكميل ّية.16
 �-إحالة م�س�ألة تثبيت املتعاقدين �إىل جمل�س اخلدمةاملدن ّية.
بحق الأ�ساتذة امل�ضربني فور
 -توقيف الإجراءات ّ�إنهاء الإ�ضراب.17
كما تق ّرر ت�أليف جلنة متابعة ،مك ّونة من  20ع�ضواً ( 4عن

4 .4املعلمون� :صامدون برغم التهديدات وحجز احلرية واملالحقات البولي�سية .جريدة النهار
5 .5مد وجزر يف ا�ضراب املعلمني .جريدة النهار 22 ،كانون الثاين � ،1972ص6 .
6 .6رح ن�ضربكم ب�س...م�ش رح نوجعكم .جريدة النهار 28 ،كانون الثاين � ،1972ص6 .
7 .7غداً ا�ستئناف الدرا�سة واال�ضراب يف االبتدائيات والتكميليات الر�سمية .جريدة النهار 30 ،كانون الثاين
� ،1972ص6 .
8 .8ا�ضراب يف �صيدا وتظاهرة يف زحلة .جريدة النهار� 3 ،شباط � ،1972ص6 .
9 .9تظاهر اليوم وغداً ت�أييداً للمعلمني الر�سميني .جريدة النهار� 10 ،شباط � ،1972ص6 .

ّ
دائم
كل حمافظة) ،ينتخبها املع ّلمون ،وتكون على �إت�صالٍ ٍ
إبتدائي� .إ�ست�أنف الأ�ساتذة التدري�س يف
مبدير التعليم ال ّ
� 22شباط  ،1972فيما �أبدى مندوبو اجلنوب �إمتعا�ضهم
من تعليق الإ�ضراب ،كما رف�ض مندوبو البقاع الإ�شرتاك
يف جلنة املتابعة �إحتجاجاً على التعليق.
م ّر الوقت وات�ضح �أن هذه القرارات مل تنجح �سوى
بت�أجيل اجلولة الثانية من املواجهة �إىل ما بعد الإنتخابات
النياب ّية .فكما جرت العادة ،مل تلتزم احلكومة بجميع
وعودها ،متاماً كجميع احلكومات التي حلقتها �إىل حني
�إندالع احلرب الأهلية يف العام  .1975عاد الأ�ساتذة �إىل
ال�ساحات والإ�ضرابات� ،سعياً لتحقيق كافة مطالبهم.
والأ�سباب يف ذلك عديدةّ ،
لعل �أبرزها �ضغط ال�سلطة
عليهم من خالل التهويل و�إ�ستعمال املواد املتع ّلقة مبنع
التظاهر والإ�ضراب يف نظام املوظفني ،وتهديدهم بتجميد
ل�شق
رواتبهم وطردهم من عملهم وال�سعي الدائم ّ
�صفوفهم وحتري�ض الأهايل ّ
والطلب عليهم .وبالتايل،
الر�سمي،
بق َيت ال�سلطة تتحكم مب�صري �أ�ساتذة التعليم
ّ
ٍ
ل�سنوات قبل �إقرار �سل�سلة رتب ورواتب
فماطلت
جمحفة بحقهم يف �أواخر العام  .1998وها هي اليوم
تعتمد ال�سيا�سة عينها للته ّرب من ت�صحيح �أو�ضاع ه�ؤالء
الأ�ساتذة وموظفي القطاع العام ،من خالل الت�أجيل
امل�ستمر ملناق�شة م�شروع ال�سل�سلة اجلديد ،منح ّ
طلب
ال�شهادات الر�سم ّية الإفادات بغية �إف�شال التح ّركات
الإحتجاجية ،والتهديد باللجوء اىل املادة  15من نظام
املوظفني ملنع الإ�ساتذة من الإ�ضراب.

1010املرجع املذكور اعاله.
1111ا�شارة اىل غ�سان تويني ،وزير الرتبية اال�سبق.
1212بو حيدر عامل فار�س بدو يلغي املدار�س .جريدة النهار� 12 ،شباط � ،1972ص6 .
1313املعلمون يف م�ؤمتر �صحايف :من  3اعوام ونحن نطالب .جريدة النهار� 12 ،شباط � ،1972ص6 .
1414دعوة يف تظاهرة املدر�سني اىل مقاطعة االنتخابات النيابية .جريدة النهار� 19 ،شباط � ،1972ص11-6 .
�1515أن�ش�أت الرابطة يف �أيار .1972
1616تراجع الوزير عن ت�صل ّبه فع ّلق املدر�سون ا�ضرابهم .جريدة النهار� 22 ،شباط � ،1972ص6 .
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التشر�يع من خالل الدراما
«العالج من خالل الدراما» .هكذا تع ّرف زينة دكّ ا�ش
عمل جمموعتها «كاثر�سي�س» .ولكن العالج ملّن؟
ال�سجناء الذين ي�ؤدون مبع ّيتها �أدوارهم على م�سرح
ال�سجنُ ،م�شاهد امل�سرح ّية الذي يتفاج�أ ب�أوجه ال�شبه
الكثرية مع ه�ؤالء املنفيني خلف الق�ضبان فيتفاعل
معهم� ،أم املجتمع بر ّمته الذي ق ّلما يجر�ؤ على النظر
مهم�شيه ،يف مدى عدالة قوانينه ،يف مر�آته؟
يف �أو�ضاع ّ
مهب ال ّريح» ،التي ّقدمت داخل
يف م�سرح ّية «جوهر يف ّ
خم�ص�صة لعرو�ضها يف �سجن رومية خالل �أيار
�صالة ّ
 ،2016غالبية املمثلني هم �سجناء حمكومون بامل�ؤبد
تقم�ص �أدوار ال�سجناء املودعني
والإعدام .بع�ضهم ّ
إحرتازي ،والذين يعانون من م�شاكل يف
يف امل�أوى ال
ّ
ال�صحة النف�سية والعقل ّية ،ويعجزون لهذا ال�سبب عن
ّ
�أداء �أدوارهم .الق�ضايا التي تطرحها امل�سرحية كثرية:
�أو ًال ،ق�ضية ال�سجناء الذين يعانون على م�ستوى
ال�صحة العقل ّية والذين يبقى عد ٌد كب ٌري منهم حمتجزاً
ّ
بانتظار �شفائه ،ما قد ي�ؤدي �إىل ت�أبيد �إحتجازه .ثان ّيا،
ق�ضية املحكومني بجرائم قتل �أو بعقوبة الإعدام،
والذين ي�ستدعي تخفيف عقوباتهم وفق قانون -13
 2011-10مراعاة حقوق ال�ضحايا ،ومنها ت�سديدهم
التعوي�ضات املحكوم بها ،والتي تخرج عن قدرات
ال�سجناء املال ّية .وتطرح امل�سرح ّية هنا �إ�شكالية الربط
احلق العام وبني حقوق ال�ضحايا
ما بني تخفيف عقوبة ّ
التي تبقى ديوناً مدن ّية ،وهي تدعو تال ّيا �إىل الف�صل
بينهما .ثالثاً ،ق�ضي ٌة م ّرت عر�ضاً يف امل�سرح ّية ،وهي
ق�ضية املحكوم عليهم بالإعدام يف ّ
ظل «قانون القاتل
يقتل» الذي �أرغم الق�ضاة بني العامني  1994و2001
على �إنزال عقوبة الإعدام ّبكل من يثبت �ضلوعه
بالقتل ،مبعزل عن ظروف ح�صوله .وقد اعترب الق�ضاة
يتعدى على اخت�صا�صهم يف
�آنذاك �أن هذا القانون ّ
تفريد العقوبة .ورغم �إلغاء هذا القانون يف العام 2001
مع الت�سليم ب�سوئه ،ال تزال مفاعيله قائمة.

مهب الريح» (ت�صوير :باتريك باز لـ «كاثارثي�س»)
م�شهد من م�سرح ّية «جوهر يف ّ

قضية رلى يعقوب
إلى محكمة
جنايات الشمال:
ّ
الظني
نقد القرار
ّ
كان في محله

بعد �سنتني وثالثة �أ�شهر� ،أ�صدرت الهيئة الإتهامية
يف ال�شمال بتاريخ  2016-5-12قرارها يف ق�ضية
وفاة رىل يعقوب .وقد ذهب القرار �إىل ف�سخ القرار
الظني ال�صادر عن قا�ضي التحقيق يف ال�شمال يف
ّ

 ،2014-1-25وتالياً �إىل اتهام زوج يعقوب بالت�س ّبب
يف وفاتها ،و�إحالته �إىل حمكمة جنايات ال�شمال مع
�إ�صدار مذكرة بالقب�ض عليه .ومبعزلٍ عن النتائج
العمل ّية لهذا القرار على املتهم ووالدة يعقوب
و�أوالدها ،ف�إن لهذا القرار �أهمية رمزية بالغة بعدما
�ضد
أ�سري ّ
حت ّولت ق�ضية يعقوب �إىل رم ٍز للعنف ال ّ
املر�أةّ ،
و�شكلت حافزاً �أ�سا�س ّياً لإقرار قانون حماية
أ�سري يف ني�سان .2014
املر�أة من العنف ال ّ
الظني
يهم «املفكرة» �أن ّ
ّ
ت�سجل �صوابية نقدها للقرار ّ
ال�صادر يف العام  ،2014بعدما ب ّينت الهيئة الإتهام ّية
�أنه اقت�صر على عر�ض �أدلة الرباءة مهما كانت
�ضعيفة ،مع �إ�ستبعاد جممل �أدلة الإدانة مهما كانت
مقنعة .ومن الأدلة امل�سكوت عنها� ،شهادات اجلريان

ُ
مكننة في سراديب العدلية
بصيص
ٍ
حــــال نــــ ّجار
مببادر ٍة فرد ّية من ٍّ
كل من الكاتبة ن�سيمة ريحان واملبا�شر
والكاتب بالتكليف �شريف �سرحال ،ت�س ّللت املكننة �إىل
�أحد �أقالم قلم حمكمة اجلنايات يف بريوت .وقد اختارت
«املفكرة القانون ّية» ت�سليط ال�ضوء على هذه املبادرة
لأهميتها يف �سياق العمل ،لكن �أي�ضاً لتح ّية املوظفني
اللذين بادرا من تلقاء نف�سيهما �إىل �إحداث تغي ٍري ت� ّؤجله
ب�شدة كافة الأقالم والدوائر الر�سم ّية.
الدولة بينما حتتاجه ّ
عادةً� ،إذا �إحتاج املحامون �أو الفرقاء معرفة � ّأي
تف�صيل عن دعوى ق�ضائ ّية� ،سيتوجب عليهم /ن
ٍ
�إنتظار الدور نظراً لإزدحام الأقالم بالزمالء �أ�صحاب
احلاجة ال�شبيهة ،فيغرقوا بعدها يف الدفاتر وال�سجالت
املطروحة �أمام الكاتب /ة .وال تتج ّلى هذه امل�شكلة يف
الدعوى املقدمة يف ال�سنة ذاتها بحيث ميلك املحامي/ة
كافة املعلومات الالزمة يف احلا�ضر ،ولكنها تكمن يف

املقدمة يف ال�سنوات املا�ض ّية،
�آلية التعامل مع الدعاوى ّ
نظراً لإمكانية وجود غلط يف املعلومات املتوفرة عن
الق�ضية .حينها� ،سيتوجب على املرء �أن يبحث عن
�سجالت ال�سنني وفيها للو�صول �إىل املعلومة.
هذه ال�سجالت ،مبعظمها ،مم ّزقة الأوراق ،بالية ،م�صفوفة
داخل خزانة �أو على الرفوف .ال �أرقام وال �أ�سا�سات وال
تفا�صيل متوفرة ،وبالتايلّ ،
كل ما يتوفّر عن املو�ضوع �أو
اجلرم ي�ضيع يف دفاتر فقدت لونهاّ ،
اخلط فيها يحتاج
ّ
لفك �شيفرته ،ويف معظم الأحيان ،ال ذكر فيها للجرم �أو
نوع الدعوى .فت�سود القلم حال ٌة من تقاذف الدفاتر مع
الكاتب الذي ال ميلك �أ�سا�ساً املت�سع من الوقت ليل ّبي
كافة الإحتياجات .هذا ومل نتطرق بعد �إىل �آلية تنظيم
الدفاتر واجلداول ،ونوعية التدوين فيها الذي يختلف
كاتب �إىل �أخر .كذلك،
من حمكمة �إىل �أخرى ،ومن ٍ
مل نتوقف عند املعاناة التي تعيق الو�صول �إىل امللفات
التي من املمكن �أن ُتفقد �أو ُترمى يف «امل�ستودع» بعد

فرت ٍة مع ّينة ل�ضيق امل�ساحة يف القلم ،و�ضيق وقت
الكاتب /ة بعد تلبية املطالب اليوم ّية والأ�سئلة ناهيك
عن مواعيد جل�ساته...
نظراً لهذا الواقع ،وبهدف ت�سهيل عملهما ،وتوفري
ب�شكل �أ�سرع ،وح�صر الوقت واملعاناة
املعلومات
ٍ
الواقعة عليهما وعلى �أ�صحاب احلقوق ،وتفادياً لل�ضياع
البريوقراطي والغرق يف �أ�ساليب البحث التقليد ّية يف
الدفاتر ،ق ّررت الكاتبة ن�سيمة ريحان واملبا�شر والكاتب
بالتكليف �شريف �سرحال لدى قلم حمكمة اجلنايات
يف بريوت �إدخال املكننة �إىل «قلمهما»� .إذ بدءاً ب�أن طلبا
عرب رئي�سة القلم من وزارة العدل يف العام � 2008أن توفّر
لهما كمبيوتراً .مل يواجها عوائق ر�سم ّية بعدما اتخذا هذا
القرار ،ومل ت�سائل الوزارة �سبب احلاجة �إىل كمبيوتر ،ال
بل قوبال بالت�شجيع من قبل رئي�سة القلم التي كانت على
عدة
إطالع على غايتهما منه .مت ت�أمني الكمبيوتر بعد ّ
� ٍ
�أ�شهر من طلبه ،وبا�شرا بتنفيذ هذه املبادرة.

والتقارير ال�صادرة عن اللجان الطبية النقاب ّية.
انطالقاً من ذلك ،املكتب الإعالمي ملجل�س الق�ضاء
الأعلى مدع ٌو ملراجعة م�ضمون بيانيه ال�صادرين يف 27
و 31كانون الثاين  ،2014واللذين عك�سا ت ّربماً �شديداً
الق�ضائي ،وحما�س ًة
�إزاء امل�ساءلة الإعالم ّية يف املجال
ّ
الظني وعن املرجع
غري م�شروطة يف الدفاع عن القرار ّ
الذي �أ�صدره .ويجدر التذكري ب�أن املجل�س كان قد
تو�سل املهن ّية
�أهاب يف بيانه الأول بو�سائل الإعالم ّ
موجهاً �إياها �إىل
والدقّة يف مقاربة العمل
الق�ضائيّ ،
ّ
الظني رغم ثغراته املنهج ّية ،ليعتمد يف
قراءة القرار ّ
بيانه الثاين لهج ًة �أكرث حزماً ،راف�ضاً �أن يتم تناول
القرار «خارج �أطر املراجعة املكر�سة قانوناً».

منذ بدء العملية حتى اليوم� ،صارت املكننة يف هذا
القلم ت�شمل املعلومات التال ّية:
 -رقم �أ�سا�س الدعوى -رقم القرار (�إذا �صدر) �-أ�سماء املتهمني -ا�سم الأم �-سنة امليالد -اجلن�س ّية -اجلرم -تاريخ اجلل�سة املقبلة �أو تاريخ �صدور احلكم (�إذا �صدر).على الرغم من �أن هذه املكننة ال تزال ب�سيطة وخجولة،
ولكنها ّ
ت�شكل خطو ًة ملهمة للتخ ّل�ص من املع ّوقات
البريوقراط ّية وغري البريوقراط ّية يف الو�صول �إىل املعلومة.
اليوم ،يكتفي �أ�صحاب الطلبات ب�إعطاء �شريف � ّأي
معلوم ٍة عن ق�ضية �أو حتى املو�ضوع اجلرم ،لكي يح�صل
بـ«كب�سة زر» على كافة املعلومات الواردة �أعاله ،ومنها
أ�شد �سو ّية.
ينطلق ٌ
بحث � ّ

