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مجتمع وإقتصاد
ّ
متابعة تنتهي اليوم المهلة التي منحتها «حملة رفع سن الحضانة لدى الطائفة الشيعية» إلطالق سراح فاطمة
توسيع نطاق القضية
خمسة أيام بسبب رفضها التخلي عن ابنها .الحملة تسعى إلى ّ
حمزة ،األم المسجونة منذ ّ
عبر التركيز على مطلب رفع سن الحضانة ،وهي استقطبت الكثير من النساء في اعتصام نفذته السبت الماضي،
بما في ذلك ناشطات علمانيات يناضلن من أجل قانون مدني لألحوال الشخصية يساوي بالفعل بين النساء والرجال

قضية فاطمة حمزة:
ّ
حراك من أجل رفع سن الحضانة
هديل فرفور
ع ـنــدمــا ُس ـئ ــل ال ـق ــاض ــي ف ــي املـحـكـمــة
الـ ـجـ ـعـ ـف ــري ــة ،ج ـع ـف ــر كـ ــوثـ ــرانـ ــي ،عــن
الـ ُـحـكــم ال ــذي قـضــى بــإعـطــاء حضانة
طـفــل فــاطـمــة ح ـمــزة لــزوج ـهــا ،أج ــاب:
"قـ ــدرهـ ــا أنـ ـه ــا ج ـع ـف ــري ــة ،ولـ ـي ــس كــل
األحكام حلوة ،فهناك أيضًا األحكام
ّ
املرة" .أول من أمس ،وقفت الكثير من
األم ـهــات "الـجـعـفــريــات" أم ــام ُاملجلس
الشيعي األعلى رفضًا َ
للقدر املجحف
ُ
الذي يفرضه قضاة الشرع .بعضهن،
وجدن أنفسهن ُمجبرات على ُّ
الصراخ
والـ ـق ــول إن ـه ــن م ــؤم ـن ــات ُ
وم ـل ـتــزمــات
بـ ــديـ ـ ٍـن ُ"يـ ـ ـق ـ ـ ّـر ل ـن ــا ب ـ ــأن ال ـج ـن ــة تـحــت
قــدم ـي ـنــا" ،عـلــى ح ـ ّـد تـعـبـيــر إح ـ ّـداه ــن.
أردن ال ـ ـ ـ ـ ّ
ـرد عـ ـل ــى كـ ــل مـ ــن ُي ـك ــف ــره ــن
ّ
وي ـت ـه ـم ـه ــن ب ــال ـت ـظ ــاه ــر "ض ـ ــد الـ ـل ــه"،
فــاس ـت ـج ـم ـعــن ال ـك ـث ـيــر م ــن ال ـع ـب ــارات
والنصوص الدينية التي تعترف لهن
ُ
بــواقــع ُم ـغــايــر عــن ذاك ال ــذي تــرسـيــه
امل ـح ــاك ــم ال ـش ــرع ـي ــة" ،امل ـل ـي ـئ ــة ف ـس ــادًا
ّ
ومحسوبية" ،وفق ما ّ
رددت بعضهن
باكيات.
االعـتـصــام التضامني ال ــذي شاركن
فيه تلبية لــدعــوة "الحملة الوطنية
ّ
ل ــرف ــع س ــن ال ـح ـضــانــة ع ـنــد الـطــائـفــة
الشيعية" ،فضح الكثير مــن املآسي
والـ ـ ـح ـ ــاالت املـ ــؤملـ ــة .ات ـج ـه ــت إحـ ــدى
األم ـ ـهـ ــات ال ـي ــاف ـع ــات م ـنــدف ـ ًعــة نـحــو
املجلس ،كانت تصرخ باكية ،تشكو

كان «انصهار»
النسويات العلمانيات مع الناشطات
ُ
المتدينات الفتًا
مـ ــن ت ـع ــرض ـه ــا ل ـل ـس ـج ــن ملـ ـ ــدة شـهــر
ّ
ون ـصــف ألن ـهــا رف ـضــت الـتـخــلــي عن
حضانة ابنها أيضًا .لم تكن وحدها
ُّ
مــن شـكــا الــظ ـلــم ،امـ ــرأة أخ ــرى كانت
ّ
تتكلم مع "اإلعالم" وتروي كيف أنها
ُحرمت رؤية أوالدها خمس سنوات،
ّ
بعدما تمكن األب مــن االستحصال
على ق ــرار قضائي سمح لــه بالسفر
"التصويب" على املجلس،
مع األوالد.
ُ
ّ
كان هدفه واضحًا :املطالبة برفع سن
ال ـح ـضــانــة ل ــدى ال ـطــائ ـفــة الـشـيـعـيــة،

كسر اعتصام السبت حاجز الخوف من السلطات الدينية (هادي العسل)
ُ ّ
ووضــع اجتهادات تجنب استخدام
ُ
ال ـن ـصــوص ال ـحــرف ـيــة كـمـطـ ّـيــة لــظـلــم
املرأة.
تـ ـق ــول س ـ ـ ــارة ،إحـ ـ ــدى امل ـع ـت ـص ـمــات:
"امل ـج ـل ــس ُال ـ ــذي يـجـتـهــد ف ــي ح ــاالت
التزويج املبكر والعقود التي تسمح
لـلــذكــر بــإقــامــة ال ـعــاقــات الجنسية،
ليس قــاصـرًا على وضــع اجـتـهــادات
تحفظ حضانة األم".
م ـنــذ ن ـحــو ث ــاث سـ ـن ــوات ،زار وف ـ ٌـد
م ــن ال ـح ـم ـلــة ن ــائ ــب رئ ـي ــس املـجـلــس

اإلســامــي الشيعي األع ـلــى ،الشيخ
ع ـب ــد األم ـ ـيـ ــر ق ـ ـبـ ــان .ش ـك ــت إحـ ــدى
ُ
ال ـن ـســاء لـلـشـيــخ ظ ـلــم زوج ـه ــا ال ــذي
منعها من رؤية ابنها ،ومنعها حتى
من إمكانية السؤال عنه في املدرسة
ال ـ ـتـ ــي ي ـ ــرت ـ ــاده ـ ــا ،ف ـ ـكـ ــان ت ــوص ـي ــف
ّ
الـشـيــخ أن ال ــزوج "ب ــا أخـ ــاق" .لكن
ّ
"قــلــة األخ ــاق" هــذه ُ"مـشـ ّـرعــة" بحكم
ّ
التصرف على هذا النحو،
سمح له
وإذا كــان عمل املـحــاكــم يــراهــن على
"أخ ـ ــاق األزواج" ،ف ـمــا ه ــي ج ــدوى

التشريعات والوحي إذًا؟
أه ـم ـيــة االع ـت ـص ــام ال ـ ــذي جـ ــرى يــوم
الـسـبــت ،تكمن فــي أن ــه "كـســر حاجز
الخوف من السلطات الدينية" ،وفق
مــا تـقــول الناشطة فــي الحملة زينة
إبــراه ـيــمُ ،مـشـيــرة إل ــى أن الناشطني
والناشطات املتحررين/ات يخشون
انـ ـتـ ـق ــاد ال ـُس ـل ـط ــات ال ــديـ ـنـ ـي ــة" ،ف ـمــا
ب ــالـ ـن ــا بـ ــامل ـ ـل ـ ـتـ ــزمـ ــات؟" .الـ ــافـ ــت فــي
النسويات
االعتصام ،كان "انصهار" ُ
ّ
املتحررات مع الناشطات املتدينات.

ف ــي ك ــل م ــرة ك ـ ُـان يـعـلــو فـيـهــا هـتــاف
"يـسـقــط حـكـ ُـم امل ـف ـتــي" ،ك ــان ع ــدد من
النسويات املـتـحــررات "يـتـ ّ
ـريـثــن" في
ّ
"تـبــنــي" الـهـتــاف ،ليجدن فــيُ مــا بعد
أن من "يقود" الهتاف هن امللتزمات
ّ ً
ـوحــدة.
أنفسهن ،فتعلو األص ــوات مـ
ّ
ولـ ـع ــل امل ـش ـهــد األكـ ـث ــر ت ـع ـب ـي ـرًا ،كــان
ـي
وقـ ـ ــوف ت ـل ــك ال ـف ـت ــاة ال ـي ــاف ـع ــة ،ال ـتـ ً
ت ـ ــرت ـ ــدي ع ـ ـبـ ــاءة س ـ ـ ـ ـ ـ ُـوداءُ ،م ـع ـت ـل ـي ــة
ب ـل ــوك ــات الـ ـب ــاط ــون امل ـم ـت ــرس ــة أم ــام
مخفر الغبيري ،حيث انتقلت بعدها

متابعة

المحاصصة في مستشفى «البوار» :الخازن يزيح البون

ّ
بعد ُ
استمرت ألكثر من
ماطلة
م
ّ
أربعة أشهر ،تسلمت اللجنة المؤقتة
إلدارة مستشفى «فتوح كسروان
الحكومي» في البوار مهماتها،
بـحـضــور م ـنــدوبــي وزارة الـصـ ّـحــة
وغـ ـي ــاب ك ــام ــل أعـ ـض ــاء مجلس
اإلدارة السابق باستثناء عضو واحد
أعيد تعيينه في اللجنة الجديدة
ّ
مفوضًا للحكومة

فيفيان عقيقي
حركة الوافدين إلى مستشفى «فتوح
ك ـ ـ ـسـ ـ ــروان الـ ـحـ ـك ــوم ــي» ف ـ ــي الـ ـ ـب ـ ــوار،
ا ُل ـج ـم ـع ــة امل ـ ــاضـ ـ ــي ،ك ـ ـسـ ــرت ال ـ ـهـ ــدوء
ّ
امل ّ
ّ
العامة منذ
املؤسسة
خيم على هذه
ّ
سـنــوات ،نتيجة فقدان سكان املنطقة
ال ـث ـق ــة بـ ـه ــا ،وتـ ــراجـ ــع خ ــدم ــات ـه ــا مــع
الوقت ،حتى باتت تستقبل  30مريضًا
ّ
ّ
كحد أقصى في ّ
أسرتها التي تتخطى
ّ
امل ـ ـئـ ــة .ه ـ ــذه الـ ـح ــرك ــة واك ـ ـبـ ــت ع ـم ـلــيــة
ّ
التسليم والتسلم بني مجلس اإلدارة
ّ
ّ
ال ـ ّـس ــاب ــق وال ــل ـج ـن ــة ال ـج ــدي ــدة املـكــلـفــة
تسيير أعـمــال املستشفى ،فــي خطوة
ّ
يعول عليها أبناء كـســروان ،الذين لم
يـسـتـفـيـ ُـدوا كـثـيـرًا مــن ال ـخــدمــات التي
كان من املفترض أن ّ
يقدمها املستشفى

لهم بعد ّافتتاحه منذ خمس سنوات،
فكانوا يفضلون اللجوء إلى مستشفى
تـ ـن ــوري ــن ال ـح ـك ــوم ــي أو ت ـح ـ ّـم ــل وزر
ال ـفــاتــورة االسـتـشـفــائـ ّـيــة املــرتـفـعــة في
ّ
الخاصة.
املستشفيات
ّ
تسلم اللجنة مهماتها يأتي في سياق
إعادة ترتيب وضعية هذا املرفق العامّ
بعد انـتـهــاء صالحية مجلس اإلدارة
السابق املعني منذ عام .2008
ف ــي ت ـمــوز امل ــاض ــي ،ص ــدر ال ـق ــرار رقــم
 1338عــن وزي ــر الـصـ ّـحــة الـعـ ّ
ـامــة وائــل
أب ــو ف ــاع ــور ،ال ـقــاضــي بـتـعـيــن لجنة
مؤقتة لتسيير إدارة املستشفى إلى
حـ ــن ت ـع ـي ــن م ـج ـل ــس إدارة وم ــدي ــر
وم ـفـ ّـوض حـكــومــة وف ــق األصـ ــول .لكن
ل ــم ي ـت ـ ّ
ـوج ــه أحـ ــد م ــن وزارة ال ـصـ ّـحــة
ّ
ّ
إلتمام عملية التسليم والتسلم ،كما

ّ
ً
يفرض الـقــانــون ،أوال بسبب تمنيات
البطريرك بشارة الراعي باإلبقاء على
املجلس السابق برئاسة شربل عازار،
وثانيًا نتيجة ضغوط مارسها النائب
الـســابــق فــريــد هيكل ال ـخــازن ال ــذي لم
يـحـصــل عـلــى حـ ّـصــة ف ــي الـلـجـنــة كما

غاب عازار وكل أعضاء
مجلس اإلدارة ّعن
التسليم والتسلم

زميله النائب السابق منصور البون.
استمرت املماطلة حتى بــدايــة الشهر
املــاضــي ،إذ صــدر عــن مجلس شــورى
الدولة قرار بـ»وقف تنفيذ» قرار وزير
الصحة بتعيني اللجنة ،استنادًا إلى
اع ـت ــراض قـ ّـدمــه عـ ــازار بـحـجــة الـضــرر
امل ـع ـن ــوي ال ـ ــذي أل ـح ــق ب ــه .ط ـ ــوال تلك
ال ـ ـف ـ ـتـ ــرة ،كـ ـ ــان أن ـ ـ ـ ــدره ق ــزيـ ـل ــي رئ ـي ــس
الـلـجـنــة ،وجـ ــورج دغ ـفــل مــديــر مكتب
الـعـمــاد مـيـشــال ع ــون فــي ك ـس ــروان ،ال
يـبــارحــان الـ ــوزارة للمطالبة بتطبيق
ال ـ ـق ـ ــرار ،واسـ ـتـ ـم ـ ّـر األم ـ ـ ــر ع ـل ــى حــالــه
حـتــى ي ــوم الـجـمـعــة ،م ــع ت ـ ّ
ـوج ــه مــديــر
الـعـنــايــة الـطـبـ ّـيــة ف ــي الـ ـ ــوزارة ج ــوزف
حـ ـل ــو ،ورئـ ـي ــس دائ ـ ـ ــرة املـسـتـشـفـيــات
ال ـح ـكــومـ ّـيــة أنـ ـط ــوان روم ــان ــوس ،إلــى
املـسـتـشـفــى لـتـنـفـيــذ الـ ـق ــرار ،بتكليف

