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عدل

تزويج القاصرات« :جازة أو جنازة»

املعقود بني وزارة االتـصــاالت وهيئة
ّ
واملجدد بتاريخ .2015/2/3
أوجيرو
 مـخــالـفــة أح ـكــام املـ ــواد  1و 3و 5مناملرسوم رقم  1996/9288الذي يعطي
شركة «داتاسات» (ال شركة  )GDSحق
إقامة وإدارة استثمار شبكة السلكية
فـقــط لـنـقــل املـعـلــومــات ،عـلــى أن يمنع
تجديد الرخصة عندما تنشئ الدوائر
ال ـس ـل ـك ـي ــة وال ــاس ـل ـك ـي ــة فـ ــي ال ـق ـط ــاع
العام وهو ما حصل ،إضافة إلى منع
التنازل عن الترخيص إلى أي شخص
طـبـيـعــي أو م ـع ـنــوي ك ـمــا ح ـصــل فــي
القرار املطلوب إبطاله ،واستيفاء %20
من قيمة الفواتير دون حسم أي مبلغ
فيما القرار املطلوب إبطاله نص على
اس ـت ـي ـفــاء  %20م ــن ال ـفــوات ـيــر وحـســم
املبالغ املترتبة على الشركة.
 م ـخــال ـفــة أحـ ـك ــام امل ـ ـ ــادة األول ـ ـ ــى مــناملرسوم الرقم  1997/9862الذي سمح
بــإضــافــة أج ـهــزة  V-SATعـلــى أجـهــزة
«دات ـ ـ ــاس ـ ـ ــات» ،ال م ــد ش ـب ـك ــات أل ـي ــاف
بـصــريــة كـمــا ورد فــي ال ـقــرار املطلوب
إبطاله.
 مخالفة أحـكــام امل ــادة  21مــن مذكرةال ـ ـت ـ ـفـ ــاهـ ــم ب ـ ــن وزارة االتـ ـ ـص ـ ــاالت
وال ـ ـشـ ــركـ ــات الـ ـخ ــاص ــة ال ـ ـتـ ــي تـحـمــل
رقـ ــم /21أ 2/امل ــوق ـع ــة ف ــي عـ ــام 2006
التي تشير إلــى أن استعمال األلياف
الـ ـبـ ـص ــري ــة ف ـ ــي شـ ـك ــل انـ ـ ـ ـف ـ ـ ــرادي مــن
الـ ـش ــرك ــات الـ ـخ ــاص ــة لـ ــه ان ـع ـك ــاس ــات
سـلـبـيــة عـلــى ال ـخــدمــة والـكـلـفــة وعـلــى
حصرية الوزارة.
 م ـ ـخـ ــال ـ ـفـ ــة رأي هـ ـيـ ـئ ــة الـ ـتـ ـش ــري ــعواالس ـت ـش ــارات ف ــي وزارة ال ـع ــدل رقــم
 2014/143الــذي يــؤكــد أن الترخيص
لـشــركــات خــاصــة بــاسـتـخــدام شبكات
ال ـهــاتــف الـخـلـيــوي ال ـعــائــدة ملكيتها
لـ ـل ــدول ــة إليـ ـ ـص ـ ــال خـ ــدمـ ــة اإلنـ ـت ــرن ــت
وخدمة نقل املعلومات إلى املشتركني
يجب أن يصار بـقــرار يتخذه مجلس
ال ـ ـ ـ ـ ـ ــوزراء بـ ـ ـن ـ ـ ً
ـاء عـ ـل ــى اق ـ ـ ـتـ ـ ــراح وزي ـ ــر
االتصاالت سندًا ألحكام الفقرة األولى
من املادة  19من قانون االتصاالت رقم
.2002/431
 مخالفة قانون املحاسبة العموميةّ
املتعلق بأصول عقد وتنفيذ النفقات
ال ـع ـم ــوم ـي ــة إم ـ ــا ب ــواسـ ـط ــة ص ـف ـقــات
ت ـع ـق ــده ــا اإلدارة م ـ ــع الـ ـغـ ـي ــر ،وإم ـ ــا
بواسطة اإلدارة مباشرة ،أي بطريقة
األمانة ،في حني جرى التلزيم األخير
دون أي مـنــاقـصــة أو م ــزاي ــدة بــل قـ ّـدم
كامتياز مجاني للشركة.

محيي الدين أنــه «ال يجوز للمصرف
املــركــزي أن يحجز أم ــوال مــرفــق عــام،
ونحن نستدين منذ  11شهرًا لتوفير
ال ـ ـخـ ــدمـ ــات ألك ـ ـثـ ــر مـ ــن عـ ـش ــري ــن أل ــف
نسمة» .تجدر اإلشارة إلى أن املجلس
الـبـلــدي فــي الـفــاكـهــة ال ـجــديــدة مؤلف
من  18عضوًا استقال منهم  9أعضاء،
وقــد أحيلت استقاالتهم قانونيًا من
مـحــافـظــة بعلبك ـ الـهــرمــل إل ــى وزارة
ال ــداخ ـل ـي ــة وال ـب ـل ــدي ــات وفـ ــق األصـ ــول
واملهل القانونية ،أواخــر شهر كانون
الثاني من العام الحالي وحتى اليوم
لم ُي ّ
بت األمر.

ت ـ ـتـ ــزوج كـ ــل ي ـ ـ ــوم ،أكـ ـث ــر مـ ــن  41أل ــف
ف ـت ــاة ق ــاص ــر ،ب ـح ـســب امل ــرك ــز ال ــدول ــي
ل ـب ـح ــوث املـ ـ ـ ــرأة .ي ـخ ـلــص األخـ ـي ــر فــي
تقرير «التأثيرات االقتصادية لــزواج
األط ـفــال» ال ــذي أص ــدره بــالـتـعــاون مع
ال ـب ـنــك ال ــدول ــي أواخ ـ ــر ش ـهــر ح ــزي ــران
املاضي ،إلى القول بأن البلدان النامية
ستخسر تريليونات الدوالرات بحلول
عـ ــام  2030بـسـبــب زواج ال ـق ــاص ــرات.
يتناول هذا التقرير اآلثار االقتاصدية
ل ـتــزويــج ال ـق ــاص ــرات ع ـلــى الـخـصــوبــة
وال ـت ـع ـل ـي ــم والـ ـت ــوظـ ـي ــف والـ ـصـ ـح ــة...
مـ ـ ـتـ ـ ـج ـ ــاوزًا ال ـ ـ ـتـ ـ ــأث ـ ـ ـيـ ـ ــرات الـ ـنـ ـفـ ـسـ ـي ــة
والـ ـت ــداعـ ـي ــات املـ ـب ــاش ــرة ع ـل ــى ال ـ ُف ـتــاة
ال ـقــاصــر ،لـيـطــرح أث ــر ال ـتــزويــج املـبـكــر
على مسار القضاء على الفقر وعرقلته
للنمو االقتصادي واإلنصاف.
ّ
أمس ،وعند إطالق ُمنظمة «كفى عنفًا
ً
واستغالال» حملتها اإلعالمية «جازة
أو جنازة» ً ملكافحة تزويج القاصرات،
كانت الفتة إثــارة األبعاد ُاالجتماعية
واالق ـت ـص ــادي ــة ل ـل ـتــزويــج امل ـب ـكــر على
املـجـتـمـعــات وت ـخ ـطــي امل ـعــال ـجــة الـتــي
تحصر األثر بـ «الفتاة بحد ذاتها فقط
أو عـلــى أســرتـهـ ُـا الـضـيـقــة» ،عـلــى حـ ّـد
تعبير ُمــديــرة املنظمة زوي ــا روحــانــا،
ّ
وذلــك بهدف تخطي الخطاب السائد
ُح ــال ـي ــا حـ ــول ج ـع ــل م ـس ــأل ــة ال ـت ــزوي ــج
خاصًا» بالفتاة وبأهلها.
املبكر «شأنًا
ُ
مــن هـنــا ،طــالــب املـشــاركــون فــي إطــاق
الحملة خــال املــؤتـمــر ،ال ــذي ُعـقــد في
ب ـيــت امل ـحــامــي ف ــي ب ـي ــروت ،ب ـضــرورة
إقرار قانون مدني ّ
يحدد السن األدنى
للزواج بـ  18عامًا ،سعيًا إلى «تحرير

الـتـشــريــع مــن وصــايــة ال ـطــوائــف التي
تـقــف عــائـقــا أم ــام تحقيق كــل املطالب
ال ـن ـس ــوي ــة» .ك ــذل ــك طــال ـبــت ال ـح ـم ـلــة بـ
«ع ــدم تـكــريــس تــزويـ ُـج ال ـقــاصــرات في
ُقانون العقوبات إذا أقـ ّـرت التعديالت
املـقـ ّـدمــة مــن قبل لجنة اإلدارة والعدل
النيابية على املواد  503حتى .»522
ت ـش ــرح روح ــان ــا ه ــذا امل ـط ـلــب ،وت ـقــول
إن التعديل الــذي أجرته لجنة اإلدارة
ّ
والعدل على املواد املتعلقة بـ «االعتداء
عـلــى ال ـع ــرض» (امل ـ ــواد بــن  503حتى
امل ـ ــادة  ،)522واملـتـمـثــل بــاإلب ـقــاء على
املادة  503كما هي ،التي تسمح للزوج
باغتصاب زوجـتــه وإلـغــاء امل ــادة ،522
ُي ـكــرس تــزويــج ال ـق ــاصــرات .وتـضـيــف:
اإلدارة أخــرجــت امل ــادة  522من
«لجنة
ّ
ال ـ ـبـ ــاب ،ول ـك ــن ـه ــا أع ــادتـ ـه ــا م ــن ن ــاف ــذة
املـ ّ
ّ
فبحجة «السترة
ـادتــن  505و .518
وال ـع ــادات الـعـشــائــريــة» ،ال ت ــزال املــادة
 505تعفي من العقاب من جامع قاصرًا
ّ
ما بني ســن الخامسة عشرة والثامنة
ّ
ُ
كذلك ،يعفى
عشرة إذا تزوج الضحيةّ .
النظر
بغض
من العقاب من أغوى فتاة
َّ
عــن عمرها بوعد ال ــزواج منها وفــض
بـكــارتـهــا ،إذا تـ ـ ّ
ـزوج مـنـهــا .وه ــذه هي
ّ
يصر مجلس
مفاعيل املــادة  522التي
الـ ـ ـن ـ ــواب عـ ـل ــى اإلبـ ـ ـق ـ ــاء ع ـل ـي ـه ــا تـحــت
مفهوم الـسـتــرة ،وهــو بــذلــك عــن قصد
أو غير قصد ّ
يكرس تزويج الطفالت»،
ً
الف ـت ــة إل ــى أن امل ـ ــادة  522ال ينسحب
مفعولها فقط على جريمة االغتصاب،
بـ ــل ت ـح ــت غـ ـط ــاء ه ـ ــذه امل ـ ـ ـ ـ ّ
ـادة ُي ـس ـمــح
ُ
ب ـت ـ ّـزوي ــج ال ـط ـف ــات الـ ـل ــوات ــي تــرت ـكــب
ّ
بحقهن الجرائم املنصوص عليها في

ّ
املادتني  505و ( 518مجامعة القاصر)،
ّ
«وهذا أمر ال يمكن أن يمر مرور الكرام،
فحماية الفتيات من التزويج املبكر ال
تكون بتنظيم هذا الزواج وال باإلبقاء
 522على الجرائم
على
مفعول امل ــادة ّ
ّ
الجنسية املرتكبة بحق الفتيات».
إضــافــة إلــى الــواقــع التشريعي ،هناك
ُ
أخرى تسهم في تعزيز ظاهرة
عوامل ُ
التزويج املبكر في لبنان .ووفق سوزان
ب ـت ــرون ــي ،م ــدي ــرة املـ ـش ــروع ف ــي املــركــز
ال ـ ّـدول ــي لـبـحــوث املـ ــرأة ،ال ـتــي شــاركــت
ف ــي ت ــأل ـي ــف ال ـت ـق ــري ــر املـ ــذ ُكـ ــور أع ـ ــاه،
فــإن عــوامــل الفقر وع ــدم امل ـس ــاواة بني
الجنسني وضـعــف إمكانية الحصول
عـلــى التعليم وعـلــى خــدمــات الصحة
ال ـج ـن ـس ـيــة واإلن ـج ــاب ـي ــة ال ـت ــي تــراعــي
مصالح الشباب ونقص فــرص العمل
ُ
الــائ ـقــة« ،ت ـســاعــد عـلــى إطــالــة ظــاهــرة
ت ـ ــزوي ـ ــج الـ ـ ـق ـ ــاص ـ ــرات واإلن ـ ـ ـجـ ـ ــاب فــي
ّ
ســن مـبـكــرة» .وبــالـعــودة إلــى التقرير،
ّ
ف ــإن األخ ـيــر يخلص إل ــى أن التصدي
لـتــزويــج ال ـقــاصــرات «سـتـكــون لــه آثــار

تطالب الحملة بإقرار
قانون مدني يحدد السن
األدنى للزواج بـ  18عامًا

ص ـي ــل ال ـع ـل ـمــي
إي ـج ــاب ـي ــة ع ـل ــى ال ـت ـح ـ ُ
ّللفتيات وأطفالهن في املستقبل ،كما
أن ــه يسهم فــي إنـجــاب امل ــرأة ع ــددًا أقل
من األطفال ،وفي حياتها الحقًا ،يزيد
ومستوى رفاه أسرته».
دخلها املتوقع
ّ
وتـ ّ
ـوصــل التقرير إلــى أنــه في الثالثني
عامًا املاضية ،انحسر زواج القاصرات
ف ــي الـكـثـيــر م ــن ال ـب ـل ــدان ،لـكـنــه م ــا زال
مرتفعًا للغاية.
الالفت هو ما ُيشير إليه التقرير ،وهو
أن استمرار الفتيات في الـ ّـدراســة ،هو
إح ـ ــدى أف ـض ــل ال ـس ـب ــل ل ـت ـف ــادي زواج
ّ
الـ ـق ــاص ــرات« ،ف ـك ــل س ـنــة م ــن الـتـعـلـيــم
ّ ُ ِّ
ص احتمال زواج قاصر
الثانوي ،تقل ّ
قـبــل بـلــوغـهــا الــثــامـنــة ع ـشــرة ،بـمـقــدار
ّ
مئوية أو أكثر».
خمس نقاط
ّ
ّ
وأوضح التقرير أن منع زواج األطفال
س ـ ُـي ـ ّ
ـؤدي أيـضــا إل ــى تقليص مـعـ َّـدالت
وف ـ ـ ـيـ ـ ــات األطـ ـ ـ ـف ـ ـ ــال دون الـ ـخ ــامـ ـس ــة،
ّ
النمو البدني بسبب
ومـعـ ّـدالت تأخر
ُّ
ن ـق ــص ال ـت ـغ ــذي ــة امل ـن ــاس ـب ــة (الـ ـتـ ـق ــزم).
وع ـ ـ ـلـ ـ ــى مـ ـ ـسـ ـ ـت ـ ــوى الـ ـ ـ ـع ـ ـ ــال ـ ـ ــم ،ت ــذه ــب
َّ
الـ ـتـ ـق ــدي ــرات إلـ ــى أن م ـك ــاس ــب خـفــض
ّ
ال ــوف ـي ــات دون ال ـخ ــام ـس ــة ،ومـ ـع ــدالت
س ــوء الـتـغــذيــة ،قــد تـتـجــاوز  90مليار
دوالر سـ ـن ــوي ــا بـ ـحـ ـل ــول عـ ـ ــام .2030
ّ
ّ
املهمة
وب ـ ّـن الـتـقــريــر أن مــن املـكــاســب
ملنع تزويج القاصرات ،زيادة
األخــرى َّ
ّ
الدخل املتوقع للمرأة في سوق العمل،
ّ
ّ
«فــاملــرأة التي تتزوج وهــي طفلة ،يقل
ـوســط  9فــي املـئــة ّ
دخـلـهــا فــي امل ـتـ ّ
عما
لــو تــزوجــت فــي سـنــوات الحـقــة ،وذلــك
يــرجــع إلــى حـ ّـد كبير إلــى تأثير زواج
ّ
القاصرات في التعليم».

تقرير

«اليونيفل» تحتل بيوت الناس في الجنوب
حسين شعيتو
يـقــف عـبــد الــرضــا شعيتو ( 38عــامــا)
على مشارف بلدته الجنوبية الطيري
ال ـتــي لـقـبــت بقلعة امل ـقــاومــة ،وي ـحـ ّـدث
أب ـ ـ ـنـ ـ ــاءه ع ـ ــن تـ ـح ــري ــر ص ـن ـع ــه ع ـم ـهــم
الشهيد ورفاق دربه بدمائهم ،وشعب
ع ـ ـ ــاد ل ـ ـي ـ ـمـ ــارس ال ـ ـح ـ ـيـ ــاة عـ ـل ــى أرض
احتلتها إسرائيل أكثر من  20عامًا .وال
يكاد ينهي كالمه حتى تصعقه ابنته
الـصـغـيــرة بـســؤالـهــا« :أي ــن أرض ــي من
هذه األراضي يا أبي؟» ،فينظر ّ
بغصة
إلى مركز اليونيفل (قوات السالم) في
قمة الجبل ويقول« :ال بد أنها ستعود
يومًا».
ّ
املنسية في الجنوب،
أمالك عبد الرضا
ال ـ ــذي ت ـم ــرك ــزت ف ـيــه ق ـ ــوات الـ ـط ــوارئ،
ليست الــوحـيــدة ،بــل هناك الكثير من
ّ
األشخاص الذين تخلوا عن أراضيهم
م ــع دخ ــول ق ــوات ال ـس ــام ه ــذه لتكون
مـسـكـنــا ل ـهــم م ـقــابــل ع ـقــود إي ـج ــار مع
الـ ــدولـ ــة ال ـل ـب ـن ــان ـي ــة ،الـ ـت ــي مـ ــن ضـمــن
واجـبــاتـهــا ت ـجــاه ه ــذه ال ـق ــوات توفير
املـسـكــن لـهــم ،ويـنــص الـعـقــد عـلــى بــدل
مـ ـ ّ
ـادي يستفيد مـنــه امل ــواط ــن ف ــي سـ ّـد
م ـس ـتـلــزمــات مـعـيـشـتــه وصـعــوبــات ـهــا.
فهل من املعقول أن يتحول هذا املسكن
َّ
املؤجر في إحــدى القرى إلى
أو البيت
مستوطنة.
ي ـم ـلــك ع ـب ــد ال ــرض ــا ع ـق ــار رقـ ــم 1656
ّ
املدعوة
في بلدة الطيري في املنطقة
ّ
خلة حانني ،وتقطنها قوات اليونيفل
حــالـيــا بـعـقــد مـنـتـهــي الـصــاحـيــة من
تــاريــخ  2011/12/31وتتعاقب عليه
ال ـك ـت ـي ـب ـتــان اإلي ــرل ـن ــدي ــة وال ـف ـن ـل ـنــديــة
(الـفـنـلـنــديــة حــالـيــا) ،وي ـحــاول جــاهـدًا
تحصيل البعض من حقوقه أو أرضه
الـتــي يملك سـنــد ملكيتها بــن يــديــه،
ولـ ـك ــن ال ي ـس ـت ـط ـيــع الـ ــدخـ ــول إل ـي ـه ــا،
وقـ ـ ــد ح ـ ـ ــاول ال ـ ــوص ـ ــول إلـ ـ ــى ّ
أي حــل
ضمن القانون ،ولكن كيف ذلك وعقد
اإليـجــار هــذا بينه وبــن الجهة ذاتها

ليست
الطيري
األرض
الوحيدة
المستباحة،
ففي
الناقورة
أيضًا هناك
عشرات
العقارات
(أرشيف)

التي تضع القوانني.
وعلى قاعدة العدل أساس امللكّ ،
تقدم
وك ـيــل ع ـبــد ال ــرض ــا امل ـحــامــي األس ـتــاذ
هشام علي فقيه بدعوة قضائية لدى
القاضي املنفرد املدني في بنت جبيل
ال ـنــاظــر بـقـضــايــا اإليـ ـج ــارات عـلــى كل
مــن ال ــدول ــة الـلـبـنــانـيــة ممثلة برئيس
هيئة القضايا في وزارة العدل ووزارة
الــدفــاع الوطني ممثلة برئيس جهاز
االرتباط بني الجيش اللبناني وقوات
األمم املتحدة املؤقتة في لبنان والجهة
امل ـط ـلــوب إدخ ــال ـه ــا ،وه ــي ق ــوات األم ــم
املتحدة ،طالب بموجبها بإخالء العقار
ودف ــع ب ــدل اإلي ـجــار واإلش ـغ ــال بسبب
انتهاء مــدة العقد ومطالبة شاغليها
استجابتهم .وملا كانت
باإلخالء وعدم
ّ
النتيجة سلبية ولــم يتلق املـ ّـدعــي أي
خ ـبــر إي ـجــابــي ف ــي خ ـص ــوص ال ــدع ــوة
امل ـق ــدم ــة ،ت ـق ــدم ب ـت ــاري ــخ 2017/6/21
ب ـص ـف ــة االدعـ ـ ـ ـ ــاء ال ـش ـخ ـص ــي ب ــدع ــوة
ثانية في النيابة العامة االستئنافية

يملك عبد الرضا العقار
رقم  1656في بلدة
في المنطقة
الطيري ّ
ّ
المدعوة خلة حانين

في النبطية على قائد الكتيبة بسبب
عدم امتثاله وخروجه من العقار بعد
التواصل معه بطرق عديدة.
تجدر اإلش ــارة إلــى أن الطيري ليست
األرض ال ــوحـ ـي ــدة امل ـس ـت ـب ــاح ــة ،فـفــي
الناقورة أيضًا عشرات العقارات التي
لــم تــدفــع الــدولــة اللبنانية إيجاراتها
م ـنــذ ع ـش ــرات ال ـس ـنــن ،وأخ ـ ــرى تــدفــع

منها  %40كحد أقصى ،وليس بوسع
أهلها إال مراجعة املعنيني واالنتظار
دون جدوى.
رفع عبد الرضا الصوت اليوم ،مطالبًا
بحقه وحق أخيه الشهيد الذي قضى
من أجل إعادة أرض الجنوب إلى أهلها
أصحاب الحق ،وليس إلى قوات دولية
تــأكــل حقوقهم مــن جــديــد وبمساعدة
داخـلـيــة ،وإن كــانــت الــدولــة اللبنانية
ع ــاج ــزة ع ــن س ــد ح ـقــوق املــواط ـنــن أو
اسـتــرجــاع أراضـيـهــم ،فهل على قــوات
األمـ ــم امل ـت ـحــدة أن تـقـبــل ع ـلــى نفسها
الجلوس في عقارات مستباحة تعود
ألنــاس يعانون يوميًا مــن ألــم الحياة
وصعوباتها؟
يأمل عبد الرضا أن ّ
يعرف ابنته قريبًا
إل ــى أمــاكـهــا ،ويــؤمــن بــأنــه لــن يضيع
ح ــق وراءه م ـط ــال ــب ،ول ـك ــن عـلـيـنــا أن
ن ـتــذكــر دائـ ـم ــا أنـ ــه إن وص ـل ــت قضية
الطيري إلى خواتيمها السعيدة ،ففي
رقبة الدولة ألف عبد الرضا.

