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ف ـ ــي إطـ ـ ـ ــار ح ـ ــق الـ ـ ـ ــرد الـ ـ ـ ــذي ي ـك ـف ـل ــه ق ــان ــون
امل ـط ـبــوعــات ،أرسـلـنــا ه ــذا امل ـقــال ردًا عـلــى ما
نشرته جــريــدة األخ ـبــار ،فــي عــددهــا الـصــادر
يــوم األربـعــاء  20كــانــون الثاني  ،2021ضمن
صفحة رأي لألستاذ خريستو املــر ،بعنوان:
ّ
ّ
«العنف األس ـ ّ
االقتصادية
ـري فــي ظــل األزم ــة
وجائحة كورونا».
ّ
نـ ّ
ـود ف ــي ال ـبــدايــة أن نـشـيــر إل ــى أن مــوضـ ّـوع
العنف األســري بأبعاده كافة،
الندوة يطاول
ّ
وه ـ ــو ال ـع ـن ــف امل ـت ـم ــث ــل ب ــال ـع ـن ــف ال ـج ـس ــدي،
ّ
التنمر،
واملـعـنــوي كـمــا النفسي إضــافــة إل ــى
والـعــاقــة مــع األوالد بما فيها الـتـنــازع على
الحضانة ،والعنف املتماثل بني رجل ورجل،
وامرأة وامرأةّ ...
الـجــديــر بــالــذكــر ،أن ـنــا نطمح ع ــادة فــي مركز
أبحاث معهد العلوم االجتماعية في الجامعة
اللبنانية ،إلى بحث املوضوعات انطالقًا من
البعد العلمي ،وبعيدًا عن الشعارات الهادفة
ّ
إل ــى الـتــأثـيــر فــي الـ ــرأي ال ـع ــام ،مــركــزيــن على
أهـمـيــة كـمــا ض ــرورة ع ــدم اج ـتــزاء الـنــاقــد ألي
فكرة يستعرضها ،كونه ُيضعف بذلك الطرح
والقصد معًاّ .
ن ـحــن ن ـع ـلــم ،بــأن ـنــا أمـ ــام ات ـج ــاه ــات مختلفة
ّ
ومتعددة تساعدنا على الفهم العلمي .وفي
ّ
ّ
هذا السياق ،نــدرك بــأن العلم يتضمن أدوات
ُ
وتـقـنـيــات تـسـتـخــدم لـفـكـفـكــة ال ـظــواهــر الـتــي
ّ
نــدرسـهــا ،بـعـيـدًا عــن الـتـعــصــب كـمــا األدل ـجــة.
فــاألح ـكــام املـسـبـقــة ال تـ ـ ّ
ـؤدي إل ــى فـهــم علمي
ل ـط ـب ـي ـعــة الـ ـظ ــواه ــر وت ــأثـ ـي ــراتـ ـه ــا ،وامل ـع ــرف ــة
ال ـع ـل ـم ـي ــة هـ ــي املـ ـع ــرف ــة الـ ـت ــي ي ـت ــم ج ـم ـع ـهــا،
وت ـص ـن ـي ـف ـهــا ،وربـ ـطـ ـه ــا وت ـف ـس ـي ــره ــا بـشـكــل
منهجي .في هذا اإلطار ،يهتم املسار العلمي،
ّ
وبتطبيقها على التفاصيل،
بتعلم املفاهيم ّ
ً
بدال من مجرد ضخ كمية هائلة من املعلومات
والشعارات ،نستعرضها دون محاولة لفهم
طبيعة الظواهر وتأثيراتها.
ّ
من هذا املنطلقّ ،
نود اإلشارة إلى أنه ورد في
املقال املذكور عدد من املغالطات ،والتأويالت،
واالسـ ـتـ ـنـ ـت ــاج ــات غ ـي ــر ال ــدق ـي ـق ــة الـ ـت ــي نـ ـ ّ
ـود
التعليق عليها:
ً
أول :م ــن امل ـس ـت ـغ ــرب أن ي ـطــال ـع ـنــا ال ـكــاتــب
بـقــراءة استنتاجية ملــا جــرى ال ـتــداول بشأنه
ّ
خ ــال ن ــدوة «الـعـنــف األسـ ـ ّ
ـري فــي ظ ــل األزم ــة
ّ
االقتصادية وجائحة كورونا» التي دعا إليها
ّ
ونــظـم ـهــا مــركــز األبـ ـح ــاث ف ــي مـعـهــد الـعـلــوم
االجتماعية برئاسة األستاذ الدكتور حسني
أبو رضا؛ حيث أشار في كامل التعليقات التي
ّ
وتحدث عنها ،نستغرب اقتطاعها من
أوردها
سياقها .إذ ج ــاءت جميعها مجتزأة توحي
ل ـل ـقــارئ بـمــا يــرغــب ال ـكــاتــب ف ــي إي ـصــالــه من
أحكام مسبقة.

ّ
لقد بــدا واضـحــا أن مــا ورد فــي املـقــال ،يدخل
فــي مـعــرض تحليل وتــأويــل وأح ـكــام الكاتب
التي أسقطها على كالم رئيس مركز األبحاث.
ّ
ول ـل ـت ــذك ـي ــر هـ ـن ــا ،ن ـح ــن ن ـع ـلــم أن أي ن ـقــاش
ّ
يستبطن سياقًا خاصًا بــه ،وإل يفقد معناه
ُ
ّ
ومؤداه إذا ما انتزع من سياقه.
فــي هــذا اإلط ــار ،نــود أن نلفت انتباه الكاتب
ّ
وم ــن يـهـمـهــم األم ـ ــر ،إل ــى أن أي ت ـحــويــر في
الـسـيــاق ال يـخــدم األه ــداف الـتــي تــرمــي إليها
األفـكــار املـتـنــاولــة ،وال يحق ّ
ألي ك ــان ،عندما
ي ـك ــون ال ـك ــام ف ــي م ـق ــام ع ـل ـمــي ،ع ــرض جمل
ّ
متقطعة مسحوبة من سياقاتها في األبعاد
ّ
كما املعاني ،ألننا بذلك نفقد ونشوه اإلطار
الدقيق لألفكار املتداولة.
لقد كان كالم رئيس مركز األبحاث جليًا وال
يقبل الـتــأويــل فــي الــدفــاع عــن املـ ــرأة ،ورفــض
العنف تجاهها ،دون أن يغفل رفــض العنف
تجاه ّ
أي من أفــراد األســرة ســواء أكانوا إناثًا
أم ذك ــورًا ،وح ــاول رئـيــس مــركــز األب ـحــاث في
ّ
يصوب هذا األمر منطلقًا
مسار تعليقاته أن
من عنوان الندوة التي تناولت العنف األسري
ول ـي ــس ف ـقــط ال ـع ـنــف ض ــد امل ـ ــرأة ح ـيــث ذهــب
املتداخلون في الندوة ،على أهمية املوضوع
كـمــا ذك ــر رئ ـيــس امل ــرك ــز ف ــي غـيــر مــوضــع في
الندوة .أمر ربما لم يلتفت إليه الكاتب ،الذي
حاول في مقاله ،أخذ األمور إلى مآل أراده هو
ولم َيـ ِـرد على كالم رئيس املركز ،إذ استخدم
ّ
تعابير تشككنا في الطروحات التي تناولها
األستاذ الدكتور أبو رضا ،مستندًا فيها إلى
تحليل أراده الكاتب كقوله في سياقات مقالته
وت ــركـ ـي ــزه ع ـل ــى اسـ ـت ـخ ــدام ك ـل ـم ــات ات ـهــام ـيــة
ّ
مـثــل «ب ـ ـ ـ ّـرر ...م ـح ــاول ــة ...ودع ــاه ــن ضـمـنـ ّـيــا...
الـ ـح ــري ــص ...اخ ـ ـت ـ ــراع ...أس ـ ــرع ب ــاالس ـت ــدراك
ّ
وكلنا يعلم ّأن ّ
تعمد استخدام هذه
ف ــورًا»...
الكلمات له دالالتــه وتفسيراته التي ال مجال
لخوض نقاش حولها هنا.
ث ــان ـي ــا :إلن ـع ــاش ذاكـ ـ ــرة ال ـك ــات ــب ف ــي مـعــرض
ط ــرح ــه مل ـج ــري ــات ال ـ ـنـ ــدوة ،وال ن ـ ــدري إذا ما
كــان ينسى أو يتناسى ،أو ُيغفل أو يتغافل
ال ـس ـي ــاق الـ ـ ــذي أورد ف ـي ــه م ــوض ــوع ظ ــاه ــرة
العنف ضــد الــرجــال أو األوالد عندما حــاول
التأثير في قـ ّـراء مقاله موضوعنا هذا ،وهنا
نـ ـس ــأل :م ــن يـ ـح ـ ّـدد؟ وك ـي ــف نـ ـح ـ ّـدد ال ـظــواهــر
االجـتـمــاعـيــة؟ هــل انـطــاقــا مــن آراء شخصية
وإن كانت مبنية على مالحظات عابرة ،أو من
خــال دراس ــات علمية دقيقة تلحظ كما ذكر
رئيس مركز األبحاث «العمل على استشراف
وقراءتها وفــق منظور
التحوالت املجتمعية ّ
تنموي مستدام» موردًا أنها «يجب أن تكون
علمية مــرتـكــزة عـلــى الـنـظــريــات االجتماعية
ال ـتــي تــراك ـمــت عـبــر ال ـت ــاري ــخ ،وض ـمــن البنى

والنظم االجتماعية داخل الحقل املجتمعي».
نـ ّ
ـود اإلشــارة هنا أيضًا ،إلــى أن الكاتب أغفل
ال ـت ـع ـل ـيــق ع ـلــى هـ ــذه ال ـف ـك ــرة أي ـض ــا بــرفــدهــا
بــدراســات وإحـّصــاءات عربية وعاملية ليست
ُ
بالقليلة ،كما أنها أصبحت تدرج في األبحاث
الوطنية لبعض ال ــدول ،ونشير هنا إلــى أن
امل ـغ ــرب أط ـلــق ألول م ــرة بـحـثــا وط ـن ـيــا حــول
ان ـت ـشــار ال ـع ـنــف ض ــد ال ــرج ــال ،ت ـش ــرف عليه
املـنــدوبـيــة الـســامـيــة للتخطيط ،وه ــي جهاز
حـكــومــي مـغــربــي مـكـلــف بــالـبـحــوث الوطنية
وبإحصاء السكان.
لــذلــك ،سنشير عــرضــا واخ ـت ـصــارًا فـقــط إلــى

 ،Help Guideالتي أوردت أخـيـرًا فــي مقالها:
«ت ـش ـيــر األرقـ ـ ــام إل ــى أن م ــا ي ـصــل إل ــى واح ــد
مــن كــل ثالثة ضحايا للعنف املنزلي هــم من
ال ــذك ــور .وم ــع ذل ــك ،غــالـبــا مــا ي ـت ـ ّ
ـردد الــرجــال
في اإلبــاغ عن سوء املعاملة ألنهم يشعرون
بــال ـحــرج أو ال ـخ ــوف م ــن ع ــدم تـصــديـقـهــم أو
خ ــوف ـه ــم م ــن ان ـتـ ـق ــام ش ــري ـك ـه ــم .ق ــد َي ـض ــرب
الشريك املـســيء أو يــركــل ،أو يعض أو يلكم،
أو يبصق أو يرمي أشياء أو يدمر ممتلكاتك.
للتعويض عن أي فــرق في الـقــوة» .وفــي هذا
اإلطار نود اإلشارة أيضًا ،إلى موضوع العنف
ضد الرجل الذي تناولته دراســات عاملية في

ملصق روسي عن العنف األسري (عن موقع )Vintage Images

كندا وغيرها من دول العالم .ولالطالع على
املزيد من املعلومات املتعلقة بهذا املوضوع،
يمكنكم مراجعة الكتيب الذي صدر في كندا
منذ عام  2006ويحمل عنوان «الرجال الذين
يـتـعـ ّـرضــون للعنف فــي ال ـعــاقــات العاطفية
الحميمة» املـنـشــور عـلــى املــوقــع اإللـكـتــرونــي
الخاص بمنظمة .Alberta
ث ــال ـث ــا :س ـن ـح ــاول أن نـقـتـطــع فـ ـق ــرات كــامـلــة
بسياقات متتالية لبعض مــا أورده رئيس
مركز األبـحــاث خــال هــذه ال ـنــدوة ،محاولني
إعــادة توجيه املسار بإطاره العلمي تاركني
ّ
ل ـل ـق ـ ّـراء األعـ ـ ــزاء ال ـح ـكــم ع ـلــى م ـض ـمــونــه« :إن
مقاربة ظاهرة العنف األسري ،عنوان الندوة،
ّ
تتطلب من الباحث تفكيك الظاهرة املدروسة
إلـ ــى ق ـضــايــا فــرع ـيــة م ــن خـ ــال م ـتـغـ ّـيــرات ـهــا
ّ
الخاصة وبالطبع مــن خــال مناهج العلوم
االج ـت ـم ــاع ـي ــة» ،م ـع ـت ـب ـرًا «م ـقــارب ـت ـنــا للعنف
األسري من خالل ظرف الجائحة ومفاعيلها،
واألزمة االقتصادية وتداعياتها على األسرة،
ي ـج ــب أن ت ــأخ ــذ ف ــي االعـ ـتـ ـب ــار ال ـس ـلــوك ـيـ ّـات
امل ـخ ـت ـل ـفــة واألب ـ ـعـ ــاد املـ ـتـ ـع ـ ّـددة ،وك ــذل ــك دق ــة
ّ
املعطيات واملـعـلــومــات مــن كــل أف ــراد األســرة.
عـلـمــا ب ــأن ه ـنــاك مــؤش ـرًا فــي ارت ـف ــاع ظــاهــرة
العنف األس ــري نتيجة جائحة كــورونــا كما
ّ
دل ــت ال ــدراس ــات ال ـعــامل ـيــة» .وت ـجــدر اإلش ــارة
ّ
إلــى أن رئيس مركز األبـحــاث كــان قــد تناول
في كلمته االفتتاحية «مؤشر ارتفاع ظاهرة
ال ـع ـن ــف األسـ ـ ـ ــري ن ـت ـي ـجــة ج ــائ ـح ــة ك ــورون ــا
ّ
ّ
ّ
كما دلــت الــدراســات العاملية ،مــؤكـدًا أن هذه
الظاهرة ليست محصورة بالبعد الجندري
بــل بــاألســرة كـكـيــان واح ــد م ـنـ ّ
ـدك ومـنـفــك في
آن».
ك ـمــا ج ــاء ف ــي م ـع ــرض ك ــام ــه «ن ـح ــن بـمــركــز
أبحاث معهد العلوم االجتماعية في الجامعة
اللبنانية فــي مختبر عـلــم اجـتـمــاع العائلة
ومختبر علم النفس االجتماعي واملختبرات
املوجودة هي في خدمة قوى األمن الداخلي
(أورد رئ ـيــس مــركــز األب ـح ــاث الح ـقــا عندما
توجه إلى األستاذة روحانا ّ
ّ
بمد يد التعاون
بني املركز وكفى كما الجمعيات واملنظمات
ال ـ ـتـ ــي تـ ـعـ ـم ــل ف ـ ــي الـ ـحـ ـق ــل االجـ ـ ـتـ ـ ـم ـ ــاع ـ ــي)...
للمساعدة في إيجاد دراســات ّ
ّ
خاصة
مهمة
م ــع األس ــات ــذة وال ـط ــاب لـتــوجـيـهـهــم للقيام
بــأب ـحــاث تـفـيــد بـفـهــم ال ـظــاهــرة بتفاصيلها
ّ
(متوجهًا إلى العقيد
الدقيقة .يعني حضرتك
ّ
جوزف مسلم) ذكرت أنه في بعض املعطيات
ـاصــة بمجتمعاتنا مــا عــم تـ ّ
خـ ّ
ـوصــل األم ــور
ّ
بــدقــة عــالـيــة مـقــارنــة بــاملـجـتـمـعــات الـغــربـيــة.
ّ
هــذا األمــر يتطلب ،أن يكون هناك استطالع
مـيــدانــي يـقــوم بــه بــاحـثــون مـخـتـ ّـصــون بهذا
ّ
املــوضــوع لــدراســة الـظــواهــر الـتــي تـتــأتــى من

املـعـلــومــات ال ـتــي تـكـ ّـونــت عـنــدكــم ،وبــالـتــالــي
نحن حاضرون كمركز أبحاث وكمختبر علم
اجـتـمــاع العائلة أن نساعد ونـســاهــم ،وهــذا
حقيقة ضمن رسالة املعهد في تحسني الواقع
االجـتـمــاعــي اللبناني ،خـ ّ
ـاصــة ملـحــاربــة هذه
الـظــاهــرة وتداعياتها على كــل املستويات»،
انتهى االقتباس ،والكالم يستبطن تفسيره
دون تــأويــل للمقاصد دون مــرتـكــزات علمية
وواقعية تستند إلى املصداقية.
راب ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ــا :لـ ــرب ـ ـمـ ــا س ـ ـهـ ــا ع ـ ـ ــن الـ ـ ـك ـ ــات ـ ــب أحـ ــد
السيناريوهات التحليلية التي استعرضها
لنا في سياق تفكيكه للندوة من وجهة نظره،
عـنــدمــا أورد «امل ــوض ــوع الــوح ـيــد ال ــذي كــان
على جدول أعمال اللقاء هو العنف األسري،
ال ـع ـن ــف ض ـ ـ ّـد امل ـ ـ ــرأة واألط ـ ـف ـ ــال» وهـ ـ ــذا غـيــر
ّ
صحيح ويقتضي الـتــوضـيــح أن ال ـنــدوة لم
العنف ضد املرأة واألطفال كما
يكن عنوانها
ّ
وإنما العنف األسري ّ
بكليته
افترض الكاتب،
كما أشرنا في مطلع ّ
ردنا ،وهو األمر الذي لم
ّ ً
ّ
يحصل خالل ّ الندوة ،هذا أوال .أما ثانيًا ،فإن
محاولة التدخل في ّ
مؤدى كالم رئيس مركز
ّ
بل الكاتب لم تكن ملــرة واحــدة
األ ّبـحــاث من ِق ّ
وملرات قليلة ،وإنما جل مقاله هو عبارة عن
تــأويــل ملـقــاصــد رئ ـيــس ا ُملــركــز مــن منطلقات
سقطة على رئيس
الكاتب األيديولوجية وامل ّ
مركز األبـحــاث .لقد كــان تدخله واضـحــا ،بل
سافرًا في محاولته لحرف وتحريف وتشويه
مقاصد رئيس املركز التي سنترك للمتابعني
ملـجــريــات ال ـنــدوة املـنـشــورة عـلــى املــأ الحكم
عليها.
خامسًا :باإلشارة إلى ما خلص إليه الكاتب
ـوري ــة الـتـقـلـيـ ّ
ح ــول «ال ـن ـظــرة ال ــذك ـ ّ
ـديــة تبحث
ّ
دائ ـم ــا ع ــن تـبــريــر لـلـعـنــف ض ــد ال ـن ـســاء» في
م ـقــالــه م ــوض ــوع ردنـ ــا هـ ــذا ،إل ــى إغ ـف ــال كما
تشويه ما طرحه رئيس مركز األبحاث علنًا
وبصراحة طوال الندوة التي حاول تصويب
مـ ـ ّ
ـؤداه ـ ــا والـ ـغ ــاي ــة م ـن ـه ــا ،دون االق ـت ـص ــار
ـدرج
عـلــى ت ـنــاول زاويـ ــة مــن ال ــزواي ــا ال ـتــي تـنـ ّ
تـحـتـهــا عـلــى أهـمـيـتـهــا .كـمــا نـلـفــت ،إل ــى أن ــه
بدا واضحًا تحريف الهدف والغاية الفعلية
من هــذه الـنــدوة التي رمــت إلــى وضــع األمــور
ف ــي س ـيــاق ـهــا ال ـ ّع ـل ـمــي ال ـص ـح ـيــح ب ـع ـي ـدًا عن
ال ـش ـع ــارات ال ــرن ــان ــة ال ـت ــي ق ــد تـطـلـقـهــا جهة
هنا أو رأي هـنــاك لـغــايــات وأه ــداف ال مكان
لسردها هنا.
ّ
ولعل تعليق أحد طالب الدكتوراه في العلوم
االجـتـمــاعـيــة عـلــى مــا ورد فــي ال ـنــدوة «الـلــي
شــاهــدنــاه م ــن خ ــال اإلحـ ـص ــاءات ي ــدل على
زي ــادة نسبة التصريح والـشـكــاوى ،وليست
زي ــادة نسبة العنف ،ألن ممكن هيدا العنف
كــان مــوجــود مــن زم ــان ،مــن قبل األزم ــة ولكن

ّ
هاألزمة اللي خلت إنــه يصير في تصريح».
إن تعليق الطالب – الباحث يأتي في محاولة
ل ـل ـفــت ال ـن ـظ ــر إل ـ ــى ض ـ ـ ــرورة ال ـق ـي ــام بـ ـق ــراءة
ّ
صحيحة للمعطيات وللمسار ال ــذي ُحللت
مـ ــن خ ــال ــه ون ــوقـ ـش ــت األرق ـ ـ ـ ــام وامل ـع ـط ـي ــات
النتائج استنادًا إليه
املتناولة واستخلصت
ُ
في بعض الطروحات التي ق ّدمت.
ســادســا :لربما كــان من األجــدى للكاتب بدل
صــرف كل هــذا الوقت للغمز من قناة رئيس
مركز األبحاث ،أن يقوم بقراءة علمية دقيقة
ملجريات الـنــدوة بــدل الـقــراءة األيديولوجية
الـتــي حـ ّـرفــت الـبــوصـلــة عــن االت ـج ــاه العلمي
ال ـص ـح ـيــح .واس ـم ـح ــوا ل ــي ه ـنــا أن أسـتـعـيــر
نـصـيـحــة ال ـكــاتــب ال ـتــي ّ
وج ـه ـهــا إل ــى رئـيــس
مــركــز األبـ ـح ــاث ،إلن ـع ــاش ال ــذاك ــرة لـيــس إال،
ّ
ّ
ول ـعــلــك تـتـفــكــر ف ــي مـضــامـيـنـهــا ب ــأن «يـكــون
ّ
مــن الــواجــب عليك أن تتحلى ب ــروح البحث
املـتــواضــع ال ــذي يـقــوم أســاســا على اإلصـغــاء
ّ
ّ
للمعلومات ال ـجـ ّـديــة ،والـتـفــكــر بـهــا والتعلم
منها».
ّ
نــدرك ّ
جيدًا ،أنــه بقي الكثير من النقاط التي
تستوجب الـتــوضـ ّيــح ،ولـكــن سنكتفي ّبهذا
القدر مع تأكيدنا أننا دومًا مع النقد البناء،
ون ـ ّ
ـرح ــب ب ـكــل م ــا ي ـخ ــدم األه ـ ـ ــداف الـبـحـثـيــة
لتنمية وتطوير مجتمعاتنا كما هي رسالة
م ــرك ــز أبـ ـح ــاث م ـع ـهــد ال ـع ـل ــوم االج ـت ـمــاع ـيــة،
ون ــرح ــب دوم ــا ب ــأي مــاحـظــة ت ـثــري وتغني
النقاش وتـهــدف إلــى تصويب األم ــور ال إلى
ـدواع ال
مـجــرد النقد مــن أجــل التشويش ،ول ـ ٍ
نريد الحكم عليها وال على دوافعها.
أم ــام كــل مــا تـنــاولــه الـكــاتــب فــي مـقــالــه ،نـ ّ
ـود
ّ
التأكيد على أن ّنا منفتحون كما دومًا على أي
نقاش علمي بناء ،انطالقًا من سياسة مركز
األبـحــاث الـتــي تعتمد فتح األب ــواب للنقاش
واالس ـ ـت ـ ـفـ ــادة ،مـنـطـلـقــن دوم ـ ــا م ــن نـظــرتـنــا
اإليجابية تجاه آراء األشخاص وتوجهاتهم،
وإن اختلفنا معهم في طروحاتهم .وأخيرًا،
إن انحيازنا ليس إلى املرأة أو الرجل بل إننا
ننحاز إلى اإلنسان وإلى األسرة.
ّ
ل ـل ـت ـنــويــه ،ن ـش ـيــر أيـ ـض ــا ،إلـ ــى أن م ــن يــرغــب
فــي االس ـت ــزادة مــن املـعـطـيــات ،وف ــي مشاهدة
وتفاصيلها
مسار الـنــدوة كاملة بتسلسلها
ّ
ّ
متضمنة املــداخــات والتعليقات الـتــي ُبثت
م ـبــاشــرة ،يمكنه ال ـع ــودة إلـيـهــا عـبــر حساب
مركز األبحاث في معهد العلوم االجتماعية
في الجامعة اللبنانية على فايسبوك واملرفق
أدناه.
املسؤولة اإلعالمية في مركز أبحاث معهد العلوم
االجتماعية في الجامعة اللبنانية

المصادر على موقع «األخبار»

ّ
ّ
نقاش مع هالة أبو حمدان حول أزمة الحكومة ...إما التشكيل و إما سحب التكليف
محمد طي *
نشرت الزميلة الصديقة هالة أبــو حمدان
فــي «األخ ـب ــار» ،بـتــاريــخ  27كــانــون الثاني،
مقالة تحت عنوان« :أزمة تشكيل الحكومة
ب ــن رئ ـي ــس ال ـج ـم ـهــوريــة ورئ ـي ــس مجلس
الوزراء».
وإن كنت أوافق الزميلة على معظم ما أتت
ّ
به فإن لي وجهة نظر أخرى في بعض آخر:
ً
أوال :ت ـقــول د .أب ــو ح ـم ــدان« :ت ـعــديــل 1990
وض ـ ــع حـ ـ ـدًا الن ـ ـفـ ــراد رئـ ـي ــس ال ـج ـم ـهــوريــة
بالسلطة التنفيذية».
ورأيي أن هذا يصح على صعيد النصوص.
لكنه لم يكن دقيقًا على صعيد الواقع .ففي
مسألة التأليف لم تكن يد رئيس الجمهورية
طليقة ،بدليل إفشال تكليف د .أمني الحافظ
بتاريخ  25نيسان  1973وتكليف الجنرال
نــور الدين الرفاعي بتاريخ  23أيــار ،1975
وبــدل ـيــل اس ـت ـم ــرار الــرئ ـيــس رش ـي ــد كــرامــي
مــن نـيـســان إل ــى أي ـلــول  1969فــي تصريف
األعمال دون أن يتمكن الرئيس شارل حلو
مــن تكليف رئيس جــديــد .وفــي سنة ،1988
لم يستطع الرئيس أمني الجميل أن يفرض
الحكومة العسكرية وبقينا أمام حكومتني.
وفــي الشأن التنفيذي ،لم يستطع الرئيس
الـيــاس سركيس أن يلزم رئيس ال ــوزراء د.
سليم الحص بالتوقيع على مرسوم ترفيع

وتشكيل الضباط.
ثانيًا :تقول الكاتبة« :تنص املــادة ()4/53
واضــح بالنص على االتفاق بني الرئيسني
ع ـل ــى إصـ ـ ـ ــدار املـ ــرسـ ــوم (مـ ــرسـ ــوم تـشـكـيــل
الحكومة) أي على تشكيل الحكومة»
إن ال ـن ــص ع ـلــى تــوق ـيــع امل ــرس ــوم ال يعني
مـ ـش ــارك ــة مـ ـب ــاش ــرة ل ــرئ ـي ــس ال ـج ـم ـه ــوري ــة
بتأليف الحكومة ،بل يعني أنه يوقع أو ال
يوقع .فاملادة  2/64تقول« :يجري (الرئيس
املـ ـكـ ـل ــف)االسـ ـتـ ـ ّش ــارات ال ـن ـيــاب ـيــة لـتـشـكـيــل
ال ـح ـكــومــة وي ــوق ــع م ــع رئ ـيــس الـجـمـهــوريــة
مرسوم تشكيلها» .ما ال يعني أن الرئيس
يشارك في التأليف ،بل في التوقيع أو عدم
الـتــوقـيــع أي املــوافـقــة أو ع ــدم املــوافـقــة على
التشكيلة ،وهــذا يمكن أن يصبح مشاركة
ف ــي ال ـتــأل ـيــف ،لـكــن بـطــريـقــة غـيــر مـبــاشــرة،
ب ـم ـع ـنــى أن ـ ــه ال ي ــوق ــع م ــا ل ــم ي ـ ــأت تــرك ـيــب
الحكومة بالشكل الــذي يرضيه ،لكن الدقة
تقتضي التمييز بني التأليف والتوقيع.
ثالثًا :تقول د أبــو حـمــدان« :اختيار رئيس
الـحـكــومــة م ــن قـبــل ال ـن ــواب لـيــس تفويضًا
يمكن سحبه وليس تعيينًا يمكن العودة
ع ـن ــه ،ب ــل ه ــو تـكـلـيــف بـمـهـمــة تـنـتـهــي إمــا
ب ـت ـش ـك ـيــل ال ـح ـك ــوم ــة ون ـي ـل ـه ــا ال ـث ـق ــة وإم ــا
باستقالته».
والـ ـ ـ ـس ـ ـ ــؤال :ملـ ـ ـ ــاذا ال ي ـم ـك ــن ال ـ ـتـ ــراجـ ــع عــن
التكليف بمهمة؟ أال تسمح م ــوازاة الشكل

بأن يستطيع من يكلف أن يسحب التكليف
َّ
حتى لو فشل املكلف في القيام باملهمة؟
رابـعــا :تقول د .أبــو حـمــدان :ليس «لرئيس
الجمهورية صالحية إلزام رئيس الحكومة
املكلف بالتأليف أو االعـتــذار ،وال يعني أن
له أن يطلب من مجلس النواب العودة عن
التكليف أو وضع حد له».
رأيي في هذا أنه ال يمكن أن ُيترك األمر على
عواهنه بحيث تبقى البالد مشلولة في ظل
حـكــومــة تـصــريــف أع ـمــال بــ»الـحــد األدن ــى»،
كما يجري منذ ما يزيد على  15سنة إذ بلغ
من ّ
تشبث أحدهم بالكرسي الفارغ  11شهرًا
«خوفًا على البلد من الـفــوضــى!!!» .وإذا لم
تسعف النصوص ،فهناك مبادئ قانونية
ع ــام ــة أو أعـ ـ ــراف ي ـم ـكــن أن ت ـحــل املـشـكـلــة.
وفـيـمــا نـحــن ب ـص ــدده ه ـنــاك ثــاثــة مـبــادئ
عامة دستورية وإدارية وقضائية هي :مبدأ
«املهلة املعقولة» ،ومـبــدأ «اسـتـمــرار نشاط
الحكم» ،ومبدأ «استمرار الحياة الوطنية».
• املبدأ األول :مبدأ املهلة املعقولة Principe
 du delai raisonnableوتشير إليه الكاتبة
فتقول« :يمكن فــي هــذا املـجــال االسترشاد
بــاالجـتـهــاد اإلداري ال ــذي ي ــرى أن ــه عندما
ّ
املخولة
ال يحدد النص مهلة ،على الجهة
القيام بعمل ما أن تلتزم بمهلة معقولة.»...
وي ــوص ــف م ـبــدأ امل ـهــل امل ـع ـقــولــة بــأنــه مـبــدأ
قانوني عـ ّ
ـام ،يرتبط أحيانًا بمبدأ «اإلدارة

ّ
الجيدة» أو «الصالحة» ،ولكنه يرفع غالبًا
ّ
إل ــى مـسـتــوى امل ـبــدأ املـسـتـقــل ،ال ــذي يفرض
ع ـل ــى اإلدارة أن ت ـت ـخــذ الـ ـ ـق ـ ــرارات ق ـب ــل ّ أن
تـنـتـفــي ال ـج ــدوى م ــن ات ـخ ــاذه ــا ،أو تـتــدنــى
بشكل واض ــح ،حتى عندما ينعدم وجــود
ّ
أي نـ ّـص يـفــرض عليها مهلة .إنــه مـبــدأ ذو
قيمة تشريعية.
«Le principe du délai raisonnable est un
principe général de droit‚ parfois rattaché
au principe de bonne administration mais
le plus souvent élevé au rang de principe
autonome‚ imposant à l´administration de
prendre sa décision dans un délai raisonnable‚ même lorsqu´aucun texte ne lui impose un délai. Il a une valeur législative}.
وفي قــرارات مجلس الدولة الفرنسي ،نجد
ّ
مـئــات االج ـت ـهــادات الـتــي تــؤكــد ه ــذا املـبــدأ‚
فقد جــاء في الـقــرار رقــم  ،78.316بتاريخ 4
أيار/مايو : 2011
ّ
« ....إذا نـظــرنــا إل ــى تــأخــر ال ــدول ــة بــاتـخــاذ
ً
ابتداء فقط
التدابير التنظيمية الضرورية
من  5أيار /مايو  ،1994التاريخ الذي طلب
فـيــه صــاحــب املــراجـعــة مــن وزي ــر الـبـيـئــة،....
على أنه تصرف خاطئ»....
En regardant comme fautif le retard mis par
l´Etat pour prendre les mesures réglementaires nécessaires‚ à compter seulement

du 5 mai 1994‚ date à laquelle M.A. a de»…mandé au ministre de l´environnement
• املبدأ الثاني :مبدأ استمرار عمل الحكم
،Continuité de l´actionّ gouvernementale
الذي يمنع أن تتوقف عجلة الحكم ،نتيجة
شـغــور بعض املـنــاصــب العليا فــي الــدولــة.
وقد ّ
كرسه املجلس الدستوري الفرنسي في
عدد من القرارات ،منها قراره رقم ،89/269
ب ـتــاريــخ  22ك ــان ــون ال ـثــانــي /يـنــايــر ،1990
الذي ّ
ينص على أنه:
«نظرًا إلــى أن رئيس الجمهورية ،إذ يمنح
السيد ليونيل جوسبان وزير الدولة ،وزير

حسب المادة  64/2يشارك
الرئيس في التأليف
بطريقة غير مباشرة ،إذ ال
يوقع ما لم تأت تركيبة
الحكومة بما يرضيه

ال ـتــرب ـيــة الــوط ـن ـيــة وال ـش ـب ــاب وال ــري ــاض ــة،
ب ــامل ــرس ــوم الـ ـص ــادر ف ــي  14ك ــان ــون األول/
ديـسـمـبــر  ،1989مـهـ ّـمــة تــأمــن الــوكــالــة عن
السيد ميشيل روك ــار ،الــوزيــر األول ،أثناء
غ ـي ــاب ــه ،فـ ــإن (رئ ـي ــس ال ـج ـم ـه ــوري ــة) ،وكـمــا
ّ
يخوله الدستور ،اتخذ التدابير الضرورية
لتأمني استمرار أعمال الحكم».
‚ 6. Considérant qu’en conférant‚ par
décret en date du 14 décembre 1989‚ à
‚Monsieur Lionel JOSPIN‚ ministre d’État
ministre de l’éducation nationale‚ de la
jeunesse et des sports‚ la charge d’assurer
‚l’intérim de Monsieur Michel ROCARD
Premier ministre‚ pendant l’absence de ce
‚dernier‚ le Président de la République a
ainsi que l’y habilite l’article 5 de la Constitution‚ pris les dispositions nécessaires
pour assurer la continuité de l’action gouvernementale.
• املـ ـب ــدأ ال ـث ــال ــث :م ـب ــدأ اس ـت ـم ــرار ال ـح ـيــاة
الــوطـنـيــة ،Continuité de la vie national
الــذي يمنع الـفــراغ الــدسـتــوري ،أو إمكانية
ّ
شل البالد نتيجة أي عامل من العوامل.
هذا املبدأ ُي ّ
ّ
العامة
عد من املبادئ القانونية
ّ
ذات القيمة الدستورية .وقد كرسه املجلس
الدستوري الفرنسي في عــدد من الـقــرارات
أي ـضــا ،ومـنـهــا ال ـق ــرار رق ــم  2005/519آب/

أغسطس عام 2005أ الذي جاء فيه:
«إن انطباق قــانــون املــوازنــة على الدستور
يمكن أن ّ
يقوم في ضوء متطلبات استمرار
الحياة «الوطنية.»...
« que la conformité de la loi de financement à la Constitution serait alors appréciée au regard‚ tant des exigences de la
continuité de la vie nationale…}.
وه ـكــذا ف ــإن امل ـهــل امل ــذك ــورة أع ــاه ال يمكن
ّ
إال أن ت ـكــون م ـح ــدودة ،ول ـكــن م ــا ه ــي هــذه
الحدود؟
ّ
الحياة
شلل
قبل
ف،
تتوق
أن
يجب
إن املهل
ّ
الوطنية أو العمل الحكومي ،أي قبل توقف
عـجـلــة ال ـح ـك ــم ،وت ــراك ــم امل ـش ــاك ــل وال ـع ـجــز،
وتهديد مصالح املواطنني .فكيف إذا كانت
ً
البالد تعيش انهيارًا شامال يهدد وجودها.
إن الحل هو إما بتشكيل حكومة في أسرع
مهلة أو أن يـعـتــذر الــرئـيــس املـكـلــف ،أو أن
يـتـحــرك رئ ـيــس الـجـمـهــوريــة لـيـتـشــاور مع
مـجـلــس ال ـن ــواب م ــن أج ــل س ـحــب التكليف
وإج ــراء اسـتـشــارات ملزمة جــديــدة .فالبلد
ليس ملك أحد يمسك برقبته فشل أو نجح.
موقفي هذا في القانون أو كما نقول« :نفعًا
للقانون» وال عالقة له بالسياسة وال بكون
ف ــان رئ ـي ـ َـس ال ـج ـم ـهــوريــة أو ف ــان رئـيـســا
ّ
مكلفًا.
* أستاذ في كلية الحقوق ،الجامعة اللبنانية
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التحقيق مع الحاكم
لماذا نتركه لسويسرا ؟
بشارة مرهج *
ّ
جــرت الـعــادة فــي الـبـلــدان الغربية ،الـتــي نتبع نهجها
وأنـظـمـتـهــا ف ــي ل ـب ـنــان ،أن ي ـقــوم رئ ـيــس الـجـمـهــوريــة
بتعيني شخصية ملنصب رفيع في الدولة ،فال يأخذ
ه ــذا التعيني م ـجــراه الـقــانــونــي الـنـهــائــي قـبــل موافقة
ّ
املختصة إلى
الكونغرس الذي يبادر بواسطة اللجنة
مساءلة املرشح قبل منحه «البركة» أو حرمانه منها.
ّ
املختصة
اللجنة النيابية
فإذا حاز على «البركة» تتابع ً
وزيرًا أم وكيال أم رئيسًا ملؤسسة
عمله ،سواء أكان ّ
عــامــة .وعندما يتطلب األم ــر ُيستدعى هــذا املوظف
إلى الكونغرس للسؤال وأحيانًا لالستجواب حسب
املوضوع املطروح.
ُ
أمــا عندنا في لبنان فيعني الــوزيــر أو املدير العام أو
الحاكم فيعمل ويخطئ ويصيب ثم يتقاعد ،من دون
أن يـكــون قــد تـعـ ّـرض للمساءلة ومــن دون أن يكون
مجلس النواب قد قال له مرة واحدة« :ما أحلى الكحل
بعيونك».
ّ
أما اللجنة النيابية املختصة بمتابعة ومراقبة أعماله
فغالبًا مــا تنزع إلــى إهماله أو تناسيه .إال أنــه يجب
االع ـت ــراف ب ــأن بـعــض الـلـجــان النيابية تـقــوم أحيانًا
بــدعــوة بعض الـ ــوزراء لسؤالهم حــول بعض األمــور
أو حتى مساءلتهم في سواها من دون أن يتوصل
الرأي العام إلى معرفة النتيجة ،كما حصل مرارًا في
قضايا االتـصــاالت واملالية والبيئة واألشـغــال ،حيث
تبقى األم ــور ُمبهمة أو ضمن دائ ــرة الـكــام والكالم
ّ
املضاد.
ّأم ـ ـ ــا مـ ــا ي ـب ـع ــث ع ـل ــى ال ــدهـ ـش ــة واالس ـ ـت ـ ـغـ ــراب فـهــو
تـ ـص ـ ّـرف ل ـج ـنــة امل ـ ــال واملـ ــوازنـ ــة ال ـن ـيــاب ـيــة امل ـف ـتـ َـرض
بها أن تـكــون الـعــن الـســاهــرة على عمليات الجباية
واإلنفاق لتتأكد من سالمة هذه العمليات وجدواها
ّ
وعدالتها فتستحق بالتالي لقب حارسة املال العام.
ّ
فعندما ّ
ضجت األخـبــار ب ــورود مــذكــرة مــن القضاء
الـســويـسـ ُّـري إل ــى لـبـنــان طلبًا للمساعدة القضائية
ب ـشــأن الــشـبـهــة املـتـعـلـقــة بـتـحــويــات مــالـيــة ق ــام بها
حاكم مصرف لبنان وشقيقه ومساعدته لم تحرك
ّ
وكأن األمر يجري
لجنة املال واملوازنة النيابية ّساكنًا
ُ
في بلد آخــر ،في حني أن أقــل ما يتوقع منها هو أن
تنعقد ّ
للتو للنظر فــي هــذا األم ــر وإخ ـضــاع الحاكم
للمساءلة كي تبني على الشيء مقتضاه ،وخاصة أن
الدولة املعنية هي سويسرا وما تعنيه على الصعيد
ّ
املعني في لبنان موظف كبير
املصرفي العاملي ،وأن
ّ
يتصدر املشهد املالي والنقدي واملصرفي في لبنان
ويحدد
ويدير عملية الدعم للغذاء والدواء واملحروقات ّ
السياسة النقدية ويـقــود العمل املـصــرفــي ويـتــرأس
هيئة التحقيق الخاصة.
ّ
لكن لجنة املال واملوازنة لم تكتف بتجاهل املوضوع
بل طرحت على الرأي العام أهمية ترك امللف يسير في
سكته القضائية لدى الدولة السويسرية على أساس
أن الحكمة تكمن في االنتظار.
وهنا يبرز ســؤال جـ ّـدي  :فــإذا كان القضاء اللبناني
ال يــواكــب التحقيق الـســويـســري ،والـبــرملــان اللبناني
ال يهتم بــاألمــر فـلـمــاذا إذن نسمح لسويسرا بفتح
امللف وأخذ راحتها في التحقيق؟ بل ماذا لو قال أهل
سويسرا  :ملــاذا نهتم ونحقق بموضوع ال يهتم به
ّ
يتحدث
اللبنانيون؟ فهل هــذا هو املطلوب في نظام
ً
ليال ونهارًا عن الشفافية واملساءلة واملحاسبة؟!
إنه سؤال برسم لجنة املال واملوازنة ومجلس النواب
وكـ ــل مـ ـس ــؤول ح ــري ــص ع ـلــى امل ـ ــال الـ ـع ــام وح ـقــوق
املواطنني .هذا مع العلم بأنه في حاالت من هذا النوع
ينشأ إلى جانب التحقيق القضائي تحقيق مسلكي
إداري ،وال ّ
سيما أن السكة القضائية قد تأخذ وقتًا
ً
طويال في حني أن الكثير من األمور تقع على املحك
في هذه الفترة.
ثــم كيف ُيعقل أن يتابع الحاكم عمله وهــو يخضع
ألسئلة قــد تتحول إلــى اتهامات مــن جانب سلطات
قضائية تعرف تمامًا أن الخطأ في هذا املجال له ثمنه
ْ
الدوليتي؟!
الكبير على صدقيتها وسمعتها
*كاتب وسياسي لبناني

