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مقالة

مالحظات حول قضية بيدوفيليا
األرثوذكسية
في الكنيسة
ّ
قطان*
أسعد ّ
المر **
خريستو ّ

يتذرع بحصانته النيابية والوزارية لعرقلة التحقيق (مروان طحطح)
الجراح ّ

طفل باإلعدام؟
هل ُيعاقب
ٌ
الـ ـح ــدث ال ـث ــان ـي ــة ع ـش ــرة م ــن ع ـمــره
ول ــم ي ـتـ ّـم الـخــامـســة ع ـشــرة بـتــاريــخ
ُ
ارت ـك ــاب ــه الـ ـج ــرم ،تـ ـف ــرض ع ـل ـيــه أي
مـ ــن الـ ـت ــدابـ ـي ــر املـ ـنـ ـص ــوص ع ـل ـي ـهــا
ـاه) «مــا عــدا
فــي امل ــادة ( 5راج ــع أ ُع ـ ّ
التأديب والعقوبة املخفضة (التي
تنطبق في حال ارتكب جناية) .وال
ُيكتفى باللوم (الـتــي ّ
تعد العقوبة
األخــف) في الجنايات» .فهل يعني
ه ــذا أن ّ
أي ط ـفــل ل ــم ي ـتــم الـخــامـســة
ع ـش ــرة م ــن ع ـم ــره ال يـمـكــن االدعـ ــاء
عـلـيــه بـعـقــوبــة اإلعـ ــدام طــا ّملــا أن ــه ال
ُت ّ
طبق عليه العقوبات املخفضة؟
ُي ـج ـم ــع عـ ــدد م ــن ال ـق ــان ــون ـي ــن عـلــى
أن قـ ـ ــراء ة ق ــان ــون ح ـمــايــة األح ـ ــداث
ّ
ـأن ّ
أي طـفــل أت ـ ّـم الـخــامـســة
تــوحــي ب ـ
ُ
ّ
ع ـش ــرة م ــن ع ـم ــره ت ـطــبــق ع ـل ـيــه ،في

ال تنطبق العقوبات
المخفضة ،في حال
ّ
اإلعدام ،بالحبس من 5
الى  15سنة على من
تم الخامسة عشرة
لم ُي ّ

املعاقب عليها
حال ارتكب الجناية ُ ّ
بــاإلعــدام ،الـعـقــوبــات املـخــفـضــة (في
ه ــذه الـحــالــة خـفــض االعـ ــدام ال ــى ما
بــن  5و 15سنة سجنًا)ّ .أمــا مــن لم
ّ
يتم الخامسة عـشــرة ،وإن تــم الظن
بــه بجناية يعاقب عليها بــاإلعــدام
وأخـ ـ ــرى ي ـعــاقــب ع ـلـيـ ّهــا بــاألش ـغــال
الـ ـش ــاق ــة امل ـ ــؤب ـ ــدة ،ف ــإن ــه غ ـي ــر م ـلــزم
بالعقوبات املخفضة حتى لو ُحكم

عليه باإلعدام.
ّ
ُيـ ــركـ ــز هـ ـ ــؤالء ع ـل ــى أن ـ ــه ف ــي جـمـيــع
األحـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوال ،ال ُيـ ـحـ ـك ــم عـ ـل ــى ق ــاص ــر
باإلعدام .النقاش يدور حول ما إذا
ُ
ك ــان ــت ت ـطـ ّـبــق ال ـع ـقــوبــات املـخـفـضــة
املتعلقة بالحبس من  5الى  15سنة
ع ـلــى ق ــاص ــر دون ال ـخــام ـســة عـشــرة
مــن عـمــره أو ال ،فــي انـتـظــار صــدور
األحداث.
الحكم النهائي عن قاضي
ُ ّ
بحسب املــديــر التنفيذي ل ـ «املـفــكــرة
الـقــانــونـيــة» املـحــامــي ن ــزار صاغية،
فإن قاضي األحداث يتمتع بطبيعة
ـال مــن الـلـيــونــة التي
ال ـحــال بـقــدر ع ـ ٍ
ت ـ ـخـ ـ ّـولـ ــه ال ـ ـتـ ــوسـ ــع فـ ـ ــي ال ـت ـح ـق ـي ــق
م ــن ج ــدي ــد وإص ـ ـ ــدار ت ـق ــاري ــر طـبـيــة
ونـفـسـيــة جــديــدة (طـبـيــب األم ــراض
العقلية والنفسية أفــاد فــي تقريره
ب ــأن ــه لـ ــم ي ـظ ـه ــر عـ ـل ــى الـ ـق ــاص ــر مــا
ّ
ّ
يـ ـ ــدل ع ـل ــى ع ـ ـ ــوارض ذه ــان ـي ــة ت ـخــل
بأهليته) ،الفتًا الى أن القرار الظني
ليس إال بداية املحاكمة ،في إشــارة
الـ ـ ــى إمـ ـك ــانـ ـي ــة ت ـخ ـف ـي ــف امل ـح ــاك ـم ــة
بشكل تراعي فيه ظروف القاصر.
ال ـجــديــر ذك ــره أن الـطـفــل ق ــال خــال
الـ ـتـ ـحـ ـقـ ـيـ ـق ــات إنـ ـ ـ ــه كـ ـ ـ ــان يـ ـتـ ـع ـ ّـرض
للضرب والتعنيف مــن أبيه عندما
ي ـغ ـض ــب «حـ ـت ــى إن ـ ــه ح ــرق ــه بـسـيــخ
اللحم دون سـبــب ،ومـنــذ سنتني لم
ي ـعــد ي ـض ــرب ــه .إال أنـ ــه م ـنــذ حــوالــى
ضربه بالسيخ» ،فيما
شهرين أعاد ُ
أفـ ـ ــادت والـ ـ ــدة امل ــدع ــى ع ـل ـيــه بــأنـهــا
ّ
تتعرض للضرب من زوجها،
كانت
«واألمر أصبح طبيعيًا بالنسبة لها
وألوالدها».
وكان الطفل قد أقدم بتاريخ -10-17
 2017ع ـلــى ق ـتــل وال ـ ــده وشـخـصــن
آخ ــري ــن ،و ُع ـلــى مـحــاولــة قـتــل أربـعــة
أش ـخ ــاص أص ـي ـب ــوا ب ـج ــروح ،وذل ــك
ب ــإط ــاق الـ ـن ــار ع ـل ـي ـهــم م ــن بـنــدقـيــة
ص ـي ــد ك ــان ــت بـ ـح ــوزت ــه ف ــي مـنـطـقــة
زقاق البالط في بيروت.

منذ ّ
مدة تتجاوز األربعة أعــوام ،ظهرت إلى
ّ ّ
العلن قضية اتهام أحــد رجــال الدين برتبة
أرشـمـنــدريــت فــي أبــرشـ ّـيــة جـبــل لـبـنــان في
ّ
ّ
ّ
بالتحرش
األنطاكية،
األرثوذكسية
الكنيسة
ّ
الجنسي .وبعد التحقيقات والـقــرارات التي
صدرت عن املجلس التأديبي االبتدائي في
األبــرشـ ّـيــة ،وتـنــاولـتـهــا وســائــل اإلع ــام في
وقتها ،تابع املجلس التأديبي االستئنافي
القضية وأصــدر قــرارًا بقي سريًاُ ،
ّ
وعرفت
فقط مفاعيله التي ظهرت إلى العلن بإبعاد
األرشمندريت إلى خارج البالد .إلى أن عمد
أحدهم ،في الثاني من تشرين ّ
األول املاضي،
وتحت اسم يبدو مستعارًا ،إلى نشر وثيقة
ّ
تتألف من اثنتي عشرة صفحة على وسيلة
الـتــواصــل االجـتـمــاعـ ّـي «فــايـسـبــوك»ّ ،
يرجح
أن تـكــون هــي نـ ّـص ق ــرار املجلس التأديبي
االس ـت ـئ ـن ــاف ــي ب ـع ــدم ــا أوك ـ ــل إلـ ـي ــه امل ـج ـمــع
األنطاكي ّ
ّ
املقدس لكنيسة الروم األرثوذكس
ّ
متابعة القضية.
ّ
الفرضية القائلة
في ما يلي ،سننطلق من
بـ ّ
ّ
ـأن ال ـنـ ّـص املـنـشــور هــو نفسه ن ــص قــرار
املـجـلــس الـتــأديـبــي االسـتـئـنــافــي ،علمًا بــأنّ
ّ
ّ
والنهائي ال يمكن اإلتيان
اليقيني
البرهان
ّ
ّ
به إال عبر مقارنة النص املنشور مع األصل
ّ
امل ـك ـتــوب وامل ــوق ــع .ون ـ ـ ّ
ـود ،فــي ه ــذا ال ـصــدد،
اإلش ــارة إلــى النقاط اآلتـيــة وقــوفــا مستمراّ
ّ
منا إلى جانب الضحايا وإيضاحًا لبعض
األف ـك ــار ال ـتــي مــن الـ ـض ـ ّ
ـروري أن نـتــداولـهــا
ّ
ونـحــلـلـهــا فــي كنيستنا فــي ال ـقــرن الــواحــد
والعشرين:
ّأو ًال ،نشر ّ
نص القرار في وسائل التواصل
االج ـت ـمــاعـ ّـي أم ــر غ ـيــر ق ــان ــون ـ ّـي وي ـجــب أن
ي ـخ ـضــع ل ـل ـمــاح ـقــة ال ـق ــان ــون ـ ّـي ــة ،ب ـش ـهــادة
الـنـ ّـص ذات ــه (ص  .)١٢وتــالـيــا ف ـ ّ
ـإن مــن قــام
بــه ،بصرف النظر عــن هـ ّ
ـويـتــه ،قــام بــه على
األرجــح بدافع التشهير ،من دون استبعاد
نوايا أخرى ّ
مبيتة .وهو ،في ّأي حال ،يسيء
إل ــى األرش ـم ـنــدريــت نـفـســه وإل ــى الـشـهــود،
ً
ج ــاع ــا م ــن ت ـفــاص ـيــل أم ــوره ــم الـجـنـسـ ّـيــة
ً
ّ
ّ
العلني ،مــا يتعارض
األليمة م ــادة لـلـتــداول
مع الطرق املعتمدة في التعامل مع قضايا
ّ
ّ
التحرش
الجنسيً .
ً
ّ
ّ
ّ
ّ
ثانيًا ،إن قراءة دقيقة للنص تبي أن املجلس
اس ـت ـنــد ،فــي ق ـ ــراره ،إل ــى أقـ ــوال واع ـتــرافــات
ّ
شخصيًا ،بصرف
أدلى بها األرشمندريت
ّ
ّ
صدقية الـشـهــادات الـتــي اتهمته
النظر عــن
ّ
ب ــالـ ـتـ ـح ـ ّـرش .وال ـ ـق ـ ــرار ال يـ ــؤكـ ــد خ ـط ــورة
املـمــارســات التي اعـتــرف بها األب فحسب،
بل يشير أيضًا إلى املسألة األخرى املرتبطة
ّ
ّ
وكيفية
الروحي
بها ،وهي مسألة اإلرشــاد
ممارسة األب ـ ّـوة الــروحـ ّـيــة فــي الكنيسة وما
ق ــد يـكـتـنـفـهــا ،ه ـنــا وهـ ـن ــاك ،م ــن ان ـح ــراف
واستغالل للسلطة.
ثــال ـثــا ،لـجــأ ال ـن ـ ّـص ف ــي جــزئــه ّ
األول ،حيث
ّ
منهجية
يعمد إلى تقييم أقوال الشهود ،إلى
ّ
تفسيرية ضعيفة .إذ يعتبر ّأن االختالف
ّ
فــي هــذه األق ــوال يمكن االسـتـنـتــاج منه أنــه
ّ
والحق ّأن ّ
النص ،في هذا،
غير موثوق بها.
ّ
التاريخي
ينتزع هــذه األق ــوال مــن سياقها
ّ
الشفهي أو املكتوب وال يأخذ في االعتبار
ّأن االختالف في الشهادات ليس بالضرورة
ً
ّ
صدقيتها ،بل
تناقضًا أو دليال على عــدم
ّ
ّ
طبيعية في ظل اختالف السياق
هو مسألة
ّ
ومرور الزمن وطريقة عمل الذاكرة البشرية.
ً
فضال عــن ذلــك ،فـ ّ
ـإن هــذه الــذاكــرة ّ
تتعرض
ل ـل ـ ّ
ـرض ع ـنــد ح ـصــول اعـ ـت ــداء ،ك ـمــا تشير
األبحاث في علوم النفس والعلوم العصبيةّ
ّ
ّ
والدماغية ،ما يمنع املعتدى عليه من تذكر
التفاصيل املحيطة باالعتداء[ُ .]2 ,1يضاف

إل ــى ذل ــك ّأن امل ـج ـلــس ال ـتــأدي ـبــي االب ـتــدائــي
ّ ّ
ك ــان حــريـصــا عـلــى أال تـســلــم لـلـشـهــود ّأي
نسخة مكتوبة عن أقوالهم .و«املنطق» الذي
يستعمله ّ
نص القرار يمكن االستنتاج منه،
ّ
بطريقة مماثلة ،أن األناجيل األربعة باطلة
ّ
ألن ـهــا ت ـقـ ّـدم ش ـه ــادات مختلفة عــن يسوع
ّ
ّ
الـنــاصــري .ومــن النافل الـقــول إن هــذا غير
ّ
ّ
وعلميًا .يضاف إلــى ذلك
مسيحيًا
مقبول
ً
ّأن ه ــذا ال ـنـ ّـص يـنـســب إل ــى ال ـش ـهــود أق ــواال
ّ
ي ـص ـ ّـرون عـلــى أن ـهــم لــم يـقــولــوهــا ،أو قــالــوا
ّ
عكسها ،ما ّ
يرجح فرضية سوء الفهم في
أحسن األحوال.
راب ـعــا ،االسـتـنـتــاج ال ــذي يـقــوم بــه الـنـ ّـص ّأن
مـمــارســة مــراهــق ال ـعــادة الـسـ ّـر ّيــة واخـتـبــاره
ّ
النشوة يستتبعان أنــه على معرفة بطبيعة
االعـ ـت ــداء ال ـج ـن ـسـ ّـي ،ف ــي ح ــال ت ـعـ ّـرضــه لــه،
هو استنتاج ال يستقيم .فاختبار النشوة
فــي املــراه ـقــة مــن طــريــق ال ـع ــادة ال ـسـ ّـر ّيــة ال
ّ
ّ
الجنسي.
يعني البتة اإلملام بخبرة االعتداء
ّ
ّ
الجنسي ،وهو
والثابت أن مداعبة العضو
أمر يحدث منذ الطفولة ،والشعور بالنشوة،
غريزية ،فيما رصد ّ
ّ
ماهية
كالهما مسألة
ّ
ّ
الـتـحـ ّ ًـرش واالع ـ ًتــداء الجنسيني أمــر يتطلب
تــرب ـيــة ج ـن ـسـ ّـيــة ه ــي غــال ـبــا غ ـيــر م ـتــوافــرة
في منطقتنا .على هــذا الصعيد ،نرجو أن
تضطلع كنيستنا بدور فاعل في التأسيس
ّ
ّ
مسيحية مسؤولة في كنفها
جنسية
لتربية
ّ
تتضمن إرش ــادًا فــي مــوضــوع االع ـت ــداءات
ّ
ال ـج ـن ـس ــي ــة ،نـ ـشـ ـرًا ل ـل ــوع ــي ودرءًا لـخـطــر
ّ
الجنسية التي قد تحدث في إطار
االعتداءات
ّ
كنسي.
ّ
خامسًا ،إن استمرار املعتدى عليه في مقابلة
املـعـتــدي وت ـك ـ ّـرر االعـ ـت ــداءات أم ــور معروفة
ّ
ّ
الجنسية،
ومــوث ـقــة فــي ح ــاالت االعـ ـت ــداءات
وخـصــوصــا تـلــك الـحــاصـلــة عـلــى يــد رجــال
دين .والقوانني التي تسوس موضوع االعتداء
الـجـنـسـ ّـي عـلــى قــاصــريــن ويــافـعــن وبالغني
في العالم ال تلقي ،في ّأي حال من األحــوال،
ّ
ّ
الضحية وسلوكها.
مسؤولية االعتداء على
ّ
ّ
ّ
الضحية قد تجنبت أم لم تتجنب
فأن تكون
ّ
املعتدي ،ال يقلل إطالقًا ًمن فداحة الجرم وال
ّ
الضحية مسؤولة عن االعـتــداء الذي
يجعل
ّ
ّ
تعرضت له[ ،]4 ,3وال سيما إذا كان املعتدي
ّ
يتمتع بسلطة على املعتدى عليه ،كما هي
ّ
الروحي [ .]5في القوانني الحديثة،
حال األب
ّ
املسؤولية تقع دائمًا على املعتدي .ويكفي،
ّ
ٍّ
هنا ،أن نشير ًإلى إقالة قاض كندي مؤخرًا،
ّ
ألنه ارتكب خطأ ّ
مهنيًا فادحًا حني قال المرأة
ّ
ّ
ضحية اعتداء جنسي ّ إنها «لم تعرف
وقعت
ّ
أن تغلق ركبتيها جــي ـدًا»[ ،]6وامل ــرأة لم تكن
قــاصــرا فـكــم بــال ـحـ ّ
ـري الـشـخــص الـقــاصــر؟
ّ
ّ
التصرف
الضحية أن تحسن
ّإن الطلب من
وتدافع عن ًنفسها ،خصوصًا حيال إنسان
تـثــق بــه ث ـقــة غـيــر م ـح ــدودة ،لـهــو طـلــب غير
مستند إل ــى ال ــواق ــع اإلن ـســانـ ّـي ومكتسبات
الـعـلــوم والـقــوانــن الـحــديـثــة ،ويـجــافــي ّ
الحس
السليم في عصرنا.
ســادســاّ ،
النص الــذي نحن في صــدده يقيم
ّ
الروحي واألبناء
تواز مفترضة بني األب
عالقة ّ ٍ
ّ
الــروحــيــن ،مطالبًا األخيرين بــأن يتصرفوا
ّ
«منطقيًا» إذا انحرف األب الــروحـ ّـي وحــاول
استغاللهم .وه ــذا املــوقــف يتجاهل اآللـيــات
ّ
ّ
السيكولوجية التي تتخلل العالقة بني مرشد
ّ
ّ
ّ
روحي منحرف وأبنائه الروحيني ،وال سيما
ّأن القاعدة التي تجعل من املرشد الروحيّ
َ
قــادرًا على استغالل املرشدين هي السلطة
ّ
الــروحـ ّـيــة ذاتـهــا التي يتمتع بها فــي نظرهم،
ً
وميلهم إلى اعتباره صوت الله ،وصــوال إلى
«تــألـيـهــه» أحـيــانــا .ومــن ث ـ ّـم ،ف ـ ّ
ـإن ميل ّ
النص
ّ
ّ
إلــى التعامل مــع ضحايا الـتـحــرش وكأنهم
عـلــى ق ــدم امل ـس ــاواة مــع امل ـت ـحـ ِّـرش ال يلتفت
ّ
السيكولوجية ّ
املعمقة التي
إلــى ال ــدراس ــات

ّ
ّ
والنفسي بني
العالئقي
تثبت انعدام التوازن
ّ
املعتدي واملعتدى عليه .يضاف إلى ذلك أنه
من املثبت ّ
ّ
واختباريًا ّأن بعض ضحايا
علميًا
ّ
ّ
الجنسي يميلون إلى كبت خبرات
التحرش
ّ
ّ
التحرش بهم ونسيانها ،وذلك كآلية دفاع ،وال
ّ
إال بعد صدمة أو ّ
تغير جذريّ
يستعيدونها
فــي ظــروف حياتهم .وال ـنـ ّـص ،بتجاهله هذا
ّ
ّ
السيكولوجي وتركيزه على املركبة
الجانب
ّ
ّ
«املنطقية» ،يوحي بثغرة في املعرفة وقلة في
ّ
االحترافية في التعامل مع هذه الظاهرة.
ّ
ّ
ّ
سابعًا ،يجنح النص إلى تبني نظرية املؤامرة
ضد األرشمندريت ناسبًا ّإياها إلى جهات أو
جماعات ال ّ
يحددها ،من دون تدقيق أو تقديم
ّ
ّ
قــرائــن أو أدل ــة .واملــؤســف أن ــه يعتمد نظرية
املــؤامــرة غير املستندة إلــى ّأي دلـيــل ّ
ليقرر
إهمال وجــود ضحايا آخرين .ومــن الغريب
ّ
ّ
منهجية املـقــارنــة التي
أن ــه هنا ال يلجأ إلــى
يعتمدها في التعامل مع أقــوال الشهود ،بل
ّ
يعتبر ّأن املؤامرة ُمسلمة ال تحتاج إلى برهان،
وهي تهدف إلى تشويه صورة األرشمندريت
ّ
كنسي .وهذا
ومنعه من الوصول إلى منصب
ّ
ّ
حيثيات القضية ال
النمط فــي التعاطي مــع
ّ
ّ ّ
ينسجم ،في رأينا ،مع الدقة التي يتمنى كل
ّ
الكنسية التي
مخلص توافرها في الهيئات
تعالج مثل هذه القضايا.
ّ
ّ
االستئنافي اعتبر
التأديبي
ثامنًاّ ،إن املجلس
َّ ّ
ّ
فــي الحكم املـســرب أنــه ليس ثمة دليل كاف
ّ
جنسي رغــم اعـتــراف
على حـصــول اع ـتــداء
ّ
ّ
املــتـهــم بــأنــه ق ــام فــي فــراشــه بـتــدلـيــك جسد
مراهق عار بالزيت! هذا ّ
ينم عن عدم معرفة
ٍ
(أوع ــدم سعيه إلــى مـعــرفــة) ماهيةّ
املجلس
ّ
ّ
الصحة
الـتـحـ ّـرش الـجـنـسـ ّـي .تـحـ ّـدد منظمة
ّ
العاملية ّأن إســاءة معاملة الطفل بأنها «كافة
ّ
أشكال املعاملة الرديئة القاسية الجسدية أو
ّ
ّ
الجنسي...
العاطفية أو كالهما ،واالع ـتــداء
ال ــذي ي ــؤدي إل ــى ض ــرر حقيقي أو محتمل
على ّ
صحة الطفل ،بقائه ،ونـمـ ّـوه ،أو كرامته
ّ
في سياق عالقة من املسؤولية ،االئتمان أو
الضحية]»[ .]8 ,7كما ّ
ّ
تحدد
السلطة [على
ّ
ّ
التحرش الجنسي على أنــه «انـخــراط الطفل
ّ
ّ
ّ
فــي فعل جنسي بحيث أن ــه – أو أنـهــا – ال
يدرك ّ
ماهيته تمامًا ،أو غير قادر على إعطاء
مــوافـقــة مستنيرة [فــاهـمــة] عليه ،أو يكون
نمو تجعله غير ّ
الطفل في مرحلة ّ
مهيأ له،
ّ
ّ
ّ
االجتماعية
واملحرمات
أو أنه يخرق القوانني
السائدة في املجتمع»ّ .]9[ .
وإن فعل املضايقة
ّ
الجنسية للبالغني ()sexual harassment
ّ
ّ
ّ
كالمي غير
يتضمن كل مالمسة أو إيحاء
مطلوبني من البالغ ،فكيف بتدليك قاصر في
ّ
الخاص! لو ّأن املجلس
سرير األرشمندريت
ّ
ّ
االستئنافي جهد ملعرفة علمية،
الـتــأديـبـ ّـي
ّ
ّ
ّ
الجنسي
للتحرش
وطبق التعريف املعروف
ّ
على الــواقـعــة الـتــي اعـتــرف بها املــتـهــم ،لكان
ذلــك كافيًا للخروج باالستنتاجات الكافية
لـلــوصــول إل ــى حـكــم قــاطــع .ه ــذا إذا اقتصر
تحليلنا على هذه الواقعة بالذات ولم ّ
نتطرق
إلى الوقائع األخرى.
ّ
القضية ومسارها
ّإن مالحظاتنا فــي هــذه
ون ـتــائ ـج ـهــا تـجـعـلـنــا نـسـتـنـتــج بـ ـ ـ ّ
ـأن ه ـنــاك
ّ
ـريــة وتــربـ ّ
ورش ــة فـكـ ّ
ـويــة وإعــامـ ّـيــة وديـنــيــة
ّ
ضـ ّ
ـروريــة لبث املعرفة وإرس ــاء وسائل دعم
للضحايا ،للخروج من حالة دفن الــرأس في
الرمل وإنكار الواقع التي تسيء إلى الكرامة
ّ
ّ
ّ
ديكتاتورية الصمت
وللتحرر من
البشرية،
الـتــي تطحن الـضـحــايـاـ وهــم كثر ويعبرون
الطوائف جميعا.
(ينشر بالتزامن مع املفكرة القانونية)
* استاذ الهوت
في جامعة مونستر ،املانيا
** أستاذ معلوماتية ّ
صحية،
جامعة يورك ،كندا

