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مجتمع وإقتصاد
متابعة
ّ
الوالد يسقط حق ابنته
المغتصبة أمام القضاء
عبد الكافي الصمد
ق ـب ــل أسـ ـ ـب ـ ــوع ،ض ـ ّـج ــت ط ــراب ـل ــس.
أرب ـ ـعـ ــة شـ ـ ّـبـ ــان ي ـغ ـت ـص ـب ــون ف ـت ــاة
ّ
قــاصـرًا تبلغ مــن العمر ســتــة عشر
ـرات
ع ــام ــا .ي ـغ ـت ـص ـبــون ـهــا أربـ ـ ــع م ـ ّ
خ ــال ف ـتــرة ثــاثــة أش ـهــر فــي شــقــة
فــي منطقة ضهر الـعــن ،فيما هي
ساكتة بسطوة مجتمع.
تضج املدينة ّ
ّ
مجددًا،
بعد أسبوع،
ل ـك ــن ،هـ ــذه املـ ـ ـ ّـرة ب ــات ـج ــاه عـكـســي.
ّ
بـتـعـبـيـ ٍـر آخـ ــر ،م ـق ــزز .إذ قـ ـ ّـرر وال ــد
الفتاة (علمًا أنها تعيش في كنف
جـ ـ ّـدهـ ــا مـ ـن ــذ ّفـ ـت ــرة ط ــويـ ـل ــة ج ـ ـدًا)
أن ي ـس ـقــط حـ ــق اب ـن ـتــه الـشـخـصــي
ّ
أم ــام ال ـق ـضــاء ،ك ــأن شـيـئــا ّلــم يكن.
هكذا ،تنازل الرجل عن حــق ابنته
ف ــي االق ـت ـص ــاص م ــن ال ــذي ــن قـلـبــوا
ح ـي ــات ـه ــا رأس ـ ـ ــا ع ـل ــى عـ ـق ــب .وف ــي
ه ــذا اإلطـ ــار ،أش ــار مـحـ ّـمــد حافظة،
ّ
محامي الفتاة القاصر إلى أن «والد
الفتاة رفض تقديم أي ّادعــاء بحق
املــوقــوفــن» .حــافـظــة ،ال ــذي أصبح
ّ
ـام ال
بـعــد ه ــذا ال ــرف ــض م ـج ــرد م ـح ـ ٍ
يـقــدر أن يــرافــع عــن الـفـتــاة ،يستند
إلـ ـ ــى بـ ـع ــض مـ ــا جـ ـ ــاء فـ ــي «قـ ـ ـ ــرار»
ق ــاض ــي ال ـت ـح ـق ـي ــق فـ ــي ال ـق ـض ـي ّــة،
ن ــاج ــي الـ ــدحـ ــداح ،م ـش ـي ـرًا إل ــى أن ــه
بعد رفض الوالد «لم يعد لي الحق
بالدفاع عن الفتاة ،فــاألب بواليته
الجبرية أسقط حقه عن املوقوفني،
وبالتالي لــم تعد القاصر ّ
مدعية،
وهي ليست ّ
مدعى عليها ،ما يعني
ّ
أنه ال يجوز تمثيلها بمحام» .أمام
ّ
هــذا الــواقــع ،توجه املحامي صوب
املحكمة الشرعية ،بغية «تصحيح
الوضع القانوني الذي أدخلنا فيه
األب ،من خــال استصدار قــرار من
املـحـكـمــة الـشــرعـيــة ب ـعــزل األب من

املـ ـ ـ ــادة  86مـ ــن الـ ــدس ـ ـتـ ــور ،أي إق ـ ــرار
املوازنة بمرسوم ،إال أن هذه املصادر
أش ــارت الــى أن حسم األمــر يبقى بيد
رئـ ـي ــس م ـج ـلــس ال ـ ـنـ ــواب ن ـب ـيــه ب ــري،
وع ـ ّـب ــرت عــن اعـتـقــادهــا بــأنــه مستعد
للسير في هــذا الخيار في حــال جرى
ال ـتــوافــق عـلـيــه ،وال سـيـمــا أن الـطــرح
جـ ــاء هـ ــذه امل ـ ـ ّـرة م ــن ق ـبــل وزي ـ ــر امل ــال
املحسوب عليه.
ول ـك ــن ،ال تـنـحـصــر الـعـقــد ف ــي مسألة
االنـ ـتـ ـظ ــام الـ ـق ــان ــون ــي ،ب ــل أيـ ـض ــا فــي
عدم رغبة القوى السياسية املشاركة
فــي الـحـكــومــة ال ـخــوض فــي تعديالت
ض ــريـ ـبـ ـي ــة تـ ـصـ ـي ــب م ـ ـط ـ ــارح ت ـح ـقــق
ال ـ ـ ـثـ ـ ــروة .ب ـح ـس ــب م ـ ـصـ ــادر وزاري ـ ـ ـ ــة،
طــرح وزي ــر امل ــال إق ــرار سلسلة الرتب
والــرواتــب ،وبالتالي إقــرار اإلجــراءات
الضريبية التي ُوضعت بحجتها ،وال
سيما فرض الضريبة على البيوعات
ال ـع ـقــاريــة ورفـ ــع الـضــريـبــة عـلــى ربــح
ال ـ ـفـ ــوائـ ــد وشـ ـ ـم ـ ــول امل ـ ـ ـصـ ـ ــارف ب ـه ــا.
املعروف أن االجــراءات املذكورة ّ
أقرت
في الهيئة العامة ملجلس الـنــواب ،إال
أن الخالف على السلسلة دفع الرئيس
بــري إلــى إع ــان أن الجلسة النيابية
متواصلة ولم يقفل املحضر!
قــالــت امل ـص ــادر إن ال ــوزي ــري ــن ج ـبــران
ب ــاس ـي ــل وم ـح ـم ــد ف ـن ـيــش ّأيـ ـ ــدا ط ــرح
خليل ب ــإق ــرار االجـ ـ ــراءات الضريبية،
ّ
وتريث
كما ّأيد فنيش إقرار السلسلة
بــاس ـيــل ،فـيـمــا ص ـمــت مـمـثـلــو ال ـقــوى
األخ ــرى ،ولــم يـحــددوا موقفًا حاسمًا
من املسألتني ،ما عدا الوزير سجعان
قزي الذي طالب بتخفيض الضرائب
وزيادة الرسوم ،في حني ذهب الوزير
نبيل دوفريج الى اعتبار أن االصالح
ال ـح ـق ـي ـقــي ال يـ ـك ــون ب ــالـ ـض ــرائ ــب بــل
بـتـعــديــل ن ـظ ــام ال ـت ـقــاعــد ف ــي ال ــدول ــة،
ألنه بات مكلفًا ،معتبرًا أن إعادة طرح
السلسلة في ظل الظروف القائمة ّ
يعد
أمرًا خطيرًا!

واليته إلضراره بمصلحة القاصرة
وتعيني وصــي عليها غير أبيها»،
ع ـل ــى أن «أعـ ـ ـ ـ ــاود ّ
اإلدع ـ ـ ـ ـ ــاء بــاســم
الــوصــي وأسـلــك الـطــرق القانونية
كــافــة الـتــي أعـطــانــا ال ـقــانــون الحق
ً
بـسـلــوكـهــا ،آمـ ــا ت ـج ــاوب املحكمة
الـشــرعـيــة مـعـنــا بــالـســرعــة الــازمــة
منعًا لتفاقم الضرر».
بانتظار ما ستؤول إليه األوضاع،
تسري في املدينة منذ صباح أمس
أخـ ـب ــار ع ــن ت ـ ّـوج ــه لـ ــدى ال ـقــاضــي
ال ـ ــدح ـ ــداح إخ ـ ــاء س ـب ـيــل ال ـش ـبــان
األربـعــة بعد غـ ٍـد الخميس .غير أن

المحافظة على
حقوق الفتاة
وحمايتها هي
األولوية حاليًا

حافظة يضع هــذا األم ــر فــي خانة
«الخبريات» ،مشيرًا إلى أن «املدعى
عليهم ّ
إخالء سبيل
تقدموا بطلبات
يوم السبت املاضي ،إال ّأنه لم ُيبتّ
باألمر» .مع ذلك ،يستغرب «إصدار
ّ
قضية باتت
إخــاءات سبيل» ،في
ق ـض ـ ّـي ــة رأي ع ـ ــام ،وم ـ ـشـ ــددًا عـلــى
«ثقتنا بالقضاء اللبناني واملدعي
العام وقاضي التحقيق املسؤولني
ع ــن امل ـل ــف والـ ــذيـ ــن ه ــم م ــن خ ـيــرة
ق ـض ــات ـن ــا وأنـ ــزه ـ ـهـ ــم ،ونـ ـث ــق بـكــل
ال ـقــرارات الـتــي تـصــدر عنهم مهما
كان موضوعها».

جامعات

وقف أعمال التصحيح
في «إدارة األعمال»
ّ
في املقابل ،يوضح حافظة أن «بت
ط ـل ـبــات إخ ـ ــاء سـبـيــل املــوقــوفــن
إذا جــرت املوافقة عليها أو جرى
رفضها ،فسيكون ذلــك مــن ضمن
السلطة اإلستنسابية للقاضي،
وهـ ـ ــو لـ ـي ــس نـ ـه ــاي ــة املـ ـ ـط ـ ــاف ،بــل
إن هـ ـن ــاك جـ ـلـ ـس ــات كـ ـثـ ـي ــرة بـعــد
ص ـ ــدور الـ ـق ــرار ال ـظ ـن ــي» .ب ـ ــدوره،
أكــد نقيب املحامني في طرابلس،
فهد املقدم ،أن «قضية اإلغتصاب
التي حصلت في طرابلس ،اعتداء
على قاصر وتعد جناية ،وطلبات
إخـ ــاء الـسـبـيــل فـيـمــا ل ــو ج ــرت ال
يمكنها أن ّ
تغير في التوصيف».
وش ـ ــدد ع ـلــى أن «امل ـحــاف ـظــة على
ح ـ ـق ـ ــوق الـ ـ ـفـ ـ ـت ـ ــاة ومـ ـس ــاع ــدتـ ـه ــا
والوقوف إلى جانبها وحمايتها،
هـ ــي األولـ ـ ــويـ ـ ــة حـ ــال ـ ـيـ ــا» ،م ـش ـي ـرًا
إلـ ــى أن «ن ـق ــاب ــة امل ـح ــام ــن ســوف
ت ـت ــاب ــع ال ـت ـح ـق ـي ـق ــات ،ك ــي ت ـعــرف
مــا إذا كــانــت الـفـتــاة قــد تعرضت
لضغوط معينة» ،والفـتــا إلــى أنه
«م ــن الـخـطــأ أن ي ـجــري التحقيق
مع الفتاة القاصر من دون وجود
محام».
أما بالنسبة إلسقاط الوالد الحق
ال ـش ـخ ـص ــي ف ــذل ــك «ال ي ـغ ـ ّـي ــر فــي
توصيف حادثة اإلغتصاب» .وفي
هذا اإلطــار ،يشير أحد الناشطني
الـحـقــوقـيــن إل ــى أن «اإلغ ـت ـصــاب
بـحـســب امل ـ ــادة  504ع ـقــوبــات هو
ج ـنــايــة ،وإس ـق ــاط ال ـحــق ال ّينفي
الـ ـح ــادث ــة ووق ــوعـ ـه ــا ،ول ـك ــن ــه قــد
ي ــؤث ــر ف ــي م ــدة تــوق ـيــف املـتـهـمــن
وال ـح ـكــم الـ ـص ــادر» .وه ـن ــا ،يـعــود
ال ـ ـقـ ــرار ل ـل ـق ــاض ــي ول ـصــاح ـيــاتــه
اإلستنسابية ،وخصوصًا بعدما
ص ــارت القضية قضية رأي عــام.
فهل يقول القضاء كلمته العادلة؟

مسيرة

«كلنا بوجه العنصرية»
هديل فرفور
« ُم ـم ـن ــوع م ـنــع الـ ـتـ ـج ـ ّـول» ،يـقــول
امل ـلـ َـصــق الـصـغـيــر امل ـط ـبــوع على
ال ـجــدار الـقــريــب ُ مــن مبنى وزارة
ال ـ ـخـ ــارج ـ ـيـ ــة وامل ـ ـغ ـ ـتـ ـ ُـربـ ــن .ب ـعــد
دقــائــق ،انتشر هــذا امللصق على
ج ـ ـ ـ ــدران الـ ـ ـ ـش ـ ـ ــوارع ،ال ـ ـتـ ــي مـ ـ ّـرت
عـ ـب ــره ــا مـ ـسـ ـي ــرة «كـ ـلـ ـن ــا ب ــوج ــه
العنصرية» ،من األشرفية ،مرورا
بــالـســوديـكــو ،والـبـسـطــة وصــوال
حـ ـت ــى م ـب ـن ــى وزارة ال ــداخ ـل ـي ــة
والبلديات.

مشى عشرات الشبان والشابات
بني األحياء ُم ّ
نددين بالعنصرية
ُ
الـ ـت ــي «ت ـ ـ ـهـ ـ ـ ّـدد ال ـس ـل ــم األه ـ ـلـ ــي»،
ُ
ومـ ـط ــالـ ـب ــن بـ ــوقـ ــف االج ـ ـ ـ ـ ــراءات
ال ـع ـن ـصــريــة ال ـت ــي تـنـتـهــك أبـســط
ّ
بالتجول.
الالجئيني :الحق
حقوق ُ
ت ـن ــدي ــد املـ ـش ــارك ــن واملـ ـش ــارك ــات
طـ ــاول بـنـيــة ال ـن ـظــام «ال ـخ ـصــب»،
الـ ـ ـق ـ ــادر عـ ـل ــى خـ ـل ــق ال ـع ـن ـصــريــة
وتجديد أشكالها :نظام الكفالة،
اإلس ـت ـغ ــال ُف ــي ال ـع ـم ــل ،األح ـك ــام
العسكرية ،املداهمات العشوائية،
اإلذالل عـلــى ال ـحــواجــز ،اإلعـتـقــال
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التعسفي والتشغيل بالسخرة..
ُممارسات ينتهجها النظام قبل
ّ
«تتأجج
لكنها
األح ــداث األمنيةّ ،
عند أي مناسبة ُيغذيها خطاب
رسمي عنصري».
«على أمل أن يقرأ اللبنانيون هذه
امل ـل ـص ـق ــات» ،ي ـق ــول أح ــد الـشـبــان
ُ
لزميلته .تجيبه« :املهم أن يقرأها
الالجئون السوريون ُ
ويدركوا أن
الكره ليس حالة عامة في بلدنا».
ُت ّ
عد جملة الشابة «املحور» الذي
دار حوله هدف التظاهرة ،القول
لالجئني :لستم وحدكم.

تنديد ُ
المشاركين والمشاركات طاول بنية النظام «الخصب» ،القادر على خلق العنصرية (مروان بوحيدر)

حسين مهدي
الــى حــن ايـجــاد حــل ألزمــة الـطــاب الذين
منعوا مــن اج ــراء امتحان الــدخــول لكلية
ادارة األعمال في الجامعة اللبنانية ،قرر
وزيــر التربية الياس بو صعب وقــف كل
عمليات التصحيح مل ـبــاراة الــدخــول الــى
هذه الكلية.
ُ
أول من أمــس ،منع العشرات من الطالب
من الدخول الى قاعات االمتحان ،بعدما
ّ
نفذ عناصر القوة األمنية ومراقبو وزارة
التربية والجامعة اللبنانية أوامر صارمة
بمنع كل من ليس بحوزته بطاقة هوية،
وعدم االعتراف برخصة القيادة أو بطاقة
ال ـهــويــة م ــن دون صـ ــورة أو صـ ــورة عن
إخراج القيد.
أعلن بو صعب في تغريدة له على تويتر
أن التحقيق األول ــي ب ـ ّـن أن هـنــاك «نــاس
بسمنة وناس بزيت» ،واعدا بانصاف من
ظلم من الطالب .هذه التغريدة استدعت
ردا انـفـعــالـيــا م ــن عـمـيــد الـكـلـيــة غـســان
شـلــوق ،الــذي رأى أن الحديث عــن وجــود
«ناس بسمنة وناس بزيت» في الجامعة
هو «كــام غير صحيح إطــاقــا» ،مشيرا
فــي تصريح لــه الــى ّأن هــذه االمتحانات
تبقى أفضل من امتحانات «الفايت فايت،
والضاهر ضاهر» ،وامتحانات ال ــEcole
 ،»des fansك ـم ــا كـ ــرر ش ـل ــوق مــوقـفــه
الـســابــق عـنــدمــا ق ــال« :إذا ك ــان التمسك
بــالـقــوانــن واألن ـظ ـمــة فــي الـجــامـعــة ومنع
التزوير يعدان جريمة في نظر البعض،
فنعم هذه الجرائم».
الطريقة التي رد بها شلوق على بو صعب
ّ
وتــرت األجــواء كثيرا ،ودفعت األخير الى
اصدار بيان كشف فيه أن مباراة الدخول
تجري بناء على توجيهات عميد الكلية،
الذي «شدد على وضع األسئلة بمستوى
أدنـ ــى مـمــا كــانــت عـلـيــه ف ــي اإلمـتـحــانــات
الــرسـمـيــة لـلـشـهــادة ال ـثــانــويــة» .ورأى بو
صـعــب ف ــي ب ـيــان أن ــه «كـ ــان م ــن األج ــدى
لشلوق أن يرفع الظالمة عــن عــدد كبير
م ــن امل ــرش ـح ــن ل ــدخ ــول ال ـك ـل ـي ــة ،ال ــذي ــن
حــرمـهــم نتيجة ق ــراره الـجــائــر وتطبيقه
معايير اختلفت بــن مركز لالمتحانات
وآخـ ـ ــر» ،م ـش ـيــرا ال ــى أن «ال ـت ـل ـطــي خلف
البيانات التي ال تليق بمستوى العمادة
ال يـعـفــي الـعـمـيــد م ــن م ـســؤول ـيــة إع ـطــاء
فـ ـ ــرص مـ ـتـ ـس ــاوي ــة ل ـج ـم ـي ــع امل ــرش ـح ــن
وضمن معايير موحدة ال تميز بينهم».
وقال ان دور دائرة االمتحانات في وزارة
التربية محصور بوضع األسئلة واملراقبة
والتصحيح وإصــدار النتائج ،أما الجانب
التنظيمي املتعلق باملستندات املطلوبة
للمشاركة في املباراة ،فهو من مسؤولية
الـكـلـيــة ،وق ــد أشـ ــار ال ـب ـيــان ال ـص ــادر عن
بــو صـعــب ال ــى «ط ـلــب الـعـمـيــد مــن دائ ــرة
اإلمتحانات الرجوع إلى مندوب الجامعة
في كل القرارات املتعلقة بالسماح بدخول
املرشحني إلى املراكز».
الــوزيــر حسم موقفه بوقف كل عمليات
التصحيح وعــدم إصــدار أي نتائج «قبل
ع ــودة كـلـيــة ال ـع ـلــوم اإلق ـت ـصــاديــة وإدارة
األع ـم ــال عــن الـخـطــأ والـظـلــم ال ــذي طــاول
عـ ـ ــددا ك ـب ـي ــرا م ــن امل ــرشـ ـح ــن» ،مـطــالـبــا
مجلس الجامعة بإجراء تحقيق بما جرى
وتـحـمـيــل امل ـســؤول ـيــات «تـمـهـيــدا إلتـخــاذ
اإلجراءات املناسبة».

