قانون

معاً لتشريع حمائي لالطفال املصابني مبرض نفسي
• عدم وجود تشريع خاص حلماية االطفال الذين يعانون من امراض
نفسية رغم احلاجة الى مثل هذا التشريع ملا للتعامل مع الطفل في
مثل هذه احلال من اهمية وفرادة وخصوصية.

القاضي جون القزي
مستشار الهيئة العليا
في محكمة التمييز
ان القانون الذي ال يدخلنا في أزمة ،هو قانون يتخبّط في أزمة .ان
القانون الذي ال يثير في ضميرنا تساؤالت موشاة بااليجابية هو قانون
علينا ان نضع حوله تساؤالت .ان القانون الذي ال يبّث في بصيرتنا احلياة
قبل البصر ،هو قانون علينا ان نحييه .ان القانون الذي ال يجعلنا نتطوّر
هو قانون عليه ان يتطوّر .ان القانون الذي ال يغيّر في حياتنا ،هو قانون
علينا ان نعدّ له.
• ان القانون الذي ال يدخلنا في أزمة ،هو قانون يتخبّط في أزمة
• وعندما تتعارض مصلحة االنسان اجلديرة باحلماية مع القانون ،يتغيّر
القانون وليس االنسان.
من هنا التالزم العضوي بني تقدم اجملتمع وبني تطوّر منظومته
التشريعية ،بحيث بات الرقي متقاطعا ً مع هذه املعادلة ،اذ ال بناء
جملتمع سوي بدون مواكبة التشريعات حلاجات االنسان فيه؛ في القانون
االنسان هو احملور وهو القبلة ،في املبنى وفي املعنى؛ على القانون ان
يحمي حقوقه ويؤمن له مصاحله املشروعة ،وعندما تتعارض مصلحة
االنسان اجلديرة باحلماية مع القانون ،يتغيّر القانون وليس االنسان.
ان ما يساويه االنسان هو الى حد بعيد ما سيصير عليه؛ عجيب في
تناقضه هو ،مزيج من ضعف وعظمة ،في وسعه التحليق الى اعلى
مراتب الكمال ،وباستطاعته االنحدار الى اسفل درجات القنوط.
واذا ما كانت عوامل اجتماعية من شأنها ان تعزز سلوكيات نفسية
محبطة مثل ضعف الروابط العائلية واخلسارة العاطفية او املالية
الكبيرة ،كما االنعزال والوحدة ،واذا ما كان مبفهوم الطب يبقى املرض
النفسي قابالً للعالج في حاالت ومراحل معينة اذا ما جرى استدراكه،
فانه في لغة القانون ،تعود بنا التوصيفات املالزمة الى مجلة االحكام
العدلية العثمانية السارية املفعول حلينه!! عبر ما احتوته املادة  945وما
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املطبق وغير املطبّق ،والسفه ،لالشارة
يليها جلهة حاالت العته واجلنون ّ
الى وضعية الشخص الذي يعاني من حاالت نفسية مرضية تستوجب
مبفهومنا اليوم احلماية والرعاية والعناية واالحتضان .وبالتالي ،فإن
معيار املساءلة الذي يتقاطع وملكة الوعي واالدراك ،يتحدد تبعا ً
ملدى متتع املريض النفسي بارادته لدى اقدامه على التصرف القانوني
املعني؛ فإذا متتع بالوعي الكامل ،انتفت احلاجة الى احلماية ووقع تصرفه
صحيحا ً .واذا ما انحسر الوعي او تخلّف ،وُجبت احلماية ،مدنيا ً وجزائيا ً؛
وهذه احلماية مزدوجة املراد واملرمى ،اذ حتمي املريض من تبعة اعماله
التي ال يفقه معناها باملفهوم القانوني ،وحتمي غير احلسني النية عبر
إعالمهم باجراءات شكلية تنفيذية وعملية حول واقعة عدم االهلية.
تتظهر الصورة شاملة املريض النفسي راشدا ً
وضمن هذه املشهديةّ ،
ام طفالً ،مع عدم وجود تشريع خاص حلماية االطفال الذين يعانون
من امراض نفسية برغم احلاجة الى مثل هذا التشريع ملا للتعامل
مع الطفل في مثل هذه احلال من اهمية وفرادة وخصوصية ،سيما
وان امراضا ً نفسية عدة ميكن اكتشافها وتدارك مضاعفاتها اذا ما
استدركت في مرحلة الطفولة ،عبر رعاية احتضانية متخصصة إسوة
مبا هو حاصل مثالً بالنسبة الى مركز سرطان االطفال...
من املفيد االشارة الى ان تعريف الطفل في االتفاقية الدولية حلقوق
الطفل التي انضم اليها لبنان بدون حتفّ ظ ،امنا يرادف مفهوم القاصر
الذي لم يبلغ سن الرشد احملدد في لبنان بحسب املادة ( 215موجبات
وعقود) بسن االلتزام بثمانية عشر عاما ً ،وألّن اجملتمع اللبناني هو
مجتمع فتي حيث يشكّ ل االطفال زهاء  %35من اجمال السكان وفق
مسح املعطيات االحصائية للسكن واملساكن للعام  ،1996وجب حتديد
معيار للمسؤولية تبعا ً ملاهية الفعل املعني ،وعليه :فإن سن الرشد
السياسي هو  21عاما ً (ملمارسة حق االنتخاب) في حني ان سن الرشد
املدني هو  18عاما ً مع بعض االستثناء جلهة القاصر املميز في املادة 216
(موجبات وعقود ) 15عاما ً وما فوق .اما قوانني االحوال الشخصية فهي
متّيز بني البلوغ وسن الرشد في حتديد سن الزواج ،مع تنامي املطالبة
• ابشع ما يواجهه االهل في هذه احلاالت ،كما واالطفال املعنّيون
يتمّ ثل في نظرات الشفقة املدّ مرة عوض نظرات االحتضان ،ومرّد ذلك
الى غياب الثقافة التوعوية ،والى عدم احترام حقوق هؤالء لعدم وجود
جهاز رقابي او تفتيشي متخصص.

بتوحيد السن وربطها بسن الرشد املدني اي  18عاما ً.
وفي السياق اجلزائي ،ال مسؤولية جزائية مطلقة حتى سن السابعة،
وتغدو املسؤولية جزئية بني الثامنة والثانية عشرة من خالل تدابير
حماية او مراقبة اجتماعية ،في حني ان هذه املسؤولية تتدرج صعودا ً
بني  13و 17عاما ً عبر تدابير احلماية واملراقبة واالصالح والتأديب ...لتصبح
كاملة مع بلوغ سن الرشد.
وتنص املادة  24من اتفاقية حقوق الطفل على «حق كل طفل في
مستوى معيشي مالئم لنموه البدني والعقلي والروحي واملعنوي
واالجتماعي» ،ولئن حلظت االحصائيات املعتمدة تقدما ًفي مجال
الرعاية الصحية العادية ،غابت اإلشارة الى االمراض النفسية او الى
االطفال اجملروحني في ذكائهم او املعوّقني ،برغم تكاثر هذه احلاالت التي
باتت تستدعي اهتماما ً خاصا ً استباقيا ً وعالجيا ً ،واستدراكيا ً ،سيما وان
الواقع الراهن يفيد بارتفاع كلفة املعاينات النفسية وعدم تغطيتها
من قبل شركات التأمني والضمان االجتماعي ،ما يجعل ذوي الطفل
الذي يعاني من التوّحد ،او الفصام ،او الصرع ،او اإلعاقة مثالً في حال
عوز وعجز عن حتمّ ل تكاليف العالج مع غياب املؤسسات الرعائية
املتخصصة احلاضنة التي يفترض بها رعاية هذه احلاالت بهدف إعادة
انخراطها في اجملتمع وليس عزلها عنه .وان ابشع ما يواجهه االهل

• يقتضي سن تشريع حمائي لالطفال الذين يعانون من امراض
نفسية وإعاقية ،في موازاة إقرار سياسة رؤيوية هادفة الى مجانية
الرعاية اجملتمعية لهؤالء.
• بل يجب االنخراط ايجابا ً في التفاعل التواصلي مع الغير العاكس
لصورنا.
ويتحسس وجع
ّ
• ملن ينأى بنفسه عن هذه املقاربة ،ان يغمض عينيه
األهل ويستعرض صور األحباء وليسأل نفسه ماذا لو؟؟
في هذه احلاالت ،كما واالطفال املعنّيون يتمّ ثل في نظرات الشفقة
املدّمرة عوض نظرات االحتضان ،وم ّــرد ذلك الى غياب الثقافة
التوعوية ،والى عدم احترام حقوق هؤالء لعدم وجود جهاز رقابي
او تفتيشي متخصص ،هذا فضالً عن املقولة السائدة والضاربة في
الوعي البعض من ان هذا املرض النفسي غير قابل للعالج ،ما يتنافى
وامكان دمج املريض في اجملتمع.
ان ثقافة حقوق االنسان ليست شعارا ً وكالما ً منمّ قا ً ،امنا هي فعل
اميان على مساحة رحلة العمر ،وان هذه الثقافة تنهل من انسانيتنا،
وهي جتعلنا على متاس مع حاالت إنسانية تنطق بأملها كما بأملها ،وال
مكانة للحياد السلبي ازاءها ،بل يجب االنخراط ايجاباً في التفاعل
التواصلي مع الغير العاكس لصورنا .فكما يجب اعتبار املدمن مريضا ً
وليس مجرما ً ،طاملا ارادته مسلوبة بفعل اخملدّ ر ،ما يوجب مساعدته
وليس إدانته وكما يجب اعتبار ضحايا االجتار بالبشر ،مقيّدي اإلرادة
منزوعي القدرة على الفعل ،ما يستدعي االحتضان وليس اإلمعان
يخصص لالحداث آلية حمائية
ّ
في اإلذعان .كما إن في تشريعاتنا ما
وتدابير رعائية ...يقتضي سن تشريع حمائي لالطفال الذين يعانون
من امراض نفسية وإعاقية ،في موازاة إقرار سياسة رؤيوية هادفة
الى مجانية الرعاية اجملتمعية لهؤالء من خالل إنشاء عيادات
خارجية إلعادة التأهيل النفسي واالجتماعي من قبل وزارتي الصحة
العامة والشؤون االجتماعية ،في اطار صياغة االستراتيجية الوطنية
للطفولة وتشجيع األهل على مواجهة مرض اطفالهم النفسي ،وعدم
الهروب منه او التستّر عليه ومساعدتهم على تأمني العالج املتخصص
واملتابعة بشكل اعتنائي مبا يضمن ايصال العالج الى مرحلة الشفاء
ولو النسبي.
لقد سعيت في ما كتبت الى دق ناقوس اخلطر لعلّ مجتمعنا ،مبتنوّريه
يقف على دقة احلاالت املرضية هذه وخطورتها ،ويعمل في سبيل
التحسني فالتحصني .فاطفالنا هم بُناة الغد ،وان االستثمار في
الطفولة هو األفضل في مسيرة البناء اجملتمعي ،وملن ينأى بنفسه عن
ويتحسس وجع األهل ويستعرض
ّ
هذه املقاربة ،ان يغمض عينيه
صور األحباء وليسأل نفسه ماذا لو؟؟
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