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مجتمع وإقتصاد
تقرير يوجد شبه اتفاق بين المنظمات الحقوقية والنسوية على رفض «تجريمط االشخاص الذين يقدمون الخدمات
الجنسية ،وال سيما النساء واالطفال الذين غالبا ما يكونون ضحايا االستعباد واالتجار بالبشر ،فهؤالء يحتاجون الى
الحماية ال العقاب .اال ان الخالف يقع بين تيارين رئيسين :واحد يدعو الى التنظيم القانوني لما يسميه «العمل
الجنسي» كسبيل لحماية العاملين فيه ،والثاني يرى في ّالتنظيم حماية الطر الجريمة المنظمة وتكريسا
ّ
دوني ومنفذ لرغبات الرجل ...هذا الخالف عكسته المواقف
الستغالل المرأة وتسليعها وإبقائها في موقع
المتباينة بين منظمة «كفى عنف واستغالل» ومنظمة «هيومن رايتس ووتش» ،على خلفية بيان اصدرته
االخيرة تحت عنوان «سوريات ّ
معرضات لخطر االتجار الجنسي في لبنان»

ُ
سجال بشأن تنظيم الدعارة :حماية للنساء أم لمستــ
هديل فرفور
ال ـ ـ ـخـ ـ ــاف بـ ـ ـش ـ ــأن كـ ـيـ ـفـ ـي ــة ُمـ ـك ــافـ ـح ــة
االستغالل الجنسي واالتجار بالبشر
فــي لـبـنــان ،ج ــزء مــن نـقــاش عــاملــي لم
يخلص الى توجه موحد بعد .يدعو
البعض الى تنظيم "العمل الجنسي"
كاحد السبل لحماية العامالت فيها،
فـيـمــا ي ــرى الـبـعــض اآلخ ــر أن تنظيم
يعني إعطاء "الشرعية" لعمل
الدعارة
ُ
ّ
ّ
القوادين واملستغلني وتجار البشر،
وبالتالي تقديم الحماية القانونية
ل ـ ـهـ ــم ال ل ـ ـل ـ ـم ـ ـج ـ ـبـ ــرات ع ـ ـلـ ــى تـ ـق ــدي ــم
الخدمات الجنسية.
أواخر الشهر املاضي ،اصدرت منظمة
"هـيــومــن راي ـتــس وت ــش" بـيــانــا تحت
ع ـن ــوان "س ــوري ــات م ـعـ ّـرضــات لخطر
االت ـج ــار الـجـنـســي فــي ل ـب ـنــان" ،قالت
ّ
فـيــه "إن تـعــامــل الـحـكــومــة اللبنانية
ّ
مع اإلتجار الجنسي يتسم بالضعف
وغ ـيــاب الـتـنـسـيــقُ ،
وي ـع ـ ّـرض الـنـســاء
والـفـتـيــات للخطر" .وخلصت الــى ان
"تجريم العمل الجنسي ،الذي يجري
بــن بالغني بــالـتــراضــي يخلق أيضًا
م ـعــوقــات ت ـحــرم ال ـعــام ـلــن بالجنس
حـقــوقـهــم األس ــاس ـي ــة ،م ـثــل الـحـمــايــة
م ــن ال ـع ـن ــف ،والـ ـع ــدال ــة ف ــي مــواج ـهــة
االنـ ـتـ ـه ــاك ــات ،والـ ـخ ــدم ــات الـصـحـيــة
األسـ ـ ــاس ـ ـ ـيـ ـ ــة" ،واضـ ـ ــافـ ـ ــت ان "اك ـ ـ ـ ــراه
الشخص على توفير خدمات جنسية
هو الــذي يجب ان يكون ُم ّ
جرما ،وان
يالحق قضائيا".
ج ــاء ب ـيــان مـنـظـمــة "ه ـيــومــن راي ـتــس
وتش" ملناسبة اليوم العاملي ملناهضة
اإلت ـج ــار ب ــاألش ـخ ــاص ،واس ـت ـنــد إلــى
قضية "شي موريس" في آذار املاضي،
ع ـنــدمــا ج ــرى ت ـحــريــر ن ـحــو  75فـتــاة
ّ
يتعرضن ألبشع أنــواع
ســوريــات كــن
االسـتـعـبــاد الجنسي عـلــى يــد شبكة
ُ
منظمة من ّ
القوادين وت ّجار البشر.
ُ ّ
أم ـ ـ ـ ــس ،ردت مـ ـن ــظـ ـم ــة "ك ـ ـفـ ــى ع ـنــف
واسـ ـتـ ـغ ــال" ع ـل ــى "ه ـي ــوم ــن راي ـت ــس
ً
ووتـ ـ ـ ـ ــش" ،مـ ـشـ ـي ــرة إلـ ـ ــى أن ُمـ ـق ــارب ــة
األخيرة بشأن كيفية مواجهة الدعارة
تـضـلـيـلــة وذات تـحـلـيــل ض ـع ـيــف ،اذ
تــوحــي بأنها تــدعــو الــى عــدم تجريم
"صناعة الــدعــارة بمجملها ،واملضي
ّ
قدمًا بتنظيمها ،مع العلم أنها تتألف
م ــن ق ـ ـ ّـوادي ـ ــن ووس ـ ـطـ ــاء وم ـتــاجــريــن
ب ــال ـب ـش ــر ،ومـ ــن م ـ ّ
ـؤسـ ـس ــات ت ـجــاريــة
ت ــرب ــح مـ ــن وتـ ـ ـ ـ ـ ّ
ـروج ل ـ ـلـ ــدعـ ــارة ،وم ــن

املمارسات الجنسية ،الذين،
مشتري
َ
لوال وجودهم ،ملا كانت هذه الصناعة
ً
م ــوج ــودة أصـ ـ ــا" .وت ـس ــاء ل ــت "ك ـفــى":
ه ــل ت ــدع ــو ه ـي ــوم ــن رايـ ـت ــس ووت ــش
إلى تبرئة هــؤالء وإعطائهم حصانة
قانونية واجتماعية؟
ي ـس ـت ـعــرض بـ ـي ــان م ـن ـظ ـمــة "ه ـيــومــن
راي ـتــس ووت ــش" وقــائــع حــادثــة "شــي
مــوريــس" ،ليخلص الــى أن السلطات
ك ــان ــت عـ ـل ــى عـ ـل ــم ب ــأعـ ـم ــال اإلتـ ـج ــار
بــاألشـخــاص الـتــي حــدثــت سابقا في
" ُش ــي م ــوري ــس"ُ ،مـ ـع ــددة الـتــوقـيـفــات
امل ـ ـت ـ ـكـ ــررة ملـ ــوريـ ــس ج ـع ـج ــع" ،رأس"
الشبكة ،التي كانت توقيفات "مؤقتة".
ت ـن ـط ـلــق ال ـب ــاح ـث ــة ف ــي حـ ـق ــوق امل ـ ــرأة
ّ
ف ـ ُـي امل ـنــظ ـمــة ،س ـكــاي وي ـل ــر ،م ــن هــذه
الــن ـق ـطــة لـتـخـلــص الـ ــى أن "إك ـت ـشــاف
اإلتجار باألشخاص في شي موريس
تـكــرارا ،على مــدار السنوات املاضية،
ي ــدف ــع ل ـل ـت ـســاؤل ع ــن فــاعـلـيــة تـعــامــل
ً
السلطات مع املوقف"ُ ،مشيرة الى أنه
"عـلــى لـبـنــان مــراجـعــة كيفية تعامله
مــع اإلت ـج ــار بــاألش ـخــاص ،واإلت ـجــار
الجنسي بشكل عام" .تكشف املنظمة
أن الـعــديــد مــن الـنـســاء الـلــواتــي جرى
إنقاذهن من "شي موريس" و"سيلفر-
ُ
ّ
بــي" أفــرج عنهن من دون استجواب،
ُ
ومن دون أن تعرض عليهن الحماية
ً
أو الــوصــول الــى مالجئُ ،مشيرة الى
أن ــه "جـ ــرى ال ـت ـقــاط بـعــض الـضـحــايــا
مـ ــن ج ــدي ــد مـ ــن ق ـب ــل آس ــريـ ـه ــن ،قـبــل
ت ـح ــري ــره ــن ل ـل ـم ــرة ال ـث ــان ـي ــة ع ـل ــى يــد
ُع ـن ــاص ــر ال ـ ـشـ ــرطـ ــة" .ي ـس ـت ـعــن ب ـيــان
ُ
ّ
ـأن تجريم
املنظمة بـشـهــادات تفيد ُبـ ّ
العمل الجنسي في لبنان يمثل عائقا
ك ـب ـي ــرا ي ـم ـنــع ض ـح ــا ُي ــا اإلت ـ ـجـ ــار مــن
التبليغ عن الجرائم املرتكبة ّ
ضدهن،
ُ
لتعلن املنظمة موقفها الواضح إزاء
هذه القضية" :معارضة تجريم العمل
ال ـج ـن ـســي ال ـ ــذي ي ـج ــري ب ــن بــالـغــن
بالتراضي" .هذا املوقف ،دفع ُمنظمة
"كفى" الى إصدار بيان ّ
ردت فيه على
ُمقاربة املنظمة.
ت ـ ـ ــرى "ك ـ ـف ـ ــى" أن "ه ـ ـيـ ــومـ ــن رايـ ـت ــس
ووت ـ ـ ــش أغ ـف ـل ــت املـ ـنـ ـظ ــار ال ـج ـن ــدري
ّ
ف ــي تــوصـيـتـهــا هـ ــذه ،اذ تـكــلـمــت عن
العمل الجنسي والعاملني فيه ،وكأن
ه ــذه ال ـظ ــاه ــرة ال ت ـط ــاول ع ـلــى نحو
أس ــاس ــي ن ـس ــاء وفـ ـتـ ـي ــات ،وكـ ـ ــأن مــن
يـشـتــري امل ـمــارســة الـجـنـسـيــة ليسوا
ب ـش ـك ــل شـ ـب ــه م ـط ـل ــق رجـ ـ ـ ـ ــاال .ف ـه ــذه

ّ
ّ
املتضرر
الحيادية ال تظلم إال
اللغة
مـنـهــا ،وت ـعـ ّـبــر عــن إغ ـفــال -أو ضعف
فـ ــي -تـحـلـيــل جـ ـن ــدري ُمـ ـ ــدرك لـغـيــاب
ّ
والهوة الجندرية في مجال
املساواة
الدعارة أيضًا .من ناحية أخرى ،وفي
النظر إلى الدعارة وتسميتها العمل
ال ـج ـن ـس ــي ،ت ـب ـ ّـس ــط ه ـي ــوم ــن راي ـت ـ ّـس
ووتـ ـ ـ ــش املـ ـس ــأل ــة ب ـ ّ
ـرمـ ـتـ ـه ــا وتـ ـغ ــض
ً
الطرف عن كون الدعارة مجاال مليئًا
ً
بالعنف ،ومجاال قائمًا على استغالل
وتسليعها وإبقائها في موقع
املــرأة
ّ
دونـ ّـي ومنفذ لرغبات الــرجــل" .تشير
"كـ ـف ــى" الـ ــى "أن ال ـغــال ـب ـيــة ال ـســاح ـقــة
يدخلنها
مــن الـنـســاء فــي الــدعــارة لــم
ّ
ّ
ألنـ ـه ــن اخ ـت ــرن ـه ــا أو رغ ـب ـن ـه ــا ،إن ـم ــا

ّ
دخـلـنـهــا لـقــلــة ال ـخ ـي ــارات" ،وتضيف
"م ـ ــا ق ـي ـمــة ال ــرض ــى ف ــي مـ ـج ــال قــائــم
ّ
املهمشات واملنبوذات
على ّاستغالل
وامل ـعــن ـفــات واملـ ـه ــاج ــرات ،وق ــائ ــم في

تنظيم الدعارة لم
يقض على االستغالل
ِ
في بعض البلدان

أصـلــه عـلــى فـعــل عـنـفـ ّـي هــو ممارسة
جنسية ّ
ّ
بقوة املــال؟" ،وترى ان منطق
ّ
"هيومن رايتس ووتش" يصل الى "أن
ّ
تتعرض لعنف من شريكها
أي امرأة
أو زوجها وهــي قابلة بالواقع وغير
ثائرة عليه ،يرتقي ما يحصل معها
إلــى فعل مقبول وغـيــر جــرمــي إذ إنه
يحصل بني بالغني بالتراضي".
ّ
يـ ّ
ـرد مدير مكتب املنظمة فــي بيروت
ن ــدي ــم حـ ـ ــوري ب ــالـ ـق ــول ان ال ـت ـجــريــم
يـعـنــي ُح ـك ـمــا خ ـلــق م ـع ـ ّـوق ــات تـحــول
دون حماية الضحاياُ ،مشيرا الى أن
"السلطات تميل الــى تصوير جميع
ال ـن ـس ــاء ب ـم ـجــال الـ ــدعـ ــارة ،ح ـتــى من
ُي ـت ــاج ــر ب ـهــن وي ـت ــم إس ـت ـغــال ـهــن في

هيومن رايتس :السلطات تميل الى تجريم حتى من ُيتاجر بهن (مروان طحطح)

نقابات
ّ
رابطة الموظفين :نزاع قضائي يعلق نتائج االنتخابات
فاتن الحاج
حتى اآلن ،لم تنتخب الهيئة اإلدارية
لـ ــراب ـ ـطـ ــة م ــوظـ ـف ــي اإلدارة ال ـع ــام ــة
رئيسها وأعـضــاء هيئة املكتب ،رغم
م ـ ـ ــرور ث ــاث ــة أس ــابـ ـي ــع ع ـل ــى إن ـج ــاز
االنتخابات النقابية.
وكـ ــان ال ـخ ــاف ب ــن املــوظ ـفــن بـشــأن
تـ ـمـ ـثـ ـي ــل اإلدارات ال ـ ـ ـعـ ـ ــامـ ـ ــة ،ع ـل ــى
خـلـفـيــة تـفـسـيــر امل ـ ــادة  4م ــن الـنـظــام
الــداخ ـلــي ،إذ انـقـسـمــوا بــن قــراء تــن
الحتساب النتائج .فاللجنة املكلفة

اإلشـ ـ ــراف ع ـلــى االن ـت ـخ ــابــات املــؤلـفــة
م ــن داهـ ــج امل ـق ــداد ون ـق ــوال امل ـع ـمــاري
وفـ ـ ـ ــؤاد خ ـ ــري ـ ــزات ،ط ـب ـق ــت الـت ـعـمـيــم
ال ـ ـ ـ ــذي أصـ ـ ــدرتـ ـ ــه الـ ـهـ ـيـ ـئ ــة اإلداري ـ ـ ـ ـ ــة
السابقة لجهة اختيار  9ممثلني لـ9
وزارات ،مــن دون أن يكون هــؤالء قد
نــالــوا بــال ـضــرورة ال ـعــدد األع ـلــى من
األصوات .وقد رفعت اللجنة تقريرها
ب ــال ـن ـت ــائ ــج إلـ ـ ــى وزارة ال ــداخـ ـلـ ـي ــة،
وق ـ ــد ت ـض ـمــن أسـ ـم ــاء ال ـف ــائ ــزي ــن فــي
االنـ ـتـ ـخ ــاب ــات .الـ ــافـ ــت فـ ــي ال ـت ـقــريــر
ال ــرس ـم ــي ورود اسـ ــم م ــي م ــزه ــر من

ً
وزارة ال ــزراع ــة ب ــدال مــن مسلم عبيد
من املعهد الوطني لإلدارة ،الذي ّكان
فــائـزًا فــي املحضر األول ال ــذي وقعه
عـضــوا اللجنة داه ــج امل ـقــداد ونقوال
املعماري .يشرح املقداد لـ «األخبار»
ّ
أن ه ــذا امل ـح ـضــر غ ـيــر رس ـم ــي ،وهــو
م ــوق ــع م ــن ع ـض ــوي ــن فـ ـق ــط ،إذ تـبــن
لنا في ما بعد أنه ال يمكن احتساب
املــوظــف فــي املـعـهــد الــوطـنــي ل ــإدارة
ً
ممثال إلدارة عامة.
ال ي ـج ــد ال ــرئ ـي ــس ال ـس ــاب ــق ل ـلــراب ـطــة
م ـح ـم ــود حـ ـي ــدر أي مـ ـب ــرر ل ـتــأخ ـيــر

انتخابات هيئة املكتب بعد تسليم
النتائج ّالرسمية ل ــوزارة الداخلية.
وي ــؤك ــد أن ــه اع ـت ــرض شـخـصـيــا على
تدخل املوفدين من القضاء املستعجل
في أمور خارج املهمات املوكلة إليهم.
ال ـه ـي ـئــة اإلداريـ ـ ـ ــة ال ـج ــدي ــدة تـنـتـظــر،
ب ـح ـســب رئ ـي ـســة ال ـس ــن ن ـ ــوال ن ـصــر،
أن تـ ــزودهـ ــا ال ـل ـج ـن ــة املـ ـش ــرف ــة عـلــى
االن ـ ـت ـ ـخـ ــابـ ــات ال ـن ـت ـي ـج ــة ال ــرس ـم ـي ــة
ل ــان ـت ـخ ــاب ــات ،ك ــي ت ـح ــدد األس ـب ــوع
املقبل مــوعـدًا لجلسة انتخاب هيئة
امل ـ ـك ـ ـتـ ــب .وعـ ـلـ ـم ــت «األخ ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ــار» أن ــه

سيجري تقديم طعون بالنتيجة بعد
تبلغها رسميًا.
ْ
ل ـكــن ثـمــة مـعـتــرضــون عـلــى الـنـتــائــج
ي ـق ــول ــون إن ـ ــه ل ـي ــس هـ ـن ــاك إم ـكــان ـيــة
مـ ــوضـ ــوع ـ ـيـ ــة النـ ـ ـتـ ـ ـخ ـ ــاب ال ــرئـ ـي ــس
وأعـ ـ ـض ـ ــاء املـ ـكـ ـت ــب ،قـ ـب ــل أن يـحـســم
القضاء املستعجل النتيجة النهائية.
ي ـقــول ط ــارق بـ ــرازق م ــن وزارة امل ــال:
«ب ــالـ ـنـ ـسـ ـب ــة إلـ ـيـ ـن ــا املـ ـ ـ ـ ــادة ال ــرابـ ـع ــة
واضـ ـح ــة وال ل ـبــس ف ـي ـهــا ،إذ يمكن
الــوزارة الواحدة أن تتمثل بأكثر من
ً
وبناء عليه
مقعد في الهيئة اإلدارية،

