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متابعة

النساء والعنف األسري :ما بعد اللجنة الفرعية
لم يبق من مشروع قانون ،ما كان يسمى «حماية النساء من
العنف األسري» ،إال إعداد التقرير ،بعدما أنهت اللجنة الفرعية
«قراءتها» له .بعدها ،سيحول إلى اللجان املشتركة ،ليستعيد
«التحالف الوطني» عمله من أجل التعديل على التعديل ،وإقرار
قانون «حماية املرأة» التزامًا بالنصوص الدولية

القانون األساسي مات بعدما ّ
تحول لحماية األسرة (أرشيف ــ مروان طحطح)

تقرير

الزراعة لم تعد «الحيلة والفتيلة»
عبد الكافي الصمد
ان �ق �ض��ى ال ��زم ��ان ال � ��ذي ك� ��ان ف �ي��ه امل � ��زارع
ُيجري فيه حساباته ويخطط ملشاريعه
ب �ن� ً
�اء ع�ل��ى م� ��ردود م��وس �م��ه .ف�م��ن يعاين
ال �ي��وم وض��ع م��زراع��ي ال�ش�م��ال ف��ي س��وق
ط��راب �ل��س ي�ك�ت�ش��ف ح �ج��م ال �ك��ارث��ة ال�ت��ي
ح� ّ�ل��ت ب �ه��م .ط��راب �ل��س ه ��ي ّ
«أم ال �ف �ق �ي��ر».
ه��ذا ال�ل�ق��ب اكتسبته امل��دي�ن��ة م�ن��ذ ع�ق��ود،
ل�ك��ن امل�ش�ك�ل��ة أن ه ��ذا ال�ف�ق�ي��ر ال ي�ج��د من
ي �ش �ت��ري م �ن �ت �ج��ات��ه ،ب �ع��د ت ��راج ��ع ح��رك��ة
الزبائن في س��وق املدينة ،بفعل جولتني
من االشتباكات شهدتهما منطقتي باب
التبانة وجبل محسن الشهر املاضي ،ما
جعل امل ��زارع أم��ام خيارين أحالهما م� ّ�ر:
ّ
إم��ا ب�ي��ع بضاعته بسعر الكلفة أو أق��ل،
وإما كسادها أمام ناظريه.
ّ
يضرب ال��رج��ل الستيني يديه كفًا بكف،
وهو يرى أن الصناديق املمتلئة بالخوخ
وامل �ش �م��ش «ت �ب��اع ب��أق��ل م��ن رأس �م��ال �ه��ا».
املزارع ،الجالس على كرسي خشبي أمام
محل ف��ي س��وق الخضار« ،يخبط» يديه
على فخذيه وي�ه��ز رأس��ه يمينًا وي�س��ارًا:
«ي ��ا ح� ��رام ع �ل��ى ال � ��رزق ،ي��ا دوب يكفينا
امل��وس��م إج��رة الشغيلة وال�س�م��اد»ُ .ي ّ
فسر
ص��اح��ب امل �ح��ل ح��ال��ة ه ��ذا ال ��رج ��ل ،ال��ذي
ي�ع� ّ�ده «ن�م��وذج��ًا لحالة أغلبية امل��زارع�ين
ف ��ي ال �ش �م ��ال ه � ��ذه األي � � � ��ام» ،ي� �ق ��ول« :إذا
احتسبنا تكلفة أج��رة الشغيلة ،وأسعار
الفلني والصناديق والنقل والقومسيون،
ف��إن األس�ع��ار املتدنية ت�ك��اد ت�ع��ود ب��رأس
املال».
ال �ب �ض��ائ��ع م �ك� ّ�دس��ة ف ��ي س ��وق ال �خ �ض��ار،
م ��ا ي �ج �ع��ل «أم� � ��ر ت �ص��ري �ف �ه��ا ب � ��أي ش�ك��ل
ه� ّ�م��ًا ك �ب �ي �رًا» ،ي �ق��ول ن�ق�ي��ب ت �ج��ار ال�س��وق
م �ن �ي��ب م� �ع ��رب ��ان ��ي .وي � � � � ّ
�رد ال� �س� �ب ��ب إل ��ى
«املشاكل األمنية األخيرة ،وتراجع حركة
ال �ت �ص��دي��ر ل �ل �خ��ارج ب�س�ب��ب األح � ��داث في
ّ
س��وري��ا ومصر وليبيا» .ي��ذك��ر معرباني
امل �س��ؤول�ين «ب �ض��رورة اإلس� ��راع ف��ي بناء

السوق الجديد ،ال��ذي لم ُينفذ بعد ،رغم
توافر االع�ت�م��ادات املالية وقطعة األرض
له».
«ف��وض��ى ال �س��وق ال ت�ش� ّ�ج��ع ك�ث�ي��ري��ن على
املجيء إليه» ،يقول أح��د أصحاب املحال،
ّ
«تخيلوا كيف يمكن أن نطلب من
ويضيف:
الزبائن أن يأتوا إليه وكل يوم و«التاني»
تندلع فيه اشتباكات ،وامل�ت��اري��س ترتفع
عند مداخله!؟» .وج��ود السوق داخ��ل هذه
ال�ب�ق�ع��ة األم �ن �ي��ة ال �س��اخ �ن��ة ف��ي ط��راب �ل��س،
ألحق أض��رارًا بمزارعي الشمال ،الصغار
منهم ومتوسطي الحال والكبار على حد
س ��واء .ذل��ك أن ان�ت�ق��ال ال�س��وق اض�ط��راري��ًا،
أث� �ن ��اء االش �ت �ب ��اك ��ات ب�ي�ن ال � �ب� ��داوي ودي ��ر
عمار ومنطقة املعرض في طرابلس ،جعل
السلع الزراعية «تتبهدل ،وتباع بأقل من
سعر كلفتها» على حد قول أحدهم.
داخل السوق جلس أحد املزارعني واضعًا
يده على خده ،وعيناه تبحثان عن زبون.
ي�ل�ت�ف��ت ي�م�ي�ن��ًا وي � �س ��ارًا ،ي �ت��أف��ف ،ي�ق�ت��رب
م�ن��ه ص��اح��ب امل �ح��ل ل �ي��واس �ي��ه« :ال تقلق،
ال�ل��ه ب�ي�ج�ب��ر» .ه��ذه ال�ك�ل�م��ات ك��ان��ت كافية
ً
ُلي ّ
عبر الرجل عن مكنوناته ،يقول منفعال:
«زوجتي كان معها حق عندما قالت لي أن
نترك املوسم على أمه (أي على األشجار)
ألن س �ع ��ره ال ي� ��رد ال ت �ع �ب��ه وال ت�ك�ل�ف�ت��ه،
لكن ش��و ب��دن��ا نعمل ،امل��وس��م ه��و الحيلة
والفتيلة ،وما فينا نشوف املوسم قدامنا
متل امليت وما نشيله!».
ّ
بعض امل��زارع�ين لجأ إل��ى ح��ل لهذا امل��أزق،
إذ ع �م��د إل ��ى ن �ق��ل م�ن�ت�ج��ات��ه ب�ن�ف�س��ه عبر
وس�ي��ط إل��ى أس ��واق خ ��ارج ط��راب�ل��س ،إل��ى
ً
جبيل وبيروت مثال ،برغم ارتفاع تكاليف
نقلها ،حيث «األس�ع��ار هناك «دب��ل» ،لكن
من أقدموا على هذه الخطوة يبقون نسبة
قليلة مقارنة بغيرهم .يقترح أحدهم على
زميله ،التوجه ببضاعته إلى بيروت ،فال
ّ
يرد املزارع ،ما يدفع أحد تجار السوق إلى
ً
التدخل قائال« :كيف بدك ينزل على بيروت
وهو إذا نزل على طرابلس بيضيع!».

راجانا حمية
أن �ه��ت ال �ل �ج �ن��ة ال �ف��رع �ي��ة امل �ك �ل �ف��ة دراس� ��ة
مشروع قانون حماية النساء من العنف
األس ��ري «ال �ج��دل» ال��دائ��ر ح��ول امل�ش��روع،
فأعلنت أم��س «ان�ت�ه��اء ال�ن�ق��اش ،ع�ل��ى أن
تكون الجلسة املقبلة وما يتلوها إلعداد
التقرير الخاص بالنقاشات والتعديالت
ومبرراتها» ،يقول عضو اللجنة النائب
عماد الحوت.
إذًا ،بعد أكثر م��ن أرب�ع�ين أسبوعًا ،يعلن
ال� ��دارس� ��ون ان �ت �ه��اء ج �ل �س��ات «ال � �ق� ��راءة».
يقفلون النقاشات .ال تعود لالنسحابات
قيمة .تسكت النائبة جيلبرت زوي ��ن .ال
ّ
تفجر السيدة الوحيدة في اللجنة موقفًا
ّ
ي�ع��ب��ر ع��ن م�ع��ارض�ت�ه��ا ال�ت��ي وع ��دت بها.
تبدأ مرحلة إعداد التقرير ،على أن ّ
يحول
بعدها إلى اللجان املشتركة إلقرار بنوده
والتصويت عليها .هكذا ،ترسم الخاتمة.
وربما ،هي التي سيصل إليها الكل ،على
ّ
سيقدر هذه
اعتبار أنه «اللي عنده ضمير
الخطوة الحضارية التي قمنا بها» ،يقول
رئيس اللجنة سمير الجسر .لكن ،على ما
ي�ب��دو ،ف��ات الرئيس الكثير م��ن األح��داث،
لعل أهمها أن القانون األساسي «مات»،
بعدما اس�ت�ح��ال ق��ان��ون��ًا لحماية األس��رة
من العنف التزامًا باملادة  7من الدستور
ال�ت��ي تكفل «س��واس �ي��ة» اللبنانيني أم��ام
ال �ق��ان��ون ( )...وب�ع��د اإلص� ��رار ع�ل��ى إب�ق��اء
امل � ��ادة «امل �ل �غ��وم��ة» رق ��م  26( 22س��اب�ق��ًا)
ال�ت��ي تنص ع�ل��ى )..(« :باستثناء قواعد
اخ �ت �ص��اص امل �ح��اك��م ال �ش��رع �ي��ة وأح �ك��ام
األح� ��وال الشخصية ال �ت��ي ت�ب�ق��ى مطبقة
ك�م��ا ه��ي ،وأح �ك��ام ال�ق��ان��ون  422لحماية
األح � � � � � � ��داث ،ت� �ل� �غ ��ى ج� �م� �ي ��ع ال� �ن� �ص ��وص
املخالفة لهذا القانون أو التي ال تتفق مع

مضمونه» .بهذه املادة ،تنسف صالحيات
محكمة التمييز ،الجهة الوحيدة املالكة
لصالحية ّ
بت طلبات تعيني املرجع عند
ح��دوث اخ�ت�لاف إي�ج��اب��ي أو سلبي على
االختصاص.
لكن بالعودة إلى نقاشات اللجنة ،يؤكد
ع��دد من املطلعني عليها أنها تشبه ذلك
ال�ق��ائ��م ب�ين ال�خ��ائ�ف�ين ع�ل��ى «ذك��وري�ت�ه��م»
و«امل� �ت� �ح ��رري ��ن» .ه �ك ��ذا ي �ص��ف ال �ط��رف��ان
بعضهما .وبعيدًا عن هذا الوصف وذاك،
ي �ط��رح ال� �س ��ؤال :م ��اذا ق � ّ�دم «امل �ت �ح� ّ�ررون»
للمرأة؟ كيف أنصفوها في اللجنة؟ وإالم
يستند «ال��ذك��وري��ون» ك��ي ي�ب��رروا للمرأة

سيستكمل التحالف
الوطني لتشريع حماية
النساء عمله مع الكتل
النيابية

أنها ليست معنفة «كثيرًا»؟
ف �ل �ن �ب��دأ م� ��ن ال ��رئ � �ي ��س :س �م �ي��ر ال �ج �س��ر.
أيضًا .ال يجد
الرجل .ال��زوج .األب لبنات ّ
ب� ّ�دًا من ّالقول إنه «متل ما معنف أبوها،
أمها معنفة» .ففي قاموس الرجل« ،الكل
ّ
م�ع��ن��ف» .وأك �ث��ر م��ن ذل��ك «ال يمكن ام��رأة
ت�ش�ك��و م ��ن ال�ت�م�ي�ي��ز أن ن �م ��ارس بحقها
ت �م �ي �ي �زًا إض ��اف� �ي ��ًا» .ه� ��ذا االخ � �ت �ل�اف ب�ين

«ع �ن��ف ال� �ك ��ل» و«ع �ن ��ف امل� � ��رأة» ينسحب
اخ� �ت�ل�اف ��ًا ع �ل��ى ت �ف �س �ي��ر م �ع �ظ��م ال �ب �ن��ود.
ً
ول �ن��أخ��ذ م �ث��اال «اإلك� � ��راه ع�ل��ى ال �ج �م��اع».
بحسب البعض ،ال داعي له «ألن العالقة
شرعية ،وعندما ت�ك��ون شرعية ال يكون
هناك اغتصاب ،وفيما لو كان هناك عنف
ف��ي ال �ع�لاق��ة ،ف�لا ب��د م��ن اإلث �ب ��ات» ،يقول
الحوت .من دون إثبات ،ال اغتصاب .حتى
القانون يحمي املغتصب .فمن يغتصب
فتاة ويتزوجها تنتفي تهمة االغتصاب
عنه إذا استمر زواج��ه  3س�ن��وات .وهنا،
ب��إم�ك��ان��ه أن يطلقها «وب �ك��ون اغتصبها
 3س �ن��وات ش��رع �ي��ًا» ،ي�ق��ول ال�ن��ائ��ب نبيل
ن� �ق ��وال (امل �ن �س �ح ��ب م� ��ن ال� �ل� �ج� �ن ��ة) .ل�ي��س
ه��ذا فحسب ،فبالتعديل ال�ج��دي��د ،نسف
ال ��دارس ��ون «االغ �ت �ص ��اب» ك �ف �ع��ل ،مبقني
ع�ل��ى «ال��وس�ي�ل��ة» و«ال�ن�ت�ي�ج��ة» :التهديد
وال �ض��رب واإلي� � ��ذاء ..م��ع إث�ب��ات�ه��ا .وه�ن��ا،
إن ك��ان��ت امل � ��رأة ق � ��ادرة ع �ل��ى إث �ب��ات فعل
ال � �ض ��رب ب ��وج ��ود دل� �ي ��ل «اآلث � � � ��ار» ف �ق��ط،
فكيف تثبت التهديد؟ وحتى لو أثبتت،
ّ
تعهدًا ال قيمة قانونية له
تكون العقوبة
ف��ي جميع األح ��وال .أم��ا إن ك��ان ال ب��د من
ال��رج��وع للمحاكم ال�ش��رع�ي��ة ،ب�ع��د تعذر
اإلثبات قضائيًا ،فال داعي لالستغراب إن
انتهى الحكم بعبارة «ضرب من ضروب
التأديب».
ي��ذك��ر أن ��ه ب�ع��د إع� ��داد ال�ت�ق��ري��ر ،س�ي�ح� ّ�ول
امل� �ش ��روع إل ��ى ال �ل �ج��ان امل �ش �ت��رك��ة .وه �ن��ا،
سيستكمل ال�ت�ح��ال��ف ال��وط �ن��ي لتشريع
حماية النساء م��ن العنف األس��ري عمله
مع الكتل النيابية ،وخصوصًا أن ممثلي
هذه الكتل «ليسوا كلهم من رأي أعضاء
ال �ل�ج�ن��ة ال �ف��رع �ي��ة ،وغ��ال�ب�ي�ت�ه��م ي �ع��ارض
ال � �ت � �ع ��دي �ل�ات» .وق � ��د ي� �ك ��ون ه � ��ذا «األم � ��ل
الوحيد» بأال يقطع املشروع بتعديالته.

