اإلثنين  7تشرين الثاني  2016العدد 3027

مجتمع وإقتصاد

7

اضاءة

ّ
َ
الكائن «الحديث» في وجه المحاكم الدينية
محمد نزال

الـنــاشـطــات لـ ًـاعـتـصــام أمــامــه ،وهــي
تصرخ منفعلة" :الفساد الفسادّ ،
جوا
ّ
جوا العمامات".
يـ ــأتـ ــي هـ ـ ــذا "االنـ ـ ـصـ ـ ـه ـ ــار" ف ـ ــي وق ــت
ي ـج ـه ــد فـ ـي ــه بـ ـع ــض املـ ـش ــاي ــخ عـلــى
تصوير القضية بأنها ٌ
نزاع قائم بني
ُمتدينني ُيطبقون الشرع وعلمانيني
إلغائيني ،وهو ما ُيترجمه فعل أحد
املشايخ الشرعيني عندما طلب من
إحـ ـ ــدى ال ـص ـح ــاف ـي ــات "أن ت ـق ــف مــع
مذهبها" وهي تتناول القضية!
ُم ـ ــن يـ ـت ــأم ــل ف ـ ــي "طـ ـبـ ـيـ ـع ــة" ال ـف ـئ ــات
املـ ـش ــارك ــةُ ،يـ ـ ــدرك أن األم ـ ــر حـقــوقــي
ب ـح ــت ،وهـ ــو ب ـخ ــاف ك ــلُ م ــا يجهد
عليه القضاة الشرعيون املستفيدون
م ــن تــركـيـبــة ه ــذا ال ـن ـظــام ال ــذك ــوري.
آب ـ ــاء وأم ـ ـهـ ــات ،ي ــاف ـع ــون وكـ ـب ــار في
ّ
الـســن كــانــوا ُ ُمنفعلني وهــم ُي ــرددون
ّ
ال ـش ـعــارات امل ـن ــددة بــأحـكــام املحاكم
الشرعية .وعلى الرغم من أن الهدف
مــن "التجمهر" أمــام مخفر الغبيري
ه ــو ال ـت ـض ــام ــن وامل ـط ــال ـب ــة ب ــإط ــاق
سـ ـ ــراح ف ــاط ـم ــة ،إال أن امل ـط ـل ــب ك ــان
أوس ـ ـ ـ ــع ،وهـ ـ ــو ي ـش ـم ــل الـ ـسـ ـع ــي إل ــى
ّ
رفــع ســن الـحـضــانــة وإل ــى كــف أيــدي
ال ـق ـضــاة ال ــذك ــوري ــن ع ــن رس ــم أق ــدار
النساء باسم الشرع والنصوص.
ت ـق ــول إب ــراه ـي ــم إن ال ـح ـم ـلــة أطـلـقــت
هـ ــاش ـ ـتـ ــاغ جـ ـ ــدي ـ ـ ـدًا يـ ـحـ ـم ــل شـ ـع ــار:
"حضانتي ّ
ضد املحكمة الجعفرية"،
ّ
في خطوة تشجع على فضح الكثير
مــن قصص األم ـهــات املـظـلــومــات من
قبل املحكمةّ .أما بالنسبة إلى فاطمة،
فـقــد أمـهـلــت الـحـمـلــة املـعـنـيــن حتى
مساء اليوم كي ُيطلق سراحها ،وإال
فستستأنف تحركاتها االحتجاجية.
يـ ـق ــول الـ ـب ــاح ــث دوم ـي ـن ـي ــك أورف ـ ـ ــوا
فـ ــي ك ـت ــاب ــه "تـ ــاريـ ــخ ال ـف ـك ــر ال ـع ــربــي
واإلسـ ـ ــامـ ـ ــي" ،ف ــي مـ ـع ــرض ت ـنــاولــه
ألولى التشكيالت القدرية ،أن تبرير
عـمــل أي سلطة بــارتـبــاطـهــا املباشر
بـ ـ ــاإلرادة اإلل ـه ـيــة ك ــان م ــن املـفـتــرض
أن يــؤدي إلـ ُـى احتجاج تلقائي على
امل ـع ــاص ــي امل ــرت ـك ـب ــة ،ل ـي ـســرد ف ــي ما
ب ـع ــد نـ ـش ــوء املـ ــوقـ ــف الـ ـتـ ـم ــردي مــن
ُه ــذا ال ــواق ــع .ي ـق ــول أورفـ ـ ــوا إن أب ــرز
امل ّ
تمردين كانوا يحتجون على فكرة
أن يـكــون الـلــه هــو مــن يـسـ ّـبــب أفـعــال
هذه السلطة السيئة.

(مروان بو حيدر)

"ص َ
ّ
قبل عامني ،في جلسة ُ
زوجية،
لحة"
بـمـعـ ّـيــة رج ـ ّـل ديـ ــن ،كــانــت إي ـم ــان على
موعد مع تلقي إحدى َ
"أهول" صدمات
ُ ّ
حياتهاُ .يمكن الزوج أن يطلق زوجته،
ّ
وألي سبب
ِبـ ُـحـكــم ال ـشــرع ،متى ش ــاء،
كـ ــان ...ول ــو مــزاجــا .رض ــى الــزوجــة ِمــن
عدمه ،هنا ،ال ُي ّ
قدم في األمــر شيئًا أو
ّ
يــؤخــر .لــم تكن ابنة ا ّل ـ  32عامًا تعرف
ذلـ ــك .ك ــان ــت ت ـع ــرف أنـ ــه ي ــوج ــد ط ــاق،
ّ
لـكــن لــم تـكــن تـتـصـ ّـور أن ه ــذا َيحصل
إال ب ـم ــواف ـق ــة الـ ـط ــرف ــن .هـ ـ ــي ،كــأك ـثــر
ال ـن ــاس ،لـيـســت خـبـيــرة ف ــي الـشــريـعــة،
َ
ّ
وخــاصــة مــا تـعــرفــه أن "اإلسـ ــام كـ ّـرم
ّ
امل ـ ــرأة" .فــي تـلــك الـجـلـســة ،الـتــي غــيــرت
فهمها للعالم ال ــذي تعيش فـيــه ،كــان
"الشيخ" مصدومًا لكونها مصدومة،
َ
ـدور.
لكونها ال تـعــرف! أجــاد
تمثيل الـ ّ
َ
ت ـ ـ ــراه وت ـس ـم ـع ــه ،ف ـت ـك ــاد ت ـع ـت ـق ــد أنـ ــه
َ
ـوق والــواجـبــات"
يحمل ّ منشور "الـحـقـ ّ
َ
الزوجية في جيبه ،وأنــه يعرضه على
كـ ّـل زوج ــن ،أو َمــن ُ
سيصبحان كذلك
بعد لحظات ،أثناء عقد قرانهما .هذا
ال َيـحـصــل .ك ـ ّـل َم ــن ت ـ ّ
ـزوج "عـنــد شيخ"
ّ
َيـعــرف ذلــك .هــا هـ ّـي إيـمــان تكتشف أن
الدين ليس في صف ُ طموحها ،ومعه،
ّ
وربما أقوى ،أعراف املجتمع وتقاليده.
ّ
إنـهــا أضـعــف مما خــالــت يــومــا .كــان ال
ّ
ُبد لها ،وفق ما وصلت إليه ِمن قناعة،
أن تـنـقـلــب ِم ــن دور "ال ـل ـب ــوة" إل ــى دور
سي ّ
"النعجة"ُ .
مدها مجتمعها ،والحال
كذلك ،بمثل شعبي شهير" :اإليــد إللي
ما بتقدر عليها ،بوسها وادعي عليها
بــال ـك ـســر" .سـتــدخــل ف ــي ح ـيــاة زوجـ ّـيــة
فيها الكثير ِمــن "الـنـفــاق الـقـهــري" .في
النهاية ،ها هي اآلن تعيش مع أهلها
ّ
ب ــا طـ ــاق .ال ـ ــزوج رف ــض أن ُيـطــلـقـهــا،
وذلك "لتكسير رأسها" .زواريب الشرع
تـتـيــح ل ــه ذل ــك .أطـفــالـهــا َيـعـيـشــون مع
وال ــده ــم اآلن .ل ـيــس ل ـهــا حـضــانـتـهــم،
ّ
ف ـك ــل ـه ــم َيـ ــزيـ ــد ع ـم ــره ــم ع ـل ــى س ـن ـتــن.
امل ـح ـك ـمــة ال ـش ــرع ـ ّـي ــة ال ـج ـع ـفـ ّ
ـريــة ،الـتــي
ّ
تتبع لـهــا ،ال تمنحها حــق الحضانة،
ّ
كـ ـ ّ
قضيتها ال تــزال
ـأم ،بـعــد الـسـنـتــن.
عالقة إلى الساعة أمام املحكمة.
َ
إيـ ـ ـم ـ ــان ،ال ـ ـتـ ــي لـ ــم ت ـ ـعـ ــرف عـ ـل ــى مـ ــاذا
وق ـ ـ ّـع ـ ــت يـ ـ ــوم عـ ـق ــد قـ ــران ـ ـهـ ــا ،واضـ ـع ــة
ث ـق ـت ـه ــا ب ـ ــ"س ـ ـمـ ــاحـ ــة" الـ ـشـ ـي ــخ ،وق ـب ـلــه
وب ـع ــده ب ـك ــون "اإلسـ ـ ــام كـ ـ ّـرم امل ـ ـ ــرأة"...
ه ــي نـ ـم ــوذج مل ــاي ــن ِم ـ ــن اإلنـ ـ ـ ــاث ،بــل
َ
ّ
يتزوجون بهذه
والذكور أيضا ،الذين
ّ
الطريقة التقليدية .فاطمة حمزة ،التي
دخلت السجن أخـيـرًا مقابل أال تسير
عكس غريزة األمومة لديها ،احتفظت
ُ
وم ــن
بـطـفـلـهــا ،أخ ـف ـتــه ،مـتـحــديــة األب ِ
َ
ّ
خلفه ُحكم املحكمة الجعفرية .ال يبعد
َ
أن تكون فاطمة مثل إيمان" :ال تعرف"
أيضًا .الفارق في معرفة ما هو "الزواج

م ــن وزي ـ ــر ال ـص ـ ّـح ــة .ع ـم ـلـ ّـيــة الـتـسـلـيــم
والـتـسـ ّـلــم املـ ّ
ـؤج ـلــة مـنــذ أرب ـعــة أشـهــر،
أع ـيــد تـنـفـيــذهــا ب ـمــوجــب قـ ــرار جــديــد
حمل الرقم  1990أصدره أبو فاعور في
 ،2016/11/2وقـضــى بتعديل الـقــرار
القديم القاضي بتشكيل لجنة لتسيير
أعمال املستشفى ،عبر إضافة عضوية
الــدكـتــور ريـمــون قــزي (محسوب على
ّ
اللبنانية) إلى اللجنة ،وإبقاء
القوات
الــدك ـتــور أن ـ ــدره قــزي ـلــي (ت ـي ــار وطـنــي
ّ
حر) رئيسًا لها مع  5أعضاء آخرين (4
ّ
الحر ،وآخــر مستقل)،
للتيار الوطني
وبيار عطالله (محسوب على منصور
البون) ّ
مفوض حكومة .قبل أن ُيلحق
ـان ف ـ ّـي ال ـي ــوم ال ـتــالــي حمل
بـتـعــديــل ث ـ ٍ
ّ
الــرقــم ( 2026أخ ــر التسليم ُوالتسلم
يومًا واح ـدًا بعد أن كــان من املفترض

الــدي ـنــي" نـسـبـ ّـي فـقــط بــن امل ـتـ ّ
ـزوجــن.
اآلن الـحــديــث عــن تفصيل الـحـضــانــة.
َ
هذا هو شرعها ،الشرع الذي تعمل به
ّ
املحكمة التي ذهبت إليها طائعة ،أقله
في الظاهر ،واآلن هل ّ
ثم ُة َ ّمن سيقول:
"الدين ،أيضًا ،ال يحمي املغفلني؟" .ماذا
يبقى هنا ِمن الدين؟
ّ
إيـمــان ،كفاطمة ،ككل الـلــواتــي ُص ِدمن
ّ
الحـقــا ،هــن ضحايا "صــدمــة الـحــداثــة".
هـ ــذه ّال ـص ــدم ــة ال ـت ــي أس ـه ــب فــاسـفــة
ومـ ـث ــقـ ـف ــون وعـ ـلـ ـم ــاء اجـ ـتـ ـم ــاع ،شــرقــا
وغـ ــربـ ــا ،ف ــي ال ـح ــدي ــث ع ـن ـه ــا .ل ــم تـكــن
ل ـت ـف ـعــل ف ــاط ـم ــة م ــا ف ـع ـل ـتــه ،م ـت ـحـ ّ
ـديــة
الـ ـش ــرع و"ال ـق ـب ـي ـل ــة" ومـ ــا ب ـي ـن ـه ـمــا ،لو
عــاشــت قـبــل مـئـتــي ع ــام عـلــى األرج ــح.
املــرأة في املجتمع القبلي ليست كيانًا
قــائـمــا ب ــذات ــه .ه ــي دخـيـلــة عـلــى قبيلة
"بعلها" .اآلن اختلف الـحــال .تولد في
ّ
متمدن ،تدخل املدرسة،
مدينة ،أو ريف
ُ
ت ـش ــاه ــد ال ـع ــال ــم ِمـ ــن ش ــاش ــة صـغـيــرة،
تـعـتــد بـنـفـسـهــا ،ت ـق ــرأ وت ـ ــرى وتـسـمــع
ـرأة .نحن أمــام
عــن حقوق اإلنـســان وامل ـ ّ
كائن "حديث" في وعيه ...إنما محكوم
لقالب "قديم" .لم يعد ُيرضيها "القانون
القديم" .القانون املحكوم للنص الديني
األق ــدم .ل ــذا ،حـ ّـتــى عندما يـكــون ّ
حمال
ّ
متذرعًا" :ال
أوجه ،ستجد الشيخ يقول
ّ
ّ
ُاجتهاد ُمقابل نص" (علمًا أن القضية
املثارة ّ
ثمة َمن اجتهد فيها .في إيران
ً
ّ
مـ ـث ــاَ ،ي ــرت ـف ــع ِس ـ ــن ال ـح ـض ــان ــة إلـ ــى 7
ّس ـنــوات لـلـصـبـ ّـي) .إذًا ،تكتشف امل ــرأة
َ
أنها ُملزمة ،قد ألزمت نفسهاِ ،من حيث
ُ
ّ
ال تدري ،بما ربما لم تكن لتلزم نفسها
به لو كانت َت ــدريّ .
القصة في املعرفة
املـسـبـقــة .بــاملـنــاسـبــة ،فــاطـمــة ُم ّ
حجبة،
وهي ،بحسب بعض عارفيهاُ ،ملتزمة
ً
ّ
دينيًا .هذا ليس تفصيال.

َ
ل ـن ـح ــاول أن ن ـف ـهــم م ــا َي ـح ـصــل أك ـثــر.
امل ـح ـك ـم ــة الـ ـش ــرع ـ ّـي ــة الـ ـجـ ـعـ ـف ـ ّ
ـري ــة فــي
َ
ل ـب ـنــان ت ـع ـت ـمــد ،بـشـكــل أولـ ـ ـ ّـي ،ف ـتــاوى
ّ
ّ
املرجعية الشيعية العليا فــي النجف
 ال ـعــراق .املــرجــع األعـلــى هـنــاك حاليًاّّ
السيد علي السيستانيَ .يـ ِـرد إليه
هو
س ــؤال" :هــل تستحق األم األج ــرة على
ح ـضــانــة ول ـ ــده ـ ــا؟"ُ .ي ـج ـي ــب" :ال ـظــاهــر
ّ
أن األم ت ـس ـت ـحــق أخ ـ ــذ األجـ ـ ـ ــرة عـلــى
ّ
حضانة ولــدهــا ،إال إذا كانت متبرعة
بـهــا أو وج ــد ُم ـت ـب ـ ّـرع بـحـضــانـتــه" .ما
ال ـ ــذي َي ـع ـن ـيــه ه ـ ــذا؟ ال ـط ـفــل ه ــو ُ"م ـل ــك"
لألب (بالدرجة األولــى) .مسألة النسل
األب ـ ــوي م ـعــروفــة ع ـنــد ال ـع ــرب قــديـمــا،
وق ــد أق ـ ّـره ــا اإلسـ ــام ،وبــالـتــالــي ُيمكن

هل ّ
ثمة َمن
«الدين ،أيضًا ،ال
سيقولّ ُ :
يحمي المغفلين»؟
ّ
أن ُيـفـهــم ِم ــن ه ــذا أن األم "أداة حـمــل"
ب ـل ـحــاظ م ــا .أك ـثــر ِم ــن هـ ــذا ،ع ـلــى األب
أن َي ــدف ــع لـ ـ ــأم ،إن ط ـل ـبــت ذلـ ـ ــك ،ثـمــن
ُ
الحليب الــذي ترضعه للطفل ،طفلها.
َي ـ ـ ـ ِـرد ل ـل ـمــرجــع ال ـس ـي ـس ـتــانــي الـ ـس ــؤال
اآلتـ ـ ـ ــي" :ه ـ ــل لـ ـلـ ـم ــرأة الـ ـح ــق فـ ــي طـلــب
أطفالها
مبلغ ِم ــن امل ــال مـقــابــل رعــايــة
ّ
وإرضــاعـهــم؟" .يأتي جــوابــه" :األم أحق
ب ــإرض ــاع ول ــده ــا ِمـ ــن غ ـي ــره ــا ،فليس
لــأب تعيني غيرها إلرض ــاع الــولــد إال

نحن أمام كائن «حديث» في وعيهّ ...إنما محكوم لقالب «قديم» (هادي العسل)

إت ـمــام ـهــا ص ـب ــاح ال ـخ ـم ـيــس) وقـضــى
بتعيني الدكتور توفيق مرعب (عضو
فــي مجلس اإلدارة القديم ومحسوب
على فريد الـخــازن) ّ
مفوض للحكومة
ً
فــي املستشفى بــدال مــن الدكتور بيار
ع ـط ــال ـل ــه (م ـ ـح ـ ـسـ ــوب عـ ـل ــى م ـن ـص ــور
البون).
ت ـش ـي ــر م ـ ـصـ ــادر «األخـ ـ ـ ـب ـ ـ ــار» ُ إلـ ـ ــى أن
ّ
ـرض
الـتـســلــم والـتـسـلـيــم ك ــان مــن املـفـتـ ّ
أن ي ـن ـج ــز صـ ـبـ ــاح الـ ـخـ ـمـ ـي ــس ،ل ـكــنــه
تـ ّ
ـأج ــل ح ـت ــى ص ـب ــاح أمـ ــس ال ـج ـم ـعــة،
ّ
ّ
بسبب عــدمُ جاهزية البيانات املالية
ّ
واإلداري ــة املفترض أن يسلمها عــازار
ّ
للجنة الجديدة ،وفــق ما تؤكد وزارة
الـ ـص ـ ّـح ــة .ف ــي ال ـ ــواق ـ ــع ،ت ـ ّ
ـوج ــه ع ـ ــازار
إل ــى وزارة الـصـحــة الخميس لتقديم
اس ـت ـقــال ـتــه م ـقــابــل تـعـيـيـنــه ف ــي مــركــز

آخ ــر ،يـبـ ّـرر مــن خــالــه أسـبـ ّـاب إزاحـتــه
ع ــن إدارة امل ـس ـت ـش ـفــى .ي ـم ــن ــي عـ ــازار
نفسه بمنصب رئيس طبابة كسروان
الـ ــذي يـشـغـلــه راه ـن ــا الــدك ـتــور ج ــورج
الـحــاج ،وتنتهي واليـتــه فــي األول من
كانون ّ
األول املقبل .لكن البازار لم ّ
يتم
ّ
وعـ ــازار لــم ي ـقــدم اسـتـقــالـتــه ،فــالــوزارة
وافقت على تعيينه في منصب طبيب
مراقب ،بعد أن قبل البون بالحصول
عـلــى مـنـصــب رئ ـيــس طـبــابــة ك ـســروان
ملصلحة الدكتور نــادر الـحــاج ،مقابل
ّ
تخليه عــن منصب مـفـ ّـوض الحكومة
ف ــي مـسـتـشـفــى ال ـب ــوار ملـصـلـحــة فــريــد
الخازن.
ّ
ل ــم تـ ـج ـ ِـر ع ـم ـل ـيــة ال ـت ـس ـل ـيــم وال ـت ـســلــم
بـحـضــور عـ ــازار وك ــل أع ـضــاء مجلس
اإلدارة ال ـس ــاب ــق ،بــاس ـت ـث ـنــاء تــوفـيــق

إذا طالبت بأجرة وكانت غيرها تقبل
اإلرضـ ــاع بــأجــرة أق ــل ،أو ب ــدون أج ــرة،
ف ـ ــإن ل ـ ــأب ح ـي ـن ـئ ـ ٍـذ أن َي ـس ـت ــرض ــع لــه
أخــرى .وفــي هــذه الـصــورة إذا لم تقبل
األم بــإرضــاع الغير ولــدهــا وأرضعته
َ
ه ـ ــي ب ـن ـف ـس ـه ــا ،ل ـ ــم ت ـس ـت ـح ــق بـ ــإزائـ ــه
شـيـئــا ِم ــن األج ـ ـ ــرة"( .امل ــوق ــع الــرسـمــي
ل ـل ـمــرجــع) .ه ـك ــذا ،لـكــي نـفـهــم األح ـكــام
ُ
الـتــي ت ـصــدرهــا املـحــاكــم الـشــرعـ ّـيــة في
ّ
الزوجية،
لبنان ،في قضايا الخالفات
ً
م ـ ـثـ ــا ،ع ـل ـي ـن ــا الـ ـ ـ ُع ـ ــودة إلـ ـ ــى امل ــراج ــع
ّ
الــديـنــيــة الـعـلـيــا .امل ـفـ ّـســرونِ ،مــن رجــال
الدين املسلمني ،قديمًا َ
ومــن سار على
ّ
"أفهامهم" حديثًا ،استخلصوا هذا ِمما
ورد فــي اآلي ــة ال ـقــرآنـ ّـيــة" :ف ــإن أرضـعــن
ستجد
لكم فآتوهن أجورهن" .بال شكّ ُ ،
السنة
ومن أحاديث
الكثير ِمن اآلياتِ ،
الـنـبـ ّ
ـويــة ،مــا يــدعــو إلــى "رح ـمــة" امل ــرأة.
َ
ّ
ه ــذه سـيــأخــذ ب ـهــا ،ك ــأول ــوي ــة ،م ــن هو
"لطيف" النفس بطبعه .أمــا األحاديث
األخ ـ ـ ــرىِ ،مـ ــن املـ ـص ــادر ن ـف ـس ـهــا ،الـتــي
ُيمكن أن ُيستفاد ِمنها لـ"تكسير رأس
ّ
كأولويةَ ،من هو
املرأة" ...فسيأخذ بها،
"جلف" النفس .الناس ضحايا طبائع
ِ
نفوس "املشايخ" .بذلك ُيمكننا أن نفهم
الصراع الدائر بني "مشايخ" جاؤوا ِمن
مدرسة واحدة .الصنف األول ستجده
َيـنـقــل حــديــث "امل ـ ــرأة ري ـحــانــة" بـكـثــرة.
الثاني ستجده ينقل حديث أن "املــرأة
ّ
"تخيروا
ناقصة عقل ودين" أو حديث
لنطفكم أوعية" .وخذ على ما ُيمكن أن
يفعله حــديــث ك ـهــذا ،ن ـبـ ّ
ـوي ،بصاحب
ّ
ً
ن ـفــس ه ــي أص ـ ــا م ـس ـت ـعـ ّـدة ل ـك ــل شــر.
ّ
نمطية
ِمــن هنا ،أيضًاُ ،يمكن أن نفهم
"ال ـش ـيــخ الـ ـ ــوردي" (ال ـك ـيــوت) الـســائــدة
هذه ّ
األيام .هذا الذي َي ّ
دس الصلف ِمن
ُّ
ُّ
الــتــراث تحت اّلــتــراب ،مكتفيًا بالقول:
ُ
"هـ ـ ــؤالء ال ي ـم ــث ـل ــون اإلسـ ـ ـ ــام" .طـبـعــا،
س ـت ـت ـهــافــت وس ــائ ــل اإلعـ ـ ـ ــام ،خــاصــة
تـلــك "الـكـيــوتـ ّـيــة" الـنــز ّعــة ،الستضافته
وتقديمه للناس على أنه "حبل النجاة".
ّ
قبل ثالث سنوات ،وإثر إقرار رفع ِسن
ال ـح ـضــانــة ع ـنــد ال ـطــائ ـفــة الـ ُـس ـنـ ّـيــة في
لبنان ،اعتصمت بعض النسوة ،أمام
امل ـج ـلــس اإلس ــام ــي الـشـيـعــي األع ـلــى،
للحصول إلى إقرار ُمماثل .يومها كان
ّ
رد مدير التبليغ الديني في املجلس،
ّ
الـشـيــخ عـبــد الـحـلـيــم ش ـ ــرارة ،أن "ه ــذا
ال ـت ـحـ ّـرك مضيعة لـلــوقــت .إن األح ـكــام
الـشــرعـ ّـيــة فــي ه ــذا املــوضــوع واضـحــة،
وال ُيمكن تغييرها إال ِمن خالل بحث
فقهي ُيمكن أن يـ ّـدوم ألجـيــال عــديــدة".
ك ــان الـشـيــخ ُم ـحــقــا ه ـنــا .لـكــن فــاتــه أن
ه ــذا ك ــان ينطبق عـلــى حـقـبــة "م ــا قبل
اإلن ـ ـتـ ــرنـ ــت" .امل ـس ــأل ــة اآلن ،ح ـت ـم ــا ،لــن
يحصل فيها تغيير غ ـدًا ،إنـمــا ،وهــذا
حتمًا أيـضــا ،لــن يــدوم ألجـيــال عديدة.
ّ
على األرجح أن الشيخ سيعيش ليراه
بنفسه.

ُ ّ
م ــرع ــب الـ ـ ــذي ك ــل ــف ت ـم ـث ـيــل امل ـج ـلــس
ال ـق ــدي ــم ،م ــا ح ــال دون تـسـلـيــم ج ــدول
ب ـ ـ ــامل ـ ـ ــوج ـ ـ ــودات والـ ـ ـ ـ ـج ـ ـ ـ ــردة ال ـ ـعـ ـ ّ
ـامـ ــة
للمستشفى ،وجــدول املستخدمني مع
صفاتهم ورواتـبـهــم ،وج ــدول األطـبــاء
واخ ـت ـصــاصــات ـهــم ودوام ـ ـ ــات عـمـلـهــم،
ّ
وال ـب ـيــانــات املــالـ ّـيــة املـتـعــلـقــة بــالـفـتــرة
ال ـســاب ـقــة حـ ــول مـسـتـحـقــات ال ـج ـهــات
الضامنة والديون املترتبة للموردين
وسواهم ،على أن ُت ّ
عده اإلدارة القديمة
في مهلة أقصاها أسبوع واحــد ،ومن
املـفـتــرض أن تـصـ ّـدق ال ــوزارة املحضر
خ ــال أس ـب ــوع ،بــالـتــزامــن مــع تحويل
تواقيع اللجنة الجديدة إلــى مصرف
لبنان لتعديل «تحريك الحساب» الذي
يـتـيــح ل ـهــا ص ــرف األمـ ـ ــوال والـتــوقـيــع
عليها.

