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مجتمع

مجتمع
قضية فرضت مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان ،األسبوع الماضي ،زيادة مقطوعة بقيمة  45ألف ليرة على
المشتركين سنويًا بحجة دعم استكمال «منظومة المياه» التي تتضمن إنشاء سدود ومحطات تكرير لجر المياه
الى بيروت .في غياب استراتيجية مائية ،تلجأ المؤسسة والقيمون على السياسة المائية الى سياسة إنشاء
مصادر المياه الموجودة حاليًا كفيل بتحقيق «االكتفاء
السدود حصرًا ،فيما ّتؤكد الدراسات العلمية أن تطوير
ُ
المائي» ،وبكلفة تقل كثيرًا عن مئات ماليين الدوالرات التي تصرف على السدود

المياه متوافرة ...المشكلة في سوء إدارتــها
جديدة  -من درس املعطى الطبيعي،
من مياه سطحية وينابيع متفجرة
ً
أوال ،فاعتبرت حماية امل ـصــادر من
الـتـلــوث واالع ـتــداء والـســرقــة أولــويــة
قصوى ،وضبط الهدر في الشبكات
وتطوير املصادر والتفكير بالبدائل
اولى من انشاء السدود وأقل كلفة!

حبيب معلوف
ف ــي بـ ـي ــان لـ ـه ــا ،األس ـ ـبـ ــوع امل ــاض ــي،
أعلنت مؤسسة مياه بيروت وجبل
لـبـنــان إق ــرار زي ــادة عـلــى اشـتــراكــات
املـ ـي ــاه لـ ـه ــذا الـ ـع ــام ب ـم ـب ـلــغ مـقـطــوع
ق ــدره  45أل ــف ل ـيــرة لــدعــم استكمال
«مـ ـنـ ـظ ــوم ــة امل ـ ـ ـيـ ـ ــاه» بـ ـحـ ـل ــول س ـنــة
 .2022وت ـت ـض ـم ــن هـ ـ ــذه امل ـن ـظ ــوم ــة
تأهيل شبكات املياه غير الصالحة
وتـ ـ ـ ـج ـ ـ ــدي ـ ـ ــده ـ ـ ــا ،اسـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـح ـ ـ ــداث آبـ ـ ـ ــار
ومـ ـحـ ـط ــات تـ ـك ــري ــر ،املـ ـس ــاهـ ـم ــة فــي
مشروع جر مياه االولي الى بيروت،

تطوير المصادر
ليست عبارة تطوير املصادر كبديل
ُ
عن السدود نظرية تطلق في الهواء.
فاملصدر االســاس للقسم االكبر من
م ـي ــاه بـ ـي ــروت وس ــاح ــل املـ ــن يـمـكــن
تــأم ـي ـنــه م ــن ن ـبــع جـعـيـتــا اذا م ــا تم
تطويره .وهذا ما اكده تقرير البعثة
االملـ ــان ـ ـيـ ــة الـ ـت ــي ع ـم ـل ــت بـ ــن ع ــام ــي
 2006و 2014لحماية مغارة جعيتا
مــن الـتـلــوث ودراسـ ــة م ـصــادر املـيــاه
املتدفقة داخلها .إذ ّ
قدر حجم املياه
املتدفقة من املغارة بـ  1690ليترًا في
الثانية ،اي ما يقارب  146ألــف متر
مكعب في الـيــوم .وهــذا يعني تدفق
أكثر من ضعف التقديرات الرسمية
( 70ألف متر مكعب يوميًا) في شهر
الشحائح (ايـلــول)! وأكــد التقرير ان
الـكـمـيــة املـتـفـجــرة ش ـتــاء مــن امل ـغــارة
تـتـجــاوز مليون متر مكعب يوميًا،
وأن امل ـي ــاه امل ـتــدف ـقــة م ــن ال ـن ـبــع غير
مـحـصــورة جـيــدا ،بمعنى انــه يمكن
االستفادة من كميات أكبر من املياه
وج ــره ــا ال ــى ب ـي ــروت .ول ـفــت ال ــى أن
الـنـفــق ال ــذي ينقل املـيــاه الــى محطة
ضبية ال يستوعب كمية املياه كلها،
وك ــذل ــك االمـ ــر بــالـنـسـبــة ال ــى محطة
ضـبـيــه ال ـتــي ال تستطيع أن تعالج
اال كمية مـحــدودة مــن املـيــاه .وأشــار
التقرير إلى أن ما ال يقل عن  %30من

البعثة األلمانية قدرت حجم
المياه المتدفقة من مغارة
جعيتا بضعف التقديرات الرسمية
إنـشــاء محطة تكرير لــآبــار املالحة
التي تغذي بيروت الكبرى ،استالم
ثـ ـ ـ ــاث م ـ ـح ـ ـطـ ــات ت ـ ـكـ ــريـ ــر ل ـل ـص ــرف
الصحي ،استكمال مشروع سد جنة
ونقل املياه منه الى ضبيه .علمًا أن
رسم االشتراك زاد عام  2014من 236
ألف ليرة الى  296الفًا.
مشكلة مؤسسة مياه بيروت وجبل
لـبـنــان شـبـيـهــة بـمـشــاكــل مــؤسـســات
ال ـ ــدول ـ ــة الـ ـت ــي ال ت ـع ـم ــل مـ ــن ضـمــن
اس ـت ــرات ـي ـج ـي ــة ش ــامـ ـل ــة .ف ـل ــو كــانــت
لـهــذه املــؤسـســة (كـمــا ل ــوزارة الطاقة
وامل ـ ـيـ ــاه ول ـل ـح ـك ــوم ــات امل ـت ـع ــاق ـب ــة)،
استراتيجية فعلية إلدارة املياه غير
تلك التي اقرها مجلس الــوزراء عام
 2012من دون نقاش حقيقي ،لكانت
انطلقت  -قبل أي قرار بفرض رسوم

ُ
ليست عبارة تطوير المصادر كبديل عن السدود نظرية تطلق في الهواء (هيثم الموسوي)

املياه املتدفقة تتسرب قبل أن تصل
الــى محطة ضبية ،فيما ُيهدر %40
بسبب اه ـتــراء الـشـبـكــات .ولـفــت الى
إمكانية انشاء سد في منطقة داريا،
ّ
ف ــوق ن ـبــع جـعـيـتــا ،اذا ت ـطــلــب االم ــر
بـكـلـفــة ال ت ـت ـج ــاوز خـمـســن مـلـيــون
دوالر.
فلماذا لم تاخذ وزارة الطاقة واملياه
ومؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان
ب ـ ـهـ ــذه الـ ـت ــوصـ ـي ــات ال ـ ـتـ ــي ت ـس ــاه ــم
ب ــزي ــادة امل ـي ــاه امل ـتــوفــرة م ــن جعيتا
وحدها الــى الضعف؟ وملــاذا ال يزال
بند «معالجة الـهــدر فــي الشبكات»
على برنامجها ،بعد كل هــذه املــدة؟
وأل ــم يـكــن اول ــى مــن ان ـشــاء ال ـســدود
غ ـيــر الـ ـض ــروري ــة ،ت ـطــويــر امل ـص ــادر
ووقف هدر الشبكات والسرقات؟
أث ـب ــت ت ـقــريــر الـبـعـثــة األمل ــان ـي ــة عــدم
دق ــة االرقـ ــام الــرسـمـيــة ،وأن املشكلة
الحقيقية تكمن فــي «ادارة» الـثــروة
امل ــائـ ـي ــة ال فـ ــي قـ ـل ــة امل ـ ـ ـصـ ـ ــادر .كـمــا
اثبت صحة املــراهـنــة على التخزين
ال ـج ــوف ــي ل ـل ـم ـيــاه ال ع ـلــى الـتـخــزيــن
ال ـس ـط ـحــي ،وع ـل ــى ضـ ـ ــرورة حـمــايــة
املـصــادر الجوفية املتفجرة وحسن
توزيعها بدل البحث عن سد مجار
م ـ ـلـ ــوثـ ــة وحـ ـ ـص ـ ــره ـ ــا وتـ ـع ــريـ ـضـ ـه ــا
لـلـمــزيــد مــن الـتـلــوث والـتـبـخــر… ثم
إن ـشــاء مـحـطــات ملعالجتها واع ــادة
ضخها بــأكــاف مضاعفة وبنوعية
متدنية.
ال ــى ذل ــك ،اكـتـشـفــت الـبـعـثــة مـجــاري
اخـ ـ ــرى ت ـت ــدف ــق مـ ــن م ـ ـغـ ــارة جـعـيـتــا
(أح ــده ــا ب ـق ــوة  20أل ــف م ـتــر مكعب
يــوم ـيــا) يـمـكــن أن تـغـنـيـنــا ع ــن حفر
اآلبـ ـ ــار االرت ـ ــوازي ـ ــة امل ـك ـل ـفــة وإن ـش ــاء
السدود .استخدام مثل هذه املجاري
يمكن أن يغذي الشبكة الحالية التي
تـصــل م ـيــاه جعيتا بمحطة ضبية
بكميات إضافية ضخمة من املياه،
عـلــى أن تـسـتـخــدم األم ـ ــوال الـطــائـلــة
التي تنفق لحفر آبار ارتوازية (كلفة
حفر  3آبار بالقرب من مغارة جعيتا
بلغت ثالثة ماليني دوالر لسحب 9
آالف متر مكعب يوميا وضخها الى
منطقة كسروان) ،في تطوير الشبكة
وتوسيعها وضـبــط الـهــدر بكلفة ال
تـقــارن بكلفة حفر اآلب ــار االرتــوازيــة
وتـجـهـيــزهــا وتشغيلها ،وال تـقــارن
بــال ـك ـل ـفــة امل ـ ـقـ ــدرة ل ـس ــد ج ـن ــة (ن ـحــو
مليار دوالر) وسد شبروح (أكثر من
 60مليون دوالر لتخزين  7ماليني
متر مكعب من املياه غير الصالحة
للشرب!).
البعثة أشــارت أيضًا الــى إمكانيات

كـبـيــرة ج ــدا الكـتـشــاف م ـجــار أخــرى
ف ــي امل ـن ـط ـقــة امل ـم ـت ــدة ف ـ ــوق جـعـيـتــا
ً
وصـ ــوال ال ــى مـنـطـقــة اف ـقــا ال ـجــرديــة،
وهــي منطقة وصفتها بـ«مستودع
ل ـل ـث ـل ــوج» الـ ـت ــي تـ ـغ ــذي الـ ـخ ــزان ــات
الجوفية ،ويمكن استثمار معظمها
بـقــوة الجاذبية مــن دون حــاجــة الى
مـ ـضـ ـخ ــات وم ـ ـح ـ ـطـ ــات م ـع ــال ـج ــة…
بما يؤمن فائضا كبيرا لحاجاتنا
امل ــائ ـي ــة ،ويـغـنـيـنــا ع ــن ال ـحــاجــة الــى
مـ ـش ــاري ــع الـ ـ ـس ـ ــدود ،خ ـص ــوص ــا إذا
م ــا ت ــراف ــق ذل ــك م ــع س ـيــاســة تــوزيــع
وترشيد حكيمة.

اي ميزان مائي لبيروت؟
ام ــام ه ــذه املـعـطـيــات ،املـفـتــرض قبل
أي أمر آخر حصول مراجعة عميقة
للميزان املائي لبيروت الكبرى على
األقل ،وإلستراتيجية إدارة املياه في
لبنان.
ف ــاذا كــانــت املـصــادر املـتــوفــرة حاليا
ل ـب ـي ــروت ال ـك ـب ــرى وقـ ـس ــم م ــن جـبــل
لبنان (ســاحــل املــن على االق ــل) من
ن ـب ـع ــي ج ـع ـي ـتــا والـ ـقـ ـشـ ـق ــوش ت ـق ـ ّـدر
بـنـحــو  200أل ــف مـتــر مـكـعــب يوميًا
فــي فـصــل الـشـحــائــح ،ي ـضــاف اليها
فوار انطلياس (اكثر من  50ألف متر
مكعب) ،والى اآلبار على مجرى نهر
الكلب (نحو  150متر مكعب) ،ونبعي
عني الدلبة والديشونية (بني  30و40
مترا مكعبا ) وآبار بعبدا والدامور
الـ ـت ــي ض ــرب ـه ــا الـ ـتـ ـل ــوث وال ـت ـم ـل ــح،
ناهيك عن مصادر أخــرى ...سنكون
أم ــام كـمـيــات ال ب ــأس بـهــا مــن املـيــاه
في فصل الشحائح ،قياسا الى عدد
املشتركني فــي بـيــروت وجـبــل لبنان
(نحو  392ألف مشترك) .فيما تؤكد
دراســات هيدروجيولوجية امكانية
حفر آبار في مرج بسري ،بدل انشاء
سد سطحي ،كاحتياط استراتيجي
ف ــي ح ــال ت ــراج ــع امل ـت ـســاق ـطــات ،بما
ينسف كل االدعــاءات بوجود نقص
في امليزان املائي لبيروت وبالحاجة
الى السدود!
مؤسسة بيروت وجبل لبنان أشارت
في بيانها االخير إلى ان إجراءاتها
ســاه ـمــت ف ــي «وقـ ــف ع ـمــل  %30من
صـهــاريــج املـيــاه فــي مناطق بيروت
وج ـ ـبـ ــل ل ـ ـب ـ ـنـ ــان» .وهـ ـ ـن ـ ــا ،ي ـف ـت ــرض
تذكيرها بــأن مــن ينقلون املـيــاه في
الصهاريج ال يأتون بها من الخارج،
مما يؤكد أن املياه متوفرة في لبنان
من دون حاجة الــى السدود املكلفة،
وأن امل ـش ـك ـلــة ه ــي ف ــي س ــوء االدارة
والهدر والفساد.

تحقيق

ّ
الـ«تيربان»« :تسوية» بين محجبات والحجاب!

رحيل دندش
لــم تكن مــاك تعلم ،لــدى عودتها من
نيجيريا إلى لبنان قبل  6سنوات ،أن
ال ــ«ت ـيــربــان» (الـعـمــامــة) ال ــذي فرضت
ظ ــروف تـلــك ال ـب ــاد أن تــرتــديــه كـنــوع
م ــن الـ ـحـ ـج ــاب ،س ـي ـص ـبــح «م ــوض ــة»
في بلدها األم .حينذاك ،بــدت الشابة،
العائدة ّ
لتوها ،استثناء بني محجبات
متشابهات .ب ـ «الـعـمــامــة» الـتــي كانت
تـخـفــي ش ـعــرهــا ،وبـحـجــابـهــا ال ـقــادم
مــن ب ــاد أخـ ــرى ،كــانــت مـجـبــرة على
ُ
م ــواج ـه ــة واق ـ ـ ٍـع يـسـتـنـكــر م ــا اعــت ـبــر
«إساءة للحجاب».
ً
ل ــم يـ ــدم ذلـ ــك طـ ــويـ ــا .ش ـي ـئــا فـشـيـئــا
ص ـ ـ ــارت «اإلسـ ـ ـ ـ ـ ــاءة» الـ ـت ــي تــرتــدي ـهــا
«ستايل» لــدى معظم املحجبات .منذ
ع ــام ــن ،بــاتــت ك ــل «م ـح ــات الـحـجــاب
ال ـش ــرع ــي» تـ ــدرج م ــودي ــات مـتـعــددة
ل ـل ـ ـ «ت ـ ـيـ ــربـ ــان» ض ـم ــن ت ـش ـك ـيــات ـهــا،
وص ــارت بعض املـحــال تنفرد ببيعه

دون ســواهــا .هـكــذا ،انتشرت موضة
الـ«تيربان» وصار لها زبائن كثر .مع
الوقت ،تنوعت وظائفه ،فعدا عن كونه
ً
«ستايال عصريًا» ،بات أيضًا «ملجأ»
ملن يرتدين الحجاب ألسباب «عائلية
واج ـت ـم ــاع ـي ــة» ،كـعـبـيــر ال ـت ــي ل ــم تـعــد
مقتنعة بحجابها فــوجــدت ضالتها
ف ـيــه كـحــل أم ـث ــل« ،وإذا كــانــت الـغــايــة
اخفاء شعري فأنا ملتزمة بذلك!».
أول ظهور للـ«تيربان» ،كما هي حال
ـدد من
كــل منتج ،كــان على رؤوس عـ ٍ
الـنـجـمــات ال ـعــامل ـيــات ف ــي املـهــرجــانــات
وع ـل ــى ال ـس ـج ــادة ال ـح ـم ــراء .ســرعــان
م ــا ان ـت ـشــر كــآخــر ص ـي ـحــات املــوضــة
للمحجبات ولغيرهن .مع تلك العمامة،
صرنا نرى نوعًا مما يمكن تسميته
بـ«محاوالت ّ
الحد األدنى من الحجاب»
ُ
املـ ـنـ ـتـ ـش ــرة ف ـ ــي بـ ـع ــض امل ـج ـت ـم ـع ــات
اإلســامـيــة ،وهــي أن ــواع الحجاب التي
ً
إرضاء
تحاول االلتزام بتغطية الرأس
لرغبتني متناقضتني :اإللتزام الديني

ّ
العصري.
ومجاراة النمط
ان ـت ـشــار «ال ـع ـمــامــة» ك ــان طـفـيـفــا في
مـ ـح ــات ب ـي ــع لـ ـ ـ ــوازم امل ـح ـج ـب ــات فــي
الضاحية الجنوبية عــام « .2017أمــا
ال ـ ـيـ ــوم ف ـم ــا نـ ـك ــاد نـ ـع ــرض ب ـضــاعــة
ج ــدي ــدة ح ـتــى ت ـط ـيــر» ،ت ـقــول مــوظـفــة
ف ــي أح ــد ه ــذه امل ـت ــاج ــر ،م ـش ـيــرة إلــى
أن ال ــ«ت ـيــربــان» اج ـتــذب ع ــددًا ال بــأس
بـ ــه مـ ــن املـ ـحـ ـجـ ـب ــات ،خـ ـص ــوص ــا أن
ال ـك ـث ـي ــرات م ــن ال ـ ـ ـ «ف ــاش ــون ـي ـس ـت ــاز»
يــروجــن لــه عـبــر «ان ـس ـت ـغــرام» وغـيــره
م ــن وس ــائ ــل ال ـت ــواص ــل االج ـت ـمــاعــي.
وت ـض ـيــف أن أك ـث ــر ال ـل ــوات ــي يـخـتــرن
ارتــداءه «من اللواتي يرتدينه كمقدمة
لخلع الحجاب ،أو ألنهن غير مقتنعات
بالحجاب وال يستطعن خلعه لسبب
أو آلخر» .فيما تلجأ اليه بعض كبيرات
السن «كونه أريح» ،وبعض املحجبات،
في املناسبات« ،ليالئم الفستان الذي
يفسد مظهره بالحجاب العادي».
والـ«تيربان» ،كأنواع الحجاب األخرى،

في غالبيته ليس محلي الصنع ،وإنما
يستورد من مصر وتركيا ،واألخيرة
بــاتــت تـعــد بـلــد «املــوضــة اإلســامـيــة».
تـ ــراوح أس ـع ــاره ب ــن  10و 20دوالرًا
بحسب نوع القماش واألكسسوارات
ال ـ ـتـ ــي ي ـت ـض ـ ّـم ـن ـه ــا ،ف ـي ـم ــا ازدهـ ـ ـ ــرت
صـنــاعـتــه محليًا فــي بـعــض مشاغل
الضاحية.
فــي ك ـتــاب «إسـ ــام ال ـس ــوق» لباتريك
ه ــاي ـن ــي ،ي ـت ـح ــدث األخـ ـي ــر ع ــن تـغـيــر
ً
م ـظــاهــر ال ـح ـج ــاب وات ـ ـخـ ــاذه أش ـك ــاال
جــديــدة ،أو مــا عـ ّـبــر عنه بالـ«ستريت
وي ــر» اإلس ــام ــي  .streetwearوهــي
«أشكال خالية من السياسة ومنفتحة
عـلــى ال ـتــأث ـيــرات الـثـقــافـيــة األجـنـبـيــة»،
وهو «إن خال من السياسة وكان أقل
نضالية ،إال أنه يبقى ملتزمًا بمركزية
م ـب ــادئ ال ـح ـش ـمــة ،م ــع الـتـخـفـيــف من
حدتها مقارنة بحجاب الجيل األول».
وي ـخ ـل ــص ه ــاي ـن ــي ال ـ ــى أن «أنـ ـص ــار
إسالم السوق استثمروا الورع والقيم

الخاصة ليشكلوا حداثة مسلمة ترمز
إلى تراجع اآلمال العلمانية التي تدعو
إلى إسالم الشأن الخاص ،وفي الوقت
نـفـســه ت ــراج ــع امل ـش ــروع اإلس ــام ــوي
ذي الطبيعة الثقافوية الذي يدعو إلى
شمولية اإلســام لكل مناحي الحياة
من جهة أخرى».
بـ ــرأي الـسـيــد ّجـعـفــر فـضــل ال ـلــه فــإن
الـ«تيربان» يمثل نوعًا من «التسوية»
الـتــي تلجأ إلـيـهــا الـفـتــاة «للتحلل من
القيود الشرعية ،وتحافظ في الوقت
ن ـف ـســه ع ـل ــى ص ـل ــة م ــع مـجـتـمـعـهــا».
واع ـت ـبــر أن «ه ــذا ال ـن ــوع م ــن الـحـجــاب
اخ ـت ــراع ال يــدخــل ف ــي حـ ّـيــز الـسـفــور
حسب القيم االجتماعية ويحافظ على
الـخـيــط ال ــذي يـبـقــي الـصـلــة بــاالنـتـمــاء
االج ـت ـم ــاع ــي وإل ـ ــى ح ــد م ــا االن ـت ـم ــاء
الــدي ـنــي» ،بـمــا يـعــد ـ وف ــق فـضــل الـلــه ـ
تعايشًا بــاالكــراه بــن بعض الفتيات
ومجتمعهن الذي يقبل هذا النوع من
الحجاب على مضض.

كل محالت الحجاب الشرعي تدرج موديالت متعددة للـ «تيربان» ضمن تشكيالتها (مروان بو حيدر)
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حقوق

الجعفرية:
المحكمة
ُ
قصة حضانة أخرى تروى!
راجانا حمية
ال تنتهي قصص الحضانة في محاكم الـشــرع .كلما انتهت واحــدة فتحت
أخ ــرى ألم تـكــابــد لـلـحـفــاظ عـلــى حـضــانــة أطـفــالـهــا ،أو فــي أحـســن األح ــوال
الحصول على حقها برؤيتهم .فــي األمــس القريبُ ،سجنت خديجة نايف
في نظارة مخفر الغبيري ألنها أرادت رؤية أطفالها .قبلها بعامني سجنت
فاطمة حمزة بعدما رفضت تسليم وحيدها إلى والده الذي استحصل على
أطفال ،نحو مصير
حكم بحضانته .اليوم ،تسير هنا عواضة ،األم لثالثة
ٍ
ٍ
حكم صدر مؤخرًا عن املحكمة الجعفرية يحرمها من حقها
بسبب
مشابه،
ٍ
بأطفالها.
بــدأت القصة قبل عــامــن ،عندما نالت عــواضــة حكمًا بالطالق مــن زوجها
ال ـعــراقــي عـمــر امل ـش ـهــدانــي .يــومـهــا ،تـقــدمــت بــدعــوى أم ــام محكمة األح ــوال
الشخصية في األعظمية (بـغــداد) ،حصلت بموجبها على الحق بحضانة
أطفالها حكمًا مبرمًا ،كون «الوالد لم يتقدم بطلب استئناف للدعوى» ،تقول
عواضة.
من العراق إلى لبنان ،حملت ورقتها «الرابحة» وأعادت التأكيد على مضمونها
من خالل إعطائها الصيغة التنفيذية لدى محكمة استئناف بيروت .هكذا،
ّ
صدقت الحكم الصادر عن املحكمة
الـعــراقـيــة بــ«تــأيـيــد حـضــانــة املدعية
لـ ــأط ـ ـفـ ــال تـ ـ ـ ــاال ( )2009وعـ ـل ــي
( )2014ولني ( )2007وهم أوالدها
نقضت المحكمة حكمًا م ــن امل ــدع ــى عـلـيــه (…)» .ل ـك ــن ،لم
تكد فرحة األم تكتمل ،حتى جاءت
مبرمًا صدر في العراق
الصاعقة من املحكمة الجعفرية التي
ّ
ّ
محكمة
من
قًا
ومصد
تقدم الوالد أمامها بدعوى حضانة
استئناف بيروت!
أوالده .إذ قضت بـ«إلزامها بتسليم
أوالدها الثالثة لوالدهم (…)».
لـيـســت ه ــذه ق ـصــة اسـتـثـنــائـيــة في
املحاكم الجعفرية .لكن ما يميزها
أن ـ ـن ـ ــا أم ـ ـ ـ ــام حـ ـكـ ـم ــن ب ــال ـح ـض ــان ــة
متناقضني فــي قضية واح ــدة .واملشكلة ليست فــي الحكمني بحد ذاتهما،
بـقــدر مــا هــي مشكلة ت ـضــارب صــاحـيــات بــن املـحــاكــم .فـمــا ال ــذي يعنيه،
ً
ّ
ومصدق من أعلى
مثال ،أن يصدر حكم مبرم بالحضانة للوالدة في العراق
محكمة استئناف لبنانية ،ثم يأتي حكم من املحكمة الجعفرية لينسف ذلك
ً
جملة وتفصيال ويعيد الحضانة كاملة للوالد؟ وهو ما يعيد طرح السؤال
عن التناتش على الصالحيات بني املحاكم املدنية والشرعية ،وهو املوضوع
املفتوح منذ زمن طويل وال تبدو نهايته قريبة.
في املبدأ ،وبحسب القانون «ال يفترض أن يكون هناك تعارض بني الحكمني،
بل يفترض أن يكون هناك انسجام بينهما» ،يقول محامي املدعى عليها علي
فقيه .هذا على األقل ما يقوله القانون واملنطق ،أما ما حدث في  24نيسان
املاضي ،فقد سار مسارًا آخر «يجعلنا نطرح عالمات استفهام عما ّ
تغير
بني جلسات اإلستماع والحكم الذي عرفناه صدفة» ،يتابع فقيه.
على الطرف اآلخــر من القضية ،تقف وكيلة املدعي املحامية إقبال شعيب.
ت ــروي األخـيــرة قصة وص ــول املشهداني إلــى هـنــا .تـقــول بــأنــه «عندما كان
متزوجًا من املدعى عليها كتب باسمها نصف شقة في بلدة البرج الشمالي
(صور) ،على أن يكتب القسم اآلخر باسم أطفالها (…) كما كان يملك عقارًا
ً
في برج الشمالي .في تلك الفترة أقام الزوج توكيال عامًا لزوجته كونه يتنقل
بشكل دائم» .لكن« ،بعد الطالق أقدمت األخيرة على
خارج األراضي اللبنانية
ٍ
بيع العقار واإلستيالء على أمواله» ،مشيرة إلى أن «دعــوى نصب واحتيال
مرفوعة الـيــوم أمــام القضاء ،بعدما سرقت عــواضــة أمــوالــه» .غير أن مــا لم
تشر له شعيب أن الدعوى انتهت في القضاء بـ«اتفاقية مصالحة قضائية»،
وقعت عليها شعيب نفسها ،وتقاضى «بموجبها املشهداني  320ألف دوالر
استردها من شاري العقار».
أطفال يعيشون اليوم تحت
3
ثمة
الطليقني،
بني
بغض النظر عن الخالفات
ٍ
حكم تضارب الصالحيات بني القضاءين املدني والشرعي .هذا التعارض
يضعهم في خانة الالشرعيني ،إذ أنهم بال جوازات سفر وال إقامات تشرعن
وجــودهــم على األراض ــي اللبنانية ،بعدما انتهت إقاماتهم ولــم تستطع األم
تجديدها.
القضية الـيــوم فــي محكمة اإلسـتـئـنــاف ،بعدما قــدم محامي املــدعــى عليها
مراجعة قانونية إلبطال القرار .لكن ،قبل أن تسلك القضية هذا املسار ،ثمة
«خـطــأ» يــرصــده أحــد القضاة فــي املحكمة الجعفرية إذ أنــه «فــي حــال بلوغ
البنات سن التخيير ،تصبح دعوى الحضانة باطلة ويفترض أن يكون املسار
هو تقديم دعوى تخيير ،فإن اختار األوالد أحد الطرفني يصدر الحكم على
ً
أس ــاس ذل ــك» .وعـلــى هــذا األس ــاس ،يـعـ ّـد «الحكم الـصــادر بالحضانة باطال
وجائرًا إذا عرض على األطفال التخيير واختاروا األم» .وهذا قول مبرم.

