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الماضــي،  حزيــراَن  أواِخــِر 

مواِقــعِ  علــى  انْـتَـــَشَر 

التَّواُصــِل االْجـِتماِعـــيِّ شــريُط فيديــو 

ــاٍن  ــي بي ــاَء ف ــا ج ــى م ــِهُر ــــ عل »يُـظْـ

الداِخلــيِّ  األمــِن  قُــَوى  َعــْن  صــاِدٍر 

بتاريــخ 2 تمــوز 2020 ــــ قياَم َعــَدٍد ِمَن 

ــقاِصٍر  ــِسيِّ ِبـ ــرُِّش الِجْنـ َحـ ــبَّاِن بالتَـّ ـ الشُّ

اْسِتـــياًء  أثــاَر  ــا  ِممَّ الُهـــِويَِّة  َمْجهــوِل 

كَبيــرًا لــدى الــرَّأي العــام«. ويُضيــُف 

ياِت  ــرِّ َحـ ــياُن أنَّ االْسِتـــْقصاءاِت والتَـّ البَـ

ِحـــيَِّة  ــِة الضَّ لَْت إلــى تَْحديــِد ُهِويَّ ــَوصَّ تَـ

فـتَـبَـــيََّن أنَّــُه »ُســوريُّ الِجْنِســيَِّة ِمــْن مواليــِد العــام 2007« كَمــا تَـبَـــيََّن، باالسِتـــماِع 

َنـتَـــيِْن، وِخــاَل َعَمـــلِِه فــي َمْعَصــرٍَة  ِحيَّــِة ــــ أنَّــه »مْنــُذ حوالــِي السَّ إلَيْهــا ــــ إلــى الضَّ

على

« لُبـنانِـيًّا؟ ـوريُّ كَـْيـَف صاَر »الطِّـْفـُل السُّ

َعـْن واِقـَعـة »اغـِتـصاٍب« ِبطَْعِم »الحرب األهليَّة«...

]بيروت في 2٥ تموز 2020[

ٍش جنســيٍّ تََعــرََّض لــه طفــٌل »ســوري«  أواِخــَر ُحَزيـْـراَن الماضــي َضــجَّ الــرأُي العــامُّ اللبنانــيُّ بحديــِث واِقَعــِة تحــرُّ
فــي قريــة ســحمر البقاعيــة. علــى الَفــْوِر، تحرَّكَــت آلــُة اْمِتصــاِص الفضائـِـحِ اللبنانيَّــُة، َفُعِهــَد إلــى الَقضــاِء بمتابعــِة 
القضيَّــة وانَْصــرََف اهتمــاُم الــّرأِي العــامِّ إلــى ِســواها ِمــَن الَقضايــا والفضائـِـحِ التــي تَْعُمــُر ِبهــا اليومّيــاُت اللبنانيَّــة.

ــاِء  ــي القض ــًرا ف ــَل خي ــة إّل أْن تتأمَّ ــز والعنصري ــة التميي ــة لمناهض ــادرُة الوطنيَّ ــُك المب ــال، ل تَْملِ ــِة الح بطبيع
اللبنانــيِّ الــذي باتـَـْت هــِذِه الجريمــُة فــي ُعْهَدتِــِه بَْيــَد أنَّهــا، وإْذ تنتظــُر إحقــاَق الحــقِّ َمــَع المنتظريــن، ل يََســُعها 
أّل أْن تَِقــُف عنــد الحيثّيــاِت التــي راَفَقــْت خــروَج هــِذِه الواِقَعــِة إلــى الَعلَــن وأْن تَْســَتْوِقَف ِعْندهــا ــــ ول ِســيَّما 

مــا طَِعَمــْت بــه هــذه الحيثّيــات مــن طعــم »الحــرب األهليــة«.     

أَحُد الَمشاِهِد األولى ِمْن شريِط الفيديو 

الذي »أثاَر اْسِتـياًء كَبيرًا لدى الرَّأي العام«!   
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يْـــتون، أقْـــَدَم ثَمانيــُة أْشــخاٍص ِمــَن الِجْنـــِسيَِّة اللُّبْنانِـــيَِّة علــى التََّحــرُِّش الِجْنِســيِّ  للزَّ
ِبــِه وُممارََســِة أفْعــاٍل ُمناِفـــيٍَة للِحْشــَمِة َمَعــه«.)))

اِخـــليِّ  ــْهِر نَْفـــِسِه، َصــَدَر َعــْن قُـــَوى األْمِن الدَّ ــاِدِس ِمــَن الشَّ ــاٍم، فــي السَّ بَْعَدهــا ِبأَيَـّ

ــا جــاَء فيــِه، أنَّ »َعــَدًدا ِمــَن الُمْشـتَـــبَِه فــي تَـَورُِّطـــِهْم فــي الَقِضيَِّة  نَـــْفِسها بَيــاٌن، ِممَّ
ــلُطاِت الَمْعِنـــيَّة.)2) َســلَّموا أنْـُفـــَسُهم« إلى السُّ

ــوَز نَْفِســِه، نَـَقـــَل َعــَدٌد ِمــْن َوســائِِل اإلْعــاِم أنَّ بَـــلَِديََّة ُســْحُمر  وفــي الثاِمــِن ِمــْن تمُّ

ــــ البَـلْـــَدِة التــي َشــِهَدْت واِقَعَة االْغِتصاِب ــ َعـَقـــَدْت ُمْؤتَـــَمًرا ِصحاِفـــيًّا اْستَـــْعرََض 

ــُد  ــُه أََح ــاَل: »إنَّ ــِة ق ِحيَّ ــِل الضَّ ــِن الطِّْف ــِئَل َع ــة، وإْذ ُس ــَع الَقِضيَّ ــها وقائِ ــُه رَئيُس خالَ

أبْنــاِء البَـلْـــَدة... ُولـِـَد ونََشــأَ وتََرْعـــَرَع فيهــا... والِـــَدتُُه ِمــْن ُســْحُمْر ولـَـْم يـَـأِْت الِجئـًـا 

ــُه  ــَدِة ولَ ــِذِه البَلْ ــناِء َه ــُد أبْـ ــُض الوســائِل... هــو أَح ــْت بَْع َج ــا َروَّ ــَدِة كَم ــى البَلْ إل

ــلَِديَِّة  ــِم البَـ َث باْس ــدَّ ــذي تََح ــي قمــر ال ــا الُمحامــي عل ــرة«. أمَّ ــاُء وأْرحــاُم كَثي أقِْرب

ــَحرُِّش[  ــَة التَـّ ــُر واِقَع ــذي يُظِْه ــو ]ال ــِتغاُل الفيدي ــَو اْس ــأَُة ُه ــال: »الُمفاَج ــا فََق أيًْض

ــُه  ــِة أنَّ ــْن زاِويَ ــِر ِم ــاُوُل األْمـ ــمَّ تَن ــُث تَ ــيٍّ َحيْ ــتًَوى َدْولِـ ــى ُمْس ــيٍء عل ــْكٍل ُمس بَش

ــيٍَّة  ــَنٍة الْســِتهداِف ِجهــاٍت ِسياِس ــٍة ُمَعـيَّـ ــِه فــي بيئَ ــداُء َعلَيْ ــمَّ االْعِت ــٌل ُســوِريٌّ تَـ ِطْف
َدة...«.))) ــدَّ ُمَح

، تَراَجــَع االْهِتمــاُم  بْـــنانِيِّ ــِة الَقضــاِء اللُـّ ــوز، فــي ِذمَّ ــة، يَـــْوم 6 تمُّ َمــَع ُدخــوِل الَقِضيَّ

ِحيَّــة« اْعتَـبَـــَر أنَُّه  اإلْعاِمــيُّ ِبهــا، ولـَـْم يَـبْـــَق إالَّ انِْتظــاُر ُحْكــِم الَقضــاء... فَـ»ِحــزُْب الضَّ

َل َهَدفًــا فــي شــباِك »ِحــزِْب الُمرْتَـــِكبيَن« بإْرغــاِم َعــَدٍد ِمــْن َهــُؤالِء الُمرْتَـــكبيَن  َســجَّ

ــَن  ــَرَج ِم ــُه َخ ــَر أنَّ ــِكبيَن« اْعتَـبَـ ــزُْب الُمرْتَـ ــعٍ، و»ِح ــَد تََمنُّ ــِهْم بَْع ــليِم أنُْفِس ــى تَْس عل

ــزاُم موِجــِب  ــرَّأِي العــامِّ الِْتـ ــا علــى ال ــاَت لِزاًم ــأَْن ب ــٍة ِب ــلِّ أْضــراٍر ُمْمِكَن ــة ِبأَقَـ الَقِضيَّ

ْمــِت بانِْتـــظاِر أْن يَْفِصــَل الَقضــاُء فــي الَقِضيَّــِة وأْن يَقــوَل كَـلَِمـــتَه! والَقضــاُء فــي  الصَّ

اِخـليِّ هذا أنَُّه ال يُـشيُر إلى اْسـِم البَـلْـَدِة التي َوقََعـْت فيها حاِدثَُة االْغـِتصاب. ا يُْدِهـُش في بَـياِن قُـَوى األْمـِن الدَّ ))) ِممَّ

اطلب/اطلبي بياناِت قوى األمن الداخلي الُمْستَْشَهِد بها على الَمْوِقعِ الرَّْسِميِّ للُمديريَّة.

)2) فــي هــذا البَـــياِن إشــارٌَة إلــى أنَّ َمَحـــلَّ الَجريَمــِة هــو »إْحـــدى بَـلْـــداِت البقاِع الَغـــْرِبّي« ولَِكْن ال ِذكْـــَر َصريٌح الْســـِم البَـلْـــَدة. َحتّى إنْشــاِء 

هــذا البيــاِن ال مــا يُفيــُد بــأنَّ َجميــَع الُمتََورِّطيــَن باتــوا فــي ُعْهــَدِة الَقضــاء. 

حافيِّ الذي َعَقَدتُْه البَلَديَُّة على موقع الوكالة الوطنيَّة: ))) اطلب/اطلبي وقائَِع المؤتمِر الصِّ

http://nna-leb.gov.lb/ar/show-news/489373/nna-leb.gov.lb/ar

ِة بالبلديَّة. ورِة عن هذا المؤتمِر ُمتََوفِّرٌَة على صفحة فيسبوك الخاصَّ ْوِت والصُّ نُسَخٌة بالصَّ
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ُل ِبِه،  ، ال يَـــُدقُّ بابـَـه، وال يَـتَـــَوسَّ لُبنــاَن، كَمــا نُِقــَل يَْوًمــا َعــْن رَئيــِس الَمْجلِــِس النِّياِبـــيِّ
ــاء...))) َعف إالَّ الضُّ

ــَقْت َحتــى إْشــعاٍر آَخــَر،  ــَن »الِحْزبَـــيْن« قَــْد ُعـلِـّ علــى أنَّــُه، وَرْغــَم أنَّ الُمبــاراَة بَيْ

ــَف  ــة« أْن يَِق ــيِز والُعْنُصِريَّ ــِة التَّْميـ ــيَّة لُمناَهَض ــاَدُرة اللُّبْنانِـ ــُه »الُمب ــي لَ ــا تُرْثِ فَِممَّ

ــوُل  ــا يَق ــا«، كم ــى َدِمه ــة، »عل ــِذِه الَقِضيَّ ــَق َه ، وأالَّ تَُوثَّ ــدِّ ــذا الَح ــَد َه ــُر ِعْن األْمـ

ــاُة  ــِت الَحي ــٌل إذا مــا نُِفَخ ــوُل قائِ ــا يَق ــرُها، فَ ــتَْخلََص ِعبَـ ، وأالَّ تُْس ــيُّ ـ ــُل العامِّ الَمثَ

ــَف  ــرَْت َشــظاياها، أو إذا مــا اْستُْؤنِـ ــٍد، وتَطايَـ ــْن َجدي ــِة ِم ــِذِه الَقِضيَّ فيهــا، فــي َه

ــرَها  ــْذكيُر ِبهــا لـــَسبٍَب أو آلَخــَر  ــــ فَــا يَقــول قائِلُُهــم: لَيْــَت ُمعالَـَجـــتَها وتََدبُـّ التَـّ

ــا كان! ــِر م ــى َغيْ ــا عل كان

فــي مــا يَأْتــي ِعـبَـــٌر ثــاٌث نـَـرى أنَّهــا األْعَجــُل باالْســِتْخاِص ولــو أنَّهــا لَيَْســِت الِعبَـــَر 

الَوحيــدة:

ــُه مــا ِمــْن حاِدثَــٍة،  ًدا ِمــْن أنَّ ــا الِعبْـــرَُة األولــى فَمــا تُـثْـِبـــتُُه َهــِذِه الواِقَعــُة ُمَجــدَّ أمَّ

ــيَِّة  ــى َخلِْفـ ــٌة، عل ــًة، َمْعصوَم ــًة أو َعرَِضيَّ ــَدْت فَرِْديَـّ ــا، وَمْهمــا بَ ــْت طَبيَعتُه َمْهمــا كانَ

ــليَدة، التــي تَْعِصــُف بـــلُبْناَن واللُّبْنانِيِّيــَن،  االنِْقســاماِت الَعميَقــِة، الطارِئَــِة والتَـّ

والتــي ال تَِعــفُّ َعــْن َشــأٍْن ِمــْن ُشــؤوِن َحياتِـــِهُم الَوطَـِنـــيَّة، ِمــَن »التَّْسِيـــيس« وِمــَن 

»التَّطِيـــيِف« وِمــَن »الَمْذَهـــبَِة«، ومــا ِمــْن حاِدثـَـٍة فــي َمْنــأًى ِمــَن التَّوظيِف لـــتَْسعيِر 

ــيِّ  ــيِّ والَمناِطِقـ ــباِب االنِْفجــاِر الطائِـِفـ ــْن أْس ــِد ِم ــَك االنِْقســاماِت ورَفِْدهــا بالَمزي تِلْ

ــّي. واألْهلِ

ــْن  ــَر َع ــا فََعبَّـ ــاَوُل ُهن ــي نَتََن ــِة الت ــي الحاِدثَ ــيُّ ف ــيُّ والمناِطِقـ ــُه الطائِـِفـ ــا الَوْج أمَّ

ــاِل  ــْن ِخ ــا، ِم ــْن ُمتابََعِته ــيِّ َع ــيِّ والَقضائِ ، األْمِن ــِميِّ ــكُِّؤ الرَّْس لَـ ــلِّ التَـّ ــي ِظ ــِه، ف نَْفِس

ــائِعاِت« التــي راَجــْت، والتــي تَـبْـــَقى بـــرَْسِم التَّْحقيــق، ِمــْن أنَّ الُمرْتَكبيــَن، أو  »الشَّ

، يَتََمتَّعــوَن بـــِحمايٍَة ِحْزِبـــيٍَّة ذاِت َوْجــٍه َمْذَهِبــّي، وِهــَي شــائِعاٌت  بَْعَضُهــم فــي األقـَـلِّ

« علــى أيـْـدي َهــُؤالِء الُمرْتَكبيــَن هــو  ــوِريِّ أْوَحــْت ِبــأَنَّ اْسِتـــباَحَة َجَســِد »الطِّْفــِل السُّ

))) الشرق األوسط، 27 كانون األول 7)20.
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ــاَم  ــِة نِظ ــياِت الُمحالَِف ــِد الميليش ــى يَ ــوريا عل ــن س ــَق م ــِتباَحِة مناِط ــْنساٌخ الْس اْسِتـ

ــرى  ــَن الُق ــَدًدا ِم ــا، وَع ــيِعيَّة« وأنَّه ــَدٌة »ش ــْحمر بَلْ ــروِف أنَّ ُس ــِمَن الَمْع األســد.)٥) فـ

ــيِعيَّة« الُمحيطـَـِة ِبهــا، تَُشــكُِّل »َجيْبًــا ِشــيِعيًّا« فــي ِمْنطَـــَقٍة غالِِبيَّــُة ُســكَّانِها ِمــَن  »الشِّ

ــًة كَبيــرًة ِمــَن  ــَة الِبقــاِع الَغْرِبــيِّ تُــْؤوي جالِيَ ــنَّة، َوِمــَن الَمْعــروِف أيًْضــا أنَّ ِمْنطََق السُّ

ــان! ــى بي ــاُج إل ــُة ال تَْحت ــوريِّين، والبَِقيَّ ــَن الّس الاِجئي

ــا الَوْجــُه الَمناِطـِقـــيُّ األْهلِــيُّ فـــتَرَْجَم َعــْن نَْفِســِه ِمــْن ِخــاِل ُمبــاَدرَِة بَلَِديَّــِة ُســْحُمر  أمَّ

إلــى االدِّعــاِء على ناِشــطٍَة 

ِمــْن قَْريـَـِة لِبّايا الُمجــاِورَِة 

ــْدِح  لـــُسْحُمْر بـــتُْهَمِة الَق

ُســْحُمر.   بأَْهــِل  مِّ  والــذَّ

األْمــِر  فــي  واللَّطيــُف 

أنَّ الناِشــطََة الَمْذكــوَرة 

أيًْضــا!  »ِشــيِعيٌَّة« 

أنَّهــا  َغيْــَر  »ِشــيِعيٌَّة« 

الُموالِيــاِت  َغيْــِر  ِمــْن 

ــنائِيِّ  »الثُـّ لِِسياســاِت 

ــيِعي«، ولَــْم يَُكــفَّ  الشِّ

ْعـــِي  الرَّ َعــِن  الَغــزاُل 

ــنائِيِّ ُمْنــُذ انِــْدالع »ثـَـْوَرة 7) تشــرين  ــليَن الَمَحلِيِّيــَن لـــَهذا الثُـّ بَيَْنهــا وبَيْــَن الُمَمـثِـّ

)٥) في 29 حزيران 2020 كَـتَـَب الُمحامي نبيل الحلبي ُمَغـرًِّدا على تويتر: 

»ُمْنــُذ أْن نََشــَر َمْوِقــُع #المنـــتدى اإلخبــاري وقائـِـَع وفـــيديو َجريمــِة االْعـِتـــداِء علــى ِطفــٍل في بَـلـــَدِة ُســحمر الِبقاِعـــيَّة، حتى بَـــدأ عناِصــٌر ِمَن 

ــْخصيِّ ضدَّ الُمرْتَـكـــبين، باْعـِتـــباِر والِد  فـــِل ِمــْن أجِل َحـــثِّها على َعـــَدِم اتِّخاِذها ِصَفــَة االدِّعاء الشَّ الِحــزِب االيرانــيِّ يَْضَغـــطوَن علــى والـِـَدة الطِـّ

أََحــِد الُمْعـتَـــديَن َمْســؤوٌل كَبيــٌر في الحــزب...!«.

ــْوَم  ــيَن هــو اليَ وِريِـّ ِجئيــَن السُّ ــوِريَّة«، وِبِدفاِعــِه َعــْن قَضايــا الاَّ ــْورَة السُّ اِعـــَمِة لـ»الثَـّ يُْذكَـــُر أنَّ الُمحامــي الحلبــي الَمعــروف بـَمواِقـــِفِه الدَّ

ــواء  ــا لِ ــواِري رَفَْعه ــدياُت ال تُ ــِذِه الُمْنـتَـ ــديات«، وَه ــِة باســم »الُمْنـتَـ ــري والَمعروفَ ــبهاء الحري ــيَِة لـ ــاِت الُموالِـ ــاة« الَمْجموع »داعــي ُدع

ــه«. « وال َعـــداَءها لـ»حــزب اللَّ ياِســيِّ »التََّســنُِّن  السِّ

ِتــِه يَبــدو أنَّهــا َوَجــَدْت طَريَقهــا إلــى التَّْصديــِق ِبَشــهاَدِة الَحْملـَـِة الُمضــادَِّة التــي  ــِة مــا جــاَء فــي التَّْغريــَدِة أو َعــَدِم ِصحَّ ِبَصــرِْف النَّظـَـِر َعــْن ِصحَّ

ــِة بهــا وفيــِه »توضيــٌح َحــْوَل ُمابَســاِت الحاِدثـَـِة التــي َحَصلَــْت  َشــنَّتْها بَلَِديَّــُة ُســْحُمر ِمــْن ِخــاِل شــريٍط بـُـثَّ علــى َصْفَحــِة فيــس بــوك الخاصَّ

ــورييَن  ــَن الّس ــَن الاِجئي ــَدٌد ِم ُث َع ــدَّ ــا أليِّ ُضغــوٍط، ويَتََح ــًة تََعرَُّضه ــِة ناِفيَ ِحيَّ ــَدُة الضَّ ُث والِ ــدَّ ــريط، تَتََح ــدة«. فــي هــذا الشَّ ــرًا فــي البَلْ ُمؤَخَّ

ماِدحيــَن ُحْســَن الَوفــاَدِة الــذي يَلَْقْونَــُه فــي ُســْحُمر... 

ُســْحُمَر  ِطْفــِل  َقِضيَّــِة  فــي  الُمْبكــي  الُمْضِحــُك 

ْســِميََّة للواِقَعــِة تُشــيُر إلــى  ــَة الرَّ وايَ الُمْغَتَصــِب أنَّ الرِّ

الُمْعَتــدى َعلَْيــِه بـــَوْصِفِه ِطْفــًا ُســوِريًّا فــي حيــِن أنَّ 

ــِة  ــَد »لَْملََم ــا بَْع ــَة م ــا ــــ ِروايَ ــَة له َح ــَة الُمَنقَّ وايَ الرِّ

الَفضيَحــة« واْســتيداِعها الَقضــاء ــ تَُركِّـــُز علــى لُْبنانِيَِّة 

الطِّْفــِل، الَمْعَنويَّــِة إْن لَــْم يَكُــِن القانونِيَّــة، وكَأَنَّ ِفْعــَل 

ــة«  ــاِء العائِلَ ــْن »أبْن ــٍل ِم ــعِ علــى ِطْف الْغِتصــاِب الواِق

أَقـــلُّ َشــناَعًة ِمــْن ِفْعــِل الْغِتصــاِب الواِقــعِ علــى ِطْفٍل 

ُســوِريٍّ لِجـــئ!
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ها َعصــا الطَّاعــِة ــــ  األول«، وجــاَءْت قَِضيَّــُة االْغِتصــاِب ُمناَســبًَة لـــتَأْديِبها علــى َشــقِّ

ــْن  ــطْراًدا َع ــُكَت اْسِتـ ــا وأْن تَْس ــتَمي إلَيْه ــا تَـْنـ ــرَُض أنَّه ــي يُْفتَـ ــِة الت ــِة الَجماَع طاَع

ــبََع  عــاَء علــى النَّاِشــطَِة ُســْرعاَن مــا اْستَـتْـ تَجــاُوزاِت أفْراِدهــا ــــ وال ِســيَّما أنَّ االدِّ
ــرْطَِة للتَّحقيــِق إلــى آخــره إلــى آخــره...)6) اْســِتْدعاَءها إلــى أَحــِد مراكِــِز الشُّ

ــا الِعبْــرَُة الثَّانِـــيَُة ِمــْن ِعبَــِر َهــِذِه الَقِضيَّــِة فَمــا فَـكَّـــُه إْشــهارُها، وتَفاُعــُل الــرَّأِي العامِّ  أمَّ

ْولِـــيَِّة َمَعهــا، ِمــْن ُعَقــِد ألِْســَنٍة َسَكـــتَْت فــي مــا َمضــى َعــْن ســواِبِق  والُمَنـــظَّماِت الدَّ

ــهاُر وال أْن  ــواِبِق اإلْش ــِتلَْك السَّ ــتَب لـ ــْم يُْكـ ــَن، فَلَ ــاٍل الِجئي ــَحقِّ أطْف ــيٍّ بـ ــٍف ِجْنِس ُعْن

ــا َرأٍي عــام. ــى قَضاي ــوََّل إل تَتََح

ــوز 2020 أَْجــرَْت إْحــدى الَفضائِـــيَّاِت فــي ِســياِق تَْغِطيَـِتـــها لـــَهِذِه الَقِضيَّــة  ففــي 2 تمُّ

َث ِخالَهــا َعــْن واِقَعــِة ُعْنــٍف ِجْنِســيٍّ بـــَحقِّ ِطْفلَيْــِن  ُمقابَـــلًَة َمــَع ناِشــٍط ُســوِريٍّ تََحــدَّ

ــَدخُّاِت  ــِة الِبقــاِع الَغْرِبــيِّ أيًْضــا، ولَِكــنَّ التَـّ ــْت فــي ِمْنطََق ــُهٍر َخلَ ــِن َحَدثَــْت ألَْش الِجئَيْ

ــِة  ــِذِه الواِقَع ــْن َه ــُك َع ــا ال نَْملِ ــَم أنَّن ــا... وَرْغ ــكوِت َعْنه ــا والسُّ ه ــيِّ َملَفِّ ــى طَ أدَّْت إل

ــاَل  ــاَن ِخ ــى لُبن ــوِريِّ إل ــوِء السُّ ــيَّاِت اللُّج ــَة يَْوِمـ ــإنَّ ُمراَجَع ــهاَدة، ف ــِذِه الشَّ ــوى َه ِس

األْعــواِم الماِضيَــِة، ومــا فــي ِســِجلِّ َهــِذِه اليَْوِميَّــاِت ِمــْن أْحــداٍث وَوقائِـــَع، يَْدعــو إلــى 

َعــَدِم اْسِتـــبعاِد ُحصولِهــا، بـَـْل إلــى االفِْتـــراِض ِبأَنَّهــا َحلََقــٌة فــي ِسلِْســلٍَة ِمــَن الَحــواِدِث 
ــا.)7) ــكوِت َعْنه الَمْس

ــزَْل  ــْم تَـ ــأَلٍَة لَ ــى َمْس ــَمداُرها عل ــة فـ ــِذِه الَقِضيَّ ــِر ه ــْن ِعبَ ــُة ِم ــرَُة الثَّالِثَ ــا الِعبْـ أمَّ

جاِت ِمــْن َغيْــِر لُبْنانِيِّـــيَن، نَْعنــي ِحرْمــاَن  هــاِت اللُّبْنانِيَّــاِت الُمتَـــَزوِّ تَْشــَغُل األُمَّ

اللُّبْنانِيَّــاِت َهــُؤالِء ِمــْن َحــقِّ َمْنــِح الِجْنِســيَِّة اللُّبْنانِـــيَِّة ألَْوالِدِهــن. والُمْضِحــُك 

ــِة ِطْفــِل ُســْحُمَر الُمْغتََصــِب أنَّ الرِّوايَــَة الرَّْســِميََّة للواِقَعــِة تُشــيُر  الُمبْكــي فــي قَِضيَّ

َحــَة لهــا ــــ  إلــى الُمْعتـَـدى َعلَيْــِه بـــَوْصِفِه ِطْفــًا ُســوِريًّا فــي حيــِن أنَّ الرِّوايـَـَة الُمَنقَّ

وِريِّ وتُاِحُق ناِشـطًَة أدانَـته«، المـدن، 7 تموز 2020. ْفـِل السُّ )6) انـظُر/انـظُري: لوسي بارسخـيان، »سحمر تَـْسُكـُت َعِن اْغـِتـصاِب الطِـّ

https://twitter.com/alhurranews/status/1278658867145179136 (7(



ِروايَــَة مــا بَْعــَد »لَْملََمــِة الَفضيَحــة« واْســتيداِعها الَقضــاء ــــ ِروايَــَة بَلَِديَّــِة ُســْحمر، 

تِِه  ــوَّ ــْكِم بُـُنـ ــة، بُحـ ــِن القانونِيَّ ــْم يَُك ــِة إْن لَ ــِل، الَمْعَنويَّ ــِة الطِّْف ــى لُبْنانِيَّ ــُز عل تَُركِّـ

ألُمٍّ لُبْنانِيَّــة، وكَأَنَّ ِفْعــَل االْغِتصــاِب الواِقــعِ علــى ِطْفــٍل ِمــْن »أبْنــاِء العائِلَــة« أقَـــلُّ 
ــوِريٍّ الِجـــئ!))) ــٍل ُس ــعِ علــى ِطْف ــِل االْغِتصــاِب الواِق ــْن ِفْع ــناَعًة ِم َش

إنَّ »الُمبــاَدرََة اللُّبْنانِيَّــة لُمناَهَضــة التَّْميـــيِز والُعْنصريــة« تَهيُب بالَقضــاِء اللُّبْنانِيِّ ــ على 

ــكوِك التــي يُراكُِمهــا َهــذا الَقضــاُء فــي نَظـَـِر اللُّبْنانِيِّيــَن واللُّبْنانِيَّــات  الرَّْغــِم ِمــْن كُلِّ الشُّ

ــِه  ــُب ِب ــى ــــ تَهي ــْن َمْعًن ــِة ِم ــا للَكلَِم ــُكلِّ م ــتَِقاًّ ِب ــوَن ُمْس ــُه أْن يَك ــدوَن لَ ــن يُري الَّذي

ــداٌء  ــا اْعِت ــُث إنَّه ــْن َحيْ ــَس ِم ــَحْجِم َجســاَمِتها لَيْ ــِة بـ ــَهِذِه الواِقَع ــِه لـ ي ــوَن تََصدِّ أْن يَك

ِجْنِســيٌّ َمْوصــوٌف علــى قاِصــٍر فََحْســُب، وإنَّمــا ِمــْن َحيْــُث َخلِْفـــيَّاتِها ومــا كاَن لَهــا ِمــْن 

ــاٍت، ومــا كاَد أْن يَكــون، ومــا يُْمِكــُن أْن يكــون!  تَداِعيّ

َجِة ِمْن َغـــيِْر لُبْنانـِـيٍّ َحقَّ َمْنِح الِجْنـِســـيَِّة ألْوالِدها َمـــْورٌِد  بْـــنانِيَّة الُمتَـــزَوِّ بْـــنانِيِّ َعِن األمِّ اللُـّ ــْذكيِر ِبــأَنَّ َحْجــَب القانــوِن اللُـّ ))) ال حاَجــَة إلــى التَـّ

ْميـــيِز القانوني. َصريــٌح ِمــْن مــوارِِد التَـّ
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