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بورتريه

ّ
ى:
مت
جوسلين
ّ
َ
َ
َ
َ
َ
القاضية التي شعرت ففكرت فأقدمت

ّ
َ
مسلمين بقراءة ما ورد في القرآن عن
شابين
بإلزام
ى
مت
جوسلين
القاضية
قرار
وتناولت
إال
وعالمية
وعربية
محلية
إعالم
وسيلة
تبق
لم
ً
ّ
مصري وضع مقاال ،قبل أيام ،داعيًا شعبه إلى حفظ
العذراء مريم ،ردًا على
نيلهما من تمثال لها في إحدى الكنائس في الشمال .كاتب ّ
ّ
ّ
ذاك االسم ّ
ّ
جيدًا :جوسلين متى .اسم بمثابة الدرس ،بحسب الكاتب ،الذي يجب أن يتعلمه المصريون في كيفية مقاربة مسألة األقباط
محمد نزال
ق ـبــل ث ـمــانــي سـ ـن ــوات ،وب ـع ــد أخـ ــذ ّ
ورد،
أصـبــح عـيــد الـبـشــارة عـيـدًا «وط ـنـ ّـيــا» في
لـبـنــان .األع ـيــاد الــديـنـ ّـيــة ،فــي ه ــذه الـبــاد،
ُت ّ
قر مناصفة بني املسيحيني واملسلمني.
القوم (في الحكومة)
لكن يومها ،اكتشف
ُ ّ
فجأة ّأن العذراء مريم ،امل َبشرة باملسيح،
ذات قداسة عند الجماعتني .آنــذاك ،كانت
ّ
ّ
الجبيلية،
جوسلني متى ،ابنة بلدة عمشيت
تكتشف ّأن الـعــذراء مــذكــورة فــي الـقــرآن،
ّ
ّ
وأنها ُم ّ
كرمة ،وأنها« :وإذ قالت املالئكة يا
اصطفاك ّ
واصطفاك
رك
مريم ّإن الله
ِ
وطه ِ
ِ
على نساء العاملني» .أثار األمر فضولها.
َ
َ
فعرفتّ .
بحثتَ ،
سرها ذلك ،وهي
سألت،
الساعية ،كما نشأت في عائلتها ،إلى ما
ّ
يوحد ال ما ُي ّ
فرق .يومذاك ،كان قد مضى
نحو عشر سنوات على تعيينها قاضية.
كــانــت مـسـتـ ّشــارة ف ــي مـحـكـمــة جـنــايــات
طــراب ـلــس .ظــلــت تـلــك املـعـلــومــة عــن مريم
ّ
القرآنية حاضرة في بالها .سيأتي اليوم
الذي تنقل فيه ما عرفته إلى صلب عملها،
وه ــي اآلن قــاضـيــة تحقيق فــي الـشـمــال،
ف ـت ـخـ ُـرج ب ــإج ــراء قــانــونــي غـيــر مـسـبــوق،
ّ
حرفيًا ،إلى
ليطير معه اسمها إلى العالم.
العالم .حصل ذلك مطلع الشهر الجاري.
ك ـ ــان أح ـ ــد املـ ـح ــام ــن أم ـ ـ ــام ب ـ ــاب مـكـتــب
الـ ّقــاضـيــة .رأى شـ ّـبــانــا جــال ـســن ،يحمل
كـ ـ ّـل ِم ـن ـهــم م ـص ـحــف الـ ـق ــرآن ب ــن يــديــه،
وكلهم يتلون آيــات ِمن ســورة آل عمران.
ما الحكاية؟ هنا ّ
عدلية ال مسجد! ليس
ّ
مكان عـبــادة .أقــلــه ،ليس مشهدًا مألوفًا.
سيعرف ،بعد ســؤالّ ،أن ما يفعله هؤالء
ل ـي ــس س ـ ــوى ال ـت ــدب ـي ــر ال ـق ـض ــائ ــي الـ ــذي
ألــزمـتـهــم بــه الـقــاضـيــة .كــانــوا قــد دخـلــوا،
قبل ذل ــك ،إلــى كنيسة بقصد التخريب،
ً
وقد نالوا فعال ِمن تمثال للعذراء داخلها.
عـنــدمــا أوقـفـتـهــم ال ـقــوى األم ـنـ ّـيــة ،ومثلوا

أم ــام ال ـقــاض ـيــة ،راحـ ــوا ي ـع ـتــذرون ِمـنـهــا.
ت ـع ـت ــذرون ِم ـن ــي؟ ســألـتـهــم بــاسـتـهـجــان،
لتسألهم بـعــد :أنـتــم مسلمون؟ صحيح،
أجــابــوا .الفــت ّأن قاضية لبنانية تعرف
ّأن ّ
الهوية الدينية ،املوروثة عن األهل ،غير
ّ
مجددًا :أنتم مؤمنون
كافية هنا ،لتسألهم ّ
بما جاء في القرآن؟ بكل تأكيد ،قالوا ،إذًا:
عليكم أن تـقــرأوا مــا جــاء فــي الـقــرآن عن
ّ
الشخصية الـتــي أردت ــم النيل ِمنها.
تلك
ّ
ال أحدِ ،من بني القضاة ،يتمنى أن يكون
فــي مــوقــف كـهــذا .هــذه لحظة ال ـقــرار .هل
تــأمــر بتوقيفهم ،على مــا درج ــت الـعــادة،
فـ ُـيـحــالــون عـلــى سـجــن الـقـ ّـبــة (الـ ــذي كــان
ً
إصطبال للبهائم ومــا زال على حــالــه)...
أم ُت ّ
فعل الكامن في املادة ِ 111من قانون
ّ
ّ
(املنسية ِمن
الجزائية
أصــول املحاكمات
قبل أكثر قضاة التحقيق) ...فتستعيض
عن توقيفهم «بإلزامهم بموجب أو أكثر
ِمــن املــوجـبــات الـتــي يعتبرها (الـقــاضــي)
ّ
ّ
ضرورية» .ما العمل؟ عادت متى ،في تلك
اللحظة ،سـنــوات إلــى ال ــوراء فــي ذاكرتها،
إل ــى م ــا ق ــرأت ــه يــومــا ع ــن «ال ـب ـش ــارة» في
الـ ـ ـق ـ ــرآن .ات ـص ـل ــت ب ــأح ــد زم ــائـ ـه ــاِ ،م ــن
املسلمني ،وسألته عن موضع تلك اآليات
ّ
ّ
بدقة .أخبرها أنها في سورة مريم .قالت
لــه :ال ،أع ــرف هــذه ال ـســورة ،ولـكــن مسألة
البشارة باملسيح ،تحديدًا ،ترد في سورة
ّ
أخ ــرى .وصلت إلــى النتيجة أخـيـرًا ،إنها
تلك اآليــات ال ــواردة في ســورة آل عمران.
وجـ ــاء الـ ـق ــرار :عـلـيـكــم أن تـحـفـظــوا هــذه
ُ
اآليــات ،بعدها تـغــادرون إلى منازلكم ،لن
فعلتم مــا فعلتم عــن جهل
أوقـفـكــم ،أنـتــم
ّ
وطيش ،وبعدها لكل حادث حديث .عرف
ذاك املحامي ،الذي رأى ،بما حصل ،فكان
أن ب ــادر إل ــى نـشــر ال ـحــادثــة عـبــر مــواقــع
ال ـتــواصــل االج ـت ـمــاعــي .بــاملـنــاسـبــة ،هما
شابان فقط ،ال ثالثة ،فالثالث كان ّ
مجرد
ّ
موظف يتلو مع الشابني .شابان ،أحدهما

ل ــم يـبـلــغ ِمـ ــن ال ـع ـمــر  18ع ــام ــا ب ـع ــدّ ،أم ــا
ُ
الثاني فبلغه ّ
األشهر .القاضية
ونيفًا ِمن
ّأم ألرب ـع ــة أوالد ،وال يــزيــد عـمــر طفلها
ّ
األصغر على ستة أشهر.
ّ
القانونية املذكورة ،التي
كان الفتًا ّأن املادة
ّ
اعـتـمــدت عليها مــتــى ،ال تــذكــر صــراحــة

هما شابان فقط ال
ثالثة ،وأحدهما لم يبلغ
ِمن العمر  18عامًا
القرآن ِمن بني املوجبات ،إال
إجراء كقراءة
ّ
ّأن القاضية كانت ملاحة ،إذ استفادت ِمن
ً
عبارة ِ«منها» .هذه تفيد مثال ال حصرًا.
ّ
سنوات طوال قضتها متى ،في طرابلس،

ّ ُ
األكثرية املسلمة ،عاملة مع القاضي
ذات
ال ــراح ــل مـنـيــر ع ـبــد ال ـل ــه .ذاك ال ـقــاضــي،
ّ
التسامحية ،الــذي «بكت
صاحب النزعة
عـلـيــه امل ــدي ـن ــة يـ ــوم رح ـي ـل ــه» (ك ـم ــا يـقــول
زميله املتقاعد الـقــاضــي نبيل ص ــاري).
ّ
الشخصية تــركــت أثرها
الظاهر ّأن تلك
في نفس القاضية .هي أشــارت إلــى ذلك
أم ــام بعض َمــن حضر لتهنئتها أخـيـرًا.
ّ
قرارها قاعدة
تقول ُأيضًا إن ُها ال ترى في ّ
ّ
عامة يمكن أن يركن ّإليها في كل قضية،
فــاملـســألــة هـنــا «تـتـعــلــق بـقـضـ ّـيــة خـ ّ
ـاصــة
جدًا ،وهي ذات طابع ديني ُم ّ
ّ
حدد ،في بلد
ّ
ّ
متنوع الطوائف ،وشبان صغار يجهلون،
وبالتالي هذه حدودها» .هناك َمن ّ
تخوف
مــن أن يأخذ البعض هــذا الـقــرار ليسوق
وربـمــا فــي حــاالت ّ
بــه كيفما اتـفــقّ ،
دينية
ُمعاكسة ،أو ّ
ربـمــا كــان فاتحة لتأويالت
دي ـن ـ ّـي ــة مـخـتـلـفــة ف ــي قـ ـض ــاء ،كــالـقـضــاء

الـلـبـنــانــي ،م ــدن ـ ّـي ال ـطــابــع وال ُي ـق ـ ّـرر و ّفــق
ّ
السماوية» .هذه مخاوف محقة،
«الشرائع
ف ــي لـبـنــان ت ـحــدي ـدًا ،ول ـكــن تـبـقــى خـطــوة
القاضية في سياقها الطبيعي ما دامت
استطاعت االستفادة ِمن القانون نفسه،
ّ
أو ،بمعنى آخــر ،بثت الحياة (تسامحًا)
في ّ
نص قائم ذي مساحة واسعة ،بعدما
ّ
ّ
ك ــان ــت ضــيـقـتـهــا ن ـف ــوس ضــي ـقــة فـغــدت
قاعدة.
ّ
ّ
قبل ّأيــام ،كانت جوسلني متى في دكــان
منزلها ،فاستوقفها أحد معارفها،
قرب
ّ
ليسألها :أحقًا العذراء مذكورة هكذا في
ّ
لبنانية
القرآن؟ قد تكون هذه «كليشيه»
ّ
تقليدية ،لكن بمطلق األحوال ،تبقى إشارة
ّ
جـ ّـيــدة فــي هــذا الــزمــن ال ــرديء دينيًا على
مستوى الـعــالــم .مسألة أخ ــرى ،كثيرون
قالوا ّإن القاضية أصــدرت حكمًا .ال ،ما
قامت به هو إجــراء قانوني ،ليس حكمًا،
ف ـقــاضــي الـتـحـقـيــق ال ُي ـص ــدر أح ـكــامــا،
ّ
ولـ ـه ــذا ال ُي ـم ـكــن أن ُيـ ـق ــال إنـ ـه ــا حكمت
ب ــ«ال ـبــراءة» .على املستوى البيروقراطي
ّ
القضية لم تنته بعد ،إذ ال ّبد ِمن
املحض،
«مـطــالـعــة ب ــاألس ــاس» ِمــن الـنـيــابــة الـعــامــة،
ً
ّ
وربـمــا إج ــراءات أبـعــد ،فـضــا عــن الـقــرار
ّ
ّ
الظني املنتظر أن تـصــدره متى نفسها.
ّ
ّأيــا يكن ،جوسلني متى ِمــن ذاك الصنف
ّ
الجريء ِمن القضاة ،وهي ال تنسى أنها،
قبل ّأي شيء ،إنسانة تشعر وتتفاعل ،ال
مجرد آلــة ،ال عابدة لتأويالت على ّ
ّ
النص
َ
ّ
ّأولـهــا السابقون .إنـهــا ِمــن الصنف الــذي
ُي ـحــدث تــأث ـي ـرًا ،بــاملـعـنــى اإلي ـجــابــي ،على
غرار «اجتهاد» القاضي جون ّ
القزي ،قبل
ّ
ّ
سـنــوات ،بمنح ّأم حــق إعـطــاء جنسيتها
ّ
ألوالدها (في حالة كانت استثنائية) .إلى
هذا الصنف ِمن القضاة تكون روح العدالة
أق ــرب ،وعليهم ،على ندرتهمُ ،ي ـعـ ّـول ...ال
ّ
على «املتخشبني» أو قضاة هذا الرئيس
أو ذاك الزعيم وأدنى.

تقرير

توقيف مشتبه في قتله َّ
لبنانيين في إسطنبول:

المغدوران قضيا خنقًا
رضوان مرتضى
ُ ّ
ّ
واملخدرات
فتح ملفات السالح املتفلت
ُ
والـ ـبـ ـط ــال ــة وغـ ـي ــره ــا مـ ــن امل ـس ـ ّـب ـب ــات
االجتماعية لهذا النوع من الجرائم».
صحيح أن جريمة إطفاء عني حمدي
ُ
ّ
ض ـم ــن لـ ــن تـ ـ ـ ــدرج ض ـم ــن سـ ـج ــل ه ــذه
ُ
الجرائم ،باعتبار أنه لم يفارق الحياة،
ّ
لـكــن الـجــريـمــة تعيد الـتــذكـيــر بمطلب
عدد كبير من الباحثني في علم النفس
االجتماعي ،املتمثل بالقيام بدراسات
معمقة حول طبيعة الجريمة املرتكبة
ف ــي ل ـب ـنــان ،ن ـظ ـرًا ألن ه ــذا ال ـن ــوع من
ً
الدراسات يعد مدخال أساسيًا للقيام
بإصالحات من شأنها معالجة أسباب
الجريمة وخفض أعــدادهــا .لقد خسر
الـعــامــل عـيـنــا ،وك ــاد أن يـقـتــل ،بسبب
«سوء تفاهم» .بالتأكيد ،املسألة أعمق
مما تبدو عليه بكثير.

ّ
ـت األجـ ـه ــزة األم ـن ـي ــة ال ـتــرك ـيــة من
ت ـمــك ـنـ
َ ََ
توقيف قتلة رجل األعمال اللبناني محمد
محمود بشير ،وزوجته السورية نسرين
ً
كــريــدي ،التي كانت حامال بطفلهما في
ّ
شهرها الثاني .وعلمت «األخبار» أن عدد
ّ
املوقوفني بلغ خمسة أشخاص ،علمًا بأن
املشتبه فيهم كانوا يعملون لدى املغدور
بصفة سائقني ومـعــاونــن لــه فــي مجال
عـمـلــه ف ــي مـكـتـبــه ال ـع ـق ــاري وال ـخ ــدم ــات
ال ـس ـيــاح ـيــة ف ــي إس ـط ـن ـب ــول .أمـ ــا دوافـ ــع
التحقيق،
الـجــريـمــة ،بحسب تـســريـبــات
ّ
ً
نـقــا عــن عائلة الضحايا ،فكشفت أنها
كانت بقصد سرقة املال واملجوهرات ،وال
ّ
سيما أن املـغــدور كــان قد بــدأ يتردد إلى
تركيا منذ نحو سنتني للعمل فيها ،قبل
أن ينتقل لالستقرار هناك منذ نحو سنة.
وف ــي ات ـص ــال م ــع شـقـيــق امل ـغ ــدور بــاســم

شقيقه
بـشـيــر ،ال ــذي ســافــر لينضم إل ــى ُ
فــي تــركـيــا قـبــل أرب ـعــة أش ـهــر ،ق ــال« :قـتــل
شقيقي وزوج ـت ــه الـحــامــل خـنـقــا .فقدنا
أثرهما منذ يوم األحــد الفائت ولم نعلم
شيئًا عن مصيرهما إال صباح الخميس
بعدما نشرت وســائــل إعــام تركية خبر
ال ـع ـثــور عـلــى جـثــة امـ ــرأة س ــوري ــة حامل
وإلـ ـ ــى جــان ـب ـهــا ج ـث ــة م ـج ـه ــول ــة» .ون ـقــل
ّ
شـقـيــق الـضـحـيــة أن اث ـنــن م ــن املشتبه
فيهم كان األمــن التركي قد أوقفهما قبل
يوم من معرفة العائلة بجريمة قتل ابنها.
ّ
وأشار إلى َ أن التسريبات في تركيا تفيد
ّ
بأن املوقوفني اعترفا بارتكاب الجريمة.
ّ
ويروي باسم لـ«األخبار» أن آخر اتصال
بينه وبــن شقيقه حصل األحــد الفائت،
ّ
كــاشـفــا أن مــوظـفــن ل ــدى شقيقه ج ــاؤوا
إليه لالستفسار عن مكان شقيقه محمد
الذي لم يعد ّ
يرد على االتصاالت ،بعدما
بــات هاتفه خــارج الخدمة .يقول شقيق

ّ
الضحية إنه بدأ بالبحث عن شقيقه في
جميع األمكنة التي ُيحتمل أن يكون قد
قـصــدهــا ،لكنه لــم يعثر لــه عـلــى أث ــر .بل
أكـثــر مــن ذل ــك ،يحكي كـيــف قـصــد املـكــان
الذي ُعثر فيه على جثة شقيقه وزوجته
ب ـعــدمــا ت ـم ـكــن م ــن ت ـحــديــد أثـ ــر إلرسـ ــال
هاتف زوجة شقيقه ،لكنه لم يجد شيئًا.
يكمل باسم« :بتمام السادسة والنصف
من صباح الخميس املاضي ،وردني خبر
الـعـثــور عـلــى جـثــة امـ ــرأة حــامــل .قصدت
املستشفى للتعرف إليها ،فعرضوا ّ
علي
ّ
فتعرفت عليها.
صورة جثة أخي محمد،
عـنــدهــا طـلـبــوا مـنــي االن ـت ـقــال إل ــى مركز
الشرطة لتبدأ التحقيقات» .يؤكد باسل
ّ
ل ـ ـ «األخ ـ ـبـ ــار» أن ع ــدد امل ــوق ــوف ــن ارت ـفــع
ّ
إلـ ــى خ ـم ـســة ،لـكـنــه يـلـفــت إلـ ــى أن اثـنــن
جرى توقيفهما قبل أيــام ً
بناء على داتا
ّ
االتصاالت .ويذكر أن أول موقوفني هما
ع ـمــاد امل ـع ــروف بـ ـ «أبـ ــو ال ـب ـحــر» وع ــاء،

ّوكــاه ـمــا يـعـمــان ل ــدى شـقـيـقــه ،مــؤك ـدًا
أنهما اعترفا بارتكاب الجريمة بمعاونة
ّ
آخرين .ويقول باسم إن «السائق املشتبه
التحقيق عندما أفاد
فيه حــاول تضليل ّ
فــي مــركــز الـشــرطــة بــأنــه أوص ــل شقيقي
وزوج ـتــه ليقلهما شخص مجهول إلى
جهة مجهولة».
ّ
ويــذكــر بــاســل أن القنصل اللبناني في
منير عانوتي ،يتواصل َمعه يوميًا،
تركيا ّ
كــاش ـفــا أنـ ــه سـيـتـسـلــم ج ـث ـمــانــي شقيقه
وزوجته اليوم ُلينقال الثالثاء إلى بيروت.
ُّ
ّ
ويؤكد َشقيق املغدور أن ما ُيعرقل تسلم
الـجـثـمــانــن اإلج ـ ــراءات الـقــانــونـيــة لكون
ّ
ُ
عط بعد
املدعي العام في إسطنبول لم ي ِ
اإلذن بتسليمهما.
وف ـي ـمــا جـ ــرى ال ـ ـتـ ــداول ب ـم ـع ـلــومــات عن
َ
املغدورين ،البالغة من العمر
اختفاء ابنة
 10سنواتّ ،
تبي أن األمن التركي وضعها
بعد الجريمة في مركز رعاية.

