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عدل

قرى بقاعية عطشى
فوق خزانات المياه
أسامة القادري

ضغط املياه عــام  ،2014وقــد تضمن
امل ـ ـ ـشـ ـ ــروع األول حـ ـف ــر بـ ـئ ــر ث ــان ـي ــة
قــريـبــة م ــن بـئــر الـجـســر املـسـتـعـمـلــة،
قــدرتـهــا  7.7أمـتــار مكعبة فــي اليوم
وتجهيزها وربـطـهــا بقسطل الدفع
إلـ ــى خ ـ ــزان ال ـع ـي ــرون ـي ــة ،وقـ ــد أن ـجــز
وبـ ـ ــدأت تـ ـج ــارب ال ـض ــخ ع ـلــى الـبـئــر
ال ـج ــدي ــدة مـنـتـصــف ت ـم ــوز امل ــاض ــي،
ب ـك ـل ـف ــة بـ ـلـ ـغ ــت  600مـ ـلـ ـي ــون ل ـي ــرة
لبنانية».
أما املشروع الثاني ،فكان عبارة عن
استكمال شبكات التوزيع الجديدة
فــي القبة ،بـهــدف تقليص الـهــدر في
شبكات الـتــوزيــع القديمة ،ملــا لــه من
ت ــأث ـي ــر أيـ ـض ــا ع ـل ــى اس ـت ـه ــاك م ـيــاه
خ ــزان الـعـيــرونـيــة« ،وق ــد أنـجــز وبــدأ
الـعـمــل عـلــى تـحــويــل املـشـتــركــن من
الشبكة القديمة الى الجديدة بشكل
تــدري ـجــي ،وم ــن املــرتـقــب إن ـجــاز هــذا
النقل نهاية أيلول املقبل».

شبكة التبانة :الحل القريب
تختلف املشكلة في التبانة ويختلف
مصدر تــزويــدهــا باملياه عما يجري
ّ
فــي الـقـ ّـبــة .وهـنــا ،يشير كـ ّ
ـريــم إلــى أن
«ب ــاب الـتـبــانــة ت ـتــزود بــاملـيــاه بشكل
أس ــاس ــي م ــن ش ـب ـكــة ط ــراب ـل ــس الـتــي
يتم تغذيتها من محطة البحصاص،
وب ـش ـكــل ج ــزئ ــي م ــن ب ـئــر امل ـلــولــة عن
طريق شبكة توزيع قديمة ومهترئة،
لـكــون شبكة الـتــوزيــع الـجــديــدة التي
كانت قد نفذت قي املنطقة تعرضت
للضرر خالل السنوات السابقة» .هذا
الضرر «الـ ّـذي أوقــف العمل بالشبكة
الجديدة أثر بشكل كبير على تموين
جزء من شارع سوريا ومحيط جامع
ال ـن ــاص ــري ،ف ــي ح ــن بـقـيــت األجـ ــزاء
األخـ ـ ـ ــرى مـ ــن ال ـت ـب ــان ــة ت ـس ـت ـف ـيــد مــن
الـشـبـكــة الـقــديـمــة لـتــأمــن حــاجــاتـهــا،
ولكن ليس كما تتمنى املؤسسة».
وملعالجة هــذا الــوضــع ،أوضــح ّ
كريم
ّ
«أن املـ ــؤس ـ ـسـ ــة أم ـ ـنـ ــت مـ ـش ــروع ــن،
ويتضمن األول إعادة تأهيل الشبكة
ال ـجــديــدة فــي الـتـبــانــة ،عـلــى أن يبدأ
ت ـن ـف ـيــذه مـطـلــع أي ـل ــول امل ـق ـبــل بكلفة
مليار ليرة لبنانية ،واملشروع الثاني
ّ
يتعلق بحفر وتجهيز بئر جديدة في
حــرم خ ــزان الـقـبــة ،مــا يسمح بتأمني
كمية املياه اإلضافية الالزمة لتغطية
الطلب وتأمني الضغط الالزم لشبكة
ال ـت ـب ــان ــة بـتـكـلـفــة  400م ـل ـي ــون ل ـيــرة
لبنانية».

م ــع ذلـ ـ ــك ،ال ي ـخ ـفــي املـ ـي ــاوم ــون أن ــه
ل ـي ــس ف ــي ح ــوزتـ ـه ــم ن ـس ـخــة خـطـيــة
م ــن االت ـف ــاق ال ـس ـيــاســي ،وه ــم الـيــوم
ينتظرون جوابًا واضحًا من اللجنة
الحزبية.
إلى ذلك ،نقل البعض عن شهيب الذي
زاروه خــال اليومني املاضيني قوله
«يــا شباب الشغلة كلها بالسياسة
ع ـل ـقــانــة ب ــن ال ـت ـي ــار ال ــوط ـن ــي الـحــر
وحركة أمل .هيدي كل القصة ومش
ع ــم يـتـفـقــوا ونــاطــريــن لـنـشــوف شو
بدن يعملوا».

يـ ـعـ ـي ــش أه ـ ــال ـ ــي ق ـ ـ ـ ــرى كـ ـف ــرزب ــد
ومـ ـج ــدل ع ـن ـجــر والـ ـص ــوي ــرة فــي
الـعـطــش وهــم عــائـمــون فــوق بحر
مــن املـيــاه الـعــذبــةّ ،
يحمل األهــالــي
وال ـ ـب ـ ـل ـ ــدي ـ ــات رئ ـ ـي ـ ــس م ـص ـل ـح ــة
ّ
مـ ـي ــاه شـ ـمـ ـس ــن ،م ـ ـ ـ ــارون م ـس ــل ــم،
املسؤولية ،ويتهمونه بالكيدية،
مــا أدى الــى رزوحـهــم تحت وطــأة
التقنني القاسي واالنـقـطــاع شبه
ال ـتــام مـنــذ أكـثــر مــن ثــاثــة أشـهــر،
مـ ــا ي ـك ـب ــد األهـ ــالـ ــي ك ـل ـف ــة تــوف ـيــر
م ـيــاه االس ـت ـع ـمــال وم ـي ــاه ال ـشــرب
بشكل يومي ،في ظل انعدام فرص
العمل.
"محطة شمسني واآلبار في خراج
كفرزبد ،وأهالي البلدة عطشانني"،
بهذه الكلمات املمزوجة بالغضب
قالها نديم يونس ليردف معيدًا
األسباب إلى إدارة مصلحة مياه
شمسني التي تبيع املياه للمسابح
واملـســامــك فــي عـنـجــر ،عـلــى عينك
ّ
يا مسلم" وتـســاءل كيف يعقل أن
تــروى جميع البساتني في عنجر
وأهالي كفرزبد ال يرون املياه.
أي ـ ـضـ ــا حـ ـس ــن ال ـ ــدغـ ـ ـي ـ ــدي وض ــع
املسؤولية على موظفي مصلحة
املـ ـي ــاه ال ـت ــي تـ ــرى ك ـي ــف امل ـســابــح
وامل ـ ـ ـسـ ـ ــامـ ـ ــك ت ـ ـت ـ ـغـ ــذى م ـ ـ ــن مـ ـي ــاه
ش ـم ـس ــن ،ع ـل ــى ح ـس ــاب األه ــال ــي
الذين يشترون املياه منذ شهرين
بشكل يومي" ،كل يوم بدنا خزان
بـ  15ألــف ليرة مياه لالستعمال،
وبـ  6آالف ليرة مياه للشرب ،الله
ما قالها .املحطة واآلبــار بأرضنا
ونحن ممنوعني نشرب منها".
كذلك هي الحال في بلدتي مجدل
ع ـن ـجــر والـ ـص ــوي ــرة ال ـل ـتــن أيـضــا
تتغذيان من مياه شمسني ،حيث

يعاني األهــالــي مــن انـقـطــاع املياه
م ـنــذ ن ـحــو أرب ـع ــة أش ـه ــر ،وم ــا زاد
الـطـيـنــة بـلــة ب ــدء مــوســم املـســابــح،
م ـن ــذ مـ ــا ي ـ ـقـ ــارب ال ـش ـه ــر ون ـصــف
ال ـ ـش ـ ـهـ ــر ،حـ ـت ــى أص ـ ـبـ ــح ال ـت ـق ـن ــن
الـقــاســي ان ـعــدامــا كليًا لـلـمـيــاه ،ما
فرض على سكان هذه القرى شراء
املياه وزيادة أعباء إضافية عليهم.
ي ـقــول مـخـتــار ب ـلــدة م ـجــدل عنجر
نـ ــاصـ ــر ص ـ ــال ـ ــح ،إن امل ـش ـك ـل ــة فــي
سياسة إدارة امللف بعقلية كيدية،
مـ ــن قـ ـب ــل رئ ـ ـيـ ــس م ـص ـل ـح ــة م ـي ــاه
الـبـقــاع م ــارون مسلم ال ــذي ال يـ ّ
ـرد
على هاتفه وال يقابل أحدًا إال بعد
معاناة طويلة" ،مشكلتنا مع هذه

الخطيب:
«الكذب ملح
مصلحة المياه»

اإلدارة أنها تريد أن تحاكم البيئة
ال ـحــاض ـنــة ل ـل ـنــازحــن ال ـســوريــن،
ألنـ ــه قــال ـهــا بــال ـفــم امل ـ ــآن م ــا بــدي
إسقي السوريني".
فيما رئيس اتحاد بلديات شرقي
زح ـ ـلـ ــة ورئـ ـ ـي ـ ــس بـ ـل ــدي ــة ك ـف ــرزب ــد
ع ـم ــر ال ـخ ـط ـي ــب ،اس ـت ـه ــل حــدي ـثــه
بـ ــ"أن الـكــذب مـلــح مصلحة املـيــاه"،
ليضع املسؤولية كاملة على إدارة
مصلحة مياه البقاع ،قال "راجعنا
مـ ــارون مـسـلــم أك ـثــر م ــن مـيــة م ــرة،
وكل مرة بقول ليس لدينا إمكانية،
ومـ ـ ـ ــا بـ ـ ـ ــدي إسـ ـ ـق ـ ــي الـ ـ ـس ـ ــوري ـ ــن"،

قرارات القضاء:
المطلوب صمت النساء!
فيفيان عقيقي
ليردف "طلبنا منه أن ينشط عمل
امل ـص ـل ـحــة ل ــوض ــع ح ــد لـلـمـتـعــديــن
عـلــى امل ـيــاه وال ـســرقــة ،ال حـيــاة ملن
تـ ـ ـن ـ ــادي ،فـ ـتـ ـت ــذرع امل ـص ـل ـح ــة ب ــأن
األهــالــي ال يدفعون .فهل املطلوب
أن يدفعوا ثمن مياه ال يرونها وال
يـشــربــونـهــا " ،تــابــع الـخـطـيــب من
املـعـيــب أن أرب ــع آب ــار تـضــخ 1200
متر مكعب بالساعة تستطيع أن
تغذي قريتني" ،جميعها تذهب الى
املسابح واملـســامــك ،وتـتــرك الناس
من دون ماء".
فـيـمــا رئ ـيــس بـلــديــة م ـجــدل عنجر
سعيد ياسني ،لفت الى أن مجلس
اإلن ـم ــاء واإلع ـم ــار حـفــر ث ــاث آبــار
ب ـم ـح ـيــط م ـح ـط ــة مـ ـي ــاه ش ـم ـســن،
تـ ـحـ ـت ــاج الـ ـ ــى ت ـج ـه ـي ــز" ،راجـ ـعـ ـن ــا
املـصـلـحــة وق ــال ــوا إن ــه ال إمـكــانـيــة
لــديـهــم ،قلنا لـهــم إنـنــا مستعدون
ك ـب ـلــديــات ألن ن ـج ـهــز هـ ــذه اآلبـ ــار
على نفقة البلديات لضخ املياه الى
قرانا ورفضت املصلحة ذلــك" .هل
املطلوب أن يبقى األهالي مرهونة
رقابهم ألصحاب الصهاريج ،وأن
يعيشوا فــوق بحر مــن املـيــاه وهم
عطاشى".
وكان أهالي وبلديات قرى كفرزبد
ومجدل عنجر والصويرة قد نفذوا
اعتصامًا احتجاجيًا أمــام محطة
مياه شمسني بني عنجر وكفرزبد،
فــي خ ــراج ك ـفــرزبــد ،هـ ــددوا خالله
ما لم تتم معالجة املياه وضخها
الى قراهم خالل  48ساعة أقصاها
سيعمدون الــى تحطيم املضخات
وإقفالها بالقوة .وقــد سبقت هذا
االعـتـصــامــات حملة على شبكات
ال ـ ـ ـتـ ـ ــواصـ ـ ــل االجـ ـ ـتـ ـ ـم ـ ــاع ـ ــي تـ ـن ــدد
ب ـس ـيــاســة م ـص ـل ـحــة م ـي ــاه ال ـب ـقــاع
العنصرية والطائفية ،واتهامها
بالفساد اإلداري واألخالقي.

اتصاالت

مناقصة الخلوي
تتأرجح بين حرب والتيار
يـ ـص ـ ّـر وزي ـ ـ ــر االت ـ ـص ـ ــاالت ب ـطــرس
حـ ـ ـ ـ ـ ــرب ،عـ ـ ـل ـ ــى أنـ ـ ـ ـ ــه ال يـ ـ ـض ـ ــع أي
شــروط تستهدف استبعاد شركة
"أوراسـ ـ ـ ـك ـ ـ ــوم" املـ ـق ـ ّـرب ــة م ــن ال ـت ـيــار
الوطني الحر ،عن مناقصة تشغيل
الخلوي .ورغم كل االتهامات التي
ّ
وجهها إليه وزراء التيار الوطني
ّ
الحر عن التالعب في دفتر شروط
مـنــاقـصــة ال ـخ ـلــوي ،إال أن ــه يعتقد
أن ه ــذه االت ـه ــام ــات سـيــاسـيــة .في
املقابل ،يغمز حرب من قناة التيار
الوطني الحر ،مشيرًا إلى "أن هناك
مـسـعــى ل ـضــرب امل ـنــاق ـصــة" ،عــازيــا
ذل ـ ــك إل ـ ــى رغـ ـب ــة "فـ ــريـ ــق س ـيــاســي
بإبقاء الشركتني ذاتهما".
عقد أمس وزير االتصاالت بطرس
ح ــرب ،مــؤتـمـرًا صحافيًا خصصه
مل ـلــف االت ـ ـصـ ــاالت .اس ـت ـحــوذ ملف
ال ـخ ـل ــوي ع ـل ــى ج ـ ــزء أس ــاس ــي مــن
املــؤت ـمــر خـصـصــه ح ــرب ملــواصـلــة
ص ــراع ــه م ــع ال ـت ـيــار الــوط ـنــي الـحــر
الذي كان يتولى وزارة االتصاالت
عبر ثالثة وزراء .وقال حرب إنه ّقرر
"التمديد شهرًا فشهرًا للشركتني،
ألن هناك مسعى لضرب املناقصة
وع ـ ـ ـ ــدم إج ـ ــرائ ـ ـه ـ ــا ،وذل ـ ـ ـ ــك ب ـس ـبــب
م ــاح ـظ ــات ف ــري ــق س ـيــاســي مـعــن
يرغب في إبقاء الشركتني ذاتهما،
بالكفاءات
وإن لم تكونا تتمتعان
ّ
الفريق ذاتــه أخر
املطلوبة .إن هــذا
ّ
دفتر الشروط ،كذلك أخر املناقصة

ودفع إحدى الشركات إلى العرقلة،
هـ ــذا ال ـف ــري ــق ذات ـ ــه ي ــري ــد الـتـمــديــد
للشركتني من دون دفتر مناقصة".
وفــي الــواقــع ،إن مناقصة الخلوي
التي يشير إليها حــرب كانت قيد
اإلن ـ ـجـ ــاز لـ ــدى إدارة امل ـن ــاق ـص ــات.
وبـ ـحـ ـس ــب املـ ـعـ ـطـ ـي ــات امل ـ ـتـ ــداولـ ــة،
فـقــد تـبـ ّـن وج ــود تــاعــب فــي دفتر
الـ ـش ــروط ي ـت ـض ـمــن وضـ ــع ش ــروط
صـ ـعـ ـب ــة ل ـ ـل ـ ـشـ ــركـ ــات الـ ـ ـت ـ ــي ت ـحــق
امل ـ ـشـ ــاركـ ــة فـ ــي املـ ـن ــاقـ ـص ــة بـيـنـهــا
ّ
امتالك  10ماليني خط بـ 10سنوات.
حـ ـ ــرب ّ
رد عـ ـل ــى هـ ـ ــذه االتـ ـه ــام ــات
ب ــاإلش ــارة إل ــى أن ال ـشــروط هدفها
"رف ــع مستوى الـشــركــات املـشــاركــة،
ونـعـمــل عـلــى تـقــديــم الـجـيــل الــرابــع
واملتقدم ،ما يستدعي التعامل مع
مــن هــم ذات خـبــرة كبيرة وطــاقــات
فـنـيــة ومــال ـيــة ،ل ـهــذا الـسـبــب نــرفــع
ال ـ ـشـ ــروط .أمـ ــا ع ــن الـ ـع ــدد الـكـبـيــر
لـلـخـطــوط ،فـخــال سنتني ستزيد
حاجات لبنان بشكل كبير جدًا قد
يصل إلى  8ماليني خط".
وأع ـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ــن حـ ـ ـ ـ ــرب أن "ال ـ ـت ـ ـمـ ــديـ ــد
للشركات يأتي بقرار من مجلس
الـ ـ ـ ــوزراء مــرت ـبــط ب ــامل ــواف ـق ــة على
دف ـتــر ال ـش ــروط ،وإذا لــم يـقــر فلن
أقبل بالتمديد لشركتي الخليوي
تحقيقًا لــرغـبــة بـعــض الـجـهــات".
ودافــع حرب عن نفسه بالقول إن
ّ
املوجهة إليه من التيار
االتهامات
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الوطني الحر عن رغبته في "إبعاد
إحـ ـ ــدى الـ ـش ــرك ــات عـ ــن امل ـش ــارك ــة
ف ــي املـنــاقـصــة املــرت ـق ـبــة ،ألن هــذه
الشركة مقربة من التيار العوني،
بـحـســب وص ــف وزي ــر الـخــارجـيــة
(ج ـب ــران بــاس ـيــل) ،ول ـكــن نـحــن ال
نتعاطى مــن زاوي ــة سياسية وال
نبعد أي شركة إذا تــوافــرت فيها
الشروط التقنية التي تسمح لها
بأن تدير الشبكات في املستقبل،
كــذلــك فــإنـنــا فــي املـقــابــل لــن نقبل
إدخ ــال أي شــركــة ال تـتــوافــر فيها
الشروط املطلوبة".
واتهم حرب وزراء التيار الوطني
الـحـ ّـر الــذيــن تعاقبوا على وزارة
االتـ ـ ـ ـ ـص ـ ـ ـ ــاالت ،بـ ــأن ـ ـهـ ــم "حـ ـ ـش ـ ــوا"
شركتي الخلوي بـهــدف التنفيع
فقط .وقال :إن أعداد املوظفني في
شركتي "أل ـفــا" و"ت ــات ــش" ،ازدادت
مــن عــام  2008حتى  2014بنحو
 977شخصًا .فــي عــام  2008كان
ال ـ ـعـ ــدد فـ ــي "ألـ ـ ـف ـ ــا"  478م ــوظ ـف ــا،
ول ــدى تــولــي ال ـ ــوزارة سـنــة 2014
ارت ـف ــع ال ـع ــدد إل ــى  1158مــوظـفــا،
أي ب ــزي ــادة  680مــوظ ـفــا .أم ــا في
"تــاتــش" فـكــان الـعــدد  398موظفًا
ف ــي  ،2008ث ــم ارت ـف ــع لـيـبـلــغ 695
مــوظ ـفــا ي ــوم تــول ـيــت ال ـ ـ ــوزارة أي
بــزيــادة  297مــوظـفــا ،جــرى حشو
الشركتني بهم بهدف التنفيعات
فقط".

ّ
الظني عن قاضي التحقيق املنتدب
صــدر الـقــرار
فــي جبل لبنان ناجي الــدحــداح ،فــي القضية التي
ُعرفت بقضية "االغتصاب الجماعي في طرابلس".
تأت مخالفة ملا أشيع في
مضمونه وخالصاته لم ِ
"الــروايــة" التي ُر ّوج لها منذ الـبــدايــة ،والـتــي ّ
حولت
ً
ـدال مــن ضـحـيــةّ .
ينم
الـفـتــاة الـقــاصــر إل ــى مــذنـبــة ب ـ
ّ
القرار ،مثل أكثرية القرارات القضائية املماثلة ،عن
"ذك ـ ّ
ـوريــة" ال ت ــزال مهيمنة فــي الجسم القضائي،
إذ أغفل كل دليل على وجود "جريمة" االستغالل
الجنسي ،ليسرد روايــة عن فتاة بعمر السادسة
ع ـشــرة مــارســت الـجـنــس ب ــ"رض ــاه ــا" مــع الـشـبــان
الـثــاثــة امل ـ ّـدع ــى عـلـيـهــم ،وقـبـلـهــم مــع زوج ّ
عمتها،
على مــدار سنة كاملة ،ليخلص إلــى إخــاء سبيل
الـشـبــان الـثــاثــة املـتـهـمــن ،مــانـعــا املـحــاكـمــة عنهم
بجناية االغـتـصــاب وال ـظـ ّـن بهم بجنحة مجامعة
قاصر برضاها بمقتضى املادة  3/505من قانون
الـعـقــوبــات الـتــي تـصــل عقوبتها إلــى الـسـجــن ملـ ّـدة
شـهــريــن ،وال ـظـ ّـن ّ
بعمة الـقــاصــر بـجــرم التحريض
على إفــادة كاذبة وفــق املــادة  217/403من قانون
العقوبات.
يشير وكيل املـ ّـدعــي (جـ ّـد الفتاة) املحامي محمد
حافظة لـ"األخبار" إلــى أن ّ"النتيجة التي خــرج بها
ال ـقــرار الـظـنـ ّـي كــانــت مـتــوقـعــة مـنــذ ال ـبــدايــة ،ونحن
سنستأنف القرار الذي نرفضه وندرس احتماالت
ّ
الرد".
ركــز الـقــرار الظني على وضــع الفتاة االجتماعي،
ّ
"ك ــون ـه ــا ضـحـيــة ت ـفــكــك أسـ ــري تــرك ـهــا م ــن دون
إرشـ ـ ـ ــاد" ،لـيـسـتـنـتــج أن ـه ــا ان ـغ ـم ـســت ف ــي "طــريــق
غـيــر صـحـيــح" ،وتـغــافــل فــي كــل س ـطــوره عــن أدلــة
االس ـت ـغــال الـجـنـســي لــإي ـحــاء أن ـهــا ف ـتــاة "سهلة
املنال".
ّ
كيفية تحوير القضية من جريمة اغتصاب جماعي
إلــى "مجامعة خــافــا للطبيعة" تثير االسـتـغــراب،
ّ
التجمع النسائي
بحسب املحامية والناشطة في
الــديـمـقــراطــي الـلـبـنــانــي م ـنــال زعـيـتــر ،دون تبيان
املعطيات التي ارتكز عليها ،وإظهار مصلحتها من
االدع ــاء على الشباب بجرم االغتصاب ثم تغيير
إفــادتـهــا ،كـمــا دون األخ ــذ بوضعيتها الضعيفة،
مستندًا إلى وسائل إثبات (تقرير شرعي) تعطى
بأساليب مشبوهة .وتضيف زعيتر" :أتــى القرار
متناقضًا ،إذ أقـ ّـر تــارة بــاسـتــدراج الفتاة القاصر
وابـتــزازهــا بصورتها الـعــاريــة ،ليعود ويشير إلى
أنها أقدمت على ذلك برضاها لتبرير االستغالل
الــذي ّ
تعرضت لــه ،دون أن يلحظ اإلك ــراه والعنف
املعنوي الــذي مــورس عليها وامللحوظ في املادتني
 505و 507عقوبات".
تشير زعيتر إلــى الـنـظــرة الــذكـ ّ
ـوريــة فــي التعاطي
مع قضية الفتاة باعتبار أن قاضي التحقيق "لم
ّ
يفكر في انعكاسات قراره على املوقف االجتماعي
تـجــاه الـفـتــاة الـتــي تعيش فــي بيئة مـحــافـظــة .جل
ً
اهـتـمــامــه ان ـصـ ّـب عـلــى مستقبل الـشـبــاب ،مـحـ ّـوال
ت ـه ـمــة االغ ـت ـص ــاب إلـ ــى ج ـن ـحــة م ـجــام ـعــة قــاصــر
بــرضــاهــا ،وجـعــل الــوقــائــع تنطبق عـلــى الــوصــف،
دون التفكير فــي مستقبل الفتاة وتقديم حماية
ّ
اجتماعية لها" .وتتابع" :لقد ّ
كرس القاضي معايير
املجتمع الذكورية ،اتخذ موقفًا من فتاة ضعيفة،
ّ
دون أن يلحظ ولو ّ
ضحية
مرة في قراره الظني أنها
استغالل جنسي".
ّأم ــا اإلش ـكــال ـيــة األس ــاس ـي ــة ،فـتـكـ ّمــن بــالـسـيـنــاريــو
املتكرر في الـقــرارات ّ
ّ
الظنية املتعلقة بالعنف ضد
ّ
الـنـســاء فــي ك ــل أش ـكــالــه ،نـظـرًا إل ــى ح ــدود تدخل
الـقــاضــي املــرتـبـطــة بـقــانــون وض ــع عــام  1943ولــم
ّ
يطور من وقتها ،والحديث هنا عن قانون العقوبات
ّ
الـلـبـنــانــي ،حـيــث الـعـقــوبــات مـخــفـفــة ،واالسـتـغــال
الجنسي غير ملحوظ وتاليًا غير ّ
مجرم ،إضافة
إلــى اعتبار االغتصاب ثابتًا باالتساق مع العنف
الجسدي الــذي يرافقه حـصـرًا ،وتجاهل املــؤثــرات
األخرى وأبرزها اإلكراه املعنوي كما الحالة الراهنة.
تقول زعيتر" :لــم يكن قاضي التحقيق ّ
سباقًا
ّ
حرفية القانون ،تــرك املبدأ
بـقــراره الظني ،التزم
(فـعــل االسـتـغــال الـجـنـســي) لـعــدم وج ــود نـ ّـص
ّ
يجرمه ،وذهب نحو التفاصيل (املجامعة خالفًا
للطبيعة)" ،وكـ ّ
عشر م ـ ّـرات ،وهو
من
أكثر
ـا
ـ
ه
ر
ـر
ّ
ّ
ّ
"ما يحتم تعديل كل املــواد املتعلقة باالغتصاب
( 503إل ــى  )509م ــن ق ــان ــون ال ـع ـقــوبــات ،حيث
الـشـعــرة الـفــاصـلــة بــن االغـتـصــاب واالسـتـغــال
الجنسي غير واضحة".

