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مجتمع وإقتصاد
اضاءة في بيانه األخير ،الالفت في ّ
ّ
ّ
الشيعي األعلى« :إن القضاء الشرعي الذي ِمن
اإلسالمي
حدته ،قال المجلس
أي ّ
تعد على هذا القضاءّ ،
الجعفرية هو جزء من النظام القضائي اللبناني ،وإن ّ
ّ
كأي
تشكيالته المحاكم الشرعية
ِ
تعد على غيره ،هو ّ
ّ
َ
القضائية والمالحقة الجزائية».
المتابعة
ستوجب
ي
ككل،
اللبناني
القضائي
النظام
على
تعد
ّ
ّ
بعيدًا عن الجملة األخيرة ،غير اللطيفة ،فإن ما يقوله «المجلس» هنا صحيح ،لناحية أنه «جزء ِمن النظام القضائي
ّ
ّ
الس ّ
الشرعية ُّ
ّ
اللبناني»َ .
المحاكم
إلى
إضافة
ة،
المسيحي
ة
الروحي
والمحاكم
ة
ني
المحاكم
مع
هذه
في
شترك
ي
ّ
ْ
ّ
ّ
لكن ّ
مجتمعة ،وسائر محاكم القضاء اللبناني ،وهو أنها
ة»
«الخاص
المحاكم
هذه
بين
جوهري
فارق
ة
ثم
ة.
الدرزي
ّ ُ
ُ
ال تصدر أحكامها «باسم الشعب اللبناني» (خالفًا لنص الدستور) ...إنما تصدرها «باسم الله» ...أو «الطائفة»

أحكام القضاء الشرعي:

باسم الطائفة أم باسم الشعب؟
محمد نزال
ّ
ذات ّ
األهلية،
مرة ،بعد انتهاء الحرب
فـ ـ ــي عـ ـ ـ ــام  1991تـ ـ ـح ـ ــديـ ـ ـدًا ،ح ـصــل
اع ـ ـت ـ ــراض ِمـ ـ ــن بـ ـع ــض "املـ ــواط ـ ـنـ ــن"
(الذين ّ
يودون عيش املواطنة كاملة)
عن محكمة دينية.
على حكم صــادر ّ
وج ـ ــه االعـ ـ ـت ـ ــراض أنـ ـ ــه غ ـي ــر مـفـتـتــح
بــالـعـبــارة الـشـهـيــرة" :بــاســم الشعب
ً
الـلـبـنــانــي"ُ .يـقـبــل االع ـت ــراض شـكــا،
ّ
إال أن الهيئة العامة ملحكمة التمييز
ّ
(الجهة القضائية املدنية العليا التي
ُ
تــرفــع إليها قضايا املحاكم الدينية
امل ـت ـن ــازع ف ـي ـهــا) ل ــم ت ـجــد م ــا تـقــولــه
سـ ـ ــوى" :عـ ـ ــدم صـ ـ ــدور ال ـ ـقـ ــرار بــاســم
الشعب اللبناني ،بــل باسم محكمة
ّ
ال ـطــائ ـفــة ال ـت ــي أصـ ــدرتـ ــه ،ال ُي ـشــكــل
ّ
مـخــال ـفــة لـصـيـغــة ج ــوه ـ ّ
ـري ــة تـتـعــلــق
بــالـنـظــام ال ـع ــام" .م ــاذا عـســاهــا تقول
ّ
غير ذلك؟ إن كان الدستور اللبناني
نفسه ُيعاني االنفصام على نفسه،
ما يؤدي إلى انفصام "املواطن" تاليًا،
ّ
عجائبية غير موجودة إال
في صيغة
ُ
في هذه البالد ،فعندها ماذا ينتظر؟
املـ ــادة ِ 20م ــن الــدس ـتــور تـنــص على
اآلتــي" :القضاة مستقلون في إجــراء
وظيفتهم وتصدر القرارات واألحكام
م ــن ق ـبــل ك ــل امل ـح ــاك ــم وت ـن ـفــذ بــاســم
ّ
الشعب اللبناني" .الحــظ عـبــارة "كــل
املـحــاكــم" .والح ــظ ،أيـضــا ،أن املحاكم
ّ
الدينية ،ووفقًا للدستور ولقوانينها
الخاصة أيضًا ،هي "جزء ِمن النظام
القضائي اللبناني" نفسه! الحديث
هنا عن الدستور ،ال عن قوانني ،فال
ش ــيء ،عند القانونيني ،يسمو على
ّ
الدستورية" .أكثر ِمــن ذلك،
"القاعدة
يـقــول فقهاء الـقــانــون الــدسـتــوري إن
مـقــدمــة الــدسـتــور لـهــا أهـمـ ّـيــة تسمو
على ســائــر م ــواد الــدسـتــور األخ ــرى.
ماذا في ّ
املقدمة؟ في الفقرة "د" ِمنها
يرد اآلتي" :الشعب مصدر السلطات
وص ــاح ــب ال ـس ـي ــادة ُي ـمــارس ـهــا عبر
املؤسسات الدستورية" .أال ُيفهم ِمن
ّ ّ
ه ــذا أن ل ـكــل م ــواط ــن ال ـحــق ف ــي عــدم
االمتثال ألي حكم غير صادر "باسم
ّ
عملي ًّا...
الـشـعــب"؟ نظريًا ،بـلــى ،لكن
ُ
ترمى في السجن .هكذا اعتباطًا .إنه
"حكم الشعب" طبعًا! أليست هذه هي
ّ
"الديموقراطية"؟ َيحصل هــذا الهزل
في "دولــة" الدساتير املتعددة .يعني
في لبنان فقط.
ب ـي ــان امل ـج ـلــس اإلس ــام ــي الـشـيـعــي
األع ـلــى ،ال ــذي عـ ّـبــر عــن غضبه لكون
ق ـض ـيــة "ح ـض ــان ــة األم" القـ ــت ضـ ّـجــة

ثمة
ليس ّ
ثنائية إيمان
وكفر هنا،
فالمسألة
في الظلم
واالنتظام
العام (هادي
العسل)

إعــامـ ّـيــة أخ ـي ـرًا ،أهـ ــاب بــ"الـسـلـطــات
الـ ـتـ ـنـ ـفـ ـي ــذي ــة ،والـ ـهـ ـيـ ـئ ــات اإلداريـ ـ ـ ـ ــة
الـتــابـعــة لـهــا ،الــراعـيــة لـشــأن اإلع ــام
ف ــي لـبـنــان أن تــأخــذ دوره ـ ــا بجدية
أكبر وحــزم أكثر لوضع حد للفلتان
اإلعـ ــامـ ــي فـ ــي ل ـب ـن ــان فـ ــي إطـ ـ ــار مــا
يفرضه الدستور والقوانني املرعية،
وق ـي ــم امل ـج ـت ـمــع ال ـل ـب ـنــانــي ال ـنــاب ـعــة
مــن ثقافته وسـلــوكـيــاتــه التاريخية
األصـيـلــة" .فــي الــواقــع ،يمكن حقيقة
ال ـح ــدي ــث ع ــن "ف ـل ـت ــان إعـ ــامـ ــي" فــي
ّ
قضية الحضانة التي
لبنان ،ولكن
ّ
أثيرت أخيرًا فــإن "الشعب" ضــج بها
قبل اإلع ــام .وســائــل اإلع ــام ،بغض
ال ـن ـظــر ع ــن ه ـف ــوات ـه ــا ،ك ــان ــت تشعر
بــأن "ال ــرأي ال ـعــام" يسبقها فــي هــذه
ال ـق ـضـ ّـيــة .أص ـب ـحــت ح ــدي ــث ال ـش ــارع
ِم ــن الـلـحـظــات األولـ ــى .بـغــض النظر
عــن حيثيات الـ ّقـضـيــة ،وتفاصيلها
ً
ال ـع ــائ ـل ـ ّـي ــة ،إال أنـ ـه ــا ف ـع ــا أصـ ُبـحــت
قضية "رأي ع ــام" .فــي الـفـقــرة املـشــار
إليها من بيان املجلس ،كما في كثير
م ــن ف ـق ــرات ــه ،جـ ــرى ذكـ ــر "ال ــدس ـت ــور"

Oxfam is launching a tender for the supply of water tanks in the bekaa region. You can collect the
Tender Documents from Our Beirut Office or Zahle Office. Hamra, Makdessi Street, GS Building, 3rd
Floor. Zahle, Baalback Highway, Nicolas Jerjes Building, 2nd Floor. For more information please call
70/062695 Beirut or 70/661115 Zahle.

بإلحاح .حسنًا ،على سيرة الدستور،
ك ـيــف يـمـكــن "لـلـمـجـلــس" ولـلـمـحــاكــم
ّ
ّ
ّ
ّ
والدرزية ،وكلهم
واملسيحية
السنية
ّ
ّ
ّ
يحبون الدستور جدًا ،أن يفسروا لنا
الفقرة "ج" ِمن مقدمة الدستور" :لبنان
ج ـم ـهــوريــة دي ـمــوقــراط ـيــة بــرملــان ـيــة،
تـقــوم على اح ـتــرام الـحــريــات العامة
وفي طليعتها حرية الرأي واملعتقد،
وعلى العدالة االجتماعية واملساواة
فــي الـحـقــوق والــواجـبــات بــن جميع
املــواط ـنــن دون تـمــايــز أو تفضيل"؟
ال ـحــديــث ع ــن "مـ ـس ــاواة ف ــي الـحـقــوق
والـ ـ ــواجـ ـ ـبـ ـ ــات" ل ـج ـم ـي ــع امل ــواطـ ـن ــن.
كيف يكون ملواطنة أن تحصل على
حـ ـض ــان ــة ط ـف ـل ـه ــا ملـ ـ ــدة سـ ـنـ ـت ــن ،ثــم
تحصل مواطنة أخرى على حضانة
طفلها ّ
ملدة  12عامًا ،ومواطنة ثالثة
ت ـح ـصــل ع ـلــى ح ـضــانــة طـفـلـهــا ملــدة
 14عــامــا (أرث ــوذك ــس)؟ يحصل هــذا
ف ــي ق ـضــايــا م ـمــاث ـلــة ،ب ــل مـتـطــابـقــة،
ّ
ث ــم األحـ ـك ــام مـخـتـلـفــة! الـ ـج ــواب :كــل
بحسب نـظــام طائفته ال ـخــاص .إذًا،
أيــن "امل ـســاواة" فــي املــواطـنــة؟ املسألة
ليست فقط في الحضانة ،وهي أبعد
ّ
القضية املثارة أخيرًا في الشارع،
ِمن
بل في تفاصيل كثيرة أخــرى ،تطال
الـ ــذكـ ــور واإلن ـ ـ ـ ــاث ع ـل ــى ح ـ ـ ّـد س ـ ــواء.
املشكلة ّأن الدستور ،نفسهَ ،ي ّ
تحدث
ع ــن ش ــرع ـ ّـي ــة امل ـح ــاك ــم ال ــديـ ـن ـ ّـي ــة ،ثــم
يتحدث عن "املساواة" بني املواطنني.
ّ
إنها "الفرادة" اللبنانية دائمًا وأبدًا.
م ــاح ـظ ــة أخ ـ ـ ــرى ،ف ــي فـ ـق ــرة ال ـب ـيــان
نفسها ج ــرى الـتـعــويــل ،كـمــرجـعـ ّـيــة،
بعد الــدسـتــور والـقــوانــن ،على "قيم
املجتمع الـلـبـنــانــي" .ه ــذه ورط ــة ،بل
معضلة ،أكبر ِمن معضلة الدستور.
ّ
"املجلس" َيعلم ،قبل غيره ،أن القيم

فــي لبنان فيها الكثير مــن التضاد،
وي ـ ـم ـ ـكـ ــن ال ـ ـ ـقـ ـ ــول ال ـ ـت ـ ـنـ ــاحـ ــر أي ـ ـضـ ــا،
وبـ ــال ـ ـتـ ــالـ ــي ال ُيـ ـنـ ـص ــح ب ــال ـت ـع ــوي ــل
ع ـل ـي ـهــا .ال ي ــوج ــد ل ـب ـنــان واحـ ـ ــد ،بل
"ل ـب ـنــانــات" .ث ـقــافــات مـخـتـلـفــة ،حتى
ّ
فــي األســاسـ ّـيــات ،فــي الـجــوهــر .كلنا
نعيش في هــذه البالد .لسنا غرباء.
نـعــرفــه ج ـ ّـي ـدًا .وأب ـع ــد ِم ــن ذل ــك ،هــذه
ال ـق ـيــم الـلـبـنــانـ ّـيــة "م ـت ـح ـ ّـرك ــة" دائ ـم ــا،
وب ـ ـسـ ــرعـ ــة أيـ ـ ـض ـ ــا ،وب ــالـ ـت ــال ــي غ ـيــر
ومعه
ثابتةّ ،أمــا
"املجلس الشيعي" ّ
ّ
ّ
ك ــل املـجــالــس "امل ـلــيــة" األخ ــرى فإنها
ُ
ت ـحـ ّـب "ال ـث ـب ــات" ...عـلــى الـقـيــم طبعًا.
عمومًا ،هذا التعويل ،في العمق ،لن
يـعـمــل فــي االت ـج ــاه ال ــذي تــرغــب فيه
ّ
الدينية.
املؤسسات
أخ ـ ـي ـ ـرًا ،ت ـ ّ
ـوج ــه "امل ـج ـل ــس ال ـش ـي ـعــي"
فــي بيانه بالنداء "إلــى علماء الدين

ّ
لكل مواطن الحق
في عدم االمتثال ألي حكم غير
صادر «باسم الشعب»
األجـ ـ ـ ــاء ،ع ـل ــى تـ ـن ــوع ان ـت ـم ــاءات ـه ــم،
إل ــى تـلـقــف مـثــل ه ــذه اإلثـ ـ ــارات التي
تمس الدين أو تنعكس سلبًا عليه،
وتـ ــدارس ـ ـهـ ــا بـ ـه ــدف إن ـ ـتـ ــاج م ــوق ــف
موضوعي جامع يستند إلــى أسس
ع ـل ـم ـي ــة وتـ ــداب ـ ـيـ ــر ع ـم ـل ـي ــة يـمـكـنـهــا
مــواج ـهــة ه ــذه اإلث ـ ـ ــارات املـشـبــوهــة،
سـ ـ ــواء ك ــان ــت ع ـل ــى ص ـع ـيــد اإلع ـ ــام
الفتنوي أو أي صعيد آخر ،وال سيما
م ــع ال ــري ـب ــة ف ــي كــون ـهــا تـسـتـنــد إلــى
تـخـطـيــط خـفــي ي ـهــدف إل ــى اإلس ــاءة
إل ــى ال ــدي ــن إي ـمــانــا وت ـشــري ـعــا ،وإل ــى

امل ـج ـت ـمــع امل ــؤم ــن ع ـل ــى الـصـعـيــديــن
اللبناني واإلنساني" .حتمًا إن عبارة
"التخطيط الخفي" ال يقصد املجلس
بها "املــاســونـ ّـيــة" ومــا شــاكــل .هــذا ما
يحصل دوم ــا ،قبل أشهر قليلة ،مع
ّ
املسيحية الــروحـ ّـيــة (فساد
املـحــاكــم
إداري وم ـ ــال ـ ــي) ،وق ـب ـل ـه ــا امل ـح ــاك ــم
الـشــرعـيــة الـسـنـ ّـيــة (مـعــارضــة قــانــون
األحـ ـ ــداث ومـصـلـحــة ال ـط ـف ــل) ،وذل ــك
فــي قـضــايــا "رأي ع ــام" أي ـضــا ،كانت
البيانات تصدر ِمــن قبل املؤسسات
ّ
ّ
املعنية غاضبة ،مع التهويل
الدينية
َ
ُ
ّ
بـ ــأن ث ــم ــة مـ ــن ي ــري ــد "الـ ـقـ ـض ــاء ّعـلــى
(م ـ ــن الـ ـخ ــارج غ ــال ـب ــا) .إن ـهــا
ال ــدي ــن" ِ
ح ـكــايــة "ي ــا غ ـيــرة ال ــدي ــن" الـشـهـيــرة.
هذه "املعزوفة" تكررت إلى ّ
حد امللل،
وأصبحت ُمعيبة ،وباملناسبة ،فإن
رئ ـي ــس م ـج ـلــس الـ ـن ــواب ن ـب ـيــه ب ـ ّـري
(الشيعي ّ
األول فــي السلطة) وصف
سـ ـج ــن األم عـ ـل ــى خ ـل ـف ـي ــة ح ـضــانــة
طفلها بـ"األمر املعيب" .هل ُيقصد هو
أيضًا بـ"التخطيط الخفي"؟ عمومًا،
ّ
كثيرون الــذيــن شكلوا "ال ــرأي العام"
ّ
القضية األخيرة ،سواء ِمن الذين
في
ّ
تكلموا أو نزلوا إلى الشارع ،هم ِمن
املتمسكني بدينهم وبشريعتهم ،وقد
ّ
عـ ّـبــر بعضهم عــن هــذا بـكــل وضــوح.
هـ ـك ــذا ،ع ـن ــدم ــا ت ــأت ــي ال ـص ــرخ ــة ِم ــن
هـ ــؤالء ت ـح ــدي ـدًا ،ف ـمــن ح ــق املعنيني
"ف ــوق" أن َيـقـلـقــوا .ال عــاقــة لإليمان
باملوضوع إطالقًا .ليس ّ
ثمة ثنائية
إيـمــان وكفر هنا .املسألة فــي الظلم،
فـ ــي االنـ ـتـ ـظ ــام ال ـ ـعـ ــام ،فـ ــي ال ـح ـقــوق
وال ــواجـ ـب ــات ،ف ــي املـ ـس ــاواة دس ـتــورًا
وأم ــام الـقــوانــن .باختصار ،هــي في
"املواطنة" التي لم تعرفها هذه البالد
يومًا ...وال هي تلوح في األفق.

