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مجتمع وإقتصاد
ّ
ّ
ٌ
يتهدد سكان المباني ُ
المجاورة» .هذا ما يوصي به رئيس نقابة
جدي
خطر
تقرير «يجب هدم المبنى فورا .ثمة
المهندسين في بيروت خالد شهاب بعد الكشف الفني ،على مبنى «العيتاني» في المصيطبة .أمس ،أعلنت
«الم ّ
دائرة العالقات العامة في بلدية بيروت ،في بيان لها ،اخالء المبنى ُ
هدد باالنهيار» بسبب الغش في مواد
البناء والتصاميم الهندسية

إخالء مبنى العيتاني في المصيطبة :الغش
هديل فرفور
مبنى "الـعـيـتــانــي" ،الـكــائــن فــي شــارع
الوحيدي واملــاصــق ملستوصف حي
ال ـل ـجــا ف ــي املـصـيـطـبــةُ ،يـ ـع ـ ّـد "ف ـت ـ ًّـي ــا".
بحسب أهالي املنطقة ،اذ لم يتجاوز
عـمــره الـ ـ  15عــامــا! مــا يعني أن حجة
"البناء القديم" غير متوافرة ،فما هو
السبب الــذي جعله ُيـهــدد حـيــاة أكثر
مــن عشرين عائلة اضـطـ ّـرت جميعها
الى اخالء شققها؟
"املهندس اللي ّ
عمر البناية ،ما عارف
في أرواح بدها تنام؟" ،تسأل حفيظة
عيتون ،القاطنة في الطابق الثالث من
املبنىُ ،مشيرة الى أن "الحق ع ياللي
ّ
عمر البناية" ،وهو لسان حال غالبية
ُ
ُ
األه ـ ــال ـ ــي .يـ ـق ــول م ـس ـت ـش ــار م ـحــاف ــظ

ستبدأ البلدية يوم اإلثنين
ُ
المقبل بدفع مبلغ
 3600دوالر لكل شقة
مدينة بـيــروت القاضي زيــاد شبيب،
املهندس عصام قصقص ،إن الشركة،
ّ
التي كلفها سكان املبنى الكشف عليه،
ً
تقول في تقريرها إن هناك خلال من
ال ـن ــاح ـي ــة اإلنـ ـش ــائـ ـي ــة ،وإن ال ـحــديــد
يـعـمــل بـنـسـبــة  %15فـقــط م ــن قــدرتــه،
كما أن الـبــاطــون غير قــابــل للصمود
وه ـن ــاك م ـشــاكــل ف ــي م ـتــان ـتــه .الـكـثـيــر
م ــن "ال ـل ـع ـنــات" كـيـلــت بـحــق املـهـنــدس
بعدما جــزم أهــالــي املنطقة
امل ـســؤولّ ،
بأن عملية غش في البناء حصلت.
ي ـق ــول نـقـيــب امل ـه ـنــدســن ف ــي ب ـيــروت
خ ــال ــد ش ـه ــاب إن ال ـن ـق ــاب ــة اس ـتــدعــت
امل ـه ـن ــدس ،أم ـ ــس ،وهـ ــي ب ـص ــدد فتح
تـحـقـيــق م ـت ـكــامــل ،وإن ـ ــه ف ــور انـتـهــاء
ال ـ ـت ـ ـح ـ ـق ـ ـي ـ ـقـ ــات "س ـ ـت ـ ـت ـ ـخـ ــذ الـ ـنـ ـق ــاب ــة
اإلجراءات الالزمة".
من  7طوابق ،ويحتوي
يتألف املبنى ُ
على  22شقة .املفاوضات مع األهالي
م ــن أج ــل إق ـنــاع ـهــم ب ــإخ ــاء مـنــازلـهــم
بدأت منذ نحو شهرين" ،عندما بدأت
تـتـطــايــر كـتــل اسمنتية مـنــه وبـعــدمــا
جرى تبليغ البلدية بهذا األمــر" ،وفق

ّ
ّ
شهاب« :ثمة ٌ
يتهدد سكان المباني ُ
المجاورة» (األخبار)
جدي
خطر

م ــا ي ـقــول ق ـص ـقــص ،الـ ــذي ُي ـش ـيــر الــى
أن األهــالــي اقـتـنـعــوا ب ـضــرورة إخــاء
ّ
منازلهم بعدما لــزمــوا شــركــة كشفت
على املبنى وأوصت بضرورة إخالئه.
معظم ساكني املبنى كانوا يرفضون
إخالء شققهم ألنهم ال يملكون خيارا
ب ــدي ــا ،وخ ـص ــوص ــا أن ج ـ ــزءا كـبـيــرا
مـنـهــم م ــن امل ــاك ــن ال ــذي ــن "دف ـع ــوا دم

ق ـل ــن ح ــق الـ ـشـ ـق ــة" ،ع ـل ــى ح ــد تـعـبـيــر
حـفـيـظــة ،آخ ــر ال ـس ـكــان ال ــذي ــن أخ ـلــوا
بيوتهم .تقول إن جميع سكان املبنى
أخلوا بيوتهم صباحا" ،لكنني بقيت
أراه ــن عـلــى الـبـقــاء ،ال أع ــرف ال ــى أيــن
س ــأذه ــب" .حــال ـهــا ك ـح ــال غ ـيــرهــا من
الـ ـسـ ـك ــان الـ ــذيـ ــن سـ ـيـ ـتـ ـش ـ ّـردون .أح ــد
القاطنني قـ ّـرر أن ينام ليلة أمــس ،في

"الكافيه" التي يعمل بها.
بـحـســب قـصـقـ ُـص ،سـتـتــولــى الـبـلــديــة
ي ــوم اإلث ـنــن املـقـبــل ،دف ــع مبلغ 3600
دوالر لـ ـك ــل ش ـ ـقـ ــة .ه ـ ـ ــذا املـ ـبـ ـل ــغ هــو
ّ
"مساعدة إجتماعية" تمكن كل شاغل
مــن االستئجار ملــدة ستة أشـهــر على
أن تبت األمر "الهيئة العليا لإلغاثة".
قبل األهالي هذا "التعويض" .بعضهم

ُ
هـ ّـدد بالعودة الــى املـنــزل اذا لــم تدفع
ت ـع ــوي ـض ــات ــه واذا لـ ــم ُي ـض ـم ــن حـقــه
الى بيته بعد ستة أشهر.
بالعودة
ّ
منذ سنةُ ،أخلي ُم ّ
"السيد" في
جمع
ح ــي ال ـل ـج ــا وهـ ــو م ــؤل ــف م ــن ثــاثــة
ـان ،ألن ــه ك ــان م ـه ــددا بــالـسـقــوط.
مـ ـب ـ ٍ
"الـ ـ ـسـ ـ ـيـ ـ ـن ـ ــاري ـ ــو" ،كـ ـ ـ ــان نـ ـفـ ـس ــه :دف ــع
ت ـ ـعـ ــوي ـ ـضـ ــات تـ ـمـ ـك ــن األه ـ ـ ــال ـ ـ ــي مــن

عدل
ّ
قانون حماية النساء من العنف« :مش المهم إنو قــ
مضى عامان على تطبيق
قانون «حماية النساء وسائر أفراد
األسرة من العنف األسري»َ ،إال
أن جردة الحساب تفضح الثغر
القاتلة في القانون ،استنادًا
إلى جملة من القرارات الحمائية
التي صدرت .هذه الجردة،
قامت بها منظمة «كفى عنف
واستغالل» ،وعززت المطالب
عدد كبير من
بضرورة تعديل ٍ
المواد ،ليس أقلها العمل على
إعادة صياغة تعريف العنف
الذي جاء مبتورًا

راجانا حمية
فــي أي ــار  ،2014أق ـ ّـر مجلس الـنــواب
قانون «حماية النساء وسائر أفراد
األسـ ـ ــرة م ــن ال ـع ـنــف األسـ ـ ـ ــري» .بعد
أسـبــوعــن مــن هــذا الـتــاريــخ ،صــدرت
أولى القرارات القضائية ،التي قضت
بحماية امــرأة من «العنف الجسدي
واملـ ـعـ ـن ــوي» وطـفـلـتـهــا أيـ ـض ــا ،الـتــي
كانت تبلغ من العمر حينذاك ثمانية
قانون
أشهر .هــذا القرار استند إلــى
َ
الحماية « ،»293وجاء ليفضح الثغر
والشوائب التي اعترت هــذا األخير.
ف ـف ــي ح ـي ـث ـي ــات ال ـ ـقـ ــرار ال ـ ــذي ص ــدر
ع ــن ق ــاض ــي األمـ ـ ــور املـسـتـعـجـلــة في
بـيــروت ،القاضي جــاد املعلوف ،برز
ّ
واضـ ـح ــا ت ـخــطــي األخـ ـي ــر للتطبيق
ال ـ ـحـ ــرفـ ــي ل ـ ـل ـ ـقـ ــانـ ــون وع ـ ـم ـ ـلـ ــه ع ـلــى
تطويره وإعطائه معنى ،متكئًا على
صــاح ـيــات تـمـكـنــه م ــن «االج ـت ـهــاد»
ضـ ـم ــن ال ـ ـهـ ــامـ ــش الـ ـ ـ ــذي ي ـس ـم ــح بــه
ً
القانون .هكذا ،مثال ،مارس املعلوف

دورًا ،أق ــل م ــا يـمـكــن ال ـق ــول عـنــه إنــه
ري ـ ـ ــادي ،ع ـنــدمــا «اس ـت ـك ـم ــل» أح ـكــام
ال ـق ــان ــون وص ـح ــح ب ـعــض شــوائ ـبــه،
وال ّ
سيما فــي مــا يتعلق بـ«تعريف
العنف» ،إذ يرد في املــادة الثانية أن
«العنف األســري بأي فعل أو امتناع
عن فعل أو التهديد بهما يرتكب من
أحد أعضاء األسرة ضد فرد أو أكثر
( )..ويترتب عنه قتل أو إيذاء جسدي
أو نفسي أو جنسي أو اقتصادي».
ّ
وهـ ــو م ــا ل ــم ي ـت ـخــطــاه امل ـع ـل ــوف في
ّ
ق ــراره ،عندما اعتبر أن «( )...العنف
ال يـ ـقـ ـتـ ـص ــر ف ـ ـقـ ــط ع ـ ـلـ ــى الـ ـتـ ـع ــرض
الجسدي ،ذلك أنه تبني من املعطيات
امل ـ ـتـ ــوافـ ــرة فـ ــي الـ ـح ــال ــة ال ــراهـ ـن ــة أن
امل ـس ـتــدع ـيــة ت ـعــرضــت ك ــذل ــك ألنـ ــواع
مختلفة مــن الـعـنــف ال تـقــل خـطــورة
عن العنف الجسدي ،وذلك عبر إقدام
زوجها على تعنيفها كالميًا وإطالق
الشتائم بوجهها وتحقيرها ،كذلك
عبر إقدامه على منعها من الخروج
من املنزل الزوجي إال لبضع ساعات

ف ـ ــي ال ـ ـش ـ ـهـ ــر» .وهـ ـ ـ ــذه االس ـت ـف ــاض ــة
تـسـتـنــد ،ف ــي األصـ ــل ،ال ــى حساسية
الـ ـق ــاض ــي اإلنـ ـس ــانـ ـي ــة واس ـت ـغ ــال ــه
لـ ـه ــام ــش الـ ـح ــري ــة املـ ـعـ ـط ــى لـ ـ ــه ،وال
ـون
تـسـتـنــد ف ـقــط إلـ ــى ن ـص ــوص ق ــان ـ ٍ
تـبـ ّـن فــي نـهــايــة امل ـطــاف أن ــه مبتور.
وهو ما ال يمكن «االتكال عليه» ،كما
ّ
قاض نظرة
ُيقال ،وخصوصًا أن لكل
ٍ
مختلفة في تقديره لهذه القرارات.

ّ
تمس التعديالت
المطلوبة على مواد
القانون  293الجوهر
وليست مجرد تفصيل

م ــع ذل ــك ،ك ــان ق ــرار امل ـع ـلــوف فاتحة
ّ
القرارات الحمائية التي دلت على أن
ثمة مشكلة مــا فــي قــانــون الـ ــ«،»293
والـتــي أع ــادت إلــى الــواجـهــة ضــرورة
ال ـع ـمــل لـت ـعــديـلــه .وف ــي ه ــذا اإلطـ ــار،
قامت منظمة «كفى عنف واستغالل»،
أخيرًا بـ«جردة حساب» للقانون بعد
سنتني عـلــى تطبيقه ،اس ـت ـنــادًا إلــى
قــرارات الحماية الصادرة ،التي دلت
على هذه الثغر مع بدء التنفيذ.
فــي ال ـج ــردة ،الـتــي ص ــدرت أخ ـي ـرًا ّفي
كتابّ ،
تبي أن قــرارات الحماية تنفذ
بشكل مجتزأ ،إذ إنها فــي غالبيتها
ٍ
«ت ـح ـم ــي املـ ـ ـ ــرأة جـ ـس ــدي ــا ،ولـ ـك ــن فــي
األمــور املــاديــة ال يجري التطبيق في
ً
ال ـغــالــب ،ومـنـهــا م ـثــا الـنـفـقــة ،أو في
موضوع حماية األطفال القاصرين»،
ت ـقــول املـحــامـيــة لـيـلــى ع ــواض ــة .هــذه
ال ـث ـغــر ال ـج ــوه ــري ــة دف ـع ــت بــاملـنـظـمــة
إلــى إقــامــة نقاشات مــع مجموعة من
قـضــاة التحقيق والـعـجـلــة والـقـضــاة
املـن ـفــرديــن ال ـجــزائ ـيــن ،ال ـتــي خــرجــت

