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على الغالف

ناصيف قالوش
بالتحرش الجنسي
متهم
ّ

ال يتفق ّ
عادة ،لكن هدى سنكري أثبتت أنه يفعلها.
«املحافظ»
سلوك
مع
الجنسي
ش
التحر
ُ
ّ
سمعته في املرة املاضية» ،ولم
صورت فيديو للرجل الذي قال لها كالمًا «اعتقدت أنك
ِ
تفعل .فصارت هي من «يحفر لنفسها» حفرة عدم تجديد عقد العمل في مختبر صحي
مجاني يستقبل عشرات املرضى من فقراء مدينة امليناء يوميًا
مهى زراقط
كالعادة ،نحن نحتاج إلى ضحايا لكي
يرتفع الصوت.
ليس صحيحًا ما قاله رئيس مجلس
ال� �ن ��واب ن �ب �ي��ه ب� ��ري ق �ب��ل أي� � ��ام ،م ��ن أن
املجلس ال ّ
يشرع تحت الضغط .نحن،
ّ
ّ
نتحرك إال تحت الضغط .عندما
كلنا ،ال
يطاول الظلم لقمة العيش ،نلتفت إلى
ّ
نتعرض له يوميًا ،ليس بديهيًا.
أن ما
نستعيد األوص ��اف املناسبة لألفعال
ّ
ال� �ت ��ي ن �ت �ع � ّ�رض ل �ه��ا ون� ��ذك� ��ر أن�ف�س�ن��ا
ّ
التحرش الجنسي في
بصوت مرتفع:
ً
ّ
م �ك��ان ال �ع �م��ل ل �ي��س غ � ��زال ،وال ت � ��وددًا،
وال عرضًا ملوعد غ��رام��ي تقبله الفتاة
أو ت��رف �ض��ه ب �ح��ري��ة .ه ��و اب � �ت� ��زاز .ه��و

حصلت هدى على موافقة
والدها قبل إعالن قصتها
ّ
يتعرض له،
احتقار يطاول كرامة من
ً
ام��رأة كانت أو رج�لا .واأله��م ،أن��ه جرم
يفترض أن يعاقب عليه ال�ق��ان��ون ...لو
كان هناك قانون واضح ّ
يسمي األمور
ّ
التحرش الجنسي.
بأسمائها ويدين
ما كشفت عنه هدى سنكري ،املتعاقدة
م� ��ع ب �ل ��دي ��ة امل �ي �ن ��ا إلدارة م �خ �ت �ب��ره��ا
ال�ص�ح��ي ،ه��و م��ا أع ��اد ت��ذك�ي��رن��ا بهذه
البديهيات التي تتعامل معها كثيرات
ب �س�ل�اح «ال �س �ط �ل �ن��ة» (ال �ت �غ��اب��ي) ،كما
ف �ع �ل��ت س� �ن� �ك ��ري ب� ��داي� ��ة م� ��ع م �ح��اف��ظ
ال �ش �م��ال وب �ي ��روت ب��ال��وك��ال��ة ن��اص�ي��ف
ق ��ال ��وش ،ع �ن��دم��ا ط �ل��ب م �ن �ه��ا زي ��ارت ��ه
ف��ي مكتبه ب�ع��د ال � ��دوام ،وف��ق م��ا روت
ف��ي ال�ف�ي��دي��و ال ��ذي ن �ش��ره أم ��س م��وق��ع
«ال � �ت � �ح ��ري» االل� �ك� �ت ��رون ��ي .م ��ا ت��روي��ه

عدل

ال� �ش ��اب ��ة ب � �ج � ��رأة ،ل �ي ��س اع � �ت � ��داء ع�ل��ى
الحياة الشخصية ،كما حاول البعض
اإليحاء للضغط على موقع «التحري»
ّ
لعدم بث الفيديو .هو ،ماديًا ،استغالل
ملنصب ع��ام يسمح لصاحبه بإيقاف
موظفة ع��ن عملها ال��ذي تعتاش منه،
وت� �ه ��دي ��د م �خ �ت �ب��ر ص� �ح ��ي ب ��اإلق� �ف ��ال.
ومعنويًا ،هو انتهاك لكرامة إنسان ،ال
يريد أكثر من الحصول على حقه في
العمل م��ن دون إذالل ،وخ�ص��وص��ًا إذا
ّ
ّ
ويجسد طموحه
يحب هذا العمل
كان
املهني كما هي حال هدى.
وألن �ه��ا ت�ح� ّ�ب ع�م�ل�ه��ا ،وت��ري��د الحفاظ
ع�ل�ي��ه« ،ت�س�ط�ل�ن��ت» ك�م��ا تفعل غالبية
ال �ف �ت �ي��ات ال� �ل ��وات ��ي ت� �ع � ّ�رض ��ن مل��واق��ف
مماثلة من دون أن يتجرأن على القول،
ل �ك��ن ،ك �م��ا ت�ت�غ��اب��ى ال �ف �ت �ي��ات للحفاظ
ّ
على كراماتهن ،يتغابى الرجال أيضًا
ل �ل ��وص ��ول إل � ��ى م ��آرب� �ه ��م .ال ي�ف�ه�م��ون
«السطلنة» رفضًا للعرض امل�ه�ين ،بل
ي �ك� ّ�ررون امل�ح��اول��ة .وامل�ح��اف��ظ ق��ال��وش،
كما نستمع إليه ف��ي الفيديو ال يحب
«اللف والدوران» .قال ما عنده ،وانتظر
منها ال �ج��واب «وال �ك�ل�ام ال�ل��ي ق�ل��ت لك
إياه املرة املاضية ،فكرت عم تسمعيه»،
لكنها لم تكن تفعل .عندما قصدته في
مكتبه ،ف��ي  14ك��ان��ون الثاني الفائت،
ّ
تسجل له بالفيديو ما
كانت تحاول أن
سبق أن فعله معها في اللقاء السابق
الذي جمعهما ً
بناء على اتصال منه.
ت ��روي ال�ق�ص��ة م�ن��ذ ال �ب��داي��ة ،وم�ف��اده��ا
ّ
بأنه مع صدور قرار حل بلدية امليناء
في أيلول املاضي ،انتقلت صالحيات
ال��رئ�ي��س م�ح�م��د ع�ي�س��ى إل ��ى امل�ح��اف��ظ
ناصيف قالوش .وبسبب وج��ود عدد
م��ن امل �ش��اك��ل ف��ي ال�ب�ل��دي��ة ب�ي�ن اللجنة
ال �ص �ح �ي��ة وه � ��دى س �ن �ك��ري م ��ن ج�ه��ة،
وح��اج��ة األخ �ي��رة إل��ى توقيع املحافظ

على عقدها السنوي الجديد من جهة
ث��ان �ي��ة ،ل �ج��أت إل� ��ى ق ��ال ��وش ف��وع��ده��ا
خ �ي �رًا .ق�ص��دت��ه ف��ي م�ك�ت�ب��ه ،وان�ت�ظ��رت
أرب��ع س��اع��ات ح�ت��ى ال�ت�ق�ت��ه ،فأعطاها
رق� ��م ه��ات �ف��ه ال �ش �خ �ص��ي وط �ل��ب منها
االت� �ص ��ال ب ��ه ل�ي�ل�ت�ق�ي�ه��ا ب �ع��د ال� � ��دوام.
وب �ع��د أي ��ام ،ات�ص�ل��ت ب�ه��ا سكرتيرته،
وح � ّ�ددت لها م��وع�دًا ف��ي ي��وم خميس،
وه� ��و ي� ��وم ال ي �ح �ض��ر ف �ي��ه ع � ��ادة إل��ى
ال �س��راي��ا .وخ�ل�ال ال �ل �ق��اء ،ت �ح� ّ�رش بها
ّ
وقبلها ف��ي رقبتها قبل أن تخرج من
مكتبه غاضبة.
لجأت بعد ذل��ك ،م��ن خ�لال ال��وس��اط��ات،
إل��ى ال��رئ�ي��س نجيب ميقاتي (وك ��ان ال
ّ
بالتصرف) الذي
يزال رئيسًا للحكومة
اتصل بقالوش وطلب منه تجديد عقد
هدى ،لكن األخير لم يفعل ،بل ّ
جدد عقد
موظفني آخ��ري��ن واستثناها م��ن األم��ر.
لاّ
عندها قررت أ تسكت عن الظلم الذي
ل�ح��ق ب�ه��ا م��ن خ�ل�ال ت�ص��وي��ر ال�ف�ي��دي��و
ال ��ذي ي�ث�ب��ت أن ق ��رار ع ��دم ت�ج��دي��د عقد
عملها س�ب�ب��ه االب �ت ��زاز ال�ج�ن�س��ي ال��ذي
يمارسه عليها ،كما تقول.
خ�لال ال��دق��ائ��ق ال�ع�ش��رة ال�ت��ي ّ
صورتها
ه ��دى ،وك ��ان ي ��وم دوام ع� ��ادي ،ن�لاح��ظ
قالوش واقفًا خلف مكتبه .وقد حاولت
سنكري مرارًا ،وبذكاء ،دفعه إلى تكرار
ما قاله في لقائهما املاضي .صحيح أن
كالمه لم يكن مباشرًا بالصراحة التي
نقلتها هدى عنه في اللقاء األول ،إال أن
ّ
عباراته كانت دال��ة« :مش عم بمضيلك
ألن � � ��ك م � ��ا ع � ��م ت� �ح� �ك ��ي م� � �ع � ��ي»« ،إن� �ت ��و
ب �ت �ط �م �ع��وا ب��ال �ل��ي ب �ي �ح �ب �ك��ن» ،ت �س��أل��ه:
ّ
ّ
بي ْسوا
لحقت؟ فيجيبها «إي��ه لحقتِ ...
م��ن  5دق��ائ��ق»« .ب �ع��دك ع��م ت�غ�ل�ط��ي ،ما
ح ��دا ع��م ي�ح�ف��رل��ك إال إذا أن ��ت ب � ّ�دك من
دون م��ا ت� ��دري»« ،ال �ك�ل�ام ال �ل��ي ق�ل��ت لك
إياه املرة املاضية ،فكرت عم تسمعيه»...

هذا فضال عن حركات جسده ،التي أكد
أكثر من خبير أمني لهدى أنها تتضمن
«أكثر من جرم».
على هدى
�ات
�
ب
�و،
�
ي
�د
�
ي
�
ف
بعد تصوير ال�
ُ
االنتقال إل��ى الخطوة التالية .نصحت
م ��ن ق �ب��ل م �ح ��ام ت �ع��رف��ه ب��ال �ل �ج��وء إل��ى
الجمعيات التي قد تمثل سندًا لها إذا
ج��رت م�ح��اوالت للفلفة القضية بسبب
الضغوط السياسية التي ق��د تمارس.
وق��د ساعدتها على ال�ت��واص��ل م��ع عدد
م��ن ه��ذه الجمعيات الناشطة ناريمان
الشمعة ،لكن ردود الفعل ل��م ت��أت على
ق��در اآلم��ال «البعض ك��ان خائفًا ولديه
مصالحه ،ومنهم من ّ
عبر عن مخاوفه،
وخصوصًا أننا لم ّ
نقدم كل املعطيات

ح�ف��اظ��ًا ع�ل��ى س��ري��ة امل��وض��وع ،وه��ؤالء
ن �ع��ذره��م» ت �ق��ول ال �ش �م �ع��ة ،ال �ت��ي ت�ع� ّ�ب��ر
عن صدمتها بعدد من املحامني الذين
القضية.
اعتذروا عن عدم تولي
ّ
ه� � ��دى ،ال� �ت ��ي ك ��ان ��ت ق ��د ت ��رش �ح ��ت ع��ام
 2009لالنتخابات النيابية ،تحتفظ في
هاتفها ب��رق��م الزميلة غ��ادة ع�ي��د ،التي
ك��ان��ت ق��د اس�ت�ض��اف�ت�ه��ا ف��ي برنامجها
ل� �ل��إض� � ��اءة ع� �ل ��ى ال � �س � �ي� ��دات ال� �ل ��وات ��ي
ي�ت��رش�ح��ن ل�لان �ت �خ��اب��ات .ات�ص�ل��ت ب�ه��ا،
وط �ل �ب��ت ل �ق��اء ه��ا ل� �ت ��روي ل �ه��ا قصتها
طالبة املساعدة .طلبت منها عيد ،التي
ت��دي��ر م��وق��ع «ال� �ت� �ح � ّ�ري» االل �ك �ت��رون��ي،
ال� �ت� �ق � ّ�دم ب �ش �ك��وى ق �ب��ل ن �ش��ر ال �ش��ري��ط
ل�ك��ي ت��أخ��ذ األم� ��ور م�س��اره��ا ال�ق��ان��ون��ي

القضاء يضبط ميالد بو ملهب بـ«الكلسون»
قاسم س .قاسم
ال يختلف كلسون عن كلسون .فالقضاء
ب ��امل ��رص ��اد ل �ك ��ل ك ��اش ��ف ع� ��ن م�لاب �س��ه
ال��داخ �ل �ي��ة .وال �ت �ه �م��ة ج ��اه ��زة :اإلخ �ل�ال
باآلداب العامة ،من دون األخذ باالعتبار
أن ال�ف��اع��ل ل��م ُي�ظ�ه��ر «ع ��ورت ��ه» ،واأله��م
أنه يستعمل حقه بالتعبير بالوسائل
«امل �ش��روع��ة» .ل�ق��د أع ��اد ك�ل�س��ون م�ي�لاد
بو ملهب ،الذي ظهر في ساحة رياض
الصلح منذ أي ��ام ،إل��ى ال��ذاك��رة كلسون
م �ق� ّ�دم ال �ب��رام��ج ال �س��اخ��ر إدم � ��ون ح � ّ�داد
الذي ُحكم ابتدائيًا عليه بالسجن شهرًا
وغ��رام��ة ق��دره��ا  ٢٠٠أل ��ف ل �ي��رة بتهمة
«خ� ��دش ال �ح �ي��اء ال� �ع ��ام» ،ح �ي��ث وص��ف
القاضي فعله بـ«الخروج عن املألوف».
ف��ي ل�ب�ن��ان ،ح�ت��ى ال �خ��روج ع��ن امل��أل��وف
في التعبير الحر ب��ات ّ
محرمًا .ث� ّ�م ُبرئ
ف��ي محكمة االس�ت�ئ�ن��اف الع�ت�ب��ار فعله
ض�م��ن ال�ح��ري��ة امل�س�م��وح ب�ه��ا ف��ي عمله
املسرحي.
االسم :ميالد بو ملهب .العمر ٤٥ :عامًا.
ُم �ك��ان اإلق ��ام ��ة :ق ��ب ال� �ي ��اس .ال �ج��ري �م��ة:
ض �ب��ط م�ت�ل� ّ�ب�س��ًا ب �ـ«ك �ل �س��ون» .ج ��اء بو

ملهب من تلك املدينة البقاعية للتعبير
ع ��ن رأي� � ��ه ،وع� ��ن ال �ظ �ل��م ال � ��ذي ي�ع�ي�ش��ه.
اخ�ت��ار ال��رج��ل وسيلة إلي�ص��ال الرسالة
ال�ت��ي أراد قولها عبر خلع مالبسه ما
عدا سرواله الداخلي.
ي � ��وم األرب� � �ع � ��اء امل� ��اض� ��ي خ �ل��ال م��وج��ة
االع� �ت� �ص ��ام ��ات ال �ن �س ��وي ��ة وال �ع� ّ�م��ال �ي��ة
ض��د مجلس ال�ن��واب ف��ي س��اح��ة ري��اض
الصلح ،وقف بو ملهب مرتديًا سرواله
ً
ال ��داخ� �ل ��ي ح� ��ام �ل�ا الف� �ت ��ة ك �ت ��ب ع�ل�ي�ه��ا
ت �س��اؤالت��ه« .أن� ��ا إن �س ��ان؟ أن ��ا ل�ب�ن��ان��ي؟
أن��ا رج��ل؟ أن��ا ح�م��ار ..أن��ا ح�م��ار» .منظر
الرجل بلحيته الطويلة وشعره الكث،
قد يوحيان أن��ه «م��ش طبيعي» .صرخ:
«ال�ل��ي م��ا معاجبها زوج�ه��ا تطلقوا…
ال �ل��ي م��ا م�ع��اج�ب��و ش�غ�ل��و ي �ت��رك��و» .من
يعتقد أن ال��رج��ل م�خ�ت��ل ،ف�ه��و مخطئ.
فأبو ملهب ك��ان تلميذ ضابط لعامني
م �ن��ذ ع ��ام  ،1990ق �ب��ل أن ي �ت��رك ال�س�ل��ك
ال � �ع � �س � �ك� ��ري وي� � �ه � ��اج � ��ر .ك � ��ذل � ��ك درس
ال �ك �ه �ن��وت مل � ��دة ع ��ام�ي�ن ق �ب��ل أن ي �ت��رك
ال� ��دروس ال��دي�ن�ي��ة أي�ض��ًا ب�ع��د اكتشافه
أن «العالقة مع الله ال تكون عبر رجال
الدين» ،بحسب ما يقول لـ«األخبار».

في رياض الصلح مارس بو ملهب حقه
الطبيعي في بلد ّ
عرى أبناءه من أبسط
ح�ق��وق�ه��م .ت��رك عائلته ف��ي ق��ب ال�ي��اس،
متوقعًا أن يعود إليهم في الليلة نفسها.
لكن شاءت القاضية رندة يقظان عكس
ذل��ك .فبعدما أق��دم الرجل على «فعلته»
أمام السرايا الحكومية ،اعتقلته القوى
األم�ن�ي��ة .نقل إل��ى مخفر ال�ب��رج القريب
من املكان .لم توجه إليه أي تهمة .بقي
ف��ي ال�ن�ظ��ارة ل�ث�لاث س��اع��ات .ث��م أخبره
أح ��د ال�ع�ن��اص��ر أن ��ه أوق ��ف ب ��إش ��ارة من
ّ
«الريسة يقظان» ،يقول لـ«األخبار».
ف��ي ال �غ��رف��ة رق ��م  ،1433ف��ي مستشفى
ب �ي��روت ال �ح �ك��وم��ي ي �ت �ح��دث ب��و ملهب
ع ��ن ال �ظ �ل��م ال � ��ذي ل �ح��ق ب� ��ه .ل �ك��ن ،كيف
وص ��ل وال� ��د  5أط �ف��ال إل ��ى امل�س�ت�ش�ف��ى؟
«أك�ل��ت مل�ب��ة» ،يقولها ببساطة شديدة.
ي� ��روي ب��و م�ل�ه��ب ق �ص �ت��ه .ف��ي ال �ن �ظ��ارة
منع من االتصال بعائلته إلبالغهم أنه
«ت ��م ت��وق�ي�ف��ي ،ص��رخ��ت م�ط��ال�ب��ًا بحقي
ال �ط �ب �ي �ع��ي ل ��م ي �ج �ب �ن��ي أح � � ��د» .ب �ع��دم��ا
أك��ل «اللمبة» ،طلب ال��رج��ل م��ن عناصر
ق��وى األم��ن نقله إل��ى املستشفى .يقول:
ّ
بالريسة أخبروها ما فعلت.
«اتصلوا

(هيثم املوسوي)
فقررت إخالء سبيلي بعد توقيعي سند
إقامة» .ترك بو ملهب أمام باب السجن،
لم ينقل إلى أي مستشفى .اتصل الرجل
بالصليب األحمر لنقله« .م��ا ك��ان معي
م� �ص ��اري ،ك ��ان م �ع��ي  50أل ��ف أخ��دوه��ا
ع ب ��اب امل �س �ت �ش �ف��ى» ،ي �ق��ول .ل �ك��ن كيف
ستعود إلى قب الياس؟ «أرسلوا لي 10

دوالرات تكفيني ألص��ل» .حاليًا ،يعمل
بو ملهب في هندسة الديكور الداخلي،
مع العلم أنه حاصل على إجازة هندسة
ك ��وم �ب �ي ��وت ��ر .ي �ع �ت �ب��ر اع �ت �ق ��ال ��ه إه ��ان ��ة
شخصية .ويقول إن «يقظان أهانتني
عندما قيدت حريتي لثماني ساعات،
ولو لم آكل اللمبة ملا أطلقت سراحي».
في مستشفى بيروت الحكومي يحتفظ
بعض املمرضون على هواتفهم بصورة
ب��و م�ل�ه��ب وه ��و ف��ي س��روال��ه ال��داخ �ل��ي.
يضحكون عندما يتذكرون م��اذا فعل.
ب��ال�ن�س�ب��ة إل ��ى ال��رج��ل األرب �ع �ي �ن��ي ،أراد
إي�ص��ال رس��ال��ة واض�ح��ة .ي�ق��ول« :ال�ل��ذان
خطبا باملعتصمني (إش ��ارة إل��ى نقيب
امل�ع�ل�م�ين ف��ي امل � ��دارس ال �خ��اص��ة نعمة
م� �ح� �ف ��وظ ورئ� � �ي � ��س ه� �ي� �ئ ��ة ال �ت �ن �س �ي��ق
ال �ن �ق��اب �ي��ة ح �ن��ا غ ��ري ��ب) ي� ��وم األرب� �ع ��اء
ي�م�ل�ك��ان ض�م��ان��ًا اج�ت�م��اع�ي��ًا ،ول��دي�ه�م��ا
معاش ثابت ،وبرغم من ذلك ال يكفيهما
معاشهما لنصف ال�ش�ه��ر ،ف�م��اذا أق��ول
أن � ��ا ال� � ��ذي ال أم� �ل ��ك ش� �ي� �ئ ��ًا؟» .ي �ض �ي��ف:
«ل��ذل��ك ،ق ��ررت ال �ع��ودة ك�م��ا خلقتني يا
ربي ،عاريًا» .لبو ملهب نظرته الخاصة
ل�ل�أش �ي ��اء .ه ��و م ��ع ح �ق��وق امل � ��رأة «ل�ك��ن

