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واستغالل  عنف  كفى 

(كفى)  واستغالل"  عنف  "كفى  منظّمة  تأّسست 

تبغي  ال  لبنانية  مدنية  منظّمة  وهي   ۲۰۰٥ العام  يف 

الربح، غ� سياسية وغ� طائفية، تعتمد مبدأ حقوق 

إحقاق  إىل  وتسعى  لها،  كمرجعية  وعامليّتها  اإلنسان 

والقضاء  والنتائج  الفرص  يف  الجنس´  ب´  املساواة 

والطفل. املرأة  امل¸رس عىل  التمييز  عىل 

العنف  أشكال  كافة  مكافحة  عىل  "كفى"  تعمل 

خالل  من  واألطفال  النساء  ضد  املوّجهة  واالستغالل 

املدافعة لتعديل واستحداث القوان´ وتغي� السياسات 

"كفى"  تركّز  واألطفال.  النساء  و¿ك´  وامل¸رسات، 

التحرّش  األرسي،  العنف  مجاالت  عىل  عملها  يف 

بهّن،  واالتجار  النساء  استغالل  باألطفال،  الجنيس 

 Äوالقانو واالجت¸عي  النفيس  والدعم  والتمك´ 

العنف. ضحايا  للنساء 



أشكال  كافّة  إنهاء  مس�ة  يف  كب�ة  جهوداً  تبذل  واستغالل"  عنف  "كفى  ومنظّمة   ۲۰۰٥ العام  يف  تأسيسها  منذ 

الذكوريّة  والعادات  التربيرات  تجهد  جروح  عىل  األصابع  موّجهًة  النساء،  منها   Äتعا التي  واالستغالل  العنف 

بامل¸رسات  ينضح  الذي  الدعارة   Íعا الحال يف  تجميليّة، ك¸ هي  أقمشة  ببضعة  أو  ترقيعيّة  بعمليّات  إلخفائها 

النساء.  ضد  االستغاللية 

عىل  الضوء  تسليط  عىل  بهّن"  واالتجار  النساء  استغالل  "مكافحة  قسم  ضمن  "كفى"  تعمل  اإلطار،  هذا  يف 

بالبرش، وذلك  باالتجار  التصاقها وترابطها  لبنان وإظهار مدى  الدعارة يف  أنواع  أشكال هذا االستغالل ومختلف 

والعنف  التمييز  لواقع  متحّسس  منظار جندري  من   Äواإلنسا  Äوالقانو  Äامليدا الدعارة  لواقع  من خالل مسح 

يف  النساء  وب´  عموماً،  والرجال  النساء  ب´  والسلطة  القوى  موازين  يف  العميقة  االختالف  ولهّوة  املرأة  ضّد 

خصوصاً.  وزبائنهّن  ومشّغليهّن  الدعارة 

إّن هذا التقرير املتعلّق بالنواحي القانونية والقضائية للدعارة هو جزء من دراسة أكرب إلشكاليّة الدعارة، تأمل 

الحقة  مطلبية  وحمالت  توعوية  ألنشطة  متيناً  منطلقاً  تُشّكل  ملموسة  معطيات  منها  ينبثق  أن  يف  "كفى" 

تجاه  والتمييزيّة  العنفيّة  الحاليّة  والقوان´  وامل¸رسات  املواقف  صعيد  عىل  فعيل  تغي�  تحقيق  إىل  تسعى 

وبناء  وعادلة،  وسياسات ح¸ئيّة  قوان´  من خالل وضع  لهّن  الالزمة  الح¸ية  تأم´  وكذلك  الدعارة،  يف  النساء 

لقضيتهّن.    وإعالميّة  ومجتمعيّة  رسميّة  دعم  شبكة 

بهّن واالتجار  النساء  استغالل  مكافحة  قسم           

واستغالل عنف  كفى  منظمة          

�هيد
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املحتويات
باألشخاص؟ اإلتّجار  تجريم  قانون  بعد صدور  تغّ�  ماذا 

املقّدمة

العيّنة اختيار  كيفيّة 

العيّنة وصف 

القضائية اإلجراءات  األول: وصف  القسم 

۱. التحقيقات لدى مكتب ح¸ية  اآلداب    

        أ. إحتكار التحقيق يف جرائم الدعارة

الجنسية بالخدمة         ب. كتاب معلومات وُمخرب ّرسي يتمتّع 

       ج. إنتقائية يف مالحقة مستغّيل الدعارة، والزبون مغيّب

التحقيق: فحوص العذرية إلثبات الدعارة واستع¸ل وسائل الشّدة        د. أصول 

       ه. هل أنِت عذراء؟ هل ¿ارس´ الجنس الج¸عي؟ وكيف تفّرسين األسبقيّات؟

       و. األسئلة املغيَّبة: ملاذا ¿ارس´ الدعارة؟ أّي روابط استغالل

       ز. إجراءات روتينية أخرى: مراجعة أرشيف األسبقيات وفحص املخّدرات

العامة: غّض الطرف عن أشخاص، وسهولة االّدعاء عىل آخرين النيابات  ۲. امللّف يف ممّر     

۳. إجراءات أمام قايض التحقيق    

٤. مرحلة املحاكمة: من يُحاكَم مع من؟    

بالدعارة وللذي يستغلّها للمّدعى عليها  املحامي نفسه  أ.          

       ب. جلسات املحاكمة

اللبنانيات لغ�  للبنانيات و۱۵ يوماً  يوماً   ۱۱٫۵ املحاكمة:  أثناء  التوقيف         ج. متوّسط مّدة 

الحكم الثا�:  القسم 

   ۱. رسد من دون تحليل، وðاذج جاهزة

۲. وسائل اإلثبات املستخدمة    

        أ. اإلقرار والرتاجع عنه

       ب. املعلومات من مصدر مجهول
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       ج. املخربون والك¸ئن وصحة التحقيقات

       د. الوشاية والعطف الجرمي

       ه. شهادة الزبائن

       و. الفحص الطبّي؟

       ز. جرم الدعارة كأداة لضبط سلوكيات النساء

۳. هذا االستغالل الذي ال يريد أحد أن يراه    

٤. ما هي أركان الجرم: أين هي الواقعة؟    

        أ. فعل الدعارة: هوية أم فعل مادي حصل يف زمان ومكان محّددين؟

       ب. أيُّ خدمة؟  

       ج. البدل أو الكسب املادي؟

       د. مفهوم الدعارة "الرسية"

       ه. ذريعة زواج املتعة؟

       و. إفرتاض اإلرادة الجرمية رغم االستغالل والقهر

التسهيل    ٥. مالحظات بشأن جرم 

الزبون ٦. مالحظات بشأن وضعيّة     

أّي عقوبة الستغالله؟ الدعارة؟  أّي عقوبة لفعل   .۷    

أ. تصنيف العقوبات من حيث مفاعيلها         

            األسباب التخفيفّية

            نوع العقوبة ومقدارها

        ب. تصنيف العقوبات من حيث أهدافها

            اإلذعان لألمر الواقع و/أو السعي إىل ترشيعه (مّدة التوقيف السابق للحكم)

            دافع التسامح النسبي: ملاذا، ومع من؟

            دافع اإلخضاع للمحكمة؟

            دافع العقوبة األك¡ تناسباً مع خطورة فعل الدعارة:

            دافع الردع

التحكّم نظام  تنظيمها:  أو  الدعارة  منع  من  أبعد  خالصة: 

التوصيات

ملحق 
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يف  املواّد  من  عدد  إدخال  إىل  آَل  وقد   ،۲۰۱۱/۱٦٤ رقم  باألشخاص  اإلتّجار  تجريم  قانون  صدر   ،۲۰۱۱ آب  يف 

الذين  مع  اإلتّجار،  توفّر رشوط  عند  الدعارة،  øارسون  الذين  األشخاص  عالقة  باتت  وبذلك،  العقوبات.  قانون 

ùستِغّل.  مستَغلّة  ضحية  عالقة  إðّا  العامة،  باآلداب  لإلخالل  شخص´  ب´  رشاكة  عالقة  ال  أع¸لهم،  يستغلّون 

التي  القضاء  داخل  السائدة  العمل  ألساليب  نقض  ùثابة  إنّه  بل  بسيطاً  تعديالً  ليس  التعديل  هذا  وبالطبع، 

أظهرناها يف سياق التقرير والتي أظهرت تهميشاً شبه تاّم لروابط االستغالل، عىل نحٍو يؤدي إىل معاملة هؤالء 

يف  ازدواجيّة  أمام  أنفسهم  القضاة  وجد  وبذلك،  املحاكمة.  أو  املالحقة  صعيد  عىل  سواء  املساواة  قدم  عىل 

النصوص: فمن جهة، نصوص تعامل الذين øارسون الدعارة والذين يستفيدون من أع¸لهم كرشكاء، ومن جهة 

ùثابة  الحالة  هذه  يف  يصبحون  والذين  أع¸لهم  يستغلّون  للذين  أنّهم ضحايا  عىل  هؤالء  تعامل  نصوص  ثانية، 

يف  املحّددة  بالبرش  اإلتّجار  عنارص  توفّر  يف  يكمن  تلك،  وليست  النصوص،  هذه  تطبيق  معيار  وبالطبع  ُجناة. 

أن  بّد  ال  كان  الكب�،  التعديل  هذا  وإزاء  كث�ة.  إضافية  وتحرٍّ  بحث  أع¸ل  إىل  بالطبع  تحتاج  والتي  القانون، 

القانون الجديد م¸نعة معيّنة من قبل القضاء: فعدا كونه ينقض ما اعتادوا عليه من أع¸ل تحرٍّ  يلقى تطبيق 

وأحكام، فإنّه يستدعي مثابرًة وإرصاراً عىل جمع أدلّة اإلتّجار بالبرش ضّد أشخاص أو عصاباٍت نافذة. ومن هذا 

يفّضلون  والتحقيق وكأنّهم  العاّمة  النيابة  بدا قضاة  الفادحة،  الحاالت  أو  االستثناءات  املنطلق، وعدا عن بعض 

قدøهم.      عىل  البقاء 

معاقبة  قانون  تفعيل  عىل  الفتاً  ب�وت عكس إرصاراً  العام´ يف  املّدع´  إستئناٌف ألحد  االستثناءات،  ومن هذه 

دعوى   يف  وأيضاً  للتسّول،  األطفال  بدفع  املتعلّقة  الدعاوى  من  عدد  يف  ذلك  حصل  وقد  باألشخاص.  اإلتّجار 

عرض  قد  "الجديد"  تلفزيون  وكان  الغواية،  أع¸ل  يف  سنوات  التسع  ذات  "نور"  الطفلة  استغالل  فيها  يُلمس 

زبائن راشدين يف ملهى لييل معروف بسوء سمعته". ويكشف  "تراقص يف وقت متأّخر جداً  لها وهي  مشاهداً 

بينه وب´ قايض  الوقائع  التعاطي مع  الكب� يف  الفارق   ۲۰۱۲-۱۲-۷ بتاريخ  العام  املّدعي  املقّدم من  اإلستئناف 

اإلتّجار  بجرم  الظّن  رفضه  التحقيق  قايض  بّرر  ح´  ففي  املحاكمة.  ùنع  قراراً  أصدر  قد  كان  الذي  التحقيق 

اإلتّجار  قانون  من   ٥۸٦ املادة  يف  عنها  املنصوص  الجرمية  العنارص  من  أّي  توفّر  إثبات  لعدم  باألشخاص 

العام  املّدعي  بنى  فقد  لوحدها،  وليس  املطعم  والديها يف  برفقة  كانت  القارص  الفتاة  وأّن  باألشخاص، خصوصاً 

"وما  ر  املصوَّ الرشيط  أّن   ّ́ وب والناطقة"١،  الثابتة  الوقائع  "تشويه  أس¸ه  ùا  التحقيق  قايض  قيام  استئنافه عىل 

٧-١٢-٢٠١٢ العام اإلستثنايف يف ب�وت (سامر يونس) يف  النائب  ١ طلب إستئناف صادر عن 

٤

ماذا تغّ¥ بعد 
صدور قانون تجريم 
اإلتّجار باألشخاص؟  



والد  من  ُسحقت  وطفولة  براءة ُرسقت  يدلُّ عىل  الراشدين  الزبائن  تراقص  نور  فيها  تظهر  شهادات  من  رافقه 

املكان  عند  العام  املّدعي  توقّف  ك¸  املطعم".  يف  الزبائن  بقيّة  مثل  مثلها  "للرقص  طفلته  اصطحب  "حريص" 

غطاء  إّال  ليس  أنّه  ح´  يف  مطعم،  تسمية  خلف  املتسرت  ب"امللهى  إياه  واصفاً  الحادثة  فيه  حصلت  الذي 

إىل  املُضافة   ٥۸٦ املادة  بجناية  ومديره،  املطعم  وصاحب  الوالد،  اتّهام  يُوجب  ما  الدعارة"،  مل¸رسة  وواجهة 

"۲۰۱۱/۱٦٤ الرقم  الصادر تحت  القانون  األوىل من  املاّدة  العقوبات ùوجب  قانون 

من  يعكسه  ùا  باألشخاص  اإلتّجار  جرم  تطبيق  عىل  يّرص  عام  مّدٍع  ب´  واضحاً  التناقض  بدا  ذلك،  خالل  ومن 

أمام الهيئة االتّهامية  روابط استغالل، وقايض تحقيق متحّفظ إزاء ذلك. أّما اإلستئناف، فهو ال يزال اليوم عالقاً 

يف ب�وت٢.

ولكن  باألشخاص،  اإلتّجار  تجريم  قانون  تفعيل  العاّم´ عىل  املّدع´  أحد  بنتيجة إرصار  ممكنة  بََدْت  حالة  هي 

عن  تعب�اً  والتي هي أصدق  فيها ذلك  القضاة øانعون  يزال  التي ال  الكث�ة  الحاالت  أن تخفي  ليس من شأنها 

واقع الحال. وبالطبع، يف ظّل واقع كهذا، يظهر إقرار القانون الجديد ليس كحدث تغي�ي بحّد ذاته، إðّا فقط 

األد`. تزال مؤرشات حصوله يف حّدها  لتغي� مستقبيل ال  أفق  ùثابة 

                  ب�وت، أيلول ۲۰۱۳

 ٢٠١٣ أيلول   ٣٠ القانونية،  املفّكرة  بطفل"،  إتجاراً  يُسّمى  الفعل  هذا  التحقيق:  لقايض  قراراً  تستأنف  العامة  "النيابة  علّوه،  ٢ سعدى 

 http://legal-agenda.com/article.php?id=538&folder=articles&lang=ar#.UlJ9fBD9U6V
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القوان´  تطبيق  كيفيّة  فهم  إىل  وتالياً  للدعارة،  الجزائية  للمالحقات  الحايل  الوضع  فهم  إىل  البحث  هذا  يهدف 

حيث  من  يستدعي  القانونية  األحكام  فهم  أّن  إىل  وباإلضافة  والحكم.  املالحقة  سلطات  قبل  من  بها  املتّصلة 

أبرزها  عّدة،  العتبارات  الدعارة  مجال  يف  إضافية  أهميّة  يكتسب  األمر  هذا  فإّن  تطبيقها،  كيفيّة  درس  املبدأ 

تنظي¸ت ملهٍن ذات وظائف  وجود  وأيضاً  النا<ة  النصوص  بحكم  بعضها  بات  بعدما  النصوص  التباس يف  وجود 

عالقة  تطرحها  التي  الجدليّة  عن  فضالً  التطبيق  يف  الشائعة  االنتقائية  أيضاً  أو  الدعارة،  من  تقرب  قد  ملتبسة 

يتجاوز  أن  القضاء  بإمكان  فهل  بالقضاء.  الدعارة)  يف  النساء  ضمنها  ومن  مهّمشة  فئة  (أّي  املهّمشة  الفئات 

سة له، وأن يتحّرر من اآلراء األخالقية املسبقة إزاء الذين øارسون  اعتبارات تهميش هذه الفئة واألسباب املؤسِّ

الدعارة، يف اتّجاه التفك� الهادئ ùا يعانون منه أو من االعتداءات املنتظمة التي ُ¿ارس بحّقهم، عند وجودها؟ 

وما يزيد أهميّة هذا البحث هو أنّه تناول أحكاماً صادرة قبل إقرار قانون تجريم اإلتّجار باألشخاص٣ حيث كانت 

قانونية واضحة.  أّي ح¸ية  لوجه من دون  السلطات وجهاً  بالدعارة تجد نفسها يف مواجهة هذه  املعنيّة  املرأة 

التنظيمي  النظام  اعت¸د  إىل  الفرنيس  االنتداب  ظّل  يف  توّجه  قد  كان  لبنان  أّن  نلحظ  النصوص،  جهة  فمن 

خارجه،  من  الدعارة  م¸رسة  تكون  أن  بغاء٤ عىل  لبيوت  الرتخيص  أماَم  الباب  فتح  من خالل  وذلك  للدعارة، 

العقوبات قانون  الذي عّدل  باألشخاص  اإلتّجار  ، معاقبة جرøة   ٢٠١١/٨/٢٤ تاريخ   ١٦٤ قانون رقم   ٣

باألشخاص» هو: «اإلتّجار  العقوبات:  قانون  ٥٨٦-١ من  املادة 

له. إيجاد مأوى  أو  أو احتجازه  أو استقباله  أو نقله  أ ) اجتذاب شخص 

أو  مزايا،  أو  مالية  مبالغ  تلقي  أو  إعطاء  أو  الضعف،  استغالل حالة  أو  السلطة  استغالل  او  الخداع،  أو  االختطاف  أو  استع¸لها،  أو  بالقوة  التهديد  بواسطة  ب ) 

له سلطة عىل شخص آخر.  الوسائل عىل من  استع¸ل هذه 

الغ�. من  استغالله  تسهيل  أو  استغالله  بهدف   ج ) 

املادة. املبينة يف هذه  الوسائل  املجني عليه يف حال استع¸ل أي من  يُعتّد ùوافقة  - ال 

اإلتّجار»: «ضحية 

بأنه  معقول  نحو  املختصة عىل  السلطات  تعترب  ممن  أو  باألشخاص،  اتجار  كان موضوع  ممن  أي شخص طبيعي  تعني  اإلتّجار»  القانون، «ضحية  ألغراض هذا 

أُدين. أو  أو ُحوكم  قُِبَض عليه  أو  ُعرِفت هويته  الجرم قد  إذا كان مرتكب   ّ̧ ع النظر  باألشخاص، برصف  اتجار  ضحية 

التالية: األفعال  أّي من  إرغام شخص عىل االشرتاك يف  املادة  استغالالً وفقاً ألحكام هذه  يعترب 

القانون. عليها  يعاقب  أفعال   أ) 

الغ�. أو استغالل دعارة  الدعارة،   ب) 

الجنيس. االستغالل   ج) 

التسّول.  د) 

بالرق. الشبيهة  امل¸رسات  أو  االسرتقاق،   ه) 

اإللزامي. أو  القرسي  العمل   و) 

املسلحة. النزاعات  اإللزامي الستخدامهم يف  أو  القرسي  األطفال  تجنيد   ز) ùا يف ذلك 

القرسي يف األع¸ل اإلرهابية. التوّرط   ح) 

املجنى عليه. أنسجة من جسم  أو  أعضاء  نزع   ط) 

ارتكابه  املنوي  االستغالل  أو فعلية عىل  أو أي شخص آخر øارس عليه سلطة رشعية   Äالقانو أو وصيّه  أو أحد أصوله  املجنى عليه  باالعتبار موافقة  - ال تؤخذ 

الفقرة. ّ́ يف هذه  املب

باألشخاص،  اتجاراً  الثامنة عرشة،  بالنسبة ملن هم دون سن  االستغالل   لغرض  له،  املأوى  تقديم  أو  احتجازه  أو  استقباله  أو  نقله  أو  عليه  املجنى  اجتذاب  يعترب 

حتى يف حال Í يرتافق ذلك مع استع¸ل أي من الوسائل املبينة يف الفقرة (١) (ب) من هذه املادة.

١٩٣١ ٦ شباط  البغاء صادر يف  العامة من  الصحة  ٤ قانون حفظ 

٦

املقّدمة



البيوت  هذه  عملت  وقد  العقوبات).٥  قانون  من   ٥۲۳ (مادة  عليه  معاقباً  أمراً  الرسيّة،  بالدعارة  واملعروفة 

امتنعت  الحرب، وقد  بفعل  العاّمة يف وسط ب�وت طواَل عقود، حتّى زوالها  الحياة  من  بالفعل وشّكلت جزءاً 

 .Äقانو تعديل  أّي  مع  ذلك  يرتافق  أن  دون  من  أعقابها  يف  جديدة  تراخيص  أّي  إعطاء  عن  املختّصة  السلطات 
معاقبة.٦ موضع  املبدأ  من حيث  الدعارة  أشكال  باتت جميع  لذلك،  وتبعاً 

للدعارة  تنظيمي  نظام  من  فتحّول  جذري،  بشكل  للدعارة  مقاربته  عّدل  قد  لبنان  أّن  يعني  هذا  هل  ولكن 

تُوحي  ما  وفق  املطلق  يف  لها  مانع  نظام  إىل  "املومسات")  وسّجل  البغاء  (بيوت  املرشوعة  الدعارة  أطَر  يحّدد 

به القوان´ املعمول بها حالياً؟ وما يجعل هذا السؤال أك1 الحاحاً هو وجود تنظي¸ت متفرّقة، بعضها ùوجب 

تؤّدي  والتي قد  بدل،  لقاء  تقديم خدمات جنسية  ترتافق مع  أن  يُحتمل  قانونية وبعضها واقعي، ملهٍن  نصوص 

(أو  الفّنانات  املهن،  هذه  ومن  عنها.  النظر  غّض  حال  يف  للدعارة  ُمعلن  غ�  تنظيم  إىل   - واقعياً  ولو   –

العامة  املديريّة  عليها  تُرشف  تفصيلية  لتنظي¸ت  يخضعن  اللوا4  التدليك  مجال  يف  والعامالت  األرتيستات) 

النادالت يف البارات اللوا4 يخضعن هّن أيضاً إىل إجراءات ملزمة (فحص طبي دوري،  لألمن العام.٧ ومنها أيضاً 

لقوى  العامة  للمديرية  التابع  اآلداب  مكتب ح¸ية  قبل  من  كامل  إرشاٍف  تحت  شهرياً)  وتجديده  عقد  توقيع 

الدعارة.٨   ومن ضمنها  األخالقيّة  القضايا  مجمل  يف  والتحقيق  املالحقة  مهّمة  به  أُنيطت  والذي  الداخيل،  األمن 

أبداً  لهّن  تّربر  الدعارة، وال  العامالت يف ظلّها بجرم  النساء  دون مالحقة  التنظي¸ت ال تحول مطلقاً  ففي¸ هذه 

يف  وتحديداً  املالحقة،  دون  موانع  واقعياً  تشّكل  كانت  إذا   ّ̧ ع للتساؤل  حاجًة  Cّة  فإّن  م¸ثلة،  بأفعال  القيام 

موجبات.  من  التنظي¸ت  هذه  عليهّن  تفرضه  ùا  النساء  فيها  تلتزم  التي  الحاالت 

اإلضاءة عليها:  األحكام  لدراسة  أمور كث�ة أخرى øكن  وفضالً عن ذلك، Cّة 

مجاالت  يف  يُتشّدد  كأْن  املالحقة  يف  التساهل  أو  التشّدد  لناحية  سواء  محّددة،  جزائية  سياسة  أّي  هنالك  فهل 

معيّنة أو يف أوقات معيّنة أو يُغضُّ الطرف يف مجاالت أو أوقات أخرى؟ وهل من مؤرشات عىل وجود انتقائية 

التدقيق يف  القانون؟ وهذا ما øكن أن نسترشفه من خالل  ما يف املالحقة وبشكل أعّم عىل مدى فعالية تنفيذ 

مثالً  ومنها  نشاطهّن.  وطبيعة  النساء  إليها هؤالء  تنتمي  التي  الفئة  عن  فكرة  تكوين  شأنها  من  عدة،  معطيات 

فهل  الجنسية.  للخدمات  كبدالت  بتقاضيها  عليهّن  عى  املُدَّ أقرّت  التي  البدالت  ومقدار  التوقيف  أماكن 

يُستشّف منها وجود دعارة "فاخرة" ك¸ يحصل يف فنادق فخمة مثالً أو يف مالٍه ليلية باهظة الخدمات؟ أم أّن 

معطيات  استخراج  يفيد  ك¸  العاّمة؟  الطرق  عىل  زبائنهّن  يصطْدَن  اللوا4  األوىل  بالدرجة  يطاول  التوقيف 

عى عليهّن يف محارض التحقيق بتقاضيها كبدالٍت للخدمات الجنسية. فهل  أخرى أبرزها البدالت التي أقرّت املُدَّ

إليها املرأة والزبائن؟  التي تنتمي  ّ̧ قد يؤّرش إىل الطبقة االجت¸عية  هي بدالت متدنّية، متوّسطة أم مرتفعة م

للتوّصل  املالحقة  موضوع  الدعارة  إطارها  يف  تجري  التي  العالقات  شبكة  عىل  التعرّف  يف  فائدة  Cّة  وبالطبع، 

املسّهل  ب´  اقتسامها  يتم  مهنهم، هوياتهم...) وكيف  املسّهل´،  (عدد  البدالت  قيمة  أساس  استنتاجات عىل  إىل 

كان  ١٩٩٣/٥/٢٧): من اعتاد حض شخص أو أك1 ذكراً  ٢٣٩ تاريخ  ١٩٤٨/٢/٥ والقانون  للقانون تاريخ  العقوبات (معدلة وفقا  ٥٢٣ من قانون  املادة   ٥

إىل سنة  بالحبس من شهر  إتيانه¸ عوقب  أو مساعدته عىل  له  تسهيله¸  أو عىل  والفساد  الفجور  والعرشين من عمره عىل  الحادية  يبلغ  ملا  أنثى  أو 

أو سهلها.  الرسية  الدعارة  تعاطى  نفسه من  العقاب  ويعاقب  ل�ة.  ألف  إىل خمس¸ئة  ألف  وبغرامة من خمس´ 

مع  بالتعاون   ،٢٠٠٩  Äالثا كانون  املناعة،  نقص  انتقال ف�وس  إزاء مخاطر  الجنس  عامالت  لوضعية  قانونية  قراءة  ونائلة جعجع،  نزار صاغية  راجع:   ٦

منشور.  غ�  الصحية،  العناية  جمعية 

بنود خاّصة بعمل  اىل  باالضافة  فيه،  لبنان وإقامتهم  اىل  الفنان´ والفنانات االجانب  ٦-٨-١٩٦٢ بشأن رشوط دخول  ١٠٢٦٧ صادر يف  ٧ مرسوم رقم 

بتنظيم عمل االجانب. الخاص   ١٨-٩-١٩٦٤ ١٧٥٦١ صادر يف  "الفّنانات" واردة يف املرسوم رقم 

التنظيم العضوي لقوى االمن الداخيل. ١٩٩١، تحديد  ٢ أيار  ١١٥٧ صادر يف  ١٠٦ من مرسوم رقم  ٨ املادة 

٧



٨

متعلّ¸ت.  أو  أّميات  كّن  وإذا  ومهنهّن  عليهّن  عى  املُدَّ النظر يف جنسيات  يجدر  واملرأة. ك¸ 

بشأن  مفيدة  معلومات  تعطي  أن  القضائية  امللّفات  شأن  من  االنتقائية،  مدى  املؤّرشات عىل  جانب هذه  وإىل 

اآلداب.  ِقبَِل مكتب ح¸ية  املالحقة من  بدء  بكيفية  املتّصلة  املعلومات  طبيعتها، وذلك بشكٍل خاّص من خالل 

فهل هي انتقائية سلبيّة ùعنى أنه تتمُّ مالحقة ما قد يظهر، ما قد يربز، وما قد يتكّون من معلومات إىل الذين 

مجال  يف  النساء  من  معيّنة  فئة  مالحقة  عىل  تصمي¸ً  Cّة  أّن  ùعنى  إيجابية  انتقائية  أنّها  أم  املالحقة؟  يتولَّون 

منتظمة  مراقبة  نتيجة  تتمُّ  هي  هل  الزبائن؟  يصطْدَن  اللوا4  النساء  حال  عليه  تكون  قد  ك¸  الدعارة 

العكس  عىل  أم  املُخربين  استخدام  كحال  سواها  دون  بذاتها  عاّمة  ألماكن  أو  معيّنة  ملؤسساٍت  واستقصائية 

مختلطة،  انتقائية  أنها  أم  ¿ييز؟  دون  من  بالدعارة  معنيًّة  تكون  قد  التي  للمؤسسات  شاملة  مراقبة  نتيجة 

يف  الدعارة  دعاوى  جميع  يف  التحقيق  مبدئياً  يتوّىل  الذي  املكتب  (وهو  اآلداب  ح¸ية  مكتب   - فيها  يتلّقى 

إðّا يعمد إىل غربلتها فال يالحق إال ما يشاء منها، مع ما  اللبنانية) ما قد يرُِده من "معلومات"  مجمل األرايض 

مسبق؟   استقصاء  دون  من  ولو  د  متعمَّ ¿ييز  من  ذلك  يتيحه 

قبل  من  الدعارة  فعل  مقاربة  كيفية  عن  الكشف  هو  البحث  هذا  عنارص  أهّم  أحد  فإّن  ذلك،  جانب  وإىل 

عليهم  عى  املُدَّ ب´  القا<ة  واالستغالل  السلطة  عالقات  إزاء  تحّسسها  مدى  وعن  والحكم  املالحقة  سلطات 

والسلطوية  االستغالل  روابط  فيها  ùا  أبعادها  جميع  يف  الدعارة  السلطات  تناولت  فهل  واملسّهل´.  بالدعارة 

التقليدية  األخالقية  املقاربة  يف  محصورة  بقيت  أْم  دعارتهم  يستغلّون  بالذين  هؤالء  عالقة  يف  غالباً  املتمثّلة 

نفسه  وبالقْدر  عنها  ومسؤول´  يستغلّونها  الذين  مع  متواطئ´  الدعارة  øارسون  الذين  خاللها  من  يظهر  والتي 

مسؤولية  لتحديد  االعتبار  بع´  االستغالل  حجم  السلطات  أخذت  هل  وضوحاً،  أك1  وبشكل  املجتمع؟  تجاه 

øارسون  الذين  مسؤولية  أو  القاهرة  القّوة  إىل  أحياناً  تصل  قد  ظروف  توفّر  ظّل  يف  الدعارة  øارسون  الذين 

أو  التوقيف  إجراءات  سواء يف  ذلك  انعكس  وكيف  البشاعة؟  من  عالية  درجة  إىل  أحياناً  يصل  الذي  االستغالل 

العقوبات...إلخ؟  أو  الجرمية  العنارص  أو  اإلثبات  وسائل  تحديد  يف 

وأخ�اً،  بإمكان األحكام ùا تعكسه من مواجهة ب´ سلطات املالحقة والحكم من جهة وفئة مهّمشة تعاÄ من 

أخرى،  - من جهة  الغالب  القانونية يف  املعونة  فيه سالح  - ùا  لديها  أّي سالح   آراء مسبقة وتبدو مجرّدًة من 

السلطات  تجاوزت  مدى  أّي  فإىل  القّوة.  تفاوت  عند  لبنان  يف  القا<ة  العالقات  طبيعة  عىل  مؤّرشات  تقّدم  أن 

حاجاتهّن  أو  ظروفهّن  لدرس  كافياً  اهت¸ماً  فأولت  عليهّن،  عى  املُدَّ لتهميش  املسبّبة  املسبقة  اآلراء  املذكورة 

االجت¸عية واألسباب التي دفعتهّن إىل مجال الدعارة أو إىل االستمرار  فيها، ùا فيها روابط السلطة واالستغالل 

إلثبات  العذريّة  بكارة  كفّض  تقليدية  مواقف  تعكس  بقرائن  أو  بالشبهات  اكتفت  وهل  أعاله؟  إليها  املُشار 

الدعارة؟ وهل دقّقت يف رشعيّة وسائل اإلثبات املستخدمة كاللجوء إىل مخربين ال يجدون حرجاً يف  التوّرط يف 

اإلثباتات  من  أيٍّ  يف  أو  إليها  الواردة  املصدر  مجهولة  املعلومات  يف  أو  عنهّن  يخربون  اللوا4  النساء  استهالك 

لجهة  أو  املعنوي  العنرص  لجهة  سواء  الجرøة،  عنارص  توفّر  عن  التحّري  يف  تشّددت  وهل  امللّف؟  يف  املتوفّرة 

اليها  املُشار  والسلطة  االستغالل  روابط  أيضاً  أو  جنسية  خدمة  لقاء  مايل  بدل  بتسديد  املتمثّل  املاّدي  العنرص 

أعاله أْم عمدت إىل حبس نساء يف هّويات م¸رسة معيّنة، انطالقاً من اعرتافات عاّمة من قبيل "¿ارس الدعارة" 

الغاية  لهذه  ðاذج  اعتمدوا  فهل هم  القضاة؟  عن  الصادرة  األحكام  وما هو شكل  محّدد؟  فعل  أّي  عن  ùعزل 

يف  التوّجهات  أبرز  هي  وما  عليها؟  القانون  انطباق  ومدى  الوقائع  بتحليل  غنيّة  كانت  أحكامهم  بعض  أّن  أم 

العقوبات؟  تحديد 



املكّمل  واألطفال  النساء  وبخاصة  باألشخاص  اإلتّجار  منع وقمع ومعاقبة  بروتوكول  إىل  االنض¸م  للحكومة  اإلجازة   ٢٠٠٥/٨/٢٤ تاريخ   ٦٨٢ رقم  قانون   ٩

الوطنية عرب  املنظمة  الجرøة  ملكافحة  املتّحدة  األمم  التفاقية 

٢٠١١/٨/٢٢ تاريخ  اآلداب،  ١٠ إحصائيات مكتب ح¸ية 

٩

إل¿ام البحث املشار اليه أعاله، كان ال بدَّ من اختيار عيّنة من امللّفات القضائية. ف¸ هي معاي� االختيار؟ هل 

يف  االجتهاد  توّجهات  سرب  بهدف  الفرتة  نوّسع  أم  معيّنة  فرتة  يف  صدرت  األحكام  من  عيّنة  عىل  البحث  يرتكّز 

يف  البحث  نحرص  وهل   ٩ (۲۰۰٥)؟  بالبرش  باإلتّجار  املتّصل  الربوتوكول  إقرار  بعد  سيّ¸  وال  متعّددة،  محاكم 

أحكاماً صدرت  نتناول  أن  املهّم ùكان  من  أم  ب�وت  أو  (جونيه)  ذات صلة كمحكمة كرسوان  واحدة  محكمة 

الحصول  بهدف  فقط  القضائية  امللّفات  الدراسة عىل  تقترص  وأخ�اً، هل  عّدة؟  قضاة  متنّوعة وعن  محاكم  عن 

والقضاء  العدلية  الضابطة  أمام  التي حصلت  اإلجراءات  تكوينها ومجمل  مراحل  مختلف  تشمل  معلومات  عىل 

يبقى عددها محكوماً ùحدوديّة  التي  امللّفات –  املفيد إىل جانب ذلك استك¸ل دراسة  أم من  عىل حدٍّ سواء، 

عىل  بالحصول  وتالياً  العيّنة  نسبة  بتكب�  تسمح  األحكام  من  أكرب  لعدد  بدراسة  التمويل  وùحدوديّة  الوقت 

محدودة  تبقى  األحكام  من  املستقاة  املعلومات  وبالطبع،  القضائية؟  التوّجهات  عن  تعب�اً  أك1  معلومات 

بالنسبة إىل املعلومات املستقاة من امللّفات، ولكنها هاّمة عىل أصعدة عّدة منها مّدة التوقيف أو شكل الحكم 

إفادة  العقوبة ومدى  مقدار  أيضاً  أو  القايض  قناعة  لتكوين  املستخدمة  اإلثباتات  أو  للجرم  نة  املكوِّ العنارص  أو 

موقف  مقارنة  لجهة  جداً  مفيدة  املعلومات  هذه  أّن  ك¸  التخفيفية.  األسباب  من  بالدعارة  عليهّن  املحكوم 

بتسهيلها.  عليهم  املحكوم  من  ùوقفه  الدعارة  ù¸رسة  عليهّن  املحكوم  من  القايض 

الدعارة  ù¸رسة  عليهّن  عى  ُمدَّ امرأة   ۲۲۸ تشمل  قضية   ۱۲۱ درس  إىل  الدراسة  نََحِت  ذلك،  كّل  من  وانطالقاً 

امللّفات  ۲۰۱۱. ومن مقارنة عدد  ۲۰۰٥ حتى األشهر األوىل من  الفرتة املمتّدة من  وصدرت األحكام بحّقهّن يف 

واألحكام موضوع الدراسة بعدد امللّفات الواردة إىل مكتب ح¸ية اآلداب يف السنوات املذكورة،١٠ تكون العيّنة 

۹٫۳ ٪ منها، وهي نسبة تسمح بتكوين فكرة أّولية حول هذه القضايا، عل¸ً أّن الحاالت  قد بلغت نسبة توازي 

عن  العامة  النيابة  امتنعت  حال  يف  وتحديداً  املحاكم  تبلغ  ال  قد  اآلداب  مكتب ح¸ية  إحصائيات  املشمولة يف 

املكتب.  قبل  من  معهم  التحقيق  تّم  الذين  األشخاص  بحّق  االّدعاء 

كيفّية اختيار العّينة



جدول رقم ١: عدد املالحقات لدى مكتب ح´ية اآلداب مقارنة مع عدد حاالت الدراسة

سنة بدء املالحقة

قبل العام ٢٠٠٥

٢٠٠٥

٢٠٠٦

٢٠٠٧

٢٠٠٨

٢٠٠٩

٢٠١٠

٢٠١١ (آب)

غ¥ مذكورة

املجموع

عدد الحاالت يف الدراسة

٨٠

٣٤

٢٤

١٩

١٤

٢٦

٢٤

٦

١

٢٢٨

عدد حاالت مكتب ح´ية اآلداب 
(اصطياد زبائن، م¸رسة دعارة، إشتباه دعارة)

غ¥ متوّفرة

٤٥٣

٢٤٥

٢٦٥

١٢٩

٧١٠

٤٧٣

١٦٩

-

٢٤٤٤

لبنان: يف  مختلفة  مناطق  من  و۷۰ حك¸ً)  قضائيا  ملفاً   ٥۱) قضية   ۱۲۱ العيّنة  تشمل هذه 

أمام محكمة ب�وت • ۷٦ قضية عرضت 

أمام محكمة كرسوان • ۲٤ قضية عرضت 

أمام محكمة طرابلس قضايا عرضت   ۹  •

أمام محكمة زحلة • ٤ قضايا عرضت 

النبطية محكمة  أمام  عرضت  قضايا   ٤  •

بعبدا  أمام محكمة  قضايا عرضت   ٤  •

أي  ب�وت  محكمتَْي  عىل  تركيز  مع  املحاكم،  أع¸ل  بشأن  أوليّة  فكرة  نكّون  أن  العيّنة  خالل  من  حاولنا  وقد 

الليلية.  املالهي  من  عالية  نسبة  هنالك  حيث  وكرسوان  العاصمة 

العيّنة؟  هذه  اختيار  تّم  فكيف 

١٠



الواردة إىل كلٍّ من املحاكم، بحيث  العيّنة عىل أساس عدد الدعاوى  بدايًة، قد يكون من املثايل أن يتمَّ اختيار 

دوَن  عّدة  وجدنا صعوبات  ولكن،  املحاكم.  تلك  مختلف  يف  متوازية  القضائية  األحكام  أو  امللّفات  نسبة  تكون 

ذلك:  تحقيق 

• األوىل أّن ال إحصاءات متوفّرة عن عدد قضايا الدعارة يف كلٍّ من املحاكم املذكورة، 

• والثانية أّن ال إحصاءات متوفّرة لدى مكتب ح¸ية اآلداب حول التوزيع الجغرايف للمالحقات الحاصلة لديه، 

يّربر  نحو  عىل  وامللّفات  األحكام  أرشفة  كيفية  ويف  واألقالم  القضاة  تعاون  مدى  يف  اختالفاً  Cّة  أّن  والثالثة،   •

من  كلّها  تتّم  املالحقة  إجراءات  أّن  هو  ذلك  أهمية  من  يقلّل  وما  هنالك.  تراجعه  أو  هنا  العدد  زيادة  أحياناً 

ّ̧ هو وقٌف  حيث املبدأ من قبل مكتب ح¸ية اآلداب وأّن توّجه الحكم يبقى وقفاً عىل شخصيّة القايض أك1 م

املحكمة.  عىل 

النبطية  ۲۰۰٥-۲۰۱۰ يف  وقد تّم درس جميع امللّفات القضائية الصادرة بشأن الدعارة خالل الفرتة املمتدة من 

من   ّ́ تب التي  امللّفات  ودرس  املذكورة،  الفرتة  يف  الصادرة  األحكام  جميع  جمع  تّم  فقد  ب�وت،  يف  أّما  لقلّتها. 

بشكل  ولو  ذكرها  ورد  معيّنة  استغالل  أساليب  أو  النساء  من  كب�  عدٍد  أو  فيها  دعارة  شبكات  وجود  األحكام 

عىل  بناًء  استنسابيّاً  اختياره  تّم  عدٍد  درس  تّم  فقد  طرابلس)،  بعبدا،  (جونيه،  األخرى  املناطق  يف  أّما  ُمبهم. 

كونها   ۲۰۱۱ بدايات  يف  الصادرة  امللّفات  بعض  عن  فضالً   ۲۰۱۰ للعام  القضائية  امللّفات  من  الكتّاب  اختيار 

حداثة.  األك1َ  األحكام 

املعّوقات يف هذا املجال: أبرز  ومن 

وأحياناً  الطلب،  عىل  بناًء  املحكمة  كاتب  به  يقوم  وتصويرها  امللّفات  عن  فالبحث  باألقالم:  تتّصل  صعوبات   -

أّن  يرون  قد  الكتّاب  بعض  أّن  ك¸  مهّمة.  يراها  ال  قد  التي  األوراق  بعض هذه  أو  أوراقها  بعض  تصوير  يغفل 

ذلك عمل شاّق فيستجيبون إىل الطلب بأد` حدٍّ ممكن، هذا مع العلم أنّنا قد استحصلنا عىل إذٍن من النيابة 

فيها. الواردة  األس¸ء  ّرسية  عىل  الحفاظ  برشط  القضائية  امللّفات  لتصوير  العاّمة 

حاصالً  املرأة  توقيف  كان  إذا  في¸  النظر  أحياناً  يستدعي  مثالً)  التوقيف  أمد  (طول  الحاالت  بعض  فهم  أّن   -

عى عليها ليس هنالك أّي أثر لها  بنتيجة دعوى م¸رسة الدعارة أو بنتيجة وجود دعوى بتهمة أخرى بحّق املُدَّ

امللّف. يف 

فيها  تُسّجل  ال  التي  األخرى  العنارص  لغياب  منقوصة  تبقى  القضائية  الوثائق  تحليل  يف  املتّبعة  املنهجيّة  أّن   -

نافذين   قبل  من  العامة  بالنيابة  أو  العدلية  بالضابطة  االتّصاالت  باملسّهل،  بالدعارة  عليها  عى  املُدَّ (عالقة 

املعني´).  أمر يصعب حصوله من دون مقابالت مع األشخاص  أو عالن، وهو  لإلفراج عن فالن 

لنا  يتسنَّ   Í في¸  الجزائي´،  املنفردين  القضاة  عن  الصادرة  باألحكام  عمليّة  لرضورات  انحرصت  الدراسة  أّن   -

اإلستئناف. محكمة  أمام  استئنافها  تّم  التي  القضايا  أو  حفظها،  تّم  التي  القضايا  عىل  التعرّف 

١١



املنسوب  الجرم  تالزم  إّال يف حال  باالّدعاء ضد قارصات  ينظر هؤالء  ال  ومبدئياً،  الجزائي´.  املنفردين  القضاة  أمام  عليهّن  املّدعى  فقط  العيّنة شملت   ١١

العدد  يفّرس  ما  العقوبة. وهذا  يحّدد  أن  بعد  في¸  األحداث  لقايض  يكون  أن  الجزائية عىل  املسؤولية  توفّر  فيفصل يف مدى  راشد،  إىل  إليهّن بجرم منسوب 

للقارصات.   القليل 

 ٢٠٠٢ ب´  الدعارة)  واالشتباه ù¸رسة  زبائن  (واصطياد  الدعارة  بتهمة م¸رسة  املوقوفات  تتوزع جنسيات  اآلداب،  مكتب ح¸ية  ١٢ وفقاً إلحصائيات 

 ٤٧ القيد،  مكتومة   ٥٧ مغربية،   ٦٤ فيليبينية،   ٧٨ ٨٢ س�لنكية،  أثيوبية،   ١٤٥ فلسطينية،   ٢٢١ ١١١٥ سورية،  لبنانبة،   ١٩١٥ التايل:  الشكل  و٢٠١١ عىل 

٧ سودانية... ٨ دومينيكية،  تونسية،   ٩ ٢٣ عراقية،  ٢٦ مولدوفية،  ٢٧ رومانية،  ٢٧ عرب رّحل،  بنغالدشية،   ٢٨ ٣٢ روسية وبيالروسية،  أوكرانية،   ٣٩ مرصية، 

الجزاI يف  املنفرد  القايض  الصادر عن  الحكم  العيّنة هي:  التي شملتها  والحاالت  الزبون رصاحة ألي مسؤولية جزائية.  يتعرّض  ال  العقوبات،  قانون  ١٣ وفق 

املنفرد  القايض  الصادر عن  الحكم   ،٢٠٠٩/٣/١٩ (زرزور) يف  النبطية  الجزاI يف  املنفرد  القايض  الصادر عن  الحكم   ،٢٠٠٥/١/١٩ (بو سمرا) يف  النبطية 

٢٠٠٧/٦/١٠ الجزاI يف ب�وت (الحبّال) يف  القايض املنفرد  الصادر عن  الحكم   ،٢٠١٠/٦/٢٣ الجزاI يف زحلة (منصور) يف 

بينهّن  امرأة   ۲۲۸ القضايا عىل  العقوبات) يف هذه  قانون  ٥۲۳ من  (املادة  الرسيّة  الدعارة  االّدعاء ù¸رسة  تّم 

سوريات  معظمهّن  أجنبية  و۱۲۲  لبنانيّة   ۱۰٤ العيّنة  فشملت  النساء،  جنسيّات  واختلفت  قارصات.١١  ثالث 

بتسهيل  عليه  ُمّدعى   ۱٤۸ تشمل  ك¸  اآلداب.١٢  ح¸ية  مكتب  إلحصائيّات  م¸ثلة  نَِسٌب  وهي  وفلسطينيات، 
فقط.١٣ زبائن  و٦  والسورية)  اللبنانية  (خاّصة  مختلفة  جنسيّات  من  ورجاالً)  (نساًء  الدعارة  م¸رسة 

وصف العّينة

الرسية الدعارة  بتهمة م´رسة  عليهّن  االّدعاء  تّم   Àاللوا النساء  جدول رقم ٢: جنسّيات 

الجنسّية

لبنانية

سورية

فلسطينية

مولدوفية

عرب رّحل

مكتومة القيد

مغربية

س¥لنكية

العدد

١٠٤

٨٩

١١

٤

٣

٣

٢

٢

الجنسّية

بيالروسية

أوكرانية

دومينيكية

عراقية

فيليبينية

مرصية

تونسية

غ¥ مذكور

املجموع

العدد

١

١

١

١

١

١

١

٢

٢٢٨

١٢



١٣

عرش  الثامنة  ب´  الدعارة  ù¸رسة  عليهّن  عى  املُدَّ النساء  أغلبيّة  أع¸ر  تراوحت  املتوفّرة،  املعلومات  عىل  بناًء 

ُمّدعى   ۱۷ وّرصحت  سنة.  الخمس´  عمرُهّن  تجاوز  نساء  و٤  قارصات   ٤ محاكمة  ُسّجل  بين¸  عاماً،  والثالث´ 

كذلك  العيّنة.  من   ٪۱۸ يقارب  ما  أّي  متعلّ¸ت،  بأنّهّن  ّرصحن  عليهّن  عى  ُمدَّ  ۷٥ مقابل  أّميات  أنهّن  عليهّن 

من   ٥۳ أّن   ّ́ تب ك¸  أرامل.  و٤  مطلّقة  و٤٦  متأّهلة   ٤۰ مقابل  متزّوجات  غ�  أنّهّن  عليهّن  عى  ُمدَّ  ۲٦ ّرصحت 

عى  ُمدَّ  ۲٥) اللييل  امللهى  يف  كالفّنانة  بالدعارة  ترتبط  قد  والتي  املنظَّمة  املهن  إحدى  øارسَن  عليهّن  عى  املُدَّ

عليهّن).  عى  ُمدَّ  ۱۸) واملدلّكة  عليهّن)  عى  ُمدَّ  ۱۰) البار  يف  والنادلة  عليهّن) 

عى عليهّن ù¸رسة الدعارة يف األغلبيّة الساحقة لهذه  وقد خلصت املحاك¸ت املشمولة يف العيّنة إىل إدانة املدَّ

۸ نساء ملرور  التعّقبات بحّق  الدليل وإبطال  ۱۳ امرأة لعدم كفاية  الحاالت (۲۰۷ امرأة) وقضت بإعالن براءة 

إىل  أّدى   ّ̧ م بالدعوى  للس�  املحاكمة  تعي´ موعد جلسة  وتاريخ  العاّمة  النيابة  اّدعاء  تاريخ  ب´   Kالثال الزمن 

إعالن سقوط دعوى الحّق العاّم املُساقة بوجههّن. ك¸ تّم االّدعاء عىل ۳۳ امرأة بجرم آخر، من ضمنهّن ٦ نساء 

سواء. حّد  لغ�هّن عىل  وتسهيلها  الدعارة  مل¸رسة  عليهّن  االّدعاء  تّم 

الدعارة لدى بدء املالحقة عى عليها Ã´رسة  املُدَّ جدول رقم ٣: عمر 

                 الجنسية

العمر                  

من ١٥ اىل ١٧ سنة

من ١٨ اىل ٢١ سنة

من ٢٢ اىل ٣٠ سنة

من ٣١ اىل ٤٠ سنة

من ٤١ اىل ٥٠ سنة

من ٥١ اىل ٥٨ سنة

غ¥ مذكور

املجموع

                 

لبنانية

٣

١٥

٤٤

٣٢

٧

٢

١

١٠٤

                 

املجموع

٤

٥٢

١٠٦

٤٩

١١

٤

٢

٢٢٨

                 

سورية

١

٢٩

٤٧

٦

٣

٢

١

٨٩

فلسطينية، 
مكتومة القيد 
وعرب رّحل

-

٥

٧

٥

-

-

-

١٧

دول 
عربية 
أخرى

-

٢

٢

١

-

-

-

٥

 
دول 

آسيوية

-

-

-

٣

-

-

-

٣

 
دول 

أوروبية

-

-

٥

١

١

-

-

٧

 
 

آخر

-

١

١

١

-

-

-

٣



الدعارة بجرم م´رسة  عليهّن  عى  املدَّ للنساء  املحاكمة  نتيجة  جدول رقم ٤: 

كسب  يف  واالعت¸د  عقوبات)  قانون  من   ٥۲۳ (املادة  الدعارة  تسهيل  بتهمة  ۱٤۸ شخصاً  بحّق  االّدعاء  تّم  ك¸ 

املعيشة عىل دعارة الغ� (املادة ٥۲۷ من قانون عقوبات).١٤ وقد ¿ّت إدانتهم جميعاً باستثناء ۹ مّدعى عليهم 

ْ́ تّم إبطال التعّقبات بحّقه¸ ملرور الزمن الثالK قبل  اثن تّم إعالن براءتهم لعدم كفاية الدليل ومّدعى عليه¸ 

الجلسة. موعد  تعي´ 

إعالن  أو  اإلدانة  وبتسهيلها من حيث  الدعارة  عليهم ù¸رسة  للمّدعى  املحاكمة م¸ثلة  نتيجة  تكون  ما  وغالباً 

الدعارة  عليها ù¸رسة  عى  املدَّ إدانة  باستثناء حالة واحدة حيث ¿ّت  الزمن،  التعّقبات ملرور  إبطال  أو  الرباءة 

املرأة  مزاعم  سوى  الدعارة  بتسهيل  قيامه¸  يثبت  دليل  أّي  توفّر  عدم  بسبب   ْ́ اثن  ْ́ مسّهلَ براءة  وإعالن 
جرمي).١٥ (عطف  الدعارة  م¸رسة  بجرم  عليها  عى  املدَّ

١٤

                الجرم

النتيجة              

إدانة  

إعالن براءة 

لعدم كفاية الدليل

إبطال التعقبات 

ملرور الزمن

املجموع

م´رسة الدعارة 
(املادة ٥٢٣)

١٩٨

١٢

٨

٢١٨

عدد
املّدعى عليهّن

٢٠٧

١٣

٨

٢٢٨

م´رسة الدعارة (املادة ٥٢٣) 
واالعت´د عىل دعارة الغ¥ 

يف كسب املعيشة (املادة ٥٢٧)

٥

١

-

٦

التعرّض 
لآلداب العامة 
(املادة ٥٣١)

٤

-

-

٤

أو  فاعتمد يف كسب معيشته  بالفعل  يتعاطى مهنة  امرىء ال  كّل   :(١٩٩٣/٥/٢٧ تاريخ   ٢٣٩ للقانون  (معّدلة وفقا  العقوبات  قانون  ٥٢٧ من  املادة   ١٤

ل�ة. ألف  مائتي  إىل  ألف  إىل سنت´ وبغرامة من عرشين  أشهر  بالحبس من ستة  الغ� عوقب  بعضها عىل دعارة 

 ٢٠٠٧/١٥/١٠ الحّجار) يف  الجزاI يف ب�وت (هاÄ حلمي  املنفرد  القايض  الصادر عن  الحكم   ١٥



١٥

وهو  اآلداب،  ح¸ية  مكتب  اختصاص  يف  تدخل  الدعارة  قضايا  جميع  بأّن  اإليضاح  اوالً  يهّمنا  املجال،  هذا  يف 

مكتب مركزي يف ب�وت ليس له أّي فرع يف املناطق، األمر الذي يجعل هذا املكتب املرجع الوحيد املختّص يف 

االستقصاء عن جرائم الدعارة واستغاللها والتحقيق فيها ùا يستتبعه ذلك من نتائج من شأنها تعزيز االنتقائية 

الدعارة  املكتب يف جرائم  يتّبعها هذا  التي  يف املالحقة. ومن بعد ذلك، سنعرض أساليب  االستقصاء والتحقيق 

الشأن. هذا  يف  املتَّبعة  اإلجراءات  مجمل  عن  فضالً  التحقيق  يشملها  التي  واملسائل  واستغاللها 

الدعارة    جرائم  التحقيق يف  إحتكار  أ. 

الجنائية  املباحث  لقسم  التابع  اآلداب،  ح¸ية  مكتب  قبل  من  الرسيّة  الدعارة  قضايا  يف  التحقيقات  تجري 

القسم:  لهذا  يعود  الداخيل١٦، حيث  األمن  لقوى  العامة  املديرية  القضائية يف  الرشطة  العامة يف 

العاّمة ùا يف ذلك  املّخلة باألخالق واآلداب  تتّبع وقمع جرائم املخّدرات والق¸ر والجرائم   -"   

السين¸ئية  واألرشطة  الفيديو  أفالم  ومراقبة  الّفنانات  عمل  والرذيلة وضبط  الدعارة  مكافحة     

الخاّصة. والسمعية  املرئية  اإلعالم     ووسائل 

يُعترب  الصفة  وبهذه  أعاله،  إليها  املُشار  بالجرائم  املتّعلقة  املعلومات  كافّة  وتوحيد  - جمع      

اإلجراءات  إىل مكافحتها وتنسيق  االنرصاف  أمر  يعود  وإليه  لها،  الرئييس  املرجع  القسم     هذا 

بها۱۷."   املتعلّقة  واإلحصائيات     

وتالياً، يقوم املكتب حرصياً يف أداء هذه املهاّم (تحقيقات أوليّة، تتّبع وتقّيص...) تحت إرشاف النيابات العامة، 

الغاية مجمل وسائل االستقصاء  بيانه. وهو øارس لهذه  أنّه يتألف من مكتب مركزي يف ب�وت ك¸ سبق  عل¸ً 

اآلداب–  - عادًة مكتب ح¸ية  العدلية  الضابطة  اتُّبعت خالل تحقيقات  التي  اإلجراءات  القسم  نعرض يف هذا 

أمام  املحاكمة  إجراءات  إىل  (۳) وصوالً  إن ُوجدت  التحقيق  بتحقيقات قايض  (۲)، مروراً  العامة  والنيابة   (۱)

 .(٤)  Iالجزا املنفرد  القايض 

١٩٩١، تحديد التنظيم العضوي لقوى األمن الداخيل. ٢ أيار   ٩٥ من مرسوم رقم ١١٥٧ صادر يف  ١٦ املادة 

١٩٩١، تحديد التنظيم العضوي لقوى األمن الداخيل. ٢ أيار   ١٠٦ من مرسوم رقم ١١٥٧ صادر يف  ١٧ املادة 

١. التحقيقات لدى مكتب ح´ية اآلداب

القسم األول

وصف 
اإلجراءات 

القضائية



املشار إليها أدناه (دوريات، مخربين، ك¸ئن...). وبفعل ذلك، تبدأ غالبيّة تحقيقات املكتب (۱٤۹ حالة أّي ٪٦٥ 

و/أو  املكتب  إىل  مبارشة   معلومات وردت  بناًء عىل   Iتلقا بشكل  الدعارة  قضايا  عليهّن) يف  املّدعى  النساء  من 

بها. يقوم  التي  الدوريات  قبل  من  بهم  املشتبه  توقيف  عىل 

اإلخبارات  أو  الشكاوى  جميع  املبدأ  حيث  من  إليه  تُحال  مبارشة،  فيها  يحّقق  التي  القضايا  هذه  جانب  وإىل 

يف  التحقيقات  بدأت  العيّنة،  تشملها  حالة   ۲۸ ففي  األمنية.  األجهزة  سائر  إىل  أو  العاّمة  النيابة  إىل  الواردة 

الداخيل يف إطار صالحيّاتها  العاّمة لألمن  للمديرية  التابعة  أبرزها األجهزة  أمنية أخرى،  الدعارة من قبل أجهزة 

واملديرية   - املخدرات  جرائم  يف  صالحيّاته  إطار  يف  القضائية  للرشطة  التابع  رات  املخدِّ مكتب  ومنها   - العاّمة 

إىل مكتب  امللّفات  إحالة  يتّم  أْن  قبل    ،Äاللبنا والجيش  األجانب  إطار صالحيّاتها ùراقبة  العام يف  لألمن  العاّمة 

ح¸ية اآلداب. وهكذا، ويف حال االشتباه بحصول دعارة أو أيٍّ من الجرائم التي تدخل يف صالحيّة املكتب، يختم 

النيابة  إشارة  عىل  بناًء  اآلداب،  ح¸ية  مكتب  "بواسطة"  العامة  النيابة  ويُودعه  املحرض  املعني  األمني  الجهاز 

تكتفي  بحيث  تارًة  موجز  بشكل  بهم  املشتبه  باستجواب  تقوم  األمنية  االجهزة  أّن هذه  ويبدو  املختّصة.  العامة 

فروع  أّي  وجود  عدم  ورغم  اختصاصها.١٩  يتعّدى  ùا  موّسع  بشكل  أخرى  وتارًة  املستجوب(ة)١٨  إفادة  بأخذ 

يف  أو  نفسه٢٠  اليوم  يف  التحقيقات  فيبارش  بشكل رسيع،  إليه  امللّف  إحالة  تتّم  ما  غالباً  ب�وت،  خارج  للمكتب 

تسعة  التحقيقات  فيها  استغرقت  حالة  باملقابل  ل  ويُسجَّ اآلخر.  األمني  الجهاز  محرض  تاريخ  من  التايل٢١  اليوم 

إشارة  لتأّخر  يعود  وذلك  اآلداب  ح¸ية  مكتب  محرض  وفتح  املخدرات  مكافحة  مكتب  محرض  ختم  ب´  أيام 
التحقيق.٢٢ ùتابعة  اإلستئنافية  العاّمة  النيابة 

عادًة  فهي  اآلداب،  ح¸ية  مكتب  إىل  القضية  إلحالة  العام  النائب  إليها  يستند  التي  الدالئل  يف  النظر  ولدى 

اعرتاف املُستجَوب خالل التحقيقات لدى األجهزة األمنية األخرى بقيامه ù¸رسة الدعارة أو تسهيلها أو االشتباه 

التوقيف...). وعىل سبيل املثال، ¿ّت إحالة امرأة إىل  بارتباطه بهذه األفعال (ورود معلومات، ضبط أدلة خالل 

من  ومبلغ  بتهمة رسقة هاتف خليوي  معها  تحّقق  كانت  التي  القضائية  للرشطة  ب�وت  مفرزة  قبل  من  املكتب 

الدعارة مع زبائن.٢٣  لها وهي ¿ارس  إباحية  الجهاز ألنّه يحتوي عىل صور  أنّها أخذت  أن اعرتفت  املال بعد 

فقد  عليها،  قاطعاً  دليالً  تشّكل  أن  دون  بالدعارة  االرتباط  منها  يُشتبه  قرائن  بناًء عىل  أحياناً  تتّم  اإلحالة  ولكن 

(دعبول) يف  الجزاI يف كرسوان  املنفرد  القايض  الصادر عن  الحكم  فيها  التي صدر  القضية  العام يف  لألمن  العامة  املديرية  تحقيق  املثال،  ١٨ عىل سبيل 

الجزاI يف  املنفرد  القايض  الصادر عن  الحكم  فيها  التي صدر  القضية  (مخفر شتورة) يف  الداخيل  لألمن  العامة  املديرية  تحقيق   ،(٨٢ رقم  (الحكم   ٢٠١٠/٤/٢٩

(٩٨ ٢٠٠٨/٣/٣ (الحكم رقم  زحلة (الدغيدي) يف 

 ٢٠٠٨/٠٥/٢٩ (مكّنا) يف  الجزاI يف ب�وت  املنفرد  القايض  الصادر عن  الحكم  فيها  التي صدر  القضية  املخّدرات يف  تحقيق مكتب مكافحة  املثال،  ١٩ عىل سبيل 

 ٢٠١٠/١٠/١٨ الجزاI يف ب�وت (خوري) يف  املنفرد  القايض  الصادر عن  الحكم  فيها  التي صدر  القضية  العام يف  لألمن  العامة  املديرية  ٦٨)، تحقيق  (الحكم رقم 

(٧٦ (الحكم رقم 

 (Äرشتو) يف بعبدا Iالجزا املنفرد  القايض  الصادر عن  ٦٢) والحكم  (الحكم رقم   ٢٠٠٧/٨/١١ (الحبّال) يف  الجزاI يف ب�وت  املنفرد  القايض  الصادر عن  الحكم   ٢٠

يف ٢٠٠٩/١١/٣٠ (الحكم رقم ١٠٦)

الجزاI يف زحلة  املنفرد  القايض  الصادر عن  الحكم   ،(٨٢ (الحكم رقم   ٢٠١٠/٤/٢٩ الجزاI يف كرسوان (دعبول) يف  املنفرد  القايض  الصادر عن  الحكم   ٢١

الصادر عن  الحكم   ،(١١٧ ٢٠٠٩/٥/٢٧ (الحكم رقم  الجزاI يف طرابلس (عالم) يف  املنفرد  القايض  الصادر عن  الحكم   ،(٩٨ ٢٠٠٨/٣/٣ (الحكم رقم  (الدغيدي) يف 

الجزاI يف ب�وت (مكّنا) يف  املنفرد  القايض  الصادر عن  الحكم   ،(٤٢ (الحكم رقم   ٢٠٠٦/١١/٢٩ الحّجار) يف  الجزاI يف ب�وت (هاÄ حلمي  املنفرد  القايض 

(٧٦ ٢٠١٠/١٠/١٨ (الحكم رقم  ٦٨)، الحكم الصادر عن القايض املنفرد الجزاI يف ب�وت (خوري) يف  ٢٠٠٨/٠٥/٢٩ (الحكم رقم 

(٥٦ ٢٠٠٧/٥/٢٥ (الحكم رقم  الحّجار) يف  الجزاI يف ب�وت (هاÄ حلمي  املنفرد  القايض  الصادر عن  الحكم   ٢٢

(٦٩ ٢٠٠٨/١١/٥ (الحكم رقم  الحّجار) يف  الجزاI يف ب�وت (هاÄ حلمي  املنفرد  القايض  الصادر عن  الحكم   ٢٣

١٦



١٧

تّم االشتباه بامرأة بسبب لباسها ووجودها ùفردها مع رجل كونها "ترتدي تنورة قص�ة وبروتال أي لباس منايف 

للحشمة" وكانت مستلقية يف سيارة أجرة قرب السائق وÍ تكن تحمل أوراقها الثبوتية، فأُوقفت من قبل دوريّة 

ح¸ية  مكتب  إىل  وأحالتها  معها  حّققت  التي  الجديدة  طريق  فصيلة  إىل  تسليمها  وتّم  املعلومات  فرع  يف 

بعدما  الدعارة  بجرم م¸رسة  املكتب  إىل  رات  املخدِّ بتعاطي  اشتباه  إحالة موقوفات يف جرم  اآلداب.۲٤ ك¸ ¿ّت 

ساعة  وقرينة وجودهّن يف  هاتفية  أرقام  عليها  أوراق  أساس ضبط  وذلك عىل  مخّدرة  مواّد  تعاطيهّن  عدم   ّ́ تب

للعاّمة بسبب عدم  نقل  الجيش يف حافلة  قبل عنرص من  فتاتان من  أُوقفت  ۲٥ ك¸  لييل."  ملهى  متأّخرة داخل 

الرشطة  إىل  ُسلّمتا  الحافلة،  تستقّل  كانت  مسّنة  امرأة  مع  تشاجره¸  أثر  وعىل  ثبوتية  أوراق  عىل  حيازته¸ 

ّ́ أّي إشارة إىل  العسكرية ثّم إىل فصيلة طريق الجديدة ثم إىل مكتب اآلداب، وùراجعة تحقيق الفصيلة Í يتب

بتوقيفه¸  العام  النائب  أشار  ذلك  ومع  الفتات´  قبل  من  وال  املحقِّق  قبل  من  ال  الدعارة  م¸رسة  احت¸ل 

وإحالته¸ إىل مكتب ح¸ية اآلداب. وقد اعرتفتا الحقاً ù¸رسة الدعارة خالل التحقيق من قبل املكتب دون أن 
اعرتافه¸.۲٦ باستثناء  بالدعارة  ارتباطه¸  إىل  الدالئل  ما هي  امللّف  يف  يظهر 

بناًء عىل تحقيقات جهاز  الدعارة  اّدعت عىل نساء ù¸رسة  العاّمة  النيابة  أّن  يُسّجل  العيّنة،  ويف حالت´ شملته¸ 

النيابة  اّدعت  وهكذا  الجهاز.  هذا  الختصاص  تجاوزاً  يشّكل  ùا  اآلداب،  مكتب  إىل  امللّف  إحالة  دون  من  أمني، 

العاّم  لألمن  العاّمة  املديرية  بها  قامت  التي  األوليّة  للتحقيقات  تبعاً  لبنانيات  أجنبيات وخمس  بحّق سّت  العامة 
عى عليْهنَّ بعد مداهمة ملهى لييل بناًء عىل أمر مهّمة.۲٧  فقط. وكان عنارص من األمن العام قد أوقفوا النساء املدَّ

لألمن  العاّمة  املديرية  إىل  وردت  معلومات  بناًء عىل  االّدعاء  تّم  أنّه  أخرى  حالة  الحكم يف  نّص  من   ّ́ تب كذلك 

النبطية  مفرزة  تفرّدت  حيث  أخرى  حالة  وُسّجلت  اآلداب.۲٨  ح¸ية  مكتب  تحقيقات  ذكر  دون  من  العام 
األوليّة.۲٩ بالتحقيقات  القضائية  الرشطة  يف  اإلقليمية  الجنائية  املباحث  لقسم  التابعة  القضائية 

ففي  إليهم.  مواطنون  بها  يتقّدم  شكاوى  عىل  بناًء  (املحافظ)  رسمية  أجهزة  قبل  من  أحياناً  اإلحالة  ¿ّت  ك¸ 

املبنى  شقق  إحدى  باستع¸ل  األشخاص  أحد  قيام  عن  بشكوى  طرابلس  يف  مبنى  سّكان  تقّدم  الحاالت،  إحدى 

كمركز مل¸رسة الدعارة. ويبدو أّن هذه الشكوى استندت إىل الرضر املعنوّي الناتج مبارشًة عن م¸رسة الدعارة 

الصيت  من  أوالدهم  عىل  خوفهم  بسبب  األمر  لهذا  حدٍّ  وضع  لبنان  ش¸ل  محافظ  من  السّكان  طلب  حيث 

واملسّهل يف مدخل  عليها  عى  املدَّ املرأة  مع  الزبائن  يتبادله  الذي  البذيء  الكالم  بالبناية ومن  لحق  الذي  الجائر 

وقد  حاّدة.  أدوات  خاللها  ويستعملون  الشارع  يف  بها  يتسبّبون  التي  املشاكل  ومن  له  املقابل  والرصيف  املبنى 

الالزمة.۳۰  التحقيقات  بإجراء  املكتب  كلّفت  التي  اإلستئنافية  العامة  النيابة  إىل  الشكوى  املحافظ  أحال 

(٤٢ ٢٠٠٦/١١/٢٩ (الحكم رقم  الحّجار) يف  الجزاI يف ب�وت (هاÄ حلمي  املنفرد  القايض  الصادر عن  الحكم   ٢٤

(٦٨ ٢٠٠٨/٠٥/٢٩ (الحكم رقم  الجزاI يف ب�وت (مكّنا) يف  القايض املنفرد  الصادر عن  الحكم   ٢٥

(٦٢ ٢٠٠٧/٨/١١ (الحكم رقم  الجزاI يف ب�وت (الحبّال) يف  القايض املنفرد  الصادر عن  الحكم   ٢٦

(١٢١ ٢٠١١/٣/٩ (الحكم رقم  الجزاI يف كرسوان (ابو سلي¸ن) يف  القايض املنفرد  ٢٧ الحكم الصادر عن 

(٣٤ ٢٠٠٦/٥/٣ (الحكم رقم  الحّجار) يف  الجزاI يف ب�وت (هاÄ حلمي  املنفرد  القايض  الصادر عن  الحكم   ٢٨

(١٠٣ (الحكم رقم   ٢٠٠٩/٣/١٩ النبطية (زرزور) يف  الجزاI يف  املنفرد  القايض  الصادر عن  ٢٩ الحكم 

(١١٥ ٢٠٠٩/٥/١٣ (الحكم رقم  الجزاI يف طرابلس (عالم) يف  القايض املنفرد  الصادر عن  الحكم   ٣٠



الجنسية   بالخدمة  يتمّتع  ّرسي  وُمخرب  معلومات  كتاب  ب. 

(كتاب  وتسهيلها  الدعارة  جرائم  عن  للكشف  عّدة  استقصاء  أساليب  إج¸الً  اآلداب  ح¸ية  مكتب  ويعتمد 

عّدة.  استخباراتية  أساليب  إىل  يلجأ  وهو  مخربين)  دوريات،  معلومات، 

وأّول هذه األساليب هو االستناد إىل معلومات "وردت" أو "توفّرت" له أو لرئيسه دون ذكر مصدرها أو شكلها 

الدعارة  م¸رسة  فيه  تجري  ùكان  عادًة  املعلومات  هذه  وتتعلّق   .Iالقضا امللّف  أوراق  من  أّي  يف  تاريخها  أو 

امرأة   ٦۹ بناًء عىل معلومات مجهولة املصدر بحّق  بعينهم. فقد بدأت املالحقة  أو أشخاص  أو بشخص  الرسيّة 

النيابة العاّمة اإلستئنافية من  للحصول عىل إشارة  عىل األقّل يف العيّنة. وعادًة ما تشّكل هذه املعلومات أساساً 

املعلومات  صّحة  من  التثبّت  أجل  من  واملراقبة  املكان  إىل  كاالنتقال  أخرى  استقصائية  بخطوات  القيام  أجل 

اإلفادات.  إىل  واالست¸ع  بهم  املشتبه  واستحضار  واملداه¸ت  والكم´ 

تمَّ تحديد  الحاالت ك¸  املعلومات ح´ وردت بشكل "كتاب معلومات" يف بعض  التعريف ùصدر  تّم  باملقابل، 

إىل  معلومات  كتب  أّدت  وقد   ٣١.Iالقضا بامللّف  دوماً  يُرفق  ال  الكتاب  هذا  أّن  إّال  املحرض  يف  ورقمه  تاريخه 

أّي  تتّخذ   Í أخرى  أمنية  أجهزة  أو  نفسه٣٢  املكتب  هو  الكتاب  يكون مصدر  وقد  العيّنة.  يف  امرأة   ۳۳ مالحقة 

التابعة  األركان  هيئة  يف  والعمليات  الخدمة  شعبة  األجهزة:  هذه  ومن  الرسيّة،  الدعارة  بفعل  متعلّق  إجراء 
العام.٣٤ لألمن  العاّمة  للمديرية  التابع  العمليات  شؤون  ومكتب  الداخيل،٣٣  األمن  لقوى  العاّمة  للمديرية 

إّما بعمليات مراقبة  العيّنة. وهي تقوم  األقّل يف  امرأة عىل   ۷۱ بتوقيف  املكتب دوريّات عّدة قامت  ك¸ يسّ� 

بناًء ألوامر وتوجيهات  ملعلومات معيّنة أو بأع¸ل مراقبة  العامة اإلستئنافية تبعاً  النيابة  ومداهمة وفقاً إلشارة 

انتشار  "ظاهرة  عىل  "بالتشديد"  أو  "بقمع"  اإلستئنافية  العامة  النيابة  من  أو  املكتب  رئيس  من  صدرت  عاّمة 

بغاية  السيارات  وسائقي  املاّرة  من  العاّمة  الطريق  عن  الزبائن  باصطياد  يعملَن  اللوا4  الفتيات  ووقوف 

بغية  العاّمة  الطرقات  عىل  السمعة  السيئات  الفتيات  وقوف  "ظاهرة  أو  مالية"٣٥  مبالغ  لقاء  الدعارة  م¸رسة 

والتوجيهات  األوامر  هذه  إىل  رصيحة  إشارات  تتضّمن  التحقيق  محارض  أّن  والالفت  الزبائن".٣٦  اصطياد 

إىل  الدعارة  بتهمة م¸رسة  املوقوفات  النساء  ملّفات  يقّسم  اآلداب  أّن مكتب ح¸ية  إىل  العاّمة.٣٧ كذلك نش� 

أهميّة  التقسيم  هذا  ويؤكّد  الدعارة".  ù¸رسة  و"االشتباه  الدعارة"  "م¸رسة  زبائن"،  "اصطياد  فئات:  ثالث 

اللوا4  النساء  سائر  مع  مقارنًة  العام  الطريق  عىل  الزبائن  باصطياد  يقْمَن  اللوا4  للنساء  خاّصة  فئة  تخصيص 

والبارات  (املالهي  منظَّمة  مؤسسات  أو  مغلقة  بيوت  يف  كالتواجد  أخرى  أساليب  خالل  من  الزبائن  يصطْدَن 

تجريم  إىل  الزبائن"  "اصطياد  ل  فئة  تخصيص  يعود  وقد  الزبون.  مع  الهاتفي  التواصل  أو  التدليك)  ومراكز 

الحكم  ٥٩) و  (الحكم رقم   ٢٠٠٧/٦/٣٠ الجزاI يف ب�وت (مكّنا) يف  املنفرد  القايض  الصادر عن  الحكم  القضاI يف حالت´:  بامللف  أرفق كتاب معلومات   ٣١

(٧٦ ٢٠١٠/١٠/١٨ (الحكم رقم  الصادر عن القايض املنفرد الجزاI يف ب�وت (خوري) يف 

(٢٣ ٢٠٠٥/٦/١٦ (الحكم رقم  الحّجار) يف  الجزاI يف ب�وت (هاÄ حلمي  املنفرد  القايض  الصادر عن  الحكم   ٣٢

الجزاI يف ب�وت  القايض املنفرد  الصادر عن  الحكم   ،  (٥٩ ٢٠٠٧/٦/٣٠ (الحكم رقم  الجزاI يف ب�وت (مكّنا) يف  القايض املنفرد  الصادر عن  الحكم   ٣٣

(١١٩ ٢٠١١/٣/١٥ (الحكم رقم  الجزاI يف كرسوان (شاه´) يف  القايض املنفرد  ٥٦)، الحكم الصادر عن  ٢٠٠٧/٥/٢٥ (الحكم رقم  الحّجار) يف  (هاÄ حلمي 

(٧٦ ٢٠١٠/١٠/١٨ (الحكم رقم  ٣٤ الحكم الصادر عن القايض املنفرد الجزاI يف ب�وت (خوري) يف 

الجزاI يف كرسوان  املنفرد  القايض  الصادر عن  ١٠٨)والحكم  (الحكم رقم   ٢٠١١/١/١٨ بعبدا (فرحات) يف  الجزاI يف  املنفرد  القايض  الصادر عن  الحكم   ٣٥

(٧٨ ٢٠٠٩/١٢/٧ (الحكم رقم  (غالب) يف 

الجزاI يف كرسوان  املنفرد  القايض  الصادر عن  ٩٥) والحكم  ٢٠١٠/١٠/١٨ (الحكم رقم  الجزاI يف كرسوان (غالب) يف  املنفرد  القايض  الصادر عن  الحكم   ٣٦

(٨٥ (دعبول) يف ٢٠١٠/٤/٢٩ (الحكم رقم 

 ،٢٠٠٥ ٢٠٠٥ و٢٠١١ (١٣٠ يف  العام´  الزبائن ب´  ٧٦١ امرأة بتهمة اصطياد  ٢٠١١، تم توقيف  بناء عىل إحصائيات مكتب ح¸ية اآلداب لغاية آب   ٣٧

١٠٨ يف ٢٠٠٦، ٧٨ يف ٢٠٠٧، ٤٢ يف ٢٠٠٨، ٢٢٠ يف ٢٠٠٩، ١٣٤ يف ٢٠١٠ و٤٩ يف اول Cانية شهر يف ٢٠١١)، وتشكل هذه التوقيفات ٣١٪ من مجموع 

الدعارة. م¸رسة  يف  واإلشتباه  الدعارة  م¸رسة  بتهمة  التوقيفات 

١٨



٣٨ ك¸ قد يش� إىل وجود إرادة واضحة بإخفاء مظاهر   ،۱۹۳۱ العام  العاّمة يف قانون  "املتحرّشات" يف األماكن 

مغلقة. أماكن  تحصل يف  قد  التي  الدعارة  مع  مقارنًة  العامة  املساحة  من  الدعارة 

و¿َّت  األسلوب.  لهذا  نتيجًة  البحث  موضوع  العيّنة  من  امرأة   ٥٦ توقيف  فتمَّ  ùداه¸ت،  املكتب  يقوم  ك¸ 

أماكن  يف  ومعظمها  إمرأة)   ۱۹) والشاليهات  الفنادق  وغرف  كاملنازل  مغلقة  أماكن  يف  املداه¸ت  هذه  بعض 

التي ¿َّت مداهمتها  الفنادق والشاليهات  أّن  امرأة). وقد ُسّجل  الليلية (۳۷  للعاّمة كالبارات واملالهي  مفتوحة 

قبل  أي   – فخمة  فنادق  أمام  النساء  من  عدداً  أوقف  اآلداب  ح¸ية  مكتب  وأّن  الفخمة  األماكن  من  ليست 

مداهمتها. دون  واملرجان  والهيلدون  والكومودور  كالفينيسيا   - الفندق  دخولهّن  

وكمثاٍل عن إحدى عمليّات املكتب التي اعتمد فيها أساليب املراقبة واملداهمة من قبل دوريّات، راجع امللحق. 

ك¸ يلجأ املكتب إىل استخدام مخربين رسيّ´ إللقاء القبض عىل املشتبه بهم ù¸رسة الدعارة أو بتسهيلها. فقد 

الجرم  يف  وتوقيفهّن  امرأة   ۳٥ من  ألك1  ك¸ئن  نصب  أجل  من  ّرسي  ùخرب  لالستعانة  العدلية  الضابطة  لجأت 

للقاء  واستدراجها  باملرأة  االتّصال  طريق  عن  الزبون  بدور  املخرب  قيام  خالل  من  ذلك  يتّم  ما  وغالباً  املشهود. 

التحقيق: أحد محارض  الجنس معها. فقد ورد يف مقّدمة  اإلقدام عىل م¸رسة  دون 

م رئيس مكتبنا مفادها بأنّه يوجد عدد من الفتيات يعملن يف مجال       "بناًء عىل معلومات توفّرت لحرضة املقدَّ

   م¸رسة الدعارة الرسية لقاء مبالغ مالية وأّن هؤالء الفتيات يتواجْدَن يف أك1 األحيان يف وسط ب�وت – السوليدير 

   وقد استحصل عىل رقم هاتف إحداهنَّ وهو ... حيث عمد أحد مخربينا عىل االتصال عىل الرقم املذكور وطلب 

   أربع فتيات للسهر معه وم¸رسة الدعارة لقاء مبلغ خمس¸ية دوالر أم�M لكّل فتاة وقد وافقت صاحبة الرقم 

   التي أفصحت عن اسمها بأنّها تدعى ... وتمَّ االتفاق بأن تكون نقطة االلتقاء يف منطقة الروشة.

م رئيس مكتبنا بالنائب العام اإلستئنايف يف ب�وت القايض ... وأطلعه عىل جميع املعلومات     وعليه اتّصل املقدَّ

   املتوفرة لديه فأشار حرضته باالنتقال إىل نقطة االلتقاء والعمل عىل توقيف هؤالء الفتيات والتحقيق معهّن 

بإشارته. كّل منهّن عىل حدى فعمل  إفادة  است¸ع  بعد  النتيجة     ومخابرته مجدداً عىل ضوء 

عليه  املتّفق  املكان  يف  الفتيات  واستنظرت  مكتبنا  مركز  من  دورية  توّجهت  مكتبنا  رئيس  لتوجيهات  وبناًء     

   وأثناء ذلك حرضت الفتيات عىل مN سيارة أجرة ونزلَن منها إىل سيارة املخرب فعمدت الدورية عىل توقيفهّن 

   واستحضارهّن إىل مركز املكتب حيث عمدت عاملة التنظيفات يف مكتبنا عىل تفتيشهّن فلم تع1 معهّن عىل 
   أّي يشء ممنوع." ٣٩

أداء  خالل  النساء  عىل  القبض  فيتّم  الجنيس  الفعل  م¸رسة  لنفسه  املخرب  يستبيح  الحاالت،  بعض  يف  أنّه  إّال 

الزبون  مالحقة  إمكانية  بعدم  امل¸رسات  هذه  تُّربر  وقد  منها.٤٠  االنتهاء  بعد  من  مبارشًة  أو  الجنسية  الخدمة 

ّ̧ يسمح للمخرب بالقيام بدوره دون أن يتعرّض لخطر املالحقة. ومثال عىل ذلك، مداهمة مركز تدليك  جزائياً م

اللوا4 يرتكQ سواء يف  النساء  القانون  ٧٢ من هذا  املادة  ٦٠: "تعاقب ùوجب  املادة   ،١٩٣١/٢/٦ الصادر يف  البغاء  العامة من  الصحة  ٣٨ قانون حفظ 

الجزاء."  قانون  ٢٠٢ من  املادة  االول من  الذيل  املنصوص عليها يف  التحرش  النوافذ جرøة  ام من  الشواطيء واملنتزهات والساحات  ام يف  الطرقات 

املارة." استغواء  بقصد  واالرصفة  العامة  الطرق  يف  يتجمعن  اللوا4  املتحرشات  عىل  نفسها  العقوبات  "تطبق   :٦١ واملادة 

(١٨ ٢٠٠٥/٤/٢٨ (الحكم رقم  الحّجار) يف  الجزاI يف ب�وت (هاÄ حلمي  املنفرد  القايض  الصادر عن  الحكم   ٣٩

املنفرد  القايض  الصادر عن  الحكم   ،(٤٦ (الحكم رقم   ٢٠٠٦/٢/٢٨ الحّجار) يف  الجزاI يف ب�وت (هاÄ حلمي  املنفرد  القايض  الصادر عن  الحكم   ٤٠

الجزاI يف ب�وت (نصار) يف ٢٠١٠/٤/٢٩ (الحكم رقم ٧٥)

١٩



حيث كان املخرب الّرسي يف إحدى الغرف مع إحدى املدلّكات عارياً من ثيابه بين¸ كانت املدلّكة ¿ارس الجنس 

نقرأُه بوضوح كّيل يف أحد محارض مكتب ح¸ية اآلداب: الشفوي عليه.٤١ وهذا ما 

 ... الفتيات داخل منزلها  لعدد من  الدعارة  بتسهيل   ... املدعوة  قيام  إلينا حول  "بناء ملعلومات وردت     

لقاء مبالغ مالية.    

إحدى  الدعارة مع  وقام ù¸رسة  منزلها  إىل  بالتوّجه  لدينا  املوثوق´  املخربين  أحد  قام  تقّدم  ملا  وبناء     عليه 

   الفتيات املوجودات لديها داخل منزلها لقاء مبلغ مايل قبضته منه ... السابق ذكرها وقدره ثالثون ألف ل�ة 

هذه  مضمون  عىل   ... القايض  ب�وت  يف  اإلستئنايف  العام  املحامي  حرضة  هاتفياً  أطلعنا  عندها  لبنانية،     

معهم  والتحقيق  مكتبنا  إىل  منزلها  داخل  معها  ومن   ... استحضار  عىل  بالعمل  فأشارت حرضتها  املعلومات     

النتيجة..."٤٢  ومخابرتها عىل ضوء  املعلومات     ùضمون هذه 

وليس من الواضح يف جميع الحاالت كيفية تنظيم عمل املخربين الرسيّ´. ففي الحالة املذكورة أعاله يبدو أنّه 

حالة  يف  أّما  قبلها.  وليس  املعنيّة  املرأة  مع  الجنس  املخرب  م¸رسة  بعد  اإلستئنايف  العام  بالنائب  االتّصال  تمَّ 

ك¸  للقائها.٤٣  موعد  لتحديد  باملرأة  باالتّصال  املخرب  قيام  قبل  العاّم  النائب  إشارة  عىل  الحصول  فتمَّ  أخرى  

ُسّجل يف أحد املحارض عدم رشح كيفية عمل املخرب واالكتفاء باإلشارة إىل "التنسيق مع أحد املخربين الرسيّ´"، 

ّ̧ قد  ّ́ من إفادة إحدى املوقوفات أنّه كان بصحبة املرأة يف وقت مداهمة عنارص مكتب ح¸ية اآلداب، م وتب

بطاقته) ك¸  رقم  (أو  املخرب  إىل هويّة  اإلشارة  عادة  يتّم  ال  ذلك،  إىل  إضافًة  الجنس معها.٤٤  إىل م¸رسته  يش� 

ال يتّم االست¸ع إىل إفادته حتى ولو مارس الجنس مع املرأة فال نعرف إذا كان أحد عنارص املكتب أو مخرب من 

من  املخرب  استخدمها  التي  النقدية  للعمالت  توثيقاً  الحاالت  إحدى  يف  ُسّجل   ، أخرى  جهة  من  املكتب.  خارج 

للمدلكة.٤٥  البدل  ودفع  تدليك  مركز  دخول  أجل 

أمكن  حالت´  يف  تعاون  املكتب  أّن  ويُلحظ  املوقوف´.  أحد  مع  بالتعاون  الك¸ئن  إىل  املكتب  أحياناً  يلجأ  ك¸ 
الدعارة.٤٦ النساء يف مجال  لييل) الستدراج عدد من  ملهى  العيّنة مع مسّهل (مسؤول يف  رصده¸ ضمن 

وأنّه  للمكتب  مخرباً  يعمل  بأنّه  االّدعاء  إىل  الدعارة  بتسهيل  عليهم   املّدعى  أحد  لجوء  إىل  اإلشارة  تجدر  ك¸ 

أحد  يف  خاّص  بشكل  نقرأه  ما   وهذا  الدعارة.  مجال  يف  امرأة  من  أك1  عىل  القبض  يف  املذكور  املكتب  عاون 

حرفياً: جاء  حيث  العيّنة  شملتها  التي  األحكام 

عى  عى عليه عىل تسهيل الدعارة للمدَّ عى عليه¸ ليسا عىل معرفة سابقة، وÍ يُقدم املدَّ    "وحيث ثابت أّن املدَّ

اعتاد يف كل مرة يقع ب´ يديه  الصبيانية، وهو  التّرصفات  عى عليه يهوى  أّن املدَّ    عليها، بل جّل ما يف األمر 

   رقم هاتف لفتاة تعمل يف الدعارة الرسية االتّصال بها والتواعد عىل لقائها ثّم إعالم املكتب باملوعد واملكان 

(٧٥ ٢٠١٠/٤/٢٩ (الحكم رقم  القايض املنفرد الجزاI يف ب�وت (نصار) يف  ٤١ الحكم الصادر عن 

(٤٦ ٢٠٠٦/٢/٢٨ (الحكم رقم  الحّجار) يف  الجزاI يف ب�وت (هاÄ حلمي  املنفرد  القايض  الصادر عن  الحكم   ٤٢

(٩٣ ٢٠١٠/١٠/١١ (الحكم رقم  القايض املنفرد الجزاI يف كرسوان (غالب) يف  ٤٣ الحكم الصادر عن 

(١٠٤ (الحكم رقم   ٢٠١٠/١/٢٨ النبطية (بدر) يف  الجزاI يف  املنفرد  القايض  الصادر عن  الحكم   ٤٤

(٧٥ ٢٠١٠/٤/٢٩ (الحكم رقم  القايض املنفرد الجزاI يف ب�وت (نصار) يف  ٤٥ الحكم الصادر عن 

الجزاI يف كرسوان  املنفرد  القايض  الصادر عن  الحكم   ،(٥٨ (الحكم رقم   ٢٠٠٧/٦/٢٨ الجزاI يف ب�وت (مكّنا) يف  املنفرد  القايض  الصادر عن  الحكم   ٤٦

(٩٢ (غالب) يف ٢٠١٠/٩/٣٠ (الحكم رقم 
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املرة قد جاءت يف غ� محلّها حيث  أّن حساباته هذه  إّال  بالفتاة والقبض عليها،  اإليقاع     املحّددين من أجل 
٤٧    تّم االّدعاء عليه بجرم املادة ٥۲۳ عقوبات؛" 

يف  اسمه  تكّرر  قد  املذكور  الشخص  أّن  والالفت  الدعارة،  تسهيل  جرم  من  براءته  إعالن  إىل  الحكم  خلص  وقد 
٤٨ بهّن!  االتّصال  النساء عرب  استدراج  إىل  يعمد  زبوناً  بصفته  أك1 من قضية 

مغّيب    والزبون  الدعارة،  مستغّيل  مالحقة  يف  انتقائية  ج. 

املختّصة  العامة  النيابة  من  بإشارة  عموماً  املكتب  يستدعي  بهم،  لالشتباه  توقيفهم  يتّم  الذين  األشخاص  عدا 

 ۲۸ حاالت  توثيق  (تّم  الدعارة  ù¸رسة  متوّرطون  أنّهم  عىل  التحقيق  خالل  أس¸ؤهم  ترُِد  الذين  األشخاص 

عليهم.  العثور  بحّقهم يف حال عدم  وتحرٍّ  بحٍث  بالغ  يصدر  أو  بتسهيلها  أو  امرأة) 

لناحية  خاّصة  التحقيقات،  يف  الواردة  األس¸ء  مع  التعامل  يف  املكتب  قبل  من  معيّنة  استنسابية  هنا  نلحظ  إðّا 

التالية: القضايا  ّ́ يف  تب ما  نذكر  ذلك،  األمثلة عىل  ومن  املسّهل´.  بعض  مع  التحقيقات  التوّسع يف  عدم 

نساء  أسامء  تحديد  مع  الدعارة  مجال  يف  معروفني  مسّهلني  أسامء  واحدة  قضية  يف  إفادة  من  أكرث  يف  ورد   •

أو  املعلومات  صّحة  من  للتحّقق  إجراء  أّي  يتّخذ   Í املكتب  لكّن  لحسابهم،  يعملون  وأشخاص  وأرقامهّن 

وخالل  نفسها  بالطريقة  أس¸ؤهم  وردت  آخرين  مسّهل´  ثالثة  باستدعاء  قام  أنّه  من  بالرغم  الستدعائهم 

بحّقهم.٤٩  االدعاء  تّم  وقد  نفسه  التحقيق 

أكرث  لهام  الدعارة  بتسهيل  قام  بأنّه  أقرّتا  وقد  ما،  بشخص  معرفتهام  مدى  عن  موقوفتنَْي  بسؤال  محّقق  قام   •
أيَّ إجراءات الستدعائه.٥٠ يتّخذ   Í ¸املعلومات ك التأكّد من صّحة  إىل  املحّقق  يبادر   Í من مرة، لكن

إفاداتهّن.  يف  ورد  ما  وفق  الدعارة  نساء  ثالث  فيه  مارست  الذي  الشاليه  مالك  إسم  ورد  القضايا،  إحدى  يف   •
استدعائه.٥١ إىل  املكتب  يبادر   Í أيضاً،  هنا  لكن، 

عدد  برفقة  املالهي  أحد  يف  مستمرّة  بصورة  تتواجدان  امرأتني  بأّن  أخرى  قضية  يف  املدّونة  اإلفادات  يف  ورد   •

إليه،  كث�اً  يرتّددون  الذين  الخليجي´  الزبائن  اصطياد  من خالل  لهّن  الدعارة  تسّهالن  وأنّه¸  الفتيات  من  كب� 
املرأت´.٥٢ بحّق هات´  إجراء  أّي  املكتب  يتّخذ   Í أيضاً  لكن هنا 

سائق  هو  الدعارة  لها  يسّهل  من  بأّن  األولية  التحقيقات  خالل  الدعارة  مبامرسة  بهّن  املشتبه  إحدى  أفادت   •

األموال  معه¸  تتقاسم  وأنها  الزبائن،  لها  يؤّمن  آخر  وشخص  الزبون  ملالقاة  الفندق  من  يقلّها  الذي  التاكيس 

عى عليها ورفض الحضور  التي تتقاضاها. حاول املحّقق االتّصال بسائق التاكيس الذي نفى ما جاء يف إفادة املدَّ

(٢٠ ٢٠٠٥/٥/٣٠ (الحكم رقم  الحّجار) يف  الجزاI يف ب�وت (هاÄ حلمي  املنفرد  القايض  الصادر عن  ٤٧ الحكم 

 Äيف ب�وت (ها Iالجزا املنفرد  القايض  الصادر عن  الحكم   ،(١١ ٢٠٠٥/٢/٢٤ (الحكم رقم  الجزاI يف ب�وت (خميس) يف  املنفرد  القايض  الصادر عن  الحكم   ٤٨

(٢٢ (الحكم رقم   ٢٠٠٥/٥/٣٠ الحّجار) يف  الجزاI يف ب�وت (هاÄ حلمي  املنفرد  القايض  الصادر عن  الحكم   ،(٢٠ (الحكم رقم   ٢٠٠٥/٥/٣٠ الحّجار) يف  حلمي 

(٥٨ ٢٠٠٧/٦/٢٨ (الحكم رقم  الجزاI يف ب�وت (مكّنا) يف  القايض املنفرد  الصادر عن  الحكم   ٤٩

(١٨ ٢٠٠٥/٤/٢٨ (الحكم رقم  الحّجار) يف  الجزاI يف ب�وت (هاÄ حلمي  املنفرد  القايض  الصادر عن  الحكم   ٥٠

(٨٦ ٢٠١٠/٦/٢٤ (الحكم رقم  القايض املنفرد الجزاI يف كرسوان (دعبول) يف  ٥١ الحكم الصادر عن 

(٤٨ ٢٠٠٦/١٢/٢٩ (الحكم رقم  الحّجار) يف  الجزاI يف ب�وت (هاÄ حلمي  املنفرد  القايض  الصادر عن  الحكم   ٥٢

٢١



٢٢

إىل املخفر لإلدالء بإفادته، فلم يتّخذ املكتب أّي إجراء إضاّيف بحّقه. إðّا تّم االّدعاء الحقاً عىل زوجها عىل أساس 

أّي إثبات إضاّيف.٥٣  الدعارة من دون  بأنّه عىل علم بأّن زوجته ¿ارس  اعرتافه 

يف  للتحقيق  فيه  يعملَن  "فنانات"  تسع  عن  فضالً  مديره  استدعاء  تّم  لييل،  ملهى  يف  سيّدتني  توقيف  بعد   •

النظر  "الفنانات" مع رصف  من  فقط  وثالثاً  امللهى  ومدير   ْ́ املوقوفتَ استجواب  تّم  وقد  اآلداب.  مكتب ح¸ية 

اللوا4 جاءت  الفّنانات  إىل  االست¸ع  النظر عن  إىل "رصف  العام  النائب  أشار  فقد  األخريات.  إىل  االست¸ع  عن 

خضعَن  اللوا4  الفّنانات  إحدى  إفادة  رغم  وتركهّن  إليهّن  بالنسبة  سلبية  رات  للمخدِّ املخربي  الفحص  نتيجة 
الزبائن.٥٤ مع  الدعارة  øارسَن  امللهى  يف  العامالت  النساء  جميع  بأّن  للتحقيق 

 

أربعة  مع  التحقيق  تّم  الدعارة".  "ميارسَن  سيدات  وثالث  "مسّهلني"  خمسة  أسامء  املعلومات  كتاب  يف  ورد   •
الكتاب.٥٥ ُذكرَن يف  اللوا4  السيّدات  أيٍّ من  أو  الخامس  املسّهل  استدعاء  مسّهل´ فقط من دون 

تّم توقيف  ۲٥ حالة حيث  الجرم املشهود (تّم توثيق  يتّم استبقاؤه يف حال  ما  بالزبون، فغالباً  أّما يف ما يتعلّق 

من  واسع  هامش  العاّمة  للنيابة  يبقى  هنا،  لكن  إفادته.  أخذ  بعد  إقامة  بسند  عموماً  يُرتك  وهو  زبوناً)   ۲٦

التي  املرأة  القبض عىل  مكان  إفادته يف  إىل  االست¸ع  بعد  الزبون  ترك  إىل  تعمد  أحياناً  أنّها  بحيث  االستنسابية 

من  أك1  بل  الالزمة.  التحقيقات  إلجراء  املكتب  إىل  الزبون  بسوق  تأمر  أحياناً  أنّها  في¸  الدعارة،  معها  مارس 

إىل  يش�  دليل  أّي  غياب  رغم  الدعارة  تسهيل  بتهمة  قضايا  خمس  يف  زبائن  ستّة  بحّق  االّدعاء  تّم  فقد  ذلك، 

معه  التحقيق  اعرتف خالل  الزبون  أّن  الحاالت،  إحدى  وُسّجل يف  فقط.  زبائن  أنّهم  ينفي  أو  بالتسهيل  قيامهم 

تاكيس  سيارة  أملك   Äكو" باآل4:  أدىل  حيث  لها  الزبائن  تأم´  خالل  من  املرأة  دعارة  بتسهيل  املبادرة  بنيته 
بحّقه.٥٦ أّي إجراءات  تُؤخذ   Í أنه إالّ  بأمرك"،  فأعلمه  فتاة  أن يسألني أحد عن  أنّه øكن  أعلمتُها 

إىل  االست¸ع  يتّم  أن  "خليجي´"، من دون  الدعارة مع  إىل م¸رسة  أشار  املحارض  من  كب�اً  أّن عدداً  يُلحظ  ك¸ 

أو حتى تحديد هّوياتهم.  أّي من هؤالء، 

الشّدة      وسائل  واستع´ل  الدعارة  إلثبات  العذريّة  فحوص  التحقيق:  أصول  د. 

قبل  من  املنظّمة  املحارض  مراجعة  لدى  التحقيق  أصول  صعيد  عىل  تسجيلها  أُمكن  التي  املالحظات  أهّم  من 

اآلتية: املكتب، 

من محرض:  أكرث  يف  اآلتية  العبارة  وردت  وقد  عن حقوقه،  املُستجَوب  تنازل  املحرض  يف  منتظم  بشكل  يُدّون   •

"أفيدكم بعد أن تليتم عّيل حقوقي أÄ ال أرغب باستع¸ل أّي منها خاصة لجهة تعي´ محامي أو معاينة طبيبة 

له  ُسمح  أنّه  أو  بصديق  أو  عائلته  أفراد  بأحد  االتّصال  يريد  أنه  املستجَوب  أفاد  أخرى،  حاالت  ويف  رشعية"، 

مع  بالتحقيق  العام  لألمن  العاّمة  املديرية  محارض  أحد  يف  الحقوق  تالوة  إىل  اإلشارة  غياب  لوحظ  وقد  بذلك. 
٥٧ إحدى عرشة موقوفة. 

(٧٦ ٢٠١٠/١٠/١٨ (الحكم رقم  ٥٣ الحكم الصادر عن القايض املنفرد الجزاI يف ب�وت (خوري) يف 

(١١٩ ٢٠١١/٣/١٥ (الحكم رقم  القايض املنفرد الجزاI يف كرسوان (شاه´) يف  ٥٤ الحكم الصادر عن 

(٥٦ ٢٠٠٧/٥/٢٥ (الحكم رقم  الحّجار) يف  الجزاI يف ب�وت (هاÄ حلمي  املنفرد  القايض  الصادر عن  الحكم   ٥٥

(٥٨ ٢٠٠٧/٦/٢٨ (الحكم رقم  الجزاI يف ب�وت (مكّنا) يف  القايض املنفرد  الصادر عن  ٥٦ الحكم 

(١٢١ ٢٠١١/٣/٩ (الحكم رقم  الجزاI يف كرسوان (ابو سلي¸ن) يف  القايض املنفرد  الصادر عن  ٥٧ الحكم 



٢٣

عى عليهنَّ خالل استجوابها من قبل  • مل يظهر وجود أّي محاٍم خالل التحقيقات األولية، وقد أْدلت إحدى املدَّ
التحقيق.٥٨ خالل  محاٍم  بتوكيل  طلبها  رفض  املحّقق  أّن  التحقيق  قايض 

يُسّجل  الصحيّة،٥٩  أوضاعهّن  من  للتحّقق  الدراسة  موضوع  القضايا  من  أّي  يف  املوقوفات  معاينة  يتّم  مل  فيام   •

لجوء املكتب إىل إخضاع بعضهنَّ ملعاينة طبيب رشعي للتثبّت من ضلوعهّن بالدعارة . ففي حالة أوىل، أُوقفت 

الرشعي  الطبيب  تقرير  خلص  وقد  الدعارة  م¸رستها  فأنكرت  منزل  مداهمة  خالل  عارية  نصف  وهي  سيّدة 

بعدم وجود "م¸رسة جنسية جديدة" ولكن الحظ وجود "إفرازات مهبلية ذو رائحة كريهة".٦٠ ويف حالة ثانية، 

الطبيب  عىل  بعرضه¸  العام  النائب  فأشار  عذراويْن  تزاالن  ال  بأنّه¸  التحقيقات  خالل  عليه¸  عى  املدَّ أفادت 

ù¸رسة  النساء  هؤالء  إدانة  تّم  أنّه  ومع  سلي¸ً.٦١  يزال  ال  بكارته¸  غشاء  أّن  تقريره  يف  أفاد  الذي  الرشعي 

كيفيّة  فهم  من  نتمّكن   Xل ونتيجتها  املحاكمة  مآل  عىل  ظاهر  أثر  أّي  التقارير  هذه  عىل  يرتتّب   Í الدعارة، 

أنّه  بحيث   Äقانو تدب� غ�  الفحص هو  إجراء هذا  أّن  الطبيعي  الدعارة. ومن  كدليل عىل م¸رسة  استخدامها 

الصادر  التعميم  أكّده  ما  وهذا  موافقته.  دون  من  املعني  الشخص  ويجري عىل جسم  اإلنسانية  بالكرامة  øّس 

ما  أو  املثليّة  الرشجية إلثبات  بالفحوص  القيام  الرشعي´ من  األطبّاء  ۲۰۱۲ بشأن منع  األطباء يف آب  نقابة  عن 
العار".٦٢ "فحوص  ُسّمَي 

ك¸ تُسّجل بعض اإلشارات إىل استع¸ل وسائل شّدة يف املخافر،٦٣ رغم تضم´ عبارة: "أفيدكم رصاحة دون أي 

اّدعاءات  العديد من اإلفادات. وÍ يظهر يف  امللّفات ما يسمح ùعرفة ما إذا كانت  ..." يف  أنّه  ضغط أو إكراه 

بعض  أفادت  فقد  منها.  التحّقق  يتّم   Í ما  غالباً  أنّه  ùا  اإلدانة،  من  للتهرّب  وسيلة  أو  صحيحة  النساء  هؤالء 

مياه  بواسطة خرطوم  تهويل ورضب  تعرّضَن ألع¸ل  أنهّن  التحقيق  قايض  أمام  الدعارة  عليهنَّ ù¸رسة  عى  املدَّ

عىل  االطّالع  دون  من  املحرض  توقيع  عىل  أُجربت  أنها  إحداهّن  وأشارت  املفرزة  يف  األولية  التحقيقات  خالل 

قضية  يف  عليها  عى  مدَّ وّرصحت  اإلفادات.٦٤  هذه  صّحة  مدى  من  يتحّقق   Í التحقيق  قايض  أّن  إال  مضمونه. 

أخرى "أنّها ال تؤكد عىل إفادتها يف املكتب ح¸ية اآلداب كونها تعرّضت للرضب وقد اعرتفت بتعاطي الدعارة 
... وأّن اعرتايف لدى األمن العام هو تحت تأث� الرضب".٦٥ رغ¸ عّني 

(٧٥ ٢٠١٠/٤/٢٩ (الحكم رقم  القايض املنفرد الجزاI يف ب�وت (نصار) يف  ٥٨ الحكم الصادر عن 

الدعارة  انها ¿ارس  التحقيقات  تثبت خالل  امرأة  ١٩٣١/٢/٦، يجب معاينة كل  الصادر يف  البغاء  العامة من  الصحة  قانون حفظ  ٥١ من  لل¸دة  ٥٩ وفقا 

طبيب. قبل  من  الرسية 

(١٠١ ٢٠١٠/٦/٢٣ (الحكم رقم  الجزاI يف زحلة (منصور) يف  املنفرد  القايض  الصادر عن  الحكم   ٦٠

(٤ ٢٠٠٥/١/٢٧ (الحكم رقم  الجزاI يف ب�وت (خميس) يف  القايض املنفرد  الصادر عن  الحكم   ٦١

التايل:  العنوان  لبنان عىل  اطباء  نقابة  ٧-٨-٢٠١٢، متوفر عىل موقع  لبنان يف  األطباء يف  نقيب  الصادر عن   ٥٥١٤\٢٠١٢ التعميم رقم   ٦٢

٢٤٠=http://www.omliban.org/NewsDetails.asp?id

التايل: العنوان  واملتوفر عىل   ١-٨-٢٠١٢ العدل يف  وزير  اىل  القانونية  املفكرة  قدمته  الذي  الكتاب  راجع  للرشج،  الطبية  الفحوص  قانونية  وحول عدم 
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التايل:  العنوان  القانونية عىل  املفكرة  راجع   ،٢٠١٢ أيلول   – أيار  ب´  العار  املحطات يف قضية فحوص  أبرز  وملراجعة 
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النبطية  الجزاI يف  املنفرد  القايض  الصادر عن  الحكم   ،(٧٦ (الحكم رقم   ٢٠١٠/١٠/١٨ الجزاI يف ب�وت (خوري) يف  املنفرد  القايض  الصادر عن  الحكم   ٦٣

٧٥)، الحكم الصادر  ٢٠١٠/٤/٢٩ (الحكم رقم  القايض املنفرد الجزاI يف ب�وت (نصار) يف  ١٠٢)، الحكم الصادر عن  ٢٠٠٥/١/١٩ (الحكم رقم  (بو سمرا) يف 

الحّجار) يف  الجزاI يف ب�وت (هاÄ حلمي  املنفرد  القايض  الصادر عن  الحكم   ،(٥٨ (الحكم رقم   ٢٠٠٧/٦/٢٨ الجزاI يف ب�وت (مكّنا) يف  املنفرد  القايض  عن 

(١٠٤ (الحكم رقم   ٢٠١٠/١/٢٨ النبطية (بدر) يف  الجزاI يف  املنفرد  القايض  الصادر عن  الحكم   ،(٤٦ (الحكم رقم   ٢٠٠٦/٢/٢٨

(٧٥ ٢٠١٠/٤/٢٩ (الحكم رقم  القايض املنفرد الجزاI يف ب�وت (نصار) يف  ٦٤ الحكم الصادر عن 

(٧٦ ٢٠١٠/١٠/١٨ (الحكم رقم  ٦٥ الحكم الصادر عن القايض املنفرد الجزاI يف ب�وت (خوري) يف 



ّ́ يف حالة أخرى أّن أحد املسّهل´ أدىل خالل استجوابه من قبل املحكمة أّن إفادته يف التحقيقات األولية  ك¸ تب

الرقيب  اآلداب،  مكتب  عنارص  أحد   Iالجزا املنفرد  القايض  استدعى  وقد  واإلكراه.  الرضب  تأث�  تحت  جاءت 

أع¤ل  لبعض  تعّرضوا  عليهم  عى  املدَّ "إّن  اآلتية:  بإفادته  أدىل  والذي  األولية،٦٦  التحقيقات  عىل  أرشف  الذي 

الشّدة أثناء التحقيق من قبل القا´³ عليه وذلك بأمر رئيس املكتب يف حينه وأوضح الشاهد أّن أع¤ل الشّدة 

عىل  االعرتاف  عىل  إرغامهم  بهدف  عليهم  عى  املدَّ تجاه  حصلت  الشّدة  أع¤ل  أّن   (...) الرضب  عن  كناية  هي 

يرتّب   Í الحكم  أّن  إالّ  الدعارة"،  وم¤رسة  تسهيل  عىل  املكتب  رئيس  لدى  معلومات  توافرت  آخرين  أشخاص 

عى  املدَّ تعرّض  إىل  أو  الرقيب  شهادة  إىل  إشارة  أّي  من  خال  الحكم  أّن  بل  ال  الشهادة،  هذه  عىل  مفاعيل  أيّة 
إفاداتهم.٦٧ إىل رجوعهم عن  أو  للرضب،  عليهم 

يف  للرضب  تتعرّض   Í "أنّها  املحكمة  قبل  من  استجوابها  الدعارة خالل  بهّن ù¸رسة  املشتبه  إحدى  أفادت  ك¸ 

أفادت  وقد  للرضب".٦٨  تتعرّض  سوف  تعرتف   Í إذا  لها  قال  معها  التحقيق  أجرى  من  وأّن  األويل،  التحقيق 

قاموا  هؤالء  وبأّن  املكتب  رجال  قبل  من  األويل  التحقيق  يف  ضغط  ألّي  تتعرّض   Í "بأنّها  أخرى  عليها  عى  مدَّ

كّل  أّن  إىل  وأشارت  املحرض  فقط عىل  بالتوقيع  قامت  وبأنّها  شيئاً  سؤالها  دون  املحرض  لهم يف  يحلو  ما  بكتابة 

العدليّة  الضابطة  به وُزّوَد رجال  أدلت  به وأّن كّل ما عدا ذلك هي من  تُْدِل   Í ... الدعارة  يتعلق ùوضوع  ما 
إليها."٦٩ نُِسَب  ما  وأنكرَْت  به، 

أّن  إج¸الً  التحقيق  محارض  يف  ورد  فقد  العربية،  اللغة  يُِجْدَن  ال  اللوا4  األجنبيات  بالنساء  يتعلق  ما  يف  أّما 

املحرض.  عىل  بالتوقيع  قام  ك¸  إسمه  تسجيل  وتّم  إليهّن  االست¸ع  عند  ùرتجم  استعانت  قد  العدلية  الضابطة 

 Í أنّه إّال  اتّصل املكتب ùرتجم الستجواب سيّدت´ مالدوفية وبيالروسية وتّم توثيق رقم هاتفه يف املحرض  فقد 

الروسية).٧٠  أو  البيالروسية  أو  (املالدوفية  املرتجم  استخدمها  التي  اللغة  إىل  اإلشارة  يتّم 

ويف هذا الصدد، يجدر التساؤل حول حياديّة املرتجم يف بعض الحاالت. فقد توّىل أحد عنارص الضابطة العدلية 

قبلنا  من  مرتجم  "بحضور  حّرر  أنّه  استجوابه¸  محرض  يف  ورد  بحيث  وبيالروسية،  أوكرانية  لسيّدت´  الرتجمة 

بهّن  املشتبه  إحدى  أخرى  العدلية يف حالة  الضابطة  استخدمت  املعاون...".٧١ وقد  اإلنكليزية وهو  اللغة  يتقن 

بالسفارة  االتّصال  تعّذر  بعدما  نفسها،  القضيّة  يف  (دومينيكانية)  أخرى  بها  مشتبه  إىل  لالست¸ع  (تونسية) 

القضية  يف  ويُسّجل  نفسها.  الدومينيكانية  بها  واملشتبه  العامة  النيابة  ùوافقة  وذلك  مرتجم،  لتأم´  اإلسبانية 

امللهى  يف  العامالت  األخريات  بهّن  واملشتبه  (املرتجمة)  التونسية  بها  املشتبه  كالم  ب´  تناقض  وجود  املذكورة 

بأّن   Iالجزا املنفرد  القايض  قبل  من  استجوابها  خالل  الدومينيكانية  السيدة  هذه  أْدلت  وقد  نفسه،  اللييل 

ال  إفادة  عىل  وقّعت  وقد  العربية  اللغة  تفهم  ال  وأنّها  مرتجم  حضور  دون  من  معها  جرت  األولية  التحقيقات 

فقد  والفيليبينية،  الس�لنكية  التابعيّة  من  بالسيّدات  يتعلّق  في¸  أّما  اليها٧٢  نُسب  ما  منكرة  مضمونها  تعرف 

او منظمي املحرض يف  استجواب منظم  املختصة  السلطات  الداخيل): øكن  االمن  (تنظيم قوى   ١٩٩٠/٠٩/٠٦ تاريخ   ١٧ قانون رقم  ٢٣٠ من  املادة   ٦٦

او بعض ما جاء فيه. اثبات كل  سبيل 

(٥٨ ٢٠٠٧/٦/٢٨ (الحكم رقم  الجزاI يف ب�وت (مكّنا) يف  القايض املنفرد  الصادر عن  الحكم   ٦٧

(٤٦ ٢٠٠٦/٢/٢٨ (الحكم رقم  الحّجار) يف  الجزاI يف ب�وت (هاÄ حلمي  املنفرد  القايض  الصادر عن  الحكم   ٦٨

(١٠٤ (الحكم رقم   ٢٠١٠/١/٢٨ النبطية (بدر) يف  الجزاI يف  املنفرد  القايض  الصادر عن  الحكم   ٦٩

(١١٩ ٢٠١١/٣/١٥ (الحكم رقم  القايض املنفرد الجزاI يف كرسوان (شاه´) يف  ٧٠ الحكم الصادر عن 

(٩٢ ٢٠١٠/٩/٣٠ (الحكم رقم  القايض املنفرد الجزاI يف كرسوان (غالب) يف  ٧١ الحكم الصادر عن 

(١١٩ ٢٠١١/٣/١٥ (الحكم رقم  القايض املنفرد الجزاI يف كرسوان (شاه´) يف  ٧٢ الحكم الصادر عن 

٢٤



إتقانهّن  مدى  واضحاً  وليس  مرتجم  وجود  إىل  إشارة  أّي  من  املحرض  خال  بحيث  العربية  باللغة  استجوابهّن  تّم 
العربية.٧٣ للغة 

املشتبه  النساء  مع  التعامل  يف  محايدة  قانونية  لغة  عموماً  يستخدم  املكتب  أّن  إىل  اإلشارة  تجدر  وختاماً، 

تبقى  "فتاة"،  ك  معيّنة  ðطيّة  نظرة  إىل  تؤّرش  التي  العبارات  بعض  خال  ففي¸  الرسيّة.  بالدعارة  بارتباطهّن 

استع¸ل كلمة "عاهرة":  تّم فيه¸  يُستثنى من ذلك محرضان  املحارض محايدة عموماً.  املستخدمة يف  العبارات 

يف املحرض األّول استُخدمت الكلمة لإلشارة إىل مهنة املوقوفات،٧٤ أّما يف املحرض الثاÄ فاستُخدمت الكلمة من 

املعنيّة: املرأة  وبغياب  الوقائع  باب وصف 

الدعارة  ... عىل م¸رسة  الهاتفي  الرقم  إقدام صاحبة  مكتبنا حول  رئيس  الرائد  توفّرت لحرضة  ملعلومات  "بناء 

العام اإلستئنايف يف  املحامي  بناء إلشارة  املذكور أعاله ¿ّكنت إحدى دوريّات مكتبنا  لقاء مبالغ مالية وبالتاريخ 

مع صاحبة  هاتفياً  تفاوض  الذي  مكتبنا  الرسي´ من عمالء  املخربين  أحد  مع  وبالتنسيق   ... القايض  لبنان  جبل 

عاهرة  معها  تحرض  أن  وعىل   Mأم� دوالر  مئة  قدره  مايل  مبلغ  لقاء  الدعارة  م¸رسة  أعاله عىل  املذكور  الرقم 

 ٧٥"... الغاية  لنفس  ثانية 

تناسق  مدى  أّما  تّرصفها...  أو  بلباسها  متعلّقة  إشارات  ومن  للمرأة  مهينة  عبارات  من  عادًة  املحرض  يخلو  ك¸ 

تستند  التي  الدراسة  إطار هذه  يقع خارج  فهذا  التحقيق،  قيل خالل  أو  ما حدث  املحارض مع حقيقة  محتوى 

الوثائق حرصاً.  إىل 

األسبقّيات      تفّرسين  الج´عي؟ وكيف  الجنس   Öأنِت عذراء؟ هل �ارس ه. هل 

اآلتية:  هي  استجوابها،  خالل  بالدعارة  بها  للمشتبه  املكتب  يوّجهها  التي  االسئلة  أبرز 

العالقة  هي  وما  ما؟  محّدٍد  وقت  ويف  ما؟  مكان  يف  التواجد  أسباب  هي  ما  التوقيف:  بظروف  تتعلّق  أسئلة   •

معها؟  توقيفهم  تّم  الذين  األشخاص  مع 

عن  ومعلومات  السكن  مكان  يف  اإليجار  ومبلغ  املعاش؟  املهنة؟  هي  ما  شخصيّة:  مبعلومات  تتعلّق  أسئلة   •

ّ́ أّن ليس لديها مدخول أو ال يكفيها مدخولها لتغطية مبلغ اإليجار  االشخاص الذين يتشاركون يف السكن؟ وإذا تب

بأنّها تؤّمن  أنّه وسيلة الستدراجها إىل االعرتاف  ّ̧ يبدو  والرصف عىل حاجاتها، تُسأل كيف تؤّمن املال لنفسها، م

دخلها من خالل م¸رسة الدعارة. ويف حال كانت أجنبية، تُسأل عن أسباب دخولها لبنان ومتى وكيف.

• أسئلة تتعلّق مبامرسة الجنس بشكل عام أو بالفريوسات املنتَقلة بواسطة الجنس من دون أن يكون لها أي صلة 

مبارشة بفعل الدعارة. وهكذا، نقرأ يف املحارض األسئلة التالية: "هل مارسِت الجنس مع أحد مقابل مال أو دونه؟"، 

"تقول´ إنّك عازبة فكيف تعمل´ يف هذا املجال ومن قام بفّض بكارتك؟"، "هل أنِت عذراء؟"، "هل أنِت مصابة 

أجل  من  الطبي  للفحص  استعدادها  بها  املشتبه  أكّدت  الحاالت،  بعض  ويف  غ�ه؟"  أو  مثالً  كالسيدا  أمراض  بأّي 

إثبات عذريّتها أو عدم إصابتها بالسيدا. وقد ¿ّت املعاينة الطبية يف حالت´ ك¸ سبق بيانه.٧٦ ولوحظ أّن الفتيات 

٢٥

(٨٩ ٢٠١٠/٧/٢٧ (الحكم رقم  القايض املنفرد الجزاI يف كرسوان (غالب) يف  ٧٣ الحكم الصادر عن 

(٨٢ ٢٠١٠/٤/٢٩ (الحكم رقم  القايض املنفرد الجزاI يف كرسوان (دعبول) يف  ٧٤ الحكم الصادر عن 

(١٠٩ (الحكم رقم   ٢٠١١/٢/٢ الجزاI يف بعبدا (منصور) يف  املنفرد  القايض  الصادر عن  الحكم   ٧٥

الجزاI يف ب�وت  املنفرد  القايض  الصادر عن  الحكم   ،(٤ (الحكم رقم   ٢٠٠٥/١/٢٧ الجزاI يف ب�وت (خميس) يف  املنفرد  القايض  الصادر عن  الحكم   ٧٦

(١٨ ٢٠٠٥/٤/٢٨ (الحكم رقم  الحّجار) يف  (هاÄ حلمي 



لديها  أو  متزّوجة  كانت  أو  اغتصابها  تّم  أنه  منهّن  الواحدة  تفيد  كأْن  لعذريّتهّن،  فقدانهّن  "تربير"  إىل  تُضطّر 

الصدد.  املسبقة يف هذا  اآلراء  نحٍو يعكس  بالزواج،٧٧ عىل  صديق وعَدها 

ذاتها:  بحّد  الدعارة  تتعلّق مبامرسة  أسئلة   •

وما هي  الدعارة،  بدأت ù¸رسة  امل¸رسة، ومتى  وتكرار  الجنس  نفسه: مكان م¸رسة  الفعل  - أسئلة عن     

الجنسية  األع¸ل  لطبيعة  مفصل  اإلفادات وجود وصف  بعض  ويُالحظ يف  بها.  تقوم  التي  الجنسية  األع¸ل     

املهبل،  يف  (م¸رسة  أخرى  بخدمات  أم  كاملة  جنسيّة  ù¸رسة  القيام  عن  كاألسئلة  النساء  بها  تقوم  التي     

الجنس  مل¸رسة  ذكريّاً  واقياً  تستعمل´  النموذجية:"هل  األسئلة  ومن  النشوة...)  بلوغ  الشفوّي حتى  الجنس     

أك1  بدخول  ترض´  أو  الج¸عي  الجنس  ¿ارس´  "هل  للطبيعة؟"،  الجنس خالفاً  ¿ارس´  "هل  زبون؟"،     مع 

   من زبون يف الوقت نفسه؟" فضالً عن السؤال إذا كانت تعرف الزبون من قبل... 

املبلغ.  أين حصلت عىل هذا  فتُسأل من  نقدية معها،  - وإذا ُضبطت مبالغ مالية     

   - ك¸ تُسأل عن عالقتها بأخريات يُالَحْقَن يف القضيّة نفسها: متى وكيف بدأت معرفتها بهّن، وكيف تعمالن 

   سوياً، وهل ُ¿ارس الجنس الج¸عّي مع امرأة أخرى.

"هل  بها؟"،  علم  عىل  أو  الدعارة  بأعامل  عالقة  أّي  عائلتك  ألفراد  "هل  العائلة:  بأفراد  متعلّقة  أسئلة  وأيضاً   •

املنزل؟" القارص يف  أثناء وجود (األخ)  الدعارة  الدعارة؟"، "هل ¿ارس´ أع¸ل  بأنك ¿ارس´  يعلم زوجك 

الزبائن والتواصل معهم وعددهم  تأمني  أسئلة حول كيفية  للمسّهلني: وهي  إليها وأيضاً  تُوّجه  أسئلة  • كام مثة 

الزبائن. فضالً عن سؤال ðوذجي يُطرح  أسئلة عن أس¸ء  البدل وكيفية دفعه وتقاسمه. وال نجد عموماً  ومبلغ 

يسّهلونها؟" أو  الدعارة  الذين øارسون  من  أحداً  تعرف´  "هل  الدعارة:  قضايا  املوقوف´ يف  عىل جميع 

التالية: األساليب  أحد  عادًة  املحّقق  يعتمد  بالدعارة،  ارتباطهم  املعني´  األشخاص  نفي  حال  ويف 

أّن  رأيك؟"٧٨ ونالحظ هنا  الدعارة فام  بأنّك متارسني  "لدينا معلومات  إليه:  التي وردت  باملعلومات  املواجهة   •

املحقق قد يلجأ إىل اإلشارة إىل سوء سمعة الشخص الستدراجه لالعرتاف: "ملاذا تنكرين م¸رستك للدعارة عل¸ً 

العمل؟"٧٩.   هذا  بتسهيل  قيامه  لجهة  سيئة  سمعته  بالتسهيل)  به  املشتبه  (اسم  أّن 

أثناء  الدعارة  مامرسة  لجهة  لديه  املوجودة  امللّفات  مبراجعة  تلقائياً  املكتب  يقوم  باألسبقيات:  املواجهة   •

سوابق  السوابق  هذه  بالطبع  تكون  (وقد  املجال  هذا  يف  سوابق  للموقوف´  كان  إذا   ما  ملعرفة  التحقيقات 

تتمُّ مواجهته بوجود  بالدعارة،  ارتباطه  املُستَْجَوب  نفي  تبعات قضائية). ففي حال  أّي  لها  اشتباه فقط Í يكن 

املثال:  سبيل  فعىل  بحّقه.  سابقة  ملّفات 

س: "يوجد يف ملّفات مكتبنا ملّف لك وقد أوقفِت سابقاً بجرم م¸رسة الدعارة، ملاذا تنكرين قيامك بهذا العمل؟" 

األع¸ل."   بهذه  القيام  توقّفُت عن  الدعارة ولكني  يف مكتبكم بجرم م¸رسة  أوقفت سابقاً  أنني  "أفيد فعالً  ج: 

يوجد لك  وأنّه  الدعارة سيّ¸  إنّك ¿ارس´  يؤكّد  ما  تؤمّن´ معيشتك، هذا  تعمل´ فكيف  أنّك مطلَّقة وال  "طاملا 

الحقيقة؟"٨٠  بقول  ننصحك  مكتبنا،  يف  ملّف 

• املواجهة مع شخص آخر يف حال التناقض يف األقوال، كأن تتّم مقابلة أقوال مشتبه بها نفت مامرسة الدعارة 

املنفرد  القايض  الصادر عن  ١٣)والحكم  (الحكم رقم   ٢٠٠٥/٣/٢٤ الحّجار) يف  الجزاI يف ب�وت (هاÄ حلمي  املنفرد  القايض  الصادر عن  الحكم   ٧٧

(٦٢ ٢٠٠٧/١١/٨ (الحكم رقم  الجزاI يف ب�وت (الحبال) يف 

(١١٤ ٢٠٠٩/٤/٢٩ (الحكم رقم  الجزاI يف طرابلس (عالم) يف  املنفرد  القايض  الصادر عن  الحكم  ٧٨ مثال: 

(١٠١ ٢٠١٠/٦/٢٣ (الحكم رقم  الجزاI يف زحلة (منصور) يف  املنفرد  القايض  الصادر عن  الحكم   ٧٩

(٦٢ ٢٠٠٧/٨/١١ (الحكم رقم  الجزاI يف ب�وت (الحبّال) يف  القايض املنفرد  الصادر عن  الحكم   ٨٠

٢٦

استغالل؟      أّي روابط  الدعارة؟   Öملاذا �ارس املغيَّبة:  األسئلة  و. 

ويبدو أّن املحّقق´ ال يسألون املشتبه بها عن األسباب التي دفعتها مل¸رسة الدعارة أو عن ظروفها االجت¸عية 

ما  ùعرفة  تسمح  قد  التي  املعلومات  وهي  املسهِّل،  قبل  من  واستغاللها  الدعارة  مجال  يف  وجودها  ظروف  أو 

أّن  املعلومات  كتاب  ورد يف  أنّه  الحاالت  إحدى  وقد ظهر يف  ما.  أو الستغالل  لإلتّجار  وقعت ضحيّة  كانت  إذا 

املحّقق´ Í يستفرسوا عن  أّن  إالَّ  والرتغيب"؛  التهديد  "تحت وطأة  للنساء  الدعارة  بعملية تسهيل  يقوم  القّواد 

عليهنَّ  الضغوط  من  نوع  أّي  øارس  القّواد  كان  إذا   ّ̧ ع يسألوا   Íو بهّن  املشتبه  مع  التحقيق  األمر خالل  هذا 

جميع  يف  تَرُِد  التي  النموذجية  األسئلة  عىل  االستجواب  اقتَرص  بل  الكتاب،  يف  املعلومة  هذه  ورود  من  بالرغم 

الستغاللهّن  الحدود  عرب  نساء  الستقدام  القانونية  األبعاد  أو  للمفاعيل  كامل  إغفال  يُسّجل  ك¸  التحقيقات.٨٦ 
باالشخاص.٨٧ اإلتّجار  إضافيّاً عىل وقوع جرøة  دليالً  ّ̧ قد يشّكل  م الدعارة  يف 

التي دفعتها  الدعارة واألسباب  بدء م¸رسة  كيفية  التحقيق معها  بها خالل  املشتبه  ما ترشح  غالباً  ورغم ذلك، 

مع  فعل  ك¸  لبنان  يف  إىل شخص  ببيعها  قام  زوجها  بأّن  املكتب  أمام  بهّن  املشتبه  إحدى  أدلت  فقد  ذلك.  إىل 

زبائن  مع  الجنس  م¸رسة  عىل  يُرغمها  الشخص  هذا  وبأّن  نفسها،  القضيّة  يف  معها  التحقيق  يتّم  التي  ّرضتها 

يُْحِرضهم إىل منزله.٨٨ كذلك قام أحد املشتبه بهم بنفي صّحة املعلومات التي وردت إىل املكتب عن قيام أحد 
أك1 من ذلك.٨٩ التحّقق  يتّم  أن  الدعارة، دون  بهدف م¸رسة  نساء سوريات من سوريا  باستقدام  املسّهل´ 

بالبرش.  اإلتّجار  إىل  إشارة رصيحة  بوجود  بل  الجانب  بهذا  املحّقق  اهت¸م  الحاالت  إحدى  يف  يُسّجل  باملقابل، 

امللهى يسيئون معاملتها ومعاملة سائر  أنَّ اصحاب  أعلمتْه  لييل  فّنانة يف ملهى  بأّن  أفاد  قد  الزبائن  أحد  وكان 

الفّنانات وقد أكّدت  فّنانتان ذلك وأنه¸ تُجَربان عىل م¸رسة الدعارة. فرّداً عىل سؤال عن األسباب التي حالت 

دون تقّدمها بشكوى ضّد أصحاب امللهى لدائرة األمن العام اللبناÄ لكونهّن مسّجالت لدى هذه الدائرة، أدلت 

إحداه¸ بأنّها Í تتقّدم بأّي شكوى ضّد أصحاب امللهى "خوفاً منهم كون (...) صاحب امللهى كان يهّددنا بأنه 

عىل  ليست"  "بالك  ووضع  تسف�نا  إىل  سيعمد  فإنّه  ضّده،   Äاللبنا العام  األمن  يف  بشكوى  تقّدمنا  حال  يف 

اإلتّجار  "إنني وقعت ضحية  األخرى  الفّنانة  أكّدت  ك¸   ."Äاللبنا العام  األمن  لدى  نفوذ  كونه صاحب  جوازاتنا 

القيام  عىل  أجربُت  الذي  العمل  نوعية  لجهة  وخصوصاً  امللهى  أصحاب  قبل  من  للخداع  تعرّضت   Äكو بالبرش 

ّ̧ إذا تعرّضَن للتهديد أو األذى أو اإلهانة  به."  وانطالقاً من ذلك، سأل املحّقق فّنانات أخريات مشتبه بهّن ع

التهم.  بهذه  عليه  عى  املدَّ امللهى  مدير  واجه  ك¸  عمل،  بأيِّ  القيام  عىل  إجبارهّن  عىل  ما  شخص  أقدم  إذا  او 

وبالرغم من أنّه Í يكن لتلك اإلفادات أّي أثر مبارش يف سياق الدعوى تبعاً إلنكار صّحتها من قبل مدير امللهى، 

يبقى  التحقيق  هذا  أّن  إّال  اللييل،  امللهى  يف  العامالت  الفّنانات  سائر  استجواب  عن  النظر  رصف  من  وبالرغم 

متميّزاً من حيث األهمية التي أْوالها املكتب إىل األسئلة املتّصلة بظروف املشتبه بهّن ù¸رسة الدعارة.٩٠ وهو 

بالبرش"،  "اإلتّجار  مفهوم  إىل  واضحة  إشارة  فيه  وردت  والذي  درسه  لنا  تسّنى  الذي  الوحيد  املحرض  حال  بأيّة 

من  جزئياً  أقلُّه  ة  واملستمدَّ امللهى،  مدير  øارسها  قد  التي  واإلكراه  التهديد  وسائل  إىل  إشارة  فيه  وردت  ك¸ 

العام. األمن  م¸رسات  ومن  الوضعيّة  القوان´  أحكام 

عّربوا عن  أنّهم  تسهيلها،  أو  الدعارة  املعنيون ù¸رسة  األشخاص  فيها  اعرتف  التي  الحاالت  بعض  لوحظ يف  ك¸ 

املحرض. يف  التكرار  بعدم  وتعّهدهم  ندمهم 

بدأت  وكيف  متى  للدعارة،  املرأة  ù¸رسة  يعلم  هل  فأبرزها:  للمسّهل  تُوّجه  التي  األسئلة  بخصوص  أّما 

يُسأل عن  ال  أنّه  يبدو  باملقابل،  معها...  الجنس  املرأة وهل øارس  مع  ببعض، طبيعة عالقته  بعضه¸  معرفته¸ 

استغاللها.  وسائل  عن  أو  للمرأة  معاملته  كيفية 



بأقوال أخرى اعرتفت بذلك، أو ب´ مسّهل اعرتف بتسهيله الدعارة المرأة وامرأة أنكرَْت ذلك، ومثاٌل عىل ذلك، 

بالتسهيل بذلك: "ما هي مصلحة  اتّهمها املشتبه به  الدعارة يف وقت  التي أنكرت م¸رسة  النساء  ُسئلت إحدى 

أنتم  فتاتان؟ وملاذا تحديداً  الزبائن ومعك أيضاً  (مدير امللهى) لX يقول إنّك تقدم´ عىل م¸رسة الدعارة مع 

امللهى؟".٨١  داخل  يعملن  اللوا4  الفتيات  من  سواكم  وليس 

الدعارة:  قرائن عىل مامرسة  املحّقق  يعتربه  عاّم  االستفسار   •

- من األسئلة التي ُوّجهت لنساء أنكرَن م¸رسة الدعارة: "إّن وجودك داخل ملهى (...) حتى ساعة متأّخرة يف 

لنا  فّرسي  الدعارة  ¿ارس´  ال  أنّك  طاملا  رأيك؟"٨٢  ف¸  الدعارة،  مجال  يف  تعمل´  أنّك  عىل  قرينة  هو  الليل 

و"أن  الليل؟"٨٣  يف  متأخرة  ساعة  يف  وخصوصاً  حريك  حارة  يف  تقيم´  وإنّك   (...) املعاملت´  محلّة  يف  وجودك 

أحد  مع  خرجت  أنك  ّرصح  خروجهم  لدى  األجنبيات)  (الفنانات  الفتيات  بتسجيل  يقوم  والذي  عنك  املسؤول 

عىل  تقترص   Í األمور  أّن  عىل  يدّل  وهذا  صباحاً  الخامسة  الساعة  حتى  ليالً  العارشة  الساعة  من  ليالً  الزبائن 

الوقائع،  بعض  تحليل  يف  أحياناً  يتوّسع  املحّقق  أّن  األسئلة  هذه  وتُظهر  بكث�"؟٨٤  أك1  عىل  إðّا  فقط  العشاء 

الدعارة. قيامها ù¸رسة  دليالً عىل  يشّكل  الليل  منزلها يف  ما خارج  امرأة  أّن وجود  مثالً  فيعترب 

تجالس  كانت  أنّها  وتؤكد  البار  يف  عاملة  قبل  من  الدعارة  م¸رسة  تنفي  بار  صاحبة  إىل  اآل4  السؤال  َه  ُوجِّ  -

الكونتوار؟  خلف  البقاء  البار  بعاملة  يُفرتض  أال  اإلجراء  املرعية  لألنظمة  "وفقاً  املرشوب:  معه  وتحتيس  الشاب 

للفنانات  الدعارة  تسهيله  ينكر  لييل  ملهى  ملدير  التايل  السؤال  ُوّجَه  ك¸  للخروج؟"  دفعها  الذي  السبب  وما 

امللهى يقترص عىل إرضاء  بأنفسهّن: "إن كان دورك داخل  يقْمَن بهذه األفعال  أنهّن  امللهى ويؤكّد  العامالت يف 

و"ملاذا  الخاص؟"  هاتفك  رقم  عليها  مدّون  للزبائن  عنك  تعريف  بطاقة  إعطاء  عىل  اقدمِت  فل¸ذا  الزبائن، 

التي  (الفنانة األجنبية)  الفتاة  الزبون لX يخرج مع  يستحصل امللهى عىل مبلغ مئة وخمس´ دوالر أم�M من 

وال  للراحة  قانوناً  الفتاة  عليه  تستحصل  الذي  الوحيد  اليوم  هو  اليوم  وهذا  إجازتها)  يوم  (يف   Day off تكون 

اليوم؟"٨٥  هذا  يستحصل عىل Cن  أن  للملهى  يحّق 

٢٧

(١١٩ ٢٠١١/٣/١٥ (الحكم رقم  القايض املنفرد الجزاI يف كرسوان (شاه´) يف  ٨١ الحكم الصادر عن 

(٦٨ ٢٠٠٨/٥/٢٩ (الحكم رقم  الجزاI يف ب�وت (مكّنا) يف  القايض املنفرد  الصادر عن  الحكم   ٨٢

(٦٢ ٢٠٠٧/٨/١١ (الحكم رقم  الجزاI يف ب�وت (الحبّال) يف  القايض املنفرد  الصادر عن  الحكم   ٨٣

(١١٩ ٢٠١١/٣/١٥ (الحكم رقم  القايض املنفرد الجزاI يف كرسوان (شاه´) يف  ٨٤ الحكم الصادر عن 

(١١٩ ٢٠١١/٣/١٥ (الحكم رقم  القايض املنفرد الجزاI يف كرسوان (شاه´) يف  ٨٥ الحكم الصادر عن 

(٧ ٢٠٠٥/٢/٢٢ (الحكم رقم  الحّجار) يف  الجزاI يف ب�وت (هاÄ حلمي  املنفرد  القايض  الصادر عن  الحكم   ٨٦

(٧ ٢٠٠٥/٢/٢٢ (الحكم رقم  الحّجار) يف  الجزاI يف ب�وت (هاÄ حلمي  املنفرد  القايض  الصادر عن  الحكم   ٨٧

استغالل؟      أّي روابط  الدعارة؟   Öملاذا �ارس املغيَّبة:  األسئلة  و. 

ويبدو أّن املحّقق´ ال يسألون املشتبه بها عن األسباب التي دفعتها مل¸رسة الدعارة أو عن ظروفها االجت¸عية 

ما  ùعرفة  تسمح  قد  التي  املعلومات  وهي  املسهِّل،  قبل  من  واستغاللها  الدعارة  مجال  يف  وجودها  ظروف  أو 

أّن  املعلومات  كتاب  ورد يف  أنّه  الحاالت  إحدى  وقد ظهر يف  ما.  أو الستغالل  لإلتّجار  وقعت ضحيّة  كانت  إذا 

املحّقق´ Í يستفرسوا عن  أّن  إالَّ  والرتغيب"؛  التهديد  "تحت وطأة  للنساء  الدعارة  بعملية تسهيل  يقوم  القّواد 

عليهنَّ  الضغوط  من  نوع  أّي  øارس  القّواد  كان  إذا   ّ̧ ع يسألوا   Íو بهّن  املشتبه  مع  التحقيق  األمر خالل  هذا 

جميع  يف  تَرُِد  التي  النموذجية  األسئلة  عىل  االستجواب  اقتَرص  بل  الكتاب،  يف  املعلومة  هذه  ورود  من  بالرغم 

الستغاللهّن  الحدود  عرب  نساء  الستقدام  القانونية  األبعاد  أو  للمفاعيل  كامل  إغفال  يُسّجل  ك¸  التحقيقات.٨٦ 
باالشخاص.٨٧ اإلتّجار  إضافيّاً عىل وقوع جرøة  دليالً  ّ̧ قد يشّكل  م الدعارة  يف 

التي دفعتها  الدعارة واألسباب  بدء م¸رسة  كيفية  التحقيق معها  بها خالل  املشتبه  ما ترشح  غالباً  ورغم ذلك، 

مع  فعل  ك¸  لبنان  يف  إىل شخص  ببيعها  قام  زوجها  بأّن  املكتب  أمام  بهّن  املشتبه  إحدى  أدلت  فقد  ذلك.  إىل 

زبائن  مع  الجنس  م¸رسة  عىل  يُرغمها  الشخص  هذا  وبأّن  نفسها،  القضيّة  يف  معها  التحقيق  يتّم  التي  ّرضتها 

يُْحِرضهم إىل منزله.٨٨ كذلك قام أحد املشتبه بهم بنفي صّحة املعلومات التي وردت إىل املكتب عن قيام أحد 
أك1 من ذلك.٨٩ التحّقق  يتّم  أن  الدعارة، دون  بهدف م¸رسة  نساء سوريات من سوريا  باستقدام  املسّهل´ 

بالبرش.  اإلتّجار  إىل  إشارة رصيحة  بوجود  بل  الجانب  بهذا  املحّقق  اهت¸م  الحاالت  إحدى  يف  يُسّجل  باملقابل، 

امللهى يسيئون معاملتها ومعاملة سائر  أنَّ اصحاب  أعلمتْه  لييل  فّنانة يف ملهى  بأّن  أفاد  قد  الزبائن  أحد  وكان 

الفّنانات وقد أكّدت  فّنانتان ذلك وأنه¸ تُجَربان عىل م¸رسة الدعارة. فرّداً عىل سؤال عن األسباب التي حالت 

دون تقّدمها بشكوى ضّد أصحاب امللهى لدائرة األمن العام اللبناÄ لكونهّن مسّجالت لدى هذه الدائرة، أدلت 

إحداه¸ بأنّها Í تتقّدم بأّي شكوى ضّد أصحاب امللهى "خوفاً منهم كون (...) صاحب امللهى كان يهّددنا بأنه 

عىل  ليست"  "بالك  ووضع  تسف�نا  إىل  سيعمد  فإنّه  ضّده،   Äاللبنا العام  األمن  يف  بشكوى  تقّدمنا  حال  يف 

اإلتّجار  "إنني وقعت ضحية  األخرى  الفّنانة  أكّدت  ك¸   ."Äاللبنا العام  األمن  لدى  نفوذ  كونه صاحب  جوازاتنا 

القيام  عىل  أجربُت  الذي  العمل  نوعية  لجهة  وخصوصاً  امللهى  أصحاب  قبل  من  للخداع  تعرّضت   Äكو بالبرش 

ّ̧ إذا تعرّضَن للتهديد أو األذى أو اإلهانة  به."  وانطالقاً من ذلك، سأل املحّقق فّنانات أخريات مشتبه بهّن ع

التهم.  بهذه  عليه  عى  املدَّ امللهى  مدير  واجه  ك¸  عمل،  بأيِّ  القيام  عىل  إجبارهّن  عىل  ما  شخص  أقدم  إذا  او 

وبالرغم من أنّه Í يكن لتلك اإلفادات أّي أثر مبارش يف سياق الدعوى تبعاً إلنكار صّحتها من قبل مدير امللهى، 

يبقى  التحقيق  هذا  أّن  إّال  اللييل،  امللهى  يف  العامالت  الفّنانات  سائر  استجواب  عن  النظر  رصف  من  وبالرغم 

متميّزاً من حيث األهمية التي أْوالها املكتب إىل األسئلة املتّصلة بظروف املشتبه بهّن ù¸رسة الدعارة.٩٠ وهو 

بالبرش"،  "اإلتّجار  مفهوم  إىل  واضحة  إشارة  فيه  وردت  والذي  درسه  لنا  تسّنى  الذي  الوحيد  املحرض  حال  بأيّة 

من  جزئياً  أقلُّه  ة  واملستمدَّ امللهى،  مدير  øارسها  قد  التي  واإلكراه  التهديد  وسائل  إىل  إشارة  فيه  وردت  ك¸ 

العام. األمن  م¸رسات  ومن  الوضعيّة  القوان´  أحكام 

عّربوا عن  أنّهم  تسهيلها،  أو  الدعارة  املعنيون ù¸رسة  األشخاص  فيها  اعرتف  التي  الحاالت  بعض  لوحظ يف  ك¸ 

املحرض. يف  التكرار  بعدم  وتعّهدهم  ندمهم 

بدأت  وكيف  متى  للدعارة،  املرأة  ù¸رسة  يعلم  هل  فأبرزها:  للمسّهل  تُوّجه  التي  األسئلة  بخصوص  أّما 

يُسأل عن  ال  أنّه  يبدو  باملقابل،  معها...  الجنس  املرأة وهل øارس  مع  ببعض، طبيعة عالقته  بعضه¸  معرفته¸ 

استغاللها.  وسائل  عن  أو  للمرأة  معاملته  كيفية 



استغالل؟      أّي روابط  الدعارة؟   Öملاذا �ارس املغيَّبة:  األسئلة  و. 

ويبدو أّن املحّقق´ ال يسألون املشتبه بها عن األسباب التي دفعتها مل¸رسة الدعارة أو عن ظروفها االجت¸عية 

ما  ùعرفة  تسمح  قد  التي  املعلومات  وهي  املسهِّل،  قبل  من  واستغاللها  الدعارة  مجال  يف  وجودها  ظروف  أو 

أّن  املعلومات  كتاب  ورد يف  أنّه  الحاالت  إحدى  وقد ظهر يف  ما.  أو الستغالل  لإلتّجار  وقعت ضحيّة  كانت  إذا 

املحّقق´ Í يستفرسوا عن  أّن  إالَّ  والرتغيب"؛  التهديد  "تحت وطأة  للنساء  الدعارة  بعملية تسهيل  يقوم  القّواد 

عليهنَّ  الضغوط  من  نوع  أّي  øارس  القّواد  كان  إذا   ّ̧ ع يسألوا   Íو بهّن  املشتبه  مع  التحقيق  األمر خالل  هذا 

جميع  يف  تَرُِد  التي  النموذجية  األسئلة  عىل  االستجواب  اقتَرص  بل  الكتاب،  يف  املعلومة  هذه  ورود  من  بالرغم 

الستغاللهّن  الحدود  عرب  نساء  الستقدام  القانونية  األبعاد  أو  للمفاعيل  كامل  إغفال  يُسّجل  ك¸  التحقيقات.٨٦ 
باالشخاص.٨٧ اإلتّجار  إضافيّاً عىل وقوع جرøة  دليالً  ّ̧ قد يشّكل  م الدعارة  يف 

التي دفعتها  الدعارة واألسباب  بدء م¸رسة  كيفية  التحقيق معها  بها خالل  املشتبه  ما ترشح  غالباً  ورغم ذلك، 

مع  فعل  ك¸  لبنان  يف  إىل شخص  ببيعها  قام  زوجها  بأّن  املكتب  أمام  بهّن  املشتبه  إحدى  أدلت  فقد  ذلك.  إىل 

زبائن  مع  الجنس  م¸رسة  عىل  يُرغمها  الشخص  هذا  وبأّن  نفسها،  القضيّة  يف  معها  التحقيق  يتّم  التي  ّرضتها 

يُْحِرضهم إىل منزله.٨٨ كذلك قام أحد املشتبه بهم بنفي صّحة املعلومات التي وردت إىل املكتب عن قيام أحد 
أك1 من ذلك.٨٩ التحّقق  يتّم  أن  الدعارة، دون  بهدف م¸رسة  نساء سوريات من سوريا  باستقدام  املسّهل´ 

بالبرش.  اإلتّجار  إىل  إشارة رصيحة  بوجود  بل  الجانب  بهذا  املحّقق  اهت¸م  الحاالت  إحدى  يف  يُسّجل  باملقابل، 

امللهى يسيئون معاملتها ومعاملة سائر  أنَّ اصحاب  أعلمتْه  لييل  فّنانة يف ملهى  بأّن  أفاد  قد  الزبائن  أحد  وكان 

الفّنانات وقد أكّدت  فّنانتان ذلك وأنه¸ تُجَربان عىل م¸رسة الدعارة. فرّداً عىل سؤال عن األسباب التي حالت 

دون تقّدمها بشكوى ضّد أصحاب امللهى لدائرة األمن العام اللبناÄ لكونهّن مسّجالت لدى هذه الدائرة، أدلت 

إحداه¸ بأنّها Í تتقّدم بأّي شكوى ضّد أصحاب امللهى "خوفاً منهم كون (...) صاحب امللهى كان يهّددنا بأنه 

عىل  ليست"  "بالك  ووضع  تسف�نا  إىل  سيعمد  فإنّه  ضّده،   Äاللبنا العام  األمن  يف  بشكوى  تقّدمنا  حال  يف 

اإلتّجار  "إنني وقعت ضحية  األخرى  الفّنانة  أكّدت  ك¸   ."Äاللبنا العام  األمن  لدى  نفوذ  كونه صاحب  جوازاتنا 

القيام  عىل  أجربُت  الذي  العمل  نوعية  لجهة  وخصوصاً  امللهى  أصحاب  قبل  من  للخداع  تعرّضت   Äكو بالبرش 

ّ̧ إذا تعرّضَن للتهديد أو األذى أو اإلهانة  به."  وانطالقاً من ذلك، سأل املحّقق فّنانات أخريات مشتبه بهّن ع

التهم.  بهذه  عليه  عى  املدَّ امللهى  مدير  واجه  ك¸  عمل،  بأيِّ  القيام  عىل  إجبارهّن  عىل  ما  شخص  أقدم  إذا  او 

وبالرغم من أنّه Í يكن لتلك اإلفادات أّي أثر مبارش يف سياق الدعوى تبعاً إلنكار صّحتها من قبل مدير امللهى، 

يبقى  التحقيق  هذا  أّن  إّال  اللييل،  امللهى  يف  العامالت  الفّنانات  سائر  استجواب  عن  النظر  رصف  من  وبالرغم 

متميّزاً من حيث األهمية التي أْوالها املكتب إىل األسئلة املتّصلة بظروف املشتبه بهّن ù¸رسة الدعارة.٩٠ وهو 

بالبرش"،  "اإلتّجار  مفهوم  إىل  واضحة  إشارة  فيه  وردت  والذي  درسه  لنا  تسّنى  الذي  الوحيد  املحرض  حال  بأيّة 

من  جزئياً  أقلُّه  ة  واملستمدَّ امللهى،  مدير  øارسها  قد  التي  واإلكراه  التهديد  وسائل  إىل  إشارة  فيه  وردت  ك¸ 

العام. األمن  م¸رسات  ومن  الوضعيّة  القوان´  أحكام 

عّربوا عن  أنّهم  تسهيلها،  أو  الدعارة  املعنيون ù¸رسة  األشخاص  فيها  اعرتف  التي  الحاالت  بعض  لوحظ يف  ك¸ 

املحرض. يف  التكرار  بعدم  وتعّهدهم  ندمهم 

بدأت  وكيف  متى  للدعارة،  املرأة  ù¸رسة  يعلم  هل  فأبرزها:  للمسّهل  تُوّجه  التي  األسئلة  بخصوص  أّما 

يُسأل عن  ال  أنّه  يبدو  باملقابل،  معها...  الجنس  املرأة وهل øارس  مع  ببعض، طبيعة عالقته  بعضه¸  معرفته¸ 

استغاللها.  وسائل  عن  أو  للمرأة  معاملته  كيفية 

(٨١ ٢٠١٠/٢/١ (الحكم رقم  القايض املنفرد الجزاI يف كرسوان (غالب) يف  ٨٨ الحكم الصادر عن 

(٨٣ ٢٠١٠/٤/٢٧ (الحكم رقم  القايض املنفرد الجزاI يف كرسوان (دعبول) يف  ٨٩ الحكم الصادر عن 

(١١٩ ٢٠١١/٣/١٥ (الحكم رقم  القايض املنفرد الجزاI يف كرسوان (شاه´) يف  ٩٠ الحكم الصادر عن 

٢٨

درات      املخِّ وفحص  األسبقيات  أرشيف  مراجعة  أخرى:  روتينية  إجراءات  ز. 

التالية: التداب�  عادة  املكتب  يتّخذ  اإلفادات،  إىل  االست¸ع  إىل  إضافًة 

   • التفتيش: يتّم تفتيش املوقوفة لدى وصولها إىل املكتب للتأكّد من عدم حيازتها عىل ممنوعات. ويبدو أّن 

ّ̧ يش� إىل عدم وجود نساء ب´ عنارص املكتب      هذا التفتيش تقوم به عادًة "عاملة التنظيفات" يف املكتب م

ل يف أحد املحارض أنّه تّم تفتيش فتات´ "من قبل إحدى      عند تنظيم املحارض املتناولة يف هذه الدراسة. وُسجِّ
    السيّدات املوثوق بهن" دون تعريف هذه السيدة.٩١

   • ضبط األدلّة: وقد تكون أوقية ذكريّة أو مبالغ مالية أو أجهزة خليوية. وقد أشار أحد األحكام إىل ضبط 

أّن هذه االدوات هي طّساس تأخ�  التحقيق  الجنس" فيظهر من محرض      "أدوات تُستعمل يف م¸رسة 
النوعية وزجاجة صغ�ة مع سائل.٩٢ القذف، حبّة مجهولة      

التحقيقات،   ترُِد أسامؤهم يف  الذين  التثبّت من كامل هوية األشخاص   •    

   • النرشة للتحّقق من وجود أحكام أو مذكَّرات قضائية غري منّفذة بحّقه (وهو إجراء روتيني تقوم به مجمل 

العدلية) الضابطة      مفارز 

الدعارة كام أرشنا أعاله وهي سوابق  السوابق لجهة مامرسة  للتحّقق من  امللّفات املوجودة لديه     • مراجعة 

 ّ́ تب مكتبنا  ملّفات  "ùراجعة  ذلك:  عىل  األمثلة  ومن  قضائية.  تبعات  بالرضورة  لها  يكن   Í فقط  االشتباه      

(...)٩٣ بجرم دعارة  أنّه يوجد أسبقية بحّق   ّ́ تب التدقيق يف ملّفات مكتبنا  ..."،  "لدى      وجود أسبقية بحّق 

اشتباه  معلومات  بكتاب  ملّف  َّ́ وجود  تب مكتبنا  ملّفات  إىل  "بالرجوع  وعليه سطرت"،٩٤  والباقي ال يشء      

ّ́ لنا بأنه يُوجد ملفات      م¸رسة دعارة بحق (...) وال يشء بحّق الباق´"٩٥ ، "بالرجوع إىل ملّفات مكتبنا تب

    دعارة واشتباه بتسهيل دعارة بحّق كل من (...) والباقي ال يشء وعليه سطرت"٩٦ ،

التدليك خاّص  للعامالت يف  قيد  يحتفظ بسجّل  املكتب  أّن  يتبنّي  اآلداب،  ملّفات مكتب حامية  إىل  إضافًة   •    

العاّمة  باملديرية  الخاصة  القيود  عن  مختلفة  وهي  فيه  العامالت  املدلّكات  تسجيل  يتّم  حيث  مركز  بكّل      

بتدقيق سجّل  املكتب  قام رئيس  التدليك،  العامل´ يف مركز  الحاالت، بعد توقيف  العام. ففي إحدى      لألمن 

إذن  "غائبات دون  السجّل  الواردة أس¸ؤهّن يف  املدلّكات  أربعاً من  أّن  له   ّ́ فتب املساج  العامالت يف      قيد 

املخرب  تّم ضبطها مع  التي  املدلّكة  أّن   ّ́ تب االدعاء بحقهّن في¸ بعد) ك¸  تّم  أنّه  اإلشارة إىل      رشعي"، (مع 
    الّرسي غ� مسجلّة عىل القيد املذكور.٩٧

للمخّدرات عىل  لفحص مخربي  املوقوفني  بإخضاع  منتظم  بشكل  املكتب  يقوم  للمخّدرات:  • فحص مخربي     

أّي إشارة لالشتباه بتعاطيهم  رة مع املوقوف وعدم وجود  أّي مواّد مخدِّ البول رغم عدم ضبط      عيّنة من 

الدعارة واملخّدرات،٩٨ ويتوّىل مكتب  الوثيقة ب´  العدلية بالعالقة  اقتناع الضابطة  ّ̧ يدّل عىل      املخدرات، م

اإليجابية  النتائج  أّدت  وقد  نفسه.  اليوم  بالنتيجة يف  املكتب  وإبالغ  بالفحص  القيام  املخّدرات  مكافحة      
    للفحص املخربي إىل االّدعاء بجرم تعاطي املخدرات عىل امرأت´ عىل األقّل مشمولت´ يف العيّنة املدروسة.٩٩

النساء لدى توقيفها.١٠٠     ك¸ تّم ضبط مواّد مخّدرة مع إحدى 

   • فحوصات طبية أخرى: كام أرشنا سابقاً، قام املكتب يف إحدى الحاالت بطلب من الطبيب الرشعي معاينة 

السارية  األمراض  للتأكد من سالمتهّن من  قام بفحص مخربي  للتأكّد من عذريتهّن، ويف حالة أخرى  فتيات      

واملتناقلة جنسياً. املُْعدية      

العدلية  الضابطة  بأمر  اإلستئنايف  العام  النائب  قام  الحاالت،  إحدى  ففي  األحمر:  بالشمع  إقفال مكان   •    

بالشمع األحمر ملّدة ثالثة أشهر بعد أن وقع فيه إشكال وإطالق رصاص وتّم توقيف  بإقفال ملهى لييل      

ّ́ من  تب بالشمع األحمر حيث  تمَّ ختم مركز تدليك  امللهى.١٠١ ويف حالة أخرى،  العامل´ يف      جميع 
"املّساج االكسرتا".١٠٢ يقّدم خدمات  أنّه مكان  األولية  التحقيقات      

أحياناً  يتّم  وقد  واليوم´  اليوم  ب´  ترتواح  قص�ة  ملّدة  املكتب  لدى  موقوفات   َ́ يبق النساء  أّن  عموماً  ويظهر 

توقيفهّن. من  نفسه  اليوم  يف  العامة  النيابة  إىل  إحالتهّن 



استغالل؟      أّي روابط  الدعارة؟   Öملاذا �ارس املغيَّبة:  األسئلة  و. 

ويبدو أّن املحّقق´ ال يسألون املشتبه بها عن األسباب التي دفعتها مل¸رسة الدعارة أو عن ظروفها االجت¸عية 

ما  ùعرفة  تسمح  قد  التي  املعلومات  وهي  املسهِّل،  قبل  من  واستغاللها  الدعارة  مجال  يف  وجودها  ظروف  أو 

أّن  املعلومات  كتاب  ورد يف  أنّه  الحاالت  إحدى  وقد ظهر يف  ما.  أو الستغالل  لإلتّجار  وقعت ضحيّة  كانت  إذا 

املحّقق´ Í يستفرسوا عن  أّن  إالَّ  والرتغيب"؛  التهديد  "تحت وطأة  للنساء  الدعارة  بعملية تسهيل  يقوم  القّواد 

عليهنَّ  الضغوط  من  نوع  أّي  øارس  القّواد  كان  إذا   ّ̧ ع يسألوا   Íو بهّن  املشتبه  مع  التحقيق  األمر خالل  هذا 

جميع  يف  تَرُِد  التي  النموذجية  األسئلة  عىل  االستجواب  اقتَرص  بل  الكتاب،  يف  املعلومة  هذه  ورود  من  بالرغم 

الستغاللهّن  الحدود  عرب  نساء  الستقدام  القانونية  األبعاد  أو  للمفاعيل  كامل  إغفال  يُسّجل  ك¸  التحقيقات.٨٦ 
باالشخاص.٨٧ اإلتّجار  إضافيّاً عىل وقوع جرøة  دليالً  ّ̧ قد يشّكل  م الدعارة  يف 

التي دفعتها  الدعارة واألسباب  بدء م¸رسة  كيفية  التحقيق معها  بها خالل  املشتبه  ما ترشح  غالباً  ورغم ذلك، 

مع  فعل  ك¸  لبنان  يف  إىل شخص  ببيعها  قام  زوجها  بأّن  املكتب  أمام  بهّن  املشتبه  إحدى  أدلت  فقد  ذلك.  إىل 

زبائن  مع  الجنس  م¸رسة  عىل  يُرغمها  الشخص  هذا  وبأّن  نفسها،  القضيّة  يف  معها  التحقيق  يتّم  التي  ّرضتها 

يُْحِرضهم إىل منزله.٨٨ كذلك قام أحد املشتبه بهم بنفي صّحة املعلومات التي وردت إىل املكتب عن قيام أحد 
أك1 من ذلك.٨٩ التحّقق  يتّم  أن  الدعارة، دون  بهدف م¸رسة  نساء سوريات من سوريا  باستقدام  املسّهل´ 

بالبرش.  اإلتّجار  إىل  إشارة رصيحة  بوجود  بل  الجانب  بهذا  املحّقق  اهت¸م  الحاالت  إحدى  يف  يُسّجل  باملقابل، 

امللهى يسيئون معاملتها ومعاملة سائر  أنَّ اصحاب  أعلمتْه  لييل  فّنانة يف ملهى  بأّن  أفاد  قد  الزبائن  أحد  وكان 

الفّنانات وقد أكّدت  فّنانتان ذلك وأنه¸ تُجَربان عىل م¸رسة الدعارة. فرّداً عىل سؤال عن األسباب التي حالت 

دون تقّدمها بشكوى ضّد أصحاب امللهى لدائرة األمن العام اللبناÄ لكونهّن مسّجالت لدى هذه الدائرة، أدلت 

إحداه¸ بأنّها Í تتقّدم بأّي شكوى ضّد أصحاب امللهى "خوفاً منهم كون (...) صاحب امللهى كان يهّددنا بأنه 

عىل  ليست"  "بالك  ووضع  تسف�نا  إىل  سيعمد  فإنّه  ضّده،   Äاللبنا العام  األمن  يف  بشكوى  تقّدمنا  حال  يف 

اإلتّجار  "إنني وقعت ضحية  األخرى  الفّنانة  أكّدت  ك¸   ."Äاللبنا العام  األمن  لدى  نفوذ  كونه صاحب  جوازاتنا 

القيام  عىل  أجربُت  الذي  العمل  نوعية  لجهة  وخصوصاً  امللهى  أصحاب  قبل  من  للخداع  تعرّضت   Äكو بالبرش 

ّ̧ إذا تعرّضَن للتهديد أو األذى أو اإلهانة  به."  وانطالقاً من ذلك، سأل املحّقق فّنانات أخريات مشتبه بهّن ع

التهم.  بهذه  عليه  عى  املدَّ امللهى  مدير  واجه  ك¸  عمل،  بأيِّ  القيام  عىل  إجبارهّن  عىل  ما  شخص  أقدم  إذا  او 

وبالرغم من أنّه Í يكن لتلك اإلفادات أّي أثر مبارش يف سياق الدعوى تبعاً إلنكار صّحتها من قبل مدير امللهى، 

يبقى  التحقيق  هذا  أّن  إّال  اللييل،  امللهى  يف  العامالت  الفّنانات  سائر  استجواب  عن  النظر  رصف  من  وبالرغم 

متميّزاً من حيث األهمية التي أْوالها املكتب إىل األسئلة املتّصلة بظروف املشتبه بهّن ù¸رسة الدعارة.٩٠ وهو 

بالبرش"،  "اإلتّجار  مفهوم  إىل  واضحة  إشارة  فيه  وردت  والذي  درسه  لنا  تسّنى  الذي  الوحيد  املحرض  حال  بأيّة 

من  جزئياً  أقلُّه  ة  واملستمدَّ امللهى،  مدير  øارسها  قد  التي  واإلكراه  التهديد  وسائل  إىل  إشارة  فيه  وردت  ك¸ 

العام. األمن  م¸رسات  ومن  الوضعيّة  القوان´  أحكام 

عّربوا عن  أنّهم  تسهيلها،  أو  الدعارة  املعنيون ù¸رسة  األشخاص  فيها  اعرتف  التي  الحاالت  بعض  لوحظ يف  ك¸ 

املحرض. يف  التكرار  بعدم  وتعّهدهم  ندمهم 

بدأت  وكيف  متى  للدعارة،  املرأة  ù¸رسة  يعلم  هل  فأبرزها:  للمسّهل  تُوّجه  التي  األسئلة  بخصوص  أّما 

يُسأل عن  ال  أنّه  يبدو  باملقابل،  معها...  الجنس  املرأة وهل øارس  مع  ببعض، طبيعة عالقته  بعضه¸  معرفته¸ 

استغاللها.  وسائل  عن  أو  للمرأة  معاملته  كيفية 

درات      املخِّ وفحص  األسبقيات  أرشيف  مراجعة  أخرى:  روتينية  إجراءات  ز. 

التالية: التداب�  عادة  املكتب  يتّخذ  اإلفادات،  إىل  االست¸ع  إىل  إضافًة 

   • التفتيش: يتّم تفتيش املوقوفة لدى وصولها إىل املكتب للتأكّد من عدم حيازتها عىل ممنوعات. ويبدو أّن 

ّ̧ يش� إىل عدم وجود نساء ب´ عنارص املكتب      هذا التفتيش تقوم به عادًة "عاملة التنظيفات" يف املكتب م

ل يف أحد املحارض أنّه تّم تفتيش فتات´ "من قبل إحدى      عند تنظيم املحارض املتناولة يف هذه الدراسة. وُسجِّ
    السيّدات املوثوق بهن" دون تعريف هذه السيدة.٩١

   • ضبط األدلّة: وقد تكون أوقية ذكريّة أو مبالغ مالية أو أجهزة خليوية. وقد أشار أحد األحكام إىل ضبط 

أّن هذه االدوات هي طّساس تأخ�  التحقيق  الجنس" فيظهر من محرض      "أدوات تُستعمل يف م¸رسة 
النوعية وزجاجة صغ�ة مع سائل.٩٢ القذف، حبّة مجهولة      

التحقيقات،   ترُِد أسامؤهم يف  الذين  التثبّت من كامل هوية األشخاص   •    

   • النرشة للتحّقق من وجود أحكام أو مذكَّرات قضائية غري منّفذة بحّقه (وهو إجراء روتيني تقوم به مجمل 

العدلية) الضابطة      مفارز 

الدعارة كام أرشنا أعاله وهي سوابق  السوابق لجهة مامرسة  للتحّقق من  امللّفات املوجودة لديه     • مراجعة 

 ّ́ تب مكتبنا  ملّفات  "ùراجعة  ذلك:  عىل  األمثلة  ومن  قضائية.  تبعات  بالرضورة  لها  يكن   Í فقط  االشتباه      

(...)٩٣ بجرم دعارة  أنّه يوجد أسبقية بحّق   ّ́ تب التدقيق يف ملّفات مكتبنا  ..."،  "لدى      وجود أسبقية بحّق 

اشتباه  معلومات  بكتاب  ملّف  َّ́ وجود  تب مكتبنا  ملّفات  إىل  "بالرجوع  وعليه سطرت"،٩٤  والباقي ال يشء      

ّ́ لنا بأنه يُوجد ملفات      م¸رسة دعارة بحق (...) وال يشء بحّق الباق´"٩٥ ، "بالرجوع إىل ملّفات مكتبنا تب

    دعارة واشتباه بتسهيل دعارة بحّق كل من (...) والباقي ال يشء وعليه سطرت"٩٦ ،

التدليك خاّص  للعامالت يف  قيد  يحتفظ بسجّل  املكتب  أّن  يتبنّي  اآلداب،  ملّفات مكتب حامية  إىل  إضافًة   •    

العاّمة  باملديرية  الخاصة  القيود  عن  مختلفة  وهي  فيه  العامالت  املدلّكات  تسجيل  يتّم  حيث  مركز  بكّل      

بتدقيق سجّل  املكتب  قام رئيس  التدليك،  العامل´ يف مركز  الحاالت، بعد توقيف  العام. ففي إحدى      لألمن 

إذن  "غائبات دون  السجّل  الواردة أس¸ؤهّن يف  املدلّكات  أربعاً من  أّن  له   ّ́ فتب املساج  العامالت يف      قيد 

املخرب  تّم ضبطها مع  التي  املدلّكة  أّن   ّ́ تب االدعاء بحقهّن في¸ بعد) ك¸  تّم  أنّه  اإلشارة إىل      رشعي"، (مع 
    الّرسي غ� مسجلّة عىل القيد املذكور.٩٧

٢٩

(٩٢ ٢٠١٠/٩/٣٠ (الحكم رقم  القايض املنفرد الجزاI يف كرسوان (غالب) يف  ٩١ الحكم الصادر عن 

(١٢١ ٢٠١١/٣/٩ (الحكم رقم  الجزاI يف كرسوان (ابو سلي¸ن) يف  القايض املنفرد  ٩٢ الحكم الصادر عن 

(٨٦ ٢٠١٠/٦/٢٤ (الحكم رقم  القايض املنفرد الجزاI يف كرسوان (دعبول) يف  ٩٣ الحكم الصادر عن 

(٨٣ ٢٠١٠/٤/٢٧ (الحكم رقم  القايض املنفرد الجزاI يف كرسوان (دعبول) يف  ٩٤ الحكم الصادر عن 

(١٠٤ (الحكم رقم   ٢٠١٠/١/٢٨ النبطية (بدر) يف  الجزاI يف  املنفرد  القايض  الصادر عن  الحكم   ٩٥

(١٠٧ ٢٠١٠/١/٢٦ (الحكم رقم  الجزاI يف بعبدا (حالوي) يف  القايض املنفرد  الصادر عن  الحكم   ٩٦

(٧٥ ٢٠١٠/٤/٢٩ (الحكم رقم  القايض املنفرد الجزاI يف ب�وت (نصار) يف  ٩٧ الحكم الصادر عن 

للمخّدرات عىل  لفحص مخربي  املوقوفني  بإخضاع  منتظم  بشكل  املكتب  يقوم  للمخّدرات:  • فحص مخربي     

أّي إشارة لالشتباه بتعاطيهم  رة مع املوقوف وعدم وجود  أّي مواّد مخدِّ البول رغم عدم ضبط      عيّنة من 

الدعارة واملخّدرات،٩٨ ويتوّىل مكتب  الوثيقة ب´  العدلية بالعالقة  اقتناع الضابطة  ّ̧ يدّل عىل      املخدرات، م

اإليجابية  النتائج  أّدت  وقد  نفسه.  اليوم  بالنتيجة يف  املكتب  وإبالغ  بالفحص  القيام  املخّدرات  مكافحة      
    للفحص املخربي إىل االّدعاء بجرم تعاطي املخدرات عىل امرأت´ عىل األقّل مشمولت´ يف العيّنة املدروسة.٩٩

النساء لدى توقيفها.١٠٠     ك¸ تّم ضبط مواّد مخّدرة مع إحدى 

   • فحوصات طبية أخرى: كام أرشنا سابقاً، قام املكتب يف إحدى الحاالت بطلب من الطبيب الرشعي معاينة 

السارية  األمراض  للتأكد من سالمتهّن من  قام بفحص مخربي  للتأكّد من عذريتهّن، ويف حالة أخرى  فتيات      

واملتناقلة جنسياً. املُْعدية      

العدلية  الضابطة  بأمر  اإلستئنايف  العام  النائب  قام  الحاالت،  إحدى  ففي  األحمر:  بالشمع  إقفال مكان   •    

بالشمع األحمر ملّدة ثالثة أشهر بعد أن وقع فيه إشكال وإطالق رصاص وتّم توقيف  بإقفال ملهى لييل      

ّ́ من  تب بالشمع األحمر حيث  تمَّ ختم مركز تدليك  امللهى.١٠١ ويف حالة أخرى،  العامل´ يف      جميع 
"املّساج االكسرتا".١٠٢ يقّدم خدمات  أنّه مكان  األولية  التحقيقات      

أحياناً  يتّم  وقد  واليوم´  اليوم  ب´  ترتواح  قص�ة  ملّدة  املكتب  لدى  موقوفات   َ́ يبق النساء  أّن  عموماً  ويظهر 

توقيفهّن. من  نفسه  اليوم  يف  العامة  النيابة  إىل  إحالتهّن 



درات      املخِّ وفحص  األسبقيات  أرشيف  مراجعة  أخرى:  روتينية  إجراءات  ز. 

التالية: التداب�  عادة  املكتب  يتّخذ  اإلفادات،  إىل  االست¸ع  إىل  إضافًة 

   • التفتيش: يتّم تفتيش املوقوفة لدى وصولها إىل املكتب للتأكّد من عدم حيازتها عىل ممنوعات. ويبدو أّن 

ّ̧ يش� إىل عدم وجود نساء ب´ عنارص املكتب      هذا التفتيش تقوم به عادًة "عاملة التنظيفات" يف املكتب م

ل يف أحد املحارض أنّه تّم تفتيش فتات´ "من قبل إحدى      عند تنظيم املحارض املتناولة يف هذه الدراسة. وُسجِّ
    السيّدات املوثوق بهن" دون تعريف هذه السيدة.٩١

   • ضبط األدلّة: وقد تكون أوقية ذكريّة أو مبالغ مالية أو أجهزة خليوية. وقد أشار أحد األحكام إىل ضبط 

أّن هذه االدوات هي طّساس تأخ�  التحقيق  الجنس" فيظهر من محرض      "أدوات تُستعمل يف م¸رسة 
النوعية وزجاجة صغ�ة مع سائل.٩٢ القذف، حبّة مجهولة      

التحقيقات،   ترُِد أسامؤهم يف  الذين  التثبّت من كامل هوية األشخاص   •    

   • النرشة للتحّقق من وجود أحكام أو مذكَّرات قضائية غري منّفذة بحّقه (وهو إجراء روتيني تقوم به مجمل 

العدلية) الضابطة      مفارز 

الدعارة كام أرشنا أعاله وهي سوابق  السوابق لجهة مامرسة  للتحّقق من  امللّفات املوجودة لديه     • مراجعة 

 ّ́ تب مكتبنا  ملّفات  "ùراجعة  ذلك:  عىل  األمثلة  ومن  قضائية.  تبعات  بالرضورة  لها  يكن   Í فقط  االشتباه      

(...)٩٣ بجرم دعارة  أنّه يوجد أسبقية بحّق   ّ́ تب التدقيق يف ملّفات مكتبنا  ..."،  "لدى      وجود أسبقية بحّق 

اشتباه  معلومات  بكتاب  ملّف  َّ́ وجود  تب مكتبنا  ملّفات  إىل  "بالرجوع  وعليه سطرت"،٩٤  والباقي ال يشء      

ّ́ لنا بأنه يُوجد ملفات      م¸رسة دعارة بحق (...) وال يشء بحّق الباق´"٩٥ ، "بالرجوع إىل ملّفات مكتبنا تب

    دعارة واشتباه بتسهيل دعارة بحّق كل من (...) والباقي ال يشء وعليه سطرت"٩٦ ،

التدليك خاّص  للعامالت يف  قيد  يحتفظ بسجّل  املكتب  أّن  يتبنّي  اآلداب،  ملّفات مكتب حامية  إىل  إضافًة   •    

العاّمة  باملديرية  الخاصة  القيود  عن  مختلفة  وهي  فيه  العامالت  املدلّكات  تسجيل  يتّم  حيث  مركز  بكّل      

بتدقيق سجّل  املكتب  قام رئيس  التدليك،  العامل´ يف مركز  الحاالت، بعد توقيف  العام. ففي إحدى      لألمن 

إذن  "غائبات دون  السجّل  الواردة أس¸ؤهّن يف  املدلّكات  أربعاً من  أّن  له   ّ́ فتب املساج  العامالت يف      قيد 

املخرب  تّم ضبطها مع  التي  املدلّكة  أّن   ّ́ تب االدعاء بحقهّن في¸ بعد) ك¸  تّم  أنّه  اإلشارة إىل      رشعي"، (مع 
    الّرسي غ� مسجلّة عىل القيد املذكور.٩٧

للمخّدرات عىل  لفحص مخربي  املوقوفني  بإخضاع  منتظم  بشكل  املكتب  يقوم  للمخّدرات:  • فحص مخربي     

أّي إشارة لالشتباه بتعاطيهم  رة مع املوقوف وعدم وجود  أّي مواّد مخدِّ البول رغم عدم ضبط      عيّنة من 

الدعارة واملخّدرات،٩٨ ويتوّىل مكتب  الوثيقة ب´  العدلية بالعالقة  اقتناع الضابطة  ّ̧ يدّل عىل      املخدرات، م

اإليجابية  النتائج  أّدت  وقد  نفسه.  اليوم  بالنتيجة يف  املكتب  وإبالغ  بالفحص  القيام  املخّدرات  مكافحة      
    للفحص املخربي إىل االّدعاء بجرم تعاطي املخدرات عىل امرأت´ عىل األقّل مشمولت´ يف العيّنة املدروسة.٩٩

النساء لدى توقيفها.١٠٠     ك¸ تّم ضبط مواّد مخّدرة مع إحدى 

   • فحوصات طبية أخرى: كام أرشنا سابقاً، قام املكتب يف إحدى الحاالت بطلب من الطبيب الرشعي معاينة 

السارية  األمراض  للتأكد من سالمتهّن من  قام بفحص مخربي  للتأكّد من عذريتهّن، ويف حالة أخرى  فتيات      

واملتناقلة جنسياً. املُْعدية      

العدلية  الضابطة  بأمر  اإلستئنايف  العام  النائب  قام  الحاالت،  إحدى  ففي  األحمر:  بالشمع  إقفال مكان   •    

بالشمع األحمر ملّدة ثالثة أشهر بعد أن وقع فيه إشكال وإطالق رصاص وتّم توقيف  بإقفال ملهى لييل      

ّ́ من  تب بالشمع األحمر حيث  تمَّ ختم مركز تدليك  امللهى.١٠١ ويف حالة أخرى،  العامل´ يف      جميع 
"املّساج االكسرتا".١٠٢ يقّدم خدمات  أنّه مكان  األولية  التحقيقات      

أحياناً  يتّم  وقد  واليوم´  اليوم  ب´  ترتواح  قص�ة  ملّدة  املكتب  لدى  موقوفات   َ́ يبق النساء  أّن  عموماً  ويظهر 

توقيفهّن. من  نفسه  اليوم  يف  العامة  النيابة  إىل  إحالتهّن 

املواد  الدعارة  النساء يف  تتعاطى  ما  غالباً  الدعارة واملخّدرات حيث  إىل وجود عالقة معقدة ب´  الفرنيس  النواب  أشارت دراسة حديثة ملجلس   ٩٨

املخّدرات  والكايف لرشاء  الرسيع  املال  تأم´  أجل  الدعارة من  املدمنات يف مجال م¸رسة  العنيفة، ك¸ قد تدخل  تحّمل ظروف عملهّن  أجل  املخّدرة من 

املرّوج. بدور  عندها  املسّهل  يقوم  وقد 

 Prostitution, l’exigence de responsabilité : en finir avec le mythe du plus vieux métier du monde", Rapport de la mission"

 disponible sur : ,٢٠١١ avril ١٣ ,d’information parlementaire de l’Assemblée nationale Française

asp.rap-info/i٣٣٣٤/١٣/http://www.assemblee-nationale.fr

 Iالجزا املنفرد  القايض  الصادر عن  ٥٤) والحكم  (الحكم رقم   ٢٠٠٧/٤/٤ الحّجار) يف  الجزاI يف ب�وت (هاÄ حلمي  املنفرد  القايض  الصادر عن  الحكم   ٩٩

(٢٤ ٢٠٠٥/٦/٣٠ (الحكم رقم  يف ب�وت (هاÄ حلمي الحّجار) يف 

(٤٠ ٢٠٠٦/٩/١٠ (الحكم رقم  الحّجار) يف  الجزاI يف ب�وت (هاÄ حلمي  املنفرد  القايض  الصادر عن  الحكم   ١٠٠

(١٢١ ٢٠١١/٣/٩ (الحكم رقم  الجزاI يف كرسوان (ابو سلي¸ن) يف  القايض املنفرد  ١٠١ الحكم الصادر عن 

(٧٥ ٢٠١٠/٤/٢٩ (الحكم رقم  القايض املنفرد الجزاI يف ب�وت (نصار) يف  ١٠٢ الحكم الصادر عن 

٣٠

٢. امللّف يف ممّر النيابات العامة: 
غّض الطرف عن أشخاص،

 وسهولة االّدعاء عىل آخرين

 Äاملكا االختصاص  قواعد  وفق  مختّصة  تكون  التي  اإلستئنافية  العامة  النيابة  هنا،  العاّمة  بالنيابة  املقصود 

عى عليهم ù¸رسة الدعارة أو  املحّددة يف أصول املحاك¸ت الجزائية (مكان حصول الدعارة أو القبض عىل املدَّ

ّ́ عىل املكتب – وهو مركزي- التعاون مع النيابات العاّمة العاملة يف املحافظات كافّة.  بتسهيلها). وهكذا، يتع



درات      املخِّ وفحص  األسبقيات  أرشيف  مراجعة  أخرى:  روتينية  إجراءات  ز. 

التالية: التداب�  عادة  املكتب  يتّخذ  اإلفادات،  إىل  االست¸ع  إىل  إضافًة 

   • التفتيش: يتّم تفتيش املوقوفة لدى وصولها إىل املكتب للتأكّد من عدم حيازتها عىل ممنوعات. ويبدو أّن 

ّ̧ يش� إىل عدم وجود نساء ب´ عنارص املكتب      هذا التفتيش تقوم به عادًة "عاملة التنظيفات" يف املكتب م

ل يف أحد املحارض أنّه تّم تفتيش فتات´ "من قبل إحدى      عند تنظيم املحارض املتناولة يف هذه الدراسة. وُسجِّ
    السيّدات املوثوق بهن" دون تعريف هذه السيدة.٩١

   • ضبط األدلّة: وقد تكون أوقية ذكريّة أو مبالغ مالية أو أجهزة خليوية. وقد أشار أحد األحكام إىل ضبط 

أّن هذه االدوات هي طّساس تأخ�  التحقيق  الجنس" فيظهر من محرض      "أدوات تُستعمل يف م¸رسة 
النوعية وزجاجة صغ�ة مع سائل.٩٢ القذف، حبّة مجهولة      

التحقيقات،   ترُِد أسامؤهم يف  الذين  التثبّت من كامل هوية األشخاص   •    

   • النرشة للتحّقق من وجود أحكام أو مذكَّرات قضائية غري منّفذة بحّقه (وهو إجراء روتيني تقوم به مجمل 

العدلية) الضابطة      مفارز 

الدعارة كام أرشنا أعاله وهي سوابق  السوابق لجهة مامرسة  للتحّقق من  امللّفات املوجودة لديه     • مراجعة 

 ّ́ تب مكتبنا  ملّفات  "ùراجعة  ذلك:  عىل  األمثلة  ومن  قضائية.  تبعات  بالرضورة  لها  يكن   Í فقط  االشتباه      

(...)٩٣ بجرم دعارة  أنّه يوجد أسبقية بحّق   ّ́ تب التدقيق يف ملّفات مكتبنا  ..."،  "لدى      وجود أسبقية بحّق 

اشتباه  معلومات  بكتاب  ملّف  َّ́ وجود  تب مكتبنا  ملّفات  إىل  "بالرجوع  وعليه سطرت"،٩٤  والباقي ال يشء      

ّ́ لنا بأنه يُوجد ملفات      م¸رسة دعارة بحق (...) وال يشء بحّق الباق´"٩٥ ، "بالرجوع إىل ملّفات مكتبنا تب

    دعارة واشتباه بتسهيل دعارة بحّق كل من (...) والباقي ال يشء وعليه سطرت"٩٦ ،

التدليك خاّص  للعامالت يف  قيد  يحتفظ بسجّل  املكتب  أّن  يتبنّي  اآلداب،  ملّفات مكتب حامية  إىل  إضافًة   •    

العاّمة  باملديرية  الخاصة  القيود  عن  مختلفة  وهي  فيه  العامالت  املدلّكات  تسجيل  يتّم  حيث  مركز  بكّل      

بتدقيق سجّل  املكتب  قام رئيس  التدليك،  العامل´ يف مركز  الحاالت، بعد توقيف  العام. ففي إحدى      لألمن 

إذن  "غائبات دون  السجّل  الواردة أس¸ؤهّن يف  املدلّكات  أربعاً من  أّن  له   ّ́ فتب املساج  العامالت يف      قيد 

املخرب  تّم ضبطها مع  التي  املدلّكة  أّن   ّ́ تب االدعاء بحقهّن في¸ بعد) ك¸  تّم  أنّه  اإلشارة إىل      رشعي"، (مع 
    الّرسي غ� مسجلّة عىل القيد املذكور.٩٧

للمخّدرات عىل  لفحص مخربي  املوقوفني  بإخضاع  منتظم  بشكل  املكتب  يقوم  للمخّدرات:  • فحص مخربي     

أّي إشارة لالشتباه بتعاطيهم  رة مع املوقوف وعدم وجود  أّي مواّد مخدِّ البول رغم عدم ضبط      عيّنة من 

الدعارة واملخّدرات،٩٨ ويتوّىل مكتب  الوثيقة ب´  العدلية بالعالقة  اقتناع الضابطة  ّ̧ يدّل عىل      املخدرات، م

اإليجابية  النتائج  أّدت  وقد  نفسه.  اليوم  بالنتيجة يف  املكتب  وإبالغ  بالفحص  القيام  املخّدرات  مكافحة      
    للفحص املخربي إىل االّدعاء بجرم تعاطي املخدرات عىل امرأت´ عىل األقّل مشمولت´ يف العيّنة املدروسة.٩٩

النساء لدى توقيفها.١٠٠     ك¸ تّم ضبط مواّد مخّدرة مع إحدى 

   • فحوصات طبية أخرى: كام أرشنا سابقاً، قام املكتب يف إحدى الحاالت بطلب من الطبيب الرشعي معاينة 

السارية  األمراض  للتأكد من سالمتهّن من  قام بفحص مخربي  للتأكّد من عذريتهّن، ويف حالة أخرى  فتيات      

واملتناقلة جنسياً. املُْعدية      

العدلية  الضابطة  بأمر  اإلستئنايف  العام  النائب  قام  الحاالت،  إحدى  ففي  األحمر:  بالشمع  إقفال مكان   •    

بالشمع األحمر ملّدة ثالثة أشهر بعد أن وقع فيه إشكال وإطالق رصاص وتّم توقيف  بإقفال ملهى لييل      

ّ́ من  تب بالشمع األحمر حيث  تمَّ ختم مركز تدليك  امللهى.١٠١ ويف حالة أخرى،  العامل´ يف      جميع 
"املّساج االكسرتا".١٠٢ يقّدم خدمات  أنّه مكان  األولية  التحقيقات      

أحياناً  يتّم  وقد  واليوم´  اليوم  ب´  ترتواح  قص�ة  ملّدة  املكتب  لدى  موقوفات   َ́ يبق النساء  أّن  عموماً  ويظهر 

توقيفهّن. من  نفسه  اليوم  يف  العامة  النيابة  إىل  إحالتهّن 

اتّخاذ  تخّولها  والتي  األولية،  التحقيقات  عىل  اإلرشاف  يف  العاّمة  النيابة  صالحيّات  َعرَضاً  تناولنا  سبق،  وفي¸ 

التوّسع يف  الدعوى: فلها أن تطلب مثالً إحالة امللّف إىل رشطة ح¸ية اآلداب، أو  قرارات هامة يف تحديد إطار 

التحقيق أو االست¸ع إىل فالن أو رصف النظر عن االست¸ع إليه، أو أن تقّرر أيضاً التوقيف أو الرتك. أّما يف املرحلة 

بتحقيقات  تقوم  قلّ¸  العامة  النيابة  أّن  فيُسّجل  العدلية،  الضابطة  قبل  من  األولية  التحقيقات  فرتة  تعقب  التي 

إىل  عمدت  ذلك،  بخالف  فيها  قامت  التي  النادرة  الحاالت  ويف  إليها.  املُحال  امللّف  ùعطيات  مكتفيًة  إضافية، 
عى عليه كّرر إفادته األولية.١٠٣ تنظيم محرض استجواب، هو عبارة عن ðوذج، اكتفت فيه باإلشارة إىل أّن  املدَّ

تسهيلها  أو  الدعارة  م¸رسة  يف  توّرطهم  ثَبَُت  من  عىل  الرسية،  الدعارة  قضايا  يف  عموماً  العامة  النيابة  وتّدعي 

التحقيقات  بيّنا أعاله، Cّة هامش واسع من االستنسابية يف  أيضاً، وك¸  التحقيقات األولية. ولكن هنا  من خالل 

مالحقة  عدم  امللّفات  بعض  يف   ّ́ يتب وهكذا  يشملهم.  الذين  واألشخاص  التحقيقات  إطار  تحديد  يف  األولية، 

إثباتات قوية، أو عىل األقّل موازية لإلثباتات املتوفّرة ضّد آخرين  التحقيق معهم بل رغم وجود  أشخاص رغم 

ذلك: األمثلة عىل  االّدعاء. ومن  شملهم 

بها  مشتبه  سيدة  إفادة  يف  أسامؤهم  وردت  الذين  املسّهلني  من  اثنني  مع  القضايا  إحدى  يف  التحقيق  تّم   •

العام  النائب  وقّرر  ذلك،  عن  توقّفا  ولكن  النساء  لبعض  الدعارة  سّهال  وأن  سبق  بأنه  وأقّرا  الدعارة  ù¸رسة 
بإفادتيه¸.١٠٤ أدليا  أن  بعد  تركه¸  اإلستئنايف 

معلومات  كتاب  وجود  وتبنّي  الدعارة  أعامل  مُتارس  حيث  الشاليه  صاحب  مع  أخرى  قضية  يف  التحقيق  تّم   •
برتكه.١٠٥ أشار  العام  النائب  أّن  إّال  الدعارة،  الشاليهات مل¸رسة  تأج�ه  بشأنه عن 

• أشار أحد األحكام يف باب الوقائع أّن امرأة أخرى تقوم بتأمني الزبائن. تّم إرسال دورية إىل املنزل حيث تتّم 
بحّقها.١٠٦ االّدعاء  يتّم   Íأحد و العثور عىل  يتّم   Í لكن  منها  بتسهيل  الدعارة  أع¸ل 

العاصمة  "أوتيالت  تقصد  بأنّها  أفادت  عراقية  امرأة  بينهّن  نساء،  خمس  مع  أخرى  قضية  يف  التحقيق  تّم   •

إىل  املستمع  توقيف  ب�وت  يف  العام  النائب  وقّرر  الدعارة"،  م¸رسة  أجل  من  واملوفمبيك  فينيسيا  منها  الهاّمة 

العامة  إيّاه بواسطة فرع املعلومات يف املديرية  إيّاه، باستثناء هذه املرأة، فطلب إيداعها  إفاداتهّن وإيداعهّن 
يتّم االدعاء بحّقها.١٠٧  Íالداخيل، دون ذكر األسباب. و لقوى األمن 

يتّم االدعاء بحّقها.١٠٨ الدعارة لكن مل  مُتارس  ثانية  امرأة  • ذكر أحد األحكام 

• تّم اإلشارة يف وقائع حكم آخر إىل قيام سبع نساء مبا يعرف "باملّساج االكسرتا " لكن مل يتّم االّدعاء بحقهّن.١٠٩ 

عى عليه يسّهل الدعارة لزوجته وَسبََق أن ُحوكم هو وزوجته بجرَمْي مامرسة  • تبنّي من إحدى امللّفات بأن املدَّ
املرّة.١١٠ بحّقها هذه  االّدعاء  يتّم   Í إðّا  وتسهيلها،  الدعارة 

٣١

الجزاI يف ب�وت  املنفرد  القايض  الصادر عن  الحكم   ،(٤ (الحكم رقم   ٢٠٠٥/١/٢٧ الجزاI يف ب�وت (خميس) يف  املنفرد  القايض  الصادر عن  الحكم   ١٠٣

١١٩)، الحكم  ٢٠١١/٣/١٥ (الحكم رقم  ٧٦)، الحكم الصادر عن القايض املنفرد الجزاI يف كرسوان (شاه´) يف  ٢٠١٠/١٠/١٨ (الحكم رقم  (خوري) يف 

بعبدا  الجزاI يف  املنفرد  القايض  الصادر عن  ١٢١)، والحكم  (الحكم رقم   ٢٠١١/٣/٩ (ابو سليملن) يف  الجزاI يف كرسوان  املنفرد  القايض  الصادر عن 

(١٠٩ ٢٠١١/٢/٢ (الحكم رقم  (منصور) يف 

(١٠٥ (الحكم رقم   ٢٠١٠/٥/١٠ النبطية (بدر) يف  الجزاI يف  املنفرد  القايض  الصادر عن  الحكم   ١٠٤

(٧٧ ٢٠٠٩/١٢/٧ (الحكم رقم  القايض املنفرد الجزاI يف كرسوان (غالب) يف  ١٠٥ الحكم الصادر عن 

(١٠٦ ٢٠٠٩/١١/٣٠ (الحكم رقم  الجزاI يف بعبدا (رشتوÄ) يف  القايض املنفرد  الصادر عن  ١٠٦ الحكم 

(٥٨ ٢٠٠٧/٦/٢٨ (الحكم رقم  الجزاI يف ب�وت (مكّنا) يف  القايض املنفرد  الصادر عن  الحكم   ١٠٧

(٤٦ ٢٠٠٦/٢/٢٨ (الحكم رقم  الحّجار) يف  الجزاI يف ب�وت (هاÄ حلمي  املنفرد  القايض  الصادر عن  الحكم   ١٠٨

(٥١ ٢٠٠٧/٢/٨ (الحكم رقم  الحّجار) يف  الجزاI يف ب�وت (هاÄ حلمي  املنفرد  القايض  الصادر عن  الحكم   ١٠٩

(١١٥ ٢٠٠٩/٥/١٣ (الحكم رقم  الجزاI يف طرابلس (عالم) يف  القايض املنفرد  الصادر عن  الحكم   ١١٠



زوجته  "ببيع"  قام  الذي  بالتسهيل،  عليهم  عى  املدَّ أحد  بحّق  إجراء  أّي  العاّمة  النيابة  تتّخِذ   Í ذلك،  إىل  إضافًة 

بالبرش.١١١  اتّجار  يشّكل حالة  قد   ّ̧ م آخر،  إىل مسّهل  وّرضتها 

موقفها  يف  النظر  إعادة  إىل  العامة  النيابة  داعياً  االستنسابية  هذه  إىل  الحكم  قايض  أشار  امللّفات،  أحد  ويف 

الضابطة  أمام  األولية  التحقيقات  توفّرت يف  التي  املعطيات  االّدعاء، عىل ضوء  دائرة  من  املسّهل´  أحد  بإخراج 

يأ4:  ما  الصادر عنه حرفياً  الحكم  العدلية. وقد جاء يف 

إىل  ب�وت،  يف  اإلستئنافية  العامة  النيابة  جانب  نظر  لفت  عقوبات،   ۱٥۲ لل¸دة  وسنداً  أخ�اً،  يقتيض  "حيث 

اتّخاذ ما تراه مناسباً بشأن االّدعاء بحّق املدعو ...، سنداً لل¸دة ۲۱۹/٥۲۷ عقوبات، وذلك يف ضوء ما توفّر يف 

ييل: ما  سيّ¸  امللف من معطيات 

    - ثبوت وجود أسبقيات بحّقه بجرم تسهيل دعارة،

عليّهن يف منطقة وادي شحرور، عى  املدَّ ... وسائر  عليه  عى  املدَّ التي يشغلها  للشّقة  - واعرتافه ùلكيته      

 ١١٢"... بتاريخ  الشقة عند مداهمتها من قبل املكتب      - وتواجده يف تلك 

املذكور.  الشخص  عىل  باالّدعاء  الحقاً  العامة  النيابة  قامت  ذلك،  وبنتيجة 

وما يزيد هذه االستنسابية وضوحاً، هو تساهل النيابة العامة يف حاالت أخرى يف االّدعاء ضّد أشخاص عىل أساس 

األقّل، يف ورود كتاب معلومات بحّق  االّدعاء يف حالت´ عىل  أسناد  انحرصت  أو واهية. وهكذا،  إثباتات ضعيفة 
تناولتهم املعلومات.١١٣ الذين  املشتبه بهم (باالضافة إىل اإلستقصاء واملراقبة)، بعدما تعّذر استجواب األشخاص 

أعاله. التي رشحناها  الظروف  زبائن يف قضايا خمس فقط، وفق  االّدعاء ضّد  انحصار  يُلحظ  ك¸ 

ويف العموم، تّدعي النيابة العامة يف هذه القضايا عىل أساس املواّد ٥۲۳ و٥۲۷ من قانون العقوبات. إðّا يُسّجل 

املهن  من ضمن  وهي   – تدليك  مركز  يف  العامالت  من  امرأة   ۱۲ ضّد   ۷۷۰ املادة  أساس  عىل  اّدعت  أنّها  أيضاً 

تدليك  شهادات  عىل  حيازتهّن  عدم  بسبب  اإلدارية  األنظمة  ملخالفتهّن   - بالدعارة  ارتباطها  الحت¸ل  املنظّمة 

 ّ́ وعدم تسجيل أس¸ئهّن لدى الدوائر املختّصة.١١٤ وقد ¿ّت إدانة هؤالء النساء رغم أّن التحقيقات األولية تب
املّساج!١١٥ العامالت يف  قيد  األقّل مسجَّالت يف سجّل  منهّن عىل  أّن خمساً 

للنظر  املختّص   ،Iالجزا املنفرد  القايض  أمام  األولية  التحقيقات  من  االنتهاء  بعد  عموماً  العامة  النيابة  وتّدعي 

عليها  يُعاقب  التي  الجرائم  أي   – الجنح  من  هي  الدعارة  وتسهيل  الرسية  الدعارة  م¸رسة  أّن  ùا  الجنح  يف 

سنوات. الثالث  تتجاوز  ال  ملّدة  بالحبس 

(٨١ ٢٠١٠/٢/١ (الحكم رقم  القايض املنفرد الجزاI يف كرسوان (غالب) يف  ١١١ الحكم الصادر عن 

(٢٦ ٢٠٠٥/٧/١٢ (الحكم رقم  الحّجار) يف  الجزاI يف ب�وت (هاÄ حلمي  املنفرد  القايض  الصادر عن  الحكم   ١١٢

(٢٣ ٢٠٠٥/٦/١٦ (الحكم رقم  الحّجار) يف  الجزاI يف ب�وت (هاÄ حلمي  املنفرد  القايض  الصادر عن  الحكم   ١١٣

األنظمة  ١٩٩٣/٥/٢٧): من خالف  تاريخ   ٢٣٩ ١٩٨٣/٩/١٦ والقانون  تاريخ   ١١٢ للمرسوم االشرتاعي  العقوبات (معدلة وفقا  قانون  ٧٧٠ من  املادة   ١١٤

العقوبت´. بإحدى هات´  أو  ل�ة،  ألف  إىل ست¸ئة  ألف  مئة  وبالغرامة من  أشهر  ثالثة  بالحبس حتى  للقانون عوقب  وفقاً  الصادرة  البلدية  أو  اإلدارية 

(٧٥ ٢٠١٠/٤/٢٩ (الحكم رقم  القايض املنفرد الجزاI يف ب�وت (نصار) يف  ١١٥ الحكم الصادر عن 

٣٢



إّال أنّه يُسّجل أّن النيابة العاّمة قّدمت اّدعاءها يف ظروف أخرى يف ۱۲ حالة عىل األقّل١١٦ أمام قايض التحقيق، 

التي  الجرائم  يف  التحقيق  قايض  أمام  عادًة  االّدعاء  يتّم  أنّه  ùا  التحقيقات،  يف  التوّسع  إىل  حاجة  وجود  بحّجة 

هذه  أبرز  ومن  الجرøة.  ارتكاب  عن  املسؤول´  كافّة  عىل  التعرّف  يتّم   Í التي  الحاالت  ويف  جناية  تشّكل 

الحاالت، اّدعاء النيابة العاّمة يف ب�وت عىل ۱٥ شخصاً معروفة كامل هوياتهم من العامل´ واإلداري´ يف مركز 

واألنظمة  الرتاخيص  ملخالفة   ۷۷۰ واملادة  وتسهيلها  الرسية  الدعارة  مل¸رسة   ٥۲۳ املاّدة  عىل  بناًء  تدليك 

اإلدارية، وقد تضّمن االّدعاء طلباً موّجهاً لقايض التحقيق بإجراء "تحقيق خاص".١١٧ ويكون للنيابة العامة عند 

تركه.  أو  التوقيف  قيد  املوقوف  إبقاء  تقّرر  أن  االّدعاء 

اليوم  يف  القضاء  أمام  باالّدعاء  أحياناً  تقوم  قد  حيث  العامة  النيابة  عىل  امللّف  عرض  مّدة  تختلف  وعموماً، 

الحاالت. عديدة يف بعض  أياماً  ذلك  يستغرق  قد  املكتب. ك¸  ِقبَل  املوقوفات من  إحالة  فيه  تتّم  الذي  نفسه 

٣٣

الجزاI يف ب�وت  املنفرد  القايض  الصادر عن  الحكم   ،(٣١ (الحكم رقم   ٢٠٠٥/١١/١٠ الجزاI يف ب�وت (مكّنا) يف  املنفرد  القايض  الصادر عن  الحكم   ١١٦

الصادر  الحكم   ،(٤٥ ٢٠٠٦/١٢/٢٨ (الحكم رقم  الجزاI يف ب�وت (مكّنا) يف  املنفرد  القايض  الصادر عن  الحكم   ،(٣٢ ٢٠٠٦/٣/٣٠ (الحكم رقم  (مكّنا) يف 

الجزاI يف ب�وت (مكّنا)  املنفرد  القايض  الصادر عن  الحكم   ،(٥٤ (الحكم رقم   ٢٠٠٧/٤/٤ الحّجار) يف  الجزاI يف ب�وت (هاÄ حلمي  املنفرد  القايض  عن 

٦٨)، الحكم الصادر عن  ٢٠٠٨/٠٥/٢٩ (الحكم رقم  الجزاI يف ب�وت (مكّنا) يف  القايض املنفرد  ٦٦)، الحكم الصادر عن  ٢٠٠٨/١/٣١ (الحكم رقم  يف 

الجزاI يف ب�وت (نصار) يف  املنفرد  القايض  الصادر عن  الحكم   ،(٦٩ (الحكم رقم   ٢٠٠٨/١١/٥ الحّجار) يف  الجزاI يف ب�وت (هاÄ حلمي  املنفرد  القايض 

الصادر عن  الحكم   ،(١١٠ (الحكم رقم   ٢٠٠٨/١/٣٠ الجزاI يف طرابلس (سلي¸ن) يف  املنفرد  القايض  الصادر عن  الحكم   ،(٧٥ (الحكم رقم   ٢٠١٠/٤/٢٩

(بدر) يف  النبطية  الجزاI يف  املنفرد  القايض  الصادر عن  الحكم   ،(١١١ (الحكم رقم   ٢٠٠٨/٥/١٤ الجزاI يف طرابلس (سلي¸ن) يف  املنفرد  القايض 

(١٠١ ٢٠١٠/٦/٢٣ (الحكم رقم  الجزاI يف زحلة (منصور) يف  املنفرد  القايض  الصادر عن  الحكم   ،(١٠٥ ٢٠١٠/٥/١٠ (الحكم رقم 

(٧٥ ٢٠١٠/٤/٢٩ (الحكم رقم  القايض املنفرد الجزاI يف ب�وت (نصار) يف  ١١٧ الحكم الصادر عن 

(٧٥ ٢٠١٠/٤/٢٩ (الحكم رقم  القايض املنفرد الجزاI يف ب�وت (نصار) يف  ١١٨ الحكم الصادر عن 

ك¸ سبق بيانه، ¿ّت إحالة حاالت قليلة من القضايا موضوع العيّنة إىل قايض التحقيق (۱۲ حالة). وقد اطّلعنا 

التدليك  التحقيق يف ب�وت وهي حالة مركز  النظر فيها قايض  التحقيق يف حالة واحدة منها، توّىل  عىل محارض 

أعاله.  إليها  املُشار 
اآلتية:١١٨ النقاط  استخالص  أمكن  املذكورة،  الحالة  يف  التحقيق  محارض  معاينة  ومن 

قايض  إىل  العاّمة  النيابة  من  امللّف  إحالة  من  واحد  يوم  بعد  املوقوفات  عليهّن  املّدعى  إىل  االستامع  تّم   •

اإلحالة. أيام من  بعد خمسة  وتحرٍّ  بحث  بالغ  بحّقهّن  اللوا4 صدر  عليهّن  املّدعى  إىل  االست¸ع  وتّم  التحقيق، 

عى عليهم بحضور وكالئهم. ويتبنّي أّن استجواب النساء املّدعى عليهّن بالدعارة جاء  • تّم استجواب جميع املدَّ

الدعارة. ويف حال نفيها، عن علمها بحصول  إذا كانت ¿ارس  القايض ببعض األسئلة ومنها  اكتفى  بحيث  موجزاً 

املركز. تدير  التي  للمسّهلة  تفصيالً  أك1  أسئلة  وّجه  أنّه  إالّ  التدليك.  مركز  باآلداب يف  مخلّة  أع¸ل 

• نفت بعض املّدعى عليهّن إفاداتهّن األولية يف ما يتعلق مبامرسة الدعارة يف مركز تدليك وأدلنَْي أنهّن تعرّضَن 

أنّها Í تطّلع عىل مضمون  القراءة وأخرى  أنّها تجهل  للتهويل والرضب بواسطة خرطوم مياه. وأكّدت إحداهّن 

استند  إðّا  لإلكراه  تعرّضهّن  صّحة  من  بالتأكّد  يُقْم   Í التحقيق  قايض  أّن  إّال  توقيعه.  عىل  أُجربت  الذي  املحرض 

إىل   باإلشارة  واكتفى  صّحتها  من  التأكد  دون  األولية  التحقيقات  يف  بها  أُدَيل  التي  اإلفادات  إىل  الظني  قراره  يف 

أنه  أدىل  تدليك  مركز  يف  عامل  عليه  مّدعى  إفادة  إىل  استند  ك¸  االستنطاقي،  التحقيق  خالل  أقوالهّن  نفيهّن 

املركز تعرف حصول هذه األع¸ل." املركز وأّن مديرة  أّن هناك أع¸ل دعارة تحصل داخل  "يسمع 

٣. إجراءات أمام قايض التحقيق



مالية تضمن حضورهّن  كفالة  لقاء  إقامة  بسند  توقيفهّن  أيام من  ثالثة  بعد  املوقوفات  عليهّن  املّدعى  ترك  تّم   •

جلسات املحاكمة وقدرها ثالCاية ألف ل�ة لبنانية. وتّم رفع بالغات البحث والتحّري بحّق األخريات بناء لطلبهّن. 

القرار  أّن  أخرى  قضية  وُسّجل يف  العامة.  النيابة  اّدعاء  تاريخ  بعد  يوماً   ۳٥ مهلة  الظّني يف  القرار  وقد صدر   •

االّدعاء. أقّل من شهر من  الظني صدر بعد 

الظّن  إىل  التحقيقات  خلصت  التحقيق،  قايض  إىل  القضيّة  إحالة  فيها  تّم  التي  القضايا  جميع  يف  أنّه  ويُلحظ 

.Iالجزا املنفرد  القايض  أمام  الدعارة،  م¸رسة  جنحة  بارتكاب  عليهّن  باملّدعى 

٣٤

٤. مرحلة املحاكمة: من يُحاكَم مع مْن؟  

القايض  وضع  وقد   .Iالجزا املنفرد  القايض  أمام  العيّنة  يف  املشمولة  املحاك¸ت  جميع  جرت  بيانه،  سبق  ك¸ 

عن  صادر  ظّني  قرار  ùوجب  أو  االستئنافية،  العاّمة  النيابة  اّدعاء  طريق  عن  القضية  عىل  يده   Iالجزا املنفرد 

تسهيلها. أو  الدعارة  بجرم م¸رسة  غيابياً  عليهم  املحكوم  أحد  به  تقّدم  اعرتاض  أو عن طريق  تحقيق  قايض 

جانب  إىل  الدعارة  ù¸رسة  امرأة   ۱٥۱ محاكمة  فيها  (حصلت   (٪٥٥) قضية   ٦۷ نجد  العيّنة،  هذه   وضمن 

تناولت  الدعارة، في¸  امرأة ù¸رسة   ۷۷ محاكمة مسّهل´ و/أو زبائن و٤٤ قضية (۳٦٪) اقترصت عىل محاكمة 

بجرم  امرأة   ۳۳ عىل  االّدعاء  تّم  وقد  حاالت).   ۱۰) م¸رستها  جرم  دون  من  الدعارة  تسهيل  جرم  أخرى  قضايا 

لغ�هّن عىل حدٍّ سواء. وتسهيلها  الدعارة  بحّقهّن مل¸رسة  االّدعاء  تّم  نساء   ٦ آخر، من ضمنهّن 

الدعارة و/أو تسهيلها جدول رقم ٥: محاكمة مل´رسة 

محاكمة مل´رسة الدعارة و/او تسهيلها

محاكمة مل´رسة الدعارة فقط 

محاكمة مشرتكة لجرمي الدعارة وتسهيلها

محاكمة مشرتكة لجرم الدعارة والزبون

محاكمة مشرتكة لجرمي الدعارة وتسهيلها والزبون

محاكمة لجرم التسهيل Ãفرده 

محاكمة مشرتكة بÖ جرم التسهيل والزبون

املجموع

العدد

٤٤

٦٣

٢

٢

٩

١

١٢١

املحاكمة     جلسات  ب. 

ملحاكمة  األخ�ة)  تكون  (وقد  أوىل  جلسة  تعي´  هو   Iالجزا املنفرد  القايض  من  املتّخذ  األّول  اإلجراء  وبالطبع، 

الشخص أو األشخاص الذين شملهم االّدعاء أمامه. ويُحّدد تاريخ الجلسة إج¸الً عىل ضوء وجود موقوف´ من 

عليهم. املّدعى  األشخاص  ب´ 

إليه)  امللف  إحالة  بعد  (أشهر  نسبياً  بعيدة  تواريخ  يف  للمحاكمة  جلسات  القايض   ّ́ يع موقوف،  أّي  فبغياب 

املحاكمة.  أمد  إطالة  إىل  يؤدي حك¸ً   ّ̧ م للمناطق،  وفقاً 

قانون  يفرض  بالحبس،  تعاقب  مشهودة  جنحة  يف  موقوفاً  عليه  املّدعى  كان  إذا  أي  األخرى،  الحاالت  يف  أّما 

أصول املحاك¸ت الجزائية عقد جلسة فوراً،١٢٥ ولكن إج¸الً، تُعقد الجلسة خالل فرتة ترتاوح ب´ يوم´ (ينظر 

يف  العامة  النيابة  اّدعت  حيث   ۲۰۰۹/٦/۱۰ تاريخ  ب�وت،  يف   Iالجزا املنفرد  القايض  عن  الصادر  الحكم  مثالً 

عن  الصادر  الحكم  مثال  (يُنظر  أقىص  كحّد  عدة  وأياٍم   ١٢٦(۲۰۰۹/٦/۳ يف  األوىل  الجلسة  وانعقدت   ۲۰۰۹/٦/۱

يف  األوىل  الجلسة  وانعقدت   ۲۰۰۸/۲/۱٥ يف  العامة  النيابة  اّدعت  حيث  زحلة  يف   Iالجزا املنفرد  القايض 
١٢٧.(۲۰۰۸/۲/۲٥

وتُخترص عادًة إجراءات املحاكمة بجلسة واحدة يتّم خاللها استجواب الذين حرضوا من املّدعى عليهم ù¸رسة 

الدعارة و/أو تسهيلها وتُحال الدعوى بعد ذلك إىل املحاكمة بتاريخ قريب (قد يكون يف النهار نفسه).١٢٨ لكن 

مكتب ح¸ية  عنارص  الغالب  يف  الستدعاء شهود هم  أخرى  أو جلسات  القايض جلسة   ّ́ يع الحاالت،  بعض  يف 

العديد  ويف  املوقوف´.  سبيل  ويُخىل  بعيد،  تاريخ  يف  الالحقة  الجلسة  موعد   َّ́ يُع قد  الحالة،  ويف هذه  اآلداب. 

الالحقة  الجلسة  إىل  تأ4  ال  فإنّها  الدعارة،  ù¸رسة  عليها  املّدعى  املرأة  سبيل  فيها  يُخىل  التي  الحاالت  من 
الوجاهي).١٢٩ ùثابة  (أو  غيابياً  فتُحاكم 

مضمون  "كّررت  مثل:  عبارات  فرتُِد  األولية  إفادته  يكّرر  عليه  املّدعى  كان  إذا   ّ̧ ع األسئلة  تُخترص  ما  وغالباً 

أيٍّ  استجواب  يُسّجل   Íو الرحمة".١٣١  وطلبت  إليها  نُسب  ùا  "اعرتفت  أو  الرحمة"١٣٠  وطلبت  األولية  إفادتها 

العينة.١٣٢  يف  الزبائن  من 

لشكل  تعرّضهم  بحّجة  األولية  التحقيقات  يف  وردت  التي  إفاداتهم  أنكروا  عليهم  املّدعى  بعض  أّن  نالحظ  ك¸ 

من أشكال الضغط أو اإلكراه ك¸ أرشنا سابقاً، وقد تّم استدعاء أحد عنارص املكتب لالست¸ع إىل إفادته كشاهد 

ذلك  القضايا عىل خلفيّة  بعض  القايض يف  وّجه  األقّل.١٣٣ ك¸  املعلومات يف حالت´ م¸ثلت´ عىل  أو عىل سبيل 

النساء  أو  املسّهل´  عالقة  عن  فسأل  األولية  إفادتهم  أنكروا  عليهم  ملّدعى  استجوابه  خالل  تفصيالً  أك1  أسئلة 
بينها.١٣٤ في¸  التناقض  حال  يف  أقوالهم  ùقابلة  قام  ك¸  وأسبقيّاتهم  مهنهم  وعن  ببعض  بعضهم 



يستّغلها       وللذي  بالدعارة  عليها  للمّدعى  نفسه  املحامي  أ. 

فقد  محدوداً.  يبقى  الدعارة  ù¸رسة  عليهّن  املّدعى  للنساء   Äالقانو التمثيل  أّن  نلحظ  العيّنة،  مراجعة  ولدى 

التي شملت جرم م¸رسة  القضايا  العيّنة ùحاٍم. ويف بعض  امرأة شملتهّن   ۲۲۸ امرأة فقط من أصل   ۳۱ ¿ثّلت 

يف  محاٍم  وجود  عن  التحّري  أّن  والواقع  ùحاٍم.١١٩  وحدهم  بالتسهيل  عليهم  عى  املدَّ ¿ثّل  وتسهيلها،  الدعارة 

املصالح.  يف  معيّناً  تضارباً  يعكس   ّ̧ م نفسه  املسّهل  قبل  األخ� من  تعي´ هذا  كاٍف الحت¸ل  قضايا م¸ثلة غ� 

املحام´  نقابة  يف  القضائية  املعونة  لجنة  قبل  من   َّ́ مع محاٍم  أّي  غياب  هو  التساؤل مرشوعية  هذا  يزيد  وما 

املحام´  أّن  يعني   ّ̧ م بذلك،١٢٠  تكليفها  املحكمة  وقّررت  قارصة  عن  للدفاع  تطّوعت  محامية  باستثناء 

الدراسة  موضوع  العيّنة  خالل  من  املض¸ر  هذا  يف  الجزم  يصعب  وفي¸  األجر.  مدفوعو  عموماً  هم  الحارضين 

أّن Cَة مؤّرشات عىل ذلك. التساؤل، يبقى  بشأن هذا 

بالدعارة وبتسهيلها عىل حدٍّ سواء:  عليهم  عى  املدَّ املحامي عن  فيهم  توكّل  مثالً يف ثالث قضايا  نتبيّنه  ما  وهذا 

تدليك  نفسه عن مديَرْي مركز  املحامي  التي سبق ذكرها، حيث حرض  التدليك  األوىل، هي قضية مركز  القضية 

األولية)  للتحقيقات  (وفقاً  املشهود  بالجرم  ُضبطت  التي  املدلّكة  باستثناء  فيه،  العامالت  املدلّكات  جميع  وعن 

التدليك إىل  راً بسعي مديَرْي مركز  والتي تّم ¿ثيلها من قبل محاٍم آخر.١٢١ وقد يكون استثناء هذه األخ�ة مربَّ

عليه¸  عى  املدَّ أّن  أخري´  قضيّت´  يف  نجد  ك¸  املشهود".  "جرمها  تبعة  من  تنّصالً  معها  معيّنة  مسافة  إيجاد 
ù¸رستها.١٢٢ عليه¸  للمّدعى  زوجان  ه¸  الدعارة  بتسهيل 

ك¸ نستشّف إىل حّد ما إمكانية ارتباط املحامي بشبكات دعارة من خالل تكرار إسم املحامي نفسه يف أك1 من 

لتسهيل  الدعارة وبتسهيلها ومن ضمنهم مسّهلون يديرون شبكة  بتمثيل مّدعى عليهم ù¸رسة  ملّف حيث قام 
الدعارة.١٢٤ املّدعى عليهّن بجرم م¸رسة  للدفاع عن  املحامي نفسه  تعي´  من خالل  أيضاً  أو  الدعارة١٢٣ 

لهّن. أو مسّهل´  نساء  بحّق  التي صدرت  الغيابيّة  األحكام  لالعرتاض عىل عدد من  بوكالء  االستعانة  ك¸ ¿ّت 

٣٥

الجزاI يف ب�وت  القايض املنفرد  الصادر عن  الحكم  ٥٨) و  ٢٠٠٧/٦/٢٨ (الحكم رقم  الجزاI يف ب�وت (مكّنا) يف  القايض املنفرد  الصادر عن  الحكم   ١١٩

(٦٠ (غ� مذكور) يف ٢٠٠٧/٧/١٣ (الحكم رقم 

(١٠٥ (الحكم رقم   ٢٠١٠/٥/١٠ النبطية (بدر) يف  الجزاI يف  املنفرد  القايض  الصادر عن  الحكم   ١٢٠

(٧٥ ٢٠١٠/٤/٢٩ (الحكم رقم  القايض املنفرد الجزاI يف ب�وت (نصار) يف  ١٢١ الحكم الصادر عن 

الجزاI يف  القايض املنفرد  الصادر عن  ٧٦) والحكم  ٢٠١٠/١٠/١٨ (الحكم رقم  الجزاI يف ب�وت (خوري) يف  القايض املنفرد  الصادر عن  الحكم   ١٢٢

(١١٣ ٢٠٠٩/٤/٢٩ (الحكم رقم  طرابلس (عالم) يف 

الجزاI يف بعبدا  املنفرد  القايض  الصادر عن  الحكم   ،(٨٤ (الحكم رقم   ٢٠١٠/٢/٢٥ الجزاI يف كرسوان (دعبول) يف  املنفرد  القايض  الصادر عن  الحكم   ١٢٣

(٥٦ ٢٠٠٧/٥/٢٥ (الحكم رقم  الحّجار) يف  الجزاI يف ب�وت (هاÄ حلمي  القايض املنفرد  الصادر عن  الحكم   ،(١٠٩ ٢٠١١/٢/٢ (الحكم رقم  (منصور) يف 

الجزاI يف بعبدا  املنفرد  القايض  الصادر عن  الحكم   ،(٩٦ (الحكم رقم   ٢٠١٠/١٠/٢١ الجزاI يف كرسوان (غالب) يف  املنفرد  القايض  الصادر عن  الحكم   ١٢٤

(١١٩ ٢٠١١/٣/١٥ (الحكم رقم  القايض املنفرد الجزاI يف كرسوان (شاه´) يف  ١٠٩)، الحكم الصادر عن  ٢٠١١/٢/٢ (الحكم رقم  (منصور) يف 

املحاكمة     جلسات  ب. 

ملحاكمة  األخ�ة)  تكون  (وقد  أوىل  جلسة  تعي´  هو   Iالجزا املنفرد  القايض  من  املتّخذ  األّول  اإلجراء  وبالطبع، 

الشخص أو األشخاص الذين شملهم االّدعاء أمامه. ويُحّدد تاريخ الجلسة إج¸الً عىل ضوء وجود موقوف´ من 

عليهم. املّدعى  األشخاص  ب´ 

إليه)  امللف  إحالة  بعد  (أشهر  نسبياً  بعيدة  تواريخ  يف  للمحاكمة  جلسات  القايض   ّ́ يع موقوف،  أّي  فبغياب 

املحاكمة.  أمد  إطالة  إىل  يؤدي حك¸ً   ّ̧ م للمناطق،  وفقاً 

قانون  يفرض  بالحبس،  تعاقب  مشهودة  جنحة  يف  موقوفاً  عليه  املّدعى  كان  إذا  أي  األخرى،  الحاالت  يف  أّما 

أصول املحاك¸ت الجزائية عقد جلسة فوراً،١٢٥ ولكن إج¸الً، تُعقد الجلسة خالل فرتة ترتاوح ب´ يوم´ (ينظر 

يف  العامة  النيابة  اّدعت  حيث   ۲۰۰۹/٦/۱۰ تاريخ  ب�وت،  يف   Iالجزا املنفرد  القايض  عن  الصادر  الحكم  مثالً 

عن  الصادر  الحكم  مثال  (يُنظر  أقىص  كحّد  عدة  وأياٍم   ١٢٦(۲۰۰۹/٦/۳ يف  األوىل  الجلسة  وانعقدت   ۲۰۰۹/٦/۱

يف  األوىل  الجلسة  وانعقدت   ۲۰۰۸/۲/۱٥ يف  العامة  النيابة  اّدعت  حيث  زحلة  يف   Iالجزا املنفرد  القايض 
١٢٧.(۲۰۰۸/۲/۲٥

وتُخترص عادًة إجراءات املحاكمة بجلسة واحدة يتّم خاللها استجواب الذين حرضوا من املّدعى عليهم ù¸رسة 

الدعارة و/أو تسهيلها وتُحال الدعوى بعد ذلك إىل املحاكمة بتاريخ قريب (قد يكون يف النهار نفسه).١٢٨ لكن 

مكتب ح¸ية  عنارص  الغالب  يف  الستدعاء شهود هم  أخرى  أو جلسات  القايض جلسة   ّ́ يع الحاالت،  بعض  يف 

العديد  ويف  املوقوف´.  سبيل  ويُخىل  بعيد،  تاريخ  يف  الالحقة  الجلسة  موعد   َّ́ يُع قد  الحالة،  ويف هذه  اآلداب. 

الالحقة  الجلسة  إىل  تأ4  ال  فإنّها  الدعارة،  ù¸رسة  عليها  املّدعى  املرأة  سبيل  فيها  يُخىل  التي  الحاالت  من 
الوجاهي).١٢٩ ùثابة  (أو  غيابياً  فتُحاكم 

مضمون  "كّررت  مثل:  عبارات  فرتُِد  األولية  إفادته  يكّرر  عليه  املّدعى  كان  إذا   ّ̧ ع األسئلة  تُخترص  ما  وغالباً 

أيٍّ  استجواب  يُسّجل   Íو الرحمة".١٣١  وطلبت  إليها  نُسب  ùا  "اعرتفت  أو  الرحمة"١٣٠  وطلبت  األولية  إفادتها 

العينة.١٣٢  يف  الزبائن  من 

لشكل  تعرّضهم  بحّجة  األولية  التحقيقات  يف  وردت  التي  إفاداتهم  أنكروا  عليهم  املّدعى  بعض  أّن  نالحظ  ك¸ 

من أشكال الضغط أو اإلكراه ك¸ أرشنا سابقاً، وقد تّم استدعاء أحد عنارص املكتب لالست¸ع إىل إفادته كشاهد 

ذلك  القضايا عىل خلفيّة  بعض  القايض يف  وّجه  األقّل.١٣٣ ك¸  املعلومات يف حالت´ م¸ثلت´ عىل  أو عىل سبيل 

النساء  أو  املسّهل´  عالقة  عن  فسأل  األولية  إفادتهم  أنكروا  عليهم  ملّدعى  استجوابه  خالل  تفصيالً  أك1  أسئلة 
بينها.١٣٤ في¸  التناقض  حال  يف  أقوالهم  ùقابلة  قام  ك¸  وأسبقيّاتهم  مهنهم  وعن  ببعض  بعضهم 



املحاكمة     جلسات  ب. 

ملحاكمة  األخ�ة)  تكون  (وقد  أوىل  جلسة  تعي´  هو   Iالجزا املنفرد  القايض  من  املتّخذ  األّول  اإلجراء  وبالطبع، 

الشخص أو األشخاص الذين شملهم االّدعاء أمامه. ويُحّدد تاريخ الجلسة إج¸الً عىل ضوء وجود موقوف´ من 

عليهم. املّدعى  األشخاص  ب´ 

إليه)  امللف  إحالة  بعد  (أشهر  نسبياً  بعيدة  تواريخ  يف  للمحاكمة  جلسات  القايض   ّ́ يع موقوف،  أّي  فبغياب 

املحاكمة.  أمد  إطالة  إىل  يؤدي حك¸ً   ّ̧ م للمناطق،  وفقاً 

قانون  يفرض  بالحبس،  تعاقب  مشهودة  جنحة  يف  موقوفاً  عليه  املّدعى  كان  إذا  أي  األخرى،  الحاالت  يف  أّما 

أصول املحاك¸ت الجزائية عقد جلسة فوراً،١٢٥ ولكن إج¸الً، تُعقد الجلسة خالل فرتة ترتاوح ب´ يوم´ (ينظر 

يف  العامة  النيابة  اّدعت  حيث   ۲۰۰۹/٦/۱۰ تاريخ  ب�وت،  يف   Iالجزا املنفرد  القايض  عن  الصادر  الحكم  مثالً 

عن  الصادر  الحكم  مثال  (يُنظر  أقىص  كحّد  عدة  وأياٍم   ١٢٦(۲۰۰۹/٦/۳ يف  األوىل  الجلسة  وانعقدت   ۲۰۰۹/٦/۱

يف  األوىل  الجلسة  وانعقدت   ۲۰۰۸/۲/۱٥ يف  العامة  النيابة  اّدعت  حيث  زحلة  يف   Iالجزا املنفرد  القايض 
١٢٧.(۲۰۰۸/۲/۲٥

وتُخترص عادًة إجراءات املحاكمة بجلسة واحدة يتّم خاللها استجواب الذين حرضوا من املّدعى عليهم ù¸رسة 

الدعارة و/أو تسهيلها وتُحال الدعوى بعد ذلك إىل املحاكمة بتاريخ قريب (قد يكون يف النهار نفسه).١٢٨ لكن 

مكتب ح¸ية  عنارص  الغالب  يف  الستدعاء شهود هم  أخرى  أو جلسات  القايض جلسة   ّ́ يع الحاالت،  بعض  يف 

العديد  ويف  املوقوف´.  سبيل  ويُخىل  بعيد،  تاريخ  يف  الالحقة  الجلسة  موعد   َّ́ يُع قد  الحالة،  ويف هذه  اآلداب. 

الالحقة  الجلسة  إىل  تأ4  ال  فإنّها  الدعارة،  ù¸رسة  عليها  املّدعى  املرأة  سبيل  فيها  يُخىل  التي  الحاالت  من 
الوجاهي).١٢٩ ùثابة  (أو  غيابياً  فتُحاكم 

مضمون  "كّررت  مثل:  عبارات  فرتُِد  األولية  إفادته  يكّرر  عليه  املّدعى  كان  إذا   ّ̧ ع األسئلة  تُخترص  ما  وغالباً 

أيٍّ  استجواب  يُسّجل   Íو الرحمة".١٣١  وطلبت  إليها  نُسب  ùا  "اعرتفت  أو  الرحمة"١٣٠  وطلبت  األولية  إفادتها 

العينة.١٣٢  يف  الزبائن  من 

لشكل  تعرّضهم  بحّجة  األولية  التحقيقات  يف  وردت  التي  إفاداتهم  أنكروا  عليهم  املّدعى  بعض  أّن  نالحظ  ك¸ 

من أشكال الضغط أو اإلكراه ك¸ أرشنا سابقاً، وقد تّم استدعاء أحد عنارص املكتب لالست¸ع إىل إفادته كشاهد 

ذلك  القضايا عىل خلفيّة  بعض  القايض يف  وّجه  األقّل.١٣٣ ك¸  املعلومات يف حالت´ م¸ثلت´ عىل  أو عىل سبيل 

النساء  أو  املسّهل´  عالقة  عن  فسأل  األولية  إفادتهم  أنكروا  عليهم  ملّدعى  استجوابه  خالل  تفصيالً  أك1  أسئلة 
بينها.١٣٤ في¸  التناقض  حال  يف  أقوالهم  ùقابلة  قام  ك¸  وأسبقيّاتهم  مهنهم  وعن  ببعض  بعضهم 

الجزائية املحاك¸ت  قانون اصول  ١٥٣ من  املادة   ١٢٥

(٧١ ٢٠٠٩/٦/١٠ (الحكم رقم  ١٢٦ الحكم الصادر عن القايض املنفرد الجزاI يف ب�وت (خوري) يف 

(٩٨ ٢٠٠٨/٣/٣ (الحكم رقم  (الدغيدي) يف  الجزاI يف زحلة  املنفرد  القايض  الصادر عن  الحكم   ١٢٧

(٦٩ ٢٠٠٨/١١/٥ (الحكم رقم  الحّجار) يف  الجزاI يف ب�وت (هاÄ حلمي  املنفرد  القايض  الصادر عن  الحكم   ١٢٨

اخالء سبيلها او  تركها  تم  ١١٢ مدعى عليها  امرأة من اصل   ٦٥ الوجاهي بحق  او ùثابة  الحكم غيابيا  ١٢٩ صدر 

(٤٢ ٢٠٠٦/١١/٢٩ (الحكم رقم  الحّجار) يف  الجزاI يف ب�وت (هاÄ حلمي  املنفرد  القايض  الصادر عن  الحكم   ١٣٠

(١٠٨ ٢٠١١/١/١٨ (الحكم رقم  الجزاI يف بعبدا (فرحات) يف  املنفرد  القايض  الصادر عن  الحكم   ١٣١

الزبون لكونه مدعى عليه  ٢٠)، تم استجواب  (الحكم رقم   ٢٠٠٥/٥/٣٠ الحّجار) يف  الجزاI يف ب�وت (هاÄ حلمي  املنفرد  القايض  الصادر عن  الحكم  ١٣٢ يف 

نفسه تلقاء  من  اآلداب  لدى مكتب ح¸ية  يعمل مخرب  انه  وتب´  الدعارة  تسهيل  بجرم 

الجزاI يف بعبدا  املنفرد  القايض  الصادر عن  ٥٨) والحكم  (الحكم رقم   ٢٠٠٧/٦/٢٨ الجزاI يف ب�وت (مكّنا) يف  املنفرد  القايض  الصادر عن  الحكم   ١٣٣

(١٠٩ ٢٠١١/٢/٢ (الحكم رقم  (منصور) يف 

النبطية  الجزاI يف  املنفرد  القايض  الصادر عن  ١٠٥) والحكم  (الحكم رقم   ٢٠١٠/٥/١٠ (بدر) يف  النبطية  الجزاI يف  املنفرد  القايض  الصادر عن  الحكم   ١٣٤

(٥٦ ٢٠٠٧/٥/٢٥ (الحكم رقم  الحّجار) يف  القايض املنفرد الجزاI يف ب�وت (هاÄ حلمي  ١٠٤) والحكم الصادر عن  ٢٠١٠/١/٢٨ (الحكم رقم  (بدر) يف 

٣٦

اللبنانيات    لغ¥  يوماً  و۱٥  للبنانيات  يوماً   ۱۱٫٥ املحاكمة:  أثناء  التوقيف  مّدة  متوّسط  ج. 

فور اطّالعه عىل امللّف، ويف الحاالت التي يكون فيها موقوفون يف امللّف، يتّخذ القايض املنفرد الجزاI عموماً قراراً بتعي´ 

موعد جلسة قريبة مع إبقاء املّدعى عليها موقوفة حتى ذلك املوعد. وهو بذلك يضمن حضورها جلسة االستجواب. 

ملاهيّة  "بالنظر  الطلب  القايض  ويبّت  االوىل.  الجلسة  قبل  سبيل  إخالء  بطلبات  عليهم  املّدعى  يتقّدم  ما  وغالباً 

لتقديره.  تركه  أو  الطلب  رّد  إّما  عموماً  ترى  التي  العاّمة  النيابة  رأي  عىل  االطّالع  بعد  التوقيف"  وملّدة  الجرم 

االوىل.  الجلسة  املّدعى عليها واستجوابها يف موعد  لتأم´ حضور  الحالة  الطلب يف هذه  برّد  وهو يقيض عموماً 

فيها  تطول  التي  الحاالت  يف  وخصوصاً  استجوابها،  بعد  سبيلها  إخالء  وتطلب  األخ�ة  هذا  تعود  وإج¸الً، 

املحاكمة بنتيجة عدم إبالغ مّدعى عليهم آخرين أو عدم حضورهم أو استدعاء شهود للجلسة. وقد يلجأ بعض 

التي  الحاالت  عن  وعدا  اإلستئناف.١٣٥  محكمة  أمام  السبيل  إخالء  طلب  رّد  بقرار  الطعن  إىل  عليهّن  املّدعى 

األوىل،  الجلسة  يف  املوقوف´  استجواب  بعد  عموماً،  يقّرر  فإنّه  الحكم،  إلصدار  قريباً  تاريخاً  القايض  فيها   ّ́ يع

إخالء سبيلهم لقاء كفالة مالية. وقد تراوحت الكفاالت يف العيّنة ب´ ۲۰۰ ألف ل�ة لبنانية ومليون ل�ة لبنانية 

الدعارة. م¸رسة  بجرم  عليهّن  املّدعى  للنساء 

تقترص  فإّما  للمحاكمة:  موقوف´  مع  امللّف  إحالة  حال  يف  اثن´  من  أمر  يحصل  األحيان،  غالبيّة  يف  وهكذا، 

 Iالجزا املنفرد  القايض  إىل  الدعوى  إحالة  من  قريب  تاريخ  يف  موعدها  يُحّدد  واحدة  جلسة  عىل  املحاكمة 

ب´  إج¸الً  ترتاوح  لفرتة  الحالة  هذه  يف  االحتياطي  التوقيف  ويستمّر  منها،  وجيزة  فرتة  بعد  الحكم  ويُصدر 

سبيل  بإخالء  قراراً  القايض  يصدر  الحالة،  هذه  ويف  جلسة.  من  أك1  املحاكمة  تستدعي  وإّما  وشهرين،  أسبوع 

السابقة. الفقرة  يف  إليها  املُشار  الفرتة  أيضاً  هنا  توقيفهم  فيقارب  املوقوف´،١٣٦  عليهم  عى  املدَّ

فعلياً،  القرارات  هذه  تنفيذ  مدى  من  التأكّد  نستطع   Í لبنانيات،  غ�  نساء  سبيل  بإخالء  قرارات  اتّخاذ  ورغم 

هذه  فتستبقيهم  لبنان  يف  إقامتهم  بقانونية  للبّت  العام  لألمن  العاّمة  املديرية  إىل  األجانب  إحالة  يتّم  إذ 

داخلية.١٣٧  بتعلي¸ت  عمالً  طويلة  آلماٍد  أرادت  إذا  املديرية 

بطلب  أو  مختار  إقامة  محّل  واتّخاذ  والتحّري  البحث  بالغ  رفع  بطلب  عليهم  عى  املدَّ بعض  يتقّدم  قد  كذلك 

الثبوتية. األوراق  أو  والخّط  الخليوي  الهاتف  كجهاز  املضبوطة  األدلّة  أحد  تسليم 

النساء  بعض  أّن  نلحظ  املحاكمة،  انتهاء  وحتى  العدلية  الضابطة  من  بدءاً  إجراءات  من  تقّدم  ملا  وكحصيلة 

العامة  النيابة  إىل  امللّف  إحالة  بعد  أو  إليهّن  االست¸ع  بعد  تركهّن  تّم  قد  الدعارة  بجرم  عليهّن  املّدعى 

أيّام عل¸ً أّن متوّسط مّدة   ۱۰٤ التوقيف عند حصوله قد تراوح من يوم واحد إىل  اإلستئنافية (۱۹ حالة)، وأّن 

لغ�  يوماً  و۱٥  للبنانيات  يوماً   ۱۱٫٥ التوقيف  مّدة  متوّسط  بلغ  وقد  يوماً.   ۱۳ بلغ  قد  االحتياطي  التوقيف 

اللبنانيات. يف املقابل، بلغ متوسط مّدة التوقيف للمسّهل´ ۱۰ ايام فقط.١٣٨ وهذا ما يتناسب عموماً مع املّدة 

يف  واحدة  مرًّة  ¿ديدها  إمكانية  (مع  الجنح  يف  الشهرين  تتجاوز  أن  يجوز  ال  التي  للتوقيف  األقىص  القانونية 
القصوى).١٣٩ الرضورة 



املحاكمة     جلسات  ب. 

ملحاكمة  األخ�ة)  تكون  (وقد  أوىل  جلسة  تعي´  هو   Iالجزا املنفرد  القايض  من  املتّخذ  األّول  اإلجراء  وبالطبع، 

الشخص أو األشخاص الذين شملهم االّدعاء أمامه. ويُحّدد تاريخ الجلسة إج¸الً عىل ضوء وجود موقوف´ من 

عليهم. املّدعى  األشخاص  ب´ 

إليه)  امللف  إحالة  بعد  (أشهر  نسبياً  بعيدة  تواريخ  يف  للمحاكمة  جلسات  القايض   ّ́ يع موقوف،  أّي  فبغياب 

املحاكمة.  أمد  إطالة  إىل  يؤدي حك¸ً   ّ̧ م للمناطق،  وفقاً 

قانون  يفرض  بالحبس،  تعاقب  مشهودة  جنحة  يف  موقوفاً  عليه  املّدعى  كان  إذا  أي  األخرى،  الحاالت  يف  أّما 

أصول املحاك¸ت الجزائية عقد جلسة فوراً،١٢٥ ولكن إج¸الً، تُعقد الجلسة خالل فرتة ترتاوح ب´ يوم´ (ينظر 

يف  العامة  النيابة  اّدعت  حيث   ۲۰۰۹/٦/۱۰ تاريخ  ب�وت،  يف   Iالجزا املنفرد  القايض  عن  الصادر  الحكم  مثالً 

عن  الصادر  الحكم  مثال  (يُنظر  أقىص  كحّد  عدة  وأياٍم   ١٢٦(۲۰۰۹/٦/۳ يف  األوىل  الجلسة  وانعقدت   ۲۰۰۹/٦/۱

يف  األوىل  الجلسة  وانعقدت   ۲۰۰۸/۲/۱٥ يف  العامة  النيابة  اّدعت  حيث  زحلة  يف   Iالجزا املنفرد  القايض 
١٢٧.(۲۰۰۸/۲/۲٥

وتُخترص عادًة إجراءات املحاكمة بجلسة واحدة يتّم خاللها استجواب الذين حرضوا من املّدعى عليهم ù¸رسة 

الدعارة و/أو تسهيلها وتُحال الدعوى بعد ذلك إىل املحاكمة بتاريخ قريب (قد يكون يف النهار نفسه).١٢٨ لكن 

مكتب ح¸ية  عنارص  الغالب  يف  الستدعاء شهود هم  أخرى  أو جلسات  القايض جلسة   ّ́ يع الحاالت،  بعض  يف 

العديد  ويف  املوقوف´.  سبيل  ويُخىل  بعيد،  تاريخ  يف  الالحقة  الجلسة  موعد   َّ́ يُع قد  الحالة،  ويف هذه  اآلداب. 

الالحقة  الجلسة  إىل  تأ4  ال  فإنّها  الدعارة،  ù¸رسة  عليها  املّدعى  املرأة  سبيل  فيها  يُخىل  التي  الحاالت  من 
الوجاهي).١٢٩ ùثابة  (أو  غيابياً  فتُحاكم 

مضمون  "كّررت  مثل:  عبارات  فرتُِد  األولية  إفادته  يكّرر  عليه  املّدعى  كان  إذا   ّ̧ ع األسئلة  تُخترص  ما  وغالباً 

أيٍّ  استجواب  يُسّجل   Íو الرحمة".١٣١  وطلبت  إليها  نُسب  ùا  "اعرتفت  أو  الرحمة"١٣٠  وطلبت  األولية  إفادتها 

العينة.١٣٢  يف  الزبائن  من 

لشكل  تعرّضهم  بحّجة  األولية  التحقيقات  يف  وردت  التي  إفاداتهم  أنكروا  عليهم  املّدعى  بعض  أّن  نالحظ  ك¸ 

من أشكال الضغط أو اإلكراه ك¸ أرشنا سابقاً، وقد تّم استدعاء أحد عنارص املكتب لالست¸ع إىل إفادته كشاهد 

ذلك  القضايا عىل خلفيّة  بعض  القايض يف  وّجه  األقّل.١٣٣ ك¸  املعلومات يف حالت´ م¸ثلت´ عىل  أو عىل سبيل 

النساء  أو  املسّهل´  عالقة  عن  فسأل  األولية  إفادتهم  أنكروا  عليهم  ملّدعى  استجوابه  خالل  تفصيالً  أك1  أسئلة 
بينها.١٣٤ في¸  التناقض  حال  يف  أقوالهم  ùقابلة  قام  ك¸  وأسبقيّاتهم  مهنهم  وعن  ببعض  بعضهم 

اللبنانيات    لغ¥  يوماً  و۱٥  للبنانيات  يوماً   ۱۱٫٥ املحاكمة:  أثناء  التوقيف  مّدة  متوّسط  ج. 

فور اطّالعه عىل امللّف، ويف الحاالت التي يكون فيها موقوفون يف امللّف، يتّخذ القايض املنفرد الجزاI عموماً قراراً بتعي´ 

موعد جلسة قريبة مع إبقاء املّدعى عليها موقوفة حتى ذلك املوعد. وهو بذلك يضمن حضورها جلسة االستجواب. 

ملاهيّة  "بالنظر  الطلب  القايض  ويبّت  االوىل.  الجلسة  قبل  سبيل  إخالء  بطلبات  عليهم  املّدعى  يتقّدم  ما  وغالباً 

لتقديره.  تركه  أو  الطلب  رّد  إّما  عموماً  ترى  التي  العاّمة  النيابة  رأي  عىل  االطّالع  بعد  التوقيف"  وملّدة  الجرم 

االوىل.  الجلسة  املّدعى عليها واستجوابها يف موعد  لتأم´ حضور  الحالة  الطلب يف هذه  برّد  وهو يقيض عموماً 

فيها  تطول  التي  الحاالت  يف  وخصوصاً  استجوابها،  بعد  سبيلها  إخالء  وتطلب  األخ�ة  هذا  تعود  وإج¸الً، 

املحاكمة بنتيجة عدم إبالغ مّدعى عليهم آخرين أو عدم حضورهم أو استدعاء شهود للجلسة. وقد يلجأ بعض 

التي  الحاالت  عن  وعدا  اإلستئناف.١٣٥  محكمة  أمام  السبيل  إخالء  طلب  رّد  بقرار  الطعن  إىل  عليهّن  املّدعى 

األوىل،  الجلسة  يف  املوقوف´  استجواب  بعد  عموماً،  يقّرر  فإنّه  الحكم،  إلصدار  قريباً  تاريخاً  القايض  فيها   ّ́ يع

إخالء سبيلهم لقاء كفالة مالية. وقد تراوحت الكفاالت يف العيّنة ب´ ۲۰۰ ألف ل�ة لبنانية ومليون ل�ة لبنانية 

الدعارة. م¸رسة  بجرم  عليهّن  املّدعى  للنساء 

تقترص  فإّما  للمحاكمة:  موقوف´  مع  امللّف  إحالة  حال  يف  اثن´  من  أمر  يحصل  األحيان،  غالبيّة  يف  وهكذا، 

 Iالجزا املنفرد  القايض  إىل  الدعوى  إحالة  من  قريب  تاريخ  يف  موعدها  يُحّدد  واحدة  جلسة  عىل  املحاكمة 

ب´  إج¸الً  ترتاوح  لفرتة  الحالة  هذه  يف  االحتياطي  التوقيف  ويستمّر  منها،  وجيزة  فرتة  بعد  الحكم  ويُصدر 

سبيل  بإخالء  قراراً  القايض  يصدر  الحالة،  هذه  ويف  جلسة.  من  أك1  املحاكمة  تستدعي  وإّما  وشهرين،  أسبوع 

السابقة. الفقرة  يف  إليها  املُشار  الفرتة  أيضاً  هنا  توقيفهم  فيقارب  املوقوف´،١٣٦  عليهم  عى  املدَّ

فعلياً،  القرارات  هذه  تنفيذ  مدى  من  التأكّد  نستطع   Í لبنانيات،  غ�  نساء  سبيل  بإخالء  قرارات  اتّخاذ  ورغم 

هذه  فتستبقيهم  لبنان  يف  إقامتهم  بقانونية  للبّت  العام  لألمن  العاّمة  املديرية  إىل  األجانب  إحالة  يتّم  إذ 

داخلية.١٣٧  بتعلي¸ت  عمالً  طويلة  آلماٍد  أرادت  إذا  املديرية 

بطلب  أو  مختار  إقامة  محّل  واتّخاذ  والتحّري  البحث  بالغ  رفع  بطلب  عليهم  عى  املدَّ بعض  يتقّدم  قد  كذلك 

الثبوتية. األوراق  أو  والخّط  الخليوي  الهاتف  كجهاز  املضبوطة  األدلّة  أحد  تسليم 

النساء  بعض  أّن  نلحظ  املحاكمة،  انتهاء  وحتى  العدلية  الضابطة  من  بدءاً  إجراءات  من  تقّدم  ملا  وكحصيلة 

العامة  النيابة  إىل  امللّف  إحالة  بعد  أو  إليهّن  االست¸ع  بعد  تركهّن  تّم  قد  الدعارة  بجرم  عليهّن  املّدعى 

أيّام عل¸ً أّن متوّسط مّدة   ۱۰٤ التوقيف عند حصوله قد تراوح من يوم واحد إىل  اإلستئنافية (۱۹ حالة)، وأّن 

لغ�  يوماً  و۱٥  للبنانيات  يوماً   ۱۱٫٥ التوقيف  مّدة  متوّسط  بلغ  وقد  يوماً.   ۱۳ بلغ  قد  االحتياطي  التوقيف 

اللبنانيات. يف املقابل، بلغ متوسط مّدة التوقيف للمسّهل´ ۱۰ ايام فقط.١٣٨ وهذا ما يتناسب عموماً مع املّدة 

يف  واحدة  مرًّة  ¿ديدها  إمكانية  (مع  الجنح  يف  الشهرين  تتجاوز  أن  يجوز  ال  التي  للتوقيف  األقىص  القانونية 
القصوى).١٣٩ الرضورة 

٣٧

(١٠٦ ٢٠٠٩/١١/٣٠ (الحكم رقم  الجزاI يف بعبدا (رشتوÄ) يف  القايض املنفرد  الصادر عن  ١٣٥ الحكم 

املنفرد  القايض  الصادر عن  الحكم   ،(٤٦ (الحكم رقم   ٢٠٠٦/٢/٢٨ الحّجار) يف  الجزاI يف ب�وت (هاÄ حلمي  املنفرد  القايض  الصادر عن  الحكم  ١٣٦ مثال: 

٢٠١١/٢/٢ (الحكم رقم  الجزاI يف بعبدا (منصور) يف  املنفرد  القايض  الصادر عن  الحكم   ،(١٠٦ ٢٠٠٩/١١/٣٠ (الحكم رقم  الجزاI يف بعبدا (رشتوÄ) يف 

(٥٨ ٢٠٠٧/٦/٢٨ (الحكم رقم  الجزاI يف ب�وت (مكّنا) يف  القايض املنفرد  الصادر عن  الحكم   ،(١٠٩

٢٠٠٤/١٢/١٦ تاريخ  ٤٦٦٢/م/٢٠٠٤  رقم  التمييزية  العامة  النيابة  كتاب   ١٣٧

٣٢ مسّهالً. اذا تم توقيف  ٥٦ مسّهل. ك¸ Í نتمّكن من معرفة  ٦٠ مسهل ملدة ترتواح ب´ يوم و٩٤ يوما وÍ يتم توقيف  ١٣٨ تم توقيف 

التوقيف  تتعدة مدة  ان  االقل، ال يجوز  بعقوبة مدتها سنة عىل  املحكوم عليه سابقا  ما خال حالة  الجزائية:  املحاك¸ت  اصول  قانون  ١٠٨ من  املادة   ١٣٩

القصوى. الرضورة  اقىص يف حالة  الجنحة شهرين. øكن ¿ديدها مدة م¸ثلة كحد  يف 



الدعارة املّدعى عليهّن بجرم م´رسة  النساء  توقيف  جدول رقم ٦: مدة 

ً نفيا وال  تأكيداً  التوقيف ال  الحكم واقعة  فيها  يتناول   Íامللّفات و األحكام من دون  ١٤٠ وهي حاالت درسنا من خاللها 

٣٨

                 الجنسية

مّدة التوقيف           

ال توقيف
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بÖ ٥ و١٣ أيام
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٣٩

وقائع  لبعض  بشكل رسدي  غالبيّتها  جاءت  فقد  الدعارة.  قضايا  التي صدرت يف  األحكام  أشكال  عموماً  تختلف 

من  الوقائع  برسد  األحكام  بعض  اكتفت  بين¸   ،(٪۷۰) عليها  انطباقها  ومدى  الجرمية  املواّد  تحليل  مع  القضية 

بناًء  اليد  بخّط  الكاتب)  (أو  القايض  øأله  جاهز  ðوذج  من  انطالقاً  أخرى  أحكام  تنظيم  تّم  ك¸  تحليلها.  دون 

 .(٪۲۳) القضية  وقائع  عىل 

اثنت´  أو  واحدة  من صفحة  ويتكّون  عموماً،  الجنحية  القضايا  يف  لالستخدام  ومعّداً  عاّماً  النموذج  هذا  ويكون 

الجرمية  واملواّد  عليهم  عى  املدَّ وأس¸ء  العاّمة  النيابة  اّدعاء  تاريخ  لتحديد  فارغة  أسطر  بضعة  عليه¸  وردت 

الوقائع  "تأيّدت  اآل4:  بالشكل  األدلّة  ذكر  عادًة  ويخترص  الحكمية.  والفقرة   Äالقانو والتحليل  القضية  ووقائع 

امللّف".  أوراق  وùجمل  العلنية  باملحاكمة  األويل،  بالتحقيق  العام،  باالّدعاء 

ك¸ ع1نا ضمن العيّنة عىل ðوذج أُعّد خصيصاً لجرائم الدعارة، وøكن استخدامه يف حال تناولت املالحقة جرم 

معيّنة  ألنواع  مخّصصة  ðاذج  القضاة  يستخدم  ما  وغالباً  تسهيلها.  جرم  مع  بالتالزم  أو  وحده  الدعارة  م¸رسة 

اّن  إالّ   ،Äالقانو والتحليل  الوقائع  تتشابه  حيث  الحاالت  يف  األحكام  إصدار  يف  اإلرساع  بهدف  الجرائم  من 

عليه. مّدعى  كّل  بحّق  العقوبة  تناسب  ومدى  ِحَدة  حالة عىل  كّل  االعتبار خصوصيّة  بع´  يأخذ  ال  استخدامها 

يُستنتج من  العاملون يف كرسوان وحدهم، حسب¸  املنفردون  القضاة  استعمله  الذي  النموذج،  أّن هذا  والواقع 

أبرزها اآلتية: الفرضيّات،  ١٤١ يعكس عدداً من   ،۲۱ العيّنة، يف ٦ حاالت من أصل 

باملّدعى عليها،   االشتباه  بعد  اآلداب  تابعة ملكتب ح¸ية  التوقيف يحصل من قبل دورية  أّن   -    

أّن املّدعى عليها ù¸رسة الدعارة قد اعرتفت بذلك،   -   

إىل  التدليل  أّن  في¸  (ها، هّن)،  املؤنّث  الدعارة بصيغة  املّدعى عليها ù¸رسة  الجهة  التدليل عىل  تّم  أنّه   -    

لألدوار  بالتسهيل يحصل بصيغة املذكّر (عليه/ عليهم) عىل نحو يعكس توزيعاً مفرتضاً  عى عليها  الجهة املدَّ     

أن يكون  احت¸ل  امرأة١٤٢ ورغم  املسّهلة  الحاالت حيث كانت  الجنس، رغم تسجيل عدد من      عىل أساس 

البغاء والدعارة الرسية  ُعرّف  القانون حيث  التوزيع لألدوار مكرّس يف  أّن هذا  عى عليه ذكراً. والواقع      املدَّ

    عىل أنّها أفعال مرتََكبة من النساء حرصاً واستثنى إمكانية أن يقوم الرجل بأفعال جنسية (المرأة أو لرجل) 

٢١ حكم صادر عن القايض املنفرد يف كرسوان. صدرت خمسة أحكام منها عن  ٦ من أصل  ٥٢٣ و/او ٥٢٧ يف  ١٤١ استخدم ðوذج خاص لجرائم املواد 

القايض غالب. (االحكام الصادرة يف ٢٠١٠/٧/١٢ و ٢٠١٠/٩/٣٠ و٢٠١٠/١٠/١٤ و٢٠١٠/١٠/٢١) وواحد عن القايض دعبول (صادر يف ٢٠١٠/١٢/٢٩)

٢٠٠٢ و٢٠١١. الدعارة ب´  بتهمة تسهيل  امرأة  ٣٤٧٩ رجل و٢٢٥  ١٤٢ وفقاً إلحصائيات مكتب ح¸ية اآلداب، تم توقيف 

١. رسد من دون تحليل، وìاذج جاهزة

القسم الثا�

الحكم



النساء بين¸ يصّنف الخدمات  الدعارة ال ُ¿ارس إالّ من  أّن      مقابل بدل؛١٤٣ ك¸ يعترب مكتب ح¸ية اآلداب 

    الجنسية التي يقوم بها الرجل عىل أنّها تهمة "لواط" (أي مجامعة مخالفة للطبيعة) بغّض النظر عن وجود 

    بدل أو عدمه.

يرّجح  القايض  وكأðّا  عليها)  املّدعى  الجهة  فيها  تحرض   Í التي  (املحاك¸ت  الغيابيّة  للمحاك¸ت  ُمَعّد  أنه   -    

     تغيّب املّدعى عليهم عن املحاكمة. ال بل أّن النموذج ذهب إىل حّد تضم´ األدلّة عىل حصول الجرم: "قرينة 

 .٪٤٤٫۲ غيابية  اللوا4 خضعَن ملحاكمة  النساء  نسبة  بلغت  العيّنة حيث  إليه  تش�  ما  الغياب". وهذا      

اليد الستخدامه يف محاك¸ت وجاهية. النموذج بخّط  بتعديل  قام  القايض  أّن      ويُسّجل 

مع  تتناسب  أن  شأنها  من  التي  العقوبة  افرتاض  حّد  إىل  املعتمد  النموذج  ذهب  ذلك،  من  أبعد  ولكن   -    

التخفيفية"  "األسباب  منح  وجوب  افرتاض  األوىل،  اثنت´:  وجهت´  من  يتبّدى  ما  وهذا  الجرائم،  خطورة      

بتربير  االكتفاء  مع  ۲٥٤ عقوبات،  املادة  معاً، سنداً ألحكام  بتسهيلها  أو  الدعارة  عليهم ù¸رسة      للمّدعى 

ألف  بأربع¸ئة  املخّففة  العقوبة  الفعل؛ والثانية، تحديد  التقدير وبظروف  للمحكمة من سلطة يف      ذلك ùا 

يعكس   ّ̧ م بتسهيلها،  "عليه"  للمحكوم  لبنانية  ل�ة  ألف  وبست¸ئة  بالدعارة  "عليها"  للمحكوم  لبنانية  ل�ة      

عالقة  األحوال  من  بحال  يأخذ  ال  تقويم  وهو  املحاكمة.  موضوع   ْ́ الفعلَ درجة خطورة  إىل  معيّنة  نظرة      

تقريباً.  نفسها  الخانة  االستغالل وضحاياه يف  ب´ هؤالء، ويضع مسبّبي  القا<ة  االستغالل      

التي  النبطية  محكمة  باستثناء  العيّنة،  شملتها  التي  املحاكم  جميع  يف  عاّمة  ðاذج  استخدام  ُسّجل  وعموماً، 

وأّن  يبقى محدوداً،  التعليل  أّن  يظهر  األحكام  أّن مراجعة سائر  العلم  قليلة جّداً. هذا مع  الحاالت  فيها  بقيت 

اإلثبات  وسائل  استعراض  خالل  من  نتبيّنه  ما  وهذا  صفحات.  ثالث  أو   ْ́ صفحتَ يتجاوز  قلّ¸  صفحاتها  عدد 

أيضاً.  التجريم  عنارص  أو  املعتمدة 

الفحشاء بصورة مشهورة مقابل امرأة تستسلم الي كان الجراء  ١٩٣١/٠٢/٠٦: "كل  الصادر يف  البغاء  العامة من  الصحة  قانون حفظ  ٥٠ من  املادة   ١٤٣

الدعارة رسا." تتعاطى  انها  تعترب  البغاء  قانون  احكام  التخلص من  وتحاول  املال  يشء من 

٤٠

الدعارة: م¸رسة  إلثبات  املعتمدة  الوسائل  يف  برزت  التي  القانونية  اإلشكاليّات  أبرز  سنستعرض  هنا 

اإلقرار والرتاجع عنه:       أ. 

يف  الوحيد  اإلثبات  شّكل  اإلقرار  أّن  عل¸ً  الرسيّة،  الدعارة  ù¸رسة  إقرارها  عىل  بناًء  املرأة  إدانة  ¿ّت  ما  غالباً 

العدلية،  الضابطة  أمام  األولية  التحقيقات  أثناء  بدايًة  اإلقرار  حصل  الحاالت،  غالبية  ويف  األقّل.  عىل  حالة   ۹۲

خالل  عنه  عليهّن  املّدعى  فيها  رجعت  التي  األقّل)  عىل  حالة   ۲۱) الحاالت  يف  حتى  القضاة  به  اعتدَّ  وقد 

استجوابهّن أمام املحكمة. وكانت هؤالء املّدعى عليهّن قد بّررَن هذا الرجوع بحجٍج عّدة منها أّن إقرارهّن قد 

فئات:  أربع  الواقعة يف  إزاَء هذه  القضاة  الرضب. وøكن تصنيف ردود فعل  تأث�  انتُزع منهّن تحت 

٢. وسائل اإلثبات املستخدمة



الرجوع عنه،١٤٤  اإلقرار وتجاهلت متاماً  استندت إىل  أوىل،  فئة   •

• فئة ثانية، أشارت إىل حصوله يف الحكم من دون أن ترتّب عىل ذلك أّي نتيجة إجرائية بحّجة أّن هذا الرتاجع 

يعدو  "ال  ألنّه  إفادتها  عن  عليها  املّدعى  برتاجع  األخذ  رفضه  إىل  باإلشارة  القضاة  أحد  اكتفى  فقد  جّدي.  غ� 

الرسية"،١٤٥  للدعارة  تعاطيها  ثبوت  حال  يف  عليها  تقع  قد  التي  التبعة  من  للتملّص  منها  محاولة  كونه 

يف  نقرأه  ما  وهذا  امللّف.  يف  املتوفّرة  األخرى  باإلثباتات  اإلقرار  عن  الرجوع  تقويم  إىل  سعت  ثالثة،  فئة   •

حرفياً: جاء  حيث  األحكام  أحد  حيثيّات 

(الثانية) لجهة  املّدعى عليها  إفادة  مع  األولية تطابقت كلياً  التحقيقات  املّدعى عليها (األوىل) يف  إفادة  "أّن     

الدعارة عرب  لكيفية م¸رسة  تفصيل دقيق  اشتملتا عىل  اإلفادت´  وأّن هات´  الدعارة،  إقدامه¸ عىل م¸رسة     

الدعارة،  تعاطيها  بدء  وتحديد  م¸رسة،  لكّل  املالية  املبالغ  تحديد  وعىل   ،... فندق  زبائن  إىل  رسائل  بّث     

ما  املحكمة حول صّحة  لدى  التاّمة  القناعة  تولّد  االمور  وأّن هذه  الدعارة،  له¸  يسّهل  تحديد من     وكذلك 

   ورد يف إفاد4َْ املّدعى عليه¸ املذكورت´ يف التحقيقات األولية لجهة تعاطيه¸ الدعارة، وأّن إنكاره¸ الالحق 

تّم   ْ́ الّلت األوليت´  اإلفادت´  صّحة  املحكمة حول  لدى  أد` شك  يولّد  ال  االستنطاقية  التحقيقات  مرحلة     يف 

   االدالء به¸ بصورة فورية بعد توقيف املّدعى عليه¸، خاّصًة وأّن املّدعى عليه¸ املذكورت´ تخلّفتا عن املثول 
إليه¸".١٤٦ ما هو منسوب  إضافياً عىل صّحة  دليالً  ما يشّكل  استجوابه¸  املحكمة من أجل  أمام     

• وفئة رابعة، وقد شملت قضيتني، تّم فيهام استدعاء عنارص مكتب اآلداب الذين شاركوا يف التحقيقات األولية 

ثبوت الرضب  نتيجة، رغم  أّي  التحقيق ك¸ أرشنا سابقاً.١٤٧ وÍ يرتتّب عىل ذلك  إليهم حول إجراءات  لالست¸ع 
الحالت´.١٤٨ إحدى  يف  العدلية  الضابطة  من  رقيب  بإقرار 

مجهول:       مصدر  من  املعلومات  ب. 

من  عدد  يُسّجل حصول  حيث  أيضا،  وهنا  املصدر:  املحّددة  غ�  املعلومات  ومنها  االستخباراتية  "املعلومات"   -

األخذ  الحكم  قضاة  رفض  إىل  باملقابل  اإلشارة  تجدر  آخر،  دليل  أّي  دون  من  معلومات  أساس  عىل  االّدعاءات 

أساس  عاّم عىل  مكان  أُوقْفَن يف  نساء  تربئة  ¿ّت  وهكذا،  آخر.  دليل  أّي  عن  إثبات ùعزل  كوسيلة  باملعلومات 

تسهيلها،  أو  الدعارة  م¸رستهّن  عليهّن  املّدعى  جميع  إنكار  ظّل  يف  القايض  رأى  الحالة،  هذه  ففي  املعلومات. 

٥۲۳ عقوبات بحّق أّي منهم،  أن امللّف أضحى "خالياً من أي دليل جازم من شأنه أن يوفّر عنارص جرم املادة 

الحالة  يف  أفْدَن  عليهّن  املّدعى  النساء  وكانت  افرتاضاً".١٤٩  العنارص  لهذه  املحّققة  األفعال  افرتاض  يسّوغ  وال 

٤١

الجزاI يف ب�وت  القايض املنفرد  الصادر عن  الحكم   ،(٧١ ٢٠٠٩/٦/١٠ (الحكم رقم  الجزاI يف ب�وت (خوري) يف  القايض املنفرد  الصادر عن  الحكم   ١٤٤

٧٥)، الحكم الصادر  ٢٠١٠/٤/٢٩ (الحكم رقم  القايض املنفرد الجزاI يف ب�وت (نصار) يف  ٧٤)، الحكم الصادر عن  ٢٠٠٩/٩/١٧ (الحكم رقم  (خوري) يف 

القايض املنفرد الجزاI يف كرسوان (غالب) يف  ٧٦)، الحكم الصادر عن  ٢٠١٠/١٠/١٨ (الحكم رقم  القايض املنفرد الجزاI يف ب�وت (خوري) يف  عن 

القايض  الصادر عن  الحكم   ،(٩١ ٢٠١٠/٩/٣٠ (الحكم رقم  الجزاI يف كرسوان (غالب) يف  املنفرد  القايض  الصادر عن  الحكم   ،(٨١ ٢٠١٠/٢/١ (الحكم رقم 

  ٢٠١٠/١/٢٨ النبطية (بدر) يف  الجزاI يف  املنفرد  القايض  الصادر عن  الحكم   ،(٩٦ ٢٠١٠/١٠/٢١ (الحكم رقم  الجزاI يف كرسوان (غالب) يف  املنفرد 

(١٠٤ (الحكم رقم 

(٢٠ ٢٠٠٥/٥/٣٠ (الحكم رقم  الحّجار) يف  الجزاI يف ب�وت (هاÄ حلمي  املنفرد  القايض  الصادر عن  الحكم   ١٤٥

(٤٥ ٢٠٠٦/١٢/٢٨ (الحكم رقم  الجزاI يف ب�وت (مكنا) يف  القايض املنفرد  الصادر عن  الحكم   ١٤٦

الجزاI يف بعبدا  املنفرد  القايض  الصادر عن  ٥٨) والحكم  (الحكم رقم   ٢٠٠٧/٦/٢٨ الجزاI يف ب�وت (مكّنا) يف  املنفرد  القايض  الصادر عن  الحكم   ١٤٧

(١٠٩ ٢٠١١/٢/٢ (الحكم رقم  (منصور) يف 

(٥٨ ٢٠٠٧/٦/٢٨ (الحكم رقم  الجزاI يف ب�وت (مكّنا) يف  القايض املنفرد  الصادر عن  الحكم   ١٤٨

(٣٢ ٢٠٠٦/٣/٣٠ (الحكم رقم  الجزاI يف ب�وت (مكّنا) يف  القايض املنفرد  الصادر عن  الحكم   ١٤٩



واملرح".  الفرح  وتأم´ جوٍّ من  والغناء  والرقص  الخاصة  الحفالت  املشاركة يف  يقترص عىل  "أّن عملهّن  املذكورة 

: ففي¸ من  ّ́ - وال يختلف األمر بشأن كتاب املعلومات املنظّم من قبل مكتب ح¸ية اآلداب نفسه بتاريخ مع

شأن هذا الكتاب أن يشّكل دليالً عىل ثبوت الفعل، فقد رفض القضاء باملقابل اعتباره دليالً كافياً يف غياب أّي 

الحكم:  امللّف. فقد جاء يف  دليل آخر يف 

مكتب ح¸ية  قبل  من  املنظّم  املعلومات  كتاب  يف  ورد  ما  هو  امللّف  يف  املتوفّر  الوحيد  الدليل  أّن  "حيث     

   اآلداب؛ وحيث أّن كتاب املعلومات هذا ليس من شأنه أن يشّكل بحّد ذاته دليالً كافياً إلدانة املّدعى عليها 

عليها  املّدعى  تواجد  إىل  أشار  قد  املعلومات  محرض  أّن  الثابت  من  أنّه  سيّ¸  عقوبات،   ٥۲۳ املادة  بجرم     

 Í األمكنة  لتلك  املذكور  للمكتب  تابع´  عنارص  مراقبة  رغم  أنّه وعىل  إالّ   ،... وملهى   ... مقهى  املستمّر يف     

معها؛ والتحقيق  إليها  االست¸ع  إمكانية  دون  ما حال  فيها،  عليها  املّدعى  تواجد  لها   ّ́ يتب    

عليها  املّدعى  قيام  الجزم  يثبت عىل وجه  دليل  أّي  من  فارغاً  امللّف  يضحى  تقّدم،  ما  أنّه، يف ضوء     وحيث 

   ù¸رسة الدعارة الرسية، ويقتيض بالتايل إعالن براءتها من جرم املادة ٥۲۳ عقوبات للشّك ولعدم كفاية الدليل."

املعلومات  "كتاب  عن  الكامل  الدليل  صفة  نفي  عىل  استقّر  الذي  االجتهاد  مع  الحكم  هذا  يت¸ىش  وبالواقع، 

تقدير  من  املحكمة  لتتمّكن  تضّمنها  التي  املعلومات  مصدر  عن  يفيد  "ال  أنّه  طاملا  أمنية"  مراجع  عن  الصادر 
وثبوتها."١٥٠ صّحتها 

أّي  العدلية من دون  الضابطة  بناًء عىل شبهات  فيها  أُّدعَي عليهنَّ  املّدعى عليهّن يف حاالت  - كذلك ¿ّت تربئة 

دليل آخر. ف"إذا كان من الجائز االعت¸د عىل مجرّد الشبهات لدى قضاة االّدعاء العام والظّن فإّن اإلدانة من 

س عىل أدلّة قاطعة".١٥١ وهذا ما نقرأه يف إحدى  قبل قضاء الحكم يجب أن تكون مبنيّة عىل اليق´ التاّم املؤسَّ

فاألدلّة  الطريق،  التوقيف عىل جانب  مكان  تواجده¸ يف  بّررتا سبب  بعدما  امرأت´  تربئة  إىل  آلت  التي  القضايا 

املتوفّرة يف امللّف هي "مجرّد شبهة من عنارص الدورية األمنية". وقد أفادت األوىل أنّها كانت تنتظر طليقها برفقة 

قضية  ويف  الحاجيّات.١٥٢  بعض  لرشاء  السوق  إىل  متوّجهة  كانت  أنّها  الثانية  أفادت  في¸  التوقيف،  عند  أوالدها 

جديّة  أدلة  أّي  امللّف  يف  يثبت   Í والفيليبنية  الس�لنكية  التابعية  من  نساء  ثالث  براءة  القايض  أعلن  أخرى، 

ويعيشان  بالتسهيل  عليه  باملّدعى  عالقة  عىل  أنّها  األوىل  أفادت  فقد  الدعارة.  م¸رسة  عىل  بإقدامهّن  وقاطعة 

 ١٥٣.Äيف الغرفة نفسها بين¸ أفادت األخريان أنّه¸ تعيشان يف غرفة واحدة وأّن إحداه¸ عىل عالقة برجل لبنا

الضابطة  شبهات  من  التثبّت  يف  التشّدد  دون  من  عليهم  املّدعى  إدانة  فيها  ¿ّت  حالة  ُسّجلت  املقابل،  يف 

أُوقفَن  أنهّن  املحرض  يف  وورد  واملكان  اليوم  نفس  يف  العام  الطريق  عىل  نساء  أربع  توقيف  تّم  فقد  العدلية. 

اعرتفت  معهّن،  وبالتحقيق  متفاوتة".  مالية  مبالغ  لقاء  الدعارة  مل¸رسة  زبائن  اصطياد  بجرم  املشهود  "بالجرم 

تّم  العام. وقد  الطريق  بالتبص� عىل  تقوم  أنّها  الرابعة ذلك وأفادت  أنكرت  بين¸  الدعارة  ثالٌث منهّن ù¸رسة 

ح¸ية  مكتب  شبهات  باستثناء  امللّف  يف  دليل  أّي  ظهور  عدم  رغَم  باألخريات  أسوًة  وإدانتها  بحّقها  االدعاء 

توقيفها.  أّدت إىل  اآلداب والتي 

٢٠٠٢/١٠/٢٩ تاريخ   ٢٤٥ رقم  ب�وت  الجزائية  التمييز  ١٥٠ محكمة 

الجزاI يف كرسوان  املنفرد  القايض  الصادر عن  ٥٣) والحكم  (الحكم رقم   ٢٠٠٧/٣/٢٩ الجزاI يف ب�وت (مكّنا) يف  املنفرد  القايض  الصادر عن  الحكم   ١٥١

(٨٩ (غالب) يف ٢٠١٠/٧/٢٧ (الحكم رقم 

(٥٣ ٢٠٠٧/٣/٢٩ (الحكم رقم  الجزاI يف ب�وت (مكّنا) يف  القايض املنفرد  الصادر عن  الحكم   ١٥٢

(٨٩ ٢٠١٠/٧/٢٧ (الحكم رقم  القايض املنفرد الجزاI يف كرسوان (غالب) يف  ١٥٣ الحكم الصادر عن 

٤٢



التحقيقات:       وصّحة  والك´ئن  املخربون  ج. 

ك¸ تجدر اإلشارة يف هذا السياق إىل اللجوء إىل املخربين إلثبات الجرم، يف ظروف وضمن رشوط ملتبسة وفق 

يف  فقط  ليس  أساسياً  دوراً  أّدى  قد  املخرب  أّن   ّ́ تب رصدها،  تّم  التي  الحاالت  ففي  اإلجراءات.   Nم يف  بيّّناه  ما 

الزبون  أداء دور  السياق عن  يتوّرع يف هذا   Í أنّه بل  الحّض عليها،  يف  أيضاً  إðّا  الدعارة،  الكشف عن م¸رسة 

هذه  وضوح  ورغم  عليه.  الشفوي  الجنس  ¿ارس  وهي  ُضبطت  التي  املرأة  (حالة  الجنسية  نزواته  وإرضاء 

قانوناً.  املستخدمة  األساليب  صّحة  لجهة  نتيجة  أّي  عليها  يرتّب   Í القايض  فإّن  امللّفات،  بعض  يف  امل¸رسة 

وتجدر اإلشارة إىل حالة يتيمة استجوب فيها القايض عنرصاً من مكتب اآلداب حول كيفية نصب كم´ بواسطة 

مخرب استدرج املّدعى عليه¸ عرب اتّصال هاتفي للقاء به مل¸رسة الدعارة وقد اكتفى القايض باإلجابة التي أدىل 

أخرى.١٥٤  بتفاصيل  اإلدالء  دون  التحقيق  ُذكرت يف محرض  التي  لآللية  وفقاً  الكم´  ترتيب  تّم  بأنّه  العنرص  بها 

صّحتها.  بشأن  جدل  أّي  دون  من  مداهمة  إليها  توّصلت  التي  بالنتائج  شّكك  حكم  إىل  اإلشارة  تجدر  باملقابل، 

التاسعة  الساعة  يف  اللقاء  عىل  االتّفاق  تّم  أنّه  اآلداب  ح¸ية  مكتب  أمام  عليهم  املّدعى  أقوال  من   ّ́ ف"يتب

معلومات  تلّقت  أن  بعد  العارشة  الساعة  يف  الدورية  انتقلت  وقد  الهاتف،  عرب   ۲۰۰۳/۷/۲۱ تاريخ  من  صباحاً 

إىل  القايض  خلص  وقد  واملداهمة"  التحقيقات  مبارشة  كيفية  حول  جديّة  شكوكاً  يث�   ّ̧ م املوضوع  هذا  عن 

إعالن براءة املّدعى عليهم بسبب هذه الشكوك إضافة إىل تضارب أقوال املّدعى عليهم بشأن مقدار البدل.١٥٥ 

الجرمي:       والعطف  الوشاية  د. 

تّم  الحاالت،  هذه  بعض  ويف  امرأة).   ۲۸) للوشاية  تبعاً  النساء  من  عدٍد  ضّد  املالحقة  جرت  بيانه،  سبق  ك¸ 

اثبات آخر. ففي  أّي  أْن يقوم يف امللّف  الوشاية فقط من دون  االدعاء عىل هؤالء أو إدانتهّن عىل أساس هذه 

التحقيقات  أثناء  أخرى  امرأة  إفادة  عىل  بناًء  استجوابها  يتّم  أْن  دون  غيابياً  امرأة  إدانة  ¿ّت  الحاالت،  إحدى 

األولية بأنّها "تعرف املّدعى عليها ... التي تعمل أيضاً يف مجال الدعارة الرسية".١٥٦ ويف حالة أخرى، ¿ّت إدانة 

يقمَن  املركز  يف  املدلكات  كّل  بأّن  أخريات  مدلّكات  إفادة  عىل  بناء  تدليك  مركز  يف  يعملَن  مدلّكات  سّت 

إفادته.١٥٧  املدلّكات يف  استثنى إحدى  املركز  أحد موظفي  أّن  زبائن، عل¸ً  الدعارة مع  ù¸رسة 

الدعارة.  أيضاً  ¿ارس  راشدة  امرأة  ùساعدة  الدعارة  ù¸رستها  قارصة  عليها  مّدعى  اعرتفت  حالة  إىل  ونش� 

العقاب  من  للتفلّت  منها  محاولة  (الراشدة)  عليها  املّدعى  "إنكار  أّن  القايض  رأى  آخر،  دليل  أّي  غياب  ورغم 

وإدالئها  القارصة،  عليها  املّدعى  اعرتاف  سي¸  و"ال  واألدلّة  بالوقائع  الثابت  فمن  إليها"  االلتفات  عدم  يقتيض 

املكان  لناحية  وسواه،   (...) مع  الجنس  (الراشدة)  عليها  واملّدعى  هي  م¸رسته  كيفية  حول  مفّصلة  ùعلومات 
الرسية".١٥٨ الدعارة  عليه¸ عىل م¸رسة  املّدعى  إقدام  واألشخاص  والزمان 

٤٣

(١٠٩ (الحكم رقم   ٢٠١١/٢/٢ الجزاI يف بعبدا (منصور) يف  املنفرد  القايض  الصادر عن  الحكم   ١٥٤

(١٠٢ (الحكم رقم   ٢٠٠٥/١/١٩ النبطية (بو سمرا) يف  الجزاI يف  املنفرد  القايض  الصادر عن  الحكم   ١٥٥

(٩٣ ٢٠١٠/١٠/١١ (الحكم رقم  القايض املنفرد الجزاI يف كرسوان (غالب) يف  ١٥٦ الحكم الصادر عن 

(٧٥ ٢٠١٠/٤/٢٩ (الحكم رقم  القايض املنفرد الجزاI يف ب�وت (نصار) يف  ١٥٧ الحكم الصادر عن 

(١٠٥ (الحكم رقم   ٢٠١٠/٥/١٠ النبطية (بدر) يف  الجزاI يف  املنفرد  القايض  الصادر عن  الحكم   ١٥٨



الزبائن:       شهادة  ه. 

ّ́ فيها وجود زبون معروف الهويّة، حيث يفيد  كذلك تّم االستناد إىل إفادات الزبائن يف معظم الحاالت التي تب

القيام بذلك قبل  املرأة عىل  اتّفق مع  أنّه  أو  املال مقابل خدمات جنسية  أقدم عىل دفع مبلغ من  أنّه  الزبون 

توقيفه¸.١٥٩ وقد ُسّجلت حالة أُوقفت فيها امرأتان مع رجل أفاد أنّه اتّفق مع إحداه¸ عىل االلتقاء من أجل 

انتهى  فقط،  معه  السهر  عىل  اتّفقتا  بأنه¸  عليه¸  املّدعى  تأكيد  ورغم  املال.  من  مبلغ  مقابل  الجنس  م¸رسة 

القايض إىل إدانته¸ "إلقدامه¸ عىل م¸رسة الدعارة" من دون أّي دليل آخر عل¸ً أّن إفادة الزبون، عىل افرتاض 
الدعارة.١٦٠ إالّ عىل محاولة م¸رسة  تدّل  صّحتها، ال 

وبالطبع، Cّة خطورة يف االستناد إىل شهادة "الزبون املفرتض" وحدها. فمن شأن ذلك أن يعطي أّي رجل أداة 

معيّنة.   مطالبه يف ظروف  مع  التجاوب  رùّا  يرفضَن  نساء  مواجهة  ابتزاز يف 

الطبي؟       الفحص  و. 

به¸  قام  حالت´  باستثناء  القضايا  هذه  يف  الرشعي  الطبيب  معاينة  إىل  اللجوء  غياب  إىل  اإلشارة  تجدر  هنا، 

 Í أنّه  إالّ  بالدعارة،  من ضلوعهّن  للتثبّت  ملعاينة طبيب رشعي  املوقوفات  بعض  بإخضاع  اآلداب  مكتب ح¸ية 

وهي  امرأة  أُوقفت  األوىل،  الحالة  ففي  ونتيجتها.  املحاكمة  مآل  عىل  ظاهر  أثر  أّي  التقارير  هذه  عىل  يرتتّب 

كُلّف  الذي  الرشعي،  الطبيب  خلص  وقد  الدعارة.  م¸رستها  وأنكرت  منزل  مداهمة  خالل  عارية  نصف 

ùعاينتها، بعدم وجود "م¸رسة جنسية جديدة"، ولكن الحظ وجود "إفرازات مهبلية ذي رائحة كريهة"، فقام 

يستخلص  أن  دون  أسبقياتها  وقرينة  العدلية  الضابطة  أقوال  عىل  بناًء  الدعارة  م¸رسة  بجرم  بإدانتها  القايض 

الثانية، فقد أكّد تقرير الطبيب الرشعي أّن غشاء بكارة امرأت´  أّما يف الحالة  أّي نتيجة من الفحص الطبي.١٦١ 

كانتا قد أُوقفتا أمام فندق ال يزال سلي¸، إّال أّن القايض أدانه¸ بجرم م¸رسة الدعارة دون أّي إشارة إىل هذا 

مكتب  دورية  ومراقبة  املعلومات  عىل  اقترصت  التي  األّولية  والتحقيقات  االّدعاء  إىل  مستنداً  الطبي  التقرير 

اآلداب.١٦٢   ح¸ية 

النساء      سلوكيات  لضبط  كأداة  الدعارة  ز. جرم 

ك¸ تجدر اإلشارة إىل عدد من القرائن التي تّم االستناد إليها ضمن األدلّة أو كدليل حاسم يف امللّفات موضوع 

القرائن  بناًء عىل هذه  الدعارة  بجرم م¸رسة  األقّل  امرأة عىل   ۲٥ إدانة  ¿ّت  أنّه  إىل  اإلشارة  وتجدر  الدراسة. 

حرصاً ومن دون أّي دليل آخر. وأهّم هذه القرائن اآلتية: 

- قرينة التغيّب عن جلسات املحاكمة١٦٣، واإلشكالية التي تطرحها هذه القرينة هي أنّها ال تأخذ بع´ االعتبار 

التي  الضغوط  أو  النساء  لهؤالء  االجت¸عية  الظروف  حتى  أو  م¸ثلة،  دعوى  حضور  يسبّبه  قد  الذي  اإلحراج 

الجزاI يف ب�وت  املنفرد  القايض  الصادر عن  الحكم   ،(١ (الحكم رقم   ٢٠٠٥/١/٧ الجزاI يف ب�وت (خميس) يف  املنفرد  القايض  الصادر عن  الحكم   ١٥٩

 ،(٧ ٢٠٠٥/٢/٢٢ (الحكم رقم  الحّجار) يف  الجزاI يف ب�وت (هاÄ حلمي  املنفرد  القايض  الصادر عن  الحكم   ،(٤ ٢٠٠٥/١/٢٧ (الحكم رقم  (خميس) يف 

الجزاI يف  املنفرد  القايض  الصادر عن  الحكم   ،(٨ (الحكم رقم   ٢٠٠٥/٢/٢٢ الحّجار) يف  الجزاI يف ب�وت (هاÄ حلمي  املنفرد  القايض  الصادر عن  الحكم 

٢٠٠٥/٢/٢٤ (الحكم رقم  الجزاI يف ب�وت (خميس) يف  املنفرد  القايض  الصادر عن  الحكم   ،(٩ ٢٠٠٥/٢/٢٢ (الحكم رقم  الحّجار) يف  ب�وت (هاÄ حلمي 

املنفرد  القايض  الصادر عن  الحكم   ،(٢٢ (الحكم رقم   ٢٠٠٥/٥/٣٠ الحّجار) يف  الجزاI يف ب�وت (هاÄ حلمي  املنفرد  القايض  الصادر عن  الحكم   ،(١١

 ٢٠١١/٣/١٥ القايض املنفرد الجزاI يف كرسوان (شاه´) يف  ٣٧)، الحكم الصادر عن  ٢٠٠٦/٦/٢٦ (الحكم رقم  الحّجار) يف  الجزاI يف ب�وت (هاÄ حلمي 

(١١٩ (الحكم رقم 

(١١ ٢٠٠٥/٢/٢٤ (الحكم رقم  الجزاI يف ب�وت (خميس) يف  القايض املنفرد  الصادر عن  الحكم   ١٦٠

(١٠١ ٢٠١٠/٦/٢٣ (الحكم رقم  الجزاI يف زحلة (منصور) يف  املنفرد  القايض  الصادر عن  الحكم   ١٦١

(٤ ٢٠٠٥/١/٢٧ (الحكم رقم  الجزاI يف ب�وت (خميس) يف  القايض املنفرد  الصادر عن  الحكم   ١٦٢

اليه." ما هو مسند  قرينة عىل صحة  يتخذ من غيابه  ان  فللقايض  املعدة الستجوابه)  (الجلسة  املدعى عليه عنها  "اذا غاب  ا.م.ج.:  ١٦٥ من  املادة   ١٦٣

٤٤

ظهر  إذا  سيّ¸  وال  التحرّك  لحرية  افتقادهّن  عىل  دليالً  التغيّب  يكون  أن  احت¸ل  عن  فضالً  هذا  عليهّن.  ُ¿ارس 

منظّمة.   شبكات  يف  انخراطهّن  احت¸ل  امللّف  من 

مكتب  مدّونات  إðّا  العديل  السجّل  يف  الواردة  األحكام  ليست  باألسبقيات  املقصود  وبالطبع  األسبقيّات،   -

الجرم  إىل  فيه  التحقيق  يجِر   Í إخبار  من  وترتاوح  وصدقيّتها،  قيمتها  يف  جذرياً  تختلف  والتي  العاّمة،  اآلداب 

باالشتباه، هذا عدا عن عدم وجود حدود زمنيّة لألسبقيّات املدّونة لدى املكتب. وخطورة هذه  املشهود مروراً 

من  التحّرر  إمكانية  من  الدعارة  مجال  يف  منخرطات  بأنهّن  اشتُِبَه  اللوا4  السيّدات  حرمان  يف  تكمن  القرينة 

وكتاب  القرينة  هذه  ب´  املزاوجة  تتّم  ح´  هو  األمر  يف  ما  وأخطر  ضدهّن.  جاهزة  قرينة  يبقى  الذي  املايض 

تصدر  ما  (غالباً  أساس خربيّة  الجرائم وص¸ً عىل  أك1  أحد  املالحقة يف  فتحصل  املصدر،  املحّدد  املعلومات غ� 

أرشيفه.    أساس  الحكم عىل  املكتب)، ويصدر  داخل  من 

يف  كراقصة  النساء  إحدى  عمل  أيضاً  أو  الليلية،١٦٥  املرابع  يف  الرشقي  الرقص  مجال  يف  أو  البار،١٦٤  يف  عملها   -

الزبائن  اللييل الصطياد  امللهى  تتواجد يف  أنّها  قرينة عىل  يشّكل   ّ̧ م األموال،١٦٦  تتقاىض  أن  اللييل دون  امللهى 

وتأم´ األموال . وهذا األمر يعكس بالطبع وص¸ً لهذه املهن التي من الالفت أنّها تحصل تحت إرشاف األجهزة 

السيّدات  ùصائر  تحّك¸ً  أك1  األمنية  األجهزة  تصبح  أن  الطبيعي  من  لذلك،  وتبعاً  ملراقبتها.  وتخضع  األمنية 

مشفوٍع  معلومات  بكتاب  ضدهّن  دعوى  تحريك  املمكن  من  يصبح  والتي  األماكن،  هذه  يف  يعملَن  اللوا4 

جميع  تُْقِدم  حيث  لييل  ملهى  يف  العمل  قرينة  استخدام  نقرأ  نفسه،  االتجاه  ويف  هنالك.  عملهّن  بقرينة 

العامالت فيه عىل م¸رسة الدعارة،١٦٧ أو أيضاً قرينة ورود اسم املرأة املّدعى عليها يف قيد العامالت يف املّساج 

القرينة الفت  بهذه  واألخذ  فيه،١٦٨  دعارة  تّم ضبط حاالت  مركز  عملها يف  اآلداب يف حال  مكتب ح¸ية  لدى 

الدعارة. بتنظيم  اآلداب  قرينة ضّد مكتب ح¸ية  نفسه  الوقت  أن يشّكل يف  أّن من شأنه  طاملا 

أمام  للشبهات  مث�  بوضع  وقوفها  أو  زبون،١٦٩  ملالقاة  حرضت  حيث  فندق  أمام  أو  عام  مكان  يف  توقيفها   -

أðاط  لفرض  استخدامها  إمكانية  هي  القرينة  هذه  وخطورة  مفاتنها١٧٠.   ّ́ تب مث�ة  ثياباً  ترتدي  وهي  الفندق، 

النساء. ويف االتّجاه نفسه، نقرأ قرينة تواجد املرأة املّدعى عليها داخل ملهى حتى ساعة  معيّنة عىل سلوكيّات 

وقت  الذكرية  األوقية  عىل  العثور  أيضاً  أو  فندق١٧٢.  مقابل  الزبون  مع  تواجدها  أو  الليل١٧١  من  متأّخرة 
جنسية.١٧٤ عالقة  بإقامة  نيّة  عىل  قرينة  تشّكل  والتي  التوقيف١٧٣ 



الزبائن:       شهادة  ه. 

ّ́ فيها وجود زبون معروف الهويّة، حيث يفيد  كذلك تّم االستناد إىل إفادات الزبائن يف معظم الحاالت التي تب

القيام بذلك قبل  املرأة عىل  اتّفق مع  أنّه  أو  املال مقابل خدمات جنسية  أقدم عىل دفع مبلغ من  أنّه  الزبون 

توقيفه¸.١٥٩ وقد ُسّجلت حالة أُوقفت فيها امرأتان مع رجل أفاد أنّه اتّفق مع إحداه¸ عىل االلتقاء من أجل 

انتهى  فقط،  معه  السهر  عىل  اتّفقتا  بأنه¸  عليه¸  املّدعى  تأكيد  ورغم  املال.  من  مبلغ  مقابل  الجنس  م¸رسة 

القايض إىل إدانته¸ "إلقدامه¸ عىل م¸رسة الدعارة" من دون أّي دليل آخر عل¸ً أّن إفادة الزبون، عىل افرتاض 
الدعارة.١٦٠ إالّ عىل محاولة م¸رسة  تدّل  صّحتها، ال 

وبالطبع، Cّة خطورة يف االستناد إىل شهادة "الزبون املفرتض" وحدها. فمن شأن ذلك أن يعطي أّي رجل أداة 

معيّنة.   مطالبه يف ظروف  مع  التجاوب  رùّا  يرفضَن  نساء  مواجهة  ابتزاز يف 

الطبي؟       الفحص  و. 

به¸  قام  حالت´  باستثناء  القضايا  هذه  يف  الرشعي  الطبيب  معاينة  إىل  اللجوء  غياب  إىل  اإلشارة  تجدر  هنا، 

 Í أنّه  إالّ  بالدعارة،  من ضلوعهّن  للتثبّت  ملعاينة طبيب رشعي  املوقوفات  بعض  بإخضاع  اآلداب  مكتب ح¸ية 

وهي  امرأة  أُوقفت  األوىل،  الحالة  ففي  ونتيجتها.  املحاكمة  مآل  عىل  ظاهر  أثر  أّي  التقارير  هذه  عىل  يرتتّب 

كُلّف  الذي  الرشعي،  الطبيب  خلص  وقد  الدعارة.  م¸رستها  وأنكرت  منزل  مداهمة  خالل  عارية  نصف 

ùعاينتها، بعدم وجود "م¸رسة جنسية جديدة"، ولكن الحظ وجود "إفرازات مهبلية ذي رائحة كريهة"، فقام 

يستخلص  أن  دون  أسبقياتها  وقرينة  العدلية  الضابطة  أقوال  عىل  بناًء  الدعارة  م¸رسة  بجرم  بإدانتها  القايض 

الثانية، فقد أكّد تقرير الطبيب الرشعي أّن غشاء بكارة امرأت´  أّما يف الحالة  أّي نتيجة من الفحص الطبي.١٦١ 

كانتا قد أُوقفتا أمام فندق ال يزال سلي¸، إّال أّن القايض أدانه¸ بجرم م¸رسة الدعارة دون أّي إشارة إىل هذا 

مكتب  دورية  ومراقبة  املعلومات  عىل  اقترصت  التي  األّولية  والتحقيقات  االّدعاء  إىل  مستنداً  الطبي  التقرير 

اآلداب.١٦٢   ح¸ية 

النساء      سلوكيات  لضبط  كأداة  الدعارة  ز. جرم 

ك¸ تجدر اإلشارة إىل عدد من القرائن التي تّم االستناد إليها ضمن األدلّة أو كدليل حاسم يف امللّفات موضوع 

القرائن  بناًء عىل هذه  الدعارة  بجرم م¸رسة  األقّل  امرأة عىل   ۲٥ إدانة  ¿ّت  أنّه  إىل  اإلشارة  وتجدر  الدراسة. 

حرصاً ومن دون أّي دليل آخر. وأهّم هذه القرائن اآلتية: 

- قرينة التغيّب عن جلسات املحاكمة١٦٣، واإلشكالية التي تطرحها هذه القرينة هي أنّها ال تأخذ بع´ االعتبار 

التي  الضغوط  أو  النساء  لهؤالء  االجت¸عية  الظروف  حتى  أو  م¸ثلة،  دعوى  حضور  يسبّبه  قد  الذي  اإلحراج 

ظهر  إذا  سيّ¸  وال  التحرّك  لحرية  افتقادهّن  عىل  دليالً  التغيّب  يكون  أن  احت¸ل  عن  فضالً  هذا  عليهّن.  ُ¿ارس 

منظّمة.   شبكات  يف  انخراطهّن  احت¸ل  امللّف  من 

مكتب  مدّونات  إðّا  العديل  السجّل  يف  الواردة  األحكام  ليست  باألسبقيات  املقصود  وبالطبع  األسبقيّات،   -

الجرم  إىل  فيه  التحقيق  يجِر   Í إخبار  من  وترتاوح  وصدقيّتها،  قيمتها  يف  جذرياً  تختلف  والتي  العاّمة،  اآلداب 

باالشتباه، هذا عدا عن عدم وجود حدود زمنيّة لألسبقيّات املدّونة لدى املكتب. وخطورة هذه  املشهود مروراً 

من  التحّرر  إمكانية  من  الدعارة  مجال  يف  منخرطات  بأنهّن  اشتُِبَه  اللوا4  السيّدات  حرمان  يف  تكمن  القرينة 

وكتاب  القرينة  هذه  ب´  املزاوجة  تتّم  ح´  هو  األمر  يف  ما  وأخطر  ضدهّن.  جاهزة  قرينة  يبقى  الذي  املايض 

تصدر  ما  (غالباً  أساس خربيّة  الجرائم وص¸ً عىل  أك1  أحد  املالحقة يف  فتحصل  املصدر،  املحّدد  املعلومات غ� 

أرشيفه.    أساس  الحكم عىل  املكتب)، ويصدر  داخل  من 

يف  كراقصة  النساء  إحدى  عمل  أيضاً  أو  الليلية،١٦٥  املرابع  يف  الرشقي  الرقص  مجال  يف  أو  البار،١٦٤  يف  عملها   -

الزبائن  اللييل الصطياد  امللهى  تتواجد يف  أنّها  قرينة عىل  يشّكل   ّ̧ م األموال،١٦٦  تتقاىض  أن  اللييل دون  امللهى 

وتأم´ األموال . وهذا األمر يعكس بالطبع وص¸ً لهذه املهن التي من الالفت أنّها تحصل تحت إرشاف األجهزة 

السيّدات  ùصائر  تحّك¸ً  أك1  األمنية  األجهزة  تصبح  أن  الطبيعي  من  لذلك،  وتبعاً  ملراقبتها.  وتخضع  األمنية 

مشفوٍع  معلومات  بكتاب  ضدهّن  دعوى  تحريك  املمكن  من  يصبح  والتي  األماكن،  هذه  يف  يعملَن  اللوا4 

جميع  تُْقِدم  حيث  لييل  ملهى  يف  العمل  قرينة  استخدام  نقرأ  نفسه،  االتجاه  ويف  هنالك.  عملهّن  بقرينة 

العامالت فيه عىل م¸رسة الدعارة،١٦٧ أو أيضاً قرينة ورود اسم املرأة املّدعى عليها يف قيد العامالت يف املّساج 

القرينة الفت  بهذه  واألخذ  فيه،١٦٨  دعارة  تّم ضبط حاالت  مركز  عملها يف  اآلداب يف حال  مكتب ح¸ية  لدى 

الدعارة. بتنظيم  اآلداب  قرينة ضّد مكتب ح¸ية  نفسه  الوقت  أن يشّكل يف  أّن من شأنه  طاملا 

أمام  للشبهات  مث�  بوضع  وقوفها  أو  زبون،١٦٩  ملالقاة  حرضت  حيث  فندق  أمام  أو  عام  مكان  يف  توقيفها   -

أðاط  لفرض  استخدامها  إمكانية  هي  القرينة  هذه  وخطورة  مفاتنها١٧٠.   ّ́ تب مث�ة  ثياباً  ترتدي  وهي  الفندق، 

النساء. ويف االتّجاه نفسه، نقرأ قرينة تواجد املرأة املّدعى عليها داخل ملهى حتى ساعة  معيّنة عىل سلوكيّات 

وقت  الذكرية  األوقية  عىل  العثور  أيضاً  أو  فندق١٧٢.  مقابل  الزبون  مع  تواجدها  أو  الليل١٧١  من  متأّخرة 
جنسية.١٧٤ عالقة  بإقامة  نيّة  عىل  قرينة  تشّكل  والتي  التوقيف١٧٣ 

٤٥

الجزاI يف ب�وت  القايض املنفرد  الصادر عن  الحكم  ١) و  ٢٠٠٥/١/٧ (الحكم رقم  الجزاI يف ب�وت (خميس) يف  املنفرد  القايض  الصادر عن  الحكم   ١٦٤

(٤ ٢٠٠٥/١/٢٧ (الحكم رقم  (خميس) يف 

(١٦ ٢٠٠٥/٣/٢٤ (الحكم رقم  الحّجار) يف  الجزاI يف ب�وت (هاÄ حلمي  املنفرد  القايض  الصادر عن  الحكم   ١٦٥

(٦٢ ٢٠٠٧/١١/٨ (الحكم رقم  الجزاI يف ب�وت (الحبال) يف  القايض املنفرد  الصادر عن  ١٦٦ الحكم 

(١٢١ ٢٠١١/٣/٩ (الحكم رقم  الجزاI يف كرسوان (ابو سلي¸ن) يف  القايض املنفرد  ١٦٧ الحكم الصادر عن 

(٧٥ ٢٠١٠/٤/٢٩ (الحكم رقم  القايض املنفرد الجزاI يف ب�وت (نصار) يف  ١٦٨ الحكم الصادر عن 

الجزاI يف ب�وت  القايض املنفرد  الصادر عن  الحكم  ٣) و  ٢٠٠٥/١/١٣ (الحكم رقم  الجزاI يف ب�وت (خميس) يف  املنفرد  القايض  الصادر عن  الحكم   ١٦٩

(١٧ ٢٠٠٥/٣/٢٤ (الحكم رقم  الحّجار) يف  الجزاI يف ب�وت (هاÄ حلمي  القايض املنفرد  الصادر عن  ٤) والحكم  ٢٠٠٥/١/٢٧ (الحكم رقم  (خميس) يف 

(١٤ ٢٠٠٥/٣/٢٤ (الحكم رقم  الحّجار) يف  الجزاI يف ب�وت (هاÄ حلمي  املنفرد  القايض  الصادر عن  الحكم   ١٧٠

(٦٨ ٢٠٠٨/٥/٢٩ (الحكم رقم  الجزاI يف ب�وت (مكّنا) يف  القايض املنفرد  الصادر عن  الحكم   ١٧١

(٥٣ ٢٠٠٧/٣/٢٩ (الحكم رقم  الجزاI يف ب�وت (مكّنا) يف  القايض املنفرد  الصادر عن  الحكم   ١٧٢

الجزاI يف  املنفرد  القايض  الصادر عن  الحكم   ،(٦٠ ٢٠٠٧/٧/١٣ (الحكم رقم  الجزاI يف ب�وت (غ� مذكور) يف  املنفرد  القايض  الصادر عن  الحكم   ١٧٣

 ،(٩٢ ٢٠١٠/٩/٣٠ (الحكم رقم  ٧٦)، الحكم الصادر عن القايض املنفرد الجزاI يف كرسوان (غالب) يف  ٢٠١٠/١٠/١٨ (الحكم رقم  ب�وت (خوري) يف 

الجزاI يف  املنفرد  القايض  الصادر عن  ١٢٠) والحكم  (الحكم رقم   ٢٠١١/٤/١٣ (ابو سلي¸ن) يف  الجزاI يف كرسوان  املنفرد  القايض  الصادر عن  الحكم 

(١٢١ ٢٠١١/٣/٩ (الحكم رقم  كرسوان (ابو سلي¸ن) يف 

(١٢١ ٢٠١١/٣/٩ (الحكم رقم  الجزاI يف كرسوان (ابو سلي¸ن) يف  القايض املنفرد  ١٧٤ الحكم الصادر عن 



الجزاI يف ب�وت  املنفرد  القايض  الصادر عن  ١) والحكم  (الحكم رقم   ٢٠٠٥/١/٧ الجزاI يف ب�وت (خميس) يف  املنفرد  القايض  الصادر عن  الحكم   ١٧٥

(٥٠ ٢٠٠٧/٢/٨ (الحكم رقم  (مكّنا) يف 

(٦٧ ٢٠٠٨/٤/١٨ (الحكم رقم  الحّجار) يف  الجزاI يف ب�وت (هاÄ حلمي  املنفرد  القايض  الصادر عن  الحكم   ١٧٦

(١٧ ٢٠٠٥/٣/٢٤ (الحكم رقم  الحّجار) يف  الجزاI يف ب�وت (هاÄ حلمي  املنفرد  القايض  الصادر عن  الحكم   ١٧٧

املنفرد  القايض  الصادر عن  الحكم   ،(٨ (الحكم رقم   ٢٠٠٥/٢/٢٢ الحّجار) يف  الجزاI يف ب�وت (هاÄ حلمي  املنفرد  القايض  الصادر عن  الحكم   ١٧٨

(١٤ ٢٠٠٥/٣/٢٤ (الحكم رقم  الجزاI يف ب�وت (هاÄ حلمي الحّجار) يف 

(٧٠ ٢٠٠٩/٣/١٨ (الحكم رقم  الحّجار) يف  الجزاI يف ب�وت (هاÄ حلمي  املنفرد  القايض  الصادر عن  الحكم   ١٧٩

(٨١ ٢٠١٠/٢/١ (الحكم رقم  القايض املنفرد الجزاI يف كرسوان (غالب) يف  ١٨٠ الحكم الصادر عن 

(٦٤ ٢٠٠٧/١٠/١٥ (الحكم رقم  الحّجار) يف  الجزاI يف ب�وت (هاÄ حلمي  املنفرد  القايض  الصادر عن  الحكم   ١٨١

٤٦

مشابهة  إثبات  وسائل  إىل  الدعارة  تسهيل  جرم  إلثبات  استند  القايض  أّن  إىل  اإلشارة  تجدر  ذلك،  موازاة  يف 

وإفادات  األولية  التحقيقات  يف  اإلقرار  ومنها  الرسية،  الدعارة  م¸رسة  جرم  إلثبات  استُخِدمت  التي  للوسائل 

تسهيل  يف  األسبقيّات  وقرينة  املحاكمة  جلسات  عن  الغياب  وقرينة  الذكرية)  (األوقية  واملضبوطات  الزبائن 

املرأة١٧٥  تعمل  حيث  البار  استث¸ر  أو  كإدارة  ثابتة  وقائع  من  التسهيل  قرينة  القايض  استخلص  ك¸  الدعارة. 
النساء.١٧٧ لنقل  أجرة  سيارة  وامتالك  للزبائن١٧٦  الذكرية  األوقية  وبيع 

الذي يسّهل لها ذلك  الدعارة ضّد  القايض أقوال املرأة يف مجال  الذي يُطرح بشكل خاص: كيف يقيّم  والسؤال 

بها،  األخذ  يف  يتشّدد  أو  األقوال  هذه  يهمل  فهل  األقوال؟  هذه  تناقض  حال  يف  سيّ¸  وال  باستغاللها،  يقوم  أو 

بها  األخذ  إىل  øيل  أنّه  أم  يستغلّها؟  من  إزاَء  نفسها  عن ح¸ية  وعاجزة  لالنتقام  عرضة  املرأة  يجعل  نحٍو  عىل 

يظهر  جهة،  فمن  متضاربة:  توّجهات  نسّجل  هنا،  م¸ثلة؟  بحاالٍت  املحيطة  الظروف  توفّرها  التي  وبالقرائن 

ال  آخر١٧٨  دليل  أّي  دون  من  ولو  معها  مسّهل´  توّرط  بشأن  بالدعارة  عليها  املحكوم  أقوال  تصديق  إىل  توّجه 

سلّمت  قضيّة  يف  خاّص  بشكل  نقرأه  ما  وهذا  نفسها.  تلقاء  من  بذلك  فيها  املرأة  تبوح  التي  الحاالت  يف  سيّ¸ 

فيها امرأة نفسها للقوى األمنية وأقرّت ù¸رسة الدعارة يف غياب أّي مالحقات أو مذكّرات بحّقها بغيَة التخلّص 

رشوط  بشأن  بالدعارة  عليها  املحكوم  أقوال  بشأن  مختلفاً  توّجهاً  نلقى  باملقابل،  لها.١٧٩  املسّهل´  استغالل  من 

لقاء م¸رسة  أّي مردود مايل  أنه¸ ال تستفيدان من  األولية  التحقيقات  امرأتان خالل  أفادت  استغاللها.  ففي¸ 

مبلغ  إىل  إضافًة  له  بيعه¸  مقابل  املسّهل  من  مقطوعاً  مبلغاً  قبض  قد  زوجه¸  أّن  طاملا  الزبائن،  مع  الجنس 

"الزوج  أقوال  يف  جاء  ما  وفق  سوريا  يف  لزوجه¸  املال  ترسالن  أنّه¸  القايض  اعترب  منه،  شهرياً  يتقاضاه  محّدد 
واملسّهل"، من دون أن يقوم يف امللّف أّي دليل عىل ذلك.١٨٠

غياب  يف  به  يُعتدُّ  ال  جرمي  عطف  ùثابة  مشابهة  حاالت  يف  النساء  أقوال  اعتربت  أخرى  أحكاماً  فإّن  باملقابل، 
التسهيل.١٨١ عليه من جرم  املّدعى  تربئة  يفرض   ّ̧ م آخر  دليل  أّي 

٣. هذا االستغالل الذي ال يريد أحد أن يراه

إىل  ونسارع  الدراسة.  موضوع  األحكام  اعتمدتها  التي  التجريم  عنارص  مقاربة  بكيفية  اإلحاطة  سنحاول  هنا، 

إدانة  ويف  العنارص  هذه  تعريف  يف  متساهالً  أحياناً  بدا  القضاء  أّن  بوضوح  تظهر  األحكام  مراجعة  بأّن  القول 

الجرمية.  النيّة  توفّر  عند  التوقّف  دون  ومن  بالكامل  توفّرها  من  التأكّد  دون  من  بالدعارة  عليهّن  املّدعى 

واضحة  فكرًة  تعطي  أن  شأنها  من  أّن  طاملا  إثباتها،  الواجب  التجريم  عنارص  لدرس  بالغة  أهمية  Cّة  وبالطبع، 

٤. ما هي أركان الجرم: أين هي الواقعة؟



يُستثنى  الرسية؟ وهل  الدعارة  الجرم: ف¸ هي  فيه مالحقة هذا  تتّم  الذي  العام  واإلطار  اإلجراءات  عن سياق 

املعلومات  هي  وما  الدعارة؟  إىل  تؤدي  أن  يحتمل  منظّمة  مهٍن  يف  يعملَن  نساء  ¿ارسها  التي  الدعارة  منها 

معيّنة  أفعاٍل  بظروف  تتّصل  هي  وهل  املعلومات؟  هذه  إعطاء  بإمكانهم  الذين  األشخاص  هم  ومن  املطلوبة؟ 

ّ̧ يجعل اإلقرار بذلك كافياً؟  ّ̧ يستدعي  االست¸ع إىل الزبائن وتوثيق هويّاتهم أم أنّها تتّصل ù¸رسة مهنة م م

ال؟  أم  االستغالل  أساليب  النظر يف  يتسدعي   ّ̧ م الجرم  لتربير  القاهرة  القّوة  االعتبار  بع´  تُؤخذ  وهل 

أدناه:  نفّصله  ما  وهذا 

الدعارة: هويّة أم فعل مادي حصل يف زمان ومكان محّددين؟       أ. فعل 

هنا، تجدر اإلشارة بداية إىل أّن عدداً كب�اً من األحكام اكتفى باإلشارة إىل م¸رسة الدعارة الرسية دون تحديد 

اإلطار  تحديد  دون  من  عام  وبشكٍل  تسديده،  تّم  الذي  البدل  تحديد  أو  جنسية  خدمة  يشّكل  الذي  الفعل 

الدعارة"،  التحقيقات واألحكام: "م¸رسة  العبارات املستخدمة عادًة يف  الذي جرى فيه. ومن  (الزمان واملكان) 

الرسية"،  الدعارة  "تعاطي  الدعارة"،  "تعاطي  الرسية"،  الدعارة  أع¸ل  "م¸رسة  الرسية"،  الدعارة  "م¸رسة 

"امتهان  الرسية"،  الدعارة  "امتهان  املأجورة"،  الدعارة  مجال  يف  "تعمل  الرسية"،  الدعارة  مجال  يف  "العمل 

م¸رسة الدعارة الرسية". ويف حاالت أخرى، وفي¸ أشارت األحكام أو محارض التحقيق إىل العمل الجنيس، فإنّها 

و"مجامعة".  للجنس"،  كاملة  "م¸رسة  جنسية"،  "م¸رسات  الجنس"،  "م¸رسة  مثل  عاّمة  بعبارات  وصفته 

وبالطبع، هذا التعميم يسمح بإدانة نساء بجرم الدعارة من دون الحاجة إىل تقديم أّي إثبات عن اإلطار الذي 

تحييد  من  نفسه  اآلن  ويف  لالبتزاز  تعرّضهّن  إلمكانية  زيادة  من  ذلك  يستتبع  ما  مع  الفعل،  هذا  فيه  مارسَن 

الدعارة  مجال  "تعمل يف  املرأة  أّن  جاء  األحكام حيث  أحد  مثالً يف  نقرأه  ما   للمسّهل´. وهذا  وأحياناً  للزبائن 
الخليجي´".١٨٢ مع  الجنس  و¿ارس  املأجورة 

املمهِّدة  األفعال  تقويم  خالل  من  كفعل،  وتجرøها  كهويّة  الدعارة  تجريم  ب´  االلتباس  هذا  يظهر  وبالواقع، 

لتقديم الخدمة الجنسية لقاء بدل. وهذا ما نقرأه مثالً يف حالة أنكرت فيها املّدعى عليها م¸رسة الدعارة في¸ 

أدىل الزبون بوجود محاولة مل¸رسة الدعارة. فقد خلص القايض يف حاالت م¸ثلة إىل إدانة املّدعى عليها ù¸رسة 

مل¸رسة  ¿هيدي  تّرصف  أّي  بأّن  مفاُدها  للقايض  رؤيًة  يعكس  إðّا  التوّجه  وهذا  باملحاولة.١٨٣  وليس  الدعارة 

باملحاولة فقط.  بالفعل وليس  بإدانتها  ّ̧ يسمح  م الدعارة،  املرأة املذكورة يف  انخراط  إðّا يؤّرش إىل  الدعارة 

الدعارة،١٨٤ م¸رسة  محاولة  أساس  عىل  العيّنة  شملتهّن  اللوا4  من  فقط  نساء   ٦ إدانة  ¿ّت  فقد  باملقابل، 

¿ّكنهّن  وعدم  مالية  مبالغ  لقاء  معهم  الرسية  الدعارة  مل¸رسة  الزبائن  اصطياد  محاولة  أساس  عىل  وتحديداً 

األمنية.١٨٥  العنارص  قبل  من  بتوقيفهّن  يتمثّل  إرادتهّن  عن  خارج  بسبب ظرف  ذلك  من 

٤٧

(٢١ ٢٠٠٥/٥/٣٠ (الحكم رقم  الحّجار) يف  الجزاI يف ب�وت (هاÄ حلمي  املنفرد  القايض  الصادر عن  الحكم   ١٨٢

الجزاI يف  املنفرد  القايض  الصادر عن  ١١٧) والحكم  (الحكم رقم   ٢٠٠٩/٥/٢٧ الجزاI يف طرابلس (عالم) يف  املنفرد  القايض  الصادر عن  الحكم   ١٨٣

(١١ ٢٠٠٥/٢/٢٤ (الحكم رقم  ب�وت (خميس) يف 

الجزاI يف ب�وت  القايض املنفرد  الصادر عن  الحكم   ،  (٣٥ ٢٠٠٦/٥/٩ (الحكم رقم  الجزاI يف ب�وت (مكّنا) يف  القايض املنفرد  الصادر عن  الحكم   ١٨٤

(الحكم رقم   ٢٠٠٦/١١/٢٤ (الحبال) يف  الجزاI يف ب�وت  املنفرد  القايض  الصادر عن  الحكم   ،(٣٧ (الحكم رقم   ٢٠٠٦/٦/٢٦ الحّجار) يف  (هاÄ حلمي 

الجزاI يف  املنفرد  القايض  الصادر عن  الحكم    ،(٦٣ ٢٠٠٧/١٠/٦ (الحكم رقم  (الحبال) يف  الجزاI يف ب�وت  املنفرد  القايض  الصادر عن  الحكم   ،(٤١

(٦٤ ٢٠٠٧/١٠/١٥ (الحكم رقم  الحّجار) يف  ب�وت (هاÄ حلمي 

(٣٥ ٢٠٠٦/٥/٩ (الحكم رقم  الجزاI يف ب�وت (مكّنا) يف  القايض املنفرد  الصادر عن  الحكم   ١٨٥



ب. أّي خدمة؟       

الخدمة؟  هذه  أداء  بكيفية  املالحقة  سلطات  تدقّق  وهل  الدعارة؟  تشملها  التي  الخدمة  هي  ما  هنا:  السؤال 

إىل  وتالياً  إمتاعه جنسياً  أو  إثارة اآلخر  أّي خدمة تؤول إىل  الخدمة بحيث تشمل  تتوّسع يف تعريف  وهل هي 

الليلية أو من خالل مجالسة  التي قد تحصل يف املراقص واملالهي  فتح املجال أمام مالحقة االيحاءات الجنسية 

أساس  عىل  فيها  يعاقب  التي  الحاالت  تضييق  إىل  يؤدي  نحٍو  عىل  تضييقه  تحاول  العكس  عىل  أم  الزبائن، 

إدخال؟  يتخلّلها  التي  األفعال  إّال  تشمل  ال  وقد  معيّنة  أفعاالً  إّال  تشمل  ال  كأن  وتسهيلها  الدعارة  م¸رسة 

فأن  الخدمات.  من  معيّنة  أنواع  م¸رسة  عىل  كب�  بشكل  يؤثّر  فهو  محضاً  تقنياً  ليس  السؤال  هذا  وبالطبع، 

الفنانات،  عمل  بشأن  كربى  استفهام  عالمات  طرح  إىل  يؤدي  رùا  الجنسية  الخدمة  تفس�  يف  القضاة  يتوّسع 

شأن  من  أّن  ك¸  فعلية.  جنسية  م¸رسة  إىل  ذلك  يؤِد   Í ولو  حتى  البارات،  نادالت  أو  املراقص  داخل  حتى 

اإلشارة  تجدر  ذلك،  ولفهم  املسؤولية:  من  املسّهل´  إعفاء  اتجاه  يف  هاّمة  نتائج  إىل  يؤدي  أن  التعريف  تضييق 

فقد خلص  إدخال:  يتخلّلها   Í أفعال جنسية  الرسية عىل  الدعارة  أحكام  تطبيق  إمكانية  عدم  أعلنا   ْ́ إىل حكَم

القايض املنفرد الجزاI يف ب�وت إىل القول بأّن "اصطياد الزبائن عىل الطريق بغية مّص إحليلهم لقاء مبلغ من 

عقوبات   ٥۳۱ املادة  يف  عليه  املنصوص  الجرم  عىل  ينطبقان  فعالن  االكسرتا"١٨٧،  "املّساج  وخدمة  املال"١٨٦ 

تحس´  إىل  يؤدي  ال  م¸ثالً  موقفاً  إّن  وبالطبع،  عقوبات.   ٥۲٦ او   ٥۲٤ املادة  وليس  العامة)  لآلداب  (التعرّض 

الحالت´  يف  يؤدِّ   Í أنّه  ك¸  الحالت´،  كلتا  يف  سنة  إىل  تصل  العقوبة  أّن  بحيث  الدعارة  ¿ارس  التي  املرأة  وضع 

أّن  يبدو  انّه  إالّ  الجرم.  الرشاكة يف هذا  أو  التدّخل  إدانته عىل أساس  الذي ¿ّت  املسّهل  تغي� يف وضع  أّي  إىل 

ْ́ قد َعَدَل عن هذا التحليل للعنارص الجرمية وعاد واعترب يف أحكام الحقة أّن أفعاالً  القايض الذي أصدر الحكَم
عقوبات.١٨٨  ٥۲۳ املادة  يف  عليه  املنصوص  الرسية  الدعارة  تعريف  يشملها  م¸ثلة 

التحّقق  سياق  يف  ليس  متفرّقة،  جنسية  خدمات  الدراسة  موضوع  األحكام  يف  الدعارة  تعريف  شمل  باملقابل، 

فقد  أعاله،  إليه¸  املشار  للحكم´  وخالفاً  وهكذا،  الوقائع.  سياق رسد  يف  َعرَضاً  إðّا  التجريم،  عنارص  توفّر  من 

"املرح  أو  الزبائن"،١٨٩  "إحليل  "مّص"  أو  "اللعق"،  أو  ب"املداعبة"،  لقيامهّن  الدعارة  بجرم  نساء  إدانة  ¿ّت 

قوله  رغم  الدعارة  تعريف  األفعال  طبّق عىل هذه  األحكام  أحد  أّن  بل  ال  النشوة"١٩٠.  اإلحليل حتى  ومداعبة 

بأنّها ال تتضّمن "م¸رسة جنسية"١٩١. باملقابل، Í نجد يف العيّنة أّي إدانة عىل أساس املرافقة أو الخدمات التي 

املبدأ.  ّ̧ يجعل هذه األنشطة حرّة من حيث  م التقاء جسدي،  ال تؤدي إىل 

 ... محّل  إىل  باستمرار  يرتّدد  "بأنّه  الزبون  أفاد  حيث  الجنسية،  الخدمة  وصف  يف  األحكام  بعض  توّسعت  وقد 

بخلع  قامت  وقد  بتدليكه  للقيام   ... عليها  املّدعى  اختار  األخ�ة  املرّة  يف  وأنّه  لبنان،  يف  فيها  يكون  مرّة  كّل  يف 

بلغ  حتّى  وتلعقه  احليله  تداعب  وأخذت  مؤّخرتها  وعن  نهديها  عن  وكشفت  التدليك  عملية  أثناء  مالبسها 

(١٣ ٢٠٠٥/٣/٢٤ (الحكم رقم  الحّجار) يف  الجزاI يف ب�وت (هاÄ حلمي  املنفرد  القايض  الصادر عن  الحكم   ١٨٦

(٣٣ ٢٠٠٦/٣/٣٠ (الحكم رقم  الحّجار) يف  الجزاI يف ب�وت (هاÄ حلمي  املنفرد  القايض  الصادر عن  الحكم   ١٨٧

املنفرد  القايض  الصادر عن  ٥١) والحكم  (الحكم رقم   ٢٠٠٧/٢/٨ الحّجار) يف  الجزاI يف ب�وت (هاÄ حلمي  املنفرد  القايض  الصادر عن  الحكم   ١٨٨

(٥٢ ٢٠٠٧/٣/٢٣ (الحكم رقم  الجزاI يف ب�وت (هاÄ حلمي الحّجار) يف 

الجزاI يف ب�وت  املنفرد  القايض  الصادر عن  الحكم   ،(٤٤ (الحكم رقم   ٢٠٠٦/١٢/٢٨ الجزاI يف ب�وت (مكّنا) يف  املنفرد  القايض  الصادر عن  الحكم   ١٨٩

 ،(١٣ ٢٠٠٥/٣/٢٤ (الحم رقم  الحّجار) يف  الجزاI يف ب�وت (هاÄ حلمي  القايض املنفرد  ٥٠)، الحكم الصادر عن  ٢٠٠٧/٢/٨ (الحكم رقم  (مكّنا) يف 

الجزاI يف  املنفرد  القايض  الصادر عن  ٥٢)، والحكم  (الحم رقم   ٢٠٠٧/٣/٢٣ الحّجار) يف  الجزاI يف ب�وت (هاÄ حلمي  املنفرد  القايض  الصادر عن  الحكم 

(١٠٦ ٢٠٠٩/١١/٣٠ (الحكم رقم  بعبدا (رشتوÄ) يف 

(٨ ٢٠٠٥/٢/٢٢ (الحم رقم  الحّجار) يف  الجزاI يف ب�وت (هاÄ حلمي  القايض املنفرد  الصادر عن  الحكم   ١٩٠

(١٠٨ ٢٠١١/١/١٨ (الحكم رقم  الجزاI يف بعبدا (فرحات) يف  املنفرد  القايض  الصادر عن  الحكم   ١٩١

٤٨

وجسدها."١٩٢ صدرها  وùداعبة  بتقبيلها  يقوم  هو  كان  في¸  النشوة 

ال  والتي  بها  يقمَن  التي  الجنسية  الخدمات  مفّصل  وبشكل  معهّن  التحقيق  خالل  النساء  بعض  وصفت  ك¸ 

أبرز هذه األوصاف اآلتية:  أّي إدخال. ومن  يحصل فيها 

- "قمت بايصاله إىل النشوة دون أن أسمح له بإدخال قضيبه يف فرجي وقد فعلت ذلك مع ثالثة زبائن آخرين 

النشوة عىل طريقتي"،١٩٣  إىل  أوصلهم  بل كنت  منهم ùضاجعتي  أسمح ألّي  أن  املاضي´ دون  اليوم´  خالل 

- "إÄّ أخرج مع بعض الزبائن بغية تأم´ معيشتي حيث أقوم بوضع إحليل الزبون ب´ ثديّي لقاء بدل يرتاوح 
١٩٤،"Mما ب´ العرشة آالف واملائة دوالر أم�

وتجدر اإلشارة يف أك1 من حالة إىل خدمة "املّساج االكسرتا" وهو ما تّم تعريفه عىل أنّه "تدليك العضو التناسيل 

أو  مالية"١٩٦  مبالغ  لقاء  الزبائن  أحاليل  وفرك  "لعق  أنّه  عىل  أو  النشوة".١٩٥  بلوغ  حتى  اليد  بواسطة  للزبون 

الزبون".١٩٧  أمام  وتعّريها  مفاتنها  عن  املدلّكة  كشف   (...) النشوة  بلوغ  حتى  ولعقه  اإلحليل  "مداعبة 

ويف حاالت أخرى تّم التطّرق إىل طبيعة امل¸رسة الجنسية، حيث ¿ّت اإلشارة إىل ""م¸رسة الجنس يف املهبل"١٩٨ 

ذكر  ك¸  ساعة".٢٠٠  نصف  مّدتها  تتعّدى  ال  دخلة  عن  "عبارة  امل¸رسة  أّن  أو  للجنس"١٩٩  كاملة  "م¸رسة  أو 

الجنس  ù¸رسة  تقوم  "ال  أنّها  التحقيقات  خالل  العدلية  الضابطة  سؤال  عىل  إجابًة  عليهّن  املّدعى  من  العديد 

الجنس. م¸رسة  خالل  الذكري  الواقي  تستعمل  وأنّها  للطبيعة"  خالفاً 

 

البدل أو الكسب املادي؟       ج. 

هنا أيضاً، يظهر بنتيجة مراجعة األحكام التي شملتها العيّنة تراٍخ يف التثبّت من وجود البدل، فقد خلت أحكام 

كث�ة من أّي إشارة إىل قيمة البدل وأيضاً من عدم وضوح ماهيّة الخدمات الجنسية التي تسّدد البدالت املذكورة 

عنها: فال نعرف مثالً ما إذا كان البدل تسديداً مل¸رسة الجنس ليلًة كاملة أو لفعل جنيس يتّم خالل فرتة وجيزة.

إىل  اإلشارة  و¿ّت  منها،   ٪۳٤ يف  إطالقاً  البدل  يُذكر   Í باملقابل،  فقط.  الحاالت  من   ٪٤٦ البدل يف  ذكر  تّم  فقد 

حصول الخدمة الجنسيّة لقاء بدل أو مبالغ مالية، إðّا من دون تحديد قيمتها يف ۲۰٪ من الحاالت. ويف االتّجاه 

الخدمات  لقاء  بدل  أّي  تقبض   Í بأنّها  أدلت  التي  املرأة  لحجج  أهمية  أّي  يُْوِل   Í القايض  أّن  نلحظ  نفسه، 

الجنسية التي قّدمتها، وأّن املسّهل الذي تقيم عنده هو الذي يقبض هذه البدالت٢٠١، وكأðّا القايض يرى جرم 

أن  دون  ومن  منه،  املستفيد  الشخص  هّوية  عن  ùعزل  جنسية،  خدمة  لقاء  بدل  وجود  عند  متحّققاً  الدعارة 

بها. تقوم  التي  املرأة  إيجاباً عىل مسؤولية  أو  سلباً  ذلك  ينعكس 

الكحول  "استهالك  مثل  جنسية  غ�  أخرى  خدمات  لقاء  ُسّدَد  قد  البدل  بأّن  القول  يف  النظر  عدم  يُسّجل  ك¸ 

ومجالسة إحدى الفتيات."٢٠٢ ك¸ ال نلقى يف األحكام أّي جدل بشأن طبيعة البدل الذي يُسّدد لقاء خدمة جنسية، 

وتحديداً يف ما إذا كان يشمل املنافع العينيّة، التي رùّا تتحّقق يف الدعارة "الفاخرة" أم فقط املبالغ املالية. 

َعرَضاً) استنادا إىل إفادة  البدل (غالباً  التي ُذكرت فيها قيمة  البدل تراوح يف الحاالت  أّن  تجدر اإلشارة هنا إىل 

۱٥۰۰/۱، وأّن  لبنانية وألفي دوالر أم�M. أي ùعّدل  ألفي ل�ة  الزبون، ب´  أو  أو املسّهل  املرأة املحكوم عليها 

عىل  املسّهل  يستحصل  قد  حيث  الدعارة  يف  واملرأة  املسّهل  ب´  البدل  تقاسم  كيفية  عىل  نّصت  األحكام  بعض 

بدالٍت  التحقيقات  يف  الواردة  الترصيحات  حسب  النساء  من  العديد  تقايض  ورغم  قيمته.٢٠٣  من  معيّنة  نسبة 

امرأة   ۳۲) يتقاىض بدالٍت عالية نسبياً  مه¸ً منهّن كان  أّن عدداً  إّال  امرأة)  لبنانية (٦۰  ل�ة  ألف   ٥۰ تتعّدى  ال 

امرأة   ۱۳ ومنها  تقّدمها،  التي  الجنسية  الخدمات  لقاء  لبنانية  ل�ة  الف   ۱۷۰ عن  يزيد  بدالً  ّمنهنَّ  كل  تتقاىض 

۷٥۰ و۹۰۰ ألف).  تتقاىض كّل منهّن بدالً يرتاوح ب´ 

 

"الرسية"      الدعارة  مفهوم  د. 

البغاء، مفاده  العاّمة من  الصّحة  عنه يف قانون حفظ  نلقى تعريفاً  العقوبات،  املفهوم يف قانون  رغم ورود هذا 

أّن كّل امرأة تستسلم أليٍّ كان إلجراء الفحشاء بصورة مشهورة مقابل يشء من املال وتحاول التخلّص من أحكام 

اإلطار  خارج  م¸رستها  حال  يف  رسية  الدعارة  تكون  وتالياً،  ّرساً.٢٠٤  الدعارة  تتعاطى  أنّها  تُعترب  البغاء  قانون 

املقاهي  بنات  من  أو  املرخَّصة،  العموميّة  البيوت  يف  العامالت  النساء  من  تكون  أالّ  أي  ينظّمها  الذي   Äالقانو

تُطرح يف  التي  البيوت.٢٠٥ واإلشكالية  لهّن من خارج  املرّخص  الجنس  أو من عامالت  التالقي  بيوت  العامالت يف 

تراخيص؟  إعطاء  عن  اإلدارة  بإحجام  البغاء  قانون  تعطيل  تّم  بعدما  املفهوم  هذا  نفّرس  كيف  الصدد هي:  هذا 

العام (ك¸ هي حال أع¸ل  العامة لألمن  املنظّمة من املديرية  التي تحصل يف مجال األع¸ل  الدعارة  تَُعدُّ  وهل 

الفنانات واملدلّكات وعارضات األزياء)، أو املنظّمة من قوى األمن الداخيل، مكتب ح¸ية اآلداب (ك¸ هي حال 

كأّي دعارة أخرى؟  أع¸ل النادالت يف البارات) نظامية، أم أنها تقع تحت طائلة قانون العقوبات، ¿اماً 

بدايًة، تقتيض اإلشارة إىل أّن العيّنة املدروسة Í تشمل أيَّ امرأة تحمل ترخيصاً مل¸رسة الدعارة. وفي¸ عدا حكم 

إليها  للتنظي¸ت املشار  تأث�  أّي  الدعارة الرسية وغ� املنظّمة"٢٠٦ دون رشحها، ال نجد  واحد أشار إىل "م¸رسة 

يف مجال تجريم الدعارة. وهكذا Í تُسأل أّي امرأة إذا كانت تحمل ترخيصاً مل¸رسة الدعارة؛ ك¸ Í يجِر أّي بحث 

"الدعارة" و"الدعارة الرسية" كمرادف´.  تّم استخدام عبار4َْ  بشأن مفهوم "الرسية" بل 

من   ۷۷۰ (املادة  االدارية  األنظمة  مخالفة  أساس  عىل  الحاالت  إحدى  يف  مدلّكات  إدانة  ¿ّت  أنّه  إىل  نش�  ك¸ 

قانون العقوبات) ألنهّن غ� مسجَّالت يف قيود األمن العاّم وال يف سجّل املدلّكات لدى مكتب ح¸ية اآلداب إىل 

الدعارة.٢٠٧  إدانتهّن ù¸رسة  جانب 



ب. أّي خدمة؟       

الخدمة؟  هذه  أداء  بكيفية  املالحقة  سلطات  تدقّق  وهل  الدعارة؟  تشملها  التي  الخدمة  هي  ما  هنا:  السؤال 

إىل  وتالياً  إمتاعه جنسياً  أو  إثارة اآلخر  أّي خدمة تؤول إىل  الخدمة بحيث تشمل  تتوّسع يف تعريف  وهل هي 

الليلية أو من خالل مجالسة  التي قد تحصل يف املراقص واملالهي  فتح املجال أمام مالحقة االيحاءات الجنسية 

أساس  عىل  فيها  يعاقب  التي  الحاالت  تضييق  إىل  يؤدي  نحٍو  عىل  تضييقه  تحاول  العكس  عىل  أم  الزبائن، 

إدخال؟  يتخلّلها  التي  األفعال  إّال  تشمل  ال  وقد  معيّنة  أفعاالً  إّال  تشمل  ال  كأن  وتسهيلها  الدعارة  م¸رسة 

فأن  الخدمات.  من  معيّنة  أنواع  م¸رسة  عىل  كب�  بشكل  يؤثّر  فهو  محضاً  تقنياً  ليس  السؤال  هذا  وبالطبع، 

الفنانات،  عمل  بشأن  كربى  استفهام  عالمات  طرح  إىل  يؤدي  رùا  الجنسية  الخدمة  تفس�  يف  القضاة  يتوّسع 

شأن  من  أّن  ك¸  فعلية.  جنسية  م¸رسة  إىل  ذلك  يؤِد   Í ولو  حتى  البارات،  نادالت  أو  املراقص  داخل  حتى 

اإلشارة  تجدر  ذلك،  ولفهم  املسؤولية:  من  املسّهل´  إعفاء  اتجاه  يف  هاّمة  نتائج  إىل  يؤدي  أن  التعريف  تضييق 

فقد خلص  إدخال:  يتخلّلها   Í أفعال جنسية  الرسية عىل  الدعارة  أحكام  تطبيق  إمكانية  عدم  أعلنا   ْ́ إىل حكَم

القايض املنفرد الجزاI يف ب�وت إىل القول بأّن "اصطياد الزبائن عىل الطريق بغية مّص إحليلهم لقاء مبلغ من 

عقوبات   ٥۳۱ املادة  يف  عليه  املنصوص  الجرم  عىل  ينطبقان  فعالن  االكسرتا"١٨٧،  "املّساج  وخدمة  املال"١٨٦ 

تحس´  إىل  يؤدي  ال  م¸ثالً  موقفاً  إّن  وبالطبع،  عقوبات.   ٥۲٦ او   ٥۲٤ املادة  وليس  العامة)  لآلداب  (التعرّض 

الحالت´  يف  يؤدِّ   Í أنّه  ك¸  الحالت´،  كلتا  يف  سنة  إىل  تصل  العقوبة  أّن  بحيث  الدعارة  ¿ارس  التي  املرأة  وضع 

أّن  يبدو  انّه  إالّ  الجرم.  الرشاكة يف هذا  أو  التدّخل  إدانته عىل أساس  الذي ¿ّت  املسّهل  تغي� يف وضع  أّي  إىل 

ْ́ قد َعَدَل عن هذا التحليل للعنارص الجرمية وعاد واعترب يف أحكام الحقة أّن أفعاالً  القايض الذي أصدر الحكَم
عقوبات.١٨٨  ٥۲۳ املادة  يف  عليه  املنصوص  الرسية  الدعارة  تعريف  يشملها  م¸ثلة 

التحّقق  سياق  يف  ليس  متفرّقة،  جنسية  خدمات  الدراسة  موضوع  األحكام  يف  الدعارة  تعريف  شمل  باملقابل، 

فقد  أعاله،  إليه¸  املشار  للحكم´  وخالفاً  وهكذا،  الوقائع.  سياق رسد  يف  َعرَضاً  إðّا  التجريم،  عنارص  توفّر  من 

"املرح  أو  الزبائن"،١٨٩  "إحليل  "مّص"  أو  "اللعق"،  أو  ب"املداعبة"،  لقيامهّن  الدعارة  بجرم  نساء  إدانة  ¿ّت 

قوله  رغم  الدعارة  تعريف  األفعال  طبّق عىل هذه  األحكام  أحد  أّن  بل  ال  النشوة"١٩٠.  اإلحليل حتى  ومداعبة 

بأنّها ال تتضّمن "م¸رسة جنسية"١٩١. باملقابل، Í نجد يف العيّنة أّي إدانة عىل أساس املرافقة أو الخدمات التي 

املبدأ.  ّ̧ يجعل هذه األنشطة حرّة من حيث  م التقاء جسدي،  ال تؤدي إىل 

 ... محّل  إىل  باستمرار  يرتّدد  "بأنّه  الزبون  أفاد  حيث  الجنسية،  الخدمة  وصف  يف  األحكام  بعض  توّسعت  وقد 

بخلع  قامت  وقد  بتدليكه  للقيام   ... عليها  املّدعى  اختار  األخ�ة  املرّة  يف  وأنّه  لبنان،  يف  فيها  يكون  مرّة  كّل  يف 

بلغ  حتّى  وتلعقه  احليله  تداعب  وأخذت  مؤّخرتها  وعن  نهديها  عن  وكشفت  التدليك  عملية  أثناء  مالبسها 

وجسدها."١٩٢ صدرها  وùداعبة  بتقبيلها  يقوم  هو  كان  في¸  النشوة 

ال  والتي  بها  يقمَن  التي  الجنسية  الخدمات  مفّصل  وبشكل  معهّن  التحقيق  خالل  النساء  بعض  وصفت  ك¸ 

أبرز هذه األوصاف اآلتية:  أّي إدخال. ومن  يحصل فيها 

- "قمت بايصاله إىل النشوة دون أن أسمح له بإدخال قضيبه يف فرجي وقد فعلت ذلك مع ثالثة زبائن آخرين 

النشوة عىل طريقتي"،١٩٣  إىل  أوصلهم  بل كنت  منهم ùضاجعتي  أسمح ألّي  أن  املاضي´ دون  اليوم´  خالل 

- "إÄّ أخرج مع بعض الزبائن بغية تأم´ معيشتي حيث أقوم بوضع إحليل الزبون ب´ ثديّي لقاء بدل يرتاوح 
١٩٤،"Mما ب´ العرشة آالف واملائة دوالر أم�

وتجدر اإلشارة يف أك1 من حالة إىل خدمة "املّساج االكسرتا" وهو ما تّم تعريفه عىل أنّه "تدليك العضو التناسيل 

أو  مالية"١٩٦  مبالغ  لقاء  الزبائن  أحاليل  وفرك  "لعق  أنّه  عىل  أو  النشوة".١٩٥  بلوغ  حتى  اليد  بواسطة  للزبون 

الزبون".١٩٧  أمام  وتعّريها  مفاتنها  عن  املدلّكة  كشف   (...) النشوة  بلوغ  حتى  ولعقه  اإلحليل  "مداعبة 

ويف حاالت أخرى تّم التطّرق إىل طبيعة امل¸رسة الجنسية، حيث ¿ّت اإلشارة إىل ""م¸رسة الجنس يف املهبل"١٩٨ 

ذكر  ك¸  ساعة".٢٠٠  نصف  مّدتها  تتعّدى  ال  دخلة  عن  "عبارة  امل¸رسة  أّن  أو  للجنس"١٩٩  كاملة  "م¸رسة  أو 

الجنس  ù¸رسة  تقوم  "ال  أنّها  التحقيقات  خالل  العدلية  الضابطة  سؤال  عىل  إجابًة  عليهّن  املّدعى  من  العديد 

الجنس. م¸رسة  خالل  الذكري  الواقي  تستعمل  وأنّها  للطبيعة"  خالفاً 

 

البدل أو الكسب املادي؟       ج. 

هنا أيضاً، يظهر بنتيجة مراجعة األحكام التي شملتها العيّنة تراٍخ يف التثبّت من وجود البدل، فقد خلت أحكام 

كث�ة من أّي إشارة إىل قيمة البدل وأيضاً من عدم وضوح ماهيّة الخدمات الجنسية التي تسّدد البدالت املذكورة 

عنها: فال نعرف مثالً ما إذا كان البدل تسديداً مل¸رسة الجنس ليلًة كاملة أو لفعل جنيس يتّم خالل فرتة وجيزة.

إىل  اإلشارة  و¿ّت  منها،   ٪۳٤ يف  إطالقاً  البدل  يُذكر   Í باملقابل،  فقط.  الحاالت  من   ٪٤٦ البدل يف  ذكر  تّم  فقد 

حصول الخدمة الجنسيّة لقاء بدل أو مبالغ مالية، إðّا من دون تحديد قيمتها يف ۲۰٪ من الحاالت. ويف االتّجاه 

الخدمات  لقاء  بدل  أّي  تقبض   Í بأنّها  أدلت  التي  املرأة  لحجج  أهمية  أّي  يُْوِل   Í القايض  أّن  نلحظ  نفسه، 

الجنسية التي قّدمتها، وأّن املسّهل الذي تقيم عنده هو الذي يقبض هذه البدالت٢٠١، وكأðّا القايض يرى جرم 

أن  دون  ومن  منه،  املستفيد  الشخص  هّوية  عن  ùعزل  جنسية،  خدمة  لقاء  بدل  وجود  عند  متحّققاً  الدعارة 

بها. تقوم  التي  املرأة  إيجاباً عىل مسؤولية  أو  سلباً  ذلك  ينعكس 

٤٩

(٥١ ٢٠٠٧/٢/٨ (الحكم رقم  الحّجار) يف  الجزاI يف ب�وت (هاÄ حلمي  املنفرد  القايض  الصادر عن  الحكم   ١٩٢

(٤٦ ٢٠٠٦/٢/٢٨ (الحكم رقم  الحّجار) يف  الجزاI يف ب�وت (هاÄ حلمي  املنفرد  القايض  الصادر عن  الحكم   ١٩٣

(٦٢ ٢٠٠٧/١١/٨ (الحكم رقم  الجزاI يف ب�وت (الحبال) يف  القايض املنفرد  الصادر عن  ١٩٤ الحكم 

(٣٣ ٢٠٠٦/٣/٣٠ (الحكم رقم  الحّجار) يف  الجزاI يف ب�وت (هاÄ حلمي  املنفرد  القايض  الصادر عن  الحكم   ١٩٥

(٧٢ ٢٠٠٩/٦/٣٠ (الحكم رقم  القايض املنفرد الجزاI يف ب�وت (نصار) يف  ١٩٦ الحكم الصادر عن 

(٥١ ٢٠٠٧/٢/٨ (الحكم رقم  الحّجار) يف  الجزاI يف ب�وت (هاÄ حلمي  املنفرد  القايض  الصادر عن  الحكم   ١٩٧

(١٠٩ (الحكم رقم   ٢٠١١/٢/٢ الجزاI يف بعبدا (منصور) يف  املنفرد  القايض  الصادر عن  الحكم   ١٩٨

(٧٦ ٢٠١٠/١٠/١٨ (الحكم رقم  ١٩٩ الحكم الصادر عن القايض املنفرد الجزاI يف ب�وت (خوري) يف 

(٨٢ ٢٠١٠/٤/٢٩ (الحكم رقم  القايض املنفرد الجزاI يف كرسوان (دعبول) يف  ٢٠٠ الحكم الصادر عن 

(٦٩ ٢٠٠٨/١١/٥ (الحكم رقم  الحّجار) يف  الجزاI يف ب�وت (هاÄ حلمي  املنفرد  القايض  الصادر عن  الحكم   ٢٠١

الكحول  "استهالك  مثل  جنسية  غ�  أخرى  خدمات  لقاء  ُسّدَد  قد  البدل  بأّن  القول  يف  النظر  عدم  يُسّجل  ك¸ 

ومجالسة إحدى الفتيات."٢٠٢ ك¸ ال نلقى يف األحكام أّي جدل بشأن طبيعة البدل الذي يُسّدد لقاء خدمة جنسية، 

وتحديداً يف ما إذا كان يشمل املنافع العينيّة، التي رùّا تتحّقق يف الدعارة "الفاخرة" أم فقط املبالغ املالية. 

َعرَضاً) استنادا إىل إفادة  البدل (غالباً  التي ُذكرت فيها قيمة  البدل تراوح يف الحاالت  أّن  تجدر اإلشارة هنا إىل 

۱٥۰۰/۱، وأّن  لبنانية وألفي دوالر أم�M. أي ùعّدل  ألفي ل�ة  الزبون، ب´  أو  أو املسّهل  املرأة املحكوم عليها 

عىل  املسّهل  يستحصل  قد  حيث  الدعارة  يف  واملرأة  املسّهل  ب´  البدل  تقاسم  كيفية  عىل  نّصت  األحكام  بعض 

بدالٍت  التحقيقات  يف  الواردة  الترصيحات  حسب  النساء  من  العديد  تقايض  ورغم  قيمته.٢٠٣  من  معيّنة  نسبة 

امرأة   ۳۲) يتقاىض بدالٍت عالية نسبياً  مه¸ً منهّن كان  أّن عدداً  إّال  امرأة)  لبنانية (٦۰  ل�ة  ألف   ٥۰ تتعّدى  ال 

امرأة   ۱۳ ومنها  تقّدمها،  التي  الجنسية  الخدمات  لقاء  لبنانية  ل�ة  الف   ۱۷۰ عن  يزيد  بدالً  ّمنهنَّ  كل  تتقاىض 

۷٥۰ و۹۰۰ ألف).  تتقاىض كّل منهّن بدالً يرتاوح ب´ 

 

"الرسية"      الدعارة  مفهوم  د. 

البغاء، مفاده  العاّمة من  الصّحة  عنه يف قانون حفظ  نلقى تعريفاً  العقوبات،  املفهوم يف قانون  رغم ورود هذا 

أّن كّل امرأة تستسلم أليٍّ كان إلجراء الفحشاء بصورة مشهورة مقابل يشء من املال وتحاول التخلّص من أحكام 

اإلطار  خارج  م¸رستها  حال  يف  رسية  الدعارة  تكون  وتالياً،  ّرساً.٢٠٤  الدعارة  تتعاطى  أنّها  تُعترب  البغاء  قانون 

املقاهي  بنات  من  أو  املرخَّصة،  العموميّة  البيوت  يف  العامالت  النساء  من  تكون  أالّ  أي  ينظّمها  الذي   Äالقانو

تُطرح يف  التي  البيوت.٢٠٥ واإلشكالية  لهّن من خارج  املرّخص  الجنس  أو من عامالت  التالقي  بيوت  العامالت يف 

تراخيص؟  إعطاء  عن  اإلدارة  بإحجام  البغاء  قانون  تعطيل  تّم  بعدما  املفهوم  هذا  نفّرس  كيف  الصدد هي:  هذا 

العام (ك¸ هي حال أع¸ل  العامة لألمن  املنظّمة من املديرية  التي تحصل يف مجال األع¸ل  الدعارة  تَُعدُّ  وهل 

الفنانات واملدلّكات وعارضات األزياء)، أو املنظّمة من قوى األمن الداخيل، مكتب ح¸ية اآلداب (ك¸ هي حال 

كأّي دعارة أخرى؟  أع¸ل النادالت يف البارات) نظامية، أم أنها تقع تحت طائلة قانون العقوبات، ¿اماً 

بدايًة، تقتيض اإلشارة إىل أّن العيّنة املدروسة Í تشمل أيَّ امرأة تحمل ترخيصاً مل¸رسة الدعارة. وفي¸ عدا حكم 

إليها  للتنظي¸ت املشار  تأث�  أّي  الدعارة الرسية وغ� املنظّمة"٢٠٦ دون رشحها، ال نجد  واحد أشار إىل "م¸رسة 

يف مجال تجريم الدعارة. وهكذا Í تُسأل أّي امرأة إذا كانت تحمل ترخيصاً مل¸رسة الدعارة؛ ك¸ Í يجِر أّي بحث 

"الدعارة" و"الدعارة الرسية" كمرادف´.  تّم استخدام عبار4َْ  بشأن مفهوم "الرسية" بل 

من   ۷۷۰ (املادة  االدارية  األنظمة  مخالفة  أساس  عىل  الحاالت  إحدى  يف  مدلّكات  إدانة  ¿ّت  أنّه  إىل  نش�  ك¸ 

قانون العقوبات) ألنهّن غ� مسجَّالت يف قيود األمن العاّم وال يف سجّل املدلّكات لدى مكتب ح¸ية اآلداب إىل 

الدعارة.٢٠٧  إدانتهّن ù¸رسة  جانب 



ب. أّي خدمة؟       

الخدمة؟  هذه  أداء  بكيفية  املالحقة  سلطات  تدقّق  وهل  الدعارة؟  تشملها  التي  الخدمة  هي  ما  هنا:  السؤال 

إىل  وتالياً  إمتاعه جنسياً  أو  إثارة اآلخر  أّي خدمة تؤول إىل  الخدمة بحيث تشمل  تتوّسع يف تعريف  وهل هي 

الليلية أو من خالل مجالسة  التي قد تحصل يف املراقص واملالهي  فتح املجال أمام مالحقة االيحاءات الجنسية 

أساس  عىل  فيها  يعاقب  التي  الحاالت  تضييق  إىل  يؤدي  نحٍو  عىل  تضييقه  تحاول  العكس  عىل  أم  الزبائن، 

إدخال؟  يتخلّلها  التي  األفعال  إّال  تشمل  ال  وقد  معيّنة  أفعاالً  إّال  تشمل  ال  كأن  وتسهيلها  الدعارة  م¸رسة 

فأن  الخدمات.  من  معيّنة  أنواع  م¸رسة  عىل  كب�  بشكل  يؤثّر  فهو  محضاً  تقنياً  ليس  السؤال  هذا  وبالطبع، 

الفنانات،  عمل  بشأن  كربى  استفهام  عالمات  طرح  إىل  يؤدي  رùا  الجنسية  الخدمة  تفس�  يف  القضاة  يتوّسع 

شأن  من  أّن  ك¸  فعلية.  جنسية  م¸رسة  إىل  ذلك  يؤِد   Í ولو  حتى  البارات،  نادالت  أو  املراقص  داخل  حتى 

اإلشارة  تجدر  ذلك،  ولفهم  املسؤولية:  من  املسّهل´  إعفاء  اتجاه  يف  هاّمة  نتائج  إىل  يؤدي  أن  التعريف  تضييق 

فقد خلص  إدخال:  يتخلّلها   Í أفعال جنسية  الرسية عىل  الدعارة  أحكام  تطبيق  إمكانية  عدم  أعلنا   ْ́ إىل حكَم

القايض املنفرد الجزاI يف ب�وت إىل القول بأّن "اصطياد الزبائن عىل الطريق بغية مّص إحليلهم لقاء مبلغ من 

عقوبات   ٥۳۱ املادة  يف  عليه  املنصوص  الجرم  عىل  ينطبقان  فعالن  االكسرتا"١٨٧،  "املّساج  وخدمة  املال"١٨٦ 

تحس´  إىل  يؤدي  ال  م¸ثالً  موقفاً  إّن  وبالطبع،  عقوبات.   ٥۲٦ او   ٥۲٤ املادة  وليس  العامة)  لآلداب  (التعرّض 

الحالت´  يف  يؤدِّ   Í أنّه  ك¸  الحالت´،  كلتا  يف  سنة  إىل  تصل  العقوبة  أّن  بحيث  الدعارة  ¿ارس  التي  املرأة  وضع 

أّن  يبدو  انّه  إالّ  الجرم.  الرشاكة يف هذا  أو  التدّخل  إدانته عىل أساس  الذي ¿ّت  املسّهل  تغي� يف وضع  أّي  إىل 

ْ́ قد َعَدَل عن هذا التحليل للعنارص الجرمية وعاد واعترب يف أحكام الحقة أّن أفعاالً  القايض الذي أصدر الحكَم
عقوبات.١٨٨  ٥۲۳ املادة  يف  عليه  املنصوص  الرسية  الدعارة  تعريف  يشملها  م¸ثلة 

التحّقق  سياق  يف  ليس  متفرّقة،  جنسية  خدمات  الدراسة  موضوع  األحكام  يف  الدعارة  تعريف  شمل  باملقابل، 

فقد  أعاله،  إليه¸  املشار  للحكم´  وخالفاً  وهكذا،  الوقائع.  سياق رسد  يف  َعرَضاً  إðّا  التجريم،  عنارص  توفّر  من 

"املرح  أو  الزبائن"،١٨٩  "إحليل  "مّص"  أو  "اللعق"،  أو  ب"املداعبة"،  لقيامهّن  الدعارة  بجرم  نساء  إدانة  ¿ّت 

قوله  رغم  الدعارة  تعريف  األفعال  طبّق عىل هذه  األحكام  أحد  أّن  بل  ال  النشوة"١٩٠.  اإلحليل حتى  ومداعبة 

بأنّها ال تتضّمن "م¸رسة جنسية"١٩١. باملقابل، Í نجد يف العيّنة أّي إدانة عىل أساس املرافقة أو الخدمات التي 

املبدأ.  ّ̧ يجعل هذه األنشطة حرّة من حيث  م التقاء جسدي،  ال تؤدي إىل 

 ... محّل  إىل  باستمرار  يرتّدد  "بأنّه  الزبون  أفاد  حيث  الجنسية،  الخدمة  وصف  يف  األحكام  بعض  توّسعت  وقد 

بخلع  قامت  وقد  بتدليكه  للقيام   ... عليها  املّدعى  اختار  األخ�ة  املرّة  يف  وأنّه  لبنان،  يف  فيها  يكون  مرّة  كّل  يف 

بلغ  حتّى  وتلعقه  احليله  تداعب  وأخذت  مؤّخرتها  وعن  نهديها  عن  وكشفت  التدليك  عملية  أثناء  مالبسها 

وجسدها."١٩٢ صدرها  وùداعبة  بتقبيلها  يقوم  هو  كان  في¸  النشوة 

ال  والتي  بها  يقمَن  التي  الجنسية  الخدمات  مفّصل  وبشكل  معهّن  التحقيق  خالل  النساء  بعض  وصفت  ك¸ 

أبرز هذه األوصاف اآلتية:  أّي إدخال. ومن  يحصل فيها 

- "قمت بايصاله إىل النشوة دون أن أسمح له بإدخال قضيبه يف فرجي وقد فعلت ذلك مع ثالثة زبائن آخرين 

النشوة عىل طريقتي"،١٩٣  إىل  أوصلهم  بل كنت  منهم ùضاجعتي  أسمح ألّي  أن  املاضي´ دون  اليوم´  خالل 

- "إÄّ أخرج مع بعض الزبائن بغية تأم´ معيشتي حيث أقوم بوضع إحليل الزبون ب´ ثديّي لقاء بدل يرتاوح 
١٩٤،"Mما ب´ العرشة آالف واملائة دوالر أم�

وتجدر اإلشارة يف أك1 من حالة إىل خدمة "املّساج االكسرتا" وهو ما تّم تعريفه عىل أنّه "تدليك العضو التناسيل 

أو  مالية"١٩٦  مبالغ  لقاء  الزبائن  أحاليل  وفرك  "لعق  أنّه  عىل  أو  النشوة".١٩٥  بلوغ  حتى  اليد  بواسطة  للزبون 

الزبون".١٩٧  أمام  وتعّريها  مفاتنها  عن  املدلّكة  كشف   (...) النشوة  بلوغ  حتى  ولعقه  اإلحليل  "مداعبة 

ويف حاالت أخرى تّم التطّرق إىل طبيعة امل¸رسة الجنسية، حيث ¿ّت اإلشارة إىل ""م¸رسة الجنس يف املهبل"١٩٨ 

ذكر  ك¸  ساعة".٢٠٠  نصف  مّدتها  تتعّدى  ال  دخلة  عن  "عبارة  امل¸رسة  أّن  أو  للجنس"١٩٩  كاملة  "م¸رسة  أو 

الجنس  ù¸رسة  تقوم  "ال  أنّها  التحقيقات  خالل  العدلية  الضابطة  سؤال  عىل  إجابًة  عليهّن  املّدعى  من  العديد 

الجنس. م¸رسة  خالل  الذكري  الواقي  تستعمل  وأنّها  للطبيعة"  خالفاً 

 

البدل أو الكسب املادي؟       ج. 

هنا أيضاً، يظهر بنتيجة مراجعة األحكام التي شملتها العيّنة تراٍخ يف التثبّت من وجود البدل، فقد خلت أحكام 

كث�ة من أّي إشارة إىل قيمة البدل وأيضاً من عدم وضوح ماهيّة الخدمات الجنسية التي تسّدد البدالت املذكورة 

عنها: فال نعرف مثالً ما إذا كان البدل تسديداً مل¸رسة الجنس ليلًة كاملة أو لفعل جنيس يتّم خالل فرتة وجيزة.

إىل  اإلشارة  و¿ّت  منها،   ٪۳٤ يف  إطالقاً  البدل  يُذكر   Í باملقابل،  فقط.  الحاالت  من   ٪٤٦ البدل يف  ذكر  تّم  فقد 

حصول الخدمة الجنسيّة لقاء بدل أو مبالغ مالية، إðّا من دون تحديد قيمتها يف ۲۰٪ من الحاالت. ويف االتّجاه 

الخدمات  لقاء  بدل  أّي  تقبض   Í بأنّها  أدلت  التي  املرأة  لحجج  أهمية  أّي  يُْوِل   Í القايض  أّن  نلحظ  نفسه، 

الجنسية التي قّدمتها، وأّن املسّهل الذي تقيم عنده هو الذي يقبض هذه البدالت٢٠١، وكأðّا القايض يرى جرم 

أن  دون  ومن  منه،  املستفيد  الشخص  هّوية  عن  ùعزل  جنسية،  خدمة  لقاء  بدل  وجود  عند  متحّققاً  الدعارة 

بها. تقوم  التي  املرأة  إيجاباً عىل مسؤولية  أو  سلباً  ذلك  ينعكس 

الكحول  "استهالك  مثل  جنسية  غ�  أخرى  خدمات  لقاء  ُسّدَد  قد  البدل  بأّن  القول  يف  النظر  عدم  يُسّجل  ك¸ 

ومجالسة إحدى الفتيات."٢٠٢ ك¸ ال نلقى يف األحكام أّي جدل بشأن طبيعة البدل الذي يُسّدد لقاء خدمة جنسية، 

وتحديداً يف ما إذا كان يشمل املنافع العينيّة، التي رùّا تتحّقق يف الدعارة "الفاخرة" أم فقط املبالغ املالية. 

َعرَضاً) استنادا إىل إفادة  البدل (غالباً  التي ُذكرت فيها قيمة  البدل تراوح يف الحاالت  أّن  تجدر اإلشارة هنا إىل 

۱٥۰۰/۱، وأّن  لبنانية وألفي دوالر أم�M. أي ùعّدل  ألفي ل�ة  الزبون، ب´  أو  أو املسّهل  املرأة املحكوم عليها 

عىل  املسّهل  يستحصل  قد  حيث  الدعارة  يف  واملرأة  املسّهل  ب´  البدل  تقاسم  كيفية  عىل  نّصت  األحكام  بعض 

بدالٍت  التحقيقات  يف  الواردة  الترصيحات  حسب  النساء  من  العديد  تقايض  ورغم  قيمته.٢٠٣  من  معيّنة  نسبة 

امرأة   ۳۲) يتقاىض بدالٍت عالية نسبياً  مه¸ً منهّن كان  أّن عدداً  إّال  امرأة)  لبنانية (٦۰  ل�ة  ألف   ٥۰ تتعّدى  ال 

امرأة   ۱۳ ومنها  تقّدمها،  التي  الجنسية  الخدمات  لقاء  لبنانية  ل�ة  الف   ۱۷۰ عن  يزيد  بدالً  ّمنهنَّ  كل  تتقاىض 

۷٥۰ و۹۰۰ ألف).  تتقاىض كّل منهّن بدالً يرتاوح ب´ 

 

"الرسية"      الدعارة  مفهوم  د. 

البغاء، مفاده  العاّمة من  الصّحة  عنه يف قانون حفظ  نلقى تعريفاً  العقوبات،  املفهوم يف قانون  رغم ورود هذا 

أّن كّل امرأة تستسلم أليٍّ كان إلجراء الفحشاء بصورة مشهورة مقابل يشء من املال وتحاول التخلّص من أحكام 

اإلطار  خارج  م¸رستها  حال  يف  رسية  الدعارة  تكون  وتالياً،  ّرساً.٢٠٤  الدعارة  تتعاطى  أنّها  تُعترب  البغاء  قانون 

املقاهي  بنات  من  أو  املرخَّصة،  العموميّة  البيوت  يف  العامالت  النساء  من  تكون  أالّ  أي  ينظّمها  الذي   Äالقانو

تُطرح يف  التي  البيوت.٢٠٥ واإلشكالية  لهّن من خارج  املرّخص  الجنس  أو من عامالت  التالقي  بيوت  العامالت يف 

تراخيص؟  إعطاء  عن  اإلدارة  بإحجام  البغاء  قانون  تعطيل  تّم  بعدما  املفهوم  هذا  نفّرس  كيف  الصدد هي:  هذا 

العام (ك¸ هي حال أع¸ل  العامة لألمن  املنظّمة من املديرية  التي تحصل يف مجال األع¸ل  الدعارة  تَُعدُّ  وهل 

الفنانات واملدلّكات وعارضات األزياء)، أو املنظّمة من قوى األمن الداخيل، مكتب ح¸ية اآلداب (ك¸ هي حال 

كأّي دعارة أخرى؟  أع¸ل النادالت يف البارات) نظامية، أم أنها تقع تحت طائلة قانون العقوبات، ¿اماً 

بدايًة، تقتيض اإلشارة إىل أّن العيّنة املدروسة Í تشمل أيَّ امرأة تحمل ترخيصاً مل¸رسة الدعارة. وفي¸ عدا حكم 

إليها  للتنظي¸ت املشار  تأث�  أّي  الدعارة الرسية وغ� املنظّمة"٢٠٦ دون رشحها، ال نجد  واحد أشار إىل "م¸رسة 

يف مجال تجريم الدعارة. وهكذا Í تُسأل أّي امرأة إذا كانت تحمل ترخيصاً مل¸رسة الدعارة؛ ك¸ Í يجِر أّي بحث 

"الدعارة" و"الدعارة الرسية" كمرادف´.  تّم استخدام عبار4َْ  بشأن مفهوم "الرسية" بل 

من   ۷۷۰ (املادة  االدارية  األنظمة  مخالفة  أساس  عىل  الحاالت  إحدى  يف  مدلّكات  إدانة  ¿ّت  أنّه  إىل  نش�  ك¸ 

قانون العقوبات) ألنهّن غ� مسجَّالت يف قيود األمن العاّم وال يف سجّل املدلّكات لدى مكتب ح¸ية اآلداب إىل 

الدعارة.٢٠٧  إدانتهّن ù¸رسة  جانب 

(١١٩ ٢٠١١/٣/١٥ (الحكم رقم  القايض املنفرد الجزاI يف كرسوان (شاه´) يف  ٢٠٢ الحكم الصادر عن 

الجزاI يف  املنفرد  القايض  الصادر عن  الحكم   ،(٢٦ (الحكم رقم   ٢٠٠٥/٧/١٢ الحّجار) يف  الجزاI يف ب�وت (هاÄ حلمي  املنفرد  القايض  الصادر عن  الحكم   ٢٠٣

(١٠٦ ٢٠٠٩/١١/٣٠ (الحكم رقم  ٨٠) والحكم الصادر عن القايض املنفرد الجزاI يف بعبدا (رشتوÄ) يف  ٢٠١٠/١/٢١ (الحكم رقم  كرسوان (دعبول) يف 

الفحشاء بصورة مشهورة مقابل امرأة تستسلم الي كان الجراء  ١٩٣١/٠٢/٠٦: "كل  الصادر يف  البغاء  العامة من  الصحة  قانون حفظ  ٥٠ من  املادة   ٢٠٤

الدعارة رسا." تتعاطى  انها  تعترب  البغاء  قانون  احكام  التخلص من  وتحاول  املال  يشء من 

٢٠٥ راجع: نزار صاغيّة ونائلة جعجع، قراءة قانونية لوضعية عامالت الجنس ازاء مخاطر انتقال ف�وس نقص املناعة، كانون الثاÄ ٢٠٠٩، بالتعاون مع جمعية العناية الصحية

(١٢١ ٢٠١١/٣/٩ (الحكم رقم  الجزاI يف كرسوان (ابو سلي¸ن) يف  القايض املنفرد  ٢٠٦ الحكم الصادر عن 

(٧٥ ٢٠١٠/٤/٢٩ (الحكم رقم  القايض املنفرد الجزاI يف ب�وت (نصار) يف  ٢٠٧ الحكم الصادر عن 

٥٠

املتعة؟         ه. ذريعة زواج 

إىل  اإلشارة  تجدر  املجال،  هذا  ويف  الزوجية.  العالقة  خارج  الجنسية  الخدمات  تُقّدم  أن  مبدئياً  يُفرتض  بالطبع، 

أنّها  باملقابل  وّرصحت  القايض  أمام  األولية  التحقيقات  خالل  الرسية  الدعارة  م¸رسة  املرأة  فيها  أنكرت  حالة 

مارست الجنس مع عدد من األشخاص خاّصًة العراقي´ ùوجب عقود زواج متعة نّصت عىل حّقها ùبالغ مالية. 

إالّ أّن القايض Í يُِعْر هذا األمر أّي اهت¸م رغم ذكره رصاحًة يف رسد الوقائع.٢٠٨ وهو بذلك بدا وكأنّه يريد إغالق 

االجتهاد؟ وهل هو  ينطبق هذا  أّي مدى  إىل  ولكن  متعة.  زواج  التذّرع بحصول  القانون عرب  التحايل عىل  باب 

فيه.   الجزم  الرسمية؟ هذا ما ال نستطيع  القيود  املتعة يف  فيها زواج  يُسّجل   Í التي الحاالت  ينطبق عىل جميع 

 

والقهر      االستغالل  الجرمية رغم  اإلرادة  إفرتاض  و. 

لدى مراجعة األحكام التي شملتها العيّنة، يظهر بوضوح أّن أياً منها Í يبحث يف مدى توفّر اإلرادة الجرمية لدى 

املرأة املّدعى عليها ù¸رسة الدعارة، وال سيّ¸ يف ضوء امل¸رسات التي ينتهجها القّوادون أو املسّهلون والتي يرتقي 

بعضها إىل مستوى "اإلتّجار باالشخاص" ùا يُعرف بالرّق الجديد. وك¸ أرشنا سابقاً، اعترب قانون العقوبات مؤّخراً أّن 

هذه الجرøة تتشّكل لدى "اجتذاب شخص أو نقله أو استقباله أو احتجازه أو إيجاد مأوى له" من خالل استخدام 

أو  السلطة  استغالل  أو  الخداع،  أو  االختطاف  أو  استع¤لها،  أو  بالقوة  "التهديد  األقّل:  الوسائل عىل  إحدى هذه 

استغالل حالة الضعف، أو إعطاء أو تلّقي مبالغ مالية أو مزايا، أو استع¤ل هذه الوسائل عىل من له سلطة عىل 

شخص آخر،" وذلك بهدف استغالله أو تسهيل استغالله من الغ�٢٠٩ ويشمل استغالل دعارة الغ� أو سائر أشكال 
االستغالل الجنيس حسب ما ورد يف بروتوكول األمم املتحدة حول منع وقمع ومعاقبة اإلتّجار باألشخاص.٢١٠

وهكذا، Í يَعتْد أّي من األحكام باإلكراه الجسدي أو املعنوي الذي أْدلت به املرأة املّدعى عليها بالدعارة والذي 

قد يؤدي إىل اعتبارها ضحيًة لإلتّجار باالشخاص. وهذا ما نقرأه يف عدد من األمثلة حيث برز استخدام الوسائل 

املنصوص عليها يف قانون معاقبة جرøة االتّجار باالشخاص من أجل إرغام املرأة عىل م¸رسة الدعارة أو استغالل 

استخدام  تّم  الدعارة يف حال  املرأة عىل م¸رسة  يُعتّد ùوافقة  ال  أنّه  أكّد  القانون  أّن  ويُذكَر  للدعارة.  م¸رستها 

إحدى الوسائل املذكورة أعاله. ومن هذه االمثلة، نذكر اآلتية: 

• اإلكراه بواسطة العنف واالبتزاز: حيث جاء يف وقائع الحكم بأّن إحدى النساء أفادت "أّن زوجها املّدعى عليه 

... يجربها عىل القيام بهذا العمل ويرضبها باستمرار وهي ترضخ له بسبب وجود ابنتها معه" وكانت قد أضافت 

خالل التحقيقات األوليّة: "وقد حاولُت الهرب منه لكّنني عدُت مرغمًة بسبب وجود ابنتي معه وال أستطيع أن 

أبتعد عنها وعمرها حوايل السنة تقريباً".٢١١ وهنا يظهر بوضوح استع¸ل القّوة من قبل من له سلطة عىل املرأة 

اإلتّجار باالشخاص. السلطة وهي من وسائل جرøة  واستغالل هذه 

• اإلكراه املعنوي، الضغط واالبتزاز واملثال عىل ذلك ما جاء يف وقائع أكرث من حكم: 

ّ́ أّن املّدعى عليها ... تركت منزلها الزوجي ... بسبب سوء معاملة زوجها لها" وأّن أحد املسّهل´ عرض     - "تب

    عليها م¸رسة الدعارة "بغية تأم´ املال لزوم إقامتها" عند املسّهل اآلخر، وكانت قد أكّدت يف املحرض أّن 

ّ́ استغالل حالة الضعف  يتب الدعارة بغية تأم´ معيشتها وسكنها.٢١٢ وهنا  أقنعها برضورة م¸رسة      املسّهل 

    لدى املرأة التي تُضطّر ملغادرة منزلها الزوجي، ومعه صعوبة الخيارات التي تطرح عىل املرأة التي يُساء معاملتها.

   - "بعد أن كان املّدعى عليه قد حجز لها بطاقة الهوية وقد استمّر ذلك ملّدة أربعة أشهر كانت تقيم مع 

    املّدعى عليه¸ حيث راحا يجربانها عىل السهر يف الحانات والخروج مع الزبائن الخليجي´ مل¸رسة الجنس يف 

    عّدة أوتيالت"٢١٣، هنا يظهر التهديد بالقّوة أو استع¸لها واستغالل حالة ضعفها الناجم عن حجز أوراقها الثبوتية.

   - ظهر يف أحد األحكام أّن إحدى النساء تدفع مبلغاً من املال ألحد املسّهل´ املّدعى عليهم بصورة منتظمة 

ّ́ أّن املسّهل´ قاموا بإقناع امرأة أخرى "بالعمل يف      "وذلك من أجل عدم فضح أمرها أمام أهلها"، ك¸ تب

    مجال الدعارة الرسية وأحرضوها إىل لبنان من بلدتها الالذقية يف سوريا."٢١٤ هنا نرى أيضاً استغالل حالة       

    ضعف املرأة وتلّقي مبالغ مالية منها، ك¸ يظهر بوضوح أنّه تّم اجتذاب ونقل املرأة إىل لبنان لX يتّم 

ّ́ أّن املّدعى عليها ...      استغالل م¸رستها للدعارة وهي من األفعال املكّونة لجرøة اإلتّجار باالشخاص. تب

    رغبت يف الفرتة األخ�ة يف ترك العمل يف الدعارة والعودة إىل بلدها سورية إّال أّن املّدعى عليه¸ ... استمّرا 

    يف مطاردتها محاول´ إرغامها عىل االستمرار يف العمل يف مجال الدعارة يف لبنان."٢١٥ وهنا يظهر أيضاً التهديد 

    بالقوة واستع¸لها كوسيلة إلرغام املرأة عىل االستمرار يف م¸رسة الدعارة.

   - أشارت امرأة أخرى أنّها فرّت من منزل زوجها املّدعى عليه "طالبة منه الطالق (...) بعدما اْضطرّت مل¸رسة 

    الدعارة الرسية لقاء مبالغ مالية كان يأخذها منها كلّها."٢١٦ وهنا أيضاً يظهر استغالل السلطة الزوجية عىل املرأة.

   - ورد يف الحكم أّن دوريّة للجيش اللبناÄ أوقفت املسّهل´ أثناء محاولته¸ اللحاق بامرأت´ ¿ارسان الدعارة 

    و"إجباره¸ عىل الصعود يف السيارة رغ¸ً عنه¸" وقد أضافت املّدعى عليه¸ بأنّه¸ ¿ارسان الدعارة تحت 

    ضغط من زوجه¸ ومن املسّهل. إّال أّن القايض أغفل النظر يف أسباب هروب املرأت´ من املسّهل´ التي وردت 

    يف إفادتَيْه¸ خالل التحقيق لدى مكتب ح¸ية اآلداب والتي جاء يف إحداها:

    "س: أخربينا كيف تزّوجِت من (املسّهل األول) وماذا جرى بعدها؟

     ج: لقد تزّوجت ب(املسّهل األول) منذ فرتة طويلة وأنجبت منه أوالداً وقضيت مّدة خمس عرشة سنة أعمل 

     يف تنظيف املنازل بين¸ كان هو قابعاً يف املنزل بعدها أ� � مع زوجته الثانية ... وابنتي ....  إىل لبنان وقام 

     بتزويج ابنتي ... إىل (املسّهل الثاÄ) وباعني أنا و(املّدعى عليها الثانية) إليه لقاء مبلغ مايل أجهل قيمته 

     وغادر إىل سوريا. بعدها عمد (املسّهل الثاÄ) إىل إجبارنا عىل م¸رسة الدعارة إلرجاع املال له داخل شّقته 

     (عنوان الشقة) وكان الزبون يأ4 إىل الشقة حيث يستقبله (املسّهل الثاÄ) ويقبض منه لقاء م¸رسة الجنس 

     مع إحدانا ويدخل الزبون وأمارس الجنس أنا معه أو رض4 ... وهكذا دواليك ùعّدل ستة أو سبعة زبائن 

     يومياً لكّل فتاة مّنا وكانت تعمل معنا أيضاً فتاة ... سورية أيضاً وما زالت يف منزله ك¸ وأّن أخا (املسهل 

     الثاÄ) املدعو ... لديه أيضا ثالث بنات يعملَن بالدعارة بتسهيل منه ...

     س: ما سبب قدوم زوجك ... إىل لبنان؟

     ج: لقد علمت أّن زوجي قدم إىل لبنان ليأخذÄ ويوقّع عقداً مع (املسّهل الثاÄ) لبيعه ّرض4 ... ك¸ وعرفت 

     أنّه كان ينوي اصطحاب ابنتي الثانية ...  إىل لبنان لتزويجها من أحد أقارب (املسّهل الثاÄ) لذلك عمدُت 

     أنا و(املّدعى عليها الثانية) للهرب من منزل (املسّهل الثاÄ) وقمنا بركوب سيارة أجرة إىل املعاملت´ حيث 

     لحق بنا (املسّهل الثاÄ) وزوجي وقطعا علينا الطريق وقاما برضبنا فتمّكنُت من الهروب منه إىل أحد مراكز 

إليكم."٢١٧  ثّم  بالتحقيق معنا ومن  باعتقالهم جميعا وقاموا  اللبناÄ حيث قاموا  الجيش       

عليه¸  الزوجية  سلطته  استغّل  الذي  زوجه¸  قبل  من  لبنان  إىل  املرأت´  نقل  بوضوح  نرى  الحالة،  هذه  ففي 

باحتجازه¸  قام   Äالثا املسّهل  أّن  إىل  تش�  دالئل  وهناك  الرسية،  للدعارة  نتيجة م¸رسته¸  مالية  مبالغ  وتلّقى 

مع  القوة  املسّهل´  استخدم  ك¸  الدعارة،  أرغمه¸ عىل م¸رسة  شّقته حيث  مأوى) يف  إعطائه¸  االقّل  (أو عىل 

الهروب. املرأت´ من أجل منعه¸ من 

أشارت   - القاهرة  القّوة  مستوى  إىل  بعضها  يرقى  والتي   - سابقاً  إليها  أرشنا  التي  اإلكراه  حاالت  إىل  وباإلضافة 

العيّنة إىل بعض أساليب االستغالل٢١٨، وذلك َعرَضاً يف سياق رسد وقائع القضيّة٢١٩، ومن  التي تضّمنتها  األحكام 

دون أن يرتتّب عليها أّي نتيجة بشأن التجريم. ومن أبرز هذه األمثلة، اآلتية:  

معها  (أقام)  أْن  بعد  بكارتها  بفّض  قام   ... عليه  املّدعى  أّن  "تبنّي  الحكم:  وقائع  يف  جاء  حيث  قارص  استغالل   •

أّدت   ... الجنس معهم  الزبائن مل¸رسة  لها  لها ويؤّمن  الدعارة  ثّم أخذ يسّهل  بداية عالقته¸  عالقة جنسية منذ 

تلك العالقة إىل حبلها منه ... حاول أيضاً تسهيل الدعارة لزوجته عن طريق (أس¸ء مسّهل´) وهم من الناشط´ 

يف ميدان أع¸ل الدعارة ومّمن ذاع صيتهم يف هذا املجال، إّال أّن هؤالء رفضوا تسهيل الدعارة (للمّدعى عليها) 

الرسية  الدعارة  مجال  العمل يف  إىل  الطفل)  (اسم  طفلها  أنجبت  أن  وبعد  عادت،   ... قارصة.  بأنّها  علمهم  بعد 

اتّجار باألشخاص دون أن  الدعارة قد تُعترب جرøة  أّن استغالل القارص مل¸رسة  بتسهيل من زوجها".٢٢٠ ويُسّجل 

القانون. عليها يف  املنصوص  الوسائل  إحدى  تستخدم 

بامتهانها  عليها  املّدعى  "اعرتفت  الحكم:  وقائع  يف  جاء  حيث  واملرأة  املسّهل  بني  ومدين  دائن  عالقة  وجود   •

دائن  أنّه   (...) عليه  املّدعى  أفاد  ك¸  فيها،  ¿ّر  التي  املالية  الضائقة  نتيجة  عيشها  لكسب  سبيال  الرسية  الدعارة 

بذّمتها  املرتتّب  الدين  رّد  تتمّكن من  الدعارة حتى  تعمل يف مجال  كانت  األخ�ة  وأّن هذه   (...) عليها  للمّدعى 

الفعلية عليها. دائنها  املرأة وسلطة  استغالل حالة ضعف  له".٢٢١ ف�ى هنا مجدداً 

املالية  "بسبب ظروفه  لها  الدعارة  بتسهيل  يقوم  املرأة  زوج  أّن  القايض  ذكر  للعائلة:  االقتصادية  الحالة  • ضيق 

لقاء  الدعارة  مجال  يف  أعمل  كنُت  بالفعل  "أنّني  األولية:  التحقيقات  خالل  املرأة  أفادت  قد  وكانت  الصعبة". 

مبالغ مالية وذلك بسبب حالتنا املادية الصعبة وكان عميل هذا يتّم بعلم زوجي ... ولكنني ومنذ حوايل السنت´ 

التي ربّيتُها وأصبح وضعي الصّحي واالجت¸عي øنعني من  ابنة زوجي  تقريباً مرضُت وكربُت يف السّن وتزّوجت 

كون  النقود  إىل  بحاجة  نَُعْد   Íو تحّسن  املادي  زوجي  أّن وضع  ذلك  إىل  أضف  الدعارة.  مجال  متابعة عميل يف 

العمل  عن  نهائياً  توقّفُت  فإنّني  وبالتايل  تاكيس عمومي مضمون´ عليها  السيّارات وøلك  تجارة  زوجي يعمل يف 

يف مجال الدعارة."٢٢٢ 

وإىل جانب هذه الوقائع التي أثبتها القضاة يف أحكامهم، تجدر اإلشارة إىل أساليب االستغالل التي أغفلها القايض 

يف الحكم رغم ورودها يف إفادات النساء خالل التحقيقات األوليّة. وأبرز هذه اإلفادات، إفادة الزبون وامرأت´ 

يقوم  بعدما  الدعارة  الزبون مل¸رسة  مع  ليالً  الخروج  وإرغامهّن عىل  الفّنانات  بتهديد  يقوم  امللهى  بأّن صاحب 

بأنّها  نفسها  حّد وصف  إىل  ذهبت  العامالت  إحدى  أّن  بل  ال  إجازتها.  يوم  يف  بأنّها  العاّم  األمن  لدى  بتسجيلها 

نوعية  لجهة  امللهى وخصوصاً  للخداع من قبل أصحاب  "تعرّضت  أنّها  بالبرش"، عىل أساس  إتّجار  "وقعت ضحية 

تعريف  القانون يف  املنصوص عليها يف  الوسائل  الخداع هو من  أّن  به."٢٢٣ عل¸ً  القيام  الذي أجربت عىل  العمل 

باالشخاص. اإلتّجار  جرøة 

املنظّمة  امللّفات أظهرت وجود عالقة رّب عمل بأج� من ضمن املهن  أّن دراسة  ونسّجل ختاماً يف هذا املض¸ر 

الحت¸ل ارتباطها بالدعارة٢٢٤ يف ۱۷٫٥٪ من الحاالت وعالقات زوجيّة أو عائليّة بينه¸ يف ۱۰٪ من الحاالت. وقد 

تسّهل الروابط الهرمية أو االعت¸دية بينه¸ إمكانية خضوع املرأة لالستغالل من قبل املسّهل وهي من الظروف 

املشدّدة لعقوبة مسّهل الدعارة. فضالً عن ذلك، ظهرت بعض حاالت من االستغالل الج¸عي لعدد من الفتيات 

قانون  أّن  عل¸ً  دعارة،٢٢٦  شبكة  بإدارة  املسّهل´  قيام  إىل  تلقائياً  تُِرشْ   Í األحكام  أّن  إّال  املسّهل´،٢٢٥  قبل  من 

سنة  عرشة  (خمس  الحاالت  هذه  مثل  يف  للمسّهل´  العقوبات  أقىص  مؤخراً  تضّمن  باالشخاص  اإلتّجار  معاقبة 

امتهانهم  إىل  يؤّرش  ّ̧ قد  م القضايا  أك1 من مسّهل يف عدد من هذه  ترّدد أس¸ء  إىل  اإلشارة  حبس).٢٢٧ وتجدر 
النساء.٢٢٨ إدارة شبكات دعارة تقوم عىل استغالل العديد من 



ب. أّي خدمة؟       

الخدمة؟  هذه  أداء  بكيفية  املالحقة  سلطات  تدقّق  وهل  الدعارة؟  تشملها  التي  الخدمة  هي  ما  هنا:  السؤال 

إىل  وتالياً  إمتاعه جنسياً  أو  إثارة اآلخر  أّي خدمة تؤول إىل  الخدمة بحيث تشمل  تتوّسع يف تعريف  وهل هي 

الليلية أو من خالل مجالسة  التي قد تحصل يف املراقص واملالهي  فتح املجال أمام مالحقة االيحاءات الجنسية 

أساس  عىل  فيها  يعاقب  التي  الحاالت  تضييق  إىل  يؤدي  نحٍو  عىل  تضييقه  تحاول  العكس  عىل  أم  الزبائن، 

إدخال؟  يتخلّلها  التي  األفعال  إّال  تشمل  ال  وقد  معيّنة  أفعاالً  إّال  تشمل  ال  كأن  وتسهيلها  الدعارة  م¸رسة 

فأن  الخدمات.  من  معيّنة  أنواع  م¸رسة  عىل  كب�  بشكل  يؤثّر  فهو  محضاً  تقنياً  ليس  السؤال  هذا  وبالطبع، 

الفنانات،  عمل  بشأن  كربى  استفهام  عالمات  طرح  إىل  يؤدي  رùا  الجنسية  الخدمة  تفس�  يف  القضاة  يتوّسع 

شأن  من  أّن  ك¸  فعلية.  جنسية  م¸رسة  إىل  ذلك  يؤِد   Í ولو  حتى  البارات،  نادالت  أو  املراقص  داخل  حتى 

اإلشارة  تجدر  ذلك،  ولفهم  املسؤولية:  من  املسّهل´  إعفاء  اتجاه  يف  هاّمة  نتائج  إىل  يؤدي  أن  التعريف  تضييق 

فقد خلص  إدخال:  يتخلّلها   Í أفعال جنسية  الرسية عىل  الدعارة  أحكام  تطبيق  إمكانية  عدم  أعلنا   ْ́ إىل حكَم

القايض املنفرد الجزاI يف ب�وت إىل القول بأّن "اصطياد الزبائن عىل الطريق بغية مّص إحليلهم لقاء مبلغ من 

عقوبات   ٥۳۱ املادة  يف  عليه  املنصوص  الجرم  عىل  ينطبقان  فعالن  االكسرتا"١٨٧،  "املّساج  وخدمة  املال"١٨٦ 

تحس´  إىل  يؤدي  ال  م¸ثالً  موقفاً  إّن  وبالطبع،  عقوبات.   ٥۲٦ او   ٥۲٤ املادة  وليس  العامة)  لآلداب  (التعرّض 

الحالت´  يف  يؤدِّ   Í أنّه  ك¸  الحالت´،  كلتا  يف  سنة  إىل  تصل  العقوبة  أّن  بحيث  الدعارة  ¿ارس  التي  املرأة  وضع 

أّن  يبدو  انّه  إالّ  الجرم.  الرشاكة يف هذا  أو  التدّخل  إدانته عىل أساس  الذي ¿ّت  املسّهل  تغي� يف وضع  أّي  إىل 

ْ́ قد َعَدَل عن هذا التحليل للعنارص الجرمية وعاد واعترب يف أحكام الحقة أّن أفعاالً  القايض الذي أصدر الحكَم
عقوبات.١٨٨  ٥۲۳ املادة  يف  عليه  املنصوص  الرسية  الدعارة  تعريف  يشملها  م¸ثلة 

التحّقق  سياق  يف  ليس  متفرّقة،  جنسية  خدمات  الدراسة  موضوع  األحكام  يف  الدعارة  تعريف  شمل  باملقابل، 

فقد  أعاله،  إليه¸  املشار  للحكم´  وخالفاً  وهكذا،  الوقائع.  سياق رسد  يف  َعرَضاً  إðّا  التجريم،  عنارص  توفّر  من 

"املرح  أو  الزبائن"،١٨٩  "إحليل  "مّص"  أو  "اللعق"،  أو  ب"املداعبة"،  لقيامهّن  الدعارة  بجرم  نساء  إدانة  ¿ّت 

قوله  رغم  الدعارة  تعريف  األفعال  طبّق عىل هذه  األحكام  أحد  أّن  بل  ال  النشوة"١٩٠.  اإلحليل حتى  ومداعبة 

بأنّها ال تتضّمن "م¸رسة جنسية"١٩١. باملقابل، Í نجد يف العيّنة أّي إدانة عىل أساس املرافقة أو الخدمات التي 

املبدأ.  ّ̧ يجعل هذه األنشطة حرّة من حيث  م التقاء جسدي،  ال تؤدي إىل 

 ... محّل  إىل  باستمرار  يرتّدد  "بأنّه  الزبون  أفاد  حيث  الجنسية،  الخدمة  وصف  يف  األحكام  بعض  توّسعت  وقد 

بخلع  قامت  وقد  بتدليكه  للقيام   ... عليها  املّدعى  اختار  األخ�ة  املرّة  يف  وأنّه  لبنان،  يف  فيها  يكون  مرّة  كّل  يف 

بلغ  حتّى  وتلعقه  احليله  تداعب  وأخذت  مؤّخرتها  وعن  نهديها  عن  وكشفت  التدليك  عملية  أثناء  مالبسها 

وجسدها."١٩٢ صدرها  وùداعبة  بتقبيلها  يقوم  هو  كان  في¸  النشوة 

ال  والتي  بها  يقمَن  التي  الجنسية  الخدمات  مفّصل  وبشكل  معهّن  التحقيق  خالل  النساء  بعض  وصفت  ك¸ 

أبرز هذه األوصاف اآلتية:  أّي إدخال. ومن  يحصل فيها 

- "قمت بايصاله إىل النشوة دون أن أسمح له بإدخال قضيبه يف فرجي وقد فعلت ذلك مع ثالثة زبائن آخرين 

النشوة عىل طريقتي"،١٩٣  إىل  أوصلهم  بل كنت  منهم ùضاجعتي  أسمح ألّي  أن  املاضي´ دون  اليوم´  خالل 

- "إÄّ أخرج مع بعض الزبائن بغية تأم´ معيشتي حيث أقوم بوضع إحليل الزبون ب´ ثديّي لقاء بدل يرتاوح 
١٩٤،"Mما ب´ العرشة آالف واملائة دوالر أم�

وتجدر اإلشارة يف أك1 من حالة إىل خدمة "املّساج االكسرتا" وهو ما تّم تعريفه عىل أنّه "تدليك العضو التناسيل 

أو  مالية"١٩٦  مبالغ  لقاء  الزبائن  أحاليل  وفرك  "لعق  أنّه  عىل  أو  النشوة".١٩٥  بلوغ  حتى  اليد  بواسطة  للزبون 

الزبون".١٩٧  أمام  وتعّريها  مفاتنها  عن  املدلّكة  كشف   (...) النشوة  بلوغ  حتى  ولعقه  اإلحليل  "مداعبة 

ويف حاالت أخرى تّم التطّرق إىل طبيعة امل¸رسة الجنسية، حيث ¿ّت اإلشارة إىل ""م¸رسة الجنس يف املهبل"١٩٨ 

ذكر  ك¸  ساعة".٢٠٠  نصف  مّدتها  تتعّدى  ال  دخلة  عن  "عبارة  امل¸رسة  أّن  أو  للجنس"١٩٩  كاملة  "م¸رسة  أو 

الجنس  ù¸رسة  تقوم  "ال  أنّها  التحقيقات  خالل  العدلية  الضابطة  سؤال  عىل  إجابًة  عليهّن  املّدعى  من  العديد 

الجنس. م¸رسة  خالل  الذكري  الواقي  تستعمل  وأنّها  للطبيعة"  خالفاً 

 

البدل أو الكسب املادي؟       ج. 

هنا أيضاً، يظهر بنتيجة مراجعة األحكام التي شملتها العيّنة تراٍخ يف التثبّت من وجود البدل، فقد خلت أحكام 

كث�ة من أّي إشارة إىل قيمة البدل وأيضاً من عدم وضوح ماهيّة الخدمات الجنسية التي تسّدد البدالت املذكورة 

عنها: فال نعرف مثالً ما إذا كان البدل تسديداً مل¸رسة الجنس ليلًة كاملة أو لفعل جنيس يتّم خالل فرتة وجيزة.

إىل  اإلشارة  و¿ّت  منها،   ٪۳٤ يف  إطالقاً  البدل  يُذكر   Í باملقابل،  فقط.  الحاالت  من   ٪٤٦ البدل يف  ذكر  تّم  فقد 

حصول الخدمة الجنسيّة لقاء بدل أو مبالغ مالية، إðّا من دون تحديد قيمتها يف ۲۰٪ من الحاالت. ويف االتّجاه 

الخدمات  لقاء  بدل  أّي  تقبض   Í بأنّها  أدلت  التي  املرأة  لحجج  أهمية  أّي  يُْوِل   Í القايض  أّن  نلحظ  نفسه، 

الجنسية التي قّدمتها، وأّن املسّهل الذي تقيم عنده هو الذي يقبض هذه البدالت٢٠١، وكأðّا القايض يرى جرم 

أن  دون  ومن  منه،  املستفيد  الشخص  هّوية  عن  ùعزل  جنسية،  خدمة  لقاء  بدل  وجود  عند  متحّققاً  الدعارة 

بها. تقوم  التي  املرأة  إيجاباً عىل مسؤولية  أو  سلباً  ذلك  ينعكس 

الكحول  "استهالك  مثل  جنسية  غ�  أخرى  خدمات  لقاء  ُسّدَد  قد  البدل  بأّن  القول  يف  النظر  عدم  يُسّجل  ك¸ 

ومجالسة إحدى الفتيات."٢٠٢ ك¸ ال نلقى يف األحكام أّي جدل بشأن طبيعة البدل الذي يُسّدد لقاء خدمة جنسية، 

وتحديداً يف ما إذا كان يشمل املنافع العينيّة، التي رùّا تتحّقق يف الدعارة "الفاخرة" أم فقط املبالغ املالية. 

َعرَضاً) استنادا إىل إفادة  البدل (غالباً  التي ُذكرت فيها قيمة  البدل تراوح يف الحاالت  أّن  تجدر اإلشارة هنا إىل 

۱٥۰۰/۱، وأّن  لبنانية وألفي دوالر أم�M. أي ùعّدل  ألفي ل�ة  الزبون، ب´  أو  أو املسّهل  املرأة املحكوم عليها 

عىل  املسّهل  يستحصل  قد  حيث  الدعارة  يف  واملرأة  املسّهل  ب´  البدل  تقاسم  كيفية  عىل  نّصت  األحكام  بعض 

بدالٍت  التحقيقات  يف  الواردة  الترصيحات  حسب  النساء  من  العديد  تقايض  ورغم  قيمته.٢٠٣  من  معيّنة  نسبة 

امرأة   ۳۲) يتقاىض بدالٍت عالية نسبياً  مه¸ً منهّن كان  أّن عدداً  إّال  امرأة)  لبنانية (٦۰  ل�ة  ألف   ٥۰ تتعّدى  ال 

امرأة   ۱۳ ومنها  تقّدمها،  التي  الجنسية  الخدمات  لقاء  لبنانية  ل�ة  الف   ۱۷۰ عن  يزيد  بدالً  ّمنهنَّ  كل  تتقاىض 

۷٥۰ و۹۰۰ ألف).  تتقاىض كّل منهّن بدالً يرتاوح ب´ 

 

"الرسية"      الدعارة  مفهوم  د. 

البغاء، مفاده  العاّمة من  الصّحة  عنه يف قانون حفظ  نلقى تعريفاً  العقوبات،  املفهوم يف قانون  رغم ورود هذا 

أّن كّل امرأة تستسلم أليٍّ كان إلجراء الفحشاء بصورة مشهورة مقابل يشء من املال وتحاول التخلّص من أحكام 

اإلطار  خارج  م¸رستها  حال  يف  رسية  الدعارة  تكون  وتالياً،  ّرساً.٢٠٤  الدعارة  تتعاطى  أنّها  تُعترب  البغاء  قانون 

املقاهي  بنات  من  أو  املرخَّصة،  العموميّة  البيوت  يف  العامالت  النساء  من  تكون  أالّ  أي  ينظّمها  الذي   Äالقانو

تُطرح يف  التي  البيوت.٢٠٥ واإلشكالية  لهّن من خارج  املرّخص  الجنس  أو من عامالت  التالقي  بيوت  العامالت يف 

تراخيص؟  إعطاء  عن  اإلدارة  بإحجام  البغاء  قانون  تعطيل  تّم  بعدما  املفهوم  هذا  نفّرس  كيف  الصدد هي:  هذا 

العام (ك¸ هي حال أع¸ل  العامة لألمن  املنظّمة من املديرية  التي تحصل يف مجال األع¸ل  الدعارة  تَُعدُّ  وهل 

الفنانات واملدلّكات وعارضات األزياء)، أو املنظّمة من قوى األمن الداخيل، مكتب ح¸ية اآلداب (ك¸ هي حال 

كأّي دعارة أخرى؟  أع¸ل النادالت يف البارات) نظامية، أم أنها تقع تحت طائلة قانون العقوبات، ¿اماً 

بدايًة، تقتيض اإلشارة إىل أّن العيّنة املدروسة Í تشمل أيَّ امرأة تحمل ترخيصاً مل¸رسة الدعارة. وفي¸ عدا حكم 

إليها  للتنظي¸ت املشار  تأث�  أّي  الدعارة الرسية وغ� املنظّمة"٢٠٦ دون رشحها، ال نجد  واحد أشار إىل "م¸رسة 

يف مجال تجريم الدعارة. وهكذا Í تُسأل أّي امرأة إذا كانت تحمل ترخيصاً مل¸رسة الدعارة؛ ك¸ Í يجِر أّي بحث 

"الدعارة" و"الدعارة الرسية" كمرادف´.  تّم استخدام عبار4َْ  بشأن مفهوم "الرسية" بل 

من   ۷۷۰ (املادة  االدارية  األنظمة  مخالفة  أساس  عىل  الحاالت  إحدى  يف  مدلّكات  إدانة  ¿ّت  أنّه  إىل  نش�  ك¸ 

قانون العقوبات) ألنهّن غ� مسجَّالت يف قيود األمن العاّم وال يف سجّل املدلّكات لدى مكتب ح¸ية اآلداب إىل 

الدعارة.٢٠٧  إدانتهّن ù¸رسة  جانب 

٥١

(٩٣ ٢٠١٠/١٠/١١ (الحكم رقم  القايض املنفرد الجزاI يف كرسوان (غالب) يف  ٢٠٨ الحكم الصادر عن 

الجرøة  املتحدة ملكافحة  األمم  املكّمل التفاقية  النساء واألطفال،  باألشخاص، وبخاصة  اإلتّجار    منع وقمع ومعاقبة  بروتوكول  أ من   -  ٣ املادة   ٢٠٩

١٥-١١-٢٠٠٠ الوطنية،  عرب  املنظمة 

بالبرش  اإلتّجار  ٢٠١١/٨/٢٤، معاقبة  تاريخ   ١٦٤ القانون  العقوبات معدلة ùوجب  قانون  ٥٨٦-١ من  املادة   ٢١٠

(٦٠ ٢٠٠٧/٧/١٣ (الحكم رقم  ٢١١ الحكم الصادر عن القايض املنفرد الجزاI يف ب�وت (غ� مذكور) يف 

املتعة؟         ه. ذريعة زواج 

إىل  اإلشارة  تجدر  املجال،  هذا  ويف  الزوجية.  العالقة  خارج  الجنسية  الخدمات  تُقّدم  أن  مبدئياً  يُفرتض  بالطبع، 

أنّها  باملقابل  وّرصحت  القايض  أمام  األولية  التحقيقات  خالل  الرسية  الدعارة  م¸رسة  املرأة  فيها  أنكرت  حالة 

مارست الجنس مع عدد من األشخاص خاّصًة العراقي´ ùوجب عقود زواج متعة نّصت عىل حّقها ùبالغ مالية. 

إالّ أّن القايض Í يُِعْر هذا األمر أّي اهت¸م رغم ذكره رصاحًة يف رسد الوقائع.٢٠٨ وهو بذلك بدا وكأنّه يريد إغالق 

االجتهاد؟ وهل هو  ينطبق هذا  أّي مدى  إىل  ولكن  متعة.  زواج  التذّرع بحصول  القانون عرب  التحايل عىل  باب 

فيه.   الجزم  الرسمية؟ هذا ما ال نستطيع  القيود  املتعة يف  فيها زواج  يُسّجل   Í التي الحاالت  ينطبق عىل جميع 

 

والقهر      االستغالل  الجرمية رغم  اإلرادة  إفرتاض  و. 

لدى مراجعة األحكام التي شملتها العيّنة، يظهر بوضوح أّن أياً منها Í يبحث يف مدى توفّر اإلرادة الجرمية لدى 

املرأة املّدعى عليها ù¸رسة الدعارة، وال سيّ¸ يف ضوء امل¸رسات التي ينتهجها القّوادون أو املسّهلون والتي يرتقي 

بعضها إىل مستوى "اإلتّجار باالشخاص" ùا يُعرف بالرّق الجديد. وك¸ أرشنا سابقاً، اعترب قانون العقوبات مؤّخراً أّن 

هذه الجرøة تتشّكل لدى "اجتذاب شخص أو نقله أو استقباله أو احتجازه أو إيجاد مأوى له" من خالل استخدام 

أو  السلطة  استغالل  أو  الخداع،  أو  االختطاف  أو  استع¤لها،  أو  بالقوة  "التهديد  األقّل:  الوسائل عىل  إحدى هذه 

استغالل حالة الضعف، أو إعطاء أو تلّقي مبالغ مالية أو مزايا، أو استع¤ل هذه الوسائل عىل من له سلطة عىل 

شخص آخر،" وذلك بهدف استغالله أو تسهيل استغالله من الغ�٢٠٩ ويشمل استغالل دعارة الغ� أو سائر أشكال 
االستغالل الجنيس حسب ما ورد يف بروتوكول األمم املتحدة حول منع وقمع ومعاقبة اإلتّجار باألشخاص.٢١٠

وهكذا، Í يَعتْد أّي من األحكام باإلكراه الجسدي أو املعنوي الذي أْدلت به املرأة املّدعى عليها بالدعارة والذي 

قد يؤدي إىل اعتبارها ضحيًة لإلتّجار باالشخاص. وهذا ما نقرأه يف عدد من األمثلة حيث برز استخدام الوسائل 

املنصوص عليها يف قانون معاقبة جرøة االتّجار باالشخاص من أجل إرغام املرأة عىل م¸رسة الدعارة أو استغالل 

استخدام  تّم  الدعارة يف حال  املرأة عىل م¸رسة  يُعتّد ùوافقة  ال  أنّه  أكّد  القانون  أّن  ويُذكَر  للدعارة.  م¸رستها 

إحدى الوسائل املذكورة أعاله. ومن هذه االمثلة، نذكر اآلتية: 

• اإلكراه بواسطة العنف واالبتزاز: حيث جاء يف وقائع الحكم بأّن إحدى النساء أفادت "أّن زوجها املّدعى عليه 

... يجربها عىل القيام بهذا العمل ويرضبها باستمرار وهي ترضخ له بسبب وجود ابنتها معه" وكانت قد أضافت 

خالل التحقيقات األوليّة: "وقد حاولُت الهرب منه لكّنني عدُت مرغمًة بسبب وجود ابنتي معه وال أستطيع أن 

أبتعد عنها وعمرها حوايل السنة تقريباً".٢١١ وهنا يظهر بوضوح استع¸ل القّوة من قبل من له سلطة عىل املرأة 

اإلتّجار باالشخاص. السلطة وهي من وسائل جرøة  واستغالل هذه 

• اإلكراه املعنوي، الضغط واالبتزاز واملثال عىل ذلك ما جاء يف وقائع أكرث من حكم: 

ّ́ أّن املّدعى عليها ... تركت منزلها الزوجي ... بسبب سوء معاملة زوجها لها" وأّن أحد املسّهل´ عرض     - "تب

    عليها م¸رسة الدعارة "بغية تأم´ املال لزوم إقامتها" عند املسّهل اآلخر، وكانت قد أكّدت يف املحرض أّن 

ّ́ استغالل حالة الضعف  يتب الدعارة بغية تأم´ معيشتها وسكنها.٢١٢ وهنا  أقنعها برضورة م¸رسة      املسّهل 

    لدى املرأة التي تُضطّر ملغادرة منزلها الزوجي، ومعه صعوبة الخيارات التي تطرح عىل املرأة التي يُساء معاملتها.

   - "بعد أن كان املّدعى عليه قد حجز لها بطاقة الهوية وقد استمّر ذلك ملّدة أربعة أشهر كانت تقيم مع 

    املّدعى عليه¸ حيث راحا يجربانها عىل السهر يف الحانات والخروج مع الزبائن الخليجي´ مل¸رسة الجنس يف 

    عّدة أوتيالت"٢١٣، هنا يظهر التهديد بالقّوة أو استع¸لها واستغالل حالة ضعفها الناجم عن حجز أوراقها الثبوتية.

   - ظهر يف أحد األحكام أّن إحدى النساء تدفع مبلغاً من املال ألحد املسّهل´ املّدعى عليهم بصورة منتظمة 

ّ́ أّن املسّهل´ قاموا بإقناع امرأة أخرى "بالعمل يف      "وذلك من أجل عدم فضح أمرها أمام أهلها"، ك¸ تب

    مجال الدعارة الرسية وأحرضوها إىل لبنان من بلدتها الالذقية يف سوريا."٢١٤ هنا نرى أيضاً استغالل حالة       

    ضعف املرأة وتلّقي مبالغ مالية منها، ك¸ يظهر بوضوح أنّه تّم اجتذاب ونقل املرأة إىل لبنان لX يتّم 

ّ́ أّن املّدعى عليها ...      استغالل م¸رستها للدعارة وهي من األفعال املكّونة لجرøة اإلتّجار باالشخاص. تب

    رغبت يف الفرتة األخ�ة يف ترك العمل يف الدعارة والعودة إىل بلدها سورية إّال أّن املّدعى عليه¸ ... استمّرا 

    يف مطاردتها محاول´ إرغامها عىل االستمرار يف العمل يف مجال الدعارة يف لبنان."٢١٥ وهنا يظهر أيضاً التهديد 

    بالقوة واستع¸لها كوسيلة إلرغام املرأة عىل االستمرار يف م¸رسة الدعارة.

   - أشارت امرأة أخرى أنّها فرّت من منزل زوجها املّدعى عليه "طالبة منه الطالق (...) بعدما اْضطرّت مل¸رسة 

    الدعارة الرسية لقاء مبالغ مالية كان يأخذها منها كلّها."٢١٦ وهنا أيضاً يظهر استغالل السلطة الزوجية عىل املرأة.

   - ورد يف الحكم أّن دوريّة للجيش اللبناÄ أوقفت املسّهل´ أثناء محاولته¸ اللحاق بامرأت´ ¿ارسان الدعارة 

    و"إجباره¸ عىل الصعود يف السيارة رغ¸ً عنه¸" وقد أضافت املّدعى عليه¸ بأنّه¸ ¿ارسان الدعارة تحت 

    ضغط من زوجه¸ ومن املسّهل. إّال أّن القايض أغفل النظر يف أسباب هروب املرأت´ من املسّهل´ التي وردت 

    يف إفادتَيْه¸ خالل التحقيق لدى مكتب ح¸ية اآلداب والتي جاء يف إحداها:

    "س: أخربينا كيف تزّوجِت من (املسّهل األول) وماذا جرى بعدها؟

     ج: لقد تزّوجت ب(املسّهل األول) منذ فرتة طويلة وأنجبت منه أوالداً وقضيت مّدة خمس عرشة سنة أعمل 

     يف تنظيف املنازل بين¸ كان هو قابعاً يف املنزل بعدها أ� � مع زوجته الثانية ... وابنتي ....  إىل لبنان وقام 

     بتزويج ابنتي ... إىل (املسّهل الثاÄ) وباعني أنا و(املّدعى عليها الثانية) إليه لقاء مبلغ مايل أجهل قيمته 

     وغادر إىل سوريا. بعدها عمد (املسّهل الثاÄ) إىل إجبارنا عىل م¸رسة الدعارة إلرجاع املال له داخل شّقته 

     (عنوان الشقة) وكان الزبون يأ4 إىل الشقة حيث يستقبله (املسّهل الثاÄ) ويقبض منه لقاء م¸رسة الجنس 

     مع إحدانا ويدخل الزبون وأمارس الجنس أنا معه أو رض4 ... وهكذا دواليك ùعّدل ستة أو سبعة زبائن 

     يومياً لكّل فتاة مّنا وكانت تعمل معنا أيضاً فتاة ... سورية أيضاً وما زالت يف منزله ك¸ وأّن أخا (املسهل 

     الثاÄ) املدعو ... لديه أيضا ثالث بنات يعملَن بالدعارة بتسهيل منه ...

     س: ما سبب قدوم زوجك ... إىل لبنان؟

     ج: لقد علمت أّن زوجي قدم إىل لبنان ليأخذÄ ويوقّع عقداً مع (املسّهل الثاÄ) لبيعه ّرض4 ... ك¸ وعرفت 

     أنّه كان ينوي اصطحاب ابنتي الثانية ...  إىل لبنان لتزويجها من أحد أقارب (املسّهل الثاÄ) لذلك عمدُت 

     أنا و(املّدعى عليها الثانية) للهرب من منزل (املسّهل الثاÄ) وقمنا بركوب سيارة أجرة إىل املعاملت´ حيث 

     لحق بنا (املسّهل الثاÄ) وزوجي وقطعا علينا الطريق وقاما برضبنا فتمّكنُت من الهروب منه إىل أحد مراكز 

إليكم."٢١٧  ثّم  بالتحقيق معنا ومن  باعتقالهم جميعا وقاموا  اللبناÄ حيث قاموا  الجيش       

عليه¸  الزوجية  سلطته  استغّل  الذي  زوجه¸  قبل  من  لبنان  إىل  املرأت´  نقل  بوضوح  نرى  الحالة،  هذه  ففي 

باحتجازه¸  قام   Äالثا املسّهل  أّن  إىل  تش�  دالئل  وهناك  الرسية،  للدعارة  نتيجة م¸رسته¸  مالية  مبالغ  وتلّقى 

مع  القوة  املسّهل´  استخدم  ك¸  الدعارة،  أرغمه¸ عىل م¸رسة  شّقته حيث  مأوى) يف  إعطائه¸  االقّل  (أو عىل 

الهروب. املرأت´ من أجل منعه¸ من 

أشارت   - القاهرة  القّوة  مستوى  إىل  بعضها  يرقى  والتي   - سابقاً  إليها  أرشنا  التي  اإلكراه  حاالت  إىل  وباإلضافة 

العيّنة إىل بعض أساليب االستغالل٢١٨، وذلك َعرَضاً يف سياق رسد وقائع القضيّة٢١٩، ومن  التي تضّمنتها  األحكام 

دون أن يرتتّب عليها أّي نتيجة بشأن التجريم. ومن أبرز هذه األمثلة، اآلتية:  

معها  (أقام)  أْن  بعد  بكارتها  بفّض  قام   ... عليه  املّدعى  أّن  "تبنّي  الحكم:  وقائع  يف  جاء  حيث  قارص  استغالل   •

أّدت   ... الجنس معهم  الزبائن مل¸رسة  لها  لها ويؤّمن  الدعارة  ثّم أخذ يسّهل  بداية عالقته¸  عالقة جنسية منذ 

تلك العالقة إىل حبلها منه ... حاول أيضاً تسهيل الدعارة لزوجته عن طريق (أس¸ء مسّهل´) وهم من الناشط´ 

يف ميدان أع¸ل الدعارة ومّمن ذاع صيتهم يف هذا املجال، إّال أّن هؤالء رفضوا تسهيل الدعارة (للمّدعى عليها) 

الرسية  الدعارة  مجال  العمل يف  إىل  الطفل)  (اسم  طفلها  أنجبت  أن  وبعد  عادت،   ... قارصة.  بأنّها  علمهم  بعد 

اتّجار باألشخاص دون أن  الدعارة قد تُعترب جرøة  أّن استغالل القارص مل¸رسة  بتسهيل من زوجها".٢٢٠ ويُسّجل 

القانون. عليها يف  املنصوص  الوسائل  إحدى  تستخدم 

بامتهانها  عليها  املّدعى  "اعرتفت  الحكم:  وقائع  يف  جاء  حيث  واملرأة  املسّهل  بني  ومدين  دائن  عالقة  وجود   •

دائن  أنّه   (...) عليه  املّدعى  أفاد  ك¸  فيها،  ¿ّر  التي  املالية  الضائقة  نتيجة  عيشها  لكسب  سبيال  الرسية  الدعارة 

بذّمتها  املرتتّب  الدين  رّد  تتمّكن من  الدعارة حتى  تعمل يف مجال  كانت  األخ�ة  وأّن هذه   (...) عليها  للمّدعى 

الفعلية عليها. دائنها  املرأة وسلطة  استغالل حالة ضعف  له".٢٢١ ف�ى هنا مجدداً 

املالية  "بسبب ظروفه  لها  الدعارة  بتسهيل  يقوم  املرأة  زوج  أّن  القايض  ذكر  للعائلة:  االقتصادية  الحالة  • ضيق 

لقاء  الدعارة  مجال  يف  أعمل  كنُت  بالفعل  "أنّني  األولية:  التحقيقات  خالل  املرأة  أفادت  قد  وكانت  الصعبة". 

مبالغ مالية وذلك بسبب حالتنا املادية الصعبة وكان عميل هذا يتّم بعلم زوجي ... ولكنني ومنذ حوايل السنت´ 

التي ربّيتُها وأصبح وضعي الصّحي واالجت¸عي øنعني من  ابنة زوجي  تقريباً مرضُت وكربُت يف السّن وتزّوجت 

كون  النقود  إىل  بحاجة  نَُعْد   Íو تحّسن  املادي  زوجي  أّن وضع  ذلك  إىل  أضف  الدعارة.  مجال  متابعة عميل يف 

العمل  عن  نهائياً  توقّفُت  فإنّني  وبالتايل  تاكيس عمومي مضمون´ عليها  السيّارات وøلك  تجارة  زوجي يعمل يف 

يف مجال الدعارة."٢٢٢ 

وإىل جانب هذه الوقائع التي أثبتها القضاة يف أحكامهم، تجدر اإلشارة إىل أساليب االستغالل التي أغفلها القايض 

يف الحكم رغم ورودها يف إفادات النساء خالل التحقيقات األوليّة. وأبرز هذه اإلفادات، إفادة الزبون وامرأت´ 

يقوم  بعدما  الدعارة  الزبون مل¸رسة  مع  ليالً  الخروج  وإرغامهّن عىل  الفّنانات  بتهديد  يقوم  امللهى  بأّن صاحب 

بأنّها  نفسها  حّد وصف  إىل  ذهبت  العامالت  إحدى  أّن  بل  ال  إجازتها.  يوم  يف  بأنّها  العاّم  األمن  لدى  بتسجيلها 

نوعية  لجهة  امللهى وخصوصاً  للخداع من قبل أصحاب  "تعرّضت  أنّها  بالبرش"، عىل أساس  إتّجار  "وقعت ضحية 

تعريف  القانون يف  املنصوص عليها يف  الوسائل  الخداع هو من  أّن  به."٢٢٣ عل¸ً  القيام  الذي أجربت عىل  العمل 

باالشخاص. اإلتّجار  جرøة 

املنظّمة  امللّفات أظهرت وجود عالقة رّب عمل بأج� من ضمن املهن  أّن دراسة  ونسّجل ختاماً يف هذا املض¸ر 

الحت¸ل ارتباطها بالدعارة٢٢٤ يف ۱۷٫٥٪ من الحاالت وعالقات زوجيّة أو عائليّة بينه¸ يف ۱۰٪ من الحاالت. وقد 

تسّهل الروابط الهرمية أو االعت¸دية بينه¸ إمكانية خضوع املرأة لالستغالل من قبل املسّهل وهي من الظروف 

املشدّدة لعقوبة مسّهل الدعارة. فضالً عن ذلك، ظهرت بعض حاالت من االستغالل الج¸عي لعدد من الفتيات 

قانون  أّن  عل¸ً  دعارة،٢٢٦  شبكة  بإدارة  املسّهل´  قيام  إىل  تلقائياً  تُِرشْ   Í األحكام  أّن  إّال  املسّهل´،٢٢٥  قبل  من 

سنة  عرشة  (خمس  الحاالت  هذه  مثل  يف  للمسّهل´  العقوبات  أقىص  مؤخراً  تضّمن  باالشخاص  اإلتّجار  معاقبة 

امتهانهم  إىل  يؤّرش  ّ̧ قد  م القضايا  أك1 من مسّهل يف عدد من هذه  ترّدد أس¸ء  إىل  اإلشارة  حبس).٢٢٧ وتجدر 
النساء.٢٢٨ إدارة شبكات دعارة تقوم عىل استغالل العديد من 



املتعة؟         ه. ذريعة زواج 

إىل  اإلشارة  تجدر  املجال،  هذا  ويف  الزوجية.  العالقة  خارج  الجنسية  الخدمات  تُقّدم  أن  مبدئياً  يُفرتض  بالطبع، 

أنّها  باملقابل  وّرصحت  القايض  أمام  األولية  التحقيقات  خالل  الرسية  الدعارة  م¸رسة  املرأة  فيها  أنكرت  حالة 

مارست الجنس مع عدد من األشخاص خاّصًة العراقي´ ùوجب عقود زواج متعة نّصت عىل حّقها ùبالغ مالية. 

إالّ أّن القايض Í يُِعْر هذا األمر أّي اهت¸م رغم ذكره رصاحًة يف رسد الوقائع.٢٠٨ وهو بذلك بدا وكأنّه يريد إغالق 

االجتهاد؟ وهل هو  ينطبق هذا  أّي مدى  إىل  ولكن  متعة.  زواج  التذّرع بحصول  القانون عرب  التحايل عىل  باب 

فيه.   الجزم  الرسمية؟ هذا ما ال نستطيع  القيود  املتعة يف  فيها زواج  يُسّجل   Í التي الحاالت  ينطبق عىل جميع 

 

والقهر      االستغالل  الجرمية رغم  اإلرادة  إفرتاض  و. 

لدى مراجعة األحكام التي شملتها العيّنة، يظهر بوضوح أّن أياً منها Í يبحث يف مدى توفّر اإلرادة الجرمية لدى 

املرأة املّدعى عليها ù¸رسة الدعارة، وال سيّ¸ يف ضوء امل¸رسات التي ينتهجها القّوادون أو املسّهلون والتي يرتقي 

بعضها إىل مستوى "اإلتّجار باالشخاص" ùا يُعرف بالرّق الجديد. وك¸ أرشنا سابقاً، اعترب قانون العقوبات مؤّخراً أّن 

هذه الجرøة تتشّكل لدى "اجتذاب شخص أو نقله أو استقباله أو احتجازه أو إيجاد مأوى له" من خالل استخدام 

أو  السلطة  استغالل  أو  الخداع،  أو  االختطاف  أو  استع¤لها،  أو  بالقوة  "التهديد  األقّل:  الوسائل عىل  إحدى هذه 

استغالل حالة الضعف، أو إعطاء أو تلّقي مبالغ مالية أو مزايا، أو استع¤ل هذه الوسائل عىل من له سلطة عىل 

شخص آخر،" وذلك بهدف استغالله أو تسهيل استغالله من الغ�٢٠٩ ويشمل استغالل دعارة الغ� أو سائر أشكال 
االستغالل الجنيس حسب ما ورد يف بروتوكول األمم املتحدة حول منع وقمع ومعاقبة اإلتّجار باألشخاص.٢١٠

وهكذا، Í يَعتْد أّي من األحكام باإلكراه الجسدي أو املعنوي الذي أْدلت به املرأة املّدعى عليها بالدعارة والذي 

قد يؤدي إىل اعتبارها ضحيًة لإلتّجار باالشخاص. وهذا ما نقرأه يف عدد من األمثلة حيث برز استخدام الوسائل 

املنصوص عليها يف قانون معاقبة جرøة االتّجار باالشخاص من أجل إرغام املرأة عىل م¸رسة الدعارة أو استغالل 

استخدام  تّم  الدعارة يف حال  املرأة عىل م¸رسة  يُعتّد ùوافقة  ال  أنّه  أكّد  القانون  أّن  ويُذكَر  للدعارة.  م¸رستها 

إحدى الوسائل املذكورة أعاله. ومن هذه االمثلة، نذكر اآلتية: 

• اإلكراه بواسطة العنف واالبتزاز: حيث جاء يف وقائع الحكم بأّن إحدى النساء أفادت "أّن زوجها املّدعى عليه 

... يجربها عىل القيام بهذا العمل ويرضبها باستمرار وهي ترضخ له بسبب وجود ابنتها معه" وكانت قد أضافت 

خالل التحقيقات األوليّة: "وقد حاولُت الهرب منه لكّنني عدُت مرغمًة بسبب وجود ابنتي معه وال أستطيع أن 

أبتعد عنها وعمرها حوايل السنة تقريباً".٢١١ وهنا يظهر بوضوح استع¸ل القّوة من قبل من له سلطة عىل املرأة 

اإلتّجار باالشخاص. السلطة وهي من وسائل جرøة  واستغالل هذه 

• اإلكراه املعنوي، الضغط واالبتزاز واملثال عىل ذلك ما جاء يف وقائع أكرث من حكم: 

ّ́ أّن املّدعى عليها ... تركت منزلها الزوجي ... بسبب سوء معاملة زوجها لها" وأّن أحد املسّهل´ عرض     - "تب

    عليها م¸رسة الدعارة "بغية تأم´ املال لزوم إقامتها" عند املسّهل اآلخر، وكانت قد أكّدت يف املحرض أّن 

ّ́ استغالل حالة الضعف  يتب الدعارة بغية تأم´ معيشتها وسكنها.٢١٢ وهنا  أقنعها برضورة م¸رسة      املسّهل 

    لدى املرأة التي تُضطّر ملغادرة منزلها الزوجي، ومعه صعوبة الخيارات التي تطرح عىل املرأة التي يُساء معاملتها.

   - "بعد أن كان املّدعى عليه قد حجز لها بطاقة الهوية وقد استمّر ذلك ملّدة أربعة أشهر كانت تقيم مع 

    املّدعى عليه¸ حيث راحا يجربانها عىل السهر يف الحانات والخروج مع الزبائن الخليجي´ مل¸رسة الجنس يف 

    عّدة أوتيالت"٢١٣، هنا يظهر التهديد بالقّوة أو استع¸لها واستغالل حالة ضعفها الناجم عن حجز أوراقها الثبوتية.

   - ظهر يف أحد األحكام أّن إحدى النساء تدفع مبلغاً من املال ألحد املسّهل´ املّدعى عليهم بصورة منتظمة 

ّ́ أّن املسّهل´ قاموا بإقناع امرأة أخرى "بالعمل يف      "وذلك من أجل عدم فضح أمرها أمام أهلها"، ك¸ تب

    مجال الدعارة الرسية وأحرضوها إىل لبنان من بلدتها الالذقية يف سوريا."٢١٤ هنا نرى أيضاً استغالل حالة       

    ضعف املرأة وتلّقي مبالغ مالية منها، ك¸ يظهر بوضوح أنّه تّم اجتذاب ونقل املرأة إىل لبنان لX يتّم 

ّ́ أّن املّدعى عليها ...      استغالل م¸رستها للدعارة وهي من األفعال املكّونة لجرøة اإلتّجار باالشخاص. تب

    رغبت يف الفرتة األخ�ة يف ترك العمل يف الدعارة والعودة إىل بلدها سورية إّال أّن املّدعى عليه¸ ... استمّرا 

    يف مطاردتها محاول´ إرغامها عىل االستمرار يف العمل يف مجال الدعارة يف لبنان."٢١٥ وهنا يظهر أيضاً التهديد 

    بالقوة واستع¸لها كوسيلة إلرغام املرأة عىل االستمرار يف م¸رسة الدعارة.

   - أشارت امرأة أخرى أنّها فرّت من منزل زوجها املّدعى عليه "طالبة منه الطالق (...) بعدما اْضطرّت مل¸رسة 

    الدعارة الرسية لقاء مبالغ مالية كان يأخذها منها كلّها."٢١٦ وهنا أيضاً يظهر استغالل السلطة الزوجية عىل املرأة.

   - ورد يف الحكم أّن دوريّة للجيش اللبناÄ أوقفت املسّهل´ أثناء محاولته¸ اللحاق بامرأت´ ¿ارسان الدعارة 

    و"إجباره¸ عىل الصعود يف السيارة رغ¸ً عنه¸" وقد أضافت املّدعى عليه¸ بأنّه¸ ¿ارسان الدعارة تحت 

    ضغط من زوجه¸ ومن املسّهل. إّال أّن القايض أغفل النظر يف أسباب هروب املرأت´ من املسّهل´ التي وردت 

    يف إفادتَيْه¸ خالل التحقيق لدى مكتب ح¸ية اآلداب والتي جاء يف إحداها:

    "س: أخربينا كيف تزّوجِت من (املسّهل األول) وماذا جرى بعدها؟

     ج: لقد تزّوجت ب(املسّهل األول) منذ فرتة طويلة وأنجبت منه أوالداً وقضيت مّدة خمس عرشة سنة أعمل 

     يف تنظيف املنازل بين¸ كان هو قابعاً يف املنزل بعدها أ� � مع زوجته الثانية ... وابنتي ....  إىل لبنان وقام 

     بتزويج ابنتي ... إىل (املسّهل الثاÄ) وباعني أنا و(املّدعى عليها الثانية) إليه لقاء مبلغ مايل أجهل قيمته 

     وغادر إىل سوريا. بعدها عمد (املسّهل الثاÄ) إىل إجبارنا عىل م¸رسة الدعارة إلرجاع املال له داخل شّقته 

     (عنوان الشقة) وكان الزبون يأ4 إىل الشقة حيث يستقبله (املسّهل الثاÄ) ويقبض منه لقاء م¸رسة الجنس 

     مع إحدانا ويدخل الزبون وأمارس الجنس أنا معه أو رض4 ... وهكذا دواليك ùعّدل ستة أو سبعة زبائن 

     يومياً لكّل فتاة مّنا وكانت تعمل معنا أيضاً فتاة ... سورية أيضاً وما زالت يف منزله ك¸ وأّن أخا (املسهل 

     الثاÄ) املدعو ... لديه أيضا ثالث بنات يعملَن بالدعارة بتسهيل منه ...

     س: ما سبب قدوم زوجك ... إىل لبنان؟

     ج: لقد علمت أّن زوجي قدم إىل لبنان ليأخذÄ ويوقّع عقداً مع (املسّهل الثاÄ) لبيعه ّرض4 ... ك¸ وعرفت 

     أنّه كان ينوي اصطحاب ابنتي الثانية ...  إىل لبنان لتزويجها من أحد أقارب (املسّهل الثاÄ) لذلك عمدُت 

     أنا و(املّدعى عليها الثانية) للهرب من منزل (املسّهل الثاÄ) وقمنا بركوب سيارة أجرة إىل املعاملت´ حيث 

     لحق بنا (املسّهل الثاÄ) وزوجي وقطعا علينا الطريق وقاما برضبنا فتمّكنُت من الهروب منه إىل أحد مراكز 

إليكم."٢١٧  ثّم  بالتحقيق معنا ومن  باعتقالهم جميعا وقاموا  اللبناÄ حيث قاموا  الجيش       

عليه¸  الزوجية  سلطته  استغّل  الذي  زوجه¸  قبل  من  لبنان  إىل  املرأت´  نقل  بوضوح  نرى  الحالة،  هذه  ففي 

باحتجازه¸  قام   Äالثا املسّهل  أّن  إىل  تش�  دالئل  وهناك  الرسية،  للدعارة  نتيجة م¸رسته¸  مالية  مبالغ  وتلّقى 

مع  القوة  املسّهل´  استخدم  ك¸  الدعارة،  أرغمه¸ عىل م¸رسة  شّقته حيث  مأوى) يف  إعطائه¸  االقّل  (أو عىل 

الهروب. املرأت´ من أجل منعه¸ من 

أشارت   - القاهرة  القّوة  مستوى  إىل  بعضها  يرقى  والتي   - سابقاً  إليها  أرشنا  التي  اإلكراه  حاالت  إىل  وباإلضافة 

العيّنة إىل بعض أساليب االستغالل٢١٨، وذلك َعرَضاً يف سياق رسد وقائع القضيّة٢١٩، ومن  التي تضّمنتها  األحكام 

دون أن يرتتّب عليها أّي نتيجة بشأن التجريم. ومن أبرز هذه األمثلة، اآلتية:  

معها  (أقام)  أْن  بعد  بكارتها  بفّض  قام   ... عليه  املّدعى  أّن  "تبنّي  الحكم:  وقائع  يف  جاء  حيث  قارص  استغالل   •

أّدت   ... الجنس معهم  الزبائن مل¸رسة  لها  لها ويؤّمن  الدعارة  ثّم أخذ يسّهل  بداية عالقته¸  عالقة جنسية منذ 

تلك العالقة إىل حبلها منه ... حاول أيضاً تسهيل الدعارة لزوجته عن طريق (أس¸ء مسّهل´) وهم من الناشط´ 

يف ميدان أع¸ل الدعارة ومّمن ذاع صيتهم يف هذا املجال، إّال أّن هؤالء رفضوا تسهيل الدعارة (للمّدعى عليها) 

الرسية  الدعارة  مجال  العمل يف  إىل  الطفل)  (اسم  طفلها  أنجبت  أن  وبعد  عادت،   ... قارصة.  بأنّها  علمهم  بعد 

اتّجار باألشخاص دون أن  الدعارة قد تُعترب جرøة  أّن استغالل القارص مل¸رسة  بتسهيل من زوجها".٢٢٠ ويُسّجل 

القانون. عليها يف  املنصوص  الوسائل  إحدى  تستخدم 

(٦٩ ٢٠٠٨/١١/٥ (الحكم رقم  الحّجار) يف  الجزاI يف ب�وت (هاÄ حلمي  املنفرد  القايض  الصادر عن  الحكم   ٢١٢

(٤٣ ٢٠٠٦/١٢/٢٠ (الحكم رقم  الحّجار) يف  الجزاI يف ب�وت (هاÄ حلمي  املنفرد  القايض  الصادر عن  الحكم   ٢١٣

(٤٩ ٢٠٠٧/١/٢٤ (الحكم رقم  الحّجار) يف  الجزاI يف ب�وت (هاÄ حلمي  املنفرد  القايض  الصادر عن  الحكم   ٢١٤

(٧٠ ٢٠٠٩/٣/١٨ (الحكم رقم  الحّجار) يف  الجزاI يف ب�وت (هاÄ حلمي  املنفرد  القايض  الصادر عن  الحكم   ٢١٥

(١١٢ (الحكم رقم   ٢٠٠٨/٧/٢٨ الجزاI يف طرابلس (سلي¸ن) يف  املنفرد  القايض  الصادر عن  الحكم   ٢١٦

٥٢

بامتهانها  عليها  املّدعى  "اعرتفت  الحكم:  وقائع  يف  جاء  حيث  واملرأة  املسّهل  بني  ومدين  دائن  عالقة  وجود   •

دائن  أنّه   (...) عليه  املّدعى  أفاد  ك¸  فيها،  ¿ّر  التي  املالية  الضائقة  نتيجة  عيشها  لكسب  سبيال  الرسية  الدعارة 

بذّمتها  املرتتّب  الدين  رّد  تتمّكن من  الدعارة حتى  تعمل يف مجال  كانت  األخ�ة  وأّن هذه   (...) عليها  للمّدعى 

الفعلية عليها. دائنها  املرأة وسلطة  استغالل حالة ضعف  له".٢٢١ ف�ى هنا مجدداً 

املالية  "بسبب ظروفه  لها  الدعارة  بتسهيل  يقوم  املرأة  زوج  أّن  القايض  ذكر  للعائلة:  االقتصادية  الحالة  • ضيق 

لقاء  الدعارة  مجال  يف  أعمل  كنُت  بالفعل  "أنّني  األولية:  التحقيقات  خالل  املرأة  أفادت  قد  وكانت  الصعبة". 

مبالغ مالية وذلك بسبب حالتنا املادية الصعبة وكان عميل هذا يتّم بعلم زوجي ... ولكنني ومنذ حوايل السنت´ 

التي ربّيتُها وأصبح وضعي الصّحي واالجت¸عي øنعني من  ابنة زوجي  تقريباً مرضُت وكربُت يف السّن وتزّوجت 

كون  النقود  إىل  بحاجة  نَُعْد   Íو تحّسن  املادي  زوجي  أّن وضع  ذلك  إىل  أضف  الدعارة.  مجال  متابعة عميل يف 

العمل  عن  نهائياً  توقّفُت  فإنّني  وبالتايل  تاكيس عمومي مضمون´ عليها  السيّارات وøلك  تجارة  زوجي يعمل يف 

يف مجال الدعارة."٢٢٢ 

وإىل جانب هذه الوقائع التي أثبتها القضاة يف أحكامهم، تجدر اإلشارة إىل أساليب االستغالل التي أغفلها القايض 

يف الحكم رغم ورودها يف إفادات النساء خالل التحقيقات األوليّة. وأبرز هذه اإلفادات، إفادة الزبون وامرأت´ 

يقوم  بعدما  الدعارة  الزبون مل¸رسة  مع  ليالً  الخروج  وإرغامهّن عىل  الفّنانات  بتهديد  يقوم  امللهى  بأّن صاحب 

بأنّها  نفسها  حّد وصف  إىل  ذهبت  العامالت  إحدى  أّن  بل  ال  إجازتها.  يوم  يف  بأنّها  العاّم  األمن  لدى  بتسجيلها 

نوعية  لجهة  امللهى وخصوصاً  للخداع من قبل أصحاب  "تعرّضت  أنّها  بالبرش"، عىل أساس  إتّجار  "وقعت ضحية 

تعريف  القانون يف  املنصوص عليها يف  الوسائل  الخداع هو من  أّن  به."٢٢٣ عل¸ً  القيام  الذي أجربت عىل  العمل 

باالشخاص. اإلتّجار  جرøة 

املنظّمة  امللّفات أظهرت وجود عالقة رّب عمل بأج� من ضمن املهن  أّن دراسة  ونسّجل ختاماً يف هذا املض¸ر 

الحت¸ل ارتباطها بالدعارة٢٢٤ يف ۱۷٫٥٪ من الحاالت وعالقات زوجيّة أو عائليّة بينه¸ يف ۱۰٪ من الحاالت. وقد 

تسّهل الروابط الهرمية أو االعت¸دية بينه¸ إمكانية خضوع املرأة لالستغالل من قبل املسّهل وهي من الظروف 

املشدّدة لعقوبة مسّهل الدعارة. فضالً عن ذلك، ظهرت بعض حاالت من االستغالل الج¸عي لعدد من الفتيات 

قانون  أّن  عل¸ً  دعارة،٢٢٦  شبكة  بإدارة  املسّهل´  قيام  إىل  تلقائياً  تُِرشْ   Í األحكام  أّن  إّال  املسّهل´،٢٢٥  قبل  من 

سنة  عرشة  (خمس  الحاالت  هذه  مثل  يف  للمسّهل´  العقوبات  أقىص  مؤخراً  تضّمن  باالشخاص  اإلتّجار  معاقبة 

امتهانهم  إىل  يؤّرش  ّ̧ قد  م القضايا  أك1 من مسّهل يف عدد من هذه  ترّدد أس¸ء  إىل  اإلشارة  حبس).٢٢٧ وتجدر 
النساء.٢٢٨ إدارة شبكات دعارة تقوم عىل استغالل العديد من 



املتعة؟         ه. ذريعة زواج 

إىل  اإلشارة  تجدر  املجال،  هذا  ويف  الزوجية.  العالقة  خارج  الجنسية  الخدمات  تُقّدم  أن  مبدئياً  يُفرتض  بالطبع، 

أنّها  باملقابل  وّرصحت  القايض  أمام  األولية  التحقيقات  خالل  الرسية  الدعارة  م¸رسة  املرأة  فيها  أنكرت  حالة 

مارست الجنس مع عدد من األشخاص خاّصًة العراقي´ ùوجب عقود زواج متعة نّصت عىل حّقها ùبالغ مالية. 

إالّ أّن القايض Í يُِعْر هذا األمر أّي اهت¸م رغم ذكره رصاحًة يف رسد الوقائع.٢٠٨ وهو بذلك بدا وكأنّه يريد إغالق 

االجتهاد؟ وهل هو  ينطبق هذا  أّي مدى  إىل  ولكن  متعة.  زواج  التذّرع بحصول  القانون عرب  التحايل عىل  باب 

فيه.   الجزم  الرسمية؟ هذا ما ال نستطيع  القيود  املتعة يف  فيها زواج  يُسّجل   Í التي الحاالت  ينطبق عىل جميع 

 

والقهر      االستغالل  الجرمية رغم  اإلرادة  إفرتاض  و. 

لدى مراجعة األحكام التي شملتها العيّنة، يظهر بوضوح أّن أياً منها Í يبحث يف مدى توفّر اإلرادة الجرمية لدى 

املرأة املّدعى عليها ù¸رسة الدعارة، وال سيّ¸ يف ضوء امل¸رسات التي ينتهجها القّوادون أو املسّهلون والتي يرتقي 

بعضها إىل مستوى "اإلتّجار باالشخاص" ùا يُعرف بالرّق الجديد. وك¸ أرشنا سابقاً، اعترب قانون العقوبات مؤّخراً أّن 

هذه الجرøة تتشّكل لدى "اجتذاب شخص أو نقله أو استقباله أو احتجازه أو إيجاد مأوى له" من خالل استخدام 

أو  السلطة  استغالل  أو  الخداع،  أو  االختطاف  أو  استع¤لها،  أو  بالقوة  "التهديد  األقّل:  الوسائل عىل  إحدى هذه 

استغالل حالة الضعف، أو إعطاء أو تلّقي مبالغ مالية أو مزايا، أو استع¤ل هذه الوسائل عىل من له سلطة عىل 

شخص آخر،" وذلك بهدف استغالله أو تسهيل استغالله من الغ�٢٠٩ ويشمل استغالل دعارة الغ� أو سائر أشكال 
االستغالل الجنيس حسب ما ورد يف بروتوكول األمم املتحدة حول منع وقمع ومعاقبة اإلتّجار باألشخاص.٢١٠

وهكذا، Í يَعتْد أّي من األحكام باإلكراه الجسدي أو املعنوي الذي أْدلت به املرأة املّدعى عليها بالدعارة والذي 

قد يؤدي إىل اعتبارها ضحيًة لإلتّجار باالشخاص. وهذا ما نقرأه يف عدد من األمثلة حيث برز استخدام الوسائل 

املنصوص عليها يف قانون معاقبة جرøة االتّجار باالشخاص من أجل إرغام املرأة عىل م¸رسة الدعارة أو استغالل 

استخدام  تّم  الدعارة يف حال  املرأة عىل م¸رسة  يُعتّد ùوافقة  ال  أنّه  أكّد  القانون  أّن  ويُذكَر  للدعارة.  م¸رستها 

إحدى الوسائل املذكورة أعاله. ومن هذه االمثلة، نذكر اآلتية: 

• اإلكراه بواسطة العنف واالبتزاز: حيث جاء يف وقائع الحكم بأّن إحدى النساء أفادت "أّن زوجها املّدعى عليه 

... يجربها عىل القيام بهذا العمل ويرضبها باستمرار وهي ترضخ له بسبب وجود ابنتها معه" وكانت قد أضافت 

خالل التحقيقات األوليّة: "وقد حاولُت الهرب منه لكّنني عدُت مرغمًة بسبب وجود ابنتي معه وال أستطيع أن 

أبتعد عنها وعمرها حوايل السنة تقريباً".٢١١ وهنا يظهر بوضوح استع¸ل القّوة من قبل من له سلطة عىل املرأة 

اإلتّجار باالشخاص. السلطة وهي من وسائل جرøة  واستغالل هذه 

• اإلكراه املعنوي، الضغط واالبتزاز واملثال عىل ذلك ما جاء يف وقائع أكرث من حكم: 

ّ́ أّن املّدعى عليها ... تركت منزلها الزوجي ... بسبب سوء معاملة زوجها لها" وأّن أحد املسّهل´ عرض     - "تب

    عليها م¸رسة الدعارة "بغية تأم´ املال لزوم إقامتها" عند املسّهل اآلخر، وكانت قد أكّدت يف املحرض أّن 

ّ́ استغالل حالة الضعف  يتب الدعارة بغية تأم´ معيشتها وسكنها.٢١٢ وهنا  أقنعها برضورة م¸رسة      املسّهل 

    لدى املرأة التي تُضطّر ملغادرة منزلها الزوجي، ومعه صعوبة الخيارات التي تطرح عىل املرأة التي يُساء معاملتها.

   - "بعد أن كان املّدعى عليه قد حجز لها بطاقة الهوية وقد استمّر ذلك ملّدة أربعة أشهر كانت تقيم مع 

    املّدعى عليه¸ حيث راحا يجربانها عىل السهر يف الحانات والخروج مع الزبائن الخليجي´ مل¸رسة الجنس يف 

    عّدة أوتيالت"٢١٣، هنا يظهر التهديد بالقّوة أو استع¸لها واستغالل حالة ضعفها الناجم عن حجز أوراقها الثبوتية.

   - ظهر يف أحد األحكام أّن إحدى النساء تدفع مبلغاً من املال ألحد املسّهل´ املّدعى عليهم بصورة منتظمة 

ّ́ أّن املسّهل´ قاموا بإقناع امرأة أخرى "بالعمل يف      "وذلك من أجل عدم فضح أمرها أمام أهلها"، ك¸ تب

    مجال الدعارة الرسية وأحرضوها إىل لبنان من بلدتها الالذقية يف سوريا."٢١٤ هنا نرى أيضاً استغالل حالة       

    ضعف املرأة وتلّقي مبالغ مالية منها، ك¸ يظهر بوضوح أنّه تّم اجتذاب ونقل املرأة إىل لبنان لX يتّم 

ّ́ أّن املّدعى عليها ...      استغالل م¸رستها للدعارة وهي من األفعال املكّونة لجرøة اإلتّجار باالشخاص. تب

    رغبت يف الفرتة األخ�ة يف ترك العمل يف الدعارة والعودة إىل بلدها سورية إّال أّن املّدعى عليه¸ ... استمّرا 

    يف مطاردتها محاول´ إرغامها عىل االستمرار يف العمل يف مجال الدعارة يف لبنان."٢١٥ وهنا يظهر أيضاً التهديد 

    بالقوة واستع¸لها كوسيلة إلرغام املرأة عىل االستمرار يف م¸رسة الدعارة.

   - أشارت امرأة أخرى أنّها فرّت من منزل زوجها املّدعى عليه "طالبة منه الطالق (...) بعدما اْضطرّت مل¸رسة 

    الدعارة الرسية لقاء مبالغ مالية كان يأخذها منها كلّها."٢١٦ وهنا أيضاً يظهر استغالل السلطة الزوجية عىل املرأة.

   - ورد يف الحكم أّن دوريّة للجيش اللبناÄ أوقفت املسّهل´ أثناء محاولته¸ اللحاق بامرأت´ ¿ارسان الدعارة 

    و"إجباره¸ عىل الصعود يف السيارة رغ¸ً عنه¸" وقد أضافت املّدعى عليه¸ بأنّه¸ ¿ارسان الدعارة تحت 

    ضغط من زوجه¸ ومن املسّهل. إّال أّن القايض أغفل النظر يف أسباب هروب املرأت´ من املسّهل´ التي وردت 

    يف إفادتَيْه¸ خالل التحقيق لدى مكتب ح¸ية اآلداب والتي جاء يف إحداها:

    "س: أخربينا كيف تزّوجِت من (املسّهل األول) وماذا جرى بعدها؟

     ج: لقد تزّوجت ب(املسّهل األول) منذ فرتة طويلة وأنجبت منه أوالداً وقضيت مّدة خمس عرشة سنة أعمل 

     يف تنظيف املنازل بين¸ كان هو قابعاً يف املنزل بعدها أ� � مع زوجته الثانية ... وابنتي ....  إىل لبنان وقام 

     بتزويج ابنتي ... إىل (املسّهل الثاÄ) وباعني أنا و(املّدعى عليها الثانية) إليه لقاء مبلغ مايل أجهل قيمته 

     وغادر إىل سوريا. بعدها عمد (املسّهل الثاÄ) إىل إجبارنا عىل م¸رسة الدعارة إلرجاع املال له داخل شّقته 

     (عنوان الشقة) وكان الزبون يأ4 إىل الشقة حيث يستقبله (املسّهل الثاÄ) ويقبض منه لقاء م¸رسة الجنس 

     مع إحدانا ويدخل الزبون وأمارس الجنس أنا معه أو رض4 ... وهكذا دواليك ùعّدل ستة أو سبعة زبائن 

     يومياً لكّل فتاة مّنا وكانت تعمل معنا أيضاً فتاة ... سورية أيضاً وما زالت يف منزله ك¸ وأّن أخا (املسهل 

     الثاÄ) املدعو ... لديه أيضا ثالث بنات يعملَن بالدعارة بتسهيل منه ...

     س: ما سبب قدوم زوجك ... إىل لبنان؟

     ج: لقد علمت أّن زوجي قدم إىل لبنان ليأخذÄ ويوقّع عقداً مع (املسّهل الثاÄ) لبيعه ّرض4 ... ك¸ وعرفت 

     أنّه كان ينوي اصطحاب ابنتي الثانية ...  إىل لبنان لتزويجها من أحد أقارب (املسّهل الثاÄ) لذلك عمدُت 

     أنا و(املّدعى عليها الثانية) للهرب من منزل (املسّهل الثاÄ) وقمنا بركوب سيارة أجرة إىل املعاملت´ حيث 

     لحق بنا (املسّهل الثاÄ) وزوجي وقطعا علينا الطريق وقاما برضبنا فتمّكنُت من الهروب منه إىل أحد مراكز 

إليكم."٢١٧  ثّم  بالتحقيق معنا ومن  باعتقالهم جميعا وقاموا  اللبناÄ حيث قاموا  الجيش       

عليه¸  الزوجية  سلطته  استغّل  الذي  زوجه¸  قبل  من  لبنان  إىل  املرأت´  نقل  بوضوح  نرى  الحالة،  هذه  ففي 

باحتجازه¸  قام   Äالثا املسّهل  أّن  إىل  تش�  دالئل  وهناك  الرسية،  للدعارة  نتيجة م¸رسته¸  مالية  مبالغ  وتلّقى 

مع  القوة  املسّهل´  استخدم  ك¸  الدعارة،  أرغمه¸ عىل م¸رسة  شّقته حيث  مأوى) يف  إعطائه¸  االقّل  (أو عىل 

الهروب. املرأت´ من أجل منعه¸ من 

أشارت   - القاهرة  القّوة  مستوى  إىل  بعضها  يرقى  والتي   - سابقاً  إليها  أرشنا  التي  اإلكراه  حاالت  إىل  وباإلضافة 

العيّنة إىل بعض أساليب االستغالل٢١٨، وذلك َعرَضاً يف سياق رسد وقائع القضيّة٢١٩، ومن  التي تضّمنتها  األحكام 

دون أن يرتتّب عليها أّي نتيجة بشأن التجريم. ومن أبرز هذه األمثلة، اآلتية:  

معها  (أقام)  أْن  بعد  بكارتها  بفّض  قام   ... عليه  املّدعى  أّن  "تبنّي  الحكم:  وقائع  يف  جاء  حيث  قارص  استغالل   •

أّدت   ... الجنس معهم  الزبائن مل¸رسة  لها  لها ويؤّمن  الدعارة  ثّم أخذ يسّهل  بداية عالقته¸  عالقة جنسية منذ 

تلك العالقة إىل حبلها منه ... حاول أيضاً تسهيل الدعارة لزوجته عن طريق (أس¸ء مسّهل´) وهم من الناشط´ 

يف ميدان أع¸ل الدعارة ومّمن ذاع صيتهم يف هذا املجال، إّال أّن هؤالء رفضوا تسهيل الدعارة (للمّدعى عليها) 

الرسية  الدعارة  مجال  العمل يف  إىل  الطفل)  (اسم  طفلها  أنجبت  أن  وبعد  عادت،   ... قارصة.  بأنّها  علمهم  بعد 

اتّجار باألشخاص دون أن  الدعارة قد تُعترب جرøة  أّن استغالل القارص مل¸رسة  بتسهيل من زوجها".٢٢٠ ويُسّجل 

القانون. عليها يف  املنصوص  الوسائل  إحدى  تستخدم 

٥٣

(٨١ ٢٠١٠/٢/١ (الحكم رقم  القايض املنفرد الجزاI يف كرسوان (غالب) يف  ٢١٧ الحكم الصادر عن 

 Iالجزا املنفرد  القايض  الصادر عن  الحكم   ،(٧ (الحكم رقم   ٢٠٠٥/٢/٢٢ الحّجار) يف  الجزاI يف ب�وت (هاÄ حلمي  املنفرد  القايض  الصادر عن  الحكم   ٢١٨

الحّجار) يف  الجزاI يف ب�وت (هاÄ حلمي  املنفرد  القايض  الصادر عن  الحكم   ،(١٤ ٢٠٠٥/٣/٢٤ (الحكم رقم  الحّجار) يف  يف ب�وت (هاÄ حلمي 

الصادر  الحكم   ،(٢٦ (الحكم رقم   ٢٠٠٥/٧/١٢ الحّجار) يف  الجزاI يف ب�وت (هاÄ حلمي  املنفرد  القايض  الصادر عن  الحكم   ،(٢٢ (الحكم رقم   ٢٠٠٥/٥/٣٠

 Äيف ب�وت (ها Iالجزا املنفرد  القايض  الصادر عن  الحكم   ،(٤٣ (الحكم رقم   ٢٠٠٦/١٢/٢٠ الحّجار) يف  الجزاI يف ب�وت (هاÄ حلمي  املنفرد  القايض  عن 

(الحكم رقم   ٢٠٠٧/٤/٤ الحّجار) يف  الجزاI يف ب�وت (هاÄ حلمي  املنفرد  القايض  الصادر عن  الحكم   ،(٤٩ (الحكم رقم   ٢٠٠٧/١/٢٤ الحّجار) يف  حلمي 

املنفرد  القايض  الصادر عن  الحكم   ،(٥٦ (الحكم رقم   ٢٠٠٧/٥/٢٥ الحّجار) يف  الجزاI يف ب�وت (هاÄ حلمي  املنفرد  القايض  الصادر عن  الحكم   ،(٥٤

٢٠٠٧/٧/١٣ (الحكم رقم  ٥٨)، الحكم الصادر عن القايض املنفرد الجزاI يف ب�وت (غ� مذكور) يف  ٢٠٠٧/٦/٢٨ (الحكم رقم  الجزاI يف ب�وت (مكّنا) يف 

املنفرد  القايض  الصادر عن  الحكم   ،(٦٩ (الحكم رقم   ٢٠٠٨/١١/٥ الحّجار) يف  الجزاI يف ب�وت (هاÄ حلمي  املنفرد  القايض  الصادر عن  الحكم   ،(٦٠

 ٢٠٠٩/١٢/٧ القايض املنفرد الجزاI يف كرسوان (غالب) يف  ٧٠)، الحكم الصادر عن  ٢٠٠٩/٣/١٨ (الحكم رقم  الحّجار) يف  الجزاI يف ب�وت (هاÄ حلمي 

املنفرد  القايض  الصادر عن  الحكم   ،(٨١ (الحكم رقم   ٢٠١٠/٢/١ الجزاI يف كرسوان (غالب) يف  املنفرد  القايض  الصادر عن  الحكم   ،(٧٧ (الحكم رقم 

٢٠٠٩/٤/٢٩ (الحكم رقم  القايض املنفرد الجزاI يف طرابلس (عالم) يف  ١١٩)، الحكم الصادر عن  ٢٠١١/٣/١٥ (الحكم رقم  الجزاI يف كرسوان (شاه´) يف 

(٩٨ ٢٠٠٨/٣/٣ (الحكم رقم  (الدغيدي) يف  الجزاI يف زحلة  املنفرد  القايض  الصادر عن  الحكم   ،(١١٤

 Iالجزا املنفرد  القايض  الصادر عن  الحكم   ،(٢٢ (الحكم رقم   ٢٠٠٥/٥/٣٠ الحّجار) يف  الجزاI يف ب�وت (هاÄ حلمي  املنفرد  القايض  الصادر عن  الحكم   ٢١٩

الحكم   ،٢٠٠٥٣/١/٢٧ الجزاI يف ب�وت (خميس) يف  املنفرد  القايض  الصادر عن  الحكم   ،(٢٦ ٢٠٠٥/٧/١٢ (الحكم رقم  الحّجار) يف  يف ب�وت (هاÄ حلمي 

الجزاI يف ب�وت  املنفرد  القايض  الصادر عن  الحكم   ،(٤٣ (الحكم رقم   ٢٠٠٦/١٢/٢٠ الحّجار) يف  الجزاI يف ب�وت (هاÄ حلمي  املنفرد  القايض  الصادر عن 

(الحكم   ٢٠٠٧/٤/٤ الحّجار) يف  الجزاI يف ب�وت (هاÄ حلمي  املنفرد  القايض  الصادر عن  الحكم   ،(٤٩ (الحكم رقم  الحّجار) يف٢٠٠٧/١/٢٤  (هاÄ حلمي 

الجزاI يف  القايض املنفرد  الصادر عن  الحكم   ،(٦٠ ٢٠٠٧/٧/١٣ (الحكم رقم  الجزاI يف ب�وت (غ� مذكور) يف  املنفرد  القايض  الصادر عن  الحكم   ،(٥٤ رقم 

 ٢٠٠٩/٣/١٨ الحّجار) يف  الجزاI يف ب�وت (هاÄ حلمي  املنفرد  القايض  الصادر عن  الحكم   ،(٦٩ ٢٠٠٨/١١/٥ (الحكم رقم  الحّجار) يف  ب�وت (هاÄ حلمي 

(١١٤ ٢٠٠٩/٤/٢٩ (الحكم رقم  الجزاI يف طرابلس (عالم) يف  املنفرد  القايض  الصادر عن  الحكم   ،(٧٠ (الحكم رقم 

(٥٤ ٢٠٠٧/٤/٤ (الحكم رقم  الحّجار) يف  الجزاI يف ب�وت (هاÄ حلمي  املنفرد  القايض  الصادر عن  الحكم   ٢٢٠

بامتهانها  عليها  املّدعى  "اعرتفت  الحكم:  وقائع  يف  جاء  حيث  واملرأة  املسّهل  بني  ومدين  دائن  عالقة  وجود   •

دائن  أنّه   (...) عليه  املّدعى  أفاد  ك¸  فيها،  ¿ّر  التي  املالية  الضائقة  نتيجة  عيشها  لكسب  سبيال  الرسية  الدعارة 

بذّمتها  املرتتّب  الدين  رّد  تتمّكن من  الدعارة حتى  تعمل يف مجال  كانت  األخ�ة  وأّن هذه   (...) عليها  للمّدعى 

الفعلية عليها. دائنها  املرأة وسلطة  استغالل حالة ضعف  له".٢٢١ ف�ى هنا مجدداً 

املالية  "بسبب ظروفه  لها  الدعارة  بتسهيل  يقوم  املرأة  زوج  أّن  القايض  ذكر  للعائلة:  االقتصادية  الحالة  • ضيق 

لقاء  الدعارة  مجال  يف  أعمل  كنُت  بالفعل  "أنّني  األولية:  التحقيقات  خالل  املرأة  أفادت  قد  وكانت  الصعبة". 

مبالغ مالية وذلك بسبب حالتنا املادية الصعبة وكان عميل هذا يتّم بعلم زوجي ... ولكنني ومنذ حوايل السنت´ 

التي ربّيتُها وأصبح وضعي الصّحي واالجت¸عي øنعني من  ابنة زوجي  تقريباً مرضُت وكربُت يف السّن وتزّوجت 

كون  النقود  إىل  بحاجة  نَُعْد   Íو تحّسن  املادي  زوجي  أّن وضع  ذلك  إىل  أضف  الدعارة.  مجال  متابعة عميل يف 

العمل  عن  نهائياً  توقّفُت  فإنّني  وبالتايل  تاكيس عمومي مضمون´ عليها  السيّارات وøلك  تجارة  زوجي يعمل يف 

يف مجال الدعارة."٢٢٢ 

وإىل جانب هذه الوقائع التي أثبتها القضاة يف أحكامهم، تجدر اإلشارة إىل أساليب االستغالل التي أغفلها القايض 

يف الحكم رغم ورودها يف إفادات النساء خالل التحقيقات األوليّة. وأبرز هذه اإلفادات، إفادة الزبون وامرأت´ 

يقوم  بعدما  الدعارة  الزبون مل¸رسة  مع  ليالً  الخروج  وإرغامهّن عىل  الفّنانات  بتهديد  يقوم  امللهى  بأّن صاحب 

بأنّها  نفسها  حّد وصف  إىل  ذهبت  العامالت  إحدى  أّن  بل  ال  إجازتها.  يوم  يف  بأنّها  العاّم  األمن  لدى  بتسجيلها 

نوعية  لجهة  امللهى وخصوصاً  للخداع من قبل أصحاب  "تعرّضت  أنّها  بالبرش"، عىل أساس  إتّجار  "وقعت ضحية 

تعريف  القانون يف  املنصوص عليها يف  الوسائل  الخداع هو من  أّن  به."٢٢٣ عل¸ً  القيام  الذي أجربت عىل  العمل 

باالشخاص. اإلتّجار  جرøة 

املنظّمة  امللّفات أظهرت وجود عالقة رّب عمل بأج� من ضمن املهن  أّن دراسة  ونسّجل ختاماً يف هذا املض¸ر 

الحت¸ل ارتباطها بالدعارة٢٢٤ يف ۱۷٫٥٪ من الحاالت وعالقات زوجيّة أو عائليّة بينه¸ يف ۱۰٪ من الحاالت. وقد 

تسّهل الروابط الهرمية أو االعت¸دية بينه¸ إمكانية خضوع املرأة لالستغالل من قبل املسّهل وهي من الظروف 

املشدّدة لعقوبة مسّهل الدعارة. فضالً عن ذلك، ظهرت بعض حاالت من االستغالل الج¸عي لعدد من الفتيات 

قانون  أّن  عل¸ً  دعارة،٢٢٦  شبكة  بإدارة  املسّهل´  قيام  إىل  تلقائياً  تُِرشْ   Í األحكام  أّن  إّال  املسّهل´،٢٢٥  قبل  من 

سنة  عرشة  (خمس  الحاالت  هذه  مثل  يف  للمسّهل´  العقوبات  أقىص  مؤخراً  تضّمن  باالشخاص  اإلتّجار  معاقبة 

امتهانهم  إىل  يؤّرش  ّ̧ قد  م القضايا  أك1 من مسّهل يف عدد من هذه  ترّدد أس¸ء  إىل  اإلشارة  حبس).٢٢٧ وتجدر 
النساء.٢٢٨ إدارة شبكات دعارة تقوم عىل استغالل العديد من 



املتعة؟         ه. ذريعة زواج 

إىل  اإلشارة  تجدر  املجال،  هذا  ويف  الزوجية.  العالقة  خارج  الجنسية  الخدمات  تُقّدم  أن  مبدئياً  يُفرتض  بالطبع، 

أنّها  باملقابل  وّرصحت  القايض  أمام  األولية  التحقيقات  خالل  الرسية  الدعارة  م¸رسة  املرأة  فيها  أنكرت  حالة 

مارست الجنس مع عدد من األشخاص خاّصًة العراقي´ ùوجب عقود زواج متعة نّصت عىل حّقها ùبالغ مالية. 

إالّ أّن القايض Í يُِعْر هذا األمر أّي اهت¸م رغم ذكره رصاحًة يف رسد الوقائع.٢٠٨ وهو بذلك بدا وكأنّه يريد إغالق 

االجتهاد؟ وهل هو  ينطبق هذا  أّي مدى  إىل  ولكن  متعة.  زواج  التذّرع بحصول  القانون عرب  التحايل عىل  باب 

فيه.   الجزم  الرسمية؟ هذا ما ال نستطيع  القيود  املتعة يف  فيها زواج  يُسّجل   Í التي الحاالت  ينطبق عىل جميع 

 

والقهر      االستغالل  الجرمية رغم  اإلرادة  إفرتاض  و. 

لدى مراجعة األحكام التي شملتها العيّنة، يظهر بوضوح أّن أياً منها Í يبحث يف مدى توفّر اإلرادة الجرمية لدى 

املرأة املّدعى عليها ù¸رسة الدعارة، وال سيّ¸ يف ضوء امل¸رسات التي ينتهجها القّوادون أو املسّهلون والتي يرتقي 

بعضها إىل مستوى "اإلتّجار باالشخاص" ùا يُعرف بالرّق الجديد. وك¸ أرشنا سابقاً، اعترب قانون العقوبات مؤّخراً أّن 

هذه الجرøة تتشّكل لدى "اجتذاب شخص أو نقله أو استقباله أو احتجازه أو إيجاد مأوى له" من خالل استخدام 

أو  السلطة  استغالل  أو  الخداع،  أو  االختطاف  أو  استع¤لها،  أو  بالقوة  "التهديد  األقّل:  الوسائل عىل  إحدى هذه 

استغالل حالة الضعف، أو إعطاء أو تلّقي مبالغ مالية أو مزايا، أو استع¤ل هذه الوسائل عىل من له سلطة عىل 

شخص آخر،" وذلك بهدف استغالله أو تسهيل استغالله من الغ�٢٠٩ ويشمل استغالل دعارة الغ� أو سائر أشكال 
االستغالل الجنيس حسب ما ورد يف بروتوكول األمم املتحدة حول منع وقمع ومعاقبة اإلتّجار باألشخاص.٢١٠

وهكذا، Í يَعتْد أّي من األحكام باإلكراه الجسدي أو املعنوي الذي أْدلت به املرأة املّدعى عليها بالدعارة والذي 

قد يؤدي إىل اعتبارها ضحيًة لإلتّجار باالشخاص. وهذا ما نقرأه يف عدد من األمثلة حيث برز استخدام الوسائل 

املنصوص عليها يف قانون معاقبة جرøة االتّجار باالشخاص من أجل إرغام املرأة عىل م¸رسة الدعارة أو استغالل 

استخدام  تّم  الدعارة يف حال  املرأة عىل م¸رسة  يُعتّد ùوافقة  ال  أنّه  أكّد  القانون  أّن  ويُذكَر  للدعارة.  م¸رستها 

إحدى الوسائل املذكورة أعاله. ومن هذه االمثلة، نذكر اآلتية: 

• اإلكراه بواسطة العنف واالبتزاز: حيث جاء يف وقائع الحكم بأّن إحدى النساء أفادت "أّن زوجها املّدعى عليه 

... يجربها عىل القيام بهذا العمل ويرضبها باستمرار وهي ترضخ له بسبب وجود ابنتها معه" وكانت قد أضافت 

خالل التحقيقات األوليّة: "وقد حاولُت الهرب منه لكّنني عدُت مرغمًة بسبب وجود ابنتي معه وال أستطيع أن 

أبتعد عنها وعمرها حوايل السنة تقريباً".٢١١ وهنا يظهر بوضوح استع¸ل القّوة من قبل من له سلطة عىل املرأة 

اإلتّجار باالشخاص. السلطة وهي من وسائل جرøة  واستغالل هذه 

• اإلكراه املعنوي، الضغط واالبتزاز واملثال عىل ذلك ما جاء يف وقائع أكرث من حكم: 

ّ́ أّن املّدعى عليها ... تركت منزلها الزوجي ... بسبب سوء معاملة زوجها لها" وأّن أحد املسّهل´ عرض     - "تب

    عليها م¸رسة الدعارة "بغية تأم´ املال لزوم إقامتها" عند املسّهل اآلخر، وكانت قد أكّدت يف املحرض أّن 

ّ́ استغالل حالة الضعف  يتب الدعارة بغية تأم´ معيشتها وسكنها.٢١٢ وهنا  أقنعها برضورة م¸رسة      املسّهل 

    لدى املرأة التي تُضطّر ملغادرة منزلها الزوجي، ومعه صعوبة الخيارات التي تطرح عىل املرأة التي يُساء معاملتها.

   - "بعد أن كان املّدعى عليه قد حجز لها بطاقة الهوية وقد استمّر ذلك ملّدة أربعة أشهر كانت تقيم مع 

    املّدعى عليه¸ حيث راحا يجربانها عىل السهر يف الحانات والخروج مع الزبائن الخليجي´ مل¸رسة الجنس يف 

    عّدة أوتيالت"٢١٣، هنا يظهر التهديد بالقّوة أو استع¸لها واستغالل حالة ضعفها الناجم عن حجز أوراقها الثبوتية.

   - ظهر يف أحد األحكام أّن إحدى النساء تدفع مبلغاً من املال ألحد املسّهل´ املّدعى عليهم بصورة منتظمة 

ّ́ أّن املسّهل´ قاموا بإقناع امرأة أخرى "بالعمل يف      "وذلك من أجل عدم فضح أمرها أمام أهلها"، ك¸ تب

    مجال الدعارة الرسية وأحرضوها إىل لبنان من بلدتها الالذقية يف سوريا."٢١٤ هنا نرى أيضاً استغالل حالة       

    ضعف املرأة وتلّقي مبالغ مالية منها، ك¸ يظهر بوضوح أنّه تّم اجتذاب ونقل املرأة إىل لبنان لX يتّم 

ّ́ أّن املّدعى عليها ...      استغالل م¸رستها للدعارة وهي من األفعال املكّونة لجرøة اإلتّجار باالشخاص. تب

    رغبت يف الفرتة األخ�ة يف ترك العمل يف الدعارة والعودة إىل بلدها سورية إّال أّن املّدعى عليه¸ ... استمّرا 

    يف مطاردتها محاول´ إرغامها عىل االستمرار يف العمل يف مجال الدعارة يف لبنان."٢١٥ وهنا يظهر أيضاً التهديد 

    بالقوة واستع¸لها كوسيلة إلرغام املرأة عىل االستمرار يف م¸رسة الدعارة.

   - أشارت امرأة أخرى أنّها فرّت من منزل زوجها املّدعى عليه "طالبة منه الطالق (...) بعدما اْضطرّت مل¸رسة 

    الدعارة الرسية لقاء مبالغ مالية كان يأخذها منها كلّها."٢١٦ وهنا أيضاً يظهر استغالل السلطة الزوجية عىل املرأة.

   - ورد يف الحكم أّن دوريّة للجيش اللبناÄ أوقفت املسّهل´ أثناء محاولته¸ اللحاق بامرأت´ ¿ارسان الدعارة 

    و"إجباره¸ عىل الصعود يف السيارة رغ¸ً عنه¸" وقد أضافت املّدعى عليه¸ بأنّه¸ ¿ارسان الدعارة تحت 

    ضغط من زوجه¸ ومن املسّهل. إّال أّن القايض أغفل النظر يف أسباب هروب املرأت´ من املسّهل´ التي وردت 

    يف إفادتَيْه¸ خالل التحقيق لدى مكتب ح¸ية اآلداب والتي جاء يف إحداها:

    "س: أخربينا كيف تزّوجِت من (املسّهل األول) وماذا جرى بعدها؟

     ج: لقد تزّوجت ب(املسّهل األول) منذ فرتة طويلة وأنجبت منه أوالداً وقضيت مّدة خمس عرشة سنة أعمل 

     يف تنظيف املنازل بين¸ كان هو قابعاً يف املنزل بعدها أ� � مع زوجته الثانية ... وابنتي ....  إىل لبنان وقام 

     بتزويج ابنتي ... إىل (املسّهل الثاÄ) وباعني أنا و(املّدعى عليها الثانية) إليه لقاء مبلغ مايل أجهل قيمته 

     وغادر إىل سوريا. بعدها عمد (املسّهل الثاÄ) إىل إجبارنا عىل م¸رسة الدعارة إلرجاع املال له داخل شّقته 

     (عنوان الشقة) وكان الزبون يأ4 إىل الشقة حيث يستقبله (املسّهل الثاÄ) ويقبض منه لقاء م¸رسة الجنس 

     مع إحدانا ويدخل الزبون وأمارس الجنس أنا معه أو رض4 ... وهكذا دواليك ùعّدل ستة أو سبعة زبائن 

     يومياً لكّل فتاة مّنا وكانت تعمل معنا أيضاً فتاة ... سورية أيضاً وما زالت يف منزله ك¸ وأّن أخا (املسهل 

     الثاÄ) املدعو ... لديه أيضا ثالث بنات يعملَن بالدعارة بتسهيل منه ...

     س: ما سبب قدوم زوجك ... إىل لبنان؟

     ج: لقد علمت أّن زوجي قدم إىل لبنان ليأخذÄ ويوقّع عقداً مع (املسّهل الثاÄ) لبيعه ّرض4 ... ك¸ وعرفت 

     أنّه كان ينوي اصطحاب ابنتي الثانية ...  إىل لبنان لتزويجها من أحد أقارب (املسّهل الثاÄ) لذلك عمدُت 

     أنا و(املّدعى عليها الثانية) للهرب من منزل (املسّهل الثاÄ) وقمنا بركوب سيارة أجرة إىل املعاملت´ حيث 

     لحق بنا (املسّهل الثاÄ) وزوجي وقطعا علينا الطريق وقاما برضبنا فتمّكنُت من الهروب منه إىل أحد مراكز 

إليكم."٢١٧  ثّم  بالتحقيق معنا ومن  باعتقالهم جميعا وقاموا  اللبناÄ حيث قاموا  الجيش       

عليه¸  الزوجية  سلطته  استغّل  الذي  زوجه¸  قبل  من  لبنان  إىل  املرأت´  نقل  بوضوح  نرى  الحالة،  هذه  ففي 

باحتجازه¸  قام   Äالثا املسّهل  أّن  إىل  تش�  دالئل  وهناك  الرسية،  للدعارة  نتيجة م¸رسته¸  مالية  مبالغ  وتلّقى 

مع  القوة  املسّهل´  استخدم  ك¸  الدعارة،  أرغمه¸ عىل م¸رسة  شّقته حيث  مأوى) يف  إعطائه¸  االقّل  (أو عىل 

الهروب. املرأت´ من أجل منعه¸ من 

أشارت   - القاهرة  القّوة  مستوى  إىل  بعضها  يرقى  والتي   - سابقاً  إليها  أرشنا  التي  اإلكراه  حاالت  إىل  وباإلضافة 

العيّنة إىل بعض أساليب االستغالل٢١٨، وذلك َعرَضاً يف سياق رسد وقائع القضيّة٢١٩، ومن  التي تضّمنتها  األحكام 

دون أن يرتتّب عليها أّي نتيجة بشأن التجريم. ومن أبرز هذه األمثلة، اآلتية:  

معها  (أقام)  أْن  بعد  بكارتها  بفّض  قام   ... عليه  املّدعى  أّن  "تبنّي  الحكم:  وقائع  يف  جاء  حيث  قارص  استغالل   •

أّدت   ... الجنس معهم  الزبائن مل¸رسة  لها  لها ويؤّمن  الدعارة  ثّم أخذ يسّهل  بداية عالقته¸  عالقة جنسية منذ 

تلك العالقة إىل حبلها منه ... حاول أيضاً تسهيل الدعارة لزوجته عن طريق (أس¸ء مسّهل´) وهم من الناشط´ 

يف ميدان أع¸ل الدعارة ومّمن ذاع صيتهم يف هذا املجال، إّال أّن هؤالء رفضوا تسهيل الدعارة (للمّدعى عليها) 

الرسية  الدعارة  مجال  العمل يف  إىل  الطفل)  (اسم  طفلها  أنجبت  أن  وبعد  عادت،   ... قارصة.  بأنّها  علمهم  بعد 

اتّجار باألشخاص دون أن  الدعارة قد تُعترب جرøة  أّن استغالل القارص مل¸رسة  بتسهيل من زوجها".٢٢٠ ويُسّجل 

القانون. عليها يف  املنصوص  الوسائل  إحدى  تستخدم 

بامتهانها  عليها  املّدعى  "اعرتفت  الحكم:  وقائع  يف  جاء  حيث  واملرأة  املسّهل  بني  ومدين  دائن  عالقة  وجود   •

دائن  أنّه   (...) عليه  املّدعى  أفاد  ك¸  فيها،  ¿ّر  التي  املالية  الضائقة  نتيجة  عيشها  لكسب  سبيال  الرسية  الدعارة 

بذّمتها  املرتتّب  الدين  رّد  تتمّكن من  الدعارة حتى  تعمل يف مجال  كانت  األخ�ة  وأّن هذه   (...) عليها  للمّدعى 

الفعلية عليها. دائنها  املرأة وسلطة  استغالل حالة ضعف  له".٢٢١ ف�ى هنا مجدداً 

املالية  "بسبب ظروفه  لها  الدعارة  بتسهيل  يقوم  املرأة  زوج  أّن  القايض  ذكر  للعائلة:  االقتصادية  الحالة  • ضيق 

لقاء  الدعارة  مجال  يف  أعمل  كنُت  بالفعل  "أنّني  األولية:  التحقيقات  خالل  املرأة  أفادت  قد  وكانت  الصعبة". 

مبالغ مالية وذلك بسبب حالتنا املادية الصعبة وكان عميل هذا يتّم بعلم زوجي ... ولكنني ومنذ حوايل السنت´ 

التي ربّيتُها وأصبح وضعي الصّحي واالجت¸عي øنعني من  ابنة زوجي  تقريباً مرضُت وكربُت يف السّن وتزّوجت 

كون  النقود  إىل  بحاجة  نَُعْد   Íو تحّسن  املادي  زوجي  أّن وضع  ذلك  إىل  أضف  الدعارة.  مجال  متابعة عميل يف 

العمل  عن  نهائياً  توقّفُت  فإنّني  وبالتايل  تاكيس عمومي مضمون´ عليها  السيّارات وøلك  تجارة  زوجي يعمل يف 

يف مجال الدعارة."٢٢٢ 

وإىل جانب هذه الوقائع التي أثبتها القضاة يف أحكامهم، تجدر اإلشارة إىل أساليب االستغالل التي أغفلها القايض 

يف الحكم رغم ورودها يف إفادات النساء خالل التحقيقات األوليّة. وأبرز هذه اإلفادات، إفادة الزبون وامرأت´ 

يقوم  بعدما  الدعارة  الزبون مل¸رسة  مع  ليالً  الخروج  وإرغامهّن عىل  الفّنانات  بتهديد  يقوم  امللهى  بأّن صاحب 

بأنّها  نفسها  حّد وصف  إىل  ذهبت  العامالت  إحدى  أّن  بل  ال  إجازتها.  يوم  يف  بأنّها  العاّم  األمن  لدى  بتسجيلها 

نوعية  لجهة  امللهى وخصوصاً  للخداع من قبل أصحاب  "تعرّضت  أنّها  بالبرش"، عىل أساس  إتّجار  "وقعت ضحية 

تعريف  القانون يف  املنصوص عليها يف  الوسائل  الخداع هو من  أّن  به."٢٢٣ عل¸ً  القيام  الذي أجربت عىل  العمل 

باالشخاص. اإلتّجار  جرøة 

املنظّمة  امللّفات أظهرت وجود عالقة رّب عمل بأج� من ضمن املهن  أّن دراسة  ونسّجل ختاماً يف هذا املض¸ر 

الحت¸ل ارتباطها بالدعارة٢٢٤ يف ۱۷٫٥٪ من الحاالت وعالقات زوجيّة أو عائليّة بينه¸ يف ۱۰٪ من الحاالت. وقد 

تسّهل الروابط الهرمية أو االعت¸دية بينه¸ إمكانية خضوع املرأة لالستغالل من قبل املسّهل وهي من الظروف 

املشدّدة لعقوبة مسّهل الدعارة. فضالً عن ذلك، ظهرت بعض حاالت من االستغالل الج¸عي لعدد من الفتيات 

قانون  أّن  عل¸ً  دعارة،٢٢٦  شبكة  بإدارة  املسّهل´  قيام  إىل  تلقائياً  تُِرشْ   Í األحكام  أّن  إّال  املسّهل´،٢٢٥  قبل  من 

سنة  عرشة  (خمس  الحاالت  هذه  مثل  يف  للمسّهل´  العقوبات  أقىص  مؤخراً  تضّمن  باالشخاص  اإلتّجار  معاقبة 

(٢٢ ٢٠٠٥/٥/٣٠ (الحكم رقم  الحّجار) يف  الجزاI يف ب�وت (هاÄ حلمي  املنفرد  القايض  الصادر عن  الحكم   ٢٢١

(١١٤ ٢٠٠٩/٤/٢٩ (الحكم رقم  الجزاI يف طرابلس (عالم) يف  القايض املنفرد  الصادر عن  الحكم   ٢٢٢

(١١٩ ٢٠١١/٣/١٥ (الحكم رقم  القايض املنفرد الجزاI يف كرسوان (شاه´) يف  ٢٢٣ الحكم الصادر عن 

أعاله.  ونائلة جعجع، مذكور  نزار صاغية  راجع:   ٢٢٤

الجزاI يف ب�وت  املنفرد  القايض  الصادر عن  الحكم   ،(٧ (الحكم رقم   ٢٠٠٥/٢/٢٢ الحّجار) يف  الجزاI يف ب�وت (هاÄ حلمي  املنفرد  القايض  الصادر عن  الحكم   ٢٢٥

(الحكم رقم   ٢٠٠٥/٧/١٢ الحّجار) يف  الجزاI يف ب�وت (هاÄ حلمي  املنفرد  القايض  الصادر عن  الحكم   ،(١٤ (الحكم رقم   ٢٠٠٥/٣/٢٤ الحّجار) يف  (هاÄ حلمي 

الجزاI يف  املنفرد  القايض  الصادر عن  الحكم   ،(٤٩ (الحكم رقم   ٢٠٠٧/١/٢٤ الحّجار) يف  الجزاI يف ب�وت (هاÄ حلمي  املنفرد  القايض  الصادر عن  الحكم   ،(٢٦

(٦٠ ٢٠٠٧/٧/١٣ (الحكم رقم  ٥٨)، الحكم الصادر عن القايض املنفرد الجزاI يف ب�وت (غ� مذكور) يف  ٢٠٠٧/٦/٢٨ (الحكم رقم  ب�وت (مكّنا) يف 

الصادر عن  ١٤) والحكم  ٢٠٠٥/٣/٢٤ (الحكم رقم  الحّجار) يف  الجزاI يف ب�وت (هاÄ حلمي  املنفرد  القايض  الصادر عن  الحكم  الدعارة يف  ٢٢٦ االشارة اىل شبكة 

(٤٩ ٢٠٠٧/١/٢٤ (الحكم رقم  الحّجار) يف  الجزاI يف ب�وت (هاÄ حلمي  املنفرد  القايض 

٥٤

امتهانهم  إىل  يؤّرش  ّ̧ قد  م القضايا  أك1 من مسّهل يف عدد من هذه  ترّدد أس¸ء  إىل  اإلشارة  حبس).٢٢٧ وتجدر 
النساء.٢٢٨ إدارة شبكات دعارة تقوم عىل استغالل العديد من 



املتعة؟         ه. ذريعة زواج 

إىل  اإلشارة  تجدر  املجال،  هذا  ويف  الزوجية.  العالقة  خارج  الجنسية  الخدمات  تُقّدم  أن  مبدئياً  يُفرتض  بالطبع، 

أنّها  باملقابل  وّرصحت  القايض  أمام  األولية  التحقيقات  خالل  الرسية  الدعارة  م¸رسة  املرأة  فيها  أنكرت  حالة 

مارست الجنس مع عدد من األشخاص خاّصًة العراقي´ ùوجب عقود زواج متعة نّصت عىل حّقها ùبالغ مالية. 

إالّ أّن القايض Í يُِعْر هذا األمر أّي اهت¸م رغم ذكره رصاحًة يف رسد الوقائع.٢٠٨ وهو بذلك بدا وكأنّه يريد إغالق 

االجتهاد؟ وهل هو  ينطبق هذا  أّي مدى  إىل  ولكن  متعة.  زواج  التذّرع بحصول  القانون عرب  التحايل عىل  باب 

فيه.   الجزم  الرسمية؟ هذا ما ال نستطيع  القيود  املتعة يف  فيها زواج  يُسّجل   Í التي الحاالت  ينطبق عىل جميع 

 

والقهر      االستغالل  الجرمية رغم  اإلرادة  إفرتاض  و. 

لدى مراجعة األحكام التي شملتها العيّنة، يظهر بوضوح أّن أياً منها Í يبحث يف مدى توفّر اإلرادة الجرمية لدى 

املرأة املّدعى عليها ù¸رسة الدعارة، وال سيّ¸ يف ضوء امل¸رسات التي ينتهجها القّوادون أو املسّهلون والتي يرتقي 

بعضها إىل مستوى "اإلتّجار باالشخاص" ùا يُعرف بالرّق الجديد. وك¸ أرشنا سابقاً، اعترب قانون العقوبات مؤّخراً أّن 

هذه الجرøة تتشّكل لدى "اجتذاب شخص أو نقله أو استقباله أو احتجازه أو إيجاد مأوى له" من خالل استخدام 

أو  السلطة  استغالل  أو  الخداع،  أو  االختطاف  أو  استع¤لها،  أو  بالقوة  "التهديد  األقّل:  الوسائل عىل  إحدى هذه 

استغالل حالة الضعف، أو إعطاء أو تلّقي مبالغ مالية أو مزايا، أو استع¤ل هذه الوسائل عىل من له سلطة عىل 

شخص آخر،" وذلك بهدف استغالله أو تسهيل استغالله من الغ�٢٠٩ ويشمل استغالل دعارة الغ� أو سائر أشكال 
االستغالل الجنيس حسب ما ورد يف بروتوكول األمم املتحدة حول منع وقمع ومعاقبة اإلتّجار باألشخاص.٢١٠

وهكذا، Í يَعتْد أّي من األحكام باإلكراه الجسدي أو املعنوي الذي أْدلت به املرأة املّدعى عليها بالدعارة والذي 

قد يؤدي إىل اعتبارها ضحيًة لإلتّجار باالشخاص. وهذا ما نقرأه يف عدد من األمثلة حيث برز استخدام الوسائل 

املنصوص عليها يف قانون معاقبة جرøة االتّجار باالشخاص من أجل إرغام املرأة عىل م¸رسة الدعارة أو استغالل 

استخدام  تّم  الدعارة يف حال  املرأة عىل م¸رسة  يُعتّد ùوافقة  ال  أنّه  أكّد  القانون  أّن  ويُذكَر  للدعارة.  م¸رستها 

إحدى الوسائل املذكورة أعاله. ومن هذه االمثلة، نذكر اآلتية: 

• اإلكراه بواسطة العنف واالبتزاز: حيث جاء يف وقائع الحكم بأّن إحدى النساء أفادت "أّن زوجها املّدعى عليه 

... يجربها عىل القيام بهذا العمل ويرضبها باستمرار وهي ترضخ له بسبب وجود ابنتها معه" وكانت قد أضافت 

خالل التحقيقات األوليّة: "وقد حاولُت الهرب منه لكّنني عدُت مرغمًة بسبب وجود ابنتي معه وال أستطيع أن 

أبتعد عنها وعمرها حوايل السنة تقريباً".٢١١ وهنا يظهر بوضوح استع¸ل القّوة من قبل من له سلطة عىل املرأة 

اإلتّجار باالشخاص. السلطة وهي من وسائل جرøة  واستغالل هذه 

• اإلكراه املعنوي، الضغط واالبتزاز واملثال عىل ذلك ما جاء يف وقائع أكرث من حكم: 

ّ́ أّن املّدعى عليها ... تركت منزلها الزوجي ... بسبب سوء معاملة زوجها لها" وأّن أحد املسّهل´ عرض     - "تب

    عليها م¸رسة الدعارة "بغية تأم´ املال لزوم إقامتها" عند املسّهل اآلخر، وكانت قد أكّدت يف املحرض أّن 

ّ́ استغالل حالة الضعف  يتب الدعارة بغية تأم´ معيشتها وسكنها.٢١٢ وهنا  أقنعها برضورة م¸رسة      املسّهل 

    لدى املرأة التي تُضطّر ملغادرة منزلها الزوجي، ومعه صعوبة الخيارات التي تطرح عىل املرأة التي يُساء معاملتها.

   - "بعد أن كان املّدعى عليه قد حجز لها بطاقة الهوية وقد استمّر ذلك ملّدة أربعة أشهر كانت تقيم مع 

    املّدعى عليه¸ حيث راحا يجربانها عىل السهر يف الحانات والخروج مع الزبائن الخليجي´ مل¸رسة الجنس يف 

    عّدة أوتيالت"٢١٣، هنا يظهر التهديد بالقّوة أو استع¸لها واستغالل حالة ضعفها الناجم عن حجز أوراقها الثبوتية.

   - ظهر يف أحد األحكام أّن إحدى النساء تدفع مبلغاً من املال ألحد املسّهل´ املّدعى عليهم بصورة منتظمة 

ّ́ أّن املسّهل´ قاموا بإقناع امرأة أخرى "بالعمل يف      "وذلك من أجل عدم فضح أمرها أمام أهلها"، ك¸ تب

    مجال الدعارة الرسية وأحرضوها إىل لبنان من بلدتها الالذقية يف سوريا."٢١٤ هنا نرى أيضاً استغالل حالة       

    ضعف املرأة وتلّقي مبالغ مالية منها، ك¸ يظهر بوضوح أنّه تّم اجتذاب ونقل املرأة إىل لبنان لX يتّم 

ّ́ أّن املّدعى عليها ...      استغالل م¸رستها للدعارة وهي من األفعال املكّونة لجرøة اإلتّجار باالشخاص. تب

    رغبت يف الفرتة األخ�ة يف ترك العمل يف الدعارة والعودة إىل بلدها سورية إّال أّن املّدعى عليه¸ ... استمّرا 

    يف مطاردتها محاول´ إرغامها عىل االستمرار يف العمل يف مجال الدعارة يف لبنان."٢١٥ وهنا يظهر أيضاً التهديد 

    بالقوة واستع¸لها كوسيلة إلرغام املرأة عىل االستمرار يف م¸رسة الدعارة.

   - أشارت امرأة أخرى أنّها فرّت من منزل زوجها املّدعى عليه "طالبة منه الطالق (...) بعدما اْضطرّت مل¸رسة 

    الدعارة الرسية لقاء مبالغ مالية كان يأخذها منها كلّها."٢١٦ وهنا أيضاً يظهر استغالل السلطة الزوجية عىل املرأة.

   - ورد يف الحكم أّن دوريّة للجيش اللبناÄ أوقفت املسّهل´ أثناء محاولته¸ اللحاق بامرأت´ ¿ارسان الدعارة 

    و"إجباره¸ عىل الصعود يف السيارة رغ¸ً عنه¸" وقد أضافت املّدعى عليه¸ بأنّه¸ ¿ارسان الدعارة تحت 

    ضغط من زوجه¸ ومن املسّهل. إّال أّن القايض أغفل النظر يف أسباب هروب املرأت´ من املسّهل´ التي وردت 

    يف إفادتَيْه¸ خالل التحقيق لدى مكتب ح¸ية اآلداب والتي جاء يف إحداها:

    "س: أخربينا كيف تزّوجِت من (املسّهل األول) وماذا جرى بعدها؟

     ج: لقد تزّوجت ب(املسّهل األول) منذ فرتة طويلة وأنجبت منه أوالداً وقضيت مّدة خمس عرشة سنة أعمل 

     يف تنظيف املنازل بين¸ كان هو قابعاً يف املنزل بعدها أ� � مع زوجته الثانية ... وابنتي ....  إىل لبنان وقام 

     بتزويج ابنتي ... إىل (املسّهل الثاÄ) وباعني أنا و(املّدعى عليها الثانية) إليه لقاء مبلغ مايل أجهل قيمته 

     وغادر إىل سوريا. بعدها عمد (املسّهل الثاÄ) إىل إجبارنا عىل م¸رسة الدعارة إلرجاع املال له داخل شّقته 

     (عنوان الشقة) وكان الزبون يأ4 إىل الشقة حيث يستقبله (املسّهل الثاÄ) ويقبض منه لقاء م¸رسة الجنس 

     مع إحدانا ويدخل الزبون وأمارس الجنس أنا معه أو رض4 ... وهكذا دواليك ùعّدل ستة أو سبعة زبائن 

     يومياً لكّل فتاة مّنا وكانت تعمل معنا أيضاً فتاة ... سورية أيضاً وما زالت يف منزله ك¸ وأّن أخا (املسهل 

     الثاÄ) املدعو ... لديه أيضا ثالث بنات يعملَن بالدعارة بتسهيل منه ...

     س: ما سبب قدوم زوجك ... إىل لبنان؟

     ج: لقد علمت أّن زوجي قدم إىل لبنان ليأخذÄ ويوقّع عقداً مع (املسّهل الثاÄ) لبيعه ّرض4 ... ك¸ وعرفت 

     أنّه كان ينوي اصطحاب ابنتي الثانية ...  إىل لبنان لتزويجها من أحد أقارب (املسّهل الثاÄ) لذلك عمدُت 

     أنا و(املّدعى عليها الثانية) للهرب من منزل (املسّهل الثاÄ) وقمنا بركوب سيارة أجرة إىل املعاملت´ حيث 

     لحق بنا (املسّهل الثاÄ) وزوجي وقطعا علينا الطريق وقاما برضبنا فتمّكنُت من الهروب منه إىل أحد مراكز 

إليكم."٢١٧  ثّم  بالتحقيق معنا ومن  باعتقالهم جميعا وقاموا  اللبناÄ حيث قاموا  الجيش       

عليه¸  الزوجية  سلطته  استغّل  الذي  زوجه¸  قبل  من  لبنان  إىل  املرأت´  نقل  بوضوح  نرى  الحالة،  هذه  ففي 

باحتجازه¸  قام   Äالثا املسّهل  أّن  إىل  تش�  دالئل  وهناك  الرسية،  للدعارة  نتيجة م¸رسته¸  مالية  مبالغ  وتلّقى 

مع  القوة  املسّهل´  استخدم  ك¸  الدعارة،  أرغمه¸ عىل م¸رسة  شّقته حيث  مأوى) يف  إعطائه¸  االقّل  (أو عىل 

الهروب. املرأت´ من أجل منعه¸ من 

أشارت   - القاهرة  القّوة  مستوى  إىل  بعضها  يرقى  والتي   - سابقاً  إليها  أرشنا  التي  اإلكراه  حاالت  إىل  وباإلضافة 

العيّنة إىل بعض أساليب االستغالل٢١٨، وذلك َعرَضاً يف سياق رسد وقائع القضيّة٢١٩، ومن  التي تضّمنتها  األحكام 

دون أن يرتتّب عليها أّي نتيجة بشأن التجريم. ومن أبرز هذه األمثلة، اآلتية:  

معها  (أقام)  أْن  بعد  بكارتها  بفّض  قام   ... عليه  املّدعى  أّن  "تبنّي  الحكم:  وقائع  يف  جاء  حيث  قارص  استغالل   •

أّدت   ... الجنس معهم  الزبائن مل¸رسة  لها  لها ويؤّمن  الدعارة  ثّم أخذ يسّهل  بداية عالقته¸  عالقة جنسية منذ 

تلك العالقة إىل حبلها منه ... حاول أيضاً تسهيل الدعارة لزوجته عن طريق (أس¸ء مسّهل´) وهم من الناشط´ 

يف ميدان أع¸ل الدعارة ومّمن ذاع صيتهم يف هذا املجال، إّال أّن هؤالء رفضوا تسهيل الدعارة (للمّدعى عليها) 

الرسية  الدعارة  مجال  العمل يف  إىل  الطفل)  (اسم  طفلها  أنجبت  أن  وبعد  عادت،   ... قارصة.  بأنّها  علمهم  بعد 

اتّجار باألشخاص دون أن  الدعارة قد تُعترب جرøة  أّن استغالل القارص مل¸رسة  بتسهيل من زوجها".٢٢٠ ويُسّجل 

القانون. عليها يف  املنصوص  الوسائل  إحدى  تستخدم 

بامتهانها  عليها  املّدعى  "اعرتفت  الحكم:  وقائع  يف  جاء  حيث  واملرأة  املسّهل  بني  ومدين  دائن  عالقة  وجود   •

دائن  أنّه   (...) عليه  املّدعى  أفاد  ك¸  فيها،  ¿ّر  التي  املالية  الضائقة  نتيجة  عيشها  لكسب  سبيال  الرسية  الدعارة 

بذّمتها  املرتتّب  الدين  رّد  تتمّكن من  الدعارة حتى  تعمل يف مجال  كانت  األخ�ة  وأّن هذه   (...) عليها  للمّدعى 

الفعلية عليها. دائنها  املرأة وسلطة  استغالل حالة ضعف  له".٢٢١ ف�ى هنا مجدداً 

املالية  "بسبب ظروفه  لها  الدعارة  بتسهيل  يقوم  املرأة  زوج  أّن  القايض  ذكر  للعائلة:  االقتصادية  الحالة  • ضيق 

لقاء  الدعارة  مجال  يف  أعمل  كنُت  بالفعل  "أنّني  األولية:  التحقيقات  خالل  املرأة  أفادت  قد  وكانت  الصعبة". 

مبالغ مالية وذلك بسبب حالتنا املادية الصعبة وكان عميل هذا يتّم بعلم زوجي ... ولكنني ومنذ حوايل السنت´ 

التي ربّيتُها وأصبح وضعي الصّحي واالجت¸عي øنعني من  ابنة زوجي  تقريباً مرضُت وكربُت يف السّن وتزّوجت 

كون  النقود  إىل  بحاجة  نَُعْد   Íو تحّسن  املادي  زوجي  أّن وضع  ذلك  إىل  أضف  الدعارة.  مجال  متابعة عميل يف 

العمل  عن  نهائياً  توقّفُت  فإنّني  وبالتايل  تاكيس عمومي مضمون´ عليها  السيّارات وøلك  تجارة  زوجي يعمل يف 

يف مجال الدعارة."٢٢٢ 

وإىل جانب هذه الوقائع التي أثبتها القضاة يف أحكامهم، تجدر اإلشارة إىل أساليب االستغالل التي أغفلها القايض 

يف الحكم رغم ورودها يف إفادات النساء خالل التحقيقات األوليّة. وأبرز هذه اإلفادات، إفادة الزبون وامرأت´ 

يقوم  بعدما  الدعارة  الزبون مل¸رسة  مع  ليالً  الخروج  وإرغامهّن عىل  الفّنانات  بتهديد  يقوم  امللهى  بأّن صاحب 

بأنّها  نفسها  حّد وصف  إىل  ذهبت  العامالت  إحدى  أّن  بل  ال  إجازتها.  يوم  يف  بأنّها  العاّم  األمن  لدى  بتسجيلها 

نوعية  لجهة  امللهى وخصوصاً  للخداع من قبل أصحاب  "تعرّضت  أنّها  بالبرش"، عىل أساس  إتّجار  "وقعت ضحية 

تعريف  القانون يف  املنصوص عليها يف  الوسائل  الخداع هو من  أّن  به."٢٢٣ عل¸ً  القيام  الذي أجربت عىل  العمل 

باالشخاص. اإلتّجار  جرøة 

املنظّمة  امللّفات أظهرت وجود عالقة رّب عمل بأج� من ضمن املهن  أّن دراسة  ونسّجل ختاماً يف هذا املض¸ر 

الحت¸ل ارتباطها بالدعارة٢٢٤ يف ۱۷٫٥٪ من الحاالت وعالقات زوجيّة أو عائليّة بينه¸ يف ۱۰٪ من الحاالت. وقد 

تسّهل الروابط الهرمية أو االعت¸دية بينه¸ إمكانية خضوع املرأة لالستغالل من قبل املسّهل وهي من الظروف 

املشدّدة لعقوبة مسّهل الدعارة. فضالً عن ذلك، ظهرت بعض حاالت من االستغالل الج¸عي لعدد من الفتيات 

قانون  أّن  عل¸ً  دعارة،٢٢٦  شبكة  بإدارة  املسّهل´  قيام  إىل  تلقائياً  تُِرشْ   Í األحكام  أّن  إّال  املسّهل´،٢٢٥  قبل  من 

سنة  عرشة  (خمس  الحاالت  هذه  مثل  يف  للمسّهل´  العقوبات  أقىص  مؤخراً  تضّمن  باالشخاص  اإلتّجار  معاقبة 

امتهانهم  إىل  يؤّرش  ّ̧ قد  م القضايا  أك1 من مسّهل يف عدد من هذه  ترّدد أس¸ء  إىل  اإلشارة  حبس).٢٢٧ وتجدر 
النساء.٢٢٨ إدارة شبكات دعارة تقوم عىل استغالل العديد من 

٥٥

باالعتقال ملدة خمس عرشة سنة، وبالغرامة من  ٢٠١١/٨/٢٤): يعاقب  تاريخ   ١٦٤ قانون رقم  (املضافة ùوجب  العقوبات  قانون  ٥٨٦ (٤) من  املادة   ٢٢٧

:(١) ٥٨٦ املادة   املنصوص عليها يف  الجرøة  ارتُكبت  إذا  الرسمي لألجور  الحد األد`  ثالCائة ضعف إىل ست¸ئة ضعف 

لبنان أو يف أك1 من دولة. ١- بفعل ج¸عة، من شخص´ أو اك1، ترتكب أفعاالً جرمية سواء يف 

عليه. أك1 من مجنى  الجرøة  تناولت  إذا   -٢

(الحكم رقم   ٢٠٠٥/٣/٢٤ الحّجار) يف  الجزاI يف ب�وت (هاÄ حلمي  املنفرد  القايض  الصادر عن  الحكم  املثال، تردد اسم املسهل نفسه يف  ٢٢٨ عىل سبيل 

 Iالجزا املنفرد  القايض  الصادر عن  الحكم   ،(٢٦ (الحكم رقم   ٢٠٠٥/٧/١٢ الحّجار) يف  الجزاI يف ب�وت (هاÄ حلمي  املنفرد  القايض  الصادر عن  الحكم   ،(١٤

الحّجار) يف  الجزاI يف ب�وت (هاÄ حلمي  املنفرد  القايض  الصادر عن  ٤٩)، والحكم  ٢٠٠٧/١/٢٤ (الحكم رقم  الحّجار) يف  يف ب�وت (هاÄ حلمي 

٢٠٠٧/١/٢٤ (الحكم  الحّجار) يف  الجزاI يف ب�وت (هاÄ حلمي  املنفرد  القايض  الصادر عن  الحكم  ٥٦)، وتردد اسم مسهل ثان يف  ٢٠٠٧/٥/٢٥ (الحكم رقم 

الحكم  ثالث يف  ٥٦)، وتردد اسم مسّهل  ٢٠٠٧/٥/٢٥ (الحكم رقم  الحّجار) يف  الجزاI يف ب�وت (هاÄ حلمي  املنفرد  القايض  الصادر عن  ٤٩) والحكم  رقم 

الجزاI يف ب�وت  املنفرد  القايض  الصادر عن  ٧) والحكم  (الحكم رقم   ٢٠٠٥/٢/٢٢ الحّجار) يف  الجزاI يف ب�وت (هاÄ حلمي  املنفرد  القايض  الصادر عن 

الجزاI يف ب�وت (هاÄ حلمي  املنفرد  القايض  الصادر عن  الحكم  ٢٦)، وتردد اسم مسهل رابع يف  (الحكم رقم   ٢٠٠٥/٧/١٢ الحّجار) يف  (هاÄ حلمي 

(٢٦ ٢٠٠٥/٧/١٢ (الحكم رقم  الحّجار) يف  الجزاI يف ب�وت (هاÄ حلمي  املنفرد  القايض  الصادر عن  ١٤) والحكم  ٢٠٠٥/٣/٢٤ (الحكم رقم  الحّجار) يف 

باملسّهل املرأة  جدول رقم ٧: طبيعة عالقة 

العالقة بÖ املرأة واملسهل

تسهيل من دون عالقة عائلية أو هرمية واضحة 

عالقة رب عمل بأج¥ من ضمن املهن املنظّمة الحت´ل ارتباطها بالدعارة

عالقة زوجية و/أو عائلية

عالقة زوجية وتسهيل من دون عالقة عائلية أو هرمية واضحة

إدارة شبكة دعارة

إدارة شبكة دعارة وعالقة زوجية سابقة

ال ذكر ملسّهل

املجموع

عدد النساء

٧٤

٥٣

١٧

٢

٣

٢

٧٧

٢٢٨



املتعة؟         ه. ذريعة زواج 

إىل  اإلشارة  تجدر  املجال،  هذا  ويف  الزوجية.  العالقة  خارج  الجنسية  الخدمات  تُقّدم  أن  مبدئياً  يُفرتض  بالطبع، 

أنّها  باملقابل  وّرصحت  القايض  أمام  األولية  التحقيقات  خالل  الرسية  الدعارة  م¸رسة  املرأة  فيها  أنكرت  حالة 

مارست الجنس مع عدد من األشخاص خاّصًة العراقي´ ùوجب عقود زواج متعة نّصت عىل حّقها ùبالغ مالية. 

إالّ أّن القايض Í يُِعْر هذا األمر أّي اهت¸م رغم ذكره رصاحًة يف رسد الوقائع.٢٠٨ وهو بذلك بدا وكأنّه يريد إغالق 

االجتهاد؟ وهل هو  ينطبق هذا  أّي مدى  إىل  ولكن  متعة.  زواج  التذّرع بحصول  القانون عرب  التحايل عىل  باب 

فيه.   الجزم  الرسمية؟ هذا ما ال نستطيع  القيود  املتعة يف  فيها زواج  يُسّجل   Í التي الحاالت  ينطبق عىل جميع 

 

والقهر      االستغالل  الجرمية رغم  اإلرادة  إفرتاض  و. 

لدى مراجعة األحكام التي شملتها العيّنة، يظهر بوضوح أّن أياً منها Í يبحث يف مدى توفّر اإلرادة الجرمية لدى 

املرأة املّدعى عليها ù¸رسة الدعارة، وال سيّ¸ يف ضوء امل¸رسات التي ينتهجها القّوادون أو املسّهلون والتي يرتقي 

بعضها إىل مستوى "اإلتّجار باالشخاص" ùا يُعرف بالرّق الجديد. وك¸ أرشنا سابقاً، اعترب قانون العقوبات مؤّخراً أّن 

هذه الجرøة تتشّكل لدى "اجتذاب شخص أو نقله أو استقباله أو احتجازه أو إيجاد مأوى له" من خالل استخدام 

أو  السلطة  استغالل  أو  الخداع،  أو  االختطاف  أو  استع¤لها،  أو  بالقوة  "التهديد  األقّل:  الوسائل عىل  إحدى هذه 

استغالل حالة الضعف، أو إعطاء أو تلّقي مبالغ مالية أو مزايا، أو استع¤ل هذه الوسائل عىل من له سلطة عىل 

شخص آخر،" وذلك بهدف استغالله أو تسهيل استغالله من الغ�٢٠٩ ويشمل استغالل دعارة الغ� أو سائر أشكال 
االستغالل الجنيس حسب ما ورد يف بروتوكول األمم املتحدة حول منع وقمع ومعاقبة اإلتّجار باألشخاص.٢١٠

وهكذا، Í يَعتْد أّي من األحكام باإلكراه الجسدي أو املعنوي الذي أْدلت به املرأة املّدعى عليها بالدعارة والذي 

قد يؤدي إىل اعتبارها ضحيًة لإلتّجار باالشخاص. وهذا ما نقرأه يف عدد من األمثلة حيث برز استخدام الوسائل 

املنصوص عليها يف قانون معاقبة جرøة االتّجار باالشخاص من أجل إرغام املرأة عىل م¸رسة الدعارة أو استغالل 

استخدام  تّم  الدعارة يف حال  املرأة عىل م¸رسة  يُعتّد ùوافقة  ال  أنّه  أكّد  القانون  أّن  ويُذكَر  للدعارة.  م¸رستها 

إحدى الوسائل املذكورة أعاله. ومن هذه االمثلة، نذكر اآلتية: 

• اإلكراه بواسطة العنف واالبتزاز: حيث جاء يف وقائع الحكم بأّن إحدى النساء أفادت "أّن زوجها املّدعى عليه 

... يجربها عىل القيام بهذا العمل ويرضبها باستمرار وهي ترضخ له بسبب وجود ابنتها معه" وكانت قد أضافت 

خالل التحقيقات األوليّة: "وقد حاولُت الهرب منه لكّنني عدُت مرغمًة بسبب وجود ابنتي معه وال أستطيع أن 

أبتعد عنها وعمرها حوايل السنة تقريباً".٢١١ وهنا يظهر بوضوح استع¸ل القّوة من قبل من له سلطة عىل املرأة 

اإلتّجار باالشخاص. السلطة وهي من وسائل جرøة  واستغالل هذه 

• اإلكراه املعنوي، الضغط واالبتزاز واملثال عىل ذلك ما جاء يف وقائع أكرث من حكم: 

ّ́ أّن املّدعى عليها ... تركت منزلها الزوجي ... بسبب سوء معاملة زوجها لها" وأّن أحد املسّهل´ عرض     - "تب

    عليها م¸رسة الدعارة "بغية تأم´ املال لزوم إقامتها" عند املسّهل اآلخر، وكانت قد أكّدت يف املحرض أّن 

ّ́ استغالل حالة الضعف  يتب الدعارة بغية تأم´ معيشتها وسكنها.٢١٢ وهنا  أقنعها برضورة م¸رسة      املسّهل 

    لدى املرأة التي تُضطّر ملغادرة منزلها الزوجي، ومعه صعوبة الخيارات التي تطرح عىل املرأة التي يُساء معاملتها.

   - "بعد أن كان املّدعى عليه قد حجز لها بطاقة الهوية وقد استمّر ذلك ملّدة أربعة أشهر كانت تقيم مع 

    املّدعى عليه¸ حيث راحا يجربانها عىل السهر يف الحانات والخروج مع الزبائن الخليجي´ مل¸رسة الجنس يف 

    عّدة أوتيالت"٢١٣، هنا يظهر التهديد بالقّوة أو استع¸لها واستغالل حالة ضعفها الناجم عن حجز أوراقها الثبوتية.

   - ظهر يف أحد األحكام أّن إحدى النساء تدفع مبلغاً من املال ألحد املسّهل´ املّدعى عليهم بصورة منتظمة 

ّ́ أّن املسّهل´ قاموا بإقناع امرأة أخرى "بالعمل يف      "وذلك من أجل عدم فضح أمرها أمام أهلها"، ك¸ تب

    مجال الدعارة الرسية وأحرضوها إىل لبنان من بلدتها الالذقية يف سوريا."٢١٤ هنا نرى أيضاً استغالل حالة       

    ضعف املرأة وتلّقي مبالغ مالية منها، ك¸ يظهر بوضوح أنّه تّم اجتذاب ونقل املرأة إىل لبنان لX يتّم 

ّ́ أّن املّدعى عليها ...      استغالل م¸رستها للدعارة وهي من األفعال املكّونة لجرøة اإلتّجار باالشخاص. تب

    رغبت يف الفرتة األخ�ة يف ترك العمل يف الدعارة والعودة إىل بلدها سورية إّال أّن املّدعى عليه¸ ... استمّرا 

    يف مطاردتها محاول´ إرغامها عىل االستمرار يف العمل يف مجال الدعارة يف لبنان."٢١٥ وهنا يظهر أيضاً التهديد 

    بالقوة واستع¸لها كوسيلة إلرغام املرأة عىل االستمرار يف م¸رسة الدعارة.

   - أشارت امرأة أخرى أنّها فرّت من منزل زوجها املّدعى عليه "طالبة منه الطالق (...) بعدما اْضطرّت مل¸رسة 

    الدعارة الرسية لقاء مبالغ مالية كان يأخذها منها كلّها."٢١٦ وهنا أيضاً يظهر استغالل السلطة الزوجية عىل املرأة.

   - ورد يف الحكم أّن دوريّة للجيش اللبناÄ أوقفت املسّهل´ أثناء محاولته¸ اللحاق بامرأت´ ¿ارسان الدعارة 

    و"إجباره¸ عىل الصعود يف السيارة رغ¸ً عنه¸" وقد أضافت املّدعى عليه¸ بأنّه¸ ¿ارسان الدعارة تحت 

    ضغط من زوجه¸ ومن املسّهل. إّال أّن القايض أغفل النظر يف أسباب هروب املرأت´ من املسّهل´ التي وردت 

    يف إفادتَيْه¸ خالل التحقيق لدى مكتب ح¸ية اآلداب والتي جاء يف إحداها:

    "س: أخربينا كيف تزّوجِت من (املسّهل األول) وماذا جرى بعدها؟

     ج: لقد تزّوجت ب(املسّهل األول) منذ فرتة طويلة وأنجبت منه أوالداً وقضيت مّدة خمس عرشة سنة أعمل 

     يف تنظيف املنازل بين¸ كان هو قابعاً يف املنزل بعدها أ� � مع زوجته الثانية ... وابنتي ....  إىل لبنان وقام 

     بتزويج ابنتي ... إىل (املسّهل الثاÄ) وباعني أنا و(املّدعى عليها الثانية) إليه لقاء مبلغ مايل أجهل قيمته 

     وغادر إىل سوريا. بعدها عمد (املسّهل الثاÄ) إىل إجبارنا عىل م¸رسة الدعارة إلرجاع املال له داخل شّقته 

     (عنوان الشقة) وكان الزبون يأ4 إىل الشقة حيث يستقبله (املسّهل الثاÄ) ويقبض منه لقاء م¸رسة الجنس 

     مع إحدانا ويدخل الزبون وأمارس الجنس أنا معه أو رض4 ... وهكذا دواليك ùعّدل ستة أو سبعة زبائن 

     يومياً لكّل فتاة مّنا وكانت تعمل معنا أيضاً فتاة ... سورية أيضاً وما زالت يف منزله ك¸ وأّن أخا (املسهل 

     الثاÄ) املدعو ... لديه أيضا ثالث بنات يعملَن بالدعارة بتسهيل منه ...

     س: ما سبب قدوم زوجك ... إىل لبنان؟

     ج: لقد علمت أّن زوجي قدم إىل لبنان ليأخذÄ ويوقّع عقداً مع (املسّهل الثاÄ) لبيعه ّرض4 ... ك¸ وعرفت 

     أنّه كان ينوي اصطحاب ابنتي الثانية ...  إىل لبنان لتزويجها من أحد أقارب (املسّهل الثاÄ) لذلك عمدُت 

     أنا و(املّدعى عليها الثانية) للهرب من منزل (املسّهل الثاÄ) وقمنا بركوب سيارة أجرة إىل املعاملت´ حيث 

     لحق بنا (املسّهل الثاÄ) وزوجي وقطعا علينا الطريق وقاما برضبنا فتمّكنُت من الهروب منه إىل أحد مراكز 

إليكم."٢١٧  ثّم  بالتحقيق معنا ومن  باعتقالهم جميعا وقاموا  اللبناÄ حيث قاموا  الجيش       

عليه¸  الزوجية  سلطته  استغّل  الذي  زوجه¸  قبل  من  لبنان  إىل  املرأت´  نقل  بوضوح  نرى  الحالة،  هذه  ففي 

باحتجازه¸  قام   Äالثا املسّهل  أّن  إىل  تش�  دالئل  وهناك  الرسية،  للدعارة  نتيجة م¸رسته¸  مالية  مبالغ  وتلّقى 

مع  القوة  املسّهل´  استخدم  ك¸  الدعارة،  أرغمه¸ عىل م¸رسة  شّقته حيث  مأوى) يف  إعطائه¸  االقّل  (أو عىل 

الهروب. املرأت´ من أجل منعه¸ من 

أشارت   - القاهرة  القّوة  مستوى  إىل  بعضها  يرقى  والتي   - سابقاً  إليها  أرشنا  التي  اإلكراه  حاالت  إىل  وباإلضافة 

العيّنة إىل بعض أساليب االستغالل٢١٨، وذلك َعرَضاً يف سياق رسد وقائع القضيّة٢١٩، ومن  التي تضّمنتها  األحكام 

دون أن يرتتّب عليها أّي نتيجة بشأن التجريم. ومن أبرز هذه األمثلة، اآلتية:  

معها  (أقام)  أْن  بعد  بكارتها  بفّض  قام   ... عليه  املّدعى  أّن  "تبنّي  الحكم:  وقائع  يف  جاء  حيث  قارص  استغالل   •

أّدت   ... الجنس معهم  الزبائن مل¸رسة  لها  لها ويؤّمن  الدعارة  ثّم أخذ يسّهل  بداية عالقته¸  عالقة جنسية منذ 

تلك العالقة إىل حبلها منه ... حاول أيضاً تسهيل الدعارة لزوجته عن طريق (أس¸ء مسّهل´) وهم من الناشط´ 

يف ميدان أع¸ل الدعارة ومّمن ذاع صيتهم يف هذا املجال، إّال أّن هؤالء رفضوا تسهيل الدعارة (للمّدعى عليها) 

الرسية  الدعارة  مجال  العمل يف  إىل  الطفل)  (اسم  طفلها  أنجبت  أن  وبعد  عادت،   ... قارصة.  بأنّها  علمهم  بعد 

اتّجار باألشخاص دون أن  الدعارة قد تُعترب جرøة  أّن استغالل القارص مل¸رسة  بتسهيل من زوجها".٢٢٠ ويُسّجل 

القانون. عليها يف  املنصوص  الوسائل  إحدى  تستخدم 

بامتهانها  عليها  املّدعى  "اعرتفت  الحكم:  وقائع  يف  جاء  حيث  واملرأة  املسّهل  بني  ومدين  دائن  عالقة  وجود   •

دائن  أنّه   (...) عليه  املّدعى  أفاد  ك¸  فيها،  ¿ّر  التي  املالية  الضائقة  نتيجة  عيشها  لكسب  سبيال  الرسية  الدعارة 

بذّمتها  املرتتّب  الدين  رّد  تتمّكن من  الدعارة حتى  تعمل يف مجال  كانت  األخ�ة  وأّن هذه   (...) عليها  للمّدعى 

الفعلية عليها. دائنها  املرأة وسلطة  استغالل حالة ضعف  له".٢٢١ ف�ى هنا مجدداً 

املالية  "بسبب ظروفه  لها  الدعارة  بتسهيل  يقوم  املرأة  زوج  أّن  القايض  ذكر  للعائلة:  االقتصادية  الحالة  • ضيق 

لقاء  الدعارة  مجال  يف  أعمل  كنُت  بالفعل  "أنّني  األولية:  التحقيقات  خالل  املرأة  أفادت  قد  وكانت  الصعبة". 

مبالغ مالية وذلك بسبب حالتنا املادية الصعبة وكان عميل هذا يتّم بعلم زوجي ... ولكنني ومنذ حوايل السنت´ 

التي ربّيتُها وأصبح وضعي الصّحي واالجت¸عي øنعني من  ابنة زوجي  تقريباً مرضُت وكربُت يف السّن وتزّوجت 

كون  النقود  إىل  بحاجة  نَُعْد   Íو تحّسن  املادي  زوجي  أّن وضع  ذلك  إىل  أضف  الدعارة.  مجال  متابعة عميل يف 

العمل  عن  نهائياً  توقّفُت  فإنّني  وبالتايل  تاكيس عمومي مضمون´ عليها  السيّارات وøلك  تجارة  زوجي يعمل يف 

يف مجال الدعارة."٢٢٢ 

وإىل جانب هذه الوقائع التي أثبتها القضاة يف أحكامهم، تجدر اإلشارة إىل أساليب االستغالل التي أغفلها القايض 

يف الحكم رغم ورودها يف إفادات النساء خالل التحقيقات األوليّة. وأبرز هذه اإلفادات، إفادة الزبون وامرأت´ 

يقوم  بعدما  الدعارة  الزبون مل¸رسة  مع  ليالً  الخروج  وإرغامهّن عىل  الفّنانات  بتهديد  يقوم  امللهى  بأّن صاحب 

بأنّها  نفسها  حّد وصف  إىل  ذهبت  العامالت  إحدى  أّن  بل  ال  إجازتها.  يوم  يف  بأنّها  العاّم  األمن  لدى  بتسجيلها 

نوعية  لجهة  امللهى وخصوصاً  للخداع من قبل أصحاب  "تعرّضت  أنّها  بالبرش"، عىل أساس  إتّجار  "وقعت ضحية 

تعريف  القانون يف  املنصوص عليها يف  الوسائل  الخداع هو من  أّن  به."٢٢٣ عل¸ً  القيام  الذي أجربت عىل  العمل 

باالشخاص. اإلتّجار  جرøة 

املنظّمة  امللّفات أظهرت وجود عالقة رّب عمل بأج� من ضمن املهن  أّن دراسة  ونسّجل ختاماً يف هذا املض¸ر 

الحت¸ل ارتباطها بالدعارة٢٢٤ يف ۱۷٫٥٪ من الحاالت وعالقات زوجيّة أو عائليّة بينه¸ يف ۱۰٪ من الحاالت. وقد 

تسّهل الروابط الهرمية أو االعت¸دية بينه¸ إمكانية خضوع املرأة لالستغالل من قبل املسّهل وهي من الظروف 

املشدّدة لعقوبة مسّهل الدعارة. فضالً عن ذلك، ظهرت بعض حاالت من االستغالل الج¸عي لعدد من الفتيات 

قانون  أّن  عل¸ً  دعارة،٢٢٦  شبكة  بإدارة  املسّهل´  قيام  إىل  تلقائياً  تُِرشْ   Í األحكام  أّن  إّال  املسّهل´،٢٢٥  قبل  من 

سنة  عرشة  (خمس  الحاالت  هذه  مثل  يف  للمسّهل´  العقوبات  أقىص  مؤخراً  تضّمن  باالشخاص  اإلتّجار  معاقبة 

امتهانهم  إىل  يؤّرش  ّ̧ قد  م القضايا  أك1 من مسّهل يف عدد من هذه  ترّدد أس¸ء  إىل  اإلشارة  حبس).٢٢٧ وتجدر 
النساء.٢٢٨ إدارة شبكات دعارة تقوم عىل استغالل العديد من 

يف  الدعارة  من  استفادتهم  من  تثبّت  القضاء  أّن   ّ́ يتب الدعارة،  تسهيل  بجرم  عليهم  املحكوم  حاالت  ùراجعة 

معظم الحاالت إّما من خالل التثبّت من تقاسم األموال مع املرأة التي ¿ارس الدعارة وإّما من خالل استالم البدل 

مبارشة من الزبون (٦۱ مّدعى عليهم). باملقابل، فإّن بعض األحكام أشارت إىل حصول االستفادة من دون تبيان 

عىل  عيشه  كسب  يف   ٥۲۷ املادة  بجرم  عليه  املّدعى  اعت¸د  ثبوت  إىل  تؤّرش  كأن  ثبوتها،  كيفيّة  أو  ثبوتها  مدى 

دعارة املرأة دون أّي تفصيل (٥٥ مّدعى عليهم)، بل ُسّجلت بعض الحاالت ¿ّت فيها إدانة املسّهل´ دون ثبوت 

يتعاطون  ال  أنّهم  أساس  "عىل  إدانتهم  الحاالت  أبرز هذه  عليهم) ومن  مّدعى   ۲۲) املرأة  دعارة  استفادتهم من 
الدعارة لزوجته.٢٣٠ للتثبّت من تسهيله  الزوج  تّم االستناد فيها عىل علم  بالفعل".٢٢٩ ك¸ ُسّجلت حاالت  مهنة 

للمرأة و۱۰ مّدعى عليهم عىل أساس  الدعارة  ٤ مّدعى عليهم عىل أساس محاولة تسهيل  إدانة  أنّه ¿ّت  ونذكر 

¿لكه  الذي  البار  باب  عىل  املتدّخل  وقوف  التدّخل،  أساليب  عن  األمثلة  ومن  الدعارة.  تسهيل  جرم  يف  التدّخل 

أّي  عند حصول  املتواجدين  وإعالم  الجنسية  األع¸ل  املراقبة خالل حصول  أجل  من  األساسية-  -املسّهلة  زوجته 
طارئ،٢٣١ وتأم´ زبائن من خالل عمل املتدّخل كسائق أجرة وتقاضيه عمولة من مديرة الشبكة ومن الزبون.٢٣٢ 

"ينبّه  أنّه  مؤكّداً  التدليك،  غرف  يف  يحصل   ّ̧ ع مسؤولية  أّي  من  تنّصل  تدليك  مركز  مدير  إدانة  ¿ّت  ك¸ 

منفردة  غرف  يف  الزبائن  مع  التدليك  عامالت  انفراد  عند  ولكن  مهني  خطأ  أّي  ارتكاب  بعدم  لديه  العامالت 

مسؤولية  شخصياً  يتحّملن  فهّن  أخالقياً  ال  عمالً  منهّن  أّي  ارتكاب  حال  ويف  لذلك  مراقبتهم...  عن  يعجز  فهو 

يتعاطون مهنة ما (رغم  أنّهم  املّدعى عليهم ح´ ثبت  التعّقبات بحّق بعض  إبطال  باملقابل، تم  أع¸لهم..."٢٣٣ 

لييل٢٣٤  ملهى  ومدير  لييل  ملهى  يف  شهري  براتب  طاوالت  كخادم  التسهيل)  بأع¸ل  أحياناً  مهنتهم  ارتباط 
أجرة.٢٣٥ سيارة  وسائق 

العقوبات، واللت´ تشّددان  ٥۲۹ و٥۰٦ من قانون  املاّدت´  القضاة عن تطبيق  ك¸ نلحظ يف هذا املجال إحجام 

التي  الحاالت  يف  حتى  عاّم،  بشكل  فعليّة  أو  رشعيّة  سلطة  املرأة  عىل  øارس  شخصاً  كان  إذا  املسّهل  عقوبة 

الجرم.  لتشديد  االستغالل  أسباب  أيضاً  هنا  االعتبار  بع´  يُؤخذ   Í وهكذا،  تطبيقه¸.٢٣٦  الوقائع  فيها  تُوجب 

من  االستغالل  فاعل  كان  حال  يف  العقوبة  أيضاً  شّدد  قد  باالشخاص  اإلتّجار  جرøة  معاقبة  قانون  أّن  ويُسّجل 
فعليّة.٢٣٧ أو  عليها سلطة رشعيّة  øُارس  أّي شخص  أو  عائلتها  أفراد  أحد  أو  الضحيّة  أصول 

٥. مالحظات بشأن جرم التسهيل

الجزاI يف ب�وت (مكّنا)  املنفرد  القايض  الصادر عن  ٤٥) والحكم  (لبحم رقم   ٢٠٠٦/١٢/٢٨ الجزاI يف ب�وت (مكّنا) يف  املنفرد  القايض  الصادر عن  الحكم   ٢٢٩

يف ٢٠٠٧/٦/٢٨ (الحكم رقم ٥٨)

 Iالجزا املنفرد  القايض  الصادر عن  الحكم   ،(٤٦ (الحكم رقم   ٢٠٠٦/٢/٢٨ الحّجار) يف  الجزاI يف ب�وت (هاÄ حلمي  املنفرد  القايض  الصادر عن  الحكم   ٢٣٠

يف ب�وت (خوري) يف ٢٠١٠/١٠/١٨ (الحكم رقم ٧٦)

(٩ ٢٠٠٥/٢/٢٢ (الحكم رقم  الحّجار) يف  الجزاI يف ب�وت (هاÄ حلمي  املنفرد  القايض  الصادر عن  الحكم   ٢٣١

(٤٩ ٢٠٠٧/١/٢٤ (الحكم رقم  الحّجار) يف  الجزاI يف ب�وت (هاÄ حلمي  املنفرد  القايض  الصادر عن  الحكم   ٢٣٢

(٧٥ ٢٠١٠/٤/٢٩ (الحكم رقم  القايض املنفرد الجزاI يف ب�وت (نصار) يف  ٢٣٣ الحكم الصادر عن 

(١٢٠ ٢٠١١/٤/١٣ (الحكم رقم  الجزاI يف كرسوان (ابو سلي¸ن) يف  القايض املنفرد  ٢٣٤ الحكم الصادر عن 

الجزاI يف طرابلس  املنفرد  القايض  الصادر عن  ١٠٦) والحكم  (الحكم رقم   ٢٠٠٩/١١/٣٠ الجزاI يف بعبدا (رشتوÄ) يف  املنفرد  القايض  الصادر عن  الحكم   ٢٣٥

(بريدي) يف ٢٠١١/١/٢٤ (الحكم رقم ١١٨)

٢٣٦ إذا سّهل دعارة الغ� أحد أصوله رشعياً كان أو غ� رشعي أو أحد أصهاره لجهة األصول وكل شخص øارس عليه سلطة رشعية أو فعلية أو أحد خدم أولئك 

الفعل  فارتكب  فيه  عامالً  أو  استخدام  مدير مكتب  كان  أو  دين  أو رجل  املجرم موظفاً  كان  إذا  نفسها  بالعقوبة  ويقىض  املوقتة.  الشاقة  باألشغال  األشخاص عوقب 

وظيفته. من  يستمّدها  التي  التسهيالت  أو  السلطة  استع¸ل  مسيئاً 

باالعتقال ملدة عرش سنوات، وبالغرامة من مئتي ضعف  يعاقب   :(٢٠١١/٨/٢٤ تاريخ   ١٦٤ قانون رقم  (املضافة ùوجب  العقوبات  قانون  ٥٨٦ (٣) من  املادة   ٢٣٧

أو املحرّض عليها: املتدخل فيها  أو  أو الرشيك   (١) ٥٨٦ املادة  الجرøة املنصوص عليها يف  الرسمي لألجور يف حال كان فاعل  الحد األد`  أربع¸ئة ضعف  إىل 

فيه. أو عامالً  استخدام  أو مدير مكتب  أو أي شخص مكلفاً بخدمة عامة  عاماً  ١- موظفاً 

٢- أحد أصول املجنى عليه، رشعياً كان أو غ� رشعي، أو أحد أفراد عائلته أو أي شخص øارس عليه سلطة رشعية أو فعلية مبارشة أو غ� مبارشة.

٥٦



املتعة؟         ه. ذريعة زواج 

إىل  اإلشارة  تجدر  املجال،  هذا  ويف  الزوجية.  العالقة  خارج  الجنسية  الخدمات  تُقّدم  أن  مبدئياً  يُفرتض  بالطبع، 

أنّها  باملقابل  وّرصحت  القايض  أمام  األولية  التحقيقات  خالل  الرسية  الدعارة  م¸رسة  املرأة  فيها  أنكرت  حالة 

مارست الجنس مع عدد من األشخاص خاّصًة العراقي´ ùوجب عقود زواج متعة نّصت عىل حّقها ùبالغ مالية. 

إالّ أّن القايض Í يُِعْر هذا األمر أّي اهت¸م رغم ذكره رصاحًة يف رسد الوقائع.٢٠٨ وهو بذلك بدا وكأنّه يريد إغالق 

االجتهاد؟ وهل هو  ينطبق هذا  أّي مدى  إىل  ولكن  متعة.  زواج  التذّرع بحصول  القانون عرب  التحايل عىل  باب 

فيه.   الجزم  الرسمية؟ هذا ما ال نستطيع  القيود  املتعة يف  فيها زواج  يُسّجل   Í التي الحاالت  ينطبق عىل جميع 

 

والقهر      االستغالل  الجرمية رغم  اإلرادة  إفرتاض  و. 

لدى مراجعة األحكام التي شملتها العيّنة، يظهر بوضوح أّن أياً منها Í يبحث يف مدى توفّر اإلرادة الجرمية لدى 

املرأة املّدعى عليها ù¸رسة الدعارة، وال سيّ¸ يف ضوء امل¸رسات التي ينتهجها القّوادون أو املسّهلون والتي يرتقي 

بعضها إىل مستوى "اإلتّجار باالشخاص" ùا يُعرف بالرّق الجديد. وك¸ أرشنا سابقاً، اعترب قانون العقوبات مؤّخراً أّن 

هذه الجرøة تتشّكل لدى "اجتذاب شخص أو نقله أو استقباله أو احتجازه أو إيجاد مأوى له" من خالل استخدام 

أو  السلطة  استغالل  أو  الخداع،  أو  االختطاف  أو  استع¤لها،  أو  بالقوة  "التهديد  األقّل:  الوسائل عىل  إحدى هذه 

استغالل حالة الضعف، أو إعطاء أو تلّقي مبالغ مالية أو مزايا، أو استع¤ل هذه الوسائل عىل من له سلطة عىل 

شخص آخر،" وذلك بهدف استغالله أو تسهيل استغالله من الغ�٢٠٩ ويشمل استغالل دعارة الغ� أو سائر أشكال 
االستغالل الجنيس حسب ما ورد يف بروتوكول األمم املتحدة حول منع وقمع ومعاقبة اإلتّجار باألشخاص.٢١٠

وهكذا، Í يَعتْد أّي من األحكام باإلكراه الجسدي أو املعنوي الذي أْدلت به املرأة املّدعى عليها بالدعارة والذي 

قد يؤدي إىل اعتبارها ضحيًة لإلتّجار باالشخاص. وهذا ما نقرأه يف عدد من األمثلة حيث برز استخدام الوسائل 

املنصوص عليها يف قانون معاقبة جرøة االتّجار باالشخاص من أجل إرغام املرأة عىل م¸رسة الدعارة أو استغالل 

استخدام  تّم  الدعارة يف حال  املرأة عىل م¸رسة  يُعتّد ùوافقة  ال  أنّه  أكّد  القانون  أّن  ويُذكَر  للدعارة.  م¸رستها 

إحدى الوسائل املذكورة أعاله. ومن هذه االمثلة، نذكر اآلتية: 

• اإلكراه بواسطة العنف واالبتزاز: حيث جاء يف وقائع الحكم بأّن إحدى النساء أفادت "أّن زوجها املّدعى عليه 

... يجربها عىل القيام بهذا العمل ويرضبها باستمرار وهي ترضخ له بسبب وجود ابنتها معه" وكانت قد أضافت 

خالل التحقيقات األوليّة: "وقد حاولُت الهرب منه لكّنني عدُت مرغمًة بسبب وجود ابنتي معه وال أستطيع أن 

أبتعد عنها وعمرها حوايل السنة تقريباً".٢١١ وهنا يظهر بوضوح استع¸ل القّوة من قبل من له سلطة عىل املرأة 

اإلتّجار باالشخاص. السلطة وهي من وسائل جرøة  واستغالل هذه 

• اإلكراه املعنوي، الضغط واالبتزاز واملثال عىل ذلك ما جاء يف وقائع أكرث من حكم: 

ّ́ أّن املّدعى عليها ... تركت منزلها الزوجي ... بسبب سوء معاملة زوجها لها" وأّن أحد املسّهل´ عرض     - "تب

    عليها م¸رسة الدعارة "بغية تأم´ املال لزوم إقامتها" عند املسّهل اآلخر، وكانت قد أكّدت يف املحرض أّن 

ّ́ استغالل حالة الضعف  يتب الدعارة بغية تأم´ معيشتها وسكنها.٢١٢ وهنا  أقنعها برضورة م¸رسة      املسّهل 

    لدى املرأة التي تُضطّر ملغادرة منزلها الزوجي، ومعه صعوبة الخيارات التي تطرح عىل املرأة التي يُساء معاملتها.

   - "بعد أن كان املّدعى عليه قد حجز لها بطاقة الهوية وقد استمّر ذلك ملّدة أربعة أشهر كانت تقيم مع 

    املّدعى عليه¸ حيث راحا يجربانها عىل السهر يف الحانات والخروج مع الزبائن الخليجي´ مل¸رسة الجنس يف 

    عّدة أوتيالت"٢١٣، هنا يظهر التهديد بالقّوة أو استع¸لها واستغالل حالة ضعفها الناجم عن حجز أوراقها الثبوتية.

   - ظهر يف أحد األحكام أّن إحدى النساء تدفع مبلغاً من املال ألحد املسّهل´ املّدعى عليهم بصورة منتظمة 

ّ́ أّن املسّهل´ قاموا بإقناع امرأة أخرى "بالعمل يف      "وذلك من أجل عدم فضح أمرها أمام أهلها"، ك¸ تب

    مجال الدعارة الرسية وأحرضوها إىل لبنان من بلدتها الالذقية يف سوريا."٢١٤ هنا نرى أيضاً استغالل حالة       

    ضعف املرأة وتلّقي مبالغ مالية منها، ك¸ يظهر بوضوح أنّه تّم اجتذاب ونقل املرأة إىل لبنان لX يتّم 

ّ́ أّن املّدعى عليها ...      استغالل م¸رستها للدعارة وهي من األفعال املكّونة لجرøة اإلتّجار باالشخاص. تب

    رغبت يف الفرتة األخ�ة يف ترك العمل يف الدعارة والعودة إىل بلدها سورية إّال أّن املّدعى عليه¸ ... استمّرا 

    يف مطاردتها محاول´ إرغامها عىل االستمرار يف العمل يف مجال الدعارة يف لبنان."٢١٥ وهنا يظهر أيضاً التهديد 

    بالقوة واستع¸لها كوسيلة إلرغام املرأة عىل االستمرار يف م¸رسة الدعارة.

   - أشارت امرأة أخرى أنّها فرّت من منزل زوجها املّدعى عليه "طالبة منه الطالق (...) بعدما اْضطرّت مل¸رسة 

    الدعارة الرسية لقاء مبالغ مالية كان يأخذها منها كلّها."٢١٦ وهنا أيضاً يظهر استغالل السلطة الزوجية عىل املرأة.

   - ورد يف الحكم أّن دوريّة للجيش اللبناÄ أوقفت املسّهل´ أثناء محاولته¸ اللحاق بامرأت´ ¿ارسان الدعارة 

    و"إجباره¸ عىل الصعود يف السيارة رغ¸ً عنه¸" وقد أضافت املّدعى عليه¸ بأنّه¸ ¿ارسان الدعارة تحت 

    ضغط من زوجه¸ ومن املسّهل. إّال أّن القايض أغفل النظر يف أسباب هروب املرأت´ من املسّهل´ التي وردت 

    يف إفادتَيْه¸ خالل التحقيق لدى مكتب ح¸ية اآلداب والتي جاء يف إحداها:

    "س: أخربينا كيف تزّوجِت من (املسّهل األول) وماذا جرى بعدها؟

     ج: لقد تزّوجت ب(املسّهل األول) منذ فرتة طويلة وأنجبت منه أوالداً وقضيت مّدة خمس عرشة سنة أعمل 

     يف تنظيف املنازل بين¸ كان هو قابعاً يف املنزل بعدها أ� � مع زوجته الثانية ... وابنتي ....  إىل لبنان وقام 

     بتزويج ابنتي ... إىل (املسّهل الثاÄ) وباعني أنا و(املّدعى عليها الثانية) إليه لقاء مبلغ مايل أجهل قيمته 

     وغادر إىل سوريا. بعدها عمد (املسّهل الثاÄ) إىل إجبارنا عىل م¸رسة الدعارة إلرجاع املال له داخل شّقته 

     (عنوان الشقة) وكان الزبون يأ4 إىل الشقة حيث يستقبله (املسّهل الثاÄ) ويقبض منه لقاء م¸رسة الجنس 

     مع إحدانا ويدخل الزبون وأمارس الجنس أنا معه أو رض4 ... وهكذا دواليك ùعّدل ستة أو سبعة زبائن 

     يومياً لكّل فتاة مّنا وكانت تعمل معنا أيضاً فتاة ... سورية أيضاً وما زالت يف منزله ك¸ وأّن أخا (املسهل 

     الثاÄ) املدعو ... لديه أيضا ثالث بنات يعملَن بالدعارة بتسهيل منه ...

     س: ما سبب قدوم زوجك ... إىل لبنان؟

     ج: لقد علمت أّن زوجي قدم إىل لبنان ليأخذÄ ويوقّع عقداً مع (املسّهل الثاÄ) لبيعه ّرض4 ... ك¸ وعرفت 

     أنّه كان ينوي اصطحاب ابنتي الثانية ...  إىل لبنان لتزويجها من أحد أقارب (املسّهل الثاÄ) لذلك عمدُت 

     أنا و(املّدعى عليها الثانية) للهرب من منزل (املسّهل الثاÄ) وقمنا بركوب سيارة أجرة إىل املعاملت´ حيث 

     لحق بنا (املسّهل الثاÄ) وزوجي وقطعا علينا الطريق وقاما برضبنا فتمّكنُت من الهروب منه إىل أحد مراكز 

إليكم."٢١٧  ثّم  بالتحقيق معنا ومن  باعتقالهم جميعا وقاموا  اللبناÄ حيث قاموا  الجيش       

عليه¸  الزوجية  سلطته  استغّل  الذي  زوجه¸  قبل  من  لبنان  إىل  املرأت´  نقل  بوضوح  نرى  الحالة،  هذه  ففي 

باحتجازه¸  قام   Äالثا املسّهل  أّن  إىل  تش�  دالئل  وهناك  الرسية،  للدعارة  نتيجة م¸رسته¸  مالية  مبالغ  وتلّقى 

مع  القوة  املسّهل´  استخدم  ك¸  الدعارة،  أرغمه¸ عىل م¸رسة  شّقته حيث  مأوى) يف  إعطائه¸  االقّل  (أو عىل 

الهروب. املرأت´ من أجل منعه¸ من 

أشارت   - القاهرة  القّوة  مستوى  إىل  بعضها  يرقى  والتي   - سابقاً  إليها  أرشنا  التي  اإلكراه  حاالت  إىل  وباإلضافة 

العيّنة إىل بعض أساليب االستغالل٢١٨، وذلك َعرَضاً يف سياق رسد وقائع القضيّة٢١٩، ومن  التي تضّمنتها  األحكام 

دون أن يرتتّب عليها أّي نتيجة بشأن التجريم. ومن أبرز هذه األمثلة، اآلتية:  

معها  (أقام)  أْن  بعد  بكارتها  بفّض  قام   ... عليه  املّدعى  أّن  "تبنّي  الحكم:  وقائع  يف  جاء  حيث  قارص  استغالل   •

أّدت   ... الجنس معهم  الزبائن مل¸رسة  لها  لها ويؤّمن  الدعارة  ثّم أخذ يسّهل  بداية عالقته¸  عالقة جنسية منذ 

تلك العالقة إىل حبلها منه ... حاول أيضاً تسهيل الدعارة لزوجته عن طريق (أس¸ء مسّهل´) وهم من الناشط´ 

يف ميدان أع¸ل الدعارة ومّمن ذاع صيتهم يف هذا املجال، إّال أّن هؤالء رفضوا تسهيل الدعارة (للمّدعى عليها) 

الرسية  الدعارة  مجال  العمل يف  إىل  الطفل)  (اسم  طفلها  أنجبت  أن  وبعد  عادت،   ... قارصة.  بأنّها  علمهم  بعد 

اتّجار باألشخاص دون أن  الدعارة قد تُعترب جرøة  أّن استغالل القارص مل¸رسة  بتسهيل من زوجها".٢٢٠ ويُسّجل 

القانون. عليها يف  املنصوص  الوسائل  إحدى  تستخدم 

بامتهانها  عليها  املّدعى  "اعرتفت  الحكم:  وقائع  يف  جاء  حيث  واملرأة  املسّهل  بني  ومدين  دائن  عالقة  وجود   •

دائن  أنّه   (...) عليه  املّدعى  أفاد  ك¸  فيها،  ¿ّر  التي  املالية  الضائقة  نتيجة  عيشها  لكسب  سبيال  الرسية  الدعارة 

بذّمتها  املرتتّب  الدين  رّد  تتمّكن من  الدعارة حتى  تعمل يف مجال  كانت  األخ�ة  وأّن هذه   (...) عليها  للمّدعى 

الفعلية عليها. دائنها  املرأة وسلطة  استغالل حالة ضعف  له".٢٢١ ف�ى هنا مجدداً 

املالية  "بسبب ظروفه  لها  الدعارة  بتسهيل  يقوم  املرأة  زوج  أّن  القايض  ذكر  للعائلة:  االقتصادية  الحالة  • ضيق 

لقاء  الدعارة  مجال  يف  أعمل  كنُت  بالفعل  "أنّني  األولية:  التحقيقات  خالل  املرأة  أفادت  قد  وكانت  الصعبة". 

مبالغ مالية وذلك بسبب حالتنا املادية الصعبة وكان عميل هذا يتّم بعلم زوجي ... ولكنني ومنذ حوايل السنت´ 

التي ربّيتُها وأصبح وضعي الصّحي واالجت¸عي øنعني من  ابنة زوجي  تقريباً مرضُت وكربُت يف السّن وتزّوجت 

كون  النقود  إىل  بحاجة  نَُعْد   Íو تحّسن  املادي  زوجي  أّن وضع  ذلك  إىل  أضف  الدعارة.  مجال  متابعة عميل يف 

العمل  عن  نهائياً  توقّفُت  فإنّني  وبالتايل  تاكيس عمومي مضمون´ عليها  السيّارات وøلك  تجارة  زوجي يعمل يف 

يف مجال الدعارة."٢٢٢ 

وإىل جانب هذه الوقائع التي أثبتها القضاة يف أحكامهم، تجدر اإلشارة إىل أساليب االستغالل التي أغفلها القايض 

يف الحكم رغم ورودها يف إفادات النساء خالل التحقيقات األوليّة. وأبرز هذه اإلفادات، إفادة الزبون وامرأت´ 

يقوم  بعدما  الدعارة  الزبون مل¸رسة  مع  ليالً  الخروج  وإرغامهّن عىل  الفّنانات  بتهديد  يقوم  امللهى  بأّن صاحب 

بأنّها  نفسها  حّد وصف  إىل  ذهبت  العامالت  إحدى  أّن  بل  ال  إجازتها.  يوم  يف  بأنّها  العاّم  األمن  لدى  بتسجيلها 

نوعية  لجهة  امللهى وخصوصاً  للخداع من قبل أصحاب  "تعرّضت  أنّها  بالبرش"، عىل أساس  إتّجار  "وقعت ضحية 

تعريف  القانون يف  املنصوص عليها يف  الوسائل  الخداع هو من  أّن  به."٢٢٣ عل¸ً  القيام  الذي أجربت عىل  العمل 

باالشخاص. اإلتّجار  جرøة 

املنظّمة  امللّفات أظهرت وجود عالقة رّب عمل بأج� من ضمن املهن  أّن دراسة  ونسّجل ختاماً يف هذا املض¸ر 

الحت¸ل ارتباطها بالدعارة٢٢٤ يف ۱۷٫٥٪ من الحاالت وعالقات زوجيّة أو عائليّة بينه¸ يف ۱۰٪ من الحاالت. وقد 

تسّهل الروابط الهرمية أو االعت¸دية بينه¸ إمكانية خضوع املرأة لالستغالل من قبل املسّهل وهي من الظروف 

املشدّدة لعقوبة مسّهل الدعارة. فضالً عن ذلك، ظهرت بعض حاالت من االستغالل الج¸عي لعدد من الفتيات 

قانون  أّن  عل¸ً  دعارة،٢٢٦  شبكة  بإدارة  املسّهل´  قيام  إىل  تلقائياً  تُِرشْ   Í األحكام  أّن  إّال  املسّهل´،٢٢٥  قبل  من 

سنة  عرشة  (خمس  الحاالت  هذه  مثل  يف  للمسّهل´  العقوبات  أقىص  مؤخراً  تضّمن  باالشخاص  اإلتّجار  معاقبة 

امتهانهم  إىل  يؤّرش  ّ̧ قد  م القضايا  أك1 من مسّهل يف عدد من هذه  ترّدد أس¸ء  إىل  اإلشارة  حبس).٢٢٧ وتجدر 
النساء.٢٢٨ إدارة شبكات دعارة تقوم عىل استغالل العديد من 

أو يف  العدليّة  الضابطة  الزبون سواء يف تحقيقات  الدراسة، Cّة مؤّرشات عىل تجهيل  من خالل األحكام موضوع 

فيها  تّم  حالة)   ۲۸) الحاالت  بعض  فباستثناء  الدعارة.  م¸رسة  جرم  اقرتاف  يف  مشاركته  رغم  القضائية  األحكام 

اإلشارة  أو  األحكام  الزبون يف سائر  تّم تجهيل  إفادته،  إىل  العدلية  الضابطة  املرأة واستمعت  الزبون مع  توقيف 

ّ̧ يعكس االعتقاد السائد باعتياد رجال من جنسيّات دول الخليج  إليه من خالل فئة معيّنة ك"الخليجي´"،٢٣٨ م

العر� عىل طلب خدمات جنسية يف لبنان. 

أّما يف الحاالت التي تّم التعرّف فيها عىل هويّة الزبون، فقد تّم االّدعاء بحق ستّة رجال أقدموا أو حاولوا الحصول 

عىل خدمات جنسية من امرأة مقابل بدل. وقد خلصت هذه األحكام إىل إعالن براءة أو إبطال التعّقبات بحّق 

أربعة منهم من جرم م¸رسة الدعارة أو تسهيلها دون أّي إشارة إىل احت¸ل كون فعلهم تدّخالً يف جرم م¸رسة 

الزبون  بحق  التعّقبات  زحلة  الجزاI يف  املنفرد  القايض  أبطل  الحاالت،  إحدى هذه  تسهيلها.٢٣٩ ويف  أو  الدعارة 

موضوع  الرسية  بالدعارة  ف"املقصود  النساء"،  قبل  من  إّال  الدعارة  تعاطي  يجوز  ال  أنه  "باعتبار  عليه  املّدعى 

املادة ٥۲۳ هي تلك التي تتعاطاها النساء من خالل بيع أجسادهّن لقاء مبلغ مايل، وال øكن تطبيق هذا النّص 

عىل الرجال...".٢٤٠ والواقع، أّن هذه الحيثية تحتمل قراءت´: األوىل، األقرب ملعناها اللفظي ومفادها أّن م¸رسة 

أنّها فعل تقوم  للدعارة الرسية عىل  الضيّق  التعريف  النساء، وهو تفس� يت¸ىش مع  تتّم فقط من قبل  الدعارة 

العاّم السائد، ومفادها أّن عبارة "الرجل" وردت يف  به املرأة حرصاً؛٢٤١ والثانية، وهي األقرب للمنطق يف اإلطار 

هذا الحكم كمرادف للزبون وأّن عبارة "املرأة" وردت فيه كمرادف للذي يقّدم الخدمة الجنسية، عىل نحٍو يؤّرش 

بوضوح أّن ال مجال ملعاقبة الزبون. 

مع  الجنس  ù¸رسة  قاما  "زبون´"  كونه¸  رغم  الرسية  الدعارة  م¸رسة  بجرم  رجل´  إدانة  ¿ّت  فقد  وباملقابل، 

امرأة لقاء دفع مبلغ مايل لها. إّال أّن الحكم´ املذكورين بقيا من دون تعليل بهذا الشأن.٢٤٢ 

٦. مالحظات بشأن وضعّية الزبون

بعد درس عنارص التجريم ووسائل إثباتها، تجدر دراسة العقوبات وذلك من زاويتَي ماهيّتها والعوامل التي تؤثّر 

يف القضاء التّخاذ قرار يف وجهة أو يف أخرى.

٧. أّي عقوبة لفعل الدعارة؟ أّي عقوبة الستغالله؟  

٥٧

الجزاI يف ب�وت  املنفرد  القايض  الصادر عن  الحكم   ،(٤ (الحكم رقم   ٢٠٠٥/١/٢٧ الجزاI يف ب�وت (خميس) يف  املنفرد  القايض  الصادر عن  الحكم   ٢٣٨

(٢١ ٢٠٠٥/٥/٣٠ (الحكم رقم  الحّجار) يف  الجزاI يف ب�وت (هاÄ حلمي  القايض املنفرد  الصادر عن  ٥)، والحكم  ٢٠٠٥/٢/١٨ (الحكم رقم  (مكنا) يف 

الجزاI يف ب�وت  املنفرد  القايض  الصادر عن  الحكم   ،(١٠٢ (الحكم رقم   ٢٠٠٥/١/١٩ (بو سمرا) يف  النبطية  الجزاI يف  املنفرد  القايض  الصادر عن  الحكم   ٢٣٩

(١٠١ ٢٠١٠/٦/٢٣ (الحكم رقم  الجزاI يف زحلة (منصور) يف  املنفرد  القايض  الصادر عن  ٢٠) والحكم  ٢٠٠٥/٥/٣٠ (الحكم رقم  الحّجار) يف  (هاÄ حلمي 

(١٠١ ٢٠١٠/٦/٢٣ (الحكم رقم  الجزاI يف زحلة (منصور) يف  املنفرد  القايض  الصادر عن  الحكم   ٢٤٠

الفحشاء بصورة مشهورة مقابل امرأة تستسلم الي كان الجراء  ١٩٣١/٠٢/٠٦: "كل  الصادر يف  البغاء  العامة من  الصحة  قانون حفظ  ٥٠ من  املادة   ٢٤١

الدعارة رسا." تتعاطى  انها  تعترب  البغاء  قانون  احكام  التخلص من  وتحاول  املال  يشء من 

الجزاI يف ب�وت  املنفرد  القايض  الصادر عن  الحكم   ،(١٠٣ (الحكم رقم   ٢٠٠٩/٣/١٩ النبطية (زرزور) يف  الجزاI يف  املنفرد  القايض  الصادر عن  الحكم   ٢٤٢

(٦٣ ٢٠٠٧/١٠/٦ (الحكم رقم  (الحبال) يف 

٥٢٣ من  (املادة  الرسية  الدعارة  العقوبات) وليس بجرم م¸رسة  قانون  ٥٣١ من  (املادة  العامة  لآلداب  التعرّض  أربعة نساء بجرم  إدانة  أنّه ¿ت  ٢٤٣ نسّجل 

للجرم´. م¸ثلة  الحبس  عقوبة  أّن  عل¸ً  العقوبات)،  قانون 



مفاعيلها         حيث  من  العقوبات  تصنيف  أ. 

هنا، نلحظ بدايًة تفاوتاً ب´ العقوبات املنصوص عليها يف قانون العقوبات بشأن الدعارة (وفق املادة ٥۲۳ من 

ل�ة)٢٤٣  ألف   ٥۰۰ إىل  الفا   ٥۰ من  وبغرامة  حبس  سنة  حتى  شهر  ب´  العقوبة  ترتاوح  العقوبات  قانون 

املحّدد  األد`  الحّد  عن  تقّل  عقوبات  إىل  معظمها  آَل  والتي  الدراسة  موضوع  األحكام  يف  الواردة  والعقوبات 

العقوبة. تخفيف  هو  لذلك  الرئييس  املدخل  وبالطبع،  قانوناً. 

قانون  ٥٢٣ من  (املادة  الرسية  الدعارة  العقوبات) وليس بجرم م¸رسة  قانون  ٥٣١ من  (املادة  العامة  لآلداب  التعرّض  أربعة نساء بجرم  إدانة  أنّه ¿ت  ٢٤٣ نسّجل 

للجرم´. م¸ثلة  الحبس  عقوبة  أّن  عل¸ً  العقوبات)، 

غيابيا امرأة حوكمت  ل٤٤  العقوبة  تخفيف  تم   ٢٤٤

املنفرد  القايض  الصادر عن  الحكم   ،(٥١ (الحكم رقم   ٢٠٠٧/٢/٨ الحّجار) يف  الجزاI يف ب�وت (هاÄ حلمي  املنفرد  القايض  الصادر عن  الحكم  انظر مثالً   ٢٤٥

٢٠١٠/٩/٣٠ (الحكم  الجزاI يف كرسوان (غالب) يف  القايض املنفرد  الصادر عن  الحكم   ،(٥٢ ٢٠٠٧/٣/٢٣ (الحكم رقم  الحّجار) يف  الجزاI يف ب�وت (هاÄ حلمي 

الجزاI يف بعبدا  املنفرد  القايض  الصادر عن  الحكم   ،(٩٣ (الحكم رقم   ٢٠١٠/١٠/١١ الجزاI يف كرسوان (غالب) يف  املنفرد  القايض  الصادر عن  الحكم   ،(٩١ رقم 

(١١٧ ٢٠٠٩/٥/٢٠ (الحكم رقم  الجزاI يف طرابلس (عالم) يف  القايض املنفرد  ١٠٩) والحكم الصادر عن  ٢٠١١/٢/٢ (الحكم رقم  (منصور) يف 

(٦٩ ٢٠٠٨/١١/٥ (الحكم رقم  الحّجار) يف  الجزاI يف ب�وت (هاÄ حلمي  املنفرد  القايض  الصادر عن  الحكم   ٢٤٦

(٧٠ ٢٠٠٩/٣/١٨ (الحكم رقم  الحّجار) يف  الجزاI يف ب�وت (هاÄ حلمي  املنفرد  القايض  الصادر عن  الحكم   ٢٤٧

(١٠٥ (الحكم رقم   ٢٠١٠/٥/١٠ النبطية (بدر) يف  الجزاI يف  املنفرد  القايض  الصادر عن  الحكم   ٢٤٨

الجزاI يف كرسوان (غالب) يف  املنفرد  القايض  الصادر عن  الحكم   ،(٥٨ ٢٠٠٧/٦/٢٨ (الحكم رقم  الجزاI يف ب�وت (مكّنا) يف  املنفرد  القايض  الصادر عن  الحكم   ٢٤٩

املنفرد  القايض  الصادر عن  ١٠٦)– والحكم  (الحكم رقم   ٢٠٠٩/١١/٣٠ بعبدا (رشتوÄ) يف  الجزاI يف  املنفرد  القايض  الصادر عن  ٨١)،الحكم  (الحكم رقم   ٢٠١٠/٢/١

٢٠٠٩/٥/٢٠ (الحكم رقم ١١٦) الجزاI يف طرابلس (عالم) يف 

بالحبس من شهر إىل ثالث سنوات وبالغرامة من مائة اىل  ١٩٦٢/٧/١٠: "يعاقب  الصادر يف  لبنان واإلقامة فيه والخروج منه  الدخول اىل  ٣٢ من قانون  املادة   ٢٥٠

يديل بترصيح كاذب  اجنبي  - كل  القانون.  السادسة من هذا  املادة  باحكام  التقيد  اللبنانية دون  االرايض  اجنبي يدخل  - كل  لبنان:   ل�ة وباإلخراج من  خمس¸ية 

األحوال عن شهر حبس." العقوبة يف مطلق  تقّل  أن  التنفيذ ك¸ ال يجوز  بوقف  الحكم  -  وال يجوز  وثائق هوية مزورة.  او يستعمل  اخفاء حقيقة هويته  يقصد 

٥٨

التخفيفية األسباب 

لدى مراجعة العيّنة، نلحظ أّن عدد املحكوم عليهم الذين استفادوا من األسباب التخفيفية قد بلغ ۱۲۳، مقابل 

Í ۸۰ يستفيدوا منها. وقد ُمنحت األسباب التخفيفية يف األحكام الصادرة غيابياً،٢٤٤ ويف حاالت التكرار أيضاً.٢٤٥  

بل يُلحظ أّن النموذج املستخدم يف بعض املحاكم (القايض املنفرد الجزاI يف كرسوان) يتضّمن عبارة منح األسباب 

تربير.  أّي  دون  من  التخفيفية  األسباب  ُ¿نح  األحيان،  غالبية  ويف  الغيابية.  للمحاك¸ت  ُمَعّد  أنّه  رغم  التخفيفية 

وقد اكتفت غالبيّة األحكام باإلشارة إىل أسباب تخفيفية عاّمة وùا للمحكمة من سلطة تقدير، دون أّي رشح أو 

منزلها  عليها  املحكوم  ترك  األوىل  فقط،  حاالت  ثالث  يف  التخفيفية  األسباب  توضيح  تّم  فقد  باملقابل،  تفصيل. 

وجود  دون  األمنية  للقوى  طوعاً  نفسها  بتسليم  عليها  املحكوم  قيام  والثانية  لها،٢٤٦  زوجها  معاملة  سوء  بسبب 

فعلتها  تكرار  بعدم  وتعّهدها  وأهلها  األربعة  أشّقائها  من  املرأة  خوف  األخ�ة،  الحالة  ويف  ضّدها،٢٤٧  مالحقات 
أنّها أنكرت م¸رسة الدعارة وأنها كانت تؤّمن الزبائن ملّدعى عليها قارصة وفقاً إلفادة هذه األخ�ة).٢٤٨ (عل¸ً 

التخفيفية (وعددها ۸۰ حالة) يف فئات ثالث:  التي Í تَستِفد من األسباب  باملقابل، أمكن تصنيف الحاالت 

- ٥۰ حك¸ً صدر غيابياً، 

- ٥ حاالت تّم فيها توقيف املحكوم عليهّن آلماد طويلة تتجاوز الحّد األد` للعقوبة وعىل نحو بات معه تخفيف 

العقوبة غ� مجٍد (تراوحت مّدة التوقيف ب´ ۳٤ و٦٥ يوماً)،

وتالياً، ينحرص عدد الحاالت التي آل فيها عدم منح األسباب التخفيفية ùوجب أحكام وجاهيّة إىل الحكم بحبس 

٥ محكوم عليهنَّ ¿ّت إدانتهّن  ۱٥ حك¸ً. ومن هذه الحاالت،  ۲٥ حالة، شملها  يتعّدى مّدة التوقيف الفعيل ب 

يجعل   ّ̧ م لبنان،٢٥٠  إىل  خلسة  كالدخول  حبس  شهر  عن  العقوبة  أحياناً  فيها  تقّل  أن  يجوز  ال  آخر٢٤٩  بجرم 

مجٍد.  غَ�  العقوبة  تخفيف 



وهذا ما نتبيّنه من خالل الجدول اآل4: 

الدعارة املتصلة Ã´رسة  األحكام  التخفيفية يف  جدول رقم ٨: األسباب 

العقوبة

منح أسباب تخفيفية من دون رشح (وجاهي أو Ãثابة الوجاهي) 

(ëغيا) منح أسباب تخفيفية من دون رشح

منح أسباب تخفيفية مع رشح

(ëغيا) ال تخفيف للعقوبة

ال تخفيف للعقوبة (مّدة التوقيف طويلة مع االكتفاء Ãدة التوقيف)

ال تخفيف للعقوبة (من دون االكتفاء Ãدة التوقيف) 

قارص (إحالة إىل األحداث)

براءة/  إبطال تعقبات

ووقف تنفيذ غ¥ مرشوط

املجموع

تخفيف العقوبة 

(١٢٣ حالة)

عدم تخفيف العقوبة

(٧٦ حالة)

عدد النساء 
املّدعى عليهّن

٧٦

٤٤

٣

٥٠

١

٢٩

٣

٢١

١

٢٢٨

٥٩



الدعارة  املحكوم عليها بجرم م´رسة  املرأة  جدول رقم ٩: عقوبة 

٦٠

ومقدارها        العقوبة  نوع 

اآل4: الجدول  وفق  العقوبات  وتنقسم 

     الغرامة (ألف ل.ل.)

الحبس           

ال حبس

االكتفاء Ãّدة التوقيف

حبس أقل من شهر

حبس شهر

حبس من شهر إىل
 شهرين ونصف الشهر

حبس ٣ أشهر

حبس ٥ أشهر

حبس ٦ أشهر

حبس سنة 

وقف تنفيذ 
عقوبة الحبس

إحالة قارص 
إىل محكمة األحداث

ال إدانة (براءة 
أو إبطال التعقبات)

املجموع

                 

ال غرامة

-

٥

-

١

-

-

-

-

-

-

-

-

٦

                 

املجموع

٦٨

٤٦

٦

٤٤

١٧

١٨

٢

١

١

١

٣

٢١

٢٢٨

 
 

٥٠

-

-

١

-

-

١

-

-

-

-

-

-

٢

 
 

٥٠٠

٢٥

١١

-

٢٤

٦

٩

-

١

١

-

-

-

٧٧

  
 ٥٠ Öب
و٥٠٠

٢٣

٢٧

٢

١٨

١١

٨

٢

-

-

١

-

-

٩٢

 
أكú من  

٥٠٠

٢٠

٣

٣

١

-

-

-

-

-

-

-

-

٢٧

 
محكمة  
االحداث

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

٣

-

٣

 
 

ال إدانة  

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

٢١

٢١

اآل4:  النحو  عىل  العقوبات  تصنيف  أمكن  لإلحصاء،  التي خضعت  العيّنة  من خالل 

فقط:   بغرامة  الحكم   •

من  عدد  ويف  حالة).   ٦۸) فقط  بغرامة  العقوبة  تحديد  إىل  آلت  عّدة  أحكاماً  أّن  يظهر  األحكام،  مراجعة  من 

هذه الحاالت، Í تكن املّدعى عليها قد تعرّضت للتوقيف (ُسّجلت ۱۰ حاالت عىل األقل). ك¸ أّن بعض القضاة 

قد قضوا بالغرامة وحدها حتى يف حاالت تّم فيها توقيف املحكوم عليها أليام عديدة وصل أقصاها إىل ۱٤ يوما 



الغرامة  وترتاوح  الفعل.٢٥١  هذا  مع  تتناسب  قد  التي  الوحيدة  العقوبة  بأنّها  قناعة  عن  يعّربون  بذلك  وكأنّهم 

أّن  أعاله   ّ́ املب الجدول  من  ونلحظ  ل.ل.  ألف  ومائة  مالي´  و٤  ل.ل.  ألف  مائة  ب´  ما  املذكورة  العيّنة  يف 

لبنانية.  ل�ة  ألف  الحاالت خمس¸ئة  ۲۳ حالة من هذه  تتجاوز يف   Í الغرامة

وقف تنفيذ مرشوط أو غ¥ مرشوط:   •

قد  العقوبة  وكانت  وغرامة،  الحبس  عقوبة  تنفيذ  بوقف  واحد  قرار  فيها  ورد  أنّه   ّ́ يتب األحكام،  تحليل  لدى 

قد  نفسه  القرار  أّن  ويُلحظ  فقط.  أيام  لث¸نية  سابقاً  أُوقفت  قد  عليها  املحكوم  وكانت  حبس  بشهر  ُحّددت 

الحكم.٢٥٢  قبل صدور  يوماً   ۱٤ ملّدة  أُوقف  كان  الذي  املسّهل  تنفيذ عقوبة  بوقف  قىض 

 

التوقيف مع غرامة أو من دون غرامة:  االكتفاء Ãّدة   •

التي  األحكام  عدد  بلغ  وقد  الدعارة،  م¸رسة  خلفية  عىل  غرامة  مع  بالحبس  فيها  حكم  حالة   ٤٦ نجد  هنا، 

النتيجة نفسها ولو  ٥. وبالطبع، آلت أحكام أخرى إىل  أو من دون غرامة   ٤۱ التوقيف مع غرامة  اكتفت ùّدة 

ك¸  التوقيف  ملّدة  متساوية  بعقوبة حبس  أو  وغرامة  بعقوبة حبس  الحكم  وذلك من خالل  مختلفة،  بعبارات 

سبق بيانه (۸ حاالت). وهذا ما يتحّقق بفعل إع¸ل قاعدت´: األوىل، حسم مّدة التوقيف االحتياطي من مدة 

الحبس؛ والثانية، استخدام أيّام التوقيف االحتياطي الزائدة عن عقوبة الحبس إللغاء الغرامة، بحدود ۱۰ آالف 

العقوبات.  قانون  ٥٤ من  املادة  يوم حبس وفق  لكّل  لبنانية  ل�ة 

أنه  يظهر  أعاله،  املذكورة  التنفيذ  وقف  وحالة  فقط  بغرامة  فيها  ُحِكَم  حالة   ٦۸ الحاالت  إىل هذه  أضفنا  وإذا 

تقّرر اإلحجام عن الحكم بأّي يوم حبس إضايف يف ۱۲۳ حالة من أصل ۲۰۰ حالة تّم الحكم فيها بعقوبة، عل¸ً 

أّن غالبية هذه األحكام قد قضت عىل املحكوم عليهّن بتسديد غرامات إضافية ترتاوح إج¸ال ب´ ٥۰ ألف ل.ل. 

ّ́ أعاله.   و٥۰۰ ألف ل.ل. وفق ما يظهر من الجدول املب

• عقوبة حبس مع غرامة أو من دون غرامة: 

بغرامة. إðّا نلحظ أّن الغرامة املحكوم بها  ۸۸ حالة حكم فيها أيضاً  ۸۹ حالة، منها  وقد قُِيضَ بهذه العقوبة يف 

٥۰۰ ألف ل�ة لبنانية إّال يف أربع حاالت فقط.  Í تتجاوز 

وه¸:  الحبس عملياً  إىل  تؤّديان  الحاالت ال  فئت´ من هذه  إىل  النظر  وهنا، يجدر لفت 

- الفئة األوىل وهي الفئة التي تساوت فيها عقوبة الحبس املحكوم بها أو نقصت عن مّدة التوقيف االحتياطي 

الحبس  تُحسم من مّدة  التوقيف  أّن مّدة  الحبس طاملا  إىل  العقوبة  تؤّدي  الحالة ال  بيانه، ففي هذه  ك¸ سبق 

CاÄ؛٢٥٣   الفئة  الداخلة ضمن هذه  الحاالت  بلغت  وقد 

التوقيف أو Í نتمّكن من معرفة  الحبس مّدة  التي تجاوزت فيها عقوبة  الحاالت  الثانية وهي تشمل  الفئة  أّما   -

مّدة التوقيف وصدرت بشأنها أحكام غيابية، أْي العقوبة التي تسقط عند اعرتاض املحكوم عليها وهي ترمي إىل 

ّ̧ تهدف إىل معاقبة فعل الدعارة بحّد ذاته وقد بلغ عدد هذه الحاالت ٥۰ حالة. معاقبة تغيّبه عن املحكمة أك1 م

٦١

 Iالجزا املنفرد  القايض  الصادر عن  الحكم   ،(٢٤ (الحكم رقم   ٢٠٠٥/٦/٣٠ الحّجار) يف  الجزاI يف ب�وت (هاÄ حلمي  املنفرد  القايض  الصادر عن  الحكم   ٢٥١

يف كرسوان (غالب) يف ٢٠١٠/١٠/٢١ (الحكم رقم ٩٦)

(١١٨ ٢٠١١/١/٢٤ (الحكم رقم  الجزاI يف طرابلس (بريدي) يف  املنفرد  القايض  الصادر عن  الحكم   ٢٥٢

الجزاI يف زحلة (غ�  املنفرد  القايض  الصادر عن  الحكم   ،(٢ (الحكم رقم   ٢٠٠٥/١/٧ الجزاI يف ب�وت (خميس) يف  املنفرد  القايض  الصادر عن  ٢٥٢ الحكم 

الصادر  ١١١) والحكم  ٢٠٠٨/٥/١٤ (الحكم رقم  الجزاI يف طرابلس (سلي¸ن) يف  املنفرد  القايض  الصادر عن  الحكم   ،(٩٩ ٢٠٠٨/٤/٧ (الحكم رقم  واضح) يف 

(١١٢ (الحكم رقم   ٢٠٠٨/٧/٢٨ الجزاI يف طرابلس (سلي¸ن) يف  املنفرد  القايض  عن 



جدول رقم ١٠: تفصيل توزيع الحاالت مع عقوبة حبس و/أو من دون غرامة

شكل الحكم

ëحكم غيا

(٥٠ حالة)

حكم وجاهي 

أو Ãثابة الوجاهي

(٣١ حالة)

عقوبة الحبس ومدة التوقيف

الحبس أقرص أو يعادل مّدة التوقيف

مّدة التوقيف غ¥ معروفة 

الحبس أطول من مّدة التوقيف 

الحبس أطول من مّدة التوقيف واملّدعى عليها موقوفة لدى صدور الحكم  

الحبس أطول من مّدة التوقيف وتّم إخالء سبيل املّدعى عليها قبل صدور الحكم

مّدة التوقيف غ¥ معروفة

املجموع

املجموع

٨

٣٣

١٧

١٠

١٩

٢

٨٩

٦٢

وتالياً، يكون عدد األحكام الصادرة وجاهياً والتي تجاوزت فيها مّدة العقوبة مّدة التوقيف هو ۲۹ حالة، وهي 

الحكم (۱۰ حاالت) وحاالت  تزال موقوفة لدى صدور  املحكوم عليها ال  فيها  تنقسم إىل قسم´: حاالت كانت 

وقد  توقيفها.  إعادة  الحاالت  أراد يف هذه  القايض  أّن  يعني   ّ̧ م حالة)   ۱۹) سبيلها  إخالء  أو  تركها  تّم  قد  كان 

¿ّت  عليهّن  محكوم   ۹ الحاالت،  هذه  وتشمل  أشهر.  خمسة  إىل  وصلت  حبس  عقوبات  هؤالء  بحّق  صدرت 

الدعارة  تسهيل  عىل  تقوم  دعارة  شبكات  وجود  تظهر  حاالت  تشمل  كذلك  آخر.  جرم  مع  تالزماً  إدانتهّن 

النساء.٢٥٤ ك¸ من الالفت أن تشمل هذه الحاالت حالة محكوم عليها أفادت أن زوجها  واستغالل للعديد من 

أّي  دون  من  طفلتها  عن  االنفصال  من  خوفاً  له  ترضخ  وهي  باستمرار  ويرضبها  الدعارة  م¸رسة  عىل  يرغمها 

من  ويبدو  العاصمة  يف  فخم  فندق  زبائن  الئحة  بترسيب  تتعلّق  قضية  شملت  ذلك،  إىل  إضافة  تفصيل.٢٥٥ 

هدفت   ّ̧ م أك1  الفندق  ùصالح  املّس  عىل  والنساء  املسّهل´  لتعاقب  أتت  القاسية  العقوبة  أّن  القضية  سياق 
الدعارة.٢٥٦ م¸رسات  عىل  معاقبتهم  إىل 

عقوبات أخرى  •

وفقاً لل¸دة ٥۳۰ عقوبات، يجوز للقايض إنزال ثالث عقوبات إضافًة إىل عقوبة الحبس والغرامة وهي اإلخراج 
املحل.٢٥٧ وإقفال  املراقَبَة  والحرية  البالد  من 

الجزاI يف  املنفرد  القايض  الصادر عن  الحكم   ،(١٤ (الحكم رقم   ٢٠٠٥/٣/٢٤ الحّجار) يف  الجزاI يف ب�وت (هاÄ حلمي  املنفرد  القايض  الصادر عن  الحكم   ٢٥٤

(الحكم   ٢٠٠٧/١/٢٤ الحّجار) يف  الجزاI يف ب�وت (هاÄ حلمي  املنفرد  القايض  الصادر عن  الحكم   ،(٤٨ (الحكم رقم   ٢٠٠٦/١٢/٢٩ الحّجار) يف  ب�وت (هاÄ حلمي 

الجزاI يف  القايض املنفرد  الصادر عن  ٦٠) والحكم  ٢٠٠٧/٧/١٣ (الحكم رقم  الجزاI يف ب�وت (غ� مذكور) يف  املنفرد  القايض  الصادر عن  الحكم   ،(٤٩ رقم 

(١١٠ (الحكم رقم   ٢٠٠٨/١/٣٠ طرابلس (سلي¸ن) يف 

(٦٠ ٢٠٠٧/٧/١٣ (الحكم رقم  ٢٥٥ الحكم الصادر عن القايض املنفرد الجزاI يف ب�وت (غ� مذكور) يف 

(٤٥ ٢٠٠٦/١٢/٢٨ (الحكم رقم  الجزاI يف ب�وت (مكنا) يف  القايض املنفرد  الصادر عن  الحكم   ٢٥٦

بإقفال املحل ٢٥٧ املادة ٥٣٠ عقوبات: وøكن الحكم باإلخراج من البالد، وبالحرية املراقبة عند الحكم يف إحدى الجنح املنصوص عليها يف جرائم الدعارة، ويقيض أيضاً 



سورية  امرأة   ۳۲ أّن   ّ́ فتب البالد  من  األجنبي  املسّهل  أو  األجنبية  املرأة  بإخراج  األحكام  بعض  قضت  وقد 

وأّن  الدعارة  بجرم م¸رسة  إدانتهّن  ¿ّت  أجنبية٢٥٨   ۱۰٥ أصل  من  البالد  من  باإلخراج  عليهّن  ُحكَم  ومالدوفية 
نفسها.٢٥٩ بالعقوبة  عليهم  ُحكم  سورياً  مسّهال   ۱۲

الدعارة  ¿ارسان  عليه¸ حيث  املحكوم  منزل  بإقفال  الجزاI يف طرابلس  املنفرد  القايض  حالت´، حكم  ّ́ يف  وتب

بالشمع األحمر.٢٦٠ باملقابل، نلحظ أنه تّم إدانة مدراء مركز تدليك واملدلّكات العامالت فيه يف حكم´ فصلت 

أّي من الحكم´.   يتّم إغالق املركز يف  بينه¸ ثالث سنوات،٢٦١ من دون أن 

حول  دراسة  يف  شايف  العزيز  عبد  نادر  الدكتور  أشار  وقد  املراقبة.  الحريّة  عقوبة  األحكام  من  أّي  يُلفظ   Íو

بحّق  املراقبة»  «الحرية  تدب�  اإلطار فرض  األحكام يف هذا  أنه "من ðاذج   "Äاللبنا القانون  الدعارة يف  "جرائم 

الجنائية  املباحث  لقسم  التابع  اآلداب  ح¸ية  مكتب  ùراجعة  شهرين  كّل  تقوم  أن  ووجوب  عليها  املّدعى 

رئيس  إىل  مذكّرة  وتسط�  الدعارة،  م¸رسة  معاودتها  وعدم  صالحها  من  وللتثبّت  حالها  عىل  للوقوف  العاّمة 

واستقصاًء عن مدى  يتضمن تحقيقاً  املّدعى عليها  كّل شهرين عن س�ة  تقريراً  املحكمة  املذكور إليداع  املكتب 

االجتهادية يف هذه  التوّجهات  تغ�  يدّل عىل  إðّا  األمر  الرسية."٢٦٢ وهذا  الدعارة  التزامها عدم معاودة طريق 

للنساء  ملّفات  مْسك  عرف  نشوء  إىل  االجتهاد  هذا  أّدى  هل  اآل4:  السؤال  يُطرح  نفسه  الوقت  ويف  املسألة، 

 Xل دورياً  مراجعته  عليهّن   ّ́ يتع بحيث  اآلداب  ح¸ية  مكتب  يف  بارات،  يف  ويعملَن  الدعارة  øارسن  اللوا4 

التي  املراقبة  الحرية  فباتت  االجتهاد،  وجهة  تغّ�  رغم  سائداً  العرف  هذا  بقي  وهل  أحوالهّن؟٢٦٣  عىل  يقف 

أو  للمكتب   Iقضا ترصيح  أّي  دون  من  بهّن  املشتبه  النساء  عىل  مفروضاً  واقعاً  اآلداب  ح¸ية  مكتب  øارسها 

عليه؟ قضائية  مراقبة 

 

أهدافها:       حيث  من  العقوبات  تصنيف  ب. 

أهميتها:  من حيث  تباعاً  نعرضها  استخراج خمسة دوافع  أمكن  هنا، 

للحكم):  السابق  التوقيف  (مّدة  إىل ترشيعه  السعي  و/أو  الواقع  لألمر  اإلذعان 

يتبّدى هذا األمر من عدد األحكام التي تقّرر ùوجبها االكتفاء ùّدة التوقيف رصاحة أو ضمناً مع غرامة أو من 

دون غرامة (٥٤ حك¸) أو وقف تنفيذ العقوبة (۱). وهذه األحكام تشّكل تكريساً للواقع (مّدة التوقيف مه¸ 

مع  تناسباً  األك1  بالعقوبة  تفك�  نتاج  هي   ّ̧ م أك1  أيام)،  و۱۰٤  يوم´  ب´  تراوحت  وهي  طالت  أو  قُرصت 

تسامح. دليل  أو  املرتَكب  الفعل 

٦٣

øكن  ال  إذ  والالجئ´  السياسية  للشؤون  العامة  املديرية  لدى  املسّجالت  والفلسطينيات  الرّحل  والعرب  القيد  مكتومي  يشمل  ال  أحنبيات   ١٠٥ مجموع   ٢٥٨

تعرف جنسيته¸.  Í التي  الحالت´  يشمل  ال  كذلك  بحقهن.  البالد  من  اإلخراج  عقوبة  إنزال 

 Iالجزا املنفرد  القايض  الصادر عن  الحكم   ،(٢٦ (الحكم رقم   ٢٠٠٥/٧/١٢ الحّجار) يف  الجزاI يف ب�وت (هاÄ حلمي  املنفرد  القايض  الصادر عن  الحكم   ٢٥٩

 ٢٠٠٧/٥/٢٥ الحّجار) يف  الجزاI يف ب�وت (هاÄ حلمي  القايض املنفرد  الصادر عن  الحكم   ،(٤٩ ٢٠٠٧/١/٢٤ (الحكم رقم  الحّجار) يف  يف ب�وت (هاÄ حلمي 

املنفرد  القايض  الصادر عن  ٦٠) والحكم  (الحكم رقم   ٢٠٠٧/٧/١٣ الجزاI يف ب�وت (غ� مذكور) يف  املنفرد  القايض  الصادر عن  الحكم   ،(٥٦ (الحكم رقم 

(١١١ ٢٠٠٨/٥/١٤ (الحكم رقم  الجزاI يف طرابلس (سلي¸ن) يف 

الجزاI يف  املنفرد  القايض  الصادر عن  ١١١) والحكم  (الحكم رقم   ٢٠٠٨/٥/١٤ الجزاI يف طرابلس (سلي¸ن) يف  املنفرد  القايض  الصادر عن  الحكم   ٢٦٠

(١١٢ (الحكم رقم   ٢٠٠٨/٧/٢٨ طرابلس (سلي¸ن) يف 

الجزاI يف  املنفرد  القايض  الصادر عن  ٥١) والحكم  (الحكم رقم   ٢٠٠٧/٢/٨ الحّجار) يف  الجزاI يف ب�وت (هاÄ حلمي  املنفرد  القايض  الصادر عن  الحكم   ٢٦١

(٧٥ ب�وت (نصار) يف ٢٠١٠/٤/٢٩ (الحكم رقم 

 ٢٠٠٩ ٢٨٨، حزيران  العدد   ،Äاللبنا الجيش  اللبناÄ، مجلّة  القانون  الدعارة يف  العزيز شايف، جرائم  نادر عبد   ٢٦٢

٢٢١٣٠=http://www.lebarmy.gov.lb/article.asp?ln=ar&id

أعاله.  ونائلة جعجع، مذكور  نزار صاغية  راجع:   ٢٦٣
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أفعال  بسبب  نفسها،  القضية  يف  عليهم  مّدعى  بحّق  عقوبات  أنزلت  التي  األحكام  يف  كّيل  بوضوح  يظهر  وهذا 

صلة  لها  ليس  ألسباب  األقّل  عىل  أو  إجرائية  ألسباب  وآخر  فرد  ب´  تختلف  قد  املّدة  هذه  أّن  رغم  م¸ثلة، 

 ۲۰۱۰/۱۰/۱۱ بتاريخ  الجزاI يف كرسوان  املنفرد  القايض  الصادر عن  الحكم  واملثال عىل ذلك،  الفعل.  بخطورة 

ْ́ منهّن وقد امتّدت مّدة توقيف األوىل  الذي أدان أربَع نساء بجرم م¸رسة الدعارة، فاكتفى ùّدة توقيف اثنتَ

تّم  اللتان  والرابعة  الثالثة  عليه¸  املّدعى  أّما  الحكم.  قبل صدور  ايام   ۱۰٤ والثانية  سبيلها  إخالء  قبل  يوماً   ٥۳

إعادة  بعدم  رغبة  يعكس   ّ̧ م ل�ة،  ألف  و٦۰۰   ٥۰۰ بغرامة  عليه¸  فحكم  فقط،  أيام  و۸   ٦ ملّدة  توقيفه¸ 

۱۱ امرأة  توقيفه¸ بعد إخالء السبيل.٢٦٤ كذلك حكم القايض املنفرد الجزاI يف كرسوان باالكتفاء ùّدة توقيف 

اآلخر  وبعضهّن  يوماً   ۲۱ ملّدة  القيد  ومكتومة  والفلسطينية  اللبنانية  الجنسيات  من  بعضهّن  توقيف  تّم  بعدما 

يوماً.٢٦٥   ۳٤ ملّدة  السورية  الجنسية  من 

الطويلة ùرشوعية معيّنة. ومن هنا،  التوقيف  مّدة  تغطية  إىل  اآليلة  األحكام  الدافع بوضوح يف  ك¸ يظهر هذا 

التوقيف.٢٦٦    لفرتة  معادلًة  فيه  تكون  نحٍو  عىل  دقيق  بشكل  وسجن)  (غرامة  العقوبة  تحديد  إىل  السعي  نقرأ 

الطويلة  املّدة  ترشيع  هو  إليها  األسايس  الدافع  يكون  قد  نسبياً،  قاسية  عقوبات  نلقى  الحاالت،  هذه  ففي 

الحكم.٢٦٧  قبل  الحاصل  للتوقيف 

 Í التي  عليها  للمحكوم  بعقوبة حبس  الحكم  تجّنب  العقوبات من خالل  يتجّىل من خالل  الواقع  األمر  أّن  ك¸ 

تّم إخالء سبيلها (٦۲ مّدعى عليها) حسب¸ يظهر  التي  أو  أو آلخر (۱۰ مّدعى عليها)  البتّة لسبب  توقيفها  يتّم 

دون  من  فقط  بغرامة  والحكم  العقوبة  تخفيف  إىل  اآليلة  األحكام  يف  مثالً  نقرأه  ما  وهذا  األحكام:  بعض  من 

عليها). مّدعى   ٦۷) لبنانية  ل�ة  ومليون  ألف  ب´ ست¸ئة  قدرها  يرتاوح  حبس 

تتمثل يف حاالٍت ثالث:  االعتبار  واإلشكالية يف هذا 

ّ̧ øنع من تكوين اجتهاد بهذا الشأن، األوىل، تراجع دور القايض يف تحديد العقوبة التي تتناسب مع الجرم، م

يتّم تغطيتها وترشيعها، مه¸  االحتياطي، بحيث  التوقيف  مّدة  التدقيق يف مدى مالءمة  إمكانية  تراجع  الثانية، 

بها،   املكتفية  بالعقوبة  بلغت، 

¿اماً.    متشابهة  تكون  قد  تتفاوت يف حاالت  التي  العقوبة  أمام  املساواة  بعدم  إضفاء شعور  الثالثة، 

املعني´.  األطراف  أّي من  به  نفسه، فال يطعن  الواقع  األمر  إىل حّل يستمّد مرشوعيته من  يؤدي  باملقابل، فهو 

اإلشكاالت  يف  لينحرص  واجت¸عي،   Iقضا إحراج  من  يسبّبه  ما  مع  قضائياً  أقلّه  امللّف  ذاته  بحّد  يُنهي  وهو 

املتّصلة بتسديد الغرامة التي تبقى معقولة (خمس¸ئة ألف ل�ة لبنانية بشكل عام). فإّما تُسّدد وينتهي األمر، 

عليها.  املحكوم  فتُحبس  تُسّدد  ال  أو 

(٩٣ ٢٠١٠/١٠/١١ (الحكم رقم  القايض املنفرد الجزاI يف كرسوان (غالب) يف  ٢٦٤ الحكم الصادر عن 

(١٢١ ٢٠١١/٣/٩ (الحكم رقم  الجزاI يف كرسوان (ابو سلي¸ن) يف  القايض املنفرد  ٢٦٥ الحكم الصادر عن 

الجزاI يف زحلة (غ� واضح)  املنفرد  القايض  الصادر عن  الحكم   ،(٢ ٢٠٠٥/١/٧ (الحكم رقم  الجزاI يف ب�وت (خميس) يف  املنفرد  القايض  الصادر عن  الحكم   ٢٦٦

القايض  الصادر عن  ١١١) والحكم  (الحكم رقم   ٢٠٠٨/٥/١٤ الجزاI يف طرابلس (سلي¸ن) يف  املنفرد  القايض  الصادر عن  الحكم   ،(٩٩ (الحكم رقم   ٢٠٠٨/٤/٧ يف 

(١١٢ (الحكم رقم   ٢٠٠٨/٧/٢٨ الجزاI يف طرابلس (سلي¸ن) يف  املنفرد 

 Iالجزا املنفرد  القايض  الصادر عن  الحكم  قبل صدور  أيام   ١٠٤ ملّدة  توقيفها  استمّر  قد  كان  عليها  مّدعى  بحق  التوقيف  ùّدة  باالكتفاء  قىض  املثال،  ٢٦٧ عىل سبيل 

يف كرسوان (غالب) يف ٢٠١٠/١٠/١١ (الحكم رقم ٩٣)



ومع من ملاذا،  النسبي:  التسامح  دافع 

العقوبات وذلك  قانون  الواردة يف  للعقوبة  األد`  الحّد  ما دون  إىل  العقوبة  تخفيض  يتحّصل من  الدافع  وهذا 

الحاالت  جانباً  وضعنا  فإذا  التخفيفية.  األسباب  منح  تعميم  خالل  من  بالطبع  ذلك  تحّقق  وقد  غالب:  بشكل 

منح  عن  القضاة  امتنع  طويلة،  لفرتات  التوقيف  فيها  تّم  التي  والحاالت  غيابية  أحكام  بشأنها  صدرت  التي 

من   ٪۱۲٫٥ حوايل  يف  أي  الوجاهي  ùثابة  أو  وجاهياً  فيها  املحاكمة  ¿ّت  فقط  حالة   ۲٥ يف  التخفيفية  األسباب 

أساس  عىل  األسباب  هذه  إعطاء  إىل  القضاة  ميل  هو  القول  هذا  يعّزز  وما  عقوبة.  فيها  التي صدرت  الحاالت 

عدم  هو  واالستثناء  التخفيض  هي  القاعدة  وكأðّا  تعليل  أّي  دون  من  تقدير"  سلطة  من  للمحكمة  "ما 

(التغيّب)،  األنظار  عن  التواري  حاالت  يف  حتى  العقوبات  تخفيف  خالل  من  التسامح  يتحّصل  ك¸  التخفيض. 

النوع من األحكام، مع اإلشارة إىل أّن هذا األمر يقترص عىل بعض  بالنسبة إىل هذا  وذلك خالفاً للسائد قضائيا 

قلّ¸  العقوبة  فإّن  التخفيفية،  األسباب  فيها  ُ¿نح   Í التي  الحاالت  يف  حتى  أنه  يتحّصل  ك¸  فقط.٢٦٨  القضاة 

شهر).٢٦٩  ملّدة  (الحبس  قانوناً  عليها  املنصوص  للعقوبة  األد`  الحد  تجاوزت 

أمور عدة:  وذلك عىل ضوء  نسبياً  يبقى  التسامح  لكن هذا 

   - أّن مّدة التوقيف خالل املالحقة ال تزال مرتفعة وفق النسب التي تّم استخالصها يف القسم األول من هذه 

الدعارة يستحّق  بأّن فعل  العامة،  النيابات  القضاة وعىل األخّص  ينّم عن قناعة لدى  األمر  الدراسة، وهذا      

    التوقيف ولو ملّدة محدودة، أو عىل األقل أّن حاجات التحقيق تّربر احتجاز حريّة الشخص الذي يتعاطاها.

٤۱ منها     - رغم اكتفاء عدد من األحكام بفرتة التوقيف (٤٦ حك¸ ك¸ ورد يف جدول العقوبات أعاله)، فإّن 

تّم فيها توقيف املّدعى  الوقت نفسه حك¸ً بتسديد غرامة، وقد حصل هذا األمر يف حاالت      قد تضّمن يف 

    عليهّن لفرتات طويلة.٢٧٠ ونسبية التسامح تظهر واضحة طاملا أّن من شأن املّدعى عليها أن تحبس يف حال 

    عجزها عن تسديد الغرامة، وذلك بحدود يوم حبس عن كل ۱۰۰ ألف ل�ة لبنانية. وتجدر اإلشارة هنا إىل 

الغرامات. القضاة øُّول جزئياً من      أّن صندوق تعاضد 

الوجه عن  العقوبة عىل هذا  تخفيض  يعّرب  وتحديداً، هل  التسامح؟ ومع من؟  ملاذا هذا  ذلك،  أهّم من  ولكن، 

عن  أك1  يعّرب  أنه  أم  آخر،  اعتبار  ألّي  أو  الصعبة،  لظروفها  تقديراً  بالدعارة  عليها  املحكوم  إزاَء  خاّص  تسامح 

يف  القانون)  حسب  حبس  سنة  من  أقّل  تستحق  التي  (الجنح  البسيطة  بالجنح  عليهم  املحكوم  إزاَء  تساهل 

موقف عام من العقوبة الجزائية بحّد ذاتها ومدى عدالة قسوتها إزاَء البعض يف بلد يخرق فيه أضعاف هؤالء 

تبقى  حيث  الدعارة،  مجال  يف  خاص  بشكل  ينطبق  التساؤل  هذا  وبالطبع،  مالحقة؟  أّي  دون  من  القوان´ 

نقارن  أن  للتأكّد من ذلك  الباطنية والتكاذب. يكفي  لالنتقائية، وأك1 من ذلك، لكمٍّ هائل من  املسألة خاضعة 

وماهيّة وضعهّن  العام)  لألمن  العامة  املديرية  قبل  منظّم من  (وهو  القانون  الفّنانات وفق  ب´ عمل  االختالف 

األمر.  حقيقة  يف 

٦٥
٢٠٠ و٥٠٠ الف ل.ل. القايض باالكتفاء ùدة توقيفهن وبغرامة مالية ترتواح ب´  ٣١ و٦٥ يوم وقىض  ٧ نساء ملدة ترتواح ب´  ٢٧٠ عىل سبيل املثال، تم توقيف 



عىل  يقترص   Í التخفيفية  األسباب  فمنح  املض¸ر.  هذا  يف  اإلجابات  بعض  تقّدم  األحكام  قراءة  أّن  والواقع 

نفسها،٢٧٢   العقوبة  أحياناً  الفريقان  فنال  بالتسهيل،٢٧١  املحكوم عليهم  أيضاً  بل شمل  بالدعارة،  املحكوم عليهم 

حيث  كرسوان،  محكمة  قبل  من  املستخدم  النموذج  هو  ذلك  عىل  دليل  وخ�  جّداً.٢٧٣  متقاربة  عقوبات  أو 

بالتسهيل  عليه"  و"املحكوم  غرامة،  ل�ة  ألف  أربع¸ئة  إىل  بالدعارة  عليها"  "املحكوم  حالة  يف  العقوبة  خفضت 

تقّرر  حيث  املتبّقية  العقوبة  تنفيذ  بوقف  قىض  الذي  الحكم  يف  نفسه  التوّجه  نلمح  ك¸  ل�ة.  ألف  ست¸ئة  إىل 

سواء،  حّد  عىل  واملسّهل  بالدعارة  عليها  املحكوم  إىل  بالنسبة  حبس)  (شهر  بها  املحكوم  العقوبة  تنفيذ  وقف 

 ۱۰ تتجاوز حبس   Í العقوبة أّن  ُسّجل  يوماً.٢٧٤ كذلك   ۱٤ ملّدة  واملسّهل  أيام   ۸ ملّدة  أُوقفت  قد  األوىل  وكانت 

املالهي  يف  كالفنانات  املنظّمة  املهن  ضمن  يعملَن  لنساء  الدعارة  يسّهلون  شخصاً   ۲٦ أصل  من   ۲۱ بحق  أيام 

واضح،  بشكل  استغالل  أساليب  استخدام  فيها  ثبت  التي  الحاالت  إّال  ذلك  عن  يشّذ  وال  واملدلّكات.٢٧٥  الليلية 

التخفيفية.٢٧٦  األسباب  من  وحدها  بالدعارة  عليها  املحكوم  استفادت  حيث 

يبقى مربَّراً  النسبي  التسامح  وأّن  الدعارة،  يف مجال  جداً  يبقى محدوداً  الدافع  أّن هذا  القول  أمكن  وكخالصة، 

ّ́ من  مع تتّصل ùوقف متسامح   ّ̧ م أك1  القايض  الجزائية يف ذهنية  العقوبة  رùّا ùحّل  تتّصل  ùنطلقات عامة 

بالدعارة. عليهّن  املحكوم 

للمحكمة؟       اإلخضاع  دافع 

هنا، نش� إىل ميل عام للقضاة إىل عدم تخفيف العقوبات يف حال تغيّب املّدعى عليهّن عن املحكمة. وبالطبع، 

نهائياً: فالعقوبة تسقط فور حضور املحكوم عليه وتقّدمه باعرتاض عليه وفق  الحكم  يَُعّد  الحاالت، ال  يف هذه 

٦٦

سن  وبسبب  الصحي  لوضعه¸  نظرا  العقوبة  تخفيف  القايض  رأى  حيث  اثن´  مسهل´  باستثناء  لذلك  االسباب  توضيح  دون  املسهل´  ملعظم  العقوبة  خففت   ٢٧١

 Iالجزا املنفرد  القايض  الصادر عن  ٦٩) والحكم  (الحكم رقم   ٢٠٠٨/٥/١١ الحّجار) يف  الجزاI يف ب�وت (هاÄ حلمي  املنفرد  القايض  الصادر عن  (الحكم  احده¸ 

 ((١٠١ ٢٠١٠/٦/٢٣ (الحكم رقم  يف زحلة (منصور) يف 

الجزاI يف ب�وت (خميس) يف  املنفرد  القايض  الصادر عن  الحكم   ،(١ ٢٠٠٥/١/٧ (الحكم رقم  الجزاI يف ب�وت (خميس) يف  املنفرد  القايض  الصادر عن  الحكم   ٢٧٢

املنفرد  القايض  الصادر عن  الحكم   ،(٣ (الحكم رقم   ٢٠٠٥/١/١٣ الجزاI يف ب�وت (خميس) يف  املنفرد  القايض  الصادر عن  الحكم   ،(٢ (الحكم رقم   ٢٠٠٥/١/٧

٢٠٠٥/٣/١٠ (الحكم رقم  الجزاI يف ب�وت (خميس) يف  املنفرد  القايض  الصادر عن  الحكم   ،(٨ ٢٠٠٥/٢/٢٢ (الحكم رقم  الحّجار) يف  الجزاI يف ب�وت (هاÄ حلمي 

الجزاI يف  املنفرد  القايض  الصادر عن  الحكم   ،(٢٢ (الحكم رقم   ٢٠٠٥/٥/٣٠ الحّجار) يف  الجزاI يف ب�وت (هاÄ حلمي  املنفرد  القايض  الصادر عن  الحكم   ،(١٢

 ،(٦٣ ٢٠٠٧/١٠/٦ (الحكم رقم  الجزاI يف ب�وت (الحبال) يف  القايض املنفرد  الصادر عن  ٤٨)، الحكم  ٢٠٠٦/١٢/٢٩ (الحكم رقم  الحّجار) يف  ب�وت (هاÄ حلمي 

الجزاI يف ب�وت (هاÄ حلمي  املنفرد  القايض  الصادر عن  الحكم   ،(٦٥ (الحكم رقم   ٢٠٠٧/١٠/١٩ (الحبال) يف  الجزاI يف ب�وت  املنفرد  القايض  الصادر عن  الحكم 

٧٣)، الحكم الصادر عن  ٢٠٠٩/٩/١٧ (الحكم رقم  القايض املنفرد الجزاI يف ب�وت (خوري) يف  ٦٩)، الحكم الصادر عن  ٢٠٠٨/١١/٥ (الحكم رقم  الحّجار) يف 

 ٢٠١١/١/٢٤ الجزاI يف طرابلس (بريدي) يف  القايض املنفرد  الصادر عن  الحكم   ،(٩٩ ٢٠٠٨/٤/٧ (الحكم رقم  الجزاI يف زحلة (غ� واضح) يف  القايض املنفرد 

(١١٨ (الحكم رقم 

الجزاI يف  املنفرد  القايض  الصادر عن  الحكم   ،(١٧ (الحكم رقم   ٢٠٠٥/٣/٢٤ الحّجار) يف  الجزاI يف ب�وت (هاÄ حلمي  املنفرد  القايض  الصادر عن  الحكم   ٢٧٣

 ٢٠٠٧/٧/١٧ الحّجار) يف  املنعم  الجزاI يف ب�وت (هاÄ عبد  املنفرد  القايض  الصادر عن  الحكم   ،(٥٢ (الحكم رقم   ٢٠٠٧/٣/٢٣ الحّجار) يف  ب�وت (هاÄ حلمي 

الجزاI يف  املنفرد  القايض  الصادر عن  الحكم   ،(٧٢ (الحكم رقم   ٢٠٠٩/٦/٣٠ الجزاI يف ب�وت (نصار) يف  املنفرد  القايض  الصادر عن  الحكم   ،(٦١ (الحكم رقم 

الحكم   ،(١١١ ٢٠٠٨/٥/١٤ (الحكم رقم  الجزاI يف طرابلس (سلي¸ن) يف  املنفرد  القايض  الصادر عن  الحكم   ،(٧٥ ٢٠١٠/٤/٢٩ (الحكم رقم  ب�وت (نصار) يف 

(١١٦ ٢٠٠٩/٥/٢٠ (الحكم رقم  الجزاI يف طرابلس (عالم) يف  القايض املنفرد  الصادر عن 

(١١٨ (الحكم رقم   ٢٠١١/١/٢٤ الجزاI يف طرابلس (بريدي) يف  املنفرد  القايض  الصادر عن  ٢٧٤ الحكم 

االكتفاء ùدة  ١٣ شخصا، ¿ت  انزال عقوبة حبس بحق  يتم   Í بالدعارة،  ارتباطها  املنظمة الحت¸ل  املهن  اطار  التسهيل يف  بتهمة  عليهم  ٢٦ مدعى  أصل  ٢٧٥ من 

ايام.   ١٠ ايام، وعوقب شخصا واحدا بالحبس ملدة   ١٠ ٧ اشخاص دون ان تتجاوز هذه املدة  توقيف 

 Íاملسّهل´  و العقوبة ألحد  ٧٠). يف حالت´، تم تخفيف  (الحكم رقم   ٢٠٠٩/٣/١٨ الحّجار) يف  الجزاI يف ب�وت (هاÄ حلمي  املنفرد  القايض  الصادر عن  الحكم   ٢٧٦

املنفرد  القايض  الصادر عن  ٦٩) والحكم  (الحكم رقم   ٢٠٠٨/١١/٥ الحّجار) يف  الجزاI يف ب�وت (هاÄ حلمي  املنفرد  القايض  الصادر عن  الحكم  لغ�ه:  تخفف 

الجزاI يف كرسوان (شاه´) يف ٢٠١١/٣/١٥ (الحكم رقم ١١٩)



بقضايا  ومقارنتها  األحكام  مراجعة  ولدى  العقوبة.٢٧٧  تخفيض  إىل  يؤدي  ما  غالباً  الجزائية،  املحاك¸ت  أصول 

وخ�  نسبياً.  منخفضة  نسبة  وهي   ٢٧٨(٪٥۳) بالدعارة  املتّصلة  األحكام  يف  التوّجه  هذا  نسبة  أّن  نلحظ  أخرى، 

غرامة  إىل  العقوبة  تخفيض  إىل  آل  والذي  كرسوان  محكمة  يف  املستخدم  الخاص  النموذج  هو  ذلك  عىل  دليل 

األسباب  منحت  التي  الغيابية  األحكام  مجمل  أّن  يتب´  ك¸  الغيابية.٢٧٩  للمحاك¸ت  أصالً  ُصّمم  وقد  فقط 

امللّفات  هذه  إنهاء  يف  إرادة  وجود  السبب  يكون  ولرùّا  التوقيف.٢٨٠  ùّدة  فعلياً  أو  اكتفت رصاحة  التخفيفية 

من  عليه  أسهل  تنفيذها  أّن  العالقة  يجد صاحب  أو  العقوبة)  ùّدة  (كاالكتفاء  تنفيذها  تّم  عقوبات  من خالل 

عقوبات  من  للتنّصل  هؤالء  يقّدمها  اعرتاضات  بنتيجة  فتحها  إعادة  وليس  الغرامة)،  (كعقوبة  عليها  االعرتاض 

رات، فهل نجد املصلحة نفسها يف إظهار  قاسية. فإذا  كان Cّة مصلحة يف القول إّن الدولة تكافح تعاطي املخدِّ

أمدها؟ إطالة  الدعارة ويف  عدد قضايا 

املتغيّبون  فنال  ¿اماً،  متشابهة  أوضاع  يف  أشخاص  فيها  ُحوكم  قضايا  يف  خاّص  بشكل  الدافع  هذا   ّ́ نتب ك¸ 

تتجاوز يف  العقوبة قد  أّن  الحارضين.٢٨١ ك¸  باملّدعى عليهم  إنزالها  تّم  التي  العقوبات  أشّد قسوة من  عقوبات 
٦ أشهر حبس مع غرامة ٥۰۰ ألف ل�ة لبنانية.٢٨٢ هذه الحاالت الحّد األد` للعقوبة كأن تصل إىل 

الدعارة      فعل  مع خطورة  تناسباً  األك¡  العقوبة  دافع 

Cّة مؤّرشات عىل هذا الدافع من خالل األحكام الصادرة عن بعض املحاكم باعت¸د العقوبة نفسها، وكأنّها بذلك 

تعلن عن قناعة معيّنة بأّن فعل الدعارة يستحّق هكذا عقوبة. وهذا ما نلحظه مثالً من خالل األحكام الصادرة 

 ٥۸ بإدانة  أحكام   ۷ يف  كعقوبة  الغرامة  اعتمدتا  واللت´  العيّنة  يف  واملشمولة  وب�وت  كرسوان  محكمتَْي  عن 

بالعقوبة  ُحكم  وقد  الثانية.  إىل  بالنسبة  عليها  مّدعى   ٥۰ بإدانة  حك¸ً   ۲۸ ويف  األوىل  إىل  بالنسبة  عليها  مّدعى 

نفسها حتى يف حال تغيّب املحكوم عليها عن املحاكمة.٢٨٣ ففي هذه الحاالت، يظهر بوضوح أّن العقوبة ترتبط 

رùّا مغيَّبة.  أو  التوقيف محدودة  التأث�ات األخرى كمّدة  بقيت  الفعل، في¸  املحكمة لخطورة  بتقويم  هنا 

بامللّفات  الخاصة  الظروف  من  انطالقاً  العقوبة  اعت¸د  تربير  يف  توّسع  أّي  نجد  ال  بيانه،  سبق  وك¸  املقابل،  يف 

األسباب  منحت  التي  األحكام  ب´  فمن  تخفيفاً.  أو  تشديداً  سواء  عليهم،  املحكوم  باألشخاص  أو  املعروضة 

في¸  املحكوم عليها  للمرأة  العائيل  الوضع  تناوال  وأّن حكم´ فقط  ثالثة منهم فقط مّربرات،  التخفيفية، تضّمن 

٦٧

الجزاI يف ب�وت  املنفرد  القايض  الصادر عن  الحكم  االساس:  االعرتاض يف  لرد  نتيجة  اتت  والتي  العيّنة  املشمولة يف  االحكام  العقوبة يف  انظر مثال تخفيض   ٢٧٧

الصادر  الحكم   ،(٤٣ ٢٠٠٦/١٢/٢٠ (الحكم رقم  الحّجار) يف  الجزاI يف ب�وت (هاÄ حلمي  املنفرد  القايض  الصادر عن  الحكم   ،(٣٧ ٢٠٠٦/٦/٢٦ (الحكم رقم  يف 

 ٢٠٠٧/٥/٣١ الجزاI يف ب�وت (مكّنا) يف  القايض املنفرد  الصادر عن  الحكم   ،(٤٤ ٢٠٠٦/١٢/٢٨ (الحكم رقم  الجزاI يف ب�وت (مكّنا) يف  القايض املنفرد  عن 

(٥٧ (الحكم رقم 

غيابيا ادينت  عليها  ٩٤ مدعى  اصل  عليها من  العقوبة ل٥٠ مدعى  تخفيف  يتم   Í  ٢٧٨

الدعارة؛ وقد  بجرم م¸رسة  غيابياً  لنساء حوكمن  التخفيفية  األسباب  منح  العيّنة  ٢٣ قايض يف  أك1 من  أصل  قّرر سبعة قضاة من  ذكرنا سابقاً،  ٢٧٩ ك¸ 

التخفيفية  األسباب  من  استفادت  حالة   ١٢٣ مجموع  أصل  من  غيابياً  تحاكم  وهي  التخفيفية  األسباب  من  حالة   ٤٤ استفادت 

ينزل   Í ،امرأة  ١٢ توقيف  القايض ùّدة  اكتفى  اآل4:  الشكل  التخفيفية عىل  األسباب  ومنحت  غيابياً  عليها  املّدعى  إدانة  تم  ال٤٤ حيث  األحكام  تتوّزع   ٢٨٠

أيضاً  املرأة  التوقيف وأدينت  مّدة  تُعرف   Í ٤ حاالت. وتبقى حالة وحيدة حيث التوقيف يف  مّدة  تعادل  بعقوبة حبس  امرأة وقيض   ٢٧ عقوبة حبس بحق 

بجرم املادة ٥٢٦ و٥٢٧.

أنزل غرامة  بين¸  الف ل.ل.   ٥٠٠ يوم وبغرامة   ١٢ املوقوفة منذ  املدعى عليها  توقيف  الجزاI يف ب�وت ùّدة  املنفرد  القايض  اكتفى  املثال،  ٢٨١ عىل سبيل 

 ٢٠٠٧/٧/١٧ الحّجار) يف  املنعم  عبد   Äها) ب�وت  الجزاI يف  املنفرد  القايض  الصادر عن  الحكم  الغائبت´،  عليه¸  املّدعى  بحق  ألف ل.ل.  مليون وخمس¸ية 

(٦١ (الحكم رقم 

الحبس ب´ شهرين و٦  مّدة عقوبة  فرتاوحت  غيابياً  تم محاكمتها  ٩٧ مّدعى عليها  ١٤ مّدعى عليها من أصل  األد` بحق  الحد  إنزال عقوبات أعىل من  تم   ٢٨٢

أشهر وقدر الغرامة ب´ ١٠٠ و ٥٠٠ ألف ل.ل.

الجزاI يف  املنفرد  القايض  الصادر عن  الحكم   – ،(٤ (الحكم رقم   ٢٠٠٥/١/٢٧ الجزاI يف ب�وت (خميس) يف  املنفرد  القايض  الصادر عن  الحكم  ٢٨٣ انظر مثالً، 

(٦٥ ٢٠٠٧/١٠/١٩ (الحكم رقم  القايض املنفرد الجزاI يف ب�وت (الحبال) يف  ٣٩)، الحكم الصادر عن  ٢٠٠٦/٧/٢٧ (الحكم رقم  ب�وت (مكّنا) يف 



نفسها.  بتسليم  عليها  املّدعى  لقيام  مكافأة  ùثابة  الثالث  يف  العقوبة  تخفيف  بدا 

بالدعارة  عليها  املحكوم  وضعيّة  مقارنة  هو  القايض  ذهنيّة  يف  الدافع  هذا  محدودية  عىل  يدّل  ما  أك1  ولكن 

يستخدمها  التي  األساليب  عن  التقّيص  يف  النقص  عن  فعدا  االستغالل.  حاالت  يف  سيّ¸  وال  املسّهل،  بوضعيّة 

نتائج األحكام. وهذا ما نقرأه من  ثبوتها، تبقى إىل حّد كب� غ� مؤثّرة يف  املسّهل، فإّن هذه األساليب، يف حال 

خالل العقوبات املحّددة له¸ والتي جاءت م¸ثلة يف حاالت كث�ة أو متقاربة جّداً. وهذا ما نقرأه مثالً يف الحكم 

النموذجي الصادر عن محكمة كرسوان حيث ُحّددت عقوبة م¸رسة الدعارة بغرامة قدرها أربع¸ئة ألف ل.ل 

أو  الثانوي  املسّهل  بشأن  أوىل  باب  من  األمر  هذا  وينطبق  ل.ل.  ألف  ست¸ئة  قدرها  بغرامة  املسّهل  وعقوبة 

املرأة.٢٨٤ وهكذا، وفي¸ عدا  أخّف من عقوبة  أو  متوازية  بعقوبة  يُحكم  قد  والذي  الدعارة  املتدّخل يف تسهيل 
املطلق.٢٨٥ يف  املسّهل محدودًة جّداً  تبقى عقوبة  استثنائية،  حاالت 

وما يدعم هذا الرأي اإلمعان يف الحاالت التي ثبت فيها استغالل من شأنه أن يُعفي املحكوم عليها بالدعارة من 

للمسّهل.  الجزائية  املسؤولية  باملقابل  يضاعف  وأن  كب�،  حّد  إىل  ينقصها  أن  األقّل  عىل  أو  جرميّة  مسؤوليّة  أّي 

ففي القضيّة التي أفادت فيها املحكوم عليه¸ ù¸رسة الدعارة أّن زوجه¸ قد باعه¸ للمسّهل من أجل م¸رسة 

الدعارة وأنّه¸ كانتا تحاوالن الهروب عندما تّم توقيفه¸، ُعوقبتا بالحبس شهر ونصف الشهر وبغرامة من دون 

بالحبس ستّة أشهر وبغرامة.٢٨٦ كذلك Í تستفد  الزوج واملسّهل  بين¸ عوقب  التخفيفية،  االستفادة من األسباب 

من األسباب التخفيفية املرأة التي يُرغمها زوجها عىل م¸رسة الدعارة ويرضبها باستمرار وهي ترضخ له بسبب 

وجود طفلتها معه.٢٨٧ أّما املرأة التي أقدمت عىل م¸رسة الدعارة من أجل رّد دين مرتتّب عليها بذّمة املسّهل، 
ل�ة).٢٨٨  Äمليو (غرامة  ذاتها  بالعقوبة  التخفيفية وعوقبا  األسباب  املسّهل من  والدائن  فاستفادت هي 

إذا  اللت´ تشّددان عقوبة املسّهل  العقوبات،  ٥۲۹ و٥۰٦ من قانون  ّ́ عدم تطبيق لل¸دت´  تب بيانه،  وك¸ سبق 

كان شخصاً øارس عىل املرأة سلطة رشعيّة أو فعليّة بشكل عام رغم توفّر رشوط تطبيقه¸ واقعياً يف ۲۷٫٥٪ من 

التي تقوم ù¸رسات  الزبائن البنتها  تؤّمن  األم  أّن  فيها   ّ́ تب املثال، يف قضية  األقّل.٢٨٩ فعىل سبيل  الحاالت عىل 

۲۰۰ ألف ل.ل. وحكم  االبنة بغرامة  القايض عىل  ۲۰ ألف ل.ل.، حكم  يبلغ  املال  لقاء مبلغ من  جنسية شفوية 

مشّددة  عقوبات  أُنزلت  املقابل،  يف  لكلتَيْه¸.٢٩٠  العقوبة  تخفيف  بعد  ل.ل.  ألف   ۳۰۰ قدرها  بغرامة  األّم  عىل 

مسّهل´  وبحّق  ل.ل.)٢٩١  ألف   ۲۰۰ وغرامة  سنة  ملّدة  (الحبس  القارص  لزوجته  الدعارة  سّهل  الذي  الزوج  بحّق 

يديرون شبكة دعارة تعتمد استغالل عدد من النساء (الحبس ستة أشهر وغرامة ۲۰۰ ألف ل.ل.)٢٩٢ ويبدو أّن 

٦٨

(٤٥ ٢٠٠٦/١٢/٢٨ (الحكم رقم  الجزاI يف ب�وت (مكّنا) يف  املنفرد  القايض  الصادر عن  الحكم  انظر مثالً:   ٢٨٤

 Íالغرامة فقط و باعت¸د  او  (ا)  توقيفه  باالكتفاء ùّدة  األحكام  العقوبات فقط، جاءت معظم  قانون  ٥٢٣ من  لل¸دة  بناء  املسّهل  بها  أدين  التي  الحاالت  ٢٨٥ يف 

الغ� يف كسب  االعت¸د عىل دعارة  (اي  العقوبات  قانون  ٥٢٧ من  املادة  بناء عىل  املسهل  فيها  أدين  التي  الحاالت  أّما يف  أشهر.  الستة  الحبس  تتجاوز عقوبة 

الصادر  ٢٧) والحكم  (الحكم رقم   ٢٠٠٥/٨/١٧ (يونس) يف  الجزاI يف ب�وت  املنفرد  القايض  الصادر عن  الحكم  الحبس سنت´:  اىل  ٥ منهم  عيشه)، فوصلت عقوبة 

(٤٩ ٢٠٠٧/١/٢٤ (الحكم رقم  الحّجار) يف  الجزاI يف ب�وت (هاÄ حلمي  املنفرد  القايض  عن 

(٨١ ٢٠١٠/٢/١ (الحكم رقم  القايض املنفرد الجزاI يف كرسوان (غالب) يف  ٢٨٦ الحكم الصادر عن 

(٦٠ ٢٠٠٧/٧/١٣ (الحكم رقم  ٢٨٧ الحكم الصادر عن القايض املنفرد الجزاI يف ب�وت (غ� مذكور) يف 

(٢٢ ٢٠٠٥/٥/٣٠ (الحكم رقم  الحّجار) يف  الجزاI يف ب�وت (هاÄ حلمي  املنفرد  القايض  الصادر عن  الحكم   ٢٨٨

٢٨٩ تشّدد عقوبة املسهل اذا كان من أصول املرأة الرشعي´ أو غ� الرشعي´ أو أحد أصهارها أو كل شخص øارس عىل املرأة سلطة رشعية أو فعلية أو أحد خدم 

يستمدها من وظيفته" التي  التسهيالت  أو  السلطة  استع¸ل  الفعل مسيئاً  "فارتكب  فيه  عامالً  أو  إستخدام  أو مدير مكتب  دين  أو رجل  أو موظفاً  األشخاص،  أولئك 

(٥٢ ٢٠٠٧/٣/٢٣ (الحكم رقم  الحّجار) يف  الجزاI يف ب�وت (هاÄ حلمي  املنفرد  القايض  الصادر عن  الحكم   ٢٩٠

(٥٤ ٢٠٠٧/٤/٤ (الحكم رقم  الحّجار) يف  الجزاI يف ب�وت (هاÄ حلمي  املنفرد  القايض  الصادر عن  الحكم   ٢٩١

(١٤ ٢٠٠٥/٣/٢٤ (الحكم رقم  الحّجار) يف  الجزاI يف ب�وت (هاÄ حلمي  املنفرد  القايض  الصادر عن  الحكم   ٢٩٢



رّب العمل غالباً ما يعاقب بعقوبة أشّد من أج�ته،٢٩٣ إّال أّن العقوبة Í تتجاوز حبس ۱۰ أيام ألغلبية األشخاص 

بعقوبات  تارًة  فعوقبوا  األزواج  أّما  بالدعارة.٢٩٤  ارتباطها  الحت¸ل  املنظّمة  املهن  إطار  يف  الدعارة  سّهلوا  الذين 

أشّد من زوجاتهم.٢٩٦  متوازية٢٩٥ وتارًة بعقوبات 

فكأðا خطورة الجرم تُحّدد فقط عىل أساس الرضر الالحق باألخالق العامة، من دون أن يكون ألساليب االستغالل 

ل. ل أو من جهة املستغِّ أو اإلتّجار بالبرش أّي أثر جّدي عىل تقويم خطورة الفعل من جهة املستغَّ

ك¸ تقتيض اإلشارة مجّدداً إىل الحكم املتّصل ùعاقبة األشخاص الذين عملوا عىل تسهيل أع¸ل الدعارة مع زبائن 

الفندق من  التعّدي عىل هذا  تكمن يف  الخطورة  وكأðّا  القسوة واضحة  بدت  الحالة،  فينيسيا. ففي هذه  فندق 
ّ̧ تكمن يف الدعارة أو يف االستفادة منها.٢٩٧ أحد العامل´ فيه أك1 م

الردع:      دافع 

ال نجد لهذا الدافع مؤّرشات كث�ة لدى مراقبة األحكام، ال لجهة مكافحة الدعارة أو تسهيلها. ك¸ Í يتضّمن أّي 

التشّدد بهذا الشأن كأن يّربر القايض القسوة بإرادة  العيّنة إعالناً خطابياً عن إرادة يف  التي شملتها  من األحكام 

اجتثاث هذه اآلفة أو ما شابه. ال بل أّن محدودية هذا الدافع تتجّىل بشكل واضح من خالل قلّة الحاالت التي 

بالعقوبة  فيها  قُِيضَ  واحدة  حالة  تُسّجل  باملقابل،  األجنبيات.  عليهّن  للمّدعى  البالد  من  اإلخراج  يف  بها  ُحكم 

م¸رسة  بجرم  الوجاهي  ùثابة  ُحكمت  سورية  امرأة  بحّق  ل.ل.)  ألف   ٥۰۰ وغرامة  سنة  ملّدة  (حبس  القصوى 

الدعارة وبالحبس ستّة أشهر بجرم الدخول خلسة (دون اإلخراج من البالد)، وبجمع العقوبت´ من دون أن يظهر 

يف امللّف أيٌّ من أسباب التشديد، بين¸ استفاد املسّهل الذي ينقل النساء للقاء الزبائن يف الفنادق من األسباب 
٥۰۰ ألف ل.ل. فقط.٢٩٨ التخفيفية وعوقب بغرامة 

وكخالصة، أمكن القول بأّن الدافع األك1 حضوراً يف أذهان القضاة عند تحديد العقوبة يبقى اإلذعان لواقع التوقيف.

٦٩

 Äيف ب�وت (ها Iالجزا املنفرد  القايض  الصادر عن  الحكم   ،(٥٠ ٢٠٠٧/٢/٨ (الحكم رقم  الجزاI يف ب�وت (مكّنا) يف  املنفرد  القايض  الصادر عن  الحكم   ٢٩٣

 ،(٦٧ (الحكم رقم   ٢٠٠٨/٤/١٨ الحّجار) يف  الجزاI يف ب�وت (هاÄ حلمي  املنفرد  القايض  الصادر عن  الحكم   ،(٥١ (الحكم رقم   ٢٠٠٧/٢/٨ الحّجار) يف  حلمي 

الجزاI يف ب�وت (نصار) يف  املنفرد  القايض  الصادر عن  الحكم   ،(٧٢ ٢٠٠٩/٦/٣٠ (الحكم رقم  الجزاI يف ب�وت (نصار) يف  املنفرد  القايض  الصادر عن  الحكم 

(٩٢ ٢٠١٠/٩/٣٠ (الحكم رقم  ٧٥)، الحكم الصادر عن القايض املنفرد الجزاI يف كرسوان (غالب) يف  ٢٠١٠/٤/٢٩ (الحكم رقم 

االكتفاء ùّدة  تم  ١٣ شخصاً،  إنزال عقوبة حبس بحق  يتم   Í بالدعارة،  ارتباطها  املنظّمة الحت¸ل  املهن  إطار  التسهيل يف  بتهمة  عليهم  مّدعى   ٢٦ أصل  ٢٩٤ من 

١٠ أيام.  ١٠ أيام، وعوقب شخص واحد بالحبس ملّدة  ٧ أشخاص من دون أن تتجاوز هذه املّدة  توقيف 

الجزاI يف  املنفرد  القايض  الصادر عن  الحكم   ،(٨ (الحكم رقم   ٢٠٠٥/٢/٢٢ الحّجار) يف  الجزاI يف ب�وت (هاÄ حلمي  املنفرد  القايض  الصادر عن  الحكم   ٢٩٥

٧٤)، الحكم  ٢٠٠٩/٩/١٧ (الحكم رقم  ٧٣)، الحكم الصادر عن القايض املنفرد الجزاI يف ب�وت (خوري) يف  ٢٠٠٩/٩/١٧ (الحكم رقم  ب�وت (خوري) يف 

(٧٦ ٢٠١٠/١٠/١٨ (الحكم رقم  الصادر عن القايض املنفرد الجزاI يف ب�وت (خوري) يف 

الجزاI يف كرسوان  القايض املنفرد  الصادر عن  الحكم   ،(٦٠ ٢٠٠٧/٧/١٣ (الحكم رقم  الجزاI يف ب�وت (غ� مذكور) يف  املنفرد  القايض  الصادر عن  الحكم   ٢٩٦

٨٣)، الحكم الصادر عن  ٢٠١٠/٤/٢٧ (الحكم رقم  القايض املنفرد الجزاI يف كرسوان (دعبول) يف  ٨١)، الحكم الصادر عن  ٢٠١٠/٢/١ (الحكم رقم  (غالب) يف 

 ٢٠٠٩/٤/٢٩ الجزاI يف طرابلس (عالم) يف  املنفرد  القايض  الصادر عن  الحكم   ،(١١٢ (الحكم رقم   ٢٠٠٨/٧/٢٨ الجزاI يف طرابلس (سلي¸ن) يف  املنفرد  القايض 

(١١٤ ٢٠٠٩/٤/٢٩ (الحكم رقم  الجزاI يف طرابلس (عالم) يف  املنفرد  القايض  الصادر عن  الحكم   ،(١١٣ (الحكم رقم 

(٤٥ ٢٠٠٦/١٢/٨ (الحكم رقم  الجزاI يف ب�وت (مكّنا) يف  القايض املنفرد  الصادر عن  الحكم   ٢٩٧

(١٠٦ ٢٠٠٩/١١/٣٠ (الحكم رقم  الجزاI يف بعبدا (رشتوÄ) يف  القايض املنفرد  الصادر عن  ٢٩٨ الحكم 



والوقائع.  النّص  ب´  التفاوت  ظّل  يف  لبنان،  يف  حالياً  املعتمد  النظام  عن  سؤاالً  طرحنا  البحث،  هذا  مقّدمة  يف 

ما ييل:  السؤال، øكن تسجيل  لإلجابة عىل هذا  ويف محاولة 

قيمي  حكم  أّي  من  خالية  معظمها  يف  بقيت  إليها  آلت  التي  واألحكام  الدراسة  موضوع  املالحقات  إّن  أوالً، 

املحارض  بعض  يف   ْ́ املستخدمتَ وعاهرة"  "مومس  كلمتي  جانباً  وضعنا  فإذا  الجنس.  أو  الدعارة  ضّد  صارم 

أّي  من  الدراسة  موضوع  األحكام  ومجمل  املحارض  أغلبية  تخلو  املالحقة،  موضوع  املرأة  "مهنة"  إىل  لإلشارة 

مع  معتدلة عموماً  والعقوبات  نسبياً،  التوقيف وجيزة  فرتة  وتبقى  الدعارة.  النساء يف مجال  إىل  كل¸ت مسيئة 

كآفة  معها  التعامل  أو  الدعارة  إزاَء  بالتشّدد  إرادة  أّي  غياب  إىل  يؤّرش  ذلك  وكّل  تخفيفها.  نحو  عام  توّجه 

القسوة.  يستوجب  كإثم  أو  اجت¸عية 

الدعارة  شأن  يف  واملبارشة  الظاهرة  املسؤوليات  بتحديد  اكتفت  قد  إليه  آلت  وما  املالحقة  إجراءات  إّن   ، ثانياً

املّدعى عليها  املرأة  القا<ة ب´  السلطة  لعالقات  تغييب شبه كامل  استفاد منها؟) مع  الدعارة؟ من  (من مارس 

ù¸رسة الدعارة وب´ كّل من الزبون واملسّهل. وهذا ما تبيّناه يف عدد من أقسام هذه الدراسة. فمن جهة أوىل، 

املرأة غ� مسؤولة أو ضحيّة وال إىل تشديد  اعتبار  الحاصلة ال إىل  القضايا  أيٍّ من  الحاصل يف  Í يؤدِّ االستغالل 

املّدعى  ح¸ية  أجل  من  له  املتاحة  للوسائل  القايض  استخدام  عدم  ُسّجل  ك¸  منها.  املستفيدين  ضّد  العقوبة 

-خاّصًة يف  بالبرش  اتّجار  الوقائع كحالة  لتوصيف  بال�مو  بربوتوكول  االستعانة  أو  املسّهل  -كتشديد عقوبة  عليها 

العيّنة  أّن دراسة  بل  الدعارة. ال  املرأة وضعفها إلرغامها عىل م¸رسة  استغالل  فيها بوضوح  التي ظهر  الحاالت 

عليهم  للمّدعى  مشابهة  شبه  معاملًة  بالدعارة  عليهّن  املّدعى  النساء  عامل  القانون  مثل  مثله  القضاء  أّن  بيّنت 

من  أو  بها  املحكوم  العقوبات  حيث  من  حتى  أو  اإلثبات  وسائل  حيث  من  أو  التوقيف  حيث  من  بالتسهيل، 

املجال.  للقايض يف هذا  املرتوك  الواسع  الهامش  الرغم من  أيضاً، عىل  التخفيفية  األسباب  حيث 

الدعارة  شملت  ك¸  الطريق،  دعارة  أي  الزبائن"  "اصطياد  شملت  قد  الدراسة  موضوع  املالحقات  إّن   ، ثالثاً

ك¸  "فنانات".  تستقطب  التي  الليلية  واملالهي  والبارات  التدليك  كمؤسسات  منظّمة  مؤّسسات  داخل  الحاصلة 

أّن املالحقة طالت يف بعض هذه الحاالت نساء "مسجَّالت" يف قيود األمن العام أو يف قيود قوى األمن الداخيل 

يؤكد  إðّا  األمر  البارات. وهذا  والنادالت يف  واملدلّكات  كالفّنانات  األحكام  التحقيقات ومن  يُستبان من  حسب¸ 

ترخيصاً ù¸رستها.  أبداً  يعني  ال  أو  يفيد  -ال  للدعارة  منظّمة  أنّها  الجميع  يعلم  التي   – املهن  هذه  تنظيم  أّن 

خالصة: 
أبعد من منع الدعارة 

أو تنظيمها: نظام التحّكم 
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ورùا  الدعارة  øارسَن  اللوا4  بالنساء  بالتحّكم  يسمح  الذي  التنظيمي  النظام  مساوئ  ب´  يجمع  النظام  فكأðّا 

اإلتّجار بهّن واستغاللهّن، ونظام املنع الذي يعاقب املرأة التي ¿ارس الدعارة من دون أّي ضوابط. فالسلطات 

 ّ̧ م ùرشوعيّتها،  لالعرتاف  قابلة  هي  وال  ùنعها،  ترغب  هي  فال  الدعارة:  مع  التعامل  كيفية  يف  ترتّدد  العاّمة 

ذلك.  إىل  حاجًة  استشعرت  كل¸  التدّخل  لها  يتيح  نحو  "ضبطها" عىل  إىل  ميالة  يجعلها 

اآلتية: أبرزها  اإلجراءات  هو مجموعة من  التحّكم رسوخاً  نظام  يزيد  وما 

۱. الحّد من مظاهر الدعارة، وال سيّ¸ الدعارة املنظّمة، يف املساحة العاّمة قدر اإلمكان. فالسعي إىل إخفاء     

    الدعارة بدرجة أو بأخرى يشّكل رضورة إلبقائها حكراً عىل األجهزة االمنية ùنأى عن التخاطب العام. وخ� 

    دليل عىل هذه السياسة هو اإلطار الذي يجري فيه تنظيم عمل الفّنانات – وهّن باآلالف -عىل نحو يقطع 

    أّي تواصل بينهّن وب´ املجتمع وكأنهّن يعْشَن يف "حرم اجت¸عي كب�". ك¸ نلمح هذا السعي إىل الحّد من 

الصادرة يف نسبة كب�ة من األحكام (وأحياناً ùوجب أحكام  املخّففة  العقوبات  الدعارة من خالل      مظاهر 

أو  اإلستئناف  أو مسّهل´) عن  (نساًء  عليهم  املحكوم  ويثني  األحكام  تنفيذ  يسّهل  نحٍو      ðوذجية) عىل 

التداول.  الدعاوى موضوع      االعرتاض ويُسهم يف تقليل حجم 

الذين يستفيدون من  أو تجاه  الدعارة يف مواقع هّشة، سواء تجاه األمني´  اللواÀ �ارسَن  النساء  إبقاء   .۲    

تحّدد رشوط ح¸يتها  أن  لها  التي  األمنية  األجهزة  إðّا هي  القانون  ليس  املنظّمة  املهن  فحامي  نشاطهّن.      

بها  يعملَن  التي  املهن  لتنظيم  أن يكون  الرشوط حين¸ تشاء وكيف¸ تشاء، من دون  تتنّصل من هذه      وأن 

بغياب سياسة جزائية واضحة  الدعارة. كّل ذلك  ارتكابهّن  ثبوت  الجزائية يف حال  أثر عىل مسؤولياتهّن  أّي      

إشارة  كلّها وقفاً عىل  األمور  تبقى  بل  فليس ألّي كان حقٌّ مكتَسب،  املالحقة.  أمام  األبواب مفتوحة      تبقي 

اللوا4  النساء  ب´  السلطة  عالقات  تغييب  ضوء  عىل  الهشاشة  تزيد  وبالطبع،  التحرّك.  عدم  أو  بالتحرّك      

بيانه. الدعارة والذين يستفيدون منها وفق ما سبق      øارسَن 

   ۳. م´رسة رقابة صارمة، وذلك من خالل تكليف األجهزة األمنية وعىل رأسها مكتب ح¸ية اآلداب واملديرية 

    العامة لألمن العام اإلحاطة بهذا األمر. ومن أبرز األدلّة عىل ذلك: التعلي¸ت الداخلية لألمن العام بتنظيم 

التنقل  حرية  مثل  الحياتية،  التفاصيل  أدّق  يشمل  تنظي¸ً  األزياء  وعارضات  واملدلّكات  الفّنانات  أع¸ل     

إلخ.  الغرفة والطابق والفندق...  أو مواصفات  الخروج،  النوم وساعات  الخاضعة إلذٍن مسبَق أو ساعات      

    ك¸ من األدلّة عىل وجود رقابة صارمة االستناد إىل "معلومات" محّددة أو غ� محّددة املصدر وإىل عمل 

    املخربين الذين يبقون أحراراً من أّي قيود عىل أساس أّن بإمكانهم أداء أدوار الزبائن من دون أّي مسؤولية جزائية.

٤. تنظيم االنتقائية يف املالحقة، فك¸ أّن تعميم املالحقة يف جميع الحاالت التي يتّم ضبطها يؤدي إىل زوال     

جرماً  تعد   Í الدعارة  بأّن  يوحي  املالحقة  عن  االمتناع  تعميم  فإّن  اعاله،  إليها  املشار  التنظي¸ت  مجمل      

    ويؤدي بالنتيجة إىل  إضغاف سلطة األجهزة وتجريدها من أقوى أسلحتها لفرض نظام التحّكم. والواقع أّن 

ففضالً  االنتقائية):  تنظيم  (أي  ذلك  تحقيق  للسلطات يف  املُعطى  الهامش  بوضوح  تظهر  املالحقة  إجراءات      

    عن حرص املالحقة بجهاز أمني أوحد عىل صعيد لبنان (مكتب ح¸ية اآلداب) عىل نحو يسمح بضبط األمور 

محّددة  غ�  معلومات  أساس  املالحقة عىل  ببدء  قرار  اتّخاذ  إمكانية  يُسّجل  املكتب،  هذا  رأس      من خالل 

    املصادر أو أّي معلومات خاّصة قد ترُِد إىل املكتب مع ما يتيحه ذلك من إمكانية للتحرّك أو عدم التحرّك. 
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(مخربين،  ميدانية  بتحقيقات  دعمها  أو  صنعها  بقدرته  ك¸  املعلومات،  هذه  تجاهل  املكتب  فبقدرة      

بالجرم املشهود.  بالدعارة      دوريات..) تفيض إىل ضبط املشارك´ 

ولكن ما هي تجليّات االنتقائية؟ وهل استهدفت املالحقة يف امللّفات موضوع البحث فئات معيّنة أم استُثنيت 

منها فئات أخرى؟ وهل øكن أن نستخلص من هذه امللّفات وجود توّجهات أو معاي� معيّنة يف هذا املض¸ر؟ 

وبالطبع، أّول ما يتبادر إىل األذهان هنا هو وجود انتقائية طبقية، ùعنى أّن املالحقة تطال بشكل خاّص النساء 

يف دعارة الطريق في¸ تبقى الدعارة الفخمة (دعارة الفنادق مثالً) أو الدعارة التي ترافق املهن املنظّمة ùنأى 

اللوا4  للنساء  اآلداب  ح¸ية  مكتب  ملّفات  تنظيم  يف  خاّصة  فئة  تخصيص  من  يُستدّل  ما  وهذا  املالحقة.  عن 

خالل  من  الزبائن  يصطْدَن  اللوا4  النساء  من  غ�هّن  مع  مقارنًة  العام  الطريق  عىل  الزبائن  باصطياد  يقمَن 

أساليب أخرى. لكّن التدقيق يف امللّفات يظهر أنّه ليس بإمكان هذه الفرضيّة أن تفّرس كّل املالحقات الحاصلة. 

كب�اً  عدداً  أّن  الصحيح  من  ك¸  أّميّات،  أنّهّن  ّرصحَن  عليهّن  املحكوم  النساء  من  كب�اً  عدداً  أّن  الصحيح  فمن 

منهّن   ً ّ̧ مه عدداً  أّن  أيضاً  الصحيح  من  لكن  العامة،  األماكن  الزبائن يف  اصطياد  خلفيّة  تّم ضبطهّن عىل  منهّن 

وهّن  عليهّن  قُبض  بعضهّن  وأّن  نسبياً  عالية  بدالت  التحقيقات  يف  الواردة  الترصيحات  حسب  يتقاىض  كان 

كومودور...)  (فينيسيا،  الفنادق  ذلك خارج هذه  تّم  وإن  فخمة  فنادق  زبائن  مع  التواصل  يحاولَن 

رùا  األخ�ة  املالحقات  هذه  فإّن  الدعارة،  ظهور  من  بالحّد  الطريق"  "دعارة  مالحقة  تربير  باإلمكان  كان  فإذا 

نساء  التي طالت  املالحقة  ملّف  مثالً من  نستشّفه  ما  معيّنة. وهذا  الرغبة يف ح¸ية مصالح  مّربرها يف  وجدت 

الفندق  موظفي  أحد  عن  فضالً  بدل  مقابل  جنسية  خدمات  تقديم  الفخمة  الفنادق  أحد  زبائن  عىل  عرضَن 

العقوبة،  بقسوة  ¿يّزت  التي  الحالة  هذه  ففي  عنهم.  ومعلومات  الزبائن  أس¸ء  إليهّن  ّرسب  أنّه  ثبَُت  الذي 

منافع  لتحقيق  املهنة  أرسار  استخدم  الذي  املوظّف  معاقبة  إىل  األوىل  بالدرجة  يظهر  ما  عىل  املالحقة  هدفت 

شخصية وإىل منع م¸رسات م¸ثلة. وإذا أردنا الذهاب أبعد من ذلك، أمكن القول عىل ضوء االعتقاد الشائع 

شبكات  ب´  الحدود  رسم  إعادة  إىل  هنا  هدفت  املالحقة  بأّن  الفخمة،  الفنادق  يف  منظّمة  دعارة  بوجود 

يُراد أن يكون حكراً عىل سواهم.  متنافسة أو عىل األقّل إىل إقصاء أشخاص عن ميدان 
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ييل:  ما  الدراسة  توصيات  أبرز  لذلك، من  تبعاً 

۱. إلغاء العقوبة الجزائية عن م¸رسة الدعارة املنصوص عنها يف املادة ٥۲۳ من قانون العقوبات وذلك من     

الدعارة ضحايا ظروف اجت¸عية وشخصية شبه  النساء يف مجال  الذي غالباً ما تكون فيه  الواقع      باب تفّهم 

    قاهرة، وأيضاً من باب تسهيل إعادة دمجهّن إجت¸عياً ومهنياً من دون أن تتحّول سجالتهّن العدلية عوائق 

الدعارة؛ الذين يستغلّون وضَعهّن يف مجال  من باب ¿كينهّن من مواجهة  أمام ذلك، وأخ�اً      

۲. إلغاء الترشيعات والتنظي¸ت اإلدارية التي تشّكل أرضية لترشيع اإلتّجار باألشخاص وبوجه خاّص النساء     

    يف مجال الدعارة. ومن أبرز ذلك، قانون حفظ الصّحة العامة من البغاء الصادر يف ۱۹۳۱/۲/٦ ومرسوم رقم 

الفنان´ والفّنانات األجانب إىل لبنان وإقامتهم فيه  ۱۹٦۲/۸/٦ بشأن رشوط دخول  ۱۰۲٦۷ صادر يف      

    (باإلضافة إىل بنود خاّصة بعمل "الفّنانات" واردة يف املرسوم رقم ۱۷٥٦۱ صادر يف ۱۹٦٤/۹/۱۸ الخاّص 

    بتنظيم عمل األجانب)، فضالً عن جميع التعلي¸ت الصادرة عن املديرية العامة لألمن العام واألمن الداخيل 

الفنانات واملدلّكات؛     يف مجال تنظيم أع¸ل 

   ۳. ض¸ن معاقبة استغالل املرأة يف مجال الدعارة عىل نحو يتالءم مع خطورة األفعال املرتكبة، وذلك من خالل:

للكشف  األولية  التحقيقات  والتوّسع يف  باالشخاص  إتّجاراً  تشّكل  أنّها  يُشتبه  التي  الحاالت  االستقصاء عن   •    

الدعارة وكيفية استغاللها؛      عن املسؤول´ عن استغالل املرأة يف 

الدعارة؛  النساء يف  توفّر عنارصه عىل من يستغّل  باالشخاص عند  اإلتّجار  االّدعاء بجناية   •    

العقوبة  تكون  الدعارة بحيث  املرأة يف  اتّجاه تشديد عقوبة من يستغّل  العقوبات يف  قانون  تعديل   •    

     متناسبة مع خطورة الجرم؛

القضائية.  الدروس  باألشخاص يف مناهج معهد  اإلتّجار  قانون مكافحة جرمية  • إدخال مواد عن     

   ٤. وضع ترشيعات تضمن مساعدة األشخاص ضحايا اإلتّجار وح¸يتهم وإعادة تأهيلهم ودمجهم يف املجتمع. 

   ٥. عىل صعيد الضابطة العدلية، وخاّصًة عنارص مكتب ح¸ية اآلداب العاّمة يف املديرية العامة لألمن الداخيل:

   • تدريب عنارص املديرية العاّمة لألمن الداخيل عىل قانون اإلتّجار باألشخاص وكيفية معالجة قضايا الدعارة 

     عىل ضوئه؛

للتعّسف؛  منعاً  املصدر  مجهولة  املعلومات  كتب  أساس  باملالحقات عىل  العمل  • وقف    

   • إتالف أرشيف األسبقيّات للنساء اللوايت تّم التحقيق معهّن بتهمة مامرسة الدعارة لدى مكتب حامية اآلداب العاّمة؛

   • إخضاع عمل املخربين لضوابط قانونية تحول دون استغالل هذه الوظيفة أو التعرّض لحقوق أساسية لألشخاص؛

من  القضيّة  الناظرة يف  املحكمة  تثبّت  يؤكّد عىل  نحٍو  بالدعارة عىل  املتّصلة  القضائية  األحكام  تعليل   .٦    

القاهرة.  العنف واالستغالل والقّوة       عنارص 

التوصيات



(غالب)  الجزاÑ يف كرسوان  املنفرد  القايض  عن  الصادر  الحكم  إليها  استند  التي  األولية  التحقيقات  محرض 

يف ۲۰۱۰/۷/۸ (الحكم رقم ۸۷)

خالل  من  الزبائن  باصطياد  فتيات  قيام  مفادها  مكتبنا  رئيس  للعقيد  توفّرت  معلومات  عىل  بناًء  أنّه  "نثبت 

السيارات  بهذه  الصعود  ثم  ومن  أمامهّن  الخاصة  السيارات  وتوقّف  طرابلس  جونية-  أوتوسرتاد  عىل  وقوفهّن 

قبل هؤالء  إما من  اختيارها  يتم  أماكن  مالية وذلك يف  مبالغ  لقاء  الدعارة مع سائقيها  بهدف م¸رسة  الخاصة 

الزبون  أماكن أخرى يختارها  أو   ... تقيم بعضهّن يف محلة جونية قرب مبنى  ... حيث  الفتيات ومنها شاليهات 

وذلك  املذكورة  املعلومات  صحة  من  والتثبّت  الفتيات  هؤالء  ùراقبة   ... الرقيب  برئاسة  دورية  أمرت  حيث 

بإشارتها. والتقيّد  الصالحية  صاحبة  القضائية  السلطة  مع  وبالتنسيق  مكتبنا  رئيس  مساعد  املقدم  بإرشاف 

إىل محلة  املذكورة  الدورية  انطلقت  املقدم مساعده  العقيد رئيس مكتبنا وأمر  وبناء ألمر  تقّدم  ملا  وبناء  عليه 

جانب  عىل  يقفن  فتيات  عدة  كانت  املراقبة  خالل  ومن   ... مبنى  قرب  وتحديداً  العام  األوتوسرتاد  جونية 

وسائقي  الفتيات  أي  البعض  بعضهم  ب´  حديث  ويجري  أمامهّن  الخاصة  السيارات  تتوقف  حيث  الطريق 

املقدم  املذكور هاتفياً  الرقيب  أطلع  والباصات حيث  العمومية  بالسيارات  الصعود  املذكورة ويرفضن  السيارات 

العام  املحامي  حرضة  هاتفياً  أطلع  بدوره  والذي  املراقبة  ونتيجة  املشاهدات  هذه  عىل  مكتبنا  رئيس  مساعد 

املراقبة  ùتابعة  حرضته  له  فأشار  املراقبة  ونتيجة  املتوفّرة  املعلومات  عىل   ... القايض  لبنان  جبل  يف  اإلستئنايف 

أي  فيها  يقمن  شاليهات  إىل  الزبائن  مع  الفتيات  هؤالء  توّجه  لجهة  املذكورة  املعلومات  صحة  من  والتثبّت 

شاليهات ... ويف الحالة اإليجابية استحضار هؤالء الفتيات إىل مركز مكتبنا والتحقيق معهّن ومع الزبائن الذين 

تباعاً.  ومخابرته  معهّن  يُضبطون 

... إىل محلة جونية  عليه وبناًء ملا تقّدم وبناًء ألمر املقدم مساعد رئيس مكتبنا انتقلنا بالدورية نحن املعاونان 

الذكر  اآلنفة  اإلستئنافية  العامة  النيابة  جانب  إشارة  وتنفيذ  املحلة  تلك  يف  املوجودة  الدورية  مؤازرة  بغية 

املذكور  األتوسرتاد  أمامها سيارات خصوصية عىل  تتوقف  الفتيات  إحدى  املذكورة شاهدنا  املحلة  إىل  وبوصولنا 

التي  والباصات  العمومية  بالسيارات  الصعود  وترفض  الزبائن  مع  بالتحدث  تقوم  حيث  املذكورة  املحلة  يف 

بداخلها  اللون  سوداء  خصوصية  مرسيدس  سيارة  أمامها  توقفت  بعدها  بالرفض  لهم  تش�  ك¸  أمامها  تتوقف 

حضورنا  من  والغاية  الرسمية  صفتنا  عليها  أعلّنا  األثناء  هذه  يف  معه  صعدت  لحظات  وبعد  فقط  السائق 

 ۱۹۷۸ عام  تولد   ... تدعى  والفتاة   ... سجله  رقم   ۱۹٤۳ عام  تولد   ... يدعى  أنّه   ّ́ تب السائق  هوية  وباستجالء 

م¸رسة  بهدف  معه  الصعود  عىل  املذكورة  الفتاة  مع  اتفق  قد  كان  بأنّه  ّرصح  السائق  وباستيضاح  سورية. 

هاتفياً  أطلعنا  األثناء  الطريق. يف هذه  بالسيارة عىل  الس�  أثناء  عليه  اإلتفاق  يتم  املال  من  مبلغ  لقاء  الجنس 

ومجدداً  أطلع هاتفياً  بدوره  والذي  املذكور   ... به  لنا  ما شاهدناه وما ّرصح  مقدم مساعد رئيس مكتبنا عىل 

ملحق
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أي  املذكورة  الفتاة  باستحضار  له حرضته  فأشار  عليها   ... القايض  لبنان  اإلستئنايف يف جبل  العام  املحامي  حرضة 

باستحضار  املقدم  أمرنا  حيث  تباعاً  بحقه ومخابرته  إجراء  أي  اتخاذ  دون  املذكور   ... وترك  مكتبنا  مركز  إىل   ...

موضوع   ... شاليهات  املذكورة حول  املعلومات  من  التثبّت  لجهة  املهمة  ومتابعة  املذكور   ... وترك  املذكورة   ...

لفتاة  مراقبتها  تتابع   ... الرقيب  برئاسة  نؤازرها  التي  املذكورة  الدورية  كانت  األثناء  هذه  ويف  املعلومات، 

عل¸  املذكورة  الشاليهات  يف  إقامتها  لجهة  عنها  معلومات  توفّرت  والتي  الخصوصية  السيارات  بإحدى  صعدت 

إحداها  إىل  دخلوا  الفور  املذكورة وعىل  الشاليهات  إىل  توّجهوا  وبالفعل   ... لون   ... نوع  السيارة هي  أّن هذه 

التي كانت  الفتاة  الدورية املذكورة هاتفياً للمقدم رئيس مكتبنا عىل نتيجة املراقبة لجهة دخول  حيث أعلمت 

 ... مبنى  قرب  وتحديداً  جونية  أوتوسرتاد  عىل  من  سائقها  مع  املذكورة  الخصوصية  بالسيارة  صعدت  قد 

ومجدداً  هاتفياً  أطلع  مكتبنا  رئيس  مساعد  املقدم  أي  بدوره  والذي  لها  العائدة  الشاليه  إىل  معه  وتوّجهها 

والزبون  الفتاة  باستحضار  حرضته  له  فأشار  عليها   ... القايض  لبنان  جبل  يف  اإلستئنايف  العام  املحامي  حرضة 

أمر  عندها  الزبائن  باصطياد  عالقتها  تثبت  أخرى  فتاة  أو  آخر  شخص  وأي  الشاليه  هذه  داخل  معها  املوجود 

عالقته  تثبت  آخر  شخص  وأي  الشاليه  داخل  من  والزبون  الفتاة  باستحضار   ... الرقيب  الدورية  رئيس  املقدم 

الشاليه،  الدورية املذكورة من خالل طرق باب  الشاليه حيث أجري اإليجاب من قبل  الدعارة يف هذه  بأع¸ل 

قامت  أن  بعد  بداخلها  من  عىل  الشاليه  هذه  إىل  الحضور  من  والغاية  الرسمية  الصفة  إعالن  تم  فتحه  وبعد 

تم  حيث  الفتاة،  هذه  ّرصحت  ك¸  الح¸م  يف  الزبون  وكان  ثيابها  مرتدية  كانت  حيث  الباب  بفتح  الفتاة 

تفتيشه  وتّم  الحضور  من  والغاية  عليه  الرسمية  الصفة  إعالن  وتم  بثيابه  مرتدياً  أيضاً  وهو  وحرض  استدعاؤه 

مستعمل´  ذكري´  واقي´  عىل  العثور  فتم  الشاليه  بتفتيش  الدورية  قامت  ك¸  ممنوع  عىل  معه  يع1  فلم 

 Äبداخلها ولدى استيضاح الزبون املذكور واستجالء هويته وهوية الفتاة تب´ أنه يدعى ... تولد عام ۱۹۷۲ لبنا

والفتاة تدعى حسب أقوالها ... مواليد ۱۹۸۳ لبنانية فّرصح ... املذكور أنه أصعد هذه الفتاة بعد عرضها عليه 

عائدة  شاليه  إىل  بسيارته  التوّجه  منه  ثم طلبت  لبنانية ومن  ل�ة  ألف  أربع´  مبلغ  لقاء  معها  الجنس  م¸رسة 

وبسؤالها  العام  الطريق  نحو  متّجهة  الشاليهات  إحدى  من  فتاة  خرجت  األثناء،  هذه  يف  الجنس.  مل¸رسة  لها 

ّ̧ إذا كانت تقيم فيها، فأجابت بالنفي فتم عىل الفور إطالع املقدم مساعد رئيس  من قبل الدورية املذكورة ع

۱۹۷۳ سورية والذي بدوره  ... مواليد  الفتاة والتي تدعى  املذكورة لجهة هذه  الدورية  مكتبنا هاتفياً من قبل 

... عىل ذلك فأشار له حرضته  العام اإلستئنايف يف جبل لبنان القايض  أيضاً حرضة املحامي  أطلع هاتفياً ومجدداً 

األربعة  األشخاص  استحضار  وتم  اإليجاب  أجرى  حيث  تباعاً  ومخابرته  معها  والتحقيق  املذكورة   ... باستحضار 

املذكورين إىل مركز مكتبنا وأجرينا تفتيش ... املذكور ثانية فلم نع1 معه عىل ممنوع وبناء ألمر العقيد رئيس 

 "... التايل:  الشكل  وذلك عىل  كال عىل حدى  األشخاص  باست¸ع هؤالء  وبارشنا  التحقيق  استلمنا هذا  مكتبنا 
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تّم إنتاج هذا التقرير ونرشه من قبل منظّمة "كفى عنف واستغالل" وبدعم من Open Society Foundations. جميع اآلراء الواردة 

.Open Society Foundations تعّرب عن وجهة نظر منظّمة "كفى" والجهة املعّدة وبالتايل ال تعكس بالرضورة  وجهة نظر


