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مجتمع

مجتمع

مفكرة

حقوق

الدينية  vsالنساء
المحاكم
الظلم مستمرّ
ّ
«طالما أنه ال توجد إمكانية للمس بمرجعية األحوال الشخصية ،ستبقى
النساء اللبنانيات غير محصنات ،ومواطنات من الدرجة الثانية .وسيبقى
ّ
«التجمع النسائي الديمقراطي»
العنف شائعًا ضد النساء» .يختصر تعليق
هذا ،أمس ،على حادثة انتزاع القوى األمنية أحد األطفال من حضن أمه
القوانين
تنفيذًا لقرار المحكمة الشرعية السنية ،واقع النساء في ظل ً
الدينية لألحوال الشخصية .هذه الحوادث التي تتكرر ليست إال دليال على
ضرورة إعتماد قانون مدني َّ
موحد لألحوال الشخصية يحفظ حق
الطفل ،الضحية األولى لخالف األهل
هديل فرفور
قبل نحو أس ـبــوع ،أق ــدم عناصر من
قــوى األم ــن الــداخـلــي على «اقـتـحــام»
ّ
بحجة تنفيذ
منزل ميساء منصور،
قـ ـ ـ ـ ــرار ق ـ ـضـ ــائـ ــي يـ ـقـ ـض ــي ب ـس ـج ـن ـهــا
بسبب رفضها تسليم ابنها البالغ
من العمر عشر سنوات إلــى طليقها
تـنـفـيـذًا لـ ـق ــرارات املـحـكـمــة الـشــرعـيــة
ّ
السنية .حينها ،عمد العناصر إلى
خلع بــاب املنزل و«اخـتـطــاف» الطفل
بهدف تسليمه لوالدهُ ،م ّ
سببني نوبة
هلع لــديــه .على األق ـ ُـل ،هــذا مــا أوحــى
به شريط الفيديو امل َّ
صور الذي ظهر
فيه الطفل وهــو يـصــرخ رافـضــا ترك
أمـ ــه ال ـت ــي ي ـع ـيــش م ـع ـهــا م ـن ــذ عـشــر
سنوات.
الـشــريــط امل ـصـ ّـور أث ــار اسـتـيــاء كثير
من الناشطني والناشطات الذين لم
يعمدوا إلى إعادة فتح ملف مظلومية
ُ
النساء التي ترسيها نماذج عدة من
الـ ـق ــرارات الـقـضــائـيــة ال ـتــي تـصــدرهــا
املحاكم الدينية فقط ،بل ذهبوا إلى
ّ
فتح نـقــاش يتعلق بحقوق األطـفــال
التي تتهددها خالفات ذويهم ،في ظل
غـيــاب قــانــون مــدنــي مـ َّ
ـوحــد لــأحــوال
ّ
الشخصية .وعقد «التجمع النسائي
الديمقراطي» مؤتمرًا صحافيًا أمس،
فــي مـبـنــى نـقــابــة الـصـحــافــة ،لعرض
رواي ــة األم والــوقــوف على املخالفات

الكثيرة الـتــي رافـقــت تطبيق ق ــرارات
املحكمة الشرعية.
ّ ُ
ولعل املفارقة الكبرى في القضية هي
ّ
عــدم تبلغ األم رسميًا ق ــرار املحكمة
بــوجــوب تسليم الطفل تحت طائلة
ّ
ال ـح ـب ــس ،وف ـ ــق م ــا أك ـ ـ ــدت وكـيـلـتـهــا
املحامية غادة نيكوالس لـ«األخبار»،
ً
ُمـشـيــرة إلــى أن وال ــدة الطفل تبلغت
ق ـ ـ ــرار إس ـ ـقـ ــاط الـ ـحـ ـض ــان ــة ووجـ ـ ــوب
تسليمه فـقــط ،وهــي كــانــت فــي صدد
ذل ــك قـبــل أن تـفــاجــأ بعناصر الـقــوى
األمنية.
منصور أوضحت لـ«األخبار» أن ابنها
رف ــض الــذهــاب إل ــى أبـيــه بـعــد صــدور
قرار إسقاط الحضانة ،مؤكدة وجود

قرار تنفيذ إسقاط
الحضانة يخالف
القانون لجهة وجوب
انتظار انتهاء العام
الدراسي للطفل

تغريم األم بسبب طلبها تنحية القاضي الشرعي الذي يحكم في قضيتها (مروان طحطح)

ُ
تـسـجـيــات ت ـث ـبــت ت ـعـ ّـهــدهــا بتسليم
ال ـط ـفــل ب ـعــد إق ـنــاعــه وال ـح ــدي ــث مـعــه،
ّ
ن ـظ ـرًا إل ــى تـعــلـقــه ب ـهــا ،لـكــونــه يعيش
معها منذ والدته (الزوجان كانا على
ً
خالف منذ أن كانت األم حامال).
وي ـخ ــال ــف ذلـ ــك م ــا ص ـ ـ ّـرح ب ــه م ــأم ــور
ال ـت ـن ـف ـي ــذ ال ـ ـ ـ ــذي أف ـ ـ ـ ــاد ف ـ ــي ا ّمل ـح ـض ــر
الرسمي بأن والدة الطفل تمنعت عن
تسليمه ،مــا ّأدى إلــى استصدار قــرار
قضائي بوجوب التسليم تحت طائلة
الحبس .هذه املخالفة دفعت األم إلى
ت ـقــديــم ش ـك ــوى ج ــزائ ـي ــة ض ــد مــأمــور
التنفيذ بجرم تزوير محضر رسمي.
إل ــى ذلـ ــك ،ث ـمــة م ـخــال ـفــات ع ــدة جــرى
ّ
تفنيدها خالل املؤتمر تتعلق بتنفيذ
القرار القضائي الصادر عن املحكمة.
ف ــاألخـ ـي ــرة أصـ ـ ـ ــدرت فـ ــي  30ن ـي ـســان
امل ــاض ــي ق ـ ــرارًا بــإس ـقــاط ح ــق األم في
حـضــانــة الـطـفــل وإع ـطــائــه لطليقها،
علمًا أن املادة  15من قانون الحضانة
ّ
تنص على انتهاء مدة الحضانة لدى
ّ
األم «متى ما أتم الصغير أو الصغيرة
الثانية عـشــرة مــن عمرهما بالسنني
الشمسية».
وبحسب «االت ـحــاد اللبناني لرعاية
الـطـفــل وشـبـكــة حـقــوق األس ـ ــرة» ،أتــت
طــريـقــة تنفيذ الـحـكــم مخالفة لبنود
ات ـفــاق ـيــة ح ـمــايــة ح ـقــوق ال ـ ّط ـفــل الـتــي
أبرمها لبنان مــن دون تحفظ ،لجهة
ال ـل ـجــوء إل ــى ال ـق ــوى األم ـن ـيــة لتنفيذ
وترويع الطفل باقتحام منزله
الحكم ُ
ب ــال ـق ــوة املـ ـف ــرط ــة .وال ــاف ــت م ــا أش ــار
إلـيــه املــؤت ـمــرون مــن أن تنفيذ الحكم
حصل خالل عطلة رسمية ،إذ صادف
أول أي ــام ال ـع ـيــد .وأش ـ ــارت نـيـكــوالس
ف ــي ه ـ ــذا الـ ـص ــدد إل ـ ــى امل ـ ـ ــادة  16مــن
ّ
الفصل الرابع املتعلق بالحضانة في
ّ
الـقــانــون الـشــرعــي ،والـتــي تـنــص على
أن ــه ف ــي ح ــال ان ـت ـهــاء م ــدة الـحـضــانــة
قـبـ ّـل انـقـضــاء ال ـعــام الــدراســي للطفل،
«فإنها ُت ّ
مدد حكمًا حتى نهاية العام
الدراسي .وهذا لم يحصل في حالتنا.
إذ ط ـل ــب ت ـن ـف ـيــذ إس ـ ـقـ ــاط ال ـح ـضــانــة

نادي األردوينو في المنية
ساندي الحايك

تقرير

قتل عجوز وزوجته في عيناتا
داني األمين
عثر في بلدة عيناتا (بنت جبيل) أمس على رامــز محمد علي درويش
(مواليد  )1931وزوجته السورية غازية درويــش مقتولني في منزلهما
في حي السدر في البلدة .وبحسب مصدر أمني ،فقد بدت آثار الضرب
يبدو أن الزوجة قضت خنقًا .وعلمت
بآلة حادة على رأس املغدور ،فيما ُ
«األخبار» ان سوريًا مقيمًا في البلدة أوقف ليل أمس لالشتباه بصلته
باألمر.
وكان درويش وزوجته يقيمان في مبنى سكني صغير يقيم ولدهما مع
عائلته في قسم منه .ووفــق املعلوماتّ ،
يرجح أن الجريمة وقعت األحد
املاضي .وأبلغ نجل املغدورين القوى األمنية أنه سبق أن طرق باب منزل
والديه لكن أحدًا لم يفتح له ،فاعتقد بأنهما خارج املنزل الى أن بدأت رائحة
كريهة ّ
تعم املكان.
الجريمة األولى من نوعها في البلدة أثارت هلعًا بني سكانها .وأصدرت
بلديتها بـيــانــا تمنت فـيــه «الـتـعــامــل مــع ال ـحــدث بمسؤولية وع ــدم نشر
اشاعات وأخبار قبل أن تظهر نتائج التحقيقات» ،ولفتت الى أن «ما جرى
حدث جلل ،لكنه ال يدعو الى القلق من فلتان الوضع األمني في البلدة».

والتسليم للوالد في وقــت امتحانات
الطفل املدرسية».
ســرد هــذه املعطيات يــأتــي فــي سياق
طــرح مسألة مصير األوالد ،ضحايا
ّ
خالفات ذويهم ،في ظل غياب قانون
مدني لألحوال الشخصية يدرس كل
حالة على حدة لتجري دراسة القضية
ً
وإصدار الحكم ملصلحة الطفل أوال.
املـحـكـمــة الـسـنـيــة بـ ـ ّـررت ق ــرار إسـقــاط
الحضانة بـ «عدم أهلية األم» ،إال أنها
رف ـض ــت ف ـت ــح امل ـح ــاك ـم ــات وال ـت ــوس ــع
فــي التحقيقات املتعلقة بــالـشـكــاوى
امل ـقــدمــة مــن ال ــوال ــدة فــي ش ــأن النفقة
ّ
وغ ـي ــره ــا .إذ إن األم س ـبــق أن قــدمــت

ش ـكــاوى ضــد طليقها لالستحصال
على نفقة مــن دون أن تلقى تجاوبًا.
وسبق أن طلبت ّ
تنحي القاضي عن
القضية ،إال أن ذلك لم يحصل.
وتنص امل ــادة  25مــن قــانــون األحــداث
ع ـلــى أن ــه ي ـحــق ل ـقــاضــي األحـ ـ ــداث أن
ّ
يتخذ ملصلحة الحدث تدابير الحماية
ُ
ُ
إذا وجد في بيئة تعرضه لالستغالل
أو تـهــدد ســامـتــه أو أخــاقــه .وكــانــت
م ـن ـصــور ق ــد ت ـقـ ّـدمــت ف ــي 2018/5/1
ب ـم ـلــف ح ـم ــاي ــة س ـج ــل ل ـ ــدى مـحـكـمــة
األحـ ــداث فــي ب ـيــروت بــرقــم 2018/20
وأرف ـقــت بطلبها ع ـشــرات املستندات
ال ـ ـتـ ــي ت ـث ـب ــت واق ـ ـعـ ــة ال ـ ـضـ ــرب الـ ــذي
تـعــرضــت لــه مــع طفلها وم ــدى أهلية
الــوالــد لرعاية الطفل ،إال «أن محكمة
األح ـ ــداث ردت ال ــدع ــوى امل ــذك ــورة من
دون أي اطالع على املستندات املرفقة
ّ
ّ
التجمع.
بها» ،وفق ما أكد
ّ
ال ـ ـعـ ــارفـ ــون ب ــاملـ ـل ــف ي ـ ـ ــرون أن ت ـقــيــد
الـ ـقـ ـض ــاء املـ ــدنـ ــي بـ ـمـ ـق ــررات امل ـح ــاكــم
الــدي ـن ـيــة ،ي ـط ــرح تـ ـس ــاؤالت ع ــن مــدى
إمكانية إنصاف النساء واألطفال في
املحاكم الدينية.
حاليًا ،استأنفت منصور الحكم ،لكن
املحكمة ّ
ردت طلبها املتعلق بتنفيذ
قرار إسقاط الحضانة وتسليم الطفل.
ولـفـتــت األم ال ــى أن ــه يـجــري التعاطي
مـ ــع ال ـ ـقـ ــرار ك ـح ـك ــم مـ ـب ــرم ال يـخـضــع
إلع ــادة النظر .وفــي هــذا الـصــدد ،رأى
ّ
«التجمع» أنه «طاملا ال توجد إمكانية
ّ
للمس بمرجعية األحــوال الشخصية
س ـت ـب ـقــى الـ ـنـ ـس ــاء ال ـل ـب ـن ــان ـي ــات غـيــر
م ـح ـص ـنــات ،وم ــواط ـن ــات م ــن الــدرجــة
الثانية .وسيبقى العنف شائعًا ضد
الـنـســاء والـفـتـيــات ،وستبقى الثقافة
الـتـمـيـيــزيــة فــاع ـلــة ف ــي ح ـيــاة الـنـســاء
وم ـت ـح ـك ـمــة ب ـم ـن ـظــوم ـت ـنــا ال ـت ــرب ــوي ــة
والتربوية والتعليمية».
الجدير ذكره أنه بعد انتشار الفيديو
وتـفــاعــل قـضـيــة األم وول ــده ــا ،عمدت
املحكمة الشرعية السنية إلــى تغريم
ّ
األم بـسـبــب طـلـبـهــا ال ـســابــق املـتـعــلــق
بتنحية الـقــاضــي ال ـشــرعــي ،مــا طــرح
تساؤالت عدة عن «استفاقة» املحكمة
على الطلب ّ
املقدم منذ أسابيع.

الرغبة لدى عدد من شبان املنية ـ ـ طرابلس في
تعلم أنظمة تشغيل الروبوت دفعت الناشطني
طارق املبيض وحسن محيش لتأسيس نادي
«أردوي ـ ـنـ ــو» .والـ ــ«أردويـ ـنـ ــو» ع ـب ــارة ع ــن لــوح
تـطــويــر إلـكـتــرونــي مصمم لتسهيل اسـتـخــدام
اإللكترونيات التفاعلية في املشاريع املتعددة
ال ـت ـخ ـص ـصــات وي ـع ـت ـمــد ع ـل ــى ل ـغ ــة ال ـبــرم ـجــة،
ويمكن توصيله ببرامج مختلفة على الحاسب
الشخصي .ويعد من أبرز األنظمة املستخدمة
ف ــي امل ـج ــال ال ـص ـنــاعــي ال ـتــي ب ــدأ اسـتـخــدامـهــا
ف ــي ال ـس ـن ــوات األخـ ـي ــرة ف ــي امل ـج ــال التعليمي
فــي بعض امل ــدارس حيث يـجــري التركيز على
الجانب النظري من دون الجوانب التطبيقية.
مــن ه ـنــا ،ات ــت ف ـكــرة ال ـن ــادي ،بـحـســب محيش،
إليـ ـج ــاد م ـس ــاح ــة ش ـب ــاب ـي ــة م ـش ـت ــرك ــة ل ـت ـبــادل
املعارف والخبرات بشأن تطوير أي فكرة إلى
عمل الكتروني وتحويله إلى ابتكار.
وق ـ ــد سـ ـب ــق مل ـح ـي ــش أن اخـ ـ ـت ـ ــرع آل ـ ــة ط ـبــاعــة
يـجــري التحكم فيها عــن ُبـعــد مــن خ ــال نظام
«أردوينو» ،وهو يواكب كل جديد عبر املنصات
اإللكترونية واملشاركة في ورشات تدريبية.
باكورة نشاطات النادي ورشة تدريبية لتعلم
أس ــاسـ ـي ــات وم ـ ـبـ ــادئ ب ــرم ـج ــة اإلل ـك ـت ــرون ـي ــات
تستمر على مدى شهر كامل (من  15آب لغاية
 15أي ـلــول) ،سـ ُـيـشــارك فيها عــدد مــن األســاتــذة
املـتـخـصـصــن ف ــي ه ــذا امل ـج ــال ،وف ــق املـبـيــض.
ويقول« :النادي هو األول من نوعه وهو يسهم
فــي اكـتـشــاف مــواهــب شــابــة ال تـحـظــى بفرص
التعبير عن طاقاتها وأحالمها».
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تطلق مؤسسة الفكر العربي ،الرابعة
بعد ظهر اليوم ،في بيت األمم املتحدة ـ ـ
ّ
العربي العاشر للتنمية
االسكوا ،التقرير
ّ
الثقافية بعنوان «االبتكار أو االندثار»،
ُ
سنوي تصدره ّ
ّ
املؤسسة منذ
وهو تقرير
ّ
عام  2008حول واقع التنمية الثقافية في
ّ
العربيةُ .يعنى التقرير بوصف ّ
أهم
الدول
الثقافية في البلدان العربيةّ
ّ
مظاهر التنمية
ّ
األساسية
وتحليلها من خالل بنياتها
ّ
ّ
ْ
سنويًا
الثقافية
ورصد واقع التنمية
ْ
وترجمة هذا الرصد باألرقام والبيانات
والتحليالت.
¶¶¶

تنظم بلدية جبيل النسخة الرابعة لـ
«مهرجان النبيذ في األبيض والزهري»،
برعاية النائب زياد الحواط وبالتعاون مع
بنك بيروت ،عند رصيف ميناء جبيل،
حتى منتصف الليل.
¶¶¶
ينظم مركز الرعاية الصحية األولية في
بلدية الغبيري ،بالتعاون مع الهيئة الصحية
اإلسالمية ،يومًا صحيًا مجانيًا من الثامنة
والنصف صباح اليوم وحتى الواحدة ظهرًا.
وتشمل الخدمات املقدمة معاينات وأدوية
مجانية في امراض القلب والسكري وطب
األطفال والعائلة والصحة العامة واالمراض
النسائية ،إضافة الى حسم  %50على
التحاليل املخبرية .العنوان :الشياح ،شارع
حسن كنج ،مبنى البلدية السابق ،مقابل
بنك .MEAB

هيثم(
)الموسوي

¶¶¶
توقع مصلحة سكك الحديد والنقل
املشترك بروتوكول تعاون مع وزارة الثقافة
والسياحة التركية ،عند الواحدة من بعد
ظهر اليوم ،لتنفيذ مشروع «ترميم محطة
سكة حديد امليناء في طرابلس» ،في مكتب
املديرية العامة للمصلحة ،مارمخايل ،طريق
النهر.
¶¶¶

التعاقد مع أساتذة
في طب «اللبنانية»

الالمساواة
في التصاميم التوجيهية

سيمبوزيوم حاصبيا
لرسم الطبيعة

أعلنت الجامعة اللبنانية حاجتها إلى
التعاقد مع أساتذة من حملة الدكتوراه
( )phdوأطباء اختصاصيني لتدريس املواد
املدرجة أدناه في كلية الصحة العامة ،بمعدل
اختصاصي واحد لكل من االختصاصات
اآلتيةNutrition et Diététique, Informatique, :
Météorologie, Biostatistiques, Ortophonie
 .et Psychomotricitéكذلك طلبت طبيبًا واحدًا
لكل من اإلختصاصات اآلتيةBactériologie, :
Ophtalmology, Pneumology, Gastrology,
.Anesthesia, Traumatology and Neurology
وتقدم الطلبات لدى أمانة سر العمادة
ً
ابتداء من  2018/6/29لغاية
 الفنار، 2018/7/6ضمنًا.

ينظم «استوديو أشغال عامة» و«املفكرة
القانونية» ،اليوم وغدًا ،ندوة مشتركة
عن إنتاج الالمساواة في تنظيم
األراضي اللبنانية ،في دار النمر للفن
والثقافة .ويتخلل الندوة إطالق منشور.
وانطلق خالل العام الفائت مشروع:
بعنوان :العمران والقانون في محاولة
لدراسة اإلطار القانوني القائم لخرائط
استخدامات األراضي (أي التصاميم
التوجيهية) وتأثيرها على الحياة في
 15مدينة وبلدة هي :زغرتا ،املينا ،شكا،
حصون ،كوسبا ،البربارة ،زوق مكايل،
ّ
الدبية ،بعقلني ،عدلون،
الضبية ،الدامور،
العباسية ،النبطية ،قانا.

نظم «منتدى الفنان الجنوبي» و«تجمع
جماليات عربية للفنانني التشكيليني العرب»،
«السمبوزيوم الدولي االول لرسم الطبيعة في
لبنان» ،في منتزه «رأس النبع» عند ضفاف نهر
الحاصباني ،برعاية بلدية حاصبيا ،ومشاركة
 80فنانًا و 8مصورين فوتوغرافيني عرب من
العراق ،السعودية ،اإلمارات العربية املتحدة
فلسطني ولبنان ،اختاروا رسوماتهم ملواقع
أثرية وطبيعية ،تتميز بها مدينة حاصبيا
وخصوصًا قلعتها الشهابية ومواقع سوق
الخان ومجرى نهر الحاصباني .وعلى هامش
افتتاح املنتدى ،تحدث رئيس البلدية ،لبيب
الحمرا ،عن سعي البلدية لرفع التلوث عن
مجرى نهر الحاصباني.

افتتحت بلدية بشري بالتعاون مع منظمة
«اوكسفام» ،مكتب اإلرشاد والتوظيف
في البلدية لتقديم خدمات استشارية
وتوجيهية للباحثني عن عمل ووظائف
متوفرة في املنطقة ،من خالل إنشاء روابط
مناسبة بني أصحاب العمل والشباب ،وبناء
قدرات العمل بطريقة فاعلة .وسيساعد
املكتب الشباب في أصول كتابة السيرة
الذاتية وإجراء املقابالت مع أرباب العمل.
¶¶¶
تطلق بلدية الدكوانة وشركة  FAVالدليل
التجاري للبلدة ،في حفل تقيمه عند
السابعة من مساء الجمعة املقبل ،في
املدرسة الفندقية ـ ـ الدكوانة.

