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عدل

ّ
أح��د األس��ا ّت��ذة الثانويني يقول إن��ه ليس
ي��ائ �س��ًا ،ل�ك��ن��ه ب ��ات ي�ل�م��س أن ال�ت�ح��رك��ات
االح�ت�ج��اج�ي��ة ف��ي ال �ش ��ارع ال ت ��ؤدي إل��ى
نتيجة في مجتمع طائفي ليس فيه رأي
ع��ام «وك��ل عنزة فيه معلقة بكرعوبها»،
لذا فإننا «نشعر بأن الورقة الفعلية هي
ورق � ��ة م �ق��اط �ع��ة ت�ص�ح�ي��ح االم �ت �ح��ان��ات.

يناء
ّ
إال أن امل� �س ��أل ��ة ال ت �ت �ع��ل��ق ب �ت �ع��وي �ض��ات
لعائالت دون أخرى فقط ،فمعظم األهالي
ً
هناك يدركون أنهم لن يلبثوا طويال هناك.
م��ا ي ��ؤرق ال �ص �ي��ادي��ن أك �ث��ر ه��و «ال �ب��دي��ل»
م��ن امل�ي�ن��ا وخ��وف�ه��م م��ن ال�ل�ج��وء إل��ى قطع
أرزاق �ه��م قبل إي�ج��اد ال�ب��دي��ل« .نحنا والد
بيروت ما منا نروح ع مينا الدورة» يقول
محفوظ ،ويستطرد« :صيادي مينا املنارة
مش قبالنني نحنا نجي»!
ال�لاف��ت أن أك�ث��ر م��ن  150ص �ي��ادًا يعملون
في مينا الروشة ،وحتى اليوم ال يعرفون
مصيرهم .إال أن الالفت أكثر أن عددًا كبيرًا
منهم لم يكن حاضرًا أمس ،والسبب ّحسب
س��ام��ر (أح ��د ال �ص �ي��ادي��ن) أن �ه��م «مبنجني
وموعودين باملينا البديلة» .كذلك غاب عن
ّ
التحرك مسؤول املينا وفيق الجيزي ،الذي
يتهمه بعض الصيادين بأنه «زملة» ماهر
املوكل إليه آل الحريري اقتالع
أبو الخدودِ ،
الصيادين م��ن املينا ،تمهيدًا لوضع اليد
عليها وت�ح��وي��ل األم�ل�اك ال�ع��ام��ة البحرية
إل ��ى م �ل �ح �ق��ات الس �ت �ث �م��اره��ا ف ��ي م �ش��روع
سياحي ينوي آل الحريري إقامته هناك.
تجدر اإلشارة إلى أن إنشاء املينا يحتاج
إل ��ى ث�ل�اث س �ن��وات ع �ل��ى األق � ��ل ،ف� ��إذا ك��ان
بقية الصيادين موعودين بالبديل ،فكيف
يقبلون بقطع الطريق إل��ى مينائهم قبل
ثالث سنوات؟

أم ��ا م�ص�ي��ر اإلض� ��راب� ��ات واالع �ت �ص��ام��ات
ف�لا يختلف ع��ن مصير ع��ري�ض��ة املليون
ّ
توقيع» .ويلفت إل��ى أن «هيئة التنسيق
ال ت� �ت� �ج ��اوز ك ��ون� �ه ��ا ت �ج �م �ع��ًا ل �ل�أح ��زاب
ال�س�ي��اس�ي��ة ،م��ا ع ��دا اإلض ��اف ��ات النوعية
لبعض القادة النقابيني ،لكن نعيش في
وهم إذا كنا نظن بأن الحل يمكن أن يكون

من خارج تسوية أهل السياسة».
أمسّ ،
تحول اللقاء الذي كان مقررًا داخل
م �ب �ن��ى ال �ض��ري �ب��ة ع �ل��ى ال �ق �ي �م��ة امل �ض��اف��ة
( ،)TVAإل ��ى اع �ت �ص��ام خ��ارج �ه��ا ب�ع��دم��ا
رفضت القوى األمنية دخ��ول الكاميرات
إلى بهو املبنى.
وقال عضو هيئة التنسيق وليد الشعار
ّ
إن «ال � �ح� ��راك ت �ح ��ول ب �ش �ك��ل م��وض��وع��ي
ضمن الظروف املحيطة بالبلد ،وال سيما
األمنية منها ،إلى لقاءات داخل الوزارات».
ّ
ورأى أن «الوضع األمني املستجد يتطلب
من الحكومة اتخاذ إجراءات فاعلة وليس
ال �ت �ه��رب وال �ت �ح �ج��ج ب��ال��وض��ع م ��ن أج��ل
تطيير الحقوق».
رئ �ي ��س راب� �ط ��ة م��وظ �ف��ي اإلدارة ال �ع��ام��ة
م �ح �م ��ود ح� �ي ��در ت �ع �ه��د ب � ��أن «امل ��وظ �ف�ي�ن
ل ��ن ي �ي��أس��وا ول� ��ن ي �ت �ع �ب��وا م ��ن امل �ط��ال �ب��ة
بحقوقهم» .ودعا املسؤولني إلى «تحمل
م �س��ؤول �ي��ات �ه��م ،وإق� � � ��رار ال �س �ل �س �ل��ة ل�ك��ل
ال �ق �ط ��اع ��ات ال��وظ �ي �ف �ي��ة ف ��ي إط� � ��ار ح�ف��ظ
الحقوق ال ابتالعها».
أم� � ��ا رئ � �ي� ��س راب� � �ط � ��ة أس � ��ات � ��ذة ال �ت �ع �ل �ي��م
ّ
ال �ث��ان��وي ال��رس�م��ي ح�ن��ا غ��ري��ب ،ف ��رأى أن
ال �ق �ض �ي��ة ل ��م ت �ع��د م �س��أل��ة س �ل �س �ل��ة رت��ب
وروات� � � ��ب ،ب ��ل ت� �ج ��اوزت ه� ��ذا امل �ل��ف بعد
ان� �ك� �ش ��اف ك� ��ل امل � ��واق � ��ف ال �س �ي��اس �ي��ة م��ن
خ �ل�ال ه� ��ذه ال �س �ل �س �ل��ة ،إذ إن �ن��ا «ن��واج��ه
اليوم مشروع تصفية ما تبقى من دولة
الرعاية االجتماعية بموظفيها ونظامها
ومؤسساتها».
وقال« :نخوض من خالل عنوان السلسلة
م �ع��رك��ة ال� ��وج� ��ود ،ف ��ي أن ي �ك��ون ل�ل�ب�ن��ان
دول� ��ة أو ال ي� �ك ��ون» .وس� ��أل غ ��ري ��ب« :ه��ل
ه��ذه مسؤولية هيئة التنسيق وح��ده��ا،
أم ه��ي م�س��ؤول�ي��ة ك��ل ال�ش�ع��ب اللبناني،
ومسؤولية القوى السياسية التي تقول
إن �ه��ا م��ع ب �ن��اء دول � ��ة ،وال ن��راه� ّ�ا ت�ت�ح��رك
م��ن أج��ل ه��ذه ال��دول��ة التي تصفى مدنيًا
وع �س �ك��ري��ًا؟» .ول �ف��ت إل ��ى أن �ه��م «ي��ري��دون
الخصخصة ،ال إعطاء سلسلة وال نظام
ت�ق��اع��د ،وال تثبيتنا ،ي �م��ارس��ون تفتيت
ال �ب �ل��د ل �ب �ن��اء داع �ش �ي��ات ف �ي��ه ،ن �ح��ن رم��ز
هذا البلد ووحدته ،وألننا كذلك تمارس
علينا السياسة الداعشية».
أع �ض��اء ه�ي�ئ��ة التنسيق ان�ت�ق�ل��وا بعدها
إل��ى مبنى مصلحة تسجيل ال�س�ي��ارات ـــ
امليكانيك ،حيث ك��ان امل��وظ�ف��ون يعملون
بصورة طبيعية .وقد عقدت الهيئة لقاء
مع رئيس املصلحة العميد جورج لطوف
وش��رح��ت ل��ه حقيقة موقفها ودع�ت��ه إلى
أهمية االلتزام باإلضراب.

تمارا حريصي:
تسعة أشهرٍ بال خوف
راجانا حمية
لم تكن تمارا حريصي ،أم��س ،تلك الفتاة التي كانت قبل  3أسابيع .كانت
فرحة ،برغم الندوب التي لم تنطفئ بعد في وجهها املالئكي ،والتي كانت
قد مكثت بسببها أيامًا في مستشفى الزهراء .فرحة «ما بتعطيها لحدا»،
تقول شقيقتها حنان.
تمارا ،الشابة التي عانت عامًا ونصف عام بسبب عنف زوجها حسني ف.
تفرح اليوم بتسعة أشهر «أهداها إياها القضاء في مجتمع ذكوري لم تكن
ّ
لتحصل فيه شيئًا» ،تتابع حنان .فهي اليوم ح� ّ�رة ،وإن مؤقتًا ،بعد
تمارا
ّ
صدور الحكم القضائي بحق زوجها ،معنفها ،من الجلسة األولى .فأمس،
وبعد أقل من ساعة من استجواب املتهم بتعنيف تمارا ،حسني ف .أصدر
القاضي املنفرد الجزائي في بعبدا حسن حمدان الحكم القاضي برد طلب
إخالء السبيل الذي كان قد تقدم به محامي املدعى عليه «بسجنه ملدة ًتسعة
أشهر وتدريكه غرامة مالية بقيمة عشرين مليون ليرة لبنانية عقوبة على
اقترافه جرم الضرب واإليذاء».
أشهر بال خوف.
حكم كهذا يريح تمارا .فهي لم تكن تحلم بذلك الترف9 :
ٍ
 9أشهر مع ابنتها تستطيع أن تعيش فيها بحرية وأن تسعى خاللها إلى
الحصول على الطالق .لكن الخوف لم يسقط بعد .في قلب تمارا الذي عانى
زوج رمى بزوجته وابنته التي لم تكن
عامًا ونصف عام ذكريات مؤملة عن ٍ
قد بلغت بعد شهرها الرابع تحت املطر في ليل ق��ارس .كلها تحسب لها
حسابات تمارا .فبعد تسعة أشهر ما ال��ذي يمكن أن يحصل؟ ولم صدر
الحكم بجرم ضرب وإي��ذاء وليس بجرم محاولة القتل ،والكل يعرف كيف
هربت تمارا من املوت قبل ثالثة أسابيع؟ ما الذي حصل أمس في الجلسة؟
تقول ليلى عواضة ،املحامية في جمعية «كفى عنف واستغالل» ،إن «تمارا
في أول إف��ادة لها تحدثت عن االعتداء بالضرب ،ربما لم تستطع التعبير
كفاية ع��ن محاولة القتل ،علمًا أنها أم��ام وس��ائ��ل اإلع�ل�ام قالت إن��ه ح��اول
قتلها ،وعلى هذا األس��اس رفع املحضر إلى النيابة العامة بحسب اإلف��ادة
األول�ي��ة ل�ت�م��ارا ،وم��ن النيابة العامة تحولت الشكوى إل��ى القاضي املنفرد
الجزائي بجرم الضرب واإليذاء ،استنادًا إلى املادة  555عقوبات» ،وهي التي
تنص على أنه «إذا نجم عن األذى الحاصل مرض أو تعطيل شخص عن
العمل م��دة تزيد على عشرة أي��ام ،عوقب املجرم بالحبس م��دة ال تتجاوز
السنة ،وبغرامة مئة ألف ليرة على األكثر أو بإحدى هاتني العقوبتني» .وعلى
هذا األساس ،تقدمت جمعية كفى ،بوكالتها ،عن تمارا ،بشكوى «محاولة
قتل» أمام القاضي املنفرد الجزائي ،على أن يعيد امللف إلى النيابة العامة ،إال
أن القاضي ضم الطلب إلى األساس.
ُ
وفي هذا اإلطار ،ترى عواضة أنه إذا نظر إلى الحكم من منظور املادة 555
ُ
عقوبات ،فهو «كتير منيح» .أم��ا إذا نظر إليه من منظور شكوى محاولة
القتل« ،فبدنا نروح على محل تاني» .إال أن هذا «املحل التاني» ال يكون إال
بالتشاور مع تمارا حريصي .فوحدها صاحبة القرار ،فإما االكتفاء بهذا
الحكم والسعي إلى الطالق وإقفال القضية ،أو طلب االستئناف لتحصيل
حقوق أخ��رى .وفي هذا اإلط��ار ،تشير حنان إلى أنه «إذا كان هناك شيء
ملصلحة تمارا ،فنحن نستأنف ،ولكن لم نأخذ قرارًا بعد».

