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عودة “البطل”

كان جرمه �سريالياً� .شعر ب�أن �أحداً خرج عن طاعته،
احلي ،وعليه �أن
فغ�ضب� ،إنفعل ،فقد �أع�صابه .فهو قب�ضاي ّ
وكل متر ٍد ّ
يحافظ على هيبته التي هي �أهم ما لديهّ .
ي�شكل
تهديداً لهذه الهيبة� .إذا �سكت عنه ،يفقدها ،وي�صبح ّ
حمل
�شماتة بني النا�س .تراهم ي�شمتون ويقهقهون�« :أهذا هو
البطل؟! �أمل ت�سمعوا ماذا فعل به فالن؟ هه هه هه» .ال
خيار �إذاً �أمامه :قدره �أن يدافع عن نف�سه ،عن �صورته .وال
ب�أ�س من �إنتهاج ال�ضرب والركل ودو�س الر�أ�س ،و َمل ال،
�إ�سالة الد ّم .فثمة �إهانات ال تغ�سل �إال به .وبالطبع� ،آخر
ما يفكر فيه يف حلظات كهذه هو ما �ستفعله الدولة ،فهو
ي�صدق بوجودها ،ويظن �أن ع�صبة الأبطال التي حتيط
ال ّ
به �أقوى من الدولة .البطل طارق يتيم منحنا م�شهدية
�سريالية .فهو غ�ضب ،فقد �أع�صابه لأن رج ًال ب�سيطاً ي�ؤمن
مت�سك بحقه ب�أولوية املرور .حلقه كما يح�صل يف
بالدولةّ ،
وانق�ض عليهّ ،
وتلذذ بعدها
الأفالم ،ح�صر �سيارته يف زاويةّ ،
أحد
بقتله على مر�أى من زوجته والنا�س جميعاً .مل يجر�ؤ � ٌ
منهم على التدخّ ل .وكم كان �سعيداً �أن الكامريات كلها
تلتقط م�شاهد جنوميته .فعلى النا�س �أن يعرفوا مدى قوته.
هو الذي عاد وخرج ح ّراً طليقاً من كذا جرمية.
ٌ
بطل �آخر ،حممد النحيلي .مل يخ ّيب �آمال عا�شقي
الفتوة .حني عرف �أن زوجته خرجت عن طاعته ،وهي
ما�سة
�إمر�أة �أي�ضاً ،غ�ضب ،فقد �أع�صابه .ا�ست�شعر حاج ًة ّ
لتنظيم م�شهد ّية تكون على م�ستوى هيبته ،م�شهدية
�ستبقى حمفورة يف ذكرياتنا .دعا عائلة زوجته� ،أمها،
�شقيقها� ،شقيقاتها ،لي�شهدوا على قتلها .ويف م�شاهد
�شفتي زوجته ب�أ�سنانه،
�شق
ت�ستعيد رهبة دراكوالّ ،
ْ
احلي كله كان ي�سمع
امت�ص دمها وب�صقه يف وجه �أمهاّ .
�صراخها ،لكن مل يجر�ؤ �أحد على التدخّ ل ،كذلك حال
املخفر و«الدفاع املدين» الذي دعي النقاذها .غداة هذه
امل�شهدية ،الإعالم كله يروي تفا�صيلها .املحكمة توثقها.
يقف �أمامها وهو ي�شعر ب�أنه مل يفعل �أكرث من واجبه يف
احلفاظ على مقامه .ال يعرب عن � ّأي ندم .ورغم ذلك،
تتفهم املحكمة غ�ضبه وت�ضمن خروجه قريباً لي�ستعيد
دوره كبطل يف ح ّيه .رمبا يرتقّب كثريون عودته ليفرحوا به
وبفتوته وبعنفوانهّ .
حي معاركه مع الأحياء الأخرى،
فلكل ّ
وال بد �أن يتحمل �س�ؤدد �أبطاله ،ليفاخر بهم الحقاً يف
وجه الآخرين .يف موازاة هذين البطلني اخلارقني ،ثمة
بطل �آخر من نوع خمتلف .ت�س ّلح لي�س بع�ضله �إمنا بحذقه،
عبد املنعم يو�سف ،الرجل الذي اختل�س ٍ
ثروات طائلة
على مر�أى اجلميع وم�سامعهم ،وح�صد يف الوقت نف�سه
�أكرب عد ٍد من الرباءات وحفظ امللفات يف تاريخ الق�ضاء
اللبناين .فهل تراه يعود هذه امل ّرة �أي�ضاً؟ ترقّبوه.
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ـوي
النضال النسـ ّ
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قضيتا إيال وصوفي تنتظران التقارير:
ال آليات رقاب ٍة فاعلة على عمل
المستشفيات

حق النفاذ إلى المعلومات :بماذا يختلف
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التونسي
اللبناني عن القانون
اإلقتراح
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ّ
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ّ
معو ض
جميل

حائز على دكتوراة يف العلوم ال�سيا�سية من جامعة لندن

باحثة ،من فريق عمل املفكرة القانونية
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القانونية األولى:
النيابية في نصوصها
اإلنتخابات
ّ
ّ
المتصرفية إلى اإلنتداب ،بأولو ّية “المصالح”
من
ّ
و”الطائفية”
ّ

الجماعية للسوريين:
التوقيفات
ّ
تكريس لإلستغالل وتغييب للقضاء
غيدة فرنجية

وسام اللحام

حمامية وباحثة يف القانون ,ع�ضو يف املفكرة القانونية

م�ؤلف وكاتب .باحث يف الفل�سفة ال�سيا�سية والقانون الد�ستوري.

�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

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.
ر�سوم العدد :رائد �شرف
ت�صميم ال�شعار :بوليبود �ش.م.ل
ت�صميم� :ستوديو �سفر �ش.م.ل
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يوزع هذا العدد مع جريدة ال�سفري
مبوجب �إتفاقية تعاون بهذا ال�ش�أن.

سحر مندور
احلكم على قاتل منال العا�صي بال�سجن لثالث
ٍ
�سنوات و� 7أ�شهر فعلية ،مع احت�ساب مدة التوقيف
حتى بحيث يخرج القاتل بعد � 18شهراً من يومنا
هذا �إىل احلر ّية ،رنّ يف �أذن ّ
كل �إمر�أ ٍة تتلقى ال�ضرب
وطمحت لوهل ٍة بامتالك �إمكاني ٍة للخروج منه.
«بقتلك ،وبفوت فيكي �سنتني ع احلب�س»� ،سيقولون
لنا .و َمل ال؟ ففي ق�ضي ٍة ملأت �أخبارها البلد و�صارت
أ�سري� ،أتى هذا
حمط ًة عا ّمة يف �سياق العنف ال ّ
احلكم ليتف ّهم العنف ال ليحمينا منه .ك�أنه يقول
لنا :ال تغ ّرنكن ال�سنوات القليلة املا�ضية التي عال
جلمكن.
ح�سكن فيها ،القانون ما زال قادراً على
ّ
ّ
هذا احلكم جاء لي�سكِ ت تلك احلملة ،يف ق�ضي ٍة نفر
من �إجرامها املجتمع .لو قيل لنا« :ولكن حيثيات
هذه الق�ضية� ،»..سن�سمعّ :
«وكل ق�ضية» .هذا احلكم
ا�ست�سهل و�ضع حياتنا على ّ
املحك.
ُ ُ
شرعه أقوى من القانون

الدولة ال تريد فعلياً �أن حتمينا ،نحن الن�ساء .تلغي
«جرمية ال�شرف» وترتك مدخ ًال �إىل براءة القاتل
عرب ا�ستثناء «الغ�ضب ال�شديد» .تق ّر جترمي العنف
الأ�سري ،وت�سارع لتغليف ق�ضية منال بكلمات
ال�شرف واجلن�س بحيث �صارت «خيانتها له»
�إعتدا ًء ي�ستبق عنفه .ال ال�شرف �ألغي فعلياً ،وال
احلماية �أق ّرت فعلياً ،و�إمنا هما تواريا ليظهرا عندما
ت�ستدعيهما احلاجة .واحلاجة �إليهما كال�سيكي ٌة
يف �سياق تعنيف الن�ساء ،وقد �سادتا منت احلكم
جن�س مفرت�ضة
ال�صادر بحق هذا القاتل :ممار�سات ٍ
يرويها عن امليتة جمموعة �أحيا ٍء ي�سعون جميعاً
للخروج �أبرياء من جرمية ،فتكون منال هي التي
لرجل يقولون
قتلت نف�سها بر�سائل جن�سية بعثتها ٍ
�إنها نامت معه .هل هي هنا لتخربنا مبا �إذا كان
ذلك كذباً �أو حقيقة؟ ال .وهل اجلن�س ي ّربر القتل؟
وكيف كانت �أ�ص ًال حياتها معه؟ لكن ،ملاذا هذه
الفعلي يف الق�صة هو
تهم .البطل
اال�سئلة؟ هي ال ّ
ّ
ع�صبي ،لكنه «متد ّين» ويهد�أ ب�سرعة.
القاتل:
ّ
هو حمور �إهتمام احلكم ،ال منال .هو اخللوق الذي
احلي كما
يحبها ،وهو ال�شر�س املهاب العنيف يف ّ
يف البيت .وهو الذي غ�ضب ل�شرفه ،وهو الذي
تفاج�أ ،وهو املتزوج عليها لكنها «خانته» قبل زواجه
الثاين ،علماً �أنه «عدل» بينهما (بح�سب منت احلكم
�أي�ضاً) .هو الذي مل ي�سمح بنقلها �إىل امل�ست�شفى
ب�سيارة �إ�سعاف و�إمنا ب�سيارة الأجرة .وهو ..هو ّ
كل
�شيء .فهي انتهت منذ ث ّبتوا عليها �أنها «زانية» ،رغم
�أنها �أوحت للجميع ب�أنها «متد ّينة» .ال�س�ؤال عنها
عما �إذا وقعت بنف�سها يف طنجرة
هي يكاد يقت�صر ّ
الفا�صوليا �أم �أنه هو من رماها بطنجرة الفا�صوليا؟
مده�ش منت هذا احلكم.
ٌ

يوم اجلرمية ،قالت �أ ّم منال لل�شرطة �أن �سبب وفاة
�إبنتها ّ
املحطمة متاماً والتي تلقت �ألوان التعذيب
ٍ
�ساعات متوا�صلة ،هو وقوعها
الدموية ملا يزيد عن 3
عن �سلم املطبخ� .أ�سباب الأم لي�ست ع�ص ّي ًة على
الفهم ،فهي تخربنا ما نعرفه عن ّ
جتذر الرعب من
و�صيتهن� .شقيقتها
الظلم ال�سائد يف حياتنا :بط�شه،
ّ
وقتها انتف�ضت ورف�ضت التعتيم .وكلنا انتف�ضنا معها
ورف�ضنا الت�سكيت .اجتهدنا وتابعنا وكتبنا وتظاهرنا،
حتى دخل ٌ
قاتل �إىل حمكمة .وها هو اليوم يتج ّهز
للخروج منها «لري ّبي بناته».

القانون أتاح للقاضية أن
ّ
تصد كافة جهودنا ،ألنها
تريد للسائد أن يسود.
مرب هذا الذي ي�شرب من د ّم زوجته؟ هذا
� ّأي ٍّ
الكالم لي�س جمازياً ،و�إمنا هو وارد يف منت احلكم:
جرح طوله � 7سنتيمرتات فوق ال�شفة العليا� .أحدثه
ٌ
م�ص منه دمها ،وب�صقه يف وجه �أمها .يف
بلكمةٍّ ،
نزيف حاد ،الكدمات القا�ضية يف كافة
دماغها ٌ
�أنحاء ج�سمها .الأم تخاف منه ،ل�سوابقه امل�ستمرة.
ببديهيةٍ ،خافت من جمرم! وهي تعرف عميقاً ،بعمق
ح ّبها البنتها� ،أن �شرعه �أقوى من القانون .وفع ًال..
القا�ضية بالعدل ،تعرف ما نعرفه ،ووجدت يف
حر ّيته خرياً لعائلته .هذا هو بال�ضبط جرم الذكورية
متج�سداً :الذكورية تقبل القتل ،التعذيب ،اجلرمية
ّ
الذكوري م�ستق ٌّر ٌة يف
الذكر
�سلطة
طاملا
عام،
ب�شكل
ٍ
ّ
الأ�سرة املحافِظة .و�أ�سرة الذكر ها ّمة ،لأن عليها يقوم
النظام .هي خل ّيته الأوىل ،منبع مريديه واملدافعني
عنه (والقاتل ٌ
نا�شط يف �أكرث من مواجه ٍة طائفية يف البلد).
يتوجب
عند البحث عن
ٍ
مدخل للإنت�صار للمر�أةّ ،
علينا �أن نعيد تعريفها ك�إبن ٍة مثال ّي ٍة للنظام ،ال تخرج
تتحدى �أ ّياً منها ،مطيع ٌة كئيبة .هذا
عن تعريفاته ،ال ّ
هو املدخل �شبه الوحيد لإدانته .لو �أر�سلت «وات�ساب»
�أو قيل �أنها فعلت ،لو «خانت» �أو قيل كذلك ،لو
كانت ع�صب ّيةً« ،مت ّربجة» ،لو طلبت الطالقّ � ...أي
اجلندري املتفق عليه بني ال�شرع
الن�ص
ّ
حرك ٍة خارج ّ
والقانون والتقاليد ،هو مرب ٌر ل�ضربها حتى قتلها.
يتوجب �إذاً على املر�أة �أن تربهن طاعتها لقانونٍ ما زال
ّ
بجرم يف الإعتداء عليها ،لكي
يته ّرب من الإعرتاف ٍ
ت�ستجدي منه عدالة.
�أم منال طلبت منه يف حماولة لإنقاذها �أن يبقيها
«�صانعة للأوالد» (�أي ،خادمة) .قا�سي ٌة امل�ساحة التي
كانت متاحة ملنال كي حتيا فيها .عليها �أن حت�صر
زيارتها للحياة بالت�أرجح ما بني �ضرب ٍة من البيت
و�ضرب ٍة من املجتمع .وملا قتلت يف نهاية املطاف

جت�سد ّ
كل هذا العنف ،تق ّبل الق�ضاء موتها
مب�شهدي ٍة ّ
و«تف ّهم» القاتل .هذه الأج�ساد التي نحيا فيها،
لي�ست لنا .فما �صادر من منال حياتها ،هو حتديداً
ما �صادر منها (ومنا) العدالة بعد رحيلها :ال�شرف،
والأ�سرة .مِلك ّيةٌ ،وخادمة .هذا هو اخليار الذي كان
متاحاً �أمامها ،ورف�ض القاتل حتى منحه لها .وال بد
�أن يجد ّ
قاتل قا�ضياً وقا�ضي ًة يتف ّهمان دوافعه لو
كل ٍ
مثل �أمام حمكمة .ففي النهاية ،القانون ترك ال�ش ّباك
مفتوحاً للقاتل كي يهرب من العقاب� ،شرط �أن
تكون املقتولة �إمر�أة�« ،إمر�أته».
الغضب ،من أجل العدالة

منذ �أكرث من �سنتني ،ملا خرجنا بالق�ضية �إىل العلن،
هب ٌ
رجال �إعالم ّيون و�سيا�س ّيون وم�ؤثّرون ي�شاهدهم
ّ
اللبنانيون /ات �أ�سبوعياً على التلفزيون ،وقالوا لن�سا ٍء
ٍ
مع ّن ٍ
تخن الثقة وتخرجن
فات
واقفات �أمامهم� :أننت ّ
أطفالكن
تف�ضحن �
بـ«حميم» الأ�سرة �إىل العلن� ،أننت
ّ
ّ
وت�ؤذينهم /ن �أكرث بكثري من �ضرب الأب لهم /
نّ � ،ضرب الرجل لك .الوجود يف العلن كان ح ّقاً
م�سلوباً ،لكننا فر�ضنا �سطوتنا عليه ،وانتزعنا ملك ّي ًة
لنا فيه .م�شينا �أكرث من خم�سة � ٍ
آالف يف تظاهر ٍة حتمل
�صوراً و�أ�سماء :منال العا�صي ،رىل يعقوب� ،سارة
الأمني ،لطيفة ق�صري..

هذا هو بالضبط جرم
ّ ً
الذكوريةمتجسدا:
الذكورية تقبل القتل،
التعذيب،الجريمة
بشكل عام ،طالما
ٍ
ّ
الذكوري
سلطة الذكر
ٌّ ٌ
مستقرة في األسرة
المحافظة
ِ
مهمة التنكيل بالق�ض ّية
�أما رجال الدين ،فكانت لهم ّ
بر ّمتها .وكلما ارتفع �صراخ رجال الدين �أكرث ،ات�سع
هام�ش �شركائهم الن ّواب يف جلم الت�شريع .فاهتاج
لرب البيت كلم ٌة فيه،
ال�شيوخ وقالوا :كيف تكون ّ
احلق بامتالك العنف؟ �صار العنف ح ّقاً .قالوا:
بغري ّ
�أ�ضربها ،ب�شرط عدم ظهور ال�ضرب للعني خارجها.
� ّأي ،ا�ضرب الر�أ�س ال الوجه ،ف�سواه من �أنحاء اجل�سم
لي�ست خم�ص�صة للعيان �أ�ص ًال بعرف رجال الدين.
واملهم ،خارجها.
احلوارات املتلفزة مل ت�أت كلها بنمطٍ واحدٍ  ،لكن
«�أ�شر�سها» كان �أكرثها �إثار ًة وم�شا َهدة� .أبقت توزيع

ال�سلطات احلوار ّية �ضمن ال�شراكة احلاكمة .فقانونٌ
كهذا ال حزب له ،ال طائفة له ،وال هو ا�ستثما ٌر
عقاري .ظهرت املع ّنفات والنا�شطات والنا�شطون يف
ّ
مواجه ٍة «مثرية» مك ّررة ،تلك التي تثقل على قلوبنا
يف ّ
«نقا�ش» متلفز حموره �إمر�أة� ،أو «ف�ضيحة»
كل ٍ
جن�سية� ،أو جن�سان ّية مغايرة� .أمام ّ
ق�صة ٍ
عنف
كل ّ
معلنة ،جل�س الدين ،والطب ،و�أحياناً علم الإجتماع
 /النف�س ،لي�ش ّرحوا «ال�ضحية» ،املر�أة .م ّرة ،كان
ال�ضيفان الأ�شد «�إثارةً» رجلني هما رجالن ع ّنفا
واحد �صاح ب�أنه �ضرب زوجته طبعاً،
زوجتيهما.
ٌ
�ضلوع ،و�ساقني،
�أحرق �شعرها ،ك�سر لها ثالثة
ٍ
كجزاء لها على طلب الطالق ،ثم ط ّلقها .دفّعها
الثمن ،وقال �أنه دفّعها الثمن .مل تنتظره دورية
�شرطة خارج الأ�ستديو ،وال من يحزنون .خرج
كما دخل ،بينما هي ،ال�سيدة التي لي�ست زوجته،
ا�ضطرت �إىل الإنفعال مراراً لت�ؤكد براءتها من تهم
ال�شرف ،والف�ضائحية ،واملبالغة ،وال�سلبية ،وقلة
احليلة ،واخلروج عن اهلل... ،
بالتغي ،وات�ضح فيه
لكن املزاج العام مع الوقت بد�أ ّ
ٌ
ميل �إىل طليع ٍة فيه من الن�ساء والرجال �أ�شارت باليد
أ�سري
�إىل ٍ
خلل فيه .بد�أ النا�س بر�صد العنف ال ّ
ٍ
كعنف �إ�شكا ّيل ،مهما اختلفت ردود الفعل جتاهه.
مببادرات فرد ّية� ،صارت العني تختار �أن ت�ص ّور
م�شهداً يف ال�شارع لتحاكم «جمرماً» فيه :حمامي
ي�ضرب زوجته يف ال�سيارة يف �صلب النهار .النقابة
ارتبكت وتل ّبكت ومل تبادر بح�سم ،لكن ذلك ال
يهم ،فالأهم �أن العني ر�أت وم ّيزت ما ر�أته كجرمية.
ّ
املجتمعي قوامه الرتاكم.
والتغيري
ّ
ت�صد كافة جهودنا ،لأنها
القانون �أتاح للقا�ضية �أن ّ
تريد لل�سائد �أن ي�سود .اجلرمية �صارت متتلك �شرعية
�أن ت�ستمر ،لأنها ،بر�أي القا�ضية كما بر�أي ال�سائد،
لت�صحح م�ساراً ،ال لتت ّوج �سياق العنف الفادح
�أتت ّ
الذي تع ّر�ضت له منال يف بيتها ،وتتعر�ض له الن�ساء
بيوتهن .هذا الرجل ،كيف ت�أمتنه قا�ضي ٌة على
يف
ّ
بنات؟ لقد برهن لنا احلكم �أن القانون ال يحقق
بال�ضرورة العدالة .كنا نعرف �أن طريق التغيري ال
تزال طويلة ،لكننا نعرف اليوم �أنها �ست�ستلزم منا
املزيد من الغ�ضب .لقد عرف النظام ّ
كل ما نعرفه،
و�أ�ص ّر مع ذلك على «تف ّهم» اجلرمية.
نزاع
وهذا لي�س جديداً علينا .فج�سم املر�أة هو حمور ٍ
�شر�س وطويل الأمد .ول�سخرية الظلم ،هو موقع
اجلرمية ،وهو �سبب اجلرمية .هو دليل الإدانة ،وهو
�سبب الرباءة .ولكن ،حل�سن ّ
حظ العدالة ،هو �أداة
ثورتنا� .أكان زانياً ،بتو ًال ،مع ّوقاً ،حا�ضناً� ،أو مقتو ًال،
 ...كيفما كان ،هو لها .و�سن�سرتده.
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ّ
قراءة نقدية لحكم منال عاصي:

العدالة الجندر ّية

ّ
الحي
شرف قبضاي

نزار صاغ ّية
بتاريخ � ،2016-7-14أ�صدرت حمكمة جنايات بريوت
قرارها يف �إحدى �أ�شهر ق�ضايا قتل الن�ساء يف لبنان :ق�ضية
منال عا�صي .وكانت منال قد ق�ضت على يد زوجها
ٍ
وح�شي ،بح�ضور والدتها وعد ٍد من �أفراد �أ�سرتها.
ب�شكل
ّ
وقد ب ّرر الزوج فعله ب�أنه كان يف ثورة ٍ
غ�ضب �شديد يف �إثر
اكت�شاف خيانة زوجته له مع رجل �آخر .ويف ختام ٍ
حتليل
للوقائع ا�ستغرق � 45صفحة ،قبلت املحكمة هذا العذر
املخ ّفف بعدما تثبتت من ح�صول الزنى ومن غ�ضبه،
لتنتهي �إىل تخفي�ض العقوبة �إىل خم�س �سنوات �سجن.
فور ن�شر القرارّ ،عبت جمعية كفى عن ده�شتها �إزاءه،
داعية �إىل اعت�صام ملطالبة النيابة العامة بالطعن فيه �أمام
حمكمة التمييز .وقد ر�أت «كفى» �أن احلكم �أعاد �إحياء
ال�شرف كعذر لقتل الن�ساء ،بعدما كان لبنان قد خطا
ٍ
وب�شكل
خطوات هامة يف جمال مكافحة جرمية ال�شرف،
�أعمّ خمتلف �صور العنف �ضد الن�ساء .1ومتثلت هذه
اخلطوات تباعاً يف قانون  2011ب�إلغاء املادة  562من قانون
العقوبات 2التي كانت متنح العذر املخفف للزوج الذي
يفاجئ زوجه وهي يف حال جماع فيقتلها و�أو يقتل
�شريكها ،ويف قانون  2014ب�ش�أن مكافحة العنف الأ�سري
�ضد املر�أة و�سائر �أفراد الأ�سرة .ويف هذا املقال� ،سنقدم
قراءة لهذا القرار ،حماولني �أن نحيط من خاللها مبختلف
االعتبارات املنتجة التي �أولتها �أو مل تو ِلها املحكمة
الأهمية الالزمة فيه .فما الذي �أقنع املحكمة ب�أن غ�ضب
الزوج م�صدره حقيق ًة هو �إقامة زوجته عالقة مع رجل
�آخر؟ وهل ي�شكل العلم باخليانة الزوجية �سبباً م�شروعاً
لتربير ثورة الغ�ضب؟ ثم ،هل جاءت ر ّدة الفعل الغا�ضبة
متنا�سبة مع الفعل الذي ت�سبّب بها؟ وختاما ،هل تتالءم
العقوبة مع خطورة اجلرم احلا�صل؟
ّ
سبب لهذا الغضب؟
أي
ٍ

هنا ،بدت املحكمة قانعة ب�أن �سبب الغ�ضب هو �أخذ
الزوج علماً ب�أن زوجته قد خانته� .إال �أن التدقيق
يف وقائع الدعوى يظهر �ضعف الأ�س�س التي انبنت
عليها هذه القناعة :فقد برز يف امللف جوانب ّ
عدة
من �شخ�صية الرجل من �ش�أنها ن�سف هذه الفر�ضية �أو
على الأقل فر�ض �إخ�ضاعها ٍ
ملزيد من التدقيق.
غضب القبضاي الذي نهابه

فاملتهم لي�س �شخ�صاً عادياً ،بل هو ٌ
«رجل قوي البنية
و�شاب مندفع وقب�ضاي يف�صل بني املتعاركني ويهابه
�سكان احلي» (القرار� ،ص ،)36 .وهو �إ ّ
نفعايل يثور ب�سرعة
وال يتمالك �أع�صابه (القرار� ،ص .)43 .وتظهر هيبة
ٍ
�شهادات ّ
عدة :فجاره الذي �أ ّكد �سماعه
الرجل �ضمناً يف
�أ�صوات ال�صراخ والإ�ستغاثة� ،أفاد �أنه مل ي�ستطع �أ ٌ
حد
ّ
التدخل لأن اجلميع يخاف من املتهم (القرار الإتهامي
ال�صادر عن الهيئة الإتهامية يف بريوت يف .)2014-4-9
كما �أن عنا�صر «الدفاع ّ
املدين» مل ي�صعدوا �إىل منزل
املتهم بعدما علموا من الأ�شخا�ص الذين كانوا �أمام املنزل
�أن الزوج ي�ضرب زوجته و�أنه ،بح�سب التعليمات ،ال ميكن

ّ
تهامي) .كما يثبت
التدخل يف هذه احلاالت (القرار الإ ّ
قرار املحكمة �أن رئي�س ف�صيلة طريق اجلديدة نف�سه مل
يجر�ؤ على التدخل حني علم ب�ضربه لزوجته� ،إمنا اكتفى
ٍ
ب�صديق له طالباً منه ّ
التدخل لتهدئته (القرار،
بالإت�صال
�ص  .)27وما ورد يف قراري الإتهام والإدانة لي�س �إال نذراً
نذيراً من املعلومات التي �أكدتها غري و�سيلة �إعالمية جلهة
احلي ،مق ّرب جداً من �أحد
مكانة الرجل كقب�ضاي يف ّ
التياراتال�سيا�سية.3
أسبقيات بقيت من دون تدقيق

وما يعزز جانب قب�ضاي احلي يف �شخ�صية الرجل هو ما
�أ�شار �إليه القرار االتهامي جلهة �أن له �أ�سبقيات بع�ضها
ٌ
ب�سيط (جرم �سرقة دراجة نارية وجرم �إطالق نار)،
ولكن بع�ضها الآخر على قد ٍر كبري من اخلطورة (جرم
�إرهاب) .وقد ت�أ ّكد ذلك ب�شهادة �شقيق ال�ضحية (القرار
تهامي) .وهنا ،نعجب �أن قرار الإدانة مل ي�شر �إطالقاً �إىل
الإ ّ
هذه الأ�سبقيات �أو �إىل م�آلهاّ ،مما حرمنا مع املحكمة من
معلومات قد تكون منتجة حول �شخ�صيّة املتهم ودوافعه
احلقيقية من وراء جرميته.
متكرر وغير مبرر
زوجي
عنف
ّ
ّ

رهبة القب�ضاي ال تقت�صر على ال�شارع .بل �أن
املحكمة تثبتت من �أن الرهبة نف�سها حتكم عالقته مع
زوجته داخل البيت .فوفق �شهادة بناته ،كان ي�ضرب
زوجته على وجهها ويركلها .وقد �س ّرت �إحداهما
�أن ال�ضرب كان يح�صل لأ ٍ
�سباب تافهة ،فيما قالت
الأخرى �أن ال�ضرب كان يح�صل م ّرات عديدة
�أمامها ،وكانت تبقى �آثاره على ج�سم والدتها التي
تع ّنفت كثرياً .كما نقلت املحكمة عن �إحداهما �أن
�ضرب �أمهما كان يخيفهما ويبكيهما كثرياً .والرهبة
هذه تن�سحب على �أهل ال�ضحية جميعاً ،وفق ما
نطالع يف �شهاداتهم ،جلهة تع ّر�ضه لهم بال�ضرب
والإعتداء ،وب�أنه من �أ�صحاب ال�سوابق ،ويقوم دائماً
بتهديدهم بالقتل (�شهادة �شقيقة ال�ضحية و�شقيقها،
االتهامي) .وبالطبع ،هذا العنف املتك ّرر والذي
القرار
ّ
مل تكن له �أ ّي �صل ٍة باخليانة �أو بزنى الزوجة� ،إمنا
يعك�س النظرة الدونية التي كانت تنبني عليها عالقة
املتهم بزوجته .وما �أ ّكد هذه النظرة الدونية هو زواجه
عليها من �إمر�أ ٍة �أخرى ،ما �سبّب لها حكماً الكثري
من الأمل ،ح�سبما ورد يف �شهادة �إحدى ابنتيها �أمام
املحكمة (القرار� ،ص.)25 .
هذه الوقائع جمتمع ًة �إمنا ت�سمح بتكوين �صورة
مغايرة عن �أ�سباب غ�ضب املتهم .فغ�ضبه مل يح�صل
بال�ضرورة «نتيجة التعر�ض ل�شرفه وكرامته و�سمعة
ابنتيه وت�شردهما يف حال طالقه منها يف الوقت الذي
مل يكن ي�شك بها» ،ح�سبما ورد يف قرار الإدانة،
وهو ال يرتبط بال�ضرورة بدوره االجتماعي ك�أ ّب
احلي الذي
للعائلة� ،إمنا بالأخ�ص ب�صورته كقب�ضاي ّ
يرهبه النا�س وال يتجر�أ �أحد على معاك�سته .املحافظة
على هذا الدور جتعله �شديد احل�سا�سيّة والإنفعال ال
يتمالك �أع�صابه �إزاء �أ ّي خروجٍ عن طاعته .ومن هذه

الزاوية ،اجلرح الذي �أ�صابه لي�س بال�ضرورة جرح �أب
الأ�سرة �إمنا وقبل ّ
كل �شي ٍء �آخر هو جرح القب�ضاي الذي
�شعر عند اكت�شاف مت ّرد زوجته عليه ب�أنه يف �صدد فقدان
هيبته يف حميطه ،واحتمال حتوّله على العك�س من ذلك
�إىل مو�ضوع �سخرية و�شماتة .فجاءت ر ّدة فعله الغا�ضبة
لتعيد �إليه اعتباره ومكانته كقب�ضاي ال يتورع عن �إ�سالة
الدم ّ
وحتدي القوانني ت�أكيداً على مكانته .ما يع ّزز ذلك هو
امل�شهدية االحتفالية التي نظمها بنف�سه ال�ستعادة اعتباره،
حيث �أ�ص ّر يف حم�أة غ�ضبه ّ
املدعى به على دعوة �أفراد
عائلة زوجته لي�شهدوا على جتليات �سلطته التي و�صلت
�إىل حد امت�صا�ص الدم من �شفتي زوجته ليب�صقها
يف وجه �أمها.
مل ت�ش�أ املحكمة التع ّر�ض ّ
لكل ما ّ
تقدم ،بل اكتفت
بالفر�ضية التي ّقدمها املتهم من دون �أ ّي ٍ
تدقيق ،جلهة
غريته على �شرف عائلته .وما يع ّزز هذا الأمر قابلي ًة للنقد،
هو �أن املحكمة �أبدت يف هذا املجال ت�ساه ًال كبرياً يف
الإقتناع بالوقائع التي ّ
ترجح رواية املتهم .فهي من جهة،
�أوردت يف �سردها للوقائع الثابتة �أن الزوجة �أقرت للمتهم
بعد �صفعها بقوة �أنها حتب �شخ�صاً �آخر تقيم معه عالقة
منذ �أكرث من خم�س �سنوات ،ما ّولد لديه ردود الفعل
الغا�ضبة (القرار� ،ص .)42 .والغريب يف الأمر هو �أن هذه
الواقعة رواها املتهم ،من دون �أن يكون هنالك �أي ٍ
�شاهد
عليها ،وي�ستبعد �أن تكون الزوجة قد �أق ّرت ب�شيء كهذا
يف ٍ
ظروف كهذه� ،إال �إذا ح�صل ذلك من باب الإيحاء
وحتت وط�أة التعذيب ال�شديد .كما �أ ّكدت املحكمة �أنه
متديّن ،مبعنى �أنه حري�ص على �شرف زوجته .وهنا ،نلحظ
ٍ
با�ستغراب �أنها ا�ستخل�صت هذا الو�صف من واقعة �أنه
«يفتح بيته» لتمكني زوجته من �إقامة حلقات «الذكر»
و�إعطاء الدرو�س الدينية .هذا الإ�ستنتاج �إمنا يك�شف
املفاهيم احلا�ضرة التي تبطنها املحكمة ،جلهة �أن الرجل هو
�صاحب البيت ،و�أن �أ ّي ن�شاط تقوم به زوجته هو ٌ
ن�شاط
ويعب لي�س عن قناعاتها ،بل بالدرجة الأوىل
ي�سمح هو به ّ
عن قناعاته.
ت�ساهت املحكمة عن ّ
ْ
كل �أ�سبقيات
من جهة �أخرى،
املتهم وتعامله العنيف مع زوجته ومع حميطه برمته
ل�سبب �أو من دون �سبب ،وقد ّ
ٍ
�شكلت بالن�سبة �إليها عيوبه
كقب�ضاي (�إ ّ
نفعايل ،يثور ب�سرعة ،وال يتمالك �أع�صابه)
دلي ًال يربّر ا�ستفادته من عذر الغ�ضب من دون �أن تعتربه
بحال من الأحوال م�ؤ�شراً على خطورته الإجتماعية.
هل يشكل «التعرض للشرف»
سببا مشر وعا للغضب؟

ال�س�ؤال الثاين الذي ال ّبد منه هو يف ما �إذا كان زنى زوجة
املتهم ّ
ي�شكل نظرياً �سبباً م�شروعاً لردود الفعل الغا�ضبة،
�سنداً للمادة  .252فعلى فر�ض الت�سليم ب�أن ردود الفعل
الغا�ضبة جاءت نتيجة التع ّر�ض ل�شرفه وكرامته على
خلفية زنى زوجته ،هل يكون هذا الغ�ضب م�شروعاً،
وتالياً معذوراً ،مبفهوم املادة  252من قانون العقوبات؟
فاملادة املذكورة ت�شرتط للأخذ بالعذر املخ ّفف �أن جتتاح
غ�ضب ٍ
املتهم ثورة ٍ
عمل غري ّ
�شديد نتيجة ٍ
حمق على
�شي ٍء من اخلطورة �أقدم عليه املجنى عليه� ،أ ّي �أن يكون

غ�ضبه م�شروعاً .م�صدر العذر لي�س الغ�ضب ّ
بحد ذاته� ،إمنا
الغ�ضب امل�شروع .وبالطبع ،م�شروعية الغ�ضب هنا ُتقا�س
على �ضوء مواقف امل�ش ّرع وامل�صالح الإجتماعية اجلديرة
باحلماية ،ولي�س من زاوية الآراء ال�شخ�صية للمتهم.4
�سا�سي الذي يجدر طرحه هنا يطال مغزى
وال�س�ؤال الأ ّ
�إلغاء امل�ش ّرع للمادة  562من قانون العقوبات التي كانت
متنح العذر املخ ّفف للزوج الذي يفاجئ زوجه وهي يف
حال جماع فيقتلها و�/أو يقتل �شريكها� .أال يعك�س
�إلغاء هذه املادة �إلتزاماً ت�شريعياً بت�أمني حماية للن�ساء
موازية حلماية الرجال �ضد القتل ،عم ًال مببد�أ امل�ساواة،
ويف مواجهة ما ي�سمى جرائم ال�شرف وجممل العادات
واملعتقدات املرتبطة بها؟ ثم� ،أال ي�ؤول هذا الأمر �إىل
تكري�س مبد�أ مفاده �أنه ال يجوز منح �أ ّي عذر لقتل الن�ساء
�أو للإعتداء عليهن بداعي �صون ال�شرف؟ فكيف يعقل
�أن يحجب العذر املخفف عن الزوج الذي يرى زوجته يف
حال جماع مع �آخر فيقتلها ،فيما ي�ستفيد من هذا العذر
الزوج الذي ي�سمع �أو يقر�أ عن جماع زوجته مع �شخ�ص
�آخر فيقوم بالفعل نف�سه؟ �أال ي�ؤ ّدي تف�سري املادة على هذا
الوجه �إىل نتيج ٍة عبثي ٍة مفادها حجب العذر عمّ ن كان
يفرت�ض �أن يكون يف و�ضعية ت�ستثري غ�ضباً �أكرب؟ وال ُي َر ُّد
على ذلك ب�أن املادة  562تنطبق على حاالت جرائم
ال�شرف املرتكبة من دون غ�ضب ،فيما �أن املادة 252
تنطبق على حاالت جرائم ال�شرف املرتكبة بت�أث ٍري من
الغ�ضب ،وذلك لأ ٍ
�سباب ثالثة :الأول� ،أن املادة 562
كانت ت�ستثني حاالت القتل عمداً� ،أ ّي القتل الذي
يح�صل مع �سابق ت�ص ّو ٍر وت�صميم ،وهي مبني ٌة تالياً على
قرينة قانونية مفادها �أن ر�ؤية الزوج لزوجته مع ٍ
رجل �آخر
ال بد �أن تخرجه عن طوره وت�ضعه يف حال ٍ
غ�ضب �شديد
وم�شروع ،يف ّ
ظل املفاهيم الإجتماعية التي نعي�ش يف
ظلها .و�أن �إلغاء هذه املادة ال يهدف فقط �إىل �إلغاء هذه
القرينة �إمنا �إىل �إلغاء العذر املرتبط بهذا الغ�ضب وباملفاهيم
واملعتقدات الكامنة وراءه ،بعدما ق ّرر امل�شرع مكافحتها
ولي�س تفهمها.
الثاين� ،أن املادة  252ال تنطبق �إال يف احلاالت التي يكون
فيها الغ�ضب م�شروعاً ،ولي�س الغ�ضب بفعل زنى زوجته
الفل�سطيني �شهد
من بينها .ما يف�سر �أن قانون العقوبات
ّ
تعديلني متالحقني يف هذا املجال :فبعد �إلغاء الن�ص
املرادف للمادة  562عقوبات ،عاد الرئي�س الفل�سطيني
لي�ستثني اجلرائم املرتكبة �ضد الن�ساء من جمال تطبيق
املادة املوازية للمادة  252فيه.5
والثالث� ،أن �أ ّي قراءة خمتلفة للمادة  252ت�ؤدي �إىل
نتيج ٍة متناق�ضة مع �إرادة امل�ش ّرع ،بحيث ت�ؤول �إىل �إعادة
املبني على ال�شرف القاتل حتت غطاء
�إحياء العذر ّ
الغ�ضب القاتل (الغ�ضب دفاعاً عن ال�شرف) ،وتالياً �إىل
و�ضع الن�ساء جمدداً يف مو�ضع ّ
دوين جلهة مت ّتعهن باحلماية
القانونية ،مع ما ي�ستتبع ذلك جلهة تعري�ضهن للخطر.
ومن هذه املنطلقات ،ت�صبح الر�سالة الت�شريعيّة ّ
املوجهة
�إىل املجتمع مع �إلغاء املادة  562خالي ًة من �أ ّي ل ْب�س،
ومفادها �أن التزام القانون بت�أمني امل�ساواة بني اجلن�سني
على �صعيد احلماية القانونية يفر�ض عليه مكافحة جممل
التقاليد واملعتقدات املهددة لها ،وتاليا �إهمال جممل

العدالة الجندر ّية
الأعذار املرتبطة بها .وما يع ّزز هذه القراءة هو قانون حماية
املر�أة و�أفراد الأ�سرة من العنف الأ�سري الذي ي�ؤكد
الأمر نف�سه ،بحيث يُجيز اتخاذ تدابري حماية �إزاء العنف
الزوجي وي�شدد عقوبة اجلرائم امل�شمولة فيه مبعزل عن
دوافعه و�أ�سبابه .و�إذ يعك�س هذا التوجه تطوّراً �إجتماعياً،
فهو ال يعني باملقابل �أن تكون تقاليد ال�شرف والأدوار
االجتماعية التي يقوم عليها ويفر�ضها قد تال�شت متاماً،
ولكن يعني �أن امل�شرع ق ّرر �أال يحميها �أو ي�أخذها بعني
االعتبار ،وذلك بهدف مكافحتها وردعها .فالت�شريعات
تقوم على مبد�أ امل�ساواة �أو على الأقل تتجه �إىل تكري�س
هذا املبد�أ ،وعليها �أن تهدم يف م�سارها هذا جممل القيم
املبنية على الالم�ساواة ،ومن �أبرزها جعل الرجل قواماً
وحار�ساً على �إلتزام املر�أة مبوجبات احل�شمة.
تقطع ّ
ال�شك باليقني يف هذا املجال املناق�شات النيابية
نف�سها احلا�صلة عند �إلغاء املادة  ،562حيث ا�ستهجن
نواب ّ
ٌ
عدة التمييز الذي �سينتج عن �إلغاء املادة جلهة ّمتكن
املدعى عليه بجرمٍ ٍ
ّ
ب�سيط الإ�ستفادة من عذر الغ�ضب
ال�شديد فيما يعجز ّ
املدعى عليه بالدفاع عن �شرفه عن
�إمكانية ذلك.6
هنا ،ن�سجل ّ
توجهني ق�ضائيني قابلني للنقد:
ّ
التوجه الأول بقبول مالحقة ال�شريك املفرت�ض للزوجة
يف جرمية الزنى رغم وفاة الزوجة ،على نح ٍو يع ّزز م�شروعية
مطالبة الزوج بالإ�ستفادة من العذر املخ ّفف .وهذا ما
نقر�ؤه يف احلكم ال�صادر بتاريخ  2015-12-16عن حمكمة
ا�ستئناف اجلنح بامل�صادقة على حكمٍ �آخر باملعنى نف�سه،
اجلزائي .ونلحظ هنا �أن هذا
�صدر عن القا�ضي املنفرد
ّ
احلكم يتعار�ض مع الفقه والإجتهاد الفرن�سيّني ال�سائدين
�إىل حني �إلغاء جرم الزنى يف فرن�سا .7وفيما كان يكفي
حمكمة جنايات بريوت الإ�ستناد �إىل احلكم املربم املربز
�أمامها لإثبات واقعة الزنى� ،إال �أنها ذهبت �أبعد من ذلك
يف اجتاه �إجراء حتقيقات �إ�ضافية �إثباتاً له ،فا�ستدعت عدداً
من ال�شهود يف هذا املجال ،مبا يف ذك ابن َتي املتهم و�ضحيته
(يلحظ �أن القانون الفرن�سي كان مينع �صراح ًة الإ�ستماع
�إىل �شهادة الأوالد يف جرائم الزنى ،ملا ي�سببه من ٍ
�ضغط
عليهم و�إحراجٍ لهم) .وقد بدت هذه التحقيقات مبثابة
حتوير �ضمني ملو�ضوع الدعوى من دعوى ملحاكمة الزوج
القاتل �إىل دعوى ملحاكمة الزوجة ال�ضحية .واملفجع هنا
هو �أن القرار تعمّ د �سرد عد ٍد من حمادثات «الوات�ساب»
عبارات حميم ّي ٍة من �ش�أنها الت�سبّب ٍ
التي تت�ضمن ٍ
مبزيد
من الإ�ساءة لذكرى ال�ضحية.
التوجه الثاين ،ت�سليم حمكمة اجلنايات ب�أن الزنى احلا�صل
ّ
ي�شكل عم ًال غري ّ
حمق من قبل ال�ضحية جتاه املتهم ،من
دون تكبّد عناء التح ّري عن مدى جواز التذرّع بعذر
الغ�ضب على �ضوء َ ّ
قانون �إلغاء مفهوم جرمية ال�شرف
وحماية املر�أة من العنف الأ ّ
�سري ،وفق ما ذكرناه �أعاله.
وما يزيد هذا احلكم قابلي ًة للإنتقاد هو �أن هذه الق�ضية
ك�شفت بوقائعها حجم امل�أ�ساة التي يعانني منها الن�ساء
بفعل منظومة ال�شرف .فماذا يعني �أن تنا�شد الوالدة
املتهم وهو يف خ�ضم قتل ابنتها� ،أن يحتفظ بها كخادمة
لأوالده؟ وما معنى �أن تت�سرت الوالدة على �أ�سباب �إ�صابة
ابنتها �أو �أن تعود �شقيقتها لت�سقط حقها يف هذه الق�ضية؟
والأخطر من ذلك كله ،ما معنى ما خل�صت �إليه املحكمة
جلهة �أن همّ �أهلها متثل يف «مللمة الق�ضية مع ن�شر ف�ضيحة
عالقة ابنتهم (ب�شريكها املفرت�ض) �أكرث من همهم جندتها
ونقلها �إىل امل�ست�شفى» (القرار� ،ص)39 .؟
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كان الأجدى باملحكمة عند �إنك�شاف ّ
كل هذه الوقائع
توجهاً من �ش�أنه تخفيف ّ
اخلطرية� ،أن تعتمد ّ
حدة منظومة
ال�شرف ا�ستلهاماً بتوجهات امل�ش ّرع ال �أن تعيد تكري�سه
حتت غطاء «الغ�ضب» .لكن املحكمة اختارت �أن تتجنب
اخلو�ض يف هذه امل�س�ألة برمتها ،فخال القرار من �أي مناق�شة
لعذر ال�شرف �أو حتى من �أي مالحظة ب�ش�أن مدى
خطورته �أو ت�أثرياته على �أو�ضاع الن�ساء.
هل جاءت ردود األفعال
متناسبة مع خطورة الفعل؟

ال�س�ؤال الثالث الذي تطرحه هذه الق�ضية هو� :إىل �أ ّي
درجة جاءت ردود الأفعال مبا متيّزت به من �شرا�سة غري
معهودة ّ
بحق الزوجة (دوْ�س ر�أ�سها ،متزيق �شفتيها مل�ص
دمائها وب�صقها يف وجه �أمها ،الت�سبّب يف رمي طنجرة
�ضغط غالية على ج�سدها ،تركها ل�ساعتني غارقة يف
دمائها ويف حال �إغماء ،تنظيم م�شهدية احتفالية النتقامه
من زوجته ،الإعتداء املتك ّرر على �أفراد عائلتها احلا�ضرين
مل�سرحية القتل )...متنا�سب ًة مع التع ّر�ض ل�شرفه وكرامته.
هذه امل�س�ألة هامّة ،وهي متنح حمكمة اجلنايات هام�شاً
�آخر لتقييم مدى �أحقيته للإ�ستفادة من العذر املخ ّفف.
وهذا ما ت�ؤكده قرارات ق�ضائية ّ
عدة ا�ستبعدت العذر
حني بدت ر ّدة الفعل مبالغاً بها بالن�سبة �إىل الفعل الذي
ت�سبّب بغ�ضب الفاعل .فال يجوز مث ًال تطبيق العذر على
من قتل �شخ�صاً لأنه �شمت به �أو ّ
وجه �إليه �صفع ًة لعدم
التنا�سب بني الفعل وردة الفعل� .إال �أن املحكمة هنا �أي�ضاً
�أبدت ت�ساه ًال بيّناً �إزاء املتهم ،ت�ساه ًال ي�ست�شف منه �أن
املحكمة ال جتد حرجاً ،لي�س فقط يف عذر القتل دفاعاً
ّ
الرببري لهذه الغاية.
عن ال�شرف� ،إمنا يف عذر القتل
فهي عمدت �إىل �إبراز مربرات غ�ضب املتهم اخلطرية
(اكت�شاف احلقيقة اجلارحة) ب�شكل و�صل �أحيانا �إىل
ّ
حد املبالغة (�إيراد م�ضمون ر�سائل حميمية م�سيئة
لذكرى ال�ضحية) من دون �أن توازن يف �أي حلظة بينها
وبني جتليات غ�ضبه الأكرث خطورة والتي بلغت ّ
حدا
كاريكاتوريا و�سرياليا من العنف.
ويف هذا ال�سياق ،وكما مل ت�أخذ املحكمة بعني الإعتبار
�أعمال التعذيب الوح�شي عند النظر يف مدى ا�ستفادة
املتهم من عذر الغ�ضب ،مل ِ
تول املحكمة �أ ّي اهتمامٍ
لكرامة والدة ال�ضحية وم�شاعرها حني ب�صق دم ابنتها
بوجهها وتعمّ د تنفيذ حكم الإعدام �أمام ناظريها ،وال
ل�شهادة �شقيق ال�ضحية ب�أنه �ضربه و�ضرب �شقيقتيه ،وال
ل�شهادة �شقيقتها ب�أنه �ضربها وحاول خنقها حني حاولت
وقف تعديه على زوجتهّ .
فكل هذه الوقائع بدت بالن�سبة
�إىل املحكمة غري منتجة �أمام هول اكت�شاف احلقيقة
اجلارحة املتمثلة باخليانة الزوجية.
والأهم من ذلك هو �أن املحكمة مل ت�أخذ �أبداً بعني
الإعتبار م�شهدية القتل التي ّنظمها املتهم من خالل
دعوة حماته حل�ضور مقتل ابنتها ،وال املدة التي ا�ستغرقتها
ٍ
�ساعات ّ
عدة ،تخللتها
ردود �أفعال املتهم وقد بلغت
�ساعتان خرج فيهما املتهم لزيارة والدته واحت�ساء القهوة
مع �صديق له ،بعدما �أو�صد باب املنزل لتنفق زوجته �أمام
�أنظار والدتها .فهل نحن �أمام نوبة ه�سترييا� ،أمام ٍ
غ�ضب
مل يق َو املتهم على ال�سيطرة عليه يف حلظة ّ
تخل �أم نحن
مبني على �إرادة املتهم يف ا�ستعادة كربيائه
�أمام انتقامٍ ّ
املجروحة و�إن كان فورياً؟ ومن امل�ؤ�شرات امل�ؤثرة هنا هو �أن
القرار خال من �أ ّي �إ�شارة �إىل اعتذار املتهم �أو تعبريه عن

ندمه لإرتكاب فعلتهّ .
فكل ما طلبه يف كلمته الأخرية،
الرحمة والعودة لرتبية ابنتيه (�ص.)29 .
ّ
العقوبة التي يستحق

بقي �أن نناق�ش العقوبة التي انتهت �إليها حمكمة
اجلنايات .ففي البداية� ،أثبتت املحكمة �أن الفعل يقع
حتت الفقرة الرابعة من املادة  549عقوبات املوجبة
للإعدام بالنظر �إىل ارتكاب �أفعال التعذيب .لكنها
عادت و�أنزلت هذه العقوبة �إىل �سبع �سنوات بعدما
�أق ّرت للمتهم ّ
حق الإ�ستفادة من العذر املخ ّفف ،وفق
ما بيّناه �أعاله ،لتعود جمدداً وتخف�ضها �إىل خم�س
�سنوات بعدما منحته �أ�سباباً تخفيفية.
وبالعودة �إىل القرار ،يظهر �أن منح الأ�سباب التخفيفية
مرب ٌر ب�أمرين اثنني هما:
�إ�سقاط عائلة ال�ضحية حلقوقها ال�شخ�صية .وفيماي�ؤخذ عموماً ب�سبب كهذا لتخفيف العقوبة ،ف�إن
الذهاب يف هذا الإجتاه يف هذه الق�ضية حيث تختلط
قيم الفتوة بقيم ال�شرف� ،إمنا ي�ؤدي �إىل تعميم ممار�سة
ال�ضغط على ذوي ال�ضحايا للتنازل عن حقوقهم،
وتعزيز توجه العائالت �إىل ّ
الت�ست على قتل بناتها
على توجهها �إىل العدالة ،ما ي�ضاعف من املخاطر
املحدقة بالن�ساء.
وا�ستعطاف ابنتيه للمحكمة يف جل�سة املحاكمةالأخرية «لأنهما ب�أم�س احلاجة �إليه لرعايتهما و�إكمال
تعليمهما» .رمبا ّ
�شكل هذا الإ�ستعطاف �سبباً م�ؤثراً
لي�س فقط يف حتديد العقوبة� ،إمنا يف حتديد م�س�ؤولية
املتهم الذي بات املعيل الوحيد البنتيه ،وال �سيما
يف ظل �سوء م�ؤ�س�سات الرعاية وانتفاء قانون للرعاية
البديلة وب�شكل �أعمّ �ضعف رقابة الدولة على �أو�ضاع
الأوالد الذين يربون خارج بيئتهم العائلية .ففي
حاالت معينة ،قد ّ
تف�ضل بع�ض املحاكم �إبقاء الأطفال

مع �آباء متع�سفني على اعتبار �أن هذا التع�سف يبقى
�أ ّقل خطورة من املخاطر التي قد حتدق بهم بعيداً
عن ه�ؤالء� .إال �أ ّنه ي�صعب يف ظروف ق�ضي ٍة كهذه،
مبا بلغته من ق�سو ٍة ووح�شي ٍة رمزيتني ،تغليب م�صلحة
الطفلتني الإحتمالية على ّ
احلق العام وما يفرت�ضه
من حماية للمجتمع �إزاء �أفراده اخلطرين.وبالنتيجة،
بدت املحكمة هنا �أي�ضاً وك�أنها تبني قرارها على
معطيات الق�ضية من دون �إيالء �أي اعتبار ملا يرتتب
عليه من ت�أثريات اجتماعية .وما يزيد هذا الأمر قابلية
ٍ
عقوبات
للإنتقاد هو �أن املحكمة مل تقرن العقوبة ب�أ ّي
فرعية كتجريده من حقوقه املدنيّة �أو �إ حرتازية
ك�إخ�ضاعه لدورات �أ و جل�سات ت�أ هيل �ضد العنف
ا لأ ّ
�سري �أو �إ خ�ضاعه بعد خروجه لرقاب ٍة ق�ضائ ّي ٍة
بالنظر �إ ىل خطورته.
خالصة

يف ختام هذه املالحظات� ،أمكن القول ب�أ ّن هذا القرار
ّ
ي�شكل مقدم ًة لي�س فقط لإعادة �إحياء قيم ال�شرف
ّ
الذكوري حتت غطاء «الغ�ضب» وعلى نح ٍو يناق�ض
جممل التوجهات الت�شريعية الأخرية ،بل �أي�ضاً لإنعا�ش
روح الفتوة والقب�ضايات مبا فيها من عنفوان وانفعاالت
بدائية وردود �أ ٍ
فعال وح�شيّة و�سرياليّة .فلل�شرف
والتع�صب الإ
ّ
جتماعي والتديّن مكانتها يف تربير قتل
ّ
الن�ساء ،وكذلك لل�شخ�صيّة الإنفعاليّة التي تثور ب�سرع ٍة
وال تتمالك �أع�صابها ومتنحنا �أرهب ما تفتقت عنه
املخيلة من م�شاهد قه ٍر وتعذيب .وم�ؤدى ذلك طبعاً هو
تكري�س القوى والقيم املهيمنةّ ،
وبث الرعب يف قلوب
الن�ساء عموماً والن�ساء املعنفات خ�صو�صاً وجممل
الفئات ّ
اله�شة وامل�ست�ضعفة� .أبعدوا عنا �آلة القتل هذه.
جتدون املقالة يف ن�سختها الكاملة مع املراجع على املوقع الإلكرتوين للمفكرة
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العدالة الجندر ّية

الفســــــــــــــــــاد

المدير األقوى من القانون

جويل بطرس

نزار صاغية وميريم مهنا
يف موازاة حماكمته �أمام حمكمة اجلنايات بجرم
قتل زوجته منال العا�صي ،كان املدعو حممد
النحيلي يتابع بوا�سطة وكالئه دعوى الزنى التي
رجل �آخر بحجة �أنه �أقام عالق ًة جن�س ّي ًة
�أقامها �ضد ٍ
مع زوجته قبل وفاتها .يف بداية هذه الدعوى� ،أدىل
كف التعقبات بحقه ،على
املدعى عليه بوجوب ّ
ّ
�أ�سا�س �أن موت الزوجة ي�ؤدي �إىل �إ�سقاط الدعوى
عن �شريكها املفرت�ض �أي�ضاً ،فال ُيالحق ال�شريك
�أو املتدخّ ل �إال والزوج معاً وفق املادة  489من
قانون العقوبات� .إال �أن املحكمة الإبتدائية ( -26
 )2015 -2كما الإ�ستئنافية (  )2015 -12 -16رف�ضتا
الأخذ بهذا الدفع ،لتخل�صا �إىل احلكم عليه وحده
بالزنى� ،أي�ضاً بعقوب ٍة جزائ ّية ّ
ت�صل �إىل ثالثة �أ�شهر
ٍ
حب�س مع وقف تنفيذٍ
م�شروط بت�سديد مبلغ ع�شرة
عطل و�ضرر للزوج
ماليني لرية لبنانية كتعوي�ض ٍ
النحيلي الذي كان قد �سبق له �أن قتل زوجته.
قرار حمكمة الإ�ستئناف يف هذا املجال ي�ستوجب
عدداً من املالحظات:
�أو ًال� ،أنّ املحكمة اعتمدت تف�سرياً هجيناً للمادة
 489عقوبات .فعلى الرغم من و�ضوح املادة جلهة
�إ�شرتاط �أن حتاكم الزوجة و�شريكها معاً� ،أ�ص ّرت
املحكمة على �إمكانية حماكمة ال�شّ ريك وحده رغم

وفاة الزوجة� .إذ ع ّللت املحكمة حكمها بال�شكل
التايل« :القول ب�أنه ال يجوز مالحقة ال�شريك دون
الزوجة ال �سيما و�أنها توفيت ما ي�سقط دعوى احلق
العام عنها ،الأمر الذي ين�سحب على ال�شريك،
في�ستفيد منه ،هو ٌ
قول مردو ٌد لأنه ال يدخل �ضمن
مفهوم املادة ( »489فقرة  )2وهو «متعلق ب�شخ�ص
املتويف» .بنا ًء على هذا التعليل ،يظهر وفق حمكمة
�إ�ستئناف اجلنح �أنّ �إ�شرتاط �أن تتم مالحقة الزوجة
وال�شريك معاً هو � ٌ
إ�شرتاط ينطبق فقط �إذا كانت
الزوجة ح ّية� .أما �إذا توفيت الزوجة في�سقط ال�شرط،
وي�صبح من املمكن مالحقة ال�شريك دون الزوجة.
والبي �أنّ املحكمة ا�ستندت يف حتليلها �إىل قراءة
ّ
غري مفهومة للمادة القانونية ،من دون ال�سعي �إىل
فهمها �أو �إدراك مقت�ضيات امل�صلحة الإجتماعية يف
ب�شكل �آخر .فلماذا ق ّررت
تف�سريها بهذا ال�شكل �أو
ٍ
تعليل
املحكمة هذا الأمر ولي�س عك�سه؟ ال جند � ّأي ٍ
مرجع
لذلك ،كما ال يرد ذكر � ّأي �سابق ٍة ق�ضائ ّي ٍة �أو ٍ
فقهي بهذا ال�ش�أن .فك�أمنا الأمور هي هكذا فقط لأن
ّ
حمكمة الإ�ستئناف ترغب بذلك.
و�إنطالقاً من ذلك� ،أمكن املحكمة �أن جتري حتقيقات
ب�ش�أن مدى تو ّرط الزوجة التي ق�ضت قت ًال بالزنى،
و�أن ُتنتج ُحكماً �سيعمد الزوج �إىل �إ�ستغالله يف �إطار
مطالبته بالإ�ستفادة من العذر املخفّف .وبذلك،
تكون النتيجة العمل ّية لهذا احلكم تعزيز م�شروع ّية

ال يرد ذكر ّ
ـابقة
أي سـ ٍ
ّ
ّ
فقهي
مرجع
أو
ـة
ـ
قضائي
ٍ
ٍ
بهذا الشــأن .فكأنما
األمور هــي هكذا فقط
ألن محكمة اإلســتئناف
ترغب بذلك.
تعار�ض
توجه الق�ضاء يف هذه الق�ضية بدا يف ٍ
ثالثاً� ،أن ُّ
تا ّم مع الفقه والإجتهاد الفرن�س ّيني ال�سائدين حتى
�إلغاء جرم الزنى يف فرن�سا� ،سوا ًء جلهة امل�س�ؤولية
ال�شخ�صي .فوفاة
اجلزائية �أو جلهة �إقرار التعوي�ض
ّ
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عبد المنعم يوسف:

تغليب شرف الرجل على ذكرى المرأة

مطالب الزوج القاتل والإمعان يف الإ�ساءة لذكرى
يت�سن لها حتى الدفاع عن نف�سها.
ال�ضحية التي مل ّ
ثانياً� ،أن املحكمة ذهبت �أبعد من ذلك ،بحيث �أق ّرت
ٍ
بتعوي�ضات بلغت قيمتها ع�شرة ماليني لرية
للزوج
لبنانية ،من دون �أن ت�أخذ بعني الإعتبار ت�ص ّرفات
الزوج نف�سه ومدى �أحقيته للمطالبة بتعوي�ض .فعدا
عن �أنه ا�ستوفى احلق بنف�سه من خالل قتل زوجته،
فمن الثابت �أنه د�أب على تعنيفها خالل حياتهما
امل�شرتكة ،و�أنه تزوج عليها ،ما يجعله م�س�ؤو ًال �إىل
حد كبري عن تعا�ستها العاطفية.
ّ
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حق تقدمي �شكوى جزائية
الزوجة حترم الزوج من ّ
بجرم الزنى ،وهي ت�سقط � ّأي دعوى يكون قد �أقامها
قبل وفاتها يف حال مل ي�صدر حك ٌم مرب ٌم فيها .وقد
ع ّللت حمكمة التمييز الفرن�س ّية ذلك بطبيعة هذا
اجلرم« .عند وفاة الزوجة ،تنطفئ الدعوى العامة
بحقها ُوتاط ذكراها بقرينة الرباءة القانونية ،فمن
املهم من حيث الآداب العامة و�شرف العائلة �أن
ال ي�سمح بنق�ض هذه القرينة من خالل النتائج
التي قد ت�صل �إليها موا�صلة الدعوى العامة �ضد
�شريكها املفرت�ض .وبخالف اجلرائم الأخرى،
ف�إن �إدانة ال�شريك تكون يف تناق�ض تام مع قرينة
الرباءة للزوجة التي هي الفاعل الأ�صلي» .1هذا
ما �أكّ ده ّ
العلمة الفرن�سي  Garraudالذي جزم
ب�أن مالحقة الزوجة وال�شريك املفرت�ض يف جرم
الزنى غري قابلني للتجزئة �أو للف�صل ،و�أن � ّأي �سبب
لإ�سقاط الدعوى عن الزوجة ي�ؤدي �إىل �إ�سقاطها
عن ال�شريك �أي�ضاً� ،سوا ًء جلهة امل�س�ؤولية اجلزائية �أو
�أي�ضاً امل�س�ؤولية املدنية.2

 1 .1متييز فرن�سية  ،1872-6-8دالوز ،اجتهاد� ،ص  ،346ومو�سوعة دالوز،
R. Garraud, Traité de droit pénal, volume 5, 3e2 .2
.éd., 1953, p. 601
ال�صورة :من التظاهرة املطالبة بتمييز احلكم املخفف على قاتل منال العا�صي -
عن �صفحة كفى على موقع فاي�سبوك

عي عبد املنعم يو�سف رئي�ساً للمدير ّية العا ّمة للإ�ستثمار
ّ
وال�صيانة يف وزارة االت�صاالت يف العام  .1995كان وزير
الإت�صاالت حينها الف�ضل �شلق قد ع ّينه �أو ًال كم�ست�شا ٍر يف
الوزارة .بعد �شغور املن�صب ،اقرتح تعيينه رئي�ساً للمديرية
احلريري .ولكن� ،سرعان
على رئي�س احلكومة �آنذاك رفيق
ّ
ما انقلب يو�سف املق ّرب من �شلق عليه ،فحر�ص على بناء
ٍ
خا�صة به داخل املديرية من جهة ،ومع
�شبكة
ات�صاالت ّ
احلريري من جه ٍة �أخرى .نقل �شلق يف مذكراته �أن عالقته
تتغي مع املوظفني داخل الوزارة با�ستثناء يو�سف.
مل ّ
فهذا الأخري «كان ميتنع عن تنفيذ ما هو مطلوب منه ،مبا
يف ذلك القرارات التي تتخذ يف الإجتماعات الدور ّية
التي كان يوافق عليها .وكان د�ؤوباً على الكذب ،وتقدمي
املعلومات غري ال�صحيحة .فك�أنه كان يخفي �شيئاً»� .أع َلم
�شلق احلريري بذلك ،ال�سيما بعدما اكت�شافه �أن يو�سف
قد ّو�سع عالقاته خارج الوزارة بهدف �إمتام �صفقات «ال
تتعلق بح�سن �سري العمل» .فـ«ن�صحني دولة الرئي�س
علي ا�ستيعابه� ،إذا كان هو
با�ستيعابه ،ف�أجبته ب�أنه ي�صعب ّ
نف�سه ي�ستقبله من وراء ظهري.»1
ّمتكن يو�سف من ن�سج عالقة متينة جداً ب�آل احلريري
والرئي�س ف�ؤاد ال�سنيورة� ،سمحت بحمايته من املالحقة
الق�ضائية على مدى �سنوات ،وتثبيته يف من�صبه رغم
خمالفتهالقانون.
دخل يو�سف ال�سجن ملدة � 9أ�شهر عام  1999بتهم الف�ساد
ملوجهة اليه
يف وزارة االت�صاالت ،وب ّرئ من جميع التهم ا ّ
وعي كذلك
يف العام  .2004عاد �إىل من�صبه عام ّ ،2005
رئي�ساً ملجل�س الإدارة ومديراً عاماً بالوكالة لـ«�أوجريو» ،وما
زال ي�شغر املنا�صب الثالثة بطريق ٍة غري قانوني ٍة حتى اليوم.
�صعد جنم يو�سف جمدداً عام  2009مع تعيني جربان
با�سيل من «التيار الوطني احلر» وزيراً لالت�صاالت .فتحت
هذه الفرتة باباً جديداً من املواجهات بني «التيار» املعار�ض
للحكم من داخل احلكومة ،ويو�سف .وا�ستمرت حتى
العام  2014مع و�صول الوزير بطر�س حرب �إىل الوزارة.
فهذا الأخري ،املح�سوب على � 14آذارّ � ،أي اخلط ال�سيا�سي
تفاهم
الذي ينتمي اليه يو�سفّ ،متكن من �إر�ساء عالقة ٍ
و�شراك ٍة مع املدير العام .هد�أت الأو�ضاع مع يو�سف �إىل
�أن ق ّرر «احلزب التقدمي اال�شرتاكي» اللجوء �إىل الق�ضاء
أ�سباب قيل �إنها �سيا�سية.
والإدعاء على يو�سف ل ٍ
نحاول يف هذا املقال �إ�ستعادة م�سرية عبد املنعم يو�سف
ب�شكل
يف وزارة االت�صاالت وهيئة «�أوجريو» .فنتطرق
ٍ
أ�سا�سي �إىل املالحقات الق�ضائية التي تع ّر�ض لها ،والتح ّرك
� ّ
الق�ضائي حيالها ،حماولني تبيان موقف الق�ضاء جتاه واحد ٍة
ّ
من �أبرز ق�ضايا الف�ساد التي عرفتها الدولة اللبنانية.
عبد المنعم يوسف في
السجن

مع و�صول العماد �إميل ّحلود �إىل رئا�سة اجلمهورية
والرئي�س �سليم احل�ص �إىل احلكومة يف العام  ،1998مت

إ�صالح كبرية للإدارة
تب�شري اللبنانيني ب�إطالق حملة � ٍ
العامة� .أطلق احل�ص عجلة الإ�صالح يف العام 1999
فحاولت حكومته �إق�صاء املدراء املتهمني بالف�ساد
و�إ�ستغالل النفوذ .جل�أت احلكومة �إىل الق�ضاء بعدما
ح�ضر الوزراء املعنيون ملفات تطال امل�شتبه بهم .ويف
ّ
هذا ال�سياق ،ا ّدعى وزير الإت�صاالت ع�صام نعمان على
مدير عام الوزارة عبد املنعم يو�سف بتهمة الف�ساد وهدر
املال العامّ .مت توقيف يو�سف يف �أثناء حماولته مغادرة
لبنان من مرف�أ طرابل�س بعدما كان قد ُمنع من ال�سفر
يف �أيلول « .1999اعرتف ب�أنه كان ينوي الهروب لأنه
يعي�ش حا ًال من ال�ضغوط النف�س ّية من كرثة التحقيقات
معه ،وخ�صو�صاً بعدما �صدر مر�سوم �إحالته على الهيئة
الت�أديبية وتوقيفه عن العمل ،»2لي�صار �إىل حماكمته
بعدها يف �سل�سلة ق�ضايا ظهرت واحد ًة تلو الأخرى.
بعد � 9أ�شهر ويومني� ،أطلق �سراح يو�سف من �سجن رومية
يف  18حزيران  .2000وا�ستمرت حماكمته يف  7ملفات
ق�ضائية تتعلق ب�إهدار اموال عا ّمة ،وتق ّررت تخليته من
امللفات املوقوف فيها بكفالة  80مليون لرية جرى �سدادها.
حينها ،اعترب وكيل يو�سف املحامي منيف حمدان �أن
«ق�ضية موكّ له ت�شبه ق�ضية النقيب �ألفرد درايفو�س يف فرن�سا
الفرن�سي بقي �أكرث من  12عاماً
مع فارقٍ وحيد �أن الق�ضاء
ّ
حتى ّمتكن من �إعالن براءة درايفو�س يف حني �أن الق�ضاء
يف لبنان ا�ستطاع يف �أقل من �شهر �أن يعلن براءة يو�سف يف
ق�ضية هربه ،ويف �أقل من � 4أ�شهر �أن يعلن براءته يف ق�ضية
�سنرتال طرابل�س ،ويف �أقل من � 7أ�شهر يف ق�ضية املحروقات،
كما ا�ستطاع �أن يح ّول ّ
كل اجلنايات التي لوحق بها املوكل
جنحاً ،ومل يبق يف حقه �إال  3دعاوى»� ،آم ًال �أن تعلن
براءته منها .3بعد خم�سة �أعوام من املالحقات الق�ضائية
والت�أديبية ،نال يو�سف �آخر حكم بالرباءة يف كانون الأول
� .2004آخر الأحكام �صدر عن حمكمة الإ�ستئناف يف
بريوت برئا�سة القا�ضي �سمري عالية ،ق�ضى بوقف التعقبات
بحق يو�سف يف ملف هدر الأموال العامة عرب �إبرام عقد مع
ّ
�شركة «تليغلوب» الكندية لت�أمني خدمة الرتانزيت للتخابر
النهائي �أن حمكمة البداية �أـ�صدرت
الدو ّيل .وذكر احلكم ّ
بكف التعقبات عن يو�سف ورفيقه «بعدما ثبت
حكمها ّ
ب�شكل قاطع ال يقبل � ّأي �شك �أن ا ّملدعى عليهما مل يهدرا
ٍ
املال العام يف �إبرام الإتفاق ،بل على العك�س ،كان االتفاق
إيجابي على
مع «تيليغلوب» الأف�ضل ماد ّياً وفن ّياً مع مردو ٍد � ّ
خزينة الدولة.»4
دليل لإدانته
متّت تربئة يو�سف بعدما مل يعرث على � ّأي ٍ
يف  12ملفاً جزائياً �أمام الق�ضاء ،و 5ملفات �أمام هيئة
املركزي ،و 4ملفات �أمام ديوان املحا�سبة،
التفتي�ش
ّ
وملف واحد �أمام الهيئة العليا للت�أديب.
وبد�أت الئحة الإتهامات ت�صدر يف �سياق ق�ضية حماولة
هرب يو�سف� .أما �أبرز امللفات اجلزائية الأخرى التي برئ
منها يو�سف فهي:
 -هدر املال العام يف ق�سائم حمروقات والتعاقد يفتوريد املحروقات لوزارة االت�صاالت .وقد ُمنعت
املحاكمة عن يو�سف بعدما ثبت �أن التواقيع
املوجودة على الق�سائم ال تعود �إليه.

اخلا�صني به والتي
 -ق�ضية توزيع خطوط دول ّية على ّ�صحتها.
مل تثبت ّ
 -ق�ضية تركيب �سنرتال داخل �سنرتال طرابل�سللإجتار باملخابرات الهاتفية الدولية بطريقة غري
م�شروعة.
 -ق�ضية �إ�ستئجار �سيارات ال�ستعماالته اخلا�صة من5
�شركة «هال كار».
خرج يو�سف من ال�سجن ،وانتظر تربئته يف جميع
امللفات التي ُفتحت �ضده ،ليعود بعدها �إىل «�أوجريو».
ً
ً
يوسف مديرا عاما من جديد

عاد يو�سف �إىل «�أوجريو» يف العام  2005كمدي ٍر عام
وعي �أي�ضاً
للإ�ستثمار وال�صيانة يف وزارة االت�صاالتّ .
رئي�ساً لهيئة «�أوجريو» ،ومديرها العام بالوكالة ول�سن ٍة
واحدة تنتهي يف  28ت�شرين الأول  .2006ح�صل
يو�سف على متديد ل�سن ٍة �إ�ضاف ّية ( ،)2007وهو منذ
ذلك احلني ي�شغل املن�صبني (رئي�س هيئة �أوجريو
مر�سوم �أو قرا ٍر بالتمديد
ومديرها العام) من دون � ّأي
ٍ
�صادر عن جمل�س الوزراء.
وكانت النيابة العامة لدى ديوان املحا�سبة يف � 20آب
 2008قد ب ّينت «وجود خمالفات ج�سيمة ت�ؤدي �إىل
�إبطال ّ
كل القرارات الرامية �إىل اجلمع بني الوظائف
الثالث التي يتوالها يو�سف ،باعتبار �أن الأحكام
القانونية واملبادئ العامة والإجتهادات املنظمة لأعمال
امل�ؤ�س�سات العامة والو�صاية الإدارية حلظت قاعدة
الف�صل بني الو�صاية الإدارية ووظائف امل�ؤ�س�سات
العامة املو�صى عليها .»6وبالتايل ،وبحكم توليه الوظائف
الثالث� ،أ�صبح يو�سف و�ص ّياً على نف�سه ،يراقب �أداءه
الوظيفي .كما �أنه بذلك يخالف املادة  16من قانون
ّ
املوظفني التي ال جتيز للموظف تقا�ضي راتبه �إال �إذا كان
مع ّيناً وفق القانون ومتنعه تقا�ضي راتبني ،فيما يو�سف
يتقا�ضى حتى اليوم ثالثة رواتب.

الفضل شلق« :نصحني
دولةالرئيسباستيعابه،
فأجبته بأنه يصعب ّ
علي
استيعابه ،إذا كان هو
نفسه يستقبله من وراء
ظهري»
ي�ضم جمل�س �إدارة «�أوجريو» ّ ً
كل من غ�سان
�إىل يو�سفّ ،
�ضاهر و�آالن با�سيل ،املق ّرب جداً من يو�سف .و�إذ يفر�ض
القانون �إنعقاد املجل�س م ّرة ّ
كل �أ�سبوعني �أو عندما تدعو
إجتماع ملجل�س الإدارة عقد يف 11
احلاجة ،ف�إن �آخر � ٍ
ت�شرين الثاين  .20157وي�ستطيع يو�سف ّ
التحكم مب�صري
املوظفني من خالل الت�صويت داخل جمل�س الإدارة
واحل�صول تلقائياً على �أكرثية الأ�صوات (�صوته و�صوت

با�سيل مقابل �صوت �ضاهر) .ويف «�أوجريو» ،تخ�ضع 10

�أق�سام مبا�شر ًة ل�سلطة يو�سف ،وهي� :أمانة ال�سر ،الإعالم،
العالقات العامة ،ال�ش�ؤون القانونية ،التفتي�ش واملتابعة،
الأمن وال�سالمة ،التخطيط و�إدارة املعلومات وال�شبكات،
بالإ�ضافة �إىل مواقع رئي�س مركز ّ
التحكم ،رئي�س جهاز
الداخلي ،رئي�س جهاز تنظيم الإت�صاالت.
التدقيق
ّ
وعادت ال�شكاوى والإحتجاجات على �إدارته لقطاع
الإت�صاالت بعد تويل وزراء «التيار الوطني احل ّر» جربان
با�سيل� ،شربل نحا�س ،ونقوال �صحناوي ،تباعاً م�س�ؤولية
وزارة الإت�صاالت� .إذ كان «التيار الوطني احلر» طوال تلك
الفرتة ينادي ب�إ�صالح الإدارة واملرافق العا ّمة يف مواجهة
�إعرتا�ضات وحماربة �شديدة من قوى � 14آذار ،على ر�أ�سها
«تيار امل�ستقبل» برئا�سة �سعد الدين احلريريّ .قدم وزرا�ؤه
بني  2009و� 2013أكرث من � 52شكوى ودعوى ومالحقة
بحق عبد املنعم يو�سف ،بينها  7مراجعات �أمام
وتنبي ٍه ّ
جمل�س �شورى الدولة ،و 7دعاوى �أمام الق�ضاء اجلزائي،
ملركزي ،مبا فيها ال�شكوى �أمام املفت�ش ّية
و� 21أمام التفتي�ش ا ّ
للبت يف
املالية لدى التفتي�ش املركزي .8مل يتح ّرك الق�ضاء ّ
� ّأي من تلك الدعاوى وال�شكاوى ،وبقيت جميعها عالقة
يف �أدراج النيابة العا ّمة �أو التفتي�ش.
بد�أت خمالفات يو�سف باخلروج جمدداً �إىل العلن خالل
عهد با�سيل� .إذ ا ّدعى هذا الأخري على يو�سف �أمام الق�ضاء
اجلزائي وفقاً لقانون العقوبات ،وال�سيما املادة  371التي
ّ
تن�ص على معاقبة ّ
«كل ٍ
موظف ي�ستعمل �سلطته �أو نفوذه
ّ
ا�ستعما ًال مبا�شراً �أو غري مبا�شر ،ليعوق �أو ي�ؤخر تطبيق
القوانني �أو الأنظمة �أو تنفيذ � ّأي �أم ٍر �صادر عن ال�سلطة
تن�ص على املعاقبة
ذات ال�صالحية»؛ واملادة  373التي ّ
«�إذا ارتكب املوظف يف الإدارات �أو امل�ؤ�س�سات العامة دون
�سبب م�شروع �إهما ًال يف القيام بوظيفته �أو مل ينفذ الأوامر
القانونية ال�صادرة �إليه عن رئي�سه.»9
ّقدم النائب يف «كتلة التنمية والتحرير» نا�صر ن�صراهلل �إخباراً
لدى ّمدعي عام التمييز �سعيد مريزا يف العام � 2010ضد
يو�سف الرتكابه «خمالفات تهدر املال العام» .ومن هذه
املخالفات�« ،أن يخ�ص�ص يو�سف لنف�سه  1150دوالراً
�أمريكياً عن ّ
كل يوم �سفر من املال العام؛ و�أن يتقا�ضى منذ
 2006راتبني من الدولة وقد بلغ راتبه كرئي�س  -مدير
عام �أوجريو  130مليون لرية ،من دون قرا ٍر من جمل�س
الإدارة� .»10إال �أن مدعي عام التمييز مل يح ّرك �ساكناً
للتحقيق يف الإخبار.
وقد �شهدت الفرتة التي توىل خاللها الوزير �شربل نحا�س
مهام الوزارة املواجهات الأقوى مع يو�سف� .إذ و�صلت
حد تدخّ ل «فرع املعلومات» �إىل جانب يو�سف ملنع ّنحا�س
ّ
من دخول الطبقة الثانية من مبنى وزارة الإت�صاالت يف
العدل ّية يف بريوت.
ا ّدعى حينها ّنحا�س على يو�سف «بجرم الإ�شرتاك يف
التعدي على مبنى وزارة االت�صاالت يف العدلية» يف �أيار
ّ
 .2011ون�شري هنا �إىل ثالث دعاوى تقدمت بها الدولة
بحق يو�سف :اتهمت الدعوى الأوىل يو�سف «بجرم
ّ
�إختالق �أخبار كاذبة وملفقة وبثّها بهدف �إثارة النعرات
وبث روح التفرقة وخلق جو من التوتر وال�شحن داخل
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الفســــــــــــــــــاد

الفســــــــــــــــــاد
املبالغ يف ذمتها كم�ستحقات على هيئة �أوجريو مل�صلحة
وزارة املالية ت�سديداً للـ  ،TVAوب�إ�ساءة الأمانة املتمثلة
بعدم دفع تلك املبالغ لوزارة املالية من دون اعادتها ل�صالح
وزارة االت�صاالت» .كما ذكر الإخبار �أن يو�سف ا�ستوفى
«ر�سوم �ضمان من وزارة االت�صاالت �أكرث مما يجب
ت�سديده لل�صندوق الوطني االجتماعي» .واحتفظت
«�أوجريو» ممثل ًة بيو�سف «ب�أموال جرى ا�ستالمها لتحويلها
اىل اخلزينة العامة والت�أخر يف التحويل م�سبباً �ضرراً
على املال العام» .كما امتنع يو�سف عن تنفيذ «قرار
الوزير بتنفيذ �أوامر ا�شغال وتعريف العلب الهاتفية ،ما
فوت على اخلزينة �أموا ًال طائلة» .ورف�ض تطبيق «قرارات
و�ضع جمموعات رقمية جديدة يف اخلدمة ،ما ف ّوت على
اخلزينة �أموا ًال طائلة و�أحلق �ضرراً بامل�صلحة العامة» .ومنع
�إ�صدار «بطاقات «تلكارت» و»كالم» يف ال�سوق اللبناين
من دون � ّأي �سبب مقبول» .وامتنع عن «تنفيذ قرارات
ت�أجري ال�شركات خطوط ات�صال رقمية دولية ( ،)E1وعن
�إحالة هذه الطلبات للوزير للتقرير ب�ش�أنها ،ما ف َوت على
اخلزينة �أموال طائلة.»17

الوظيفة العامة» ،على خلفية قيام يو�سف عليه بن�شر
�شائعات ،بتاريخ  18كانون الثاين  ،2011بوا�سطة �إر�سال
بيانات والإدالء بت�صريحات توحي ب�أنه تع ّر�ض للإعتداء
وب�أنه حما�صر يف مكتبه يف وزارة االت�صاالت .الدعوى
الثانية �إتهمته بجرم «االعتداء على �أمن الدولة ومكانتها
املالية واالقت�صادية» ،على خلفية احلملة الإعالمية املركزة
التي �أطلقها يو�سف منذ � 17آذار  ،2011والتي هدفت �إىل
كامل عن لبنان� .أما
ب�شكل ٍ
التهديد بتوقّف الإت�صاالت ٍ
الدعوى الثالثة فاتهمت يو�سف بجرم «�إ�ساءة ا�ستعمال
ال�سلطة ،واالخالل بواجبات الوظيفة ،وت�أخري تطبيق
القرارات والأنظمة ،وعرقلة عمل الإدارة وم�صالح الدولة
واملواطنني ،وعدم تنفيذ امر �صادر عن ال�سلطة القانونية،
و�إحلاق ال�ضرر بالأموال العمومية.»11
من جهته ،اتهم �صحناوي يو�سف بتكبيد الهيئة م�صاريف
دوري.
�إ�ضافية �ضخمة لزيارة عائلته يف باري�س
ٍ
ب�شكل ّ
كما اتهمه بتخ�صي�ص بدالت ٍ
�ساعات �إ�ضافية للموظفني
لتمتني �سلطته يف الوزارة وك�سب دعم ه�ؤالء يف وجه
أ�سا�سي عن
الوزير .كما اعتربه �صحناوي م�س�ؤو ًال ٍ
ب�شكل � ّ
تر ّدي �سرعة الإنرتنت ،بعدما منع ال�شركات املتعهدة من
و�صل كابالت الألياف ال�ضوئية على �سنرتاالت «�أوجريو»
لبدء العمل بها .و�شملت الدعاوى الأخرى «التم ّرد
والت�ص ّرف مبمتلكات الدولة و�إ�ساءة الأمانة وانتحال
�صفة جتارية وتزوير م�ستندات ر�سمية والتقاع�س وخمالفة
القرارات و�صرف النفوذ والرتويج االنتخابي وحتري�ض
املوظفنيوامل�ستخدمني.»12
بقي جميع هذه الدعاوى عالقاً �أمام الق�ضاء الذي مل
يح ّرك معظمها ،ما �سمح ليو�سف باال�ستمرار بالوظيفة غري
القانونية ومبراكمة املخالفات التي �أ ّدت اىل تفجري �أزمة
جديدة مع بداية العام .2016
«اإلشتراكي» يلجأ إلى القضاء

عرفت وزارة الإت�صاالت فرت ًة من الهدوء مع و�صول
وزير الإت�صاالت بطر�س حرب� .إذ ّمتكن هذا الأخري من
ت�أ�سي�س عالقة و ّد مع يو�سف ،حتى اعتربه العديد �أحد

إ�شرتاكي»
التقدمي ال
�أبرز حاميه� ..إىل �أن قرر «احلزب
ّ
ّ
أ�سباب اعتربها البع�ض �سيا�س ّية
التح ّرك �ضد يو�سف ،ل ٍ
ٍ
وناجتة عن
خالفات داخل فريق � 14آذار .من جهته ،ب ّرر
«الإ�شرتاكي» حت ّركه ب�أن و�ضعه يف �سياق احلملة التي
يقودها ملكافحة الف�ساد يف �إدارات الدولة ،بالتزامن مع
حملة وزير ال�صحة وائل �أبو فاعور حلماية �سالمة الغذاء.
ومن هذا املنطلق ،ا�ستدعى النائب العام املايل القا�ضي
علي �إبراهيم عبد املنعم يو�سف لبدء التحقيق معه يف
املقدم �ضده من «احلزب التقدمي الإ�شرتاكي»
الإخبار ّ
يف كانون الأول ّ .2015
�شكل تقدمي الإخبار اخلطوة
إ�شرتاكي» على يو�سف .فاخلطوة
الثانية يف هجوم «ال
ّ
الأوىل بد�أت بتغريد ٍة للنائب وليد جنبالط على �صفحته
على «تويرت» يف �أيلول  2015جاء فيها�« :أكرب وزير ال
ي�ستطيع �أن ينقذ تطوير القطاع (االت�صاالت) من دون
موافقته» .وتابع« :من هي اجلهات ال�سيا�سية التي تغطي
هذا املدير؟ وهل يجوز �أن تكون هناك مناطق لبنانية ال
تزال حمرومة خدمات الإنرتنت؟ وملاذا ال ي�ستفاد من
خطوط الألياف ال�ضوئية؟ وهل يجوز �أن تكون كلفة
احلد؟».
الإنرتنت باهظة �إىل هذا ّ
تبع تغريدة جنبالط هجو ٌم نفّذه �أبو فاعور وك�شف
فيه �أن يو�سف «مينع املفت�شني املاليني من ا�ستجوابه
والإطالع على ح�سابات �أوجريو طيلة ال�سنوات الثالث
املا�ضية» .ا�ستدعى ت�صريح �أبو فاعور نفياً �سريعاً من
يو�سف .و�سرعان ما دخل املفت�ش العام املا ّيل �صالح
الدنف على ّ
خط ال�سجال ،ف�أ�صدر بياناً با�سم «املفت�شية
العامة املالية» ي�ؤكد ما قاله �أبو فاعور .ك�شف الدنف �أن
«يو�سف يرف�ض �إ�ستقبال املفت�شني منذ �أكرث من �سنة،
ويرف�ض ت�سليم امللفات املالية التي يطلبها املفت�شون.»13
الالفت �أن «الوكالة الوطنية للإعالم» �سحبت البيان
ٍ
�ساعات على ن�شره .ر ّد يو�سف م�ؤكداً �أن هيئة
بعد
«�أوجريو» قد «و�ضعت منذ ع�شر �سنوات مكتباً خا�صاً
لديها بت�صرف هيئة التفتي�ش املركزي ،يعمل على نحو
جاد .وتقوم الهيئة بتنفيذ وتطبيق ّ
كل بنود ومندرجات
الربنامج ال�سنوي لهيئة التفتي�ش املركزي لدى هيئة

�أوجريو الذي يحدد عمل املفت�شني ويوافق عليه رئي�س
هيئة التفتي�ش املركزي» .وحر�ص يو�سف على �أن يقول
�أن هيئة «�أوجريو» حتتل املرتبة الأوىل بدرجة �إمتياز بني
ّ
كل امل�ؤ�س�سات والإدارات والهيئات الر�سمية العامة،
املركزي.
بح�سب تقارير التفتي�ش
ّ
احلد .فقد �أ�صدرت املفت�شية
مل ينته ال�سجال عند هذا ّ
العامة املالية بياناً �أو�ضحت فيه �أنه م�ضى على �آخر
إجتماع عقدته جلنة تقييم �أداء موظفي الفئة الأوىل �أكرث
� ٍ
من ثالث �سنوات .و�أكّ دت �أن يو�سف مينع � ّأي ٍ
موظف
من �إعطاء معلومات لهيئة التفتي�ش «كما تن�ص املادة 11
من قانون هيئة �أوجريو واملادة  19من املر�سوم الإ�شرتاعي
رقم � 59/115إن�شاء التفتي�ش املركزي ،التي توجب على
�أ ّية م�ؤ�س�س ٍة عام ٍة �أو �إدار ٍة عام ٍة �أن ت�ضع بت�ص ّرف املفت�شني
� ّأي م�ستندٍ
مطلوب من دون رجوع املوظف �إىل رئي�سه
ٍ
الت�سل�سلي» .و�أو�ضحت �أن «قول يو�سف �أن ادارته على
ّ
توا�صل مع التفتي�ش الإداري والهند�سي هو يف غري
القانوين ،لأن هيئة �أوجريو ال تخ�ضع �إال لرقابة
حمله
ّ
التفتي�ش املايل» .وختمت ب�أن يو�سف قال للمفت�شني
يقدم امل�ستندات
حرفياً ب�أنه م�ستعد للإ�ستقالة كي ال ّ
املتعلقة بالتعوي�ضات املالية اخلا�صة بها.»14
إ�شرتاكي»
بقي ال�سجال عالقاً بني يو�سف و«احلزب ال
ّ
يف الإعالم �إىل حني ق ّرر هذا الأخري اللجوء �إىل الق�ضاء
التقدمي»
ملحا�سبة يو�سف .فقدمت «منظمة ال�شباب
ّ
ومفو�ضية العدل يف «احلزب التقدمي الإ�شرتاكي»
�إخبارين �ضد عبد املنعم يو�سف ،رئي�س ومدير عام هيئة
«�أوجريو» واملدير العام لال�ستثمار وال�صيانة يف وزارة
االت�صاالت .الأول ،تناول «هدر و�إختال�س �أموال عامة يف
هيئة �أوجريو» وقدم يف  14كانون الأول  ،2015فيما تناول
الثاين «جرم الإحتيال و�إ�ساءة الأمانة وهدر واختال�س
االموال العامة و�إ�ساءة االموال ال�سلطة واالخالل
بواجبات الوظيفة» ،وقدم يف  7كانون الثاين .2016
�أ�شار الإخبار الأول �إىل �أن يو�سف «ميار�س �صالحيات
مدير عام ورئي�س جمل�س �إدارة �أوجريو ،على الرغم من
�إنتهاء واليته منذ العام  ،2007وهو ي�شغل يف الوقت

نف�سه من�صب املدير العام للإ�ستثمار وال�صيانة يف وزارة
الإت�صاالت» .وقد ا�ستغل يو�سف هذا الإزدواج يف
ٍ
�صفقات لنف�سه
املواقع الوظيف ّية «لكي يوقّع عقوداً ويربم
ٍ
�شركات يديرها وم�ؤ�س�سات يتوىل رئا�ستها والتي
بني
تخالف القانون» .وي�ستند الإخبار �إىل حما�ضر التفتي�ش
جدد العقد مع «�أوجريو» على
املركزي ليثبت �أن يو�سف ّ
ّ
الرغم من قرار هيئة التفتي�ش الراف�ض لهذا الأمر .وقد
يتم
�س ّهل هذا التجديد الهدر والإ�ستفادة املالية ،فلم َ
ت�شكيل الإدارة وجتديدها ،و�أبقي على حالته امل�شوبة
واملعيبة من دون � ّأي تعديل ،ما ف ّوت على اخلزينة �أموا ًال
طائلةً .و�أورد الإخبار �أمثلة عن قيام يو�سف بـ«توظيف
�أبناء و�أقرباء لكبار املوظفني .كما يحرم موظفني من
حقوق ثابتة ومكت�سبة لهم ويجدد التعاقد مع موظفني
�أحيلوا �إىل التقاعد وي�صرف حوافز ومكاف�آت لعدد من
املوظفني وفقاً لوالئهم له .»15كما �أ�شار الإخبار �إىل عدم
املركزي الداعي �إىل حتديث
الإلتزام بقرار التفتي�ش
ّ
ال�شبكات ،وعدم املوافقة على طلب �شركتي اخللوي
و�ضع �شبكة الألياف ال�ضوئية يف اخلدمة ،و�إبرامه عقوداً
بني وزارة االت�صاالت و«�أوجريو» يقوم بنف�سه بالتوقيع
عليها نياب ًة عن الطرفني بو�صفه ممث ًال لهما معاً ،والتحكم
الكامل باملوظفني والتوظيف ،واحل�صول على مبالغ
يف�سر
طائلة بدل �سفر �سنوياً من دون �إبراز � ّأي م�ستندٍ ّ
كيفية ال�صرف� ،إىل جانب تقا�ضيه راتبني ،وعدم وجود
رقابة على نظام الفوترة والتخابر الدويل ،وعدم متكني
امل�شرتكني من احل�صول على فواتري مف�صلة.
والتعدي
التن�صت ّ
كما �أ�شار �إىل �أن يو�سف قادر على ّ
على حر ّية � ّأي مواطن عرب جهاز  ipoqueا ّدعى احلاجة
�إليه من �أجل منع االت�صال عرب .voice over ipكما
�س�أل عن «كيفية �صرف  2000مليار لرية خالل ع�شر
�سنوات ،يف الوقت الذي تزداد فيه ال�شبكة تره ًال.»16
عدة
جاء االخبار الثاين �أكرث تف�صي ًال وتوثيقاً ،وتط ّرق �إىل ّ
ٍ
خمالفات �إ�ضافي ٍة ارتكبها يو�سف يف �أثناء توليه الوظيفة:
«ا�ستالم يو�سف وعن طريق املناورات الإحتيال ّية مبالغ
مالية من وزارة االت�صاالت بعد ايهامها بتوجب تلك

ّ
ّ
التحر ك...
يقر ر
القضاء
تحت الضغط

ّ
ال�شرعي و»الغوغل
�شكل ك�شف ملف الإنرتنت غري
ّ
كا�ش» ال�شرارة التي دفعت الق�ضاء �إىل التحرك (لن
تتطرق هذه املقالة �إىل هذا املو�ضوع الذي ما يزال قيد
التحقيق ،كون معظم املعلومات املتوفرة واملعلنة عنه
املقدمان من
ال تزال غري دقيقة �أو وافية) .فالإخباران ّ
«الإ�شرتاكي» وجدا �سبي ًال لدى النيابة العامة املالية،
بعدما حازت ق�ضية الإنرتنت على �إهتمام الر�أي العام
تبد ًال
وعلى تغطي ٍة �إعالمية وا�سعة .و�شهدت الق�ضية ّ
جذرياً بعدما اتهمت و�سائل �إعالم ّية بال�ضلوع بتهريب
دفاع
الإنرتنت ،ما دفع هذه الأخرية اىل �إطالق حملة ٍ
وا�سعة عن نف�سها ،رافقها هجوم موثّق على مدير عام
«�أوجريو».
إعالمي ،حت ّركت جلنة الإعالم
مبوازاة ال�ضغط ال ّ
والإت�صاالت النياب ّية ،وق ّررت فتح حتقيق يف ق�ضية تهريب
وتبي �أنّ
الإنرتنت �أي�ضاً� .أوقف عد ٌد من امل�شتبه بهمّ ،
من بينهم �أ�شخا�ص على � ٍ
إرتباط وثيقٍ بيو�سف ،منهم
توفيق حي�سو وروبري �صعب .عندهاّ ،مت ا�ستدعاء يو�سف
للمثول �أمام قا�ضي التحقيق يف بريوت فادي العني�سي،
بعدما ادعى النائب العام املايل على يو�سف «باالهمال
الوظيفي الذي �أدى اىل هدر املال العام وذلك بان�شاء
منظومة ات�صاالت خالفاً للأ�صول القانونية»� .إال �أن
يو�سف ،وكما جرت العادة ،مل يح�ضر .تذ ّرع مر ًة �أخرى
ال�صحي الذي �أرغمه على البقاء يف فرن�سا ،حيث
بو�ضعه
ّ
كان يق�ضي عطلته مع العائلة .ب ّرر وزير الإت�صاالت بطر�س
حرب تغيب يو�سف با�ضطراره على �إجراء جراحة يف
القلب ت�ستدعي �أن يبقى يف النقاهة مدة �أ�سبوعني .وال
بد من الإ�شارة هنا �إىل �أن حرب ّ
�شكل �صمام الأمان
يف الدفاع عن يو�سف .فاعترب يف مقابلة �ضمن برنامج
«كالم النا�س» على قناة «�أل.بي�.سي» �أن «دفاعي عن
يو�سف هو دفاعي عن الإدارة والعدالة» م�شدداً على انه
�شخ�ص
لن يحمي � ّأي متهم «لكنني لن ا�سمح ب�إدانة ٍ
بريء� ،إذ ال ميكن �أن ن�ستبق التحقيق .»18كما �أ�شار الوزير
ال�سابق �شربل نحا�س يف مقابلة تلفزيونية �إىل �أن حرب
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«طلب من التفتي�ش املركزي وقف ال�شكاوى �ضد يو�سف
يف خمالفة �صريحة للقوانني» ،م�شدداً على �أنه «ال يحق
للتفتي�ش �أن يلبي طلبه.»19
لكن حرب �أدرك �أنه لن يتمكن من الإ�ستمرار يف حماية
إعالمي .فما كان
يو�سف �أمام ال�ضغط
ال�سيا�سي وال ّ
ّ
�أمامه �إال �إعطاء الإذن يف � 12أيار  2016مبالحقة يو�سف
ومدير املعلوماتية يف «�أوجريو» توفيق �شبارو ،وم�س�ؤول
ق�سم الإنرتنت غابي �سمرية يف ق�ضية الإنرتنت غري
ال�شرعي و«الغوغل كا�ش» بنا ًء على طلب املدعي العام
التمييزي القا�ضي �سمري حمود .و�شدد حرب يف كتاب
ّ
�إعطاء االذن باملالحقة ب�أنه مل يقتنع يف �ضوء التحقيقات
التي �أجريت حتى الآن ب�أن املطلوب االذن مبالحقتهم
قد خالفوا القوانني �أو �أهملوا يف �أدائهم الوظيفي ما �أ ّدى
اىل هدر املال العام« .فالربغم من كل ذلك ،وبغية و�ضع
حد للمحاكمات الإعالمية واالتهامات غري املربرة
بالإثباتات اجلدية ،ومع عدم اقتناعي بجدية و�صحة ما
ين�سب اىل املطلوب الأذن مبالحقتهم ،ف�أنني �أعطي االذن
مبالحقة من تطلبون االذن بحقه.»20
ح�ضر يو�سف �أمام قا�ضي التحقيق يف بريوت فادي
العني�سي فور عودته من �إجازته املر�ضية يف  8حزيران
 .2016ومثل للمرة الثانية يف  13متوز �أمام العني�سي
الذي �أرج�أ �إىل  29ايلول املقبل متابعة التحقيق يف تهمة
هدر املال العام يف ملف الإنرتنت غري ال�شرعي ،بعدما
ا�ستمهل وكالء الدفاع عن يو�سف و�شبارو و�سمريه
للإطالع على قرار الهيئة االتهامية امل�صادقة على قرار
القا�ضي العني�سي برد الدفوع ال�شكلية.
يف الواقع ،مل ت ّوجه ته ٌم بالف�ساد وهدر املال العام
وخمالفة القوانني ملدي ٍر عام كتلك التي وجهت لعبد
املنعم يو�سف .الالفت �أنه جنح باحل�صول على الرباءة
يف جميع الق�ضايا التي رفعت �ضده ،حيث �أنه ح�صل
على « 120براءة ق�ضائية» ،ح�سب بيان لـ«كتلة امل�ستقبل»
النيابية .يف املرة الأوىل مث ًالّ � ،أي يف العام ،1999
و�ضعت املالحقات يف �إطار «ت�صفية رجاالت الرئي�س
رفيق احلريري من الإدارة العامة» .ومل يتح ّرك الق�ضاء
ال�سيا�سي برفع
ملالحقة يو�سف �إال عندما اتخذ القرار
ّ
الغطاء عنه� .أفرج عن يو�سف ونال الرباءة بعدما ف�شلت
حملة الإ�صالح يف عهد حلود وعاد الرئي�س احلريري �إىل
احلكم .وعادت خمالفات يو�سف �إىل الواجهة مع وزراء
«التيار الوطني احلر» املعار�ضني لنهج احلريري .حاول
ه�ؤالء اللجوء �إىل الق�ضاء مراراً ملقا�ضاة يو�سف ،لكن
الق�ضاء �أبقى على امللفات يف اجلوارير .هذه املرة ،مل يكن
ال�ضغط ال�سيا�سي كافياً لريفع الغطاء عن يو�سف جمدداً.
والق�ضاء مل يتح ّرك فعلياً اليوم �إال بعدما ا�ستحوذت
ال�شرعي على �إهتمام الر�أي العام
ق�ضية الإنرتنت غري
ّ
والكتل املتناحرة داخل احلكومة .فبدا وك�أنّ موافقة «تيار
امل�ستقبل» على مالحقة يو�سف �أتاحت ا�ستدعاء الق�ضاء
له للتحقيق معه .الق�ضية اليوم ما زالت يف بداياتها ،وال
ميكن التك ّهن مب�صري التحقيقات ونتائجها .لكن الق�ضاء
يف الواجهة جمدداً .الطابة يف ملعبه .هل يت�ص ّرف بها� ،أو
يعيدها �إىل نقطة الإنطالق؟

جتدون املقالة يف ن�سختها الكاملة مع املراجع على املوقع الإلكرتوين للمفكرة

ّ
أبرز المـلفات الـتي بــرئ
منها يوسف
قررت الهيئة الإتهام ّية يف بريوت برئا�سة القا�ضي
زاهي كنعان وع�ضوية امل�ست�شارين بركان �سعد
وجورج رزق يف � 23آذار  2000منع املحاكمة عن
يو�سف يف ملف �سنرتال امليناء  -طرابل�س .كذلك،
قررت الهيئة �إ�سرتداد مذكرة التوقيف الوجاهية
ال�صادرة بحق يو�سف يف امللف .وجاء قرار الهيئة
م�صادقاً على قرار قا�ضي التحقيق يف بريوت عبد
اللطيف احل�سيني يف هذه الدعوى ،الذي كان طلب
بدوره منع املحاكمة عن يو�سف املدعى عليه بجرم
املادة  363من قانون العقوبات جلهة �إهدار الأموال
العامة لعدم حتقّق عنا�صرها و�إال لعدم كفاية الدليل،
علماً ان النيابة العامة املالية ا�ست�أنفت قرار احل�سيني
طالبة متابعة مالحقته يف اجلرم املذكور يف الق�ضية.
�أ�صدرت الهيئة االتهامية يف بريوت قراراً يف
 5ني�سان  2000برئا�سة القا�ضي زاهي كنعان
وع�ضوية امل�ست�شارين القا�ضيني بركان �سعد وجورج
رزق يف ملف عالق يف حق يو�سف .و�صادقت
الهيئة االتهامية فيه على قرار قا�ضي التحقيق
يف بريوت عبد اللطيف احل�سيني يف ملف �إهدار
�أموال عامة يف مو�ضوع طلبات ترخي�ص لإ�ستعمال
خدمة الإنرتنت .وقد انتهى قرار احل�سيني �إىل
منع املحاكمة عن يو�سف جلهة التزوير وا�ستعمال
ال�سلطة املن�صو�ص عليها يف املواد  456و 371و372
من قانون العقوبات وظن بهما بجنحة املادة 363
من القانون املذكور جلهة االموال العمومية.
�صادقت الهيئة االتهامية يف بريوت يف قرار �أ�صدرته
يف � 30أيار  ،2000على قرار قا�ضي التحقيق يف
بريوت عبد اللطيف احل�سيني مبنع املحاكمة عن عبد
املنعم يو�سف وموظفني �آخرين يف «�أوجريو» ووزارة
االت�صاالت ،يف دعوى احلق العام والدولة ب�إهدار
اموال عامة من طريق تزوير بطاقات املحروقات
املخ�ص�صة للإدارة .وجاء قرار منع املحاكمة لعدم
كفاية الأدلة على حتقق اجلرائم امل�سندة اىل كل من
املذكورين .كذلك ،تقرر �إ�سرتداد مذكرة التوقيف
الغيابية ال�صادرة بحق يو�سف النقيب ورفع بالغ
البحث والتحري عنه.
�أ�صدرت هيئة التفتي�ش املركزي قرارا بالإجماع
رقمه  2001/197يف  29ني�سان � 2001صرفت
فيه النظر عن امل�س�ؤولية امل�سلكية ليو�سف ،جلهة
تنفيذ �أعمال خدمات تقوم بها �شركة «�سات�شي
�أند �سات�شي» مل�صلحة وزارة املوا�صالت ،يف جمال
الإعالن والت�سويق للخدمات الهاتفية اجلديدة التي
بد�أت الوزارة ت�سويقها مع بداية �إطالق اخلدمات
امل�ستحدثة على ال�شبكة الهاتفية اجلديدة.

�أ�صدر ديوان املحا�سبة يف � 10أيار  ،2001قراره
النهائي الرقم /115رق يف الرقابة الق�ضائية ،وق ّرر
كف املالحقة ب�صور ٍة نهائية عن يو�سف ،بعدما
فيه ّ
تبني عدم م�س�ؤوليته عن املخالفات املن�سوبة �إليه
يف �إدعاء النيابة العامة لدى ديوان املحا�سبة ب�ش�أن
عقد م�صاحلة لأعمال ترتبط بتهيئة مكاتب وزير
االت�صاالت ولإ�شغال اخرى يف مبنى الوزارة يف
منطقة العدلية.
�أ�صدرت حمكمة ا�ستئناف جزاء بريوت (الغرفة
الثانية) برئا�سة القا�ضي �سمري عالية وامل�ست�شارين
ترييز عالوي وحممد امل�صري ،قراراً وجاهياً
بالإجماع يف  4حزيران  ،2003ق�ضى بف�سخ احلكم
االبتدائي ال�صادر عن القا�ضي املنفرد اجلزائي يف
بريوت يف  2001/10/23بحق املدير العام ال�سابق
لوزارة االت�صاالت الدكتور عبد املنعم يو�سف يف
ق�ضية ا�ستئجار ال�سيارات من �شركة «هال كار»
واحلكم جمدداً وا�ستئنافاً ب�إعالن براءة الدكتور
يو�سف النتفاء الدليل ،ورد الدعوى ال�شخ�صية
وجميع املطالب والأقوال املخالفة �أو الزائدة،
وتعليق جميع الر�سوم والنفقات.
ر ّدت حمكمة �إ�ستئناف اجلزاء يف بريوت ،يف قرار
�أ�صدرته بالإجماع يف  19ت�شرين الأول 2004
برئا�سة القا�ضي �سمري عاليه وع�ضوية امل�ست�شارين
تريز عالوي وحممد امل�صري� ،إ�ستئناف النيابة العامة
املالية والدولة للحكم ال�صادر عن القا�ضي املنفرد
اجلزائي يف بريوت ماهر �شعيتو يف 2003/11/28
بكف التعقبات عن يو�سف يف دعوى
والذي ق�ضى ّ
احلق العام عليه يف ق�ضية �إهدار �أموال عامة عرب
�إبرام عقد «تيليغلوب» لت�أمني خدمة الرتانزيت
للتخابر الدويل والعالقة منذ العام .1999
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الحق في الص ّحة
ّ

ّ
قضائي:
حكم
عدم إغاثة شخص على باب مستشفى في
ٍ
ّ
ُ
ّ
الضحية ..لكن العقوبات ال تردع
جبر ضر ِر
تم
إلهام برجس
بتاريخ � ،2016 /6 /23أ�صدر القا�ضي املنفرد
اجلزائي يف جبيل فادي ملكون حكماً يف ق�ضية عدم
ّ
�إغاثة املواطن �إبراهيم �شقري الذي و�صل �إىل باب
امل�ست�شفى م�صاباً بك�سو ٍر بليغة ،لعدم توفر املال
لديه .وكان �شقري قد �أ�صيب يف العام � 2006إ�صاب ًة
بليغة ج ّراء �إنقالب �صخر ٍة عليه ،بينما كان يعمل
يف �أر�ضه .على الأثر ،طلب �إبنه �أحمد الذي كان
برفقته النجدة من «ال�صليب الأحمر» .وقد جهد
هذا الأخري لنقله اىل م�ست�شفى قريب كونه يعاين
من نزيف ،فتوجه �أو ًال �إىل «م�ست�شفى املعونات».
�إال �أن م�س�ؤولة ق�سم الطوارئ يف امل�ست�شفى �أعاقت
دخول امل�صاب من باب الق�سم ،مانع ًة امل�سعفني
من �إدخال �شقري .وقد فارق الأخري احلياة بعد 4
دقائق من مغادرته امل�ست�شفى .ومنذ ذلك احلني،
� ّأي منذ ما يزيد عن � 10سنوات ،رزحت الدعوى
املقدمة من قبل الورثة �أمام الق�ضاء الذي �أ�صدر
ّ
�أخرياً قراره.
مضمون الحكم

املقدم من
اعترب القا�ضي ملكون يف قراره �أن الدليل ّ
قبل الورثة غري ٍ
كاف لإثبات �أن امتناع امل�ست�شفى عن
ا�ستقبال �شقري هو ما �أ ّدى اىل وفاتهّ � ،أي �أن تدخّ ل
امل�ست�شفى يف �إ�سعافه كان ليحول دون هذه الوفاة.
وعليه ،رف�ض القا�ضي احلكم على م�س�ؤولة ق�سم الطوارئ
بجرم الت�س ّبب بالوفاة ،مكتفياً ب�إدانتها بجرم الإمتناع عن
الإغاثة �سنداً للمادة  567من قانون العقوبات .وبينما
عقوبة االمتناع عن الإغاثة هي احلب�س ملدة ترتاوح ما
بني �شهر و�سنة بالإ�ضافة �إىل غرامة ترتاوح قيمتها ما بني
مئتي �ألف ومليوين لرية� ،أو واحدة من هاتني العقوبتني،
ف�إن القا�ضي اكتفى باحلكم على م�س�ؤولة ق�سم الطوارئ
بغرامة قدرها مليون لرية فقط .كذلك ،اكتفى القا�ضي
ملكون بتغرمي اجلهة املالكة للم�ست�شفىّ � ،أي «الرهبانية
املارونية» ،مببلغ قيمته مليوين لرية لبنانية ب�صورة تبعية،
تن�ص على�« :أن الهيئة
بناء على املادة  210عقوبات التي ّ
املعنوية م�س�ؤولة جزائياً عن �أعمال ( )...وعمالها عندما
ي�أتون هذه الأعمال ب�إ�سم الهيئات املذكورة �أو �إحدى
الن�سبي يف
و�سائلها» .يف املقابل ،و�إزاء هذا الت�سامح
ّ
حتديد امل�س�ؤولية اجلزائ ّية والعقوبات� ،أبدى القا�ضي
ملكون حر�صاً على جرب �ضرر الورثة ،ملزماً امل�ست�شفى
بت�سديد مئة مليون لرية لهم ،تعوي�ضاً عن ال�ضرر املعنوي
الذي تكبدوه نتيجة �إمتناع امل�ست�شفى عن
�إغاثة والدهم.
 ..ومالحظات عليه

ي�ستدعي هذا احلكم املالحظات الآتية:
ك ّر�س القا�ضي ملكون امل�س�ؤولية عن الأ�ضرار

املعنوية كجز ٍء ال يتجز�أ من م�س�ؤولية امل�ست�شفيات
بحق املر�ضى و�/أو �أ�سرهم .فقد
عن تبعات �أخطائها ّ
اعترب ملكون �أن جمرد �شعور ورثة �شقري بـ«ح�سرة
كبرية نتيجة اعتقادهم امل�شروع �أنه كان باالمكان
�إنقاذ حياة مورثهم فيما لو جرى �إ�سعافه وفقاً
للأ�صول »...ي�شكل �ضرراً معنوياً تتحمل م�س�ؤوليته
امل�ست�شفى بالت�ضامن مع م�س�ؤولة ق�سم الطوارئ،
وتلتزمان بالتعوي�ض عنه .وبالتايل ،ربط بني الإمتناع
عن الإغاثة والإعتقاد ب�إمكانية �إنقاذ الوالد ،ليق ّر
املعنوي .كما اعترب �أن
بامل�س�ؤولية املدنية عن ال�ضرر
ّ
م�شروع بالن�سبة �إىل الأبناء لتعوي�ضهم
هذا الإعتقاد
ٌ
معنوياً ،حتى ولو ر�أى القا�ضي يف مكانٍ �آخر �أن
�صحة هذا الإعتقاد غري ثابتة .وبذلك ،بدا القا�ضي
ّ
حري�ص على التعوي�ض على اجلهة املت�ضررة
وك�أنه
ٌ
و�إن�صافها ،رغم عجزها عن تقدمي �إثبات حول ت�سبب
عدم �إنقاذ املري�ض بالوفاة.

محامي الضحية:
«الخصم لم يكن
ً
ســهال ،فهو الرهبانية
المارونية»

تو�سع القا�ضي يف �ضمان حقوق
يف املقابل ،وبقدر ما ّ
اجلهة املت�ض ّررة �أو تكري�س املوجبات الأخالقية
للعاملني يف الطب والتمري�ض ،بقدر ما اعتمد قراء ًة
�ض ّيقة يف جمال امل�س�ؤولية اجلزائية� ،سوا ًء جلهة
التث ّبت من ح�صول اجلرم �أو جلهة العقوبة� .إذ بدت
ح�سا�س ّية القا�ضي العالية �إزاء خمالفة �أخالق ّيات
مهنة التمري�ض ،يف حال انف�صالٍ عن العقوبة التي
ق ّررها .ففيما تعاقب املادة  567عقوبات على عدم
�إغاثة �شخ�ص يف حال اخلطر بالغرامة� ،أو باحلب�س
حدد
الذي قد ي�صل حتى �سنة� ،أو الإثنني معاًّ ،
القا�ضي العقوبة بغرامة مليون لرية لبنانية فقط.
اعتبر القاضي أن
تعار�ض مع مبد�أ
ومن هذه الزاوية ،بدت العقوبة يف ٍ
كاف إلثبات تنا�سب العقوبة مع خطورة اجلرم (الإمتناع عن �إغاثة
الدليـ
ـل غير ٍ
ّ
�شخ�ص) ،وخ�صو�صاً عند ارتكابه من قبل �شخ�ص
أن تدخل المستشــفى
ميتهن الإغاثة (ممر�ضة ورئي�سة ق�سم طوارئ) .فهل
يعقل �أن يعاقب ٌ
ٍ
حاالت
فعل كهذا من �ش�أنه يف
كان ليحول دون هذه
معينة (ورمبا يف هذه احلالة �أي�ضاً) �أن ي�ؤدي �إىل وفاة
الوفاة
ٍ
حاالت
يتوجب يف
�إن�سان بعقوب ٍة حم�ض �شكل ّية؟ �أال ّ
كهذه �إختيار العقوبة الأق�سى املتاحة ،وذلك
�أفرد القا�ضي م�ساح ًة وا�سع ًة لتو�صيف الطبيعة يف �سبيل ردع هذه املمار�سة بالغة اخلطورة وغري
الأخالقية ملهنة التمري�ض وق�سم الطوارئ يف � ّأي الإن�سانية والتي بات يعتمدها للأ�سف عد ٌد كبري
حد من امل�ست�شفيات؟
م�ست�شفى .ويف هذا املجال ،ذهب ملكون �إىل ّ
ت�ضمني حكمه حيثية مفادها �أنه على املوظف �أن
يرف�ض تنفيذ الأوامر التي قد يتلقاها من رئي�سه،
يف حال كانت خمالفة لأخالقيات الدور الذي
ي�ؤديه .وهو �أعاد بالتايل ترتيب �أولويات املوظف يف
ق�سم الطوارئ ،ب�شكل تعلو فيه املمار�سة الأخالقية
واالحرتافية ملهنة التمري�ض على موجب تلقي
الأوامر من الإدارة .بهذا املعنى ،جاء يف القرار �أنه
«( )...كان يتوجب عليها (� ّأي ،رئي�سة ق�سم الطوارئ)
�إدخال امل�صاب �إىل ق�سم الطوارئ من دون انتظار � ّأي
ٍ
موقف من ق�سم الدخول ،و�أنه على فر�ض وجود قرار
�أو توجيه �إداري من ق�سم الدخول �إىل املدعى عليها
بعدم ا�ستقبال امل�صاب يف ق�سم الطوارئ ،ف�إن مثل
الق�ضائي �سعياً
هذا القرار �أو التوجيه ال ي�ؤلف بحد ذاته �سبباً تربيرياً على �صعيدٍ �آخر ،يعك�س القرار
ّ
للمدعى عليها من �ش�أنه �أن يعفيها من موجب الإغاثة �إىل التخفيف من امل�س�ؤولية اجلزائ ّية للم�ست�شفى
امللقى على عاتقها� ...سيما و�أنها وجدت مبواجهة التي تعود �إىل «الرهبانية املارونية» .وقد جتلى ذلك
�شخ�ص يف حالة اخلطر و�أنه كان بالإمكان بحكم كونها يف �أمرين اثنني� :أوال ،جت ّنب القا�ضي البحث يف
ممر�ضة ومن �صلب مهامها الطبية والفنية والإن�سانية مدى وجود م�س�ؤولية مبا�شرة من قبل امل�ست�شفى يف
االمتناع عن �إغاثة امل�صاب ،وثانياً ،الإكتفاء بتحميل
والأخالقية �أال تلتزم قرار ق�سم الدخول.»...
امل�ست�شفى م�س�ؤولية تبعية على �أ�سا�س املادة 210

اجتمعــت في الحكم
ميزتان قد تبدوان
متناقضتيــن :مراعاة
حقوق الضحايا،
وتساهل فائق في
الحق العام

عقوبات ،وهي امل�س�ؤولية اجلزائية التي تتحملها
ﺍﻟﻬﻳﺋﺎﺕ ﺍﻟﻣﻌﻧﻭﻳﺔ عن الأعمال التي يقوم بها
م�ستخدموها با�سمها .واحلكم على هذا الوجه هو يف
عمقه مبثابة تربئة معنوية للم�ست�شفى من اال�شرتاك
الفعلي باجلرم.
ويف هذا ال�سياق ،يقول وكيل ورثة ال�ضحية املحامي
خالد مكي لـ«املفكرة القانون ّية»« :اخل�صم مل يكن
�سه ًال ،فهو الرهبانية املارونية» .ي�ضيف« :لي�س
من ال�سهل �أن يقول القا�ضي �أن الرهبانية املارونية
(ب�صفتها الهيئة املعنوية املمثلة مل�ست�شفى املعونات)
�إمتنعت عن �إغاثة �شخ�ص �أو ت�سببت بوفاته» .يجد
مكي �أن ملكون كان �شجاعاً با�صداره القرار �أخرياً.
فقبله« ،م ّر امللف على  10ق�ضاة بني النيابة العامة
�سيت
واملحكمة ،بينما الذين اتخذوا قرارات ّ
امللف قلة قليلة» .ي�ضيف� ،أخرياً« :القا�ضي ملكون
حاول خالل �سنة ون�صف �أن يجري م�صاحلة ،ومل
يذهب اىل ا�صدار احلكم اال عندما بدا وا�ضحاً �أنها
لن حت�صل� .أما باقي الق�ضاة فكانت الدعوى تبقى
لديهم حتى تتبدل تعييناتهم من دون البت بها».
ت�صريح مكي ،الذي ا�ست�أنف القرار نفعاً للقانون وفقاً
لقوله ،لي�س تف�صي ًال عابراً ،وهو بدا مبثابة اعرتا�ض
على واقع مكروه �أكرث مما هو مرافعة ل�صالح املوكل.
فكثرية هي الق�ضايا التي تربز مدى ات�ساع �سيطرة
الهيئات الدينية وت�أثريها على الق�ضاء وتداخلها
معه .ورمبا يكون القرار �سعى يف هذه الق�ضية �إىل
التوفيق بني جرب �ضرر ال�ضحية مع التخفيف قدر
حدة املواجهة مع «الرهبانية املارونية»،
املمكن من ّ
فال تدان ال بالت�سبب بوفاة ال�ضحية وال مبا�شرة
باالمتناع عن �إغاثته ،و�إن �ألزمها القا�ضي بت�سديد
تعوي�ضات مرتفعة ن�سبياً .وكانت النتيجة �أن
اجتمعت يف احلكم ميزتان قد تبدوان متناق�ضتني:
فمن جهة ،مراعاة حقوق ال�ضحايا ،ومن جهة ثانية،
ت�ساهل فائق يف احلق العام والذي متثل يف تخفيف
غري مربر للعقوبات املحكوم بها.
بقي �أن نت�ساءل يف ختام هذا املقال ،ويف ظل
العقوبات اخلفيفة املحكوم بها ،حول ما �إذا كانت
تعديل على املادة  567يف
العدالة تقت�ضي �إجراء
ٍ
الطبي
اجتاه ت�شديد عقوبة ممتهني الإغاثة من اجل�سم ّ
(م�ست�شفيات وعاملون يف جمال الطوارئ) ،نظراً �إىل
اخلطورة الفائقة ملخالفاتهم يف هذا املجال.

الحق في الص ّحة
ّ

11

العدد  ،41تموز /يوليو 2016

قضيتا إيال وصوفي تنتظران التقارير:

رقابة فاعلة على عمل المستشفيات
ال آليات
ٍ
إلهام برجس

اللجنة «غري ملزمة ومقت�ضبة جداً» .كذلك ،فتحت نقابة
تو�صلت بنتيجته �إىل «نفي
الأطباء حتقيقاً يف الق�ضيةّ ،
وجود �أي �أخطاء طبية» .و�أخرياً� ،إنتقل امللف �إىل اللجنة
التي ع ّينها قا�ضي التحقيق يف بريوت جورج رزق ،والتي
�أكّ دت وجود �أخطا ٍء من قبل الطبيبني وامل�ست�شفيات
الثالث املدعى عليهم.
الق�ضيتان تطرحان ت�سا� ٍ
ؤالت عديدة حول طبيعة العالقة
ب�شكل ما باحلفاظ على حياة
بني اجلهات الثالث املعنية ٍ
ال�صحة� ،إىل
الإن�سان و�صحته ،واملق�صود هنا هي وزارة ّ
جانب ّ
كل من نقابتي امل�ست�شفيات والأطباء .هل من
قائم �أ�ص ًال بني هذه اجلهات؟ كيف متار�س رقابتها،
تعاونٍ ٍ
وهل هي تتبادل املعلومات؟ ثم ،ما هي الإجراءات التي
بحق من ينتهك حقوق املر�ضى ّ
وكل من يحتاج
تتخذها ّ
�إىل عناي ٍة طبية �أو �إ�ست�شفائية؟

�أقلق منو �صويف البطيء والديها� .صور ٌة لر�أ�سها ب ّينت
�أنها م�صابة ٍ
بتلف يف دماغها� ،إثر العملية التي �أخ�ضعت
لها قبل �أ�شهر .فوالدة �صويف �أتت مبكرة ،و�سرعان ما
ظهر ور ٌم غري ٍ
خبيث يف �أ�سفل ظهرها .ق ّرر الطبيب �أن
يخ�ضعها لعملية ا�ستئ�صال الورم فوراً ،وكانت تبلغ
�شهراً من عمرها يف ذلك الوقت .خرجت من العملية
ب�شلل يف �أطرافها وفقدانٍ لكامل حوا�سها ،بالإ�ضافة
ٍ
خلل يف عمل الكلى� .إثر ذلك� ،سارع والداها �إىل
�إىل ٍ
الطبي الكامل البنتهما .وتبعاً
مطالبة امل�ست�شفى بامللف ّ
لرف�ض امل�ست�شفى �إجابة طلبهما ،جل�آ �إىل قا�ضية الأمور
امل�ستعجلة يف بريوت زلفا احل�سن التي �أ�صدرت �أمراً
على عري�ض ٍة كلفت مبوجبه طبيباً �شرعياً باحل�صول على
ن�سخة عن ملف �صويف الط ّبي ،والتقرير عن العمل ّية
اجلراح ّية والبنج ،وكافة التدوينات التي �أجراها الأطباء رقابة الوزارة استشار ية
1
ي�شرح مدير العناية الطبية يف وزارة ال�صحة الدكتور
قبل العملية و�أثناءها وبعدها.
جوزيف حلو لـ«املفكرة القانونية» طبيعة الرقابة التي
الوز راة والنقابتانّ :
ال�صحة على عمل امل�ست�شفيات .وتقوم
عالقة
أي
ٍ
متار�سها وزارة ّ
مراقب ّ
لكل
بينها؟
طبيب ٌ
واحد ٌ
هذه الرقابة على عمودينٌ :
عند ح�صولهم عليهّ ،متكن الأهل من عر�ض امللف على م�ست�شفى ،يقوم بالرقابة على امللفات التي تغطي
ب�شكل �أو ّيل �أن ت�أجيل امل�ست�شفى نفقاتها ،وجلنة الأخطاء الطبية التابعة للوزارة
جمموع ٍة من الأطباء ،ليتبني
ٍ
اجلراحة كان ممكناً ما دام الورم غري خبيث .كما ظهر �أن التي جتري التحقيقات التقنية يف �شكاوى الأخطاء الطبية
التلف يف الدماغ نا ٌجت عن ٍ
هبوط حا ّد يف �ضغط الدم .هذا و�أخطاء امل�ست�شفيات .ميار�س الأطباء املراقبون وظيفتهم
ر�سمي من الثامنة �صباحاً �إىل الثانية ظهراً».
الهبوط مل يالحظه الطاقم الذي �أجرى العملية كونه مل «�ضمن ٍ
دوام ّ
يقم بقيا�س ال�ضغط طيلة مدة اجلراحة« 2.التحقيق جا ٍر ويقع يف �إطار �صالحياتهم «التوقيع على دخول املري�ض
الآن يف نقابة الأطباء يف بريوت ،وقد مت اال�ستماع اىل وخروجه والفحو�صات املطلوبة يف امل�ست�شفى ،بالإ�ضافة
ويتبي من حديث حلو �أن هذا
الأهل» ،يقول وكيل الأخريين املحامي جورج خوري �إىل التقارير وال�صور»ّ .
ب�شكل
لـ«املفكرة القانونية» .وعليه ،مل يتقدم الأهل ب�شكوى الدور ينح�صر بـ«مراقبة م�ستحقات امل�ست�شفيات ٍ
بكالم �آخر ،ال ّ
ت�شكل طبيعة اخلدمة الطب ّية
جزائية حتى اللحظة .لكن «اذا مل تنت ِه النقابة �إىل �إ�صدار دقيق»ٍ .
تقريرها قريباً �سنتقدم ب�شكوى جزائية» .ويبدو �أن مر ّد املقدمة للمري�ض النقطة املحورية يف عمل املراقب ،بل
الرت ّيث بالإ ّدعاء اجلزائي هو املمار�سة التي اعتمدتها القيمة املادية لهذه اخلدمة ومدى �ضرورتها .ومبا �أن هذه
النقابة بتعليق الإجراءات الت�أديب ّية بحق الطبيب يف الرقابة تتعلق ح�صراً مبلفات املر�ضى الذين تغطي الوزارة
مو�ضوع معني ،فور تقدمي دعوى جزائية �ضده يف املو�ضوع نفقات عالجهم ،ف�إن �أو�ضاع �سائر املر�ضى تبقى خارج
نف�سه .3ومن �ش�أن هذه املمار�سة �أن تثني الكثري من دائرة رقابة الوزارة املبا�شرة .وبهذا املعنى ،يبقى علم
املت�ضررين عن اللجوء �إىل الق�ضاء .ال�شكوى الوحيدة الوزارة بوجود خمالفات �أو �أ�ضرار معلقاً على «ال�شكاوى
املقدمة من قبل �أ�صحاب العالقة �أو من خالل ما
م�سجلة �أمام وزارة
ّ
ّ
املقدمة من قبل عائلة �صويف اليومّ ،
ين�شر يف الإعالم» .وي�ؤكّ د حلو �أن الوزارة ،فور علمها
ال�صحة التي با�شرت حتقيقاتها يف املو�ضوع.
ّ
يف �سياقٍ موازٍ ،ترزح ق�ضية الطفلة �إيال طنو�س �أمام بوجود �أ�ضرار ،ت�سارع �إىل «تكليف جلنة الأخطاء الطبية
ال�سلطات الق�ضائية منذ حوايل العام .م�ؤخراَّ ،مت ت�أجيل لإجراء التحقيق» .وفيما تبقى هذه التقارير ذات «طبيعة
حمددة يف  14متوز �إىل � 19إ�ست�شارية» ،ف�إنها تبقى مرتكزاً للإجراءات املتخذة ،والتي
جل�سة الإ�ستجواب التي كانت ّ
�أيلول من العام اجلاري حتى يتمكن وكيل �أحد الأطباء ترتاوح ما بني «تعليق عقد امل�ست�شفى مع الوزارة طوال
املدعى عليهم من الإطالع على امللف .قبل بدء جل�سات �أ�شه ٍر و�سحب الرخ�صة منها نهائياً».
اال�ستجواب ،بقي ملف �إيال عالقاً لفرت ٍة طويلة لدى
اللجان الطب ّية� .أو ًال ،جلنة وزارة ال�صحة التي ت�ضع تقريراً اإلمتناع عن استقبال
خمت�صراً .وفقاً لوكيل عائلة ايال املحامي نادر عبدالعزيز المرضى مخالفة
ال�شايف« ،كان اهتمام الوزارة كبرياً بالق�ضية ،وقد �أكّ دت لكن ماذا لو امتنعت م�ست�شفى عن ا�ستقبال مري�ض
وجود �أخطا ٍء بالت�شخي�ص والعالج» .لكن نتائج هذه يف حالة طارئة؟ ي�ؤكد حلو �أن «امل�ست�شفيات ملزمة

بتقدمي العناية الأولية» .ويقول« :العقد املوقع بينها
وا�ضح لناحية �أنه ال يتم رف�ض � ّأي
وبني الوزارة
ٌ
مري�ض يف حال ٍة طارئة حتى لو جتاوزت امل�ست�شفى
ٍ
ال�سقف املايل املتفق عليه» .ويف حال خمالفة
امل�ست�شفى« ،يجري الوزير ات�صاالته مبا�شر ًة لإدخال
املري�ض» .هذا لو علم بالأمر مبا�شرة�« .أما يف حال
عرف الوزير �أن املري�ض ّمت نقله اىل م�ست�شفى �أخرى،
ف�إنه يتخذ االجراءات املنا�سبة بحق امل�ست�شفى
التي امتنعت عن ا�ستقباله» .يف املقابل ،يف حال
ا�ستقبلت امل�ست�شفى املري�ض يف حالة طارئة على
الرغم من «تخطي ال�سقف املايل املحدد من الوزارة،
يتم توقيع امللف من قبل الوزير (�أي ر�صد مبلغ
ا�ضايف لتغطية ما تكلفته)».

ّ
ال تشكل طبيعة
الخدمة الطبية
ّ
المقدمة للمريض
النقطة المحورية
في عمل المراقب،
بــل القيمة المادية
لهذه الخدمة ومدى
ضرورتها

ال بد هنا من التوقف عند تدخّ ل الوزير �شخ�صياً
لقبول �إدخال �أحد املر�ضى يف حال ٍة طارئة .وال يع ّول
ال�شخ�صي� ،إمنا يقت�ضي و�ضع
طبعاً على هذا التدخّ ل
ّ
�آلي ٍة متكامل ٍة ت�ؤ ّدي �إىل �إلزام امل�ست�شفيات با�ستقبال
املر�ضى ب�صور ٍة ال تقبل التفاو�ض.
هكذا تتم الأمور من جهة الوزارة� .أما بالن�سبة �إىل
نقابة الأطباء فيو�ضح النقيب اجلديد رميون �صايغ
4
لـ«املفكرة» �أن «املقاربة اجلديدة للأخطاء الطبية»
عمل مع الق�ضاء والإعالميني،
ترمي �إىل «بناء �شبكة ٍ
من خالل تنظيم ور�ش عمل تتعلق بالن�شاط
الطبي وامل�س�ؤوليات املرتتبة عليه» .ي�ؤكد �صايغ �أن
ما تريده النقابة لي�س «�أن تتوقف ال�شكاوى �ضد
الأطباء الذين ي�سبب عملهم �ضرراً ما ،بل �أن
تتوقف اال�ستنتاجات والأحكام املت�سرعة ال �سيما
�أن العمل الطبي معقد» .لقد بات ملحاً �إجتاه نقابة
الأطباء العتماد مقارب ٍة جد ّية للأخطاء ،على �ضوء
عد ٍد من الأحداث احلا�صلة �أخرياً .يف ّ
كل الأحوال،
أحادي الطرف يف هذا املجال ناق�صاً.
يبقى � ّأي �إجراء � ّ
فالتطوير املنتظر على �صعيد نقابة الأطباء يحتاج �إىل
نظ ٍري له على م�ستوى نقابة امل�ست�شفيات ،التي ال
تزال بعيد ًة عن هذه املقاربة.

ما هي اآلداب اإلستشفائية؟

يو�ضح وكيل نقابة امل�ست�شفيات املحامي ناجي
الهاين لـ«املفكرة» طبيعة عمل النقابة يف جمال
الرقابة على امل�ست�شفيات املن�ضمة �إليها .تقوم «جلنة
الآداب الإ�ست�شفائية» مبهمة الرقابة .وهذه اللجنة
«لي�ست ت�أديبية ،فتنح�صر �صالحياتها مبراقبة تطبيق
امل�ست�شفيات للآداب الإ�ست�شفائية .تنظم تقارير
وت�صدر تنبيهاً �أو لوماً اىل امل�ست�شفى بنا ًء عليها.
�أما �أق�سى الإجراءات التي ميكن للنقابة اتخاذها
جتاه امل�ست�شفى املخالفة فيكون ب�إلغاء ع�ضويتها يف
النقابة» .وي�ؤكد الهاين على وجود «تعاونٍ دائم
بني نقابة امل�ست�شفيات من جهة وكل من نقابة
الأطباء ووزارة ال�صحة من جهة �أخرى»� .إال �أن
وزارة ال�صحة على ما يبدو ال ت�أخذ مب�ضمون تقارير
اللجنة .يقول الهاين« :ال �أذكر �أن الوزراة بادرت
تلقائياً التخاذ اجراءات بحق م�ست�شفيات على
خلفية تقارير النقابة» .كذلك ،مل تطلب النقابة من
الوزارة �إتخاذ � ّأي �إجراء �ضد � ّأي م�ست�شفى.
لكن ما هي الآداب الإ�ست�شفائية من منظور نقابة
امل�ست�شفيات؟ وفقاً لوكيل النقابة التي ت�ضم
«حوايل  120م�ست�شفى» ،ف�إن «بديهيات» هذه
الآداب هي «تلبية الإ�ستغاثة ،قبول احلاالت الطارئة
و�إزالة اخلطر عنها ،متكني املر�ضى من احل�صول
على امللف الطبي ،االلتزام بادخال املري�ض الذي
ي�صل اىل امل�ست�شفى يف حالة طارئة اىل العناية ما
دام يحتاج �إليها وما دامت الأ�س ّرة متوفرة بغ�ض
عما �إذا
النظر عن قدرته املالية» .و�إذ ن�س�أل الهاين ّ
كانت امل�ست�شفيات قد انتهكت بع�ض هذه القواعد
يف�ضل �أال يخو�ض يف
يف ق�ضيتي �إيال و�صويف ،تراه ّ
ٍ
ملفات ما تزال معرو�ضة على الق�ضاء.
خال�صة اللقاءات التي �أجرتها «املفكرة» مع اجلهات
الثالث تربز غياب �آلية تعاونٍ وا�ضحة فيما بينها.
فتقوم ّ
كل منها بدو ٍر يكاد غالباً �أن يكون �شكلي َا يف
جمال الدفاع عن حقوق املر�ضى واملت�ضررين من
ال�سلوكيات املنت�شرة بني امل�ست�شفيات .وتتجلى
�شكلية هذا الدور يف الإ�ستحقاقات الكبرية،
كفقدان طفل ٍة لأطرافها �أو ّ
تعطل دماغ طفل ٍة �أخرى.
ما يحيلنا من جديد نحو الق�ضاء ،حيث ال تزال
ق�ضية �إيال يف بداياتها� .أما ق�ضية �صويف فيبدو �أن
اللجوء �إىل الق�ضاء �سيكون قريباً فيها ،وفقاً خلوري،
ما مل ت�صدر نقابة الأطباء تقريرها من دون ت�أجيل.
 1 .1الوكالة الوطنية لالعالم« ،القا�ضية احل�سن طالبت باعطاء امللف الطبي
لوالد طفلة ا�صيبت ب�ضرر ج�سيم جراء عملية» ،ق�ضاء ،الأربعاء  15حزيران
 2 .2نخلة ع�ضيمة ،تقرير بعنوان «م�آ�سي الطفلة �صويف م�شلب تتواىل،
 ،2016/7/11قناة الـ .MTV
 3 .3امتناع النقابة عن اتخاذ اجراءات ت�أديبية �ضد الطبيب ع�صام معلوف يف
ق�ضية ايال طنو�س
 4 .4فيفيان عقيقي« :العدالة لـ ايال  ...مع وقف التنفيذ» ،الأخبار ،جمتمع
و�إقت�صاد ،العدد  ،2908ال�سبت  11حزيران .2016
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بتاريخ � ،2016/3/29أ�صدرت تون�س قانوناً ي�ضمن احلق
يف النفاذ �إىل املعلومة .1وقد �أق ّر هذا القانون بهدف مكافحة
الف�ساد وحتقيق ال�شفافية وامل�ساءلة يف ما يتعلق بالت�ص ّرف
يف املرفق العام ،وحت�سني جودة �أدائه ،ودعم م�شاركة العموم
يف و�ضع ال�سيا�سات العمومية ،ومتابعة تنفيذها وتقييمها.
احلق قيم ًة د�ستورية بعدما ك ّر�سه الد�ستور
وقد اكت�سب هذا ّ
ين�ص على �أن:
التون�سي يف �إطار الف�صل  32منه الذي ّ
ّ
«الدولة ت�ضمن احلق يف الإعالم واحلق يف النفاذ �إىل
املعلومة» ،الأمر الذي رفع تون�س �إىل مقدمة الدول العرب ّية
يف هذا ا ً
ملجال.
وب�إ�صدارها هذا القانون� ،أ�صبح عدد الدول التي �أق ّرت قانوناً
مماث ًال  90دولة .ولكن فماذا عن لبنان؟ هنا ،نلحظ �أن عدداً
من النواب ،وهم �إ�سماعيل �سكرية ويا�سني جابر وعبد اهلل
حنا وغ�سان خميرب وجواد بول�س ،قد ّقدموا �إقرتاح قانون
«احلق يف الو�صول �إىل املعلومات» يف ني�سان ّ � ،2009أي
قبل قرابة �سنتني من الثورة التون�س ّية� .إال �أنه مل يو�ضع على
جدول �أعمال جلنة الإدارة والعدل �إال يف ّ � ،2012أي بعد
مرور �أكرث من ثالثة �أعوام ،ليتم �إقراره يف 2013/4/17
و�إر�ساله �إىل الهيئة العا ّمة ملجل�س النواب للم�صادقة عليه.
اجلدير بالذكر انه متّت عرقلة الت�صويت على هذا الإقرتاح
من قبل رئي�س احلكومة الذي طلب يف جل�سة الهيئة العامة
احلا�صلة يف � 2014/4/8إعطاء حكومته مهلة لدر�سه .وقد
فتم ُمنحه �شهراً من قبل رئي�س جمل�س النواب .وقد جاء
يف �ضمن الأ�سباب املوجبة لهذا القانون ،وردت �ضرورة
ب�شكل
جت�سيد الدولة اللبنانية �إلتزاماتها وتعهداتها الدولية ٍ
حق ّ
كل
ين ،ال �سيما جلهة �إقرار ّ
عملي يف الت�شريع اللبنا ّ
ّ
�شخ�ص يف الو�صول �إىل املعلومات الإدارية .ومن �أهم
الأحكام الدول ّية امللزمة للبنان ،حت�ضر املادة  19ال�شهرية
من الإعالن العاملي حلقوق الإن�سان ،ومن العهد الدويل
للحقوق املدنية وال�سيا�سية التي تكر�س حرية الر�أي
احلق يف «ا�ستقاء الأفكار وتلقيها و�إذاعتها
والتعبري ،ال �سيما ّ
ب�أية و�سيلة» .ي�ضاف �إليها �أي�ضاً �إتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة
الف�ساد التي �أق ّرها لبنان يف  2008/10/16والتي تدعو
�إىل �إعتماد تدابري لتعزيز ال�شفافية يف الإدارة ،وذلك عرب
الك�شف عن املعلومات التي بحوزة الإدارات العامة .وما
نريده يف هذا املقال هو املقارن ًة بني هذا الإقرتاح اللبناين يف
التون�سي.
ن�سخته املحالة �إىل الهيئة العامة والقانون
ّ
مفهوم النفاذ الى
المعلومات

تعتمد الوثيقتان تعريفاً متقارباً لعبارة «املعلومات» « التي
ت�شتمل على امل�ستندات اخلط ّية وامللفات الإلكرتون ّية
والت�سجيالت ال�سمع ّية الب�صر ّية �أو ال�صور التي حتفظها
الإدارة العامة .وهي تت�ضمن على �سبيل املثال التقارير
الوزار ّية ،وحما�ضر الإجتماعات والإح�صاءات ،والأوامر
والتوجيهات الوزارية ،والعقود احلكومية ،وحما�ضر
جل�سات برملانية �أو �إجتماعات جلان برملانية ،وم�شاريع برامج
�إدارية ،والتقارير ال�سنوية ملجل�س �شورى الدولة وجمل�س
اخلدمة املدنية والتفتي�ش املركزي� ،أو ديوان املحا�سبة مث ًال،

معوض
جميل ّ

بالإ�ضافة �إىل م�ستندات يف م�ؤ�س�سة املحفوظات الوطنية.
ين على �أنّ مفهوم النفاذ
ويلتقي القانونان
التون�سي واللبنا ّ
ّ
اىل املعلومة يعني �أمرين :الأول� ،أن تلتزم الإدارات العامة
بن�شر بع�ض التقارير وامل�ستندات الإدارية ب�شكل دوري
على مواقعها الإلكرتونية ،باال�ضافة �إىل ن�شرها يف اجلريدة
بحق ّ
�شخ�ص طبيعي �أو
كل ٍ
الر�سمية .والثاين� ،أن تلتزم ّ
معنوي يف طلب الإ�ستح�صال من الإدارة املعنية على
املعلومات وامل�ستندات املوجودة لديها .وحر�صاً على
تكري�س هذا احلق الأ�سا�سي ،ميار�س الأ�شخا�ص حقّهم
جماين يف مكان وجودها.
ب�شكل ّ
بالو�صول �إىل املعلومات ٍ
إستثناءات على حق النفاذ
إلى المعلومات

ين�ص القانونان اللبناين والتون�سي على قائمة حمدودة  .)26من هنا ،يت�ضح �أن امل�ش ّرع التون�سي كان �أكرث حر�صاً
ّ
للحق يف الو�صول �إىل املعلومات .على حتقيق توازن بني خمتلف امل�صالح املعنية.
من الإ�ستثناءات ّ
ويف هذا ال�صدد ،يتفق القانون التون�سي و�إقرتاح القانون
ّ
اللبناين على �إعتبار �أ�سرار الدفاع الوطني والأمن األشخاص المعنيون بحق
القومي والأمن العام ،و�إدارة العالقات اخلارجية للدولة النفاذ للمعلومات
حق النفاذ �إىل املعلومات ّ
�شخ�ص
لكل ٍ
ذات الطابع ال�س ّري ،واملعلومات املتعلقة بحياة الأفراد منحت الوثيقتان ّ
معنوي من دون تقدمي املزيد من الإي�ضاحات.
اخلا�صة ومعطياتهم ال�شخ�صية� ،ضمن املعطيات التي
طبيعي �أو ّ
ّ
يجب التكتم عليها .وقد اعتربت الوثيقتان �ضمناً �أن وهذا التعميم يطرح �إ�شكالية مدى �شمول الأ�شخا�ص
امل�صالح املت�صلة بكتم هذه املعلومات تعلو على احلق يف الطبيعيني �أو املعنويني من جن�سيات �أجنبية يف احلق
النفاذ �إىل املعلومة ،على نح ٍو يعك�س تراتبية بني حقّني يف الو�صول �إىل املعلومات �أو ب�إق�صائهم عنها .وال يكون
د�ستوريني .يف املقابل ،ويف ما يت�صل بامل�سائل الأخرى ،طالب النفاذ ملزماً بتربير طلبه للإدارة �أو ب�شرح كيف
اللبناين .ينوي �إ�ستخدام املعلومات التي يطلبها منها� ،إمنا يرتتب
التون�سي �أكرث حت ّرراً من الإقرتاح
بدا القانون
ّ
ّ
فبخالف القانون
التون�سي الذي �أدرج املعلومات املتعلقة عليه موجب تقدمي تفا�صيل كافية متكن املوظف املكلف
ّ
باملالية العمومية مبا يف ذلك املعطيات التف�صيلية املتعلقة من ا�ستخراج املعلومة بجهد ب�سيط.
بامليزانية واملديونية العمومية واحل�سابات الوطنية وكيفية
توزيع النفقات العمومية و�أهم م�ؤ�شرات املالية العمومية ،هيئة النفاذ إلى المعلومات
�ضمن املعلومات التي يتوجب على الإدارة و�ضعها يف من �أجل تفعيل حق الو�صول �إىل املعلومات و�ضمان
ين من �أي �إ�شار ٍة �إىل ح�سن تطبيقه و�إحرتامه من الإدارات املعنية بالأمر،
ذمة العموم ،خال الإقرتاح اللبنا ّ
هذه املعلومات .ال بل �أن الإقرتاح ا�ستثنى من احلق يف
ت�ضمنت كال الوثيقتان �إن�شاء هيئة تراقب الإجراءات
ّ
الو�صول �إىل املعلومات تلك «التي قد تنال «من امل�صالح والآليات التي ت�ضمن الو�صول اىل املعلومة .وتن�ص
املالية والإقت�صادية للدولة و�سالمة العملة الوطنية» .وقد الوثيقتان على �أن هذه الهيئة هي هيئة �إدارية م�ستقلة
و�سع الإقرتاح
اللبناين الئحة الإ�ستثناءات لي�شمل �أي�ضاً مبعنى �أنه ال يحق للحكومة �أو لأي طرف �آخر �إ�صدار
ّ
ّ
النواب
جمل�س
وحما�ضر
املهن
حتميها
التي
أ�سرار
ل
ا
اللبناين
إقرتاح
ل
ا
أوىل
�
وقد
لها.
تعليمات
أو
�
توجيهات
ّ
ال�سرية ومداوالت جمل�س الوزراء ومقرراته ذات الطابع هذه املهمة للهيئة الوطنية ملكافحة الف�ساد املقرتح �إن�شا�ؤها
ال�سري ،باال�ضافة �إىل امل�ستندات التح�ضريية والإعدادية يف �إقرتاح قانونٍ �آخر ال يزال قيد الدر�س لدى جلنة الإدارة
وامل�ستندات الإدارية غري املنجزةّ .
ويحدد الإقرتاح دور الهيئة يف تلقي ال�شكاوى
وكل هذه اال�ستثناءات والعدلّ .
مت�سك امل�ش ّرع اللبناين يف التكتم على �إزاء تقاع�س الإدارة عن تنفيذ القانون .وت�صدر الهيئة يف
تعب عن ّ
�إمنا ّ
معلومات حيوية للم�شاركة يف احلياة ال�سيا�سية العامة .هذا اخل�صو�ص قرارات ذات قيمة �إجرائية ميكن �إ�ستئنافها
الإختالف الأهم بني الوثيقتني يكمن يف �أن االقرتاح �أمام جمل�س �شورى الدولة مبا ي�ضمن حق التقا�ضي على
ب�شكل مطلق ،درجتني� .أما القانون التون�سي ،فقد �سمح لطالب النفاذ
اللبنا ّ
ين قد فر�ض تطبيق الإ�ستثناءات ٍ
فيما اعترب القانون التون�سي �أنها غري مطلقة وميكن جتاوزها عند رف�ضه القرار املتخذ بخ�صو�ص طلبه �أن يتظلم لدى
تبي �أن امل�صلحة يف الك�شف عنها تعلو على امل�صلحة رئي�س الإدارة املعنية يف �ضمن مهلة  20يوماً ،مع الإبقاء
كلما ّ
يف كتمها .فهذه الإ�ستثناءات تخ�ضع وفق هذا القانون على �إمكانية الطعن مبا�شر ًة يف قرار الإدارة لدى هيئة
لتقدير ال�ضرر من النفاذ مع مراعاة التنا�سب بني امل�صالح النفاذ �إىل املعلومة .ويف حال ُجوبه برف�ض مطلبه لدى
املراد حمايتها والغاية من مطلب النفاذ .كما ا�ستثنى الهيئة ،ميكن الطعن بالإ�ستئناف �أمام املحكمة الإدارية
القانون التون�سي من تطبيق هذه اال�ستثناءات ،املعلومات يف �ضمن مهلة  30يوماً من تاريخ �إعالمه بقرارها (املادة
ال�ضروريةللك�شفعنالإنتهاكاتالفادحةحلقوقالإن�سان .)30 ،وتكون قرارات الهيئة ملزمة لالدارة ،ف�إذا ت�أخرت
�أو جرائم احلرب� ،أو البحث فيها� ،أو تتبع مرتكبيها (املادة عن التنفيذ من دون �سبب ،ميكن بنا ًء على طلب املت�ضرر
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اتخاذ القرار بالزامها بدفع غرامة �إكراهية تقدرها الهيئة.
كما يدخل يف �إطار مهام الهيئة يف الوثيقتني العمل على
ن�شر ثقافة الو�صول �إىل املعلومات بني املواطنني وتدريب
املوظفني وامل�س�ؤولني يف الإدارة .كما يتعني على الهيئة
اللبنانية و�ضع تقرير �سنوي يت�ضمن ال�صعوبات الهامة
التي تعرت�ض و�صول الأ�شخا�ص �إىل املعلومات ،مبا
يتما�شى مع مبد�أ ال�شفافية والك�شف عن العقبات من
يتعي على الهيئة يف
�أجل مكافحتها .ف�ض ًال عن ذلكّ ،
تون�س �إعداد الأدلة الالزمة حول حق النفاذ �إىل املعلومة
والتي يجب و�ضعها على ذمة العموم ،ون�شرها يف بركن
خا�ص بالنفاذ �إىل املعلومة على موقع الويب الإلكرتوين.
وقد ّن�صت املادة  36على �إمكانية الإدارات اخلا�ضعة لهذا
القانون �إحداث جلان ا�ست�شارية تعنى بالنفاذ �إىل املعلومة.
وباملقارنة مع القانون اللبناين� ،أوىل القانون التون�سي
م�ساحة �أكرب لبما يت�صل بالهيئة ،جلهة كيفية �سري عملها
ومواردها .ويف معر�ض التطرق اىل تركيبة اللجنة ،ن�صت
املادة  43على �أنه يتم اختيار �أف�ضل ثالثة مر�شحني يف
ّ
كل خطة من قبل اللجنة املخت�صة يف جمل�س النواب.
واجلدير بالذكر انه وعند الت�ساوي يف الأ�صوات بني رجل
وامر�أة /يقع االختيار على املر�أة ،مما ّ
ي�شكل متييزاً �إيجابياً
ل�صالح الن�ساء .ومن ثم يحيل رئي�س جمل�س النواب
التون�سي قائم ًة بالأع�ضاء الذين ّمت انتخابهم بالأغلبية
ّ
املطلقة من قبل الهيئة العامة �إىل رئي�س احلكومة الذي
يتوىل تعيينهم مبقت�ضى �أمر حكومي.
العقوبات

خال الإقرتاح اللبناين من � ّأي �إجراءات عقابية �أو ت�أديبية
بحق الأفراد �أو الإدارات التي تعرقل عن ق�صد الو�صول
التون�سي
�إىل املعلومات .على خالف ذلك� ،أدخل القانون
ّ
مواداً تعاقب ّ
كل من يتعمد تعطيل النفاذ �إىل املعلومة يف
اال�إدارات املعنية بغرامة ترتاوح بني  500دينار و5000
دينار .وكما �أنزلت عقوبة جزائية على ّ
كل من يتعمد
�إتالف معلومة ب�صفة غري قانونية �أو حمل �شخ�ص على
ارتكاب ذلك (املادة  .)57وعالو ًة على العقوبات
املذكورة ،ف�إن ّ
كل موظف عمومي ال يحرتم �أحكام
القانون يع ّر�ض نف�سه �إىل تتبعات ت�أديبية (املادة .)58
جتدون املقالة يف ن�سختها الكاملة مع املراجع على املوقع الإلكرتوين للمفكرة

ت� ّأ�س�ست حركة «مواطنون ومواطنات يف دولة» وانطلقت
يف �آذار  ،2016ع�شية الإنتخابات البلدية يف لبنان ،التي
امتدت على �أربع مراحل خالل �شهر �أيار .خا�ضت احلركة
الإنتخابات البلدية يف املدن والبلدات الرئي�سية املختلفة،
من بريوت �إىل البقاع فبعلبك وجبل لبنان واجلنوب
وطرابل�س .يف املح�صلة ،فازت احلركة مبقعدين :جوزيفني
زغيب عن املعقد البلدي يف كفرذبيان ،وغادة غامن عن
املعقد البلدي يف �صغبني .كما ح�صل املر�شح على بلدية
بريوت �شربل نحا�س ،مطلق «مواطنون ومواطنات يف
دولة» ،على � 6921صوت �أي ما يعادل  7.1يف املئة من
�أ�صوات املقرتعني.1
جاءت حملة حركة «مواطنون ومواطنات» لتقدم منوذجاً
�إنتخابياً متكام ًال يقوم على ثالثة عنا�صر �أ�سا�سية� .أو ًال،
فتح باب املواجهة ال�صريحة مع النظام ال�سيا�سي ونخبه
احلاكمة ب�صفتها «فا�شلة ،عاجزة ،ومافياوية» ،بح�سب
م�صطلحات احلركة .ثانياً ،الإ�ستفادة من الإنتخابات
�سيا�سي ّ
منظم
البلدية كخطوة �أوىل من �أجل بناء �إطا ٍر
ّ
ورحب ،ميتد على م�ستوى لبنان .ثالثاً ،و�إ�ستطراداً،
خو�ض الإنتخابات البلدية على م�ساحة الوطن من �أجل
لي�ضم �أكرب عد ٍد من
التح�ضري لهذا اجل�سم الذي يطمح ّ
العاملني يف ال�ش�أن العام .فهذا النموذج يقوم على مبد�أ
تقدمي حلولٍ جذرية للم�شاكل التي تعاين منها املناطق
اللبنانية .ال مهادنة مع النظام الذي يعاين من �أزمات
وتخبطات داخلية ،وال تقدمي لوعود وردية ،و�إمنا ت�سمية
الأ�شياء ب�أ�سمائها ،فـ«حراثة احلقل»ّ � ،أي حت�ضري الأر�ضية
اخل�صبة للتغيري ،ت�أتي «قبل زرع � ّأي بزرة فيه».2
يهدف هذا املقال ،وبنا ًء على مراجعة دقيقة لأدبيات
عر�ض
احلملة وبرناجمها وحملتها الإنتخابية� ،إىل تقدمي ٍ
ال�سيا�سي،
لأهدافها ،وا�سرتاتيجيتها الإنتخابية ،وخطابها
ّ
مثلما قدمته هي للر�أي العام .وهو ي�أتي عن حركة
«مواطنون ومواطنات يف دولة» كجز ٍء ثان من �سل�سلة
مقاالت حول القوى الإعرتا�ضية يف االنتخابات البلدية.
قدم اجلزء الأول لتجربة «بريوت مدينتي» ،3ويقارب اجلزء
الثالث «الئحة الإمناء» يف زغرتا والئحة «بعلبك مدينتي»،
رابع يقارن بني التجارب.
حتليلي ٍ
وتنتهي ال�سل�سة مبقالٍ ّ
ّ
سياسية لتغيير
فرصة
ميزان القوى

مل تكن الإنتخابات البلدية بالن�سبة �إىل «مواطنون
ومواطنات يف دولة» �سوى خطوة �أوىل يف �سياق العمل
وي�صب يف
ال�سيا�سي املبا�شر الذي تهدف �إليه احلركةّ ،
ّ
�سيا�سي ّ
منظم» على م�ستوى لبنان .والبلديات،
«بناء �إطا ٍر
ّ
بح�سب احلركة هي جز ٌء من امل�ؤ�س�سات التي تعك�س
ب�صورة وا�ضحة «البنيان املرتهل للدولة» .وبالتايل ،مقاربة
الإنتخابات البلدية مل ت�أت ح�صراً من الباب املحلي بهدف
الإمناء �أو تنفيذ امل�شاريع املعينة� ،إمنا من باب حماولة �إ�ستعادة
الدولة و�إعادة تفعيل م�ؤ�س�ساتها .فامل�س�ألة� ،إذاً ،هي �سيا�سية
بامتياز تتعلق بامل�ستوى الوطني الكامل �أكرث منه من
امل�ستوى املحلي اجلزئي .وال�سيا�سة هنا ال تعني بال�ضرورة
الإمناء املحلي و�إدارة ال�ش�ؤون اليومية للمواطنني على �صعيد

البلدية .فالبلديات وطريقة انتخاب �أع�ضائها هما جز ٌء من
الهرمية التي �أو�صلت الأفراد يف لبنان لأن يكونوا رعايا
و�أبناء عائالت وطوائف� ،أكرث من كونهم مواطنني يف دولة
يحكمهم القانون ويحدد واجباتهم وحقوقهم.
تكاد احلملة االنتخابية ،وتالياً احلركة ال�سيا�سية املن�شودة،
ال�سيا�سي
تتمحور حول فكرة حمورية مفادها �أن النظام
ّ
ٌ
مرتهل حالياً وهو نظا ٌم م�أزو ٌم وفا�شل ،ونحن من ّر مبرحل ٍة
�إنتقالية يجب الإ�ستفادة منها لالنتقال �إىل الدولة املدنية
والعادلة .وبالتايل ،ف�إن الفر�صة التي ّقدمتها الإنتخابات
البلدية تتيح تعريته �أكرث� ،إذ �أن ّ
كل ا�ستفتاء �شعبي هوخطر
على النخب احلاكمة ،وهو فر�صة للنا�س الراغبة يف التخل�ص
منها واملت�ضررة من الو�ضع القائم لإظهار قوتها ومكانتها يف
ميزان القوى .بالن�سبة �إىل احلركة ،الغمار االنتخابي البلدي
ال يهدف بال�ضرورة �إىل الو�صول �إىل ال�سلطة املحلية،
�سيا�سي يواجه النخب احلاكمة .و�سعت احلملة �إىل ربط
�إمنا هو خطوة من �أجل تغيري ميزان القوة ل�صالح القوى
ّ
م�شاكل القرى واملدن« ،بحيث �أن الهموم الأ�سا�س ّية التي
الإعرتا�ضية يف لبنان �ضد النظام احلاكم.
يعاين منها اللبنان ّيون واللبنان ّيات يف بلداتهم املختلفة
لي�ست خمتلفة ،وهي جتمعهم وال تفرقهم» .4مع الأخذ
ال لتجهيل الفاعل
كان جلياً �أن احلركة تخو�ض الغمار ال�سيا�سي بر�ؤي ٍة وا�ضحة بخ�صو�صيات كل منطقة بعني الإعتبار ،مت الرتكيز على
ال التبا�س فيها .ا�سرتاتيجية احلملة خالل االنتخابات النهج الفا�سد الذي طال جميع مناطق لبنان .فمث ًال،
البلدية اعتمدت على القول �صراح ًة ب�أن الطبقة احلاكمة ،كانت املر�شحة كلود مرجي يف جبيل تخو�ض احلملة
كونها مافيات� ،سرقت املال العام ،ومن �ضمنها �أموال �ضد خ�صخ�صة املرافق العامة يف جبيل ،وا�صف ًة �إياها
حددت بـ«�سوليدير  ،»2من �أجل ت�سليط ال�ضوء على النهج
البلديات ،للمنفعة ال�شخ�صية .هذه الفل�سفة ّ
خطاب احلملة ،خ�صو�صاً جلهة التهجم ال�صريح على الواحد الذي بد�أ مع ومل ينته عند «�سوليدير» يف و�سط
النخب احلاكمة ،مناف�ستها الأ�سا�سية .فلج�أت احلملة مث ًال بريوتُ .ق ّدم التكامل بني جبيل وبريوت و�صيدا على �أنه
ال�شعبي نهج واحد من احلكم.
يقدم بالأرقام حجم الدعم
�إىل ٍ
�صوري ّ
عر�ض ّ
ّ
للنخب احلاكمة ،من �أجل نفي �صفة التمثيل احل�صري بو�ضوح ،احلركة تخو�ض الإنتخابات �ضد النظام ،كم�س ّب ٍب
املحلي ،ومل ت�س َع �إىل
أ�سا�سي للخلل على امل�ستوى
ّ
واملطلقة التي تدعيها .بح�سب هذا التمرين ،ميثّل «احلزب � ّ
إ�شرتاكي» ن�سبة ال تتعدى  5.3يف املئة من الو�صول �إىل ال�سلطة املحلية لتنفيذ م�شاريع الإمناء مبعزلٍ
التقدمي ال
ّ
ّ
اللبنانيني ،و«حركة �أمل»  8.8يف املئة ،و«التيار الوطني عن الأزمة ال�سيا�س ّية التي �س ّببها النظام.
احلر»  13.7يف املئة ،و«تيار امل�ستقبل»  29يف املئة .ولفتت
احلملة �إىل �أن هذه الفئات قلماً يتواجد لها ٌ
�شعبي الحملة االنتخابية :إلى
متثيل ّ
حمدد ي�أخذ معامله من حدود تواجد المواجهة
خارج نطاقٍ جغرا ّيف ّ
�أبناء طائفة معينة .فما ميكن �أن تقدمه «مواطنون ومواطنات» لقد و�ضعت احلركة برناجماً �إنتخابياً بلدياً �شام ًال ال يتعلق
ب�شكل
تناق�ض تا ّم مع هذه املعادلة املحدودة جغرافياً .فقط ببلدية معينة �إمنا ي�شمل العمل البلدي
ي�أتي على ٍ
ٍ
و�ضعت احلملة الإنتخابات البلدية يف �سياق النظام عام ،ويتناول ال�صالحيات والعقبات القانونية وامل�سائل
ال�سيا�سي الذي بني بعد احلرب .فامل�شاكل التي تواجه االقت�صادية اخلدماتية .وقد �صيغ الربنامج بلغ ٍة مبا�شرة
ّ
املدن والبلدات لي�ست فقط حمدودة بالزمان واملكان ،حتاكي الواقع امل�أزوم للدولة ،حماو ًال تقدمي احللول .و ُبني
منعزلة عن ال�سياق الوطني العام� ،إمنا هي نتاج نهج على معاينة وت�شخي�ص ّ
حمددة للمرحلة
وخطة عمل ّ
معني ت�ستفيد منه �سلطة املال التي تلتهم م�صالح النا�س ،الإنتقالية.عك�ست احلملة الإنتخابية الأ�سلوب ال�سيا�سي
وت�صفّي �أي�ضاً الأر�ض من خالل الق�ضاء على امل�ساحات الذي اعتمدته يف خطابها ال�سيا�سي ،جلهة املواجهة
العامة ،وتدفع ال�شعب �إىل الهجرة .في�أتي التناف�س البلدي املبا�شرة .فتوجهت بو�سطة «مواطنون ومواطنات» برفقة
كم�ساحة يهتم بها وجهاء العائالت ومندوبي الأحزاب ،الإعالم �إىل الو�سط التجاري والواجهة البحرية لبريوت
من �أجل ت�شكل «وجهاء جدد» على ال�صعيد املحلي ،لت�سليط ال�ضوء املبا�شر على الف�ساد و�سرقة احليز العام.
هدفهم �إر�ضاء الزعامات التقليدية واملالية يف مرحلة �أوىل كذلك ،رف�ضت احلملة ب�شخ�ص مر�شحها يف طرابل�س،
امل�شاريع التي حتاك للمدينة �ضمن النهج الواحد ،كردم
من �أجل الإ�ستفادة منهم يف مرحلة تالية.
ينتج عن هذه املقاربة الإبتعاد التام عن �سيا�سة جتهيل البحر واملر�آب .بذلك ،مت خو�ض التحدي بغ�ض النظر
الفاعل .فالطبقة احلاكمة هي امل�س�ؤولة الأ�سا�س ّية عن عن النتائج .فقد �أتى �أ�سا�ساً لت�سجيل ٍ
مبدئي
موقف ّ
ترهل الدولة وخدماتها .وما ي�شكو منه املجتمع اللبناين يعك�س القناعة باملواجهة من جهة ،وحماولة �إزعاج هذا
«له �أ�سبابه و�أربابه .وله حلوله �أي�ضاً» .لذلك ،ق ّررت احلركة النظام بكامل عنا�صره وتفرعاته من جهة �أخرى .فخا�ضت
خو�ض الإنتخابات على �صعيد املدن والبلدات املختلفة احلركة االنتخابات البلدية يف مدينة جبيل مث ًال رف�ضاً
وبخطاب ملبد�أ التزكية .بالإ�ضافة �إىل ذلك ،اعتمدت احلملة على
يف لبنان ،ولو من خالل الرت�شّ ح مبقعدٍ واحد،
ٍ

فل�سفة املواجهة من خالل الربامج مع اجلميع ،خ�صو�صاً
يف بريوت .فالئحة «مواطنون ومواطنات» كانت الوحيدة
التي مل ترف�ض امل�شاركة يف املناظرة التي دعا اليها معهد
العلوم ال�سيا�سية يف «جامعة القدي�س يو�سف» .وت�ساءلت
احلملة ،نتيجة «الته ّرب» يف �آخر حلظة من مناظرة �إنتخابية،
عن مدى جر�أة الآخرين يف مواجهة �سلطة املليارات
وامليلي�شيات ،يف �إ�شار ٍة غري مبا�شرة لالئحة «بريوت
مدينتي» .يعك�س موقف احلركة هذا قرارها الوا�ضح
باملواجهة املبا�شرة وغري املهادنة منذ حلظة �إعالنها وبعدها.
إعادة السياسة إلى
ّ
اإلنتخابات البلدية

لقد بدا جلياً �أن املواجهة املبا�شرة وت�سمية الأ�شياء ب�أ�سمائها
هو العنوان العري�ض حلملة «مواطنون ومواطنات يف دولة».
�أما اال�ساليب الأخرى التي تبنتها لوائح ال�سلطة �أو لوائح
املجتمع املدين فهي بالن�سبة �إىل �شربل نحا�س ،حماوالت
خللق م�سافة ،ال بل الف�صل بني املواطن وال�سيا�سة .5ففي
االنتخابات البلدية ،ح�ضرت �أدبيات و�سرديات من �ش�أنها
�أن تبعد النا�س عن ال�سيا�سة ،مثل :العائالت ،الإمناء،
واملجتمع املدين .وهذه امل�صطلحات الثالثة ،بر�أيه ،لي�ست
�إال نفياً لل�سيا�سة .فالإمناء يعد بالربامج على ال�صعيد
املحلي لإخفاء ق�صور الدولة وامل�ؤ�س�سات الر�سمية يف
حتمل م�س�ؤولياتها جتاه املجتمع .ومفهوم العائالت يربر
ظهور وجهاء حمليني لديهم مونة على قاعدة �شعبية
حملية ،وهدفهم �إر�ضاء الزعماء �أو الأحزاب التقليدية.
�أما املجتمع املدين الذي يخو�ض االنتخابات فهو ال-
�سيا�سي ،ي�أتي بت�شكالت ت�سعى لإ�ستبدال للحلول
ّ
ّ
حمل النخب الفا�سدة التقليدية ،ما يغ ّيب مبد�أ املحا�سبة
وحتميل امل�س�ؤولية.
يف هذا ال�سياق ،ي�أتي املوقف من النظام والف�ساد وال�سرقة
ال�سيا�سي .فاحلركة ال تهدف �إىل بناء
كمحو ٍر للعمل
ّ
�إئتالفات ظرف ّية ،ميكن �أن ينفرط عقدها غداة �إعالن
النتائج الإنتخابية .الهدف كان تثبيت الوجود يف ّ
كل
مناطق لبنان وت�أكيد وجود خيار ثالث �أمام اللبنانيني
يدعوهم �إىل الإلتفاف حوله ،من �أجل بناء دولة مدن ّية
دميقراط ّية ،عادلة وقادرة.
جتدون املقالة يف ن�سختها الكاملة مع املراجع على املوقع الإلكرتوين للمفكرة
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ّ
ّ
اإلنتخابات النيابية في نصوصها القانونية األولى:
ّ
ّ
ّ
و«الطائفية»
المتصرفية إلى اإلنتداب ،بأولوية «المصالح»
من

وسام اللحام
�شهد لبنان خالل تاريخه احلديث جمموع ًة من النظم
القانون ّية التي ترعى العملية الإنتخابية فيه .عند
يتم الرتكيز على القانون الذي
ا�ستح�ضارها ،غالباً ما ّ
�صدر يف عهد الرئي�س ف�ؤاد �شهاب ()1964-1958
ويعرف با�سم «قانون ال�ستني» ،نظراً لأهم ّيته �ضمن
احلياة ال�سيا�س ّية يف لبنان ،ويف توزيع القوى داخل
جمل�س الن ّواب.
لكن هذا القانون مل يخرج من العدم ،بل جاء
بعد جمموع ٍة كبرية من الن�صو�ص التي حكمت
الإنتخابات ،و�أر�ست قواعد ما برحت خطوطها
الرئي�س ّية قائم ًة حتى يومنا هذا.
لذلك ،ومع طرح قانون الإنتخاب للنقا�ش ،يبدو
إنتخابي على �إمتداد
من املفيد تت ّبع م�سار لبنان ال ّ
املراحل التاريخ ّية ،منذ التجربة الإنتخاب ّية الأوىل يف
زمن مت�صرف ّية جبل لبنان حتى مرحلة الإ�ستقالل.
ّ
المتصرفية:
حقبة
اإلنتخاب للمرة األولى

املعدل
أ�سا�سي ّ
ّن�صت املادة العا�شرة من نظام املت�صرف ّية ال ّ
�سنة  1864على التايل�« :إن ّ
ين�صبهم املت�صرفون
احلكام ّ
بخالف �أع�ضاء جمل�س االدارة 1ف�إنهم ينتخبون مبعرفة
م�شايخ القرى ،كما �أن �إنتخاب ال�شيخ يكون مبعرفة �أهل
يجدد �إنتخاب
القرية .ثم �أن �أع�ضاء جمل�س الإدارة ّ
ثلثهم ّ
كل �سنتني ،ويجوز تكرير �إنتخاب َمن انقطعت
مدة ع�ضويتهم».
هذا الن�ص �أدخل مبد أ� الإنتخاب للمرة الأوىل �إىل لبنان،
ولكنه جعل عملية الإقرتاع جتري على درجتني :ينتخب
ذكور ّ
كل قرية الذين �أمتوا � 15سنة و�أقاموا يف القرية خلم�س
ٍ
�سنوات متتالية «�شيخ �صلح» .ثم يجتمع م�شايخ ال�صلح
يحدده املت�ص ّرف� ،إما يف مركز الق�ضاء �أو يف مركز
يوم ّ
يف ٍ
املت�صرف ّية ،لإنتخاب ع�ضو جمل�س الإدارة.
يف الواقع ،افتقرت هذه الإنتخابات ّ
لكل مق ّومات النزاهة
واحلر ّية ب�سبب �ضغوط املت�ص ّرف وتدخّ ل القنا�صل،
علماً �أن الإقرتاع مل يكن حتى �سر ّياً بل كان يتوجب
على املقرتع �أن يوقّع ورقة �إنتخابه ،وعلى �شيخ ال�صلح �أن
الر�سمي.
يختمها �أي�ضاً بختمه
ّ
يف �سنة ّ ،1907مت �إدخال مبد�أ �سر ّية الت�صويت من خالل
أ�سا�سي� ،صارت جتري عملية الإنتخاب
تعديل النظام ال ّ
«بال تدخّ ل احلكومة» ،على �أن ي�ضع امل�شايخ «�أ�صواتهم
ب�أيديهم يف علبة خمتومة بختم جمل�س الإدارة ويجب �أن
ال يكون على تلك الأ�صوات �أقل عالمة متيزها.»...

فرن�سي كبري يحمل لقب
موظف
�إدار ّي ًة على ر�أ�سها ٌ
ّ
«احلاكم» تناط به ال�سلطة التنفيذ ّية ،بح�سب املادة
ال�ساد�سة من هذا القرار� .إىل جانب احلاكم� ،أن�ش�أ
القرار ما عرف باللجنة الإدار ّية ،وهي هيئ ٌة �إ�ست�شارية
ال تتمتع ب�أية �سلط ٍة فعل ّيةٍ ،تت�ألف من خم�سة ع�شر
ع�ضواً مع ّينني ميثّلون الطوائف .تنح�صر �صالحياتها
ب�إبداء الر�أي لي�س �أكرث .الحقاًّ ،مت الغاء هذه اللجنة،
منتخب وفقا لأحكام
متثيلي
ٍ
وا�ستعي�ض عنها ٍ
مبجل�س ّ
القرار  1307ال�صادر يف � 10آذار �سنة  1922عن
ال�سامي بالوكالة روبري دي كي ،والذي ميكن
املفو�ض
ّ
اعتباره �أول قانون متكامل للإنتخاب يف لبنان.
عم ًال ب�أحكام هذا القرار ،يت�ألف املجل�س التمثيلي
من ثالثني 2ع�ضواً (املادة الأوىل) ،منتخبني على
درجتني وفقاً لل�شكل التايل :ينتخب الناخبون
حقبة اإلنتداب
الأولون ،امل�ؤلفون من الذكور الذين �أمتوا الواحد
أوال ً :اإلنتخابات في لبنان الكبير
مع �إعالن دولة لبنان الكبري� ،أ�صدر اجلرنال غورو يف والع�شرين من عمرهم ،املندوبني الذين يقومون
الأول من �أيلول �سنة  1920قراراً يحمل الرقم  336بدورهم بانتخاب �أع�ضاء املجل�س التمثيلي .فيكون
مندوب واحد عن ّ
كل  250ناخباً �أولياً ،وع�ض ٌو
ّنظم عمل امل� ّؤ�س�سات يف لبنان الكبري� .أوجد هيكلي ًة هناك
ٌ

يف املجل�س التمثيلي عن ّ
كل � 20ألف مواطن (املادة
 11من القرار).
يف � 21آذار � ،1922أ�صدر حاكم لبنان الكبري ترابو
القرار رقم  ،1240وو ّزع مبوجبه املقاعد على الطوائف
حددها قرار املفو�ض
وفقاً للن�سبة التمثيلية التي ّ
وق�سمها على الدوائر الإنتخابية التي كانت
ال�ساميّ ،
ّ
تت�ألف من :مدينة بريوت (خم�سة نواب) ،ومدينة
طرابل�س (نائب) ،و�ألوية (اليوم ،ا�سمها حمافظات)
جبل لبنان (ثمانية نواب) ،وال�شمال (�أربعة نواب)،
واجلنوب (�ستة نواب) ،والبقاع (�ستة نواب).
ال�سامي اجلديد موري�س �ساراي،
عمد املف ّو�ض
ّ
العلماين النزعة واملعادي للم�ؤ�س�سة الدين ّية� ،إىل ّ
حل
ّ
التمثيلي الذي انتخب يف �أيار  ،1922وقام
املجل�س
ّ
ب�إعداد م�شروع قانون جديد للإنتخابات ّن�صت ما ّدته
الطائفي للمقاعد النياب ّية،
الأوىل على �إلغاء التوزيع
ّ
ٍ
إنتخابات
أكرثي على دورتني يف �
وتب ّني النظام ال ّ
مبا�شرةٍ ،وعلى درج ٍة واحدة.
كان هدف �ساراي ،وفقاً ملا �أورده يف تقري ٍر �أر�سله �إىل

احلد من الطائف ّية ،ومن نفوذ �أ�صحاب
فرن�سا ،هو ّ
ر�أ�س املال يف املدن ومالك الأرا�ضي يف الريف .لكن
وزارة اخلارج ّية الفرن�س ّية مل تكن بحما�سة مف ّو�ضها
ال�سامي� ،إذ ر�أت يف امل�شروع تهديداً مل�صاحلها يف لبنان
ّ
واملنطقة .ف�أبرقت �إىل �ساراي ت�أمره باملحافظة على
إداري نف�سه
التوزيع
الطائفي ،واعتماد التق�سيم ال ّ
ّ
يف الإنتخابات التالية .وهكذا� ،أجريت الإنتخابات
يف  28حزيران و 12متوز  1925وفقا لأحكام القرار
.1307
اللبنانية
ثانياً :اإلنتخابات في الجمهور ّية
ّ

مع �إقرار الد�ستور يف � 23أيار  1926حت ّول مو�ضوع
قانون الإنتخاب �إىل مادة د�ستور ّية� ،إذ ّن�صت املادة
 24القدمية منه على التايل« :ينتخب �أع�ضاء جمل�س
النواب وفقاً للقرار  1307امل�ؤ ّرخ يف � 8آذار �سنة ،1922
الذي يبقى نافذاً �إىل �أن ت�ضع ال�سلطة امل�شرتعة قانوناً
جديداً للإنتخابات»· وملّا كانت ال�سلطة الت�شريع ّية
وجمل�س لل�شيوخ
منتخب
جمل�س للنواب
ٍ
ٍ
تت�ألف من ٍ

معي� ،شكل �إلغاء هذا الأخري ودمج �أع�ضائه يف
ٍّ
جمل�س النواب �سنة  1927ال�سبب يف �إنق�سام الن ّواب
طيلة فرتة الإنتداب ،بني ن ّواب منتخبني ون ّواب
مع ّينني من قبل رئي�س اجلمهورية .فقد ن�صت املادة
املعدلة على التايل« :يت�ألف جمل�س النواب1- :
ّ 24
من نواب منتخبني يكون عددهم وكيفية انتخابهم
وفاقاً لأحكام القرار  2- )...( 1307من نواب معينني
مبر�سوم من رئي�س اجلمهورية يتخذه مبجل�س الوزراء
(� .)...أما عدد النواب املعينني فيوازي ن�صف عدد
النواب املنتخبني»
يف �سنة  ،1929انتهت والية جمل�س النواب .جرت
�إنتخابات جديدة يف  2حزيران  ،1929انبثق عنها
ؤلف من ثالثني ع�ضواً منتخباً وفقاً
جمل�س للنواب م� ٌ
ٌ
للنظام ال�سابقّ � ،أي على درجتني ،وخم�سة ع�شر
ع�ضواً معيناً.

ّ
وزع الرئيس أيوب
ثابت المقاعد النيابية:
 32للمسيح�يين و22
للمسلمين .لتهدئة
ّ
الفرنسي
الغضب ،أعاد
هيللو توز ً�يع المقاعد:
مسلما و30
25
ً
مسيحيا ..وبقيت
الحال كذلك حتى إقرار
المناصفة في الطائف.
ّ
�شكل اخلالف على الإنتخابات الرئا�سية �سنة

1932

كي يع ّلق الد�ستور ّ
ويحل
ذريع ًة للمفو�ض ال�سامي بون�سو ّ
جمل�س النواب .وبعد �إنق�ضاء �سنتني على هذا التدبري،
ق ّرر املفو�ض ال�سامي اجلديد داميان دي مرتيل �إعادة
احلياة التمثيل ّية �إىل لبنان ،لكن مع الإبقاء على الد�ستور
مع ّلقاً .وهكذا� ،أعاد القرار رقم  1تاريخ  2كانون الثاين
 1934جمل�س النواب �إىل الوجود ،و�أناط به ال�سلطة
احلق يف مراقبة �أعمال احلكومة .ومت
الت�شريع ّية ،من دون ّ
تنظيم طريقة �إنتخاب �أع�ضائه وعددهم ،بالقرار رقم 2
الذي �أدخل للمرة الأوىل يف تاريخ لبنان الإقرتاع العام
املبا�شر (املادة  6من القرار رقم  ،)2ولي�س على درجتني
كما ح�صل يف املا�ضي .مبوجب هذا القرار� ،صار جمل�س
النواب يت�ألف من خم�سة وع�شرين ع�ضواً� :سبعة
يعينهم رئي�س اجلمهورية ،وثمانية ع�شر منتخبني «على
�أ�سا�س نائب عن ّ
كل خم�سني �ألف �ساكن» (املادة  4من
القرار رقم  ،)1مو ّزعني على الطوائف مع الإبقاء على
املحافظة كدائرة �إنتخاب ّية.
ال�سامي العمل بالد�ستور �سنة ،1937
�أعاد املفو�ض
ّ
وكان قد �سمح ملجل�س النواب �سنة  1936ب�إنتخاب
رئي�س للجمهورية .ويف  24متوز � ،1937أ�صدر الرئي�س
ٍ
اميل �إ ّده املر�سوم  EC/891القا�ضي ّ
بحل جمل�س
النواب ،ودعوة الهيئات الإنتخاب ّية لإنتخاب املجل�س
اجلديد يف  24ت�شرين الأول .1937
يف ال�سابع من ت�شرين الأول � ،1937أ�صدر املفو�ض
ال�سامي القرار رقم  135الذي جعل عدد النواب
املنتخبني  42ع�ضواً واملع ّينني  21ع�ضواً .وبالتايل،
�أ�صبح جمل�س النواب يت�ألف من ثالثة و�ستني نائباً،
فجرت الإنتخابات وفقاً للقرار رقم .2
اإلنتخاب في حقبة
اإلستقالل

�إندلعت احلرب العامل ّية الثان ّيةّ ،
فحل املفو�ض ال�سامي
غربيال بيو جمل�س النواب وع ّلق العمل بالد�ستور
من جديد .وعقب هزمية فرن�سا «الفي�شية» ودخول

قوات «فرن�سا احل ّرة» واجلي�ش الإنكليزي �سنة
�إىل لبنان� ،أ�صدر اجلرنال كاترو القرار رقم  129تاريخ
وعدل يف املادة الثالثة منه الد�ستور
� 18أذار ّ ،1943
بحيث �ألغى فئة الن ّواب املع ّينني ،وبات املجل�س
يت�ألف فقط من ن ّواب منتخبني.
املعدل الإنتخابي
املعي �أيوب ثابت ن�سبة ّ
ّ
حدد الرئي�س ّ
كل � 23ألف مواطن ،وو ّزع املقاعد مانحاً
بنائب عن ّ
ٍ
امل�سيحيني  32مقعداً وامل�سلمني  22فقط .ما ّ
�شكل
الطائفي ،ا�ستدعى تدخّ الت لإيجاد
�سبباً للخالف
ّ
الفرن�سي اجلديد
�صيغة توافق ّية .ف�أقدم املندوب
ّ
جان هيللو (القرار رقم  312تاريخ  31متوز )1943
على �إعادة توزيع املقاعد ،بحيث بات يت�ألف جمل�س
النواب من خم�سة وخم�سني ع�ضواً 25 :م�سلماً و30
م�سيحياًّ � ،أي �أنّ ّ
كل خم�سة نواب م�سلمني يقابلهم
ظل العمل بهذه القاعدة �سارياً
�ستة م�سيحينيّ .
حتى �إتفاق الطائف لتحل حملها «املنا�صفة» ،علماً
�أن الإنتخابات جرت عم ًال بالقرار رقم � ،2إذ ّمت فقط
امل�س
تعديل عدد املقاعد والتوزيع
الطائفي من دون ّ
ّ
بهيكلية القرار الأ�سا�س ّية.
ّ
�شكلت القوانني التي �صدرت يف فرتة الإنتداب الإطار
الذي ّ
حتكم ّ
بكل النظم الإنتخابية التي عرفها لبنان
منذ الإ�ستقالل وحتى اليوم .فجميع الإنتخابات
أكرثي والتوزيع
التي �شهدها لبنان اعتمدت النظام ال ّ
الطائفي ،لكنها اختلفت جلهة تق�سيم الدوائر� .إذ
ّ
يختلف التوزيع خدم ًة مل�صالح املم�سكني بال�سلطة.
انتخابات جمل�س  1947جرت وفقاً لأحكام القرار
رقم  2مع تعديالته ،بينما مت �إقرار قانون جديد �سنة
 1950جرت على �أ�سا�سه انتخابات �سنة  .1951فيه،
رفع عدد النواب �إىل  77مع االبقاء على املحافظة
كدائرة انتخابية يف بريوت والبقاع واجلنوب ،يف
حني اعتمد الق�ضاء كدائرة يف حمافظتي جبل لبنان
وال�شمال .وقد �سار الرئي�س كميل �شمعون على
النهج ذاته ،ف�أدخل تعديالت 3على قانون 1950
1941

وق�سم لبنان �إىل
بحيث تقل�ص عدد النواب �إىل ّ ،44
ت�ضم �أكرث من مقعدين
 33دائرة �إنتخابية �صغرية ،ال ّ
بهدف �ضرب خ�صومه وت�شتيت قواهم .الأمر عينه
ان�سحب على انتخابات � ،1957إذا �أعاد الرئي�س
�شمعون تق�سيم الدوائر التي �أ�صبحت  27دائرة مع
رفع عدد النواب �إىل .66
لقد تك ّر�س قانون االنتخابات القائم على النظام
أكرثي والدوائر الكربى كو�سيلة ت�ستخدمها ال�سلطة
ال ّ
ال�سيا�س ّية للحفاظ على م�صاحلها وت�أبيد اخلطاب
الطائفي ومنطق املحا�ص�صة والزبائنية .والغريب �أن
فرتة الإنتداب كانت تعتمد لإحت�ساب عدد �أع�ضاء
إنتخابي وفقاً لإح�صاء
املجال�س النياب ّية على املعدل ال ّ
دوري لل�سكان .ال بل �أن القرار رقم � 312سنة 1943
ّ
ن�ص يف مادته الثانية على �ضرورة �إجراء
املذكور �سابقاًّ ،
«�إح�صاء عام لأهايل لبنان» يف مد ٍة ال تتجاوز ال�سنتني
من تاريخ القرار .غري �أن هذا االح�صاء املوعود مل
يح�صل �إطالقاً� ،إذ منعت املقاربة الطائف ّية ّ
كل تعدا ٍد
علمي ّ
ل�سكان لبنان ،وانف�صل قانون الإنتخابات منذ
ّ
إجتماعي للبالد ،وبات يرتبط
ل
ا
الواقع
عن
1943
ّ
كل ّياً بتوازن امل�صالح بني خمتلف القوى الطائف ّية
املهيمنة على ال�سلطة.

أ�سا�سي ،كان جمل�س الإدارة يت�ألف من
 1 .1عم ًال باملادة الثانية من النظام ال ّ
 12ع�ضواً موزعني على الطوائف ( 4موارنة 3 ،دروز 2 ،روم �أرثوذك�س،
و�شيعي واحد).
�سني واحد،
ّ
كاثوليكي واحدّ ،
ّ
 2 .2ا�ستند القرار على نتائج �إح�صاء �سنة  1922لتحديد الن�سب التمثيلية يف
املجل�س.
 3 .3من التعديالت املهمة �أي�ضا �إعطاء املر�أة احلا�صلة على ال�شهادة االبتدائية
حق االقرتاع (املادة  )21وكذلك جعل االقرتاع اجباريا (املادة .)23
ال�صور� - :ص : 14هوية من االربعينيات تظهر عليها اختام االنتخابات النيابية
ل�سنتي  1951و1953
�ص  :15هوية لدولة لبنان الكبري �صدرت �سنة 1921وحتمل علىظهرها ختم امل�شاركة يف انتخابات 1929

16

العدد  ،41تموز /يوليو 2016

تفكيك العنصرية

ّ
الجماعية للسور�يين:
التوقيفات

تكر يس لإلستغالل وتغييب للقضاء

غيدة فرنجية
يف الأيام الأربعة الأخرية من �شهر حزيران  ،2016التي
تلت تفجريات القاع ،جتاوز عدد املواطنني ال�سوريني
الذين مت توقيفهم من قبل اجلي�ش اللبناين � 1170شخ�صاً
يف مناطق خمتلفة من لبنان ،علماً �أن اجلي�ش كان يداهم
جتمعات الالجئني ويوقف ع�شرات ال�سوريني يومياً قبل
هذه التفجريات 1.وعلى الرغم من �إطالق �سراح معظم
املوقوفني �سريعاً ،ترتافق هذه املداهمات والتوقيفات
اجلماعية مع �سوء معاملة للموقوفني �أ ّدت �إىل وفاة رجل
�ستيني ،يف ّ
العن�صري وقرارات
ظل ت�صاعد اخلطاب العام
ّ
ّ
منع التج ّول املخالفة للقانون واملطالبات بعودة ال�سوريني
�إىل «مناطق �آمنة» يف �سوريا .تطرح هذه التوقيفات
اجلماع ّية عدداً من املالحظات القانونية ،نورد هنا �إثنني
من �أبرزها.
ّ
للجوء
جماعي
عقاب
ٍ
إضطراريّ

يف جميع بياناته ،ي ّربر اجلي�ش التوقيفات بـ«وجود» �أو
«جت ّول» ال�سور ّيني بطريق ٍة «غري �شرع ّية» داخل الأرا�ضي
اللبنان ّية .وعلى الرغم من عدم قانونية هذه امل�صطلحات،
احلق
�شرعي» طاملا �أن ّ
�إذ ال ميكن �أن يكون «الوجود» «غري ّ

بالوجود هو من احلقوق الطبيع ّية املالزمة ّ
لكل �إن�سان،
يظهر �أن هذه املمار�سات ت�أتي لتعاقب ال�سوريني على
فعل �أرغمتهم الدولة اللبنان ّية على ارتكابهّ � ،أي عدم
ٍ
جتديد الإقامة .فتكر�س بذلك �إ�ستمرار دائرة العقاب
والإ�ستغالل.
فقد بد�أ جتريد ال�سوريني من �سندات الإقامة الر�سمية
ب�شكل ممنهج منذ نهاية العام  ،2014حني فر�ض الأمن
العام �شروطاً تعجيز ّية وكلف ًة باهظة لتمديد �إقامتهم .و�إذ
جاءت هذه الإجراءات تنفيذاً ل�سيا�سة جمل�س الوزراء
بخف�ض �أعداد ال�سور ّيني يف لبنان ،تراها جتاهلت حالة
إ�ضطراري ،وو�ضعت العديد من ال�سوريني �أمام
اللجوء ال
ّ
خيارين� :إما مغادرة لبنان (وهو خيا ٌر غري متوف ٍر للعديد
منهم) �أو البقاء يف لبنان من دون �سند �إقامةٍ ،وتالياً البقاء
يقدر �أن ن�سبة
عر�ضة للتوقيف والإ�ستغالل .وبالفعلّ ،
ترتاوح ما بني  60و 70يف املئة من الالجئني ال�سوريني
القانوين بعد العام  ،2015يف حني �أن
فقدوا و�ضعهم
ّ
الأعراف الدول ّية تفر�ض منح �إقامات ر�سم ّية ملن ال خيار
لهم �سوى البقاء يف بلد اللجوء ،وهو ما قامت به الأردن
حني �أعفت جميع ال�سوريني املقيمني على �أرا�ضيها
والذين بلغ عددهم مليون و ٢٠٠الف مواطن من �شرط
احل�صول على �سند �إقامة.
وانطالقاً من ذلك� ،صنعت الدولة اللبنانية و�ضعاً قانونياً

ه�شّ اً لل�سوريني ي�سمح بتوقيفهم ب� ّأي حلظ ٍة وب� ّأي مكان،
كما ّ
ي�شكل و�سيلة �ضغطٍ على املجتمع الدو ّيل املتلكئ
ليتحمل م�س�ؤولياته جتاه النزاع يف �سوريا والهاربني منه.
ّ
وت�أتي هذه التوقيفات اجلماع ّية يف �سياق �إ�ستغالل هذه
اله�شا�شة القانون ّية ،وتعري�ض املوقوفني ملعامل ٍة مهينة
للكرامة الإن�سان ّية .فحرمان جمموعة من الأ�شخا�ص من
الر�سمي بوجودهم ينتج حتماً جتريداً لكرامتهم
الإعرتاف
ّ
ال�شخ�ص ّية واجلماع ّية .وتتكر�س دائرة العقاب هذه عرب
�إطالق �سراح معظم املوقوفني ،من دون منحهم � ّأي �سندٍ
ر�سمي �أو ت�سوية �أو�ضاعهم ،ما ي�سمح بتوقيفهم جمدداً
ّ
عند احلاجة.
ّ
ّ
الهوة بين السور يين
توسيع
والقضاء

حت�صل هذه املداهمات والتوقيفات اجلماعية الناجتة عنها
يتم �إطالق �سراح معظم
خارج � ّأي �إطا ٍر
ق�ضائي ،كما ّ
ّ
املوقوفني من دون �أن ميثلوا �أمام �أو يحالوا �إىل الق�ضاء،
الر�سمي للتوقيف (عدم جتديد
على الرغم من �أن التربير
ّ
الإقامة) قد ي�ستدعي املالحقة الق�ضائية .وال �شك �أن
ر�سمي للإقامة �أ ّدى
جتريد العديد من ال�سور ّيني من �سندٍ ّ
اىل �إق�صائهم من حماية الق�ضاء وحرمانهم من �إمكانية
اللجوء �إليه للمطالبة بحقوقهم عند �إنتهاكها .لكن هذه

فتتو�سع
التوقيفات ت�ساهم �أي�ضاً يف �إبعاد الق�ضاء عنهمّ ،
وتتعمق اله ّوة بني ال�سور ّيني وامل�ؤ�س�سة الق�ضائ ّية .ما ي�شري
ّ
�إىل �أن هذه التوقيفات ال تهدف �إىل �إخ�ضاع ال�سوريني
للقانون الذين �أرغموا على خمالفته �أ�ص ًال ،بل على
العك�س� ،إىل �إبقائهم خارجني عن القانون ،وعن حماية
القانون والق�ضاء.
هكذا ،تكتمل دائرة العقاب والإ�ستغالل :فالأمن العام
يج ّرد ال�سور ّيني من �سندات الإقامة الر�سم ّية ،واجلي�ش
يداهم ويوقف املج ّردين من الإقامة ،والبلديات تطردهم
من نطاقها ،و�أ�صحاب العمل ي�ستغلونهم �ضمن ٍ
�شروط
عمل غري �إن�سان ّية ،ويتم ذلك ك ّله من دون �أن
وظروف ٍ
يتمكنوا من املطالبة بحماية الق�ضاء �أو املثول �أمامه للدفاع
عن �أنف�سهم و�إيقاف هذه الدائرة.
�أمام هذا الواقع ،ال تزال ال�سلطات اللبنان ّية م�ستمرة
ب�صناعة اله�شا�شة ،وتكري�س اال�ستغالل ،على الرغم من
خطورتهما وعدم خدمتهما للم�صلحة والأمن العا ّمني.
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