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ضحية سابعة للعنف ضد النساء في لبنان، لقت مصرعها على يد زوجها الذي قتلها بعد عامين من اتهامه بقتل 
خطيبها السابق، بينما تتزايد أعداد المعنفات الالتي يلذن بالجمعيات الحقوقية منذ تطبيق القانون 293

القانون 293 برسم ثالثة أعوام من الفشل

تعنيف
المرأة اللبنانية

بيروت ـ غنوة عبيد

ــلـــبـــنـــانـــيـــة  عـــــانـــــت الــــثــــاثــــيــــنــــيــــة الـ
صابرين )اســم مستعار( ملــدة عام 
ونــصــف مـــن قــســوة زوجـــهـــا األول 
الـــذي ارتــبــطــت بــه وهـــي فــي الــســادســة عشرة 
مــن عــمــرهــا، مــا دفعها إلــى الــطــاق، والــتــزوج 
بــآخــر عــلــهــا تــجــد الــطــمــأنــيــنــة املــفــقــودة مــعــه، 
الثانية مــن قــســوة أشد  لكنها عــانــت ولــلــمــرة 
مـــن زوجـــهـــا الـــجـــديـــد، والـــــذي ال تـــعـــرف كيف 
لم تفكر باللجوء  إذ  يمكنها وقفه عند حــده، 
إلى قانون حماية النساء وسائر أفراد األسرة 
لــعــدم معرفتها  مــن العنف األســـري رقــم 293، 
بـــه مـــا يــجــعــلــهــا واحــــــدة مـــن »ثــلــثــي الــســكــان 
الذين ال يعرفون القانون« باإلضافة إلى عدم 
آراء »%42  ثقتها بالقضاء وهو ما يتفق مع 
التقرير  لنتائح  وفقا  املستطلعة«  العينة  من 
الوطني األولى عن سلوكيات اللبنانيني الذي 
أجرته شركة إبسوس ألبحاث السوق، بطلب 
من جمعية كفى ملناهضة العنف ضد النساء، 

وبدعم من صندوق األمم املتحدة للسكان.
عــلــى خـــاف حــالــة صــابــريــن، فـــإن 285 امـــرأة 
ثماني  إلى  تقدمن بشكاوي  للعنف  تعرضت 
مــفــارز قــضــائــيــة خـــال الــفــتــرة مــن بــدايــة عــام 
الــربــع األول مــن عـــام 2017، من  2015 وحــتــى 
بــيــنــهــن 164 امـــــرأة ســجــلــت مـــفـــرزة الــجــديــدة 
القضائية وحدها شكواهن، وفقا إلحصائية 
الجديد« عبر  »العربي  موثقة حصلت عليها 

قوى األمن الداخلي اللبناني.
وتـــضـــم قــائــمــة الـــشـــكـــاوى تـــعـــرض الــضــحــايــا 
للضرب أواإليذاء أوالقدح والذم أواالغتصاب 
أو خطف األوالد أو حجز الحرية أو التهجم أو 
تحريض قاصر على ترك املنزل أو الطرد من 
القتل،  إلــى  التهديد بالقتل وصــوال  أو  املــنــزل 
وهـــو مــا جـــرى البــنــة بــلــدة حــداثــة الجنوبية 
قتلها  التي  حجازي  سامي  داليا  العشرينية 
ــا  فـــي 11 أغـــســـطـــس/آب الـــجـــاري بعد  ــهـ زوجـ
ــواع الـــعـــذاب، إذ  عــامــني ذاقـــت خــالــهــمــا كــل أنــ
أنــه سبق  كــان يضربها باستمرار، واملفاجأة 
لتترك خلفها  السابق.  بقتل خطيبها  اتهامه 

وهو قاض مدني منفرد يعمل بشكل مستقل 
عــن الــنــيــابــة الــعــامــة، ولــديــه صــاحــيــة إصـــدار 
أوامــــر الــحــمــايــة فــي املــرحــلــة األولــــى مــن دون 
االســتــمــاع إلــى املــدعــى عليه، إذ يــدخــل الــقــرار 
مــبــاشــرة حــيــز الــتــنــفــيــذ وفــقــا لــهــذا الــقــانــون، 
الــــذي تــضــمــن فـــي مـــادتـــه الــــ 14 أمـــر الــحــمــايــة 
ــيـــر أهـــمـــهـــا إلـــــــزام املــــدعــــى عــلــيــه  وفـــــق 9 تـــدابـ
املشمولني  معها  واملقيمني  الضحية  بإخراج 
بــالــحــمــايــة، وهـــم األطــفــال فــي ســن الحضانة، 
أي  اســتــشــعــار  لـــدى  املــقــيــمــون معها  واألوالد 
خطر من املنزل إلى سكن آمن ومائم مع دفع 
املــشــكــو مــنــه لــنــفــقــة الــســكــن واملـــأكـــل واملــلــبــس 
والتعليم، أو إخــراج مرتكب العنف من املنزل 
لدى  املختص  املرجع  مؤقتا ولفترة يحددها 
من  وهــي  الضحية،  على  خطر  أي  استشعار 
التي يعتمدها املحامي علي  أكثر اإلجـــراءات 
الــذي يعمل بشكل أساسي في منطقة  ناصر 
»ال  الــجــديــد«:  »العربي  لـ يقول  والـــذي  البقاع، 
يــمــكــنــنــي أن أتــــرك املـــــرأة مــعــه فـــي الــبــيــت، ما 
الــــذي يــضــمــن لــي أنـــه لــن يــتــعــرض لــهــا«، لكن 
ــم مــســتــعــار( تـــدرك  ــ الــعــشــريــنــيــة ســـوســـن )اسـ
جيدا أن أخاها الذي لم يلزمه قاضي العجلة 
ــالـــخـــروج مـــن املـــنـــزل ســيــعــود إلــــى ضــربــهــا  بـ
مــجــددا، رغــم أنها نجحت فــي الحصول على 
قــرار حماية من قاضي العجلة عبر مساعدة 
جــمــعــيــة كـــفـــي، وهــــو مـــا أكـــــده قـــاضـــي عجلة 
يعمل في بيروت )فضل عدم ذكر اسمه( قائا 
التعرض  منعه  بأمر  يلتزم  ال  قــد  »املعنف  إن 
للمرأة إذا بقت في املنزل، معتبرا أن القرار غير 

رادع ملن لديه النية بالقتل«.

ثغرات رافقت تنفيذ القانون
أجــــرت مــعــدة الــتــحــقــيــق، اســتــطــاع رأي غير 
قــيــاســي عــبــر مــوقــعــي الــتــواصــل االجــتــمــاعــي 
ــارك فــيــه 103 نــســاء  ــ )فــيــســبــوك وتـــويـــتـــر(، شـ
تتراوح أعمارهن بني 21 عاما و61 عاما، 64 
منهن متزوجات، و36 عازبات، وأكــدت نسبة 
58 % مـــن املـــشـــاركـــات فـــي االســـتـــطـــاع أنــهــن 
حال  فــي  القضائية  الجهات  إلــى  سيتوجهن 
تــعــرضــهــن لــعــنــف أســــري، فــيــمــا ستكتفي 34 
% منهن بالشكوى لألهل في حال تعرضهن 
للعنف الجسدي، وتفضل نسبة 2 % الصمت، 
بأنهن  املــســتــطــلــعــات  مــن  أجــابــت 6 %  بينما 
يــفــضــلــن الــــدفــــاع عـــن الـــنـــفـــس، وحــــل املــشــكــلــة 
بطرقهن الخاصة من دون اللجوء إلى القانون 
ــربـــط بـــني نسبة  ــه، ويــمــكــن الـ لـــعـــدم ثــقــتــهــن بــ
ـــ 42% مـــن غــيــر الـــراغـــبـــات فـــي الــلــجــوء إلــى  الــ
الــقــانــون رغــم تــزايــد العنف األســـري، ووجــود 
ــانـــون 293، بــحــســب  ــقـ ثــــغــــرات بــنــيــويــة فــــي الـ
املحامية ليلى عواضة، التي شرحت قصدها 
بالقول إن القانون لم يكن بقدر طموح النساء 
بسبب تلك الثغرات وعلى رأسها ما جاء في 
املادة 12 من القانون، التي تنص على أن أمر 
الحماية يهدف إلى حماية الضحية وأطفالها 
الــذيــن هــم فــي ســن الــحــضــانــة، دون أن تشمل 
الذين تجاوزوا سن الحضانة،  املــادة، األوالد 
املحامية  كما تضيف  الثغرات  تلك  بــني  ومــن 
والــنــاشــطــة مــنــار زعــيــتــر الــتــي تــلــقــي دورات 
تــدريــبــيــة لــلــمــحــامــني عــن الــقــانــون، مــا تصفه 
بتعارض مــواد الــقــانــون، مــع قــوانــني األحــوال 
تراعي  التي  بالطوائف،  الخاصة  الشخصية 
صاحياتها وخصوصياتها، وضربت مثااًل 
بالنفقة املؤقتة التي يقررها القاضي العدلي، 

الــتــي يعطيها قاضي  تلك  قــد تخالف  والــتــي 
الوالدين  الطفل ألحــد  وكــذلــك تسليم  الــشــرع، 
منعا لتعرضه للعنف، والذي قد يخالف سن 
الحضانة التي تستند إليها املحاكم الشرعية، 
املستوى  بــني  فصل  »الــقــانــون  قائلة  وتابعت 
الديني  واملستوى  من جهة  واملدني  الجزائي 
من جهة أخــرى«. وتتمثل إحــدى اإلشكاليات 
فـــي الــشــق الــعــقــابــي مـــن الـــقـــانـــون، إذ يقتصر 
ــــواردة في  تــشــديــد الــعــقــوبــات عــلــى الــجــرائــم الـ
املادة 3، التي عددت بعض الجرائم املوجودة 
 

ّ
فـــي قـــانـــون الــعــقــوبــات والـــتـــي تــشــمــل الــحــض
ــاد، والـــــدعـــــارة، والــقــتــل  ــفـــسـ عــلــى الـــفـــجـــور والـ
قــصــدا والـــزنـــا واســتــيــفــاء الــحــقــوق الــزوجــيــة 
التي  زعيتر  قالته  ما  بحسب  التهديد،  تحت 
لفتت إلـــى أن تــشــديــد الــعــقــوبــات عــلــى جــرائــم 
أخرى غير واردة في هذه املــادة مثل التهديد 
بأنواعه املختلفة، أحد أهم املطالب الحقوقية، 
في حني أن الثغرة األخرى تندرج تحت تنفيذ 
أمر الحماية كما تقول عواضة، إذ أن القانون 
إصــدار،  في  العامة صاحية  النيابة  يعط  لم 
أو تنفيذ القرار، رغم أن النيابة العامة لديها 
الــقــرار، ألن قاضي األمــور  الــقــدرة على تنفيذ 
املــســتــعــجــلــة لــيــس لـــديـــه قــــوة تــنــفــيــذيــة على 
األرض، وهو ما عانت منه الخمسينية سارة 
ــرار يــقــضــي بــخــروج  ــ بــعــد أن حــصــلــت عــلــى قـ
ــنــــزل، وعـــــدم الـــتـــعـــرض بسبب  زوجـــهـــا مـــن املــ
تنفيذ  تستطع  لــم  أنــهــا  غير  عليها،  اعــتــدائــه 

»العربي الجديد«. القرار كما تقول لـ
 

اجتهادات قضاة البقاع الغربي
عـــــدم وجـــــــود آلــــيــــة مــــحــــددة لــتــنــفــيــذ قـــــــرارات 
ــة، دفـــعـــت بـــقـــضـــاة الـــعـــجـــلـــة إليـــجـــاد  ــايـ ــمـ الـــحـ
الــحــلــول، ومــن هــذه الــحــلــول بحسب املحامي 
علي ناصر، حالة التكامل بني النيابة العامة 
االســتــئــنــافــيــة وبـــني قــاضــي الــعــجــلــة واملــخــفــر 
الـــــذي يــحــضــر املـــدعـــى عــلــيــه، وهــــو مـــا يــعــده 
املحامي ناصر ابتكار من قبل محاكم البقاع 
ــاكـــم فــي  الـــغـــربـــي الـــتـــي تـــعـــد مــــن أفـــضـــل املـــحـ
فــي محكمتي جــب جنني  الــتــنــفــيــذ وتــحــديــدا 
»العربي الجديد«: »رصدنا  وصغبني، قائا لـ
الــقــانــون من  تــطــورا فــي كيفية وآلــيــة تطبيق 
الــتــأكــد مــن أن  الــقــضــائــي، إذ يتم  قبل الجسد 
املدعى عليه سيحضر وسيبلغ بقرار الحماية 
إذا لم ينفذ،  التي ستتخذ بحقه  واإلجـــراءات 
وهــو ما شــدد عليه قاضي بلدة عجلة يعمل 
ضمن نــطــاق الــبــقــاع )فــضــل عــدم ذكــر اســمــه(، 
الفتا إلى أهمية إيجاد آلية للتنفيذ من خال 
أن  الجزئية، ويجب  فــي هــذه  الــقــانــون  تعديل 
ينص التعديل صراحة على إعطاء الصاحية 
للنيابة العامة في تنفيذ أوامر الحماية، قائا 
»العربي الجديد« :»في حال قيام الشك حول  لـ
ــارة أمـــامـــي أفــســر الــشــك ملصلحة  ــثـ الــحــالــة املـ
طالب الحماية لضمان السامة، ولكن ذلك ال 
يمنع من استدعاء املدعي عليه لسماع وجهة 
ها 

ّ
نظره، إذ أن التدابير الحمائية في غير محل

الـــواقـــعـــي قــــد تــفــتــح املــــجــــال أو تــشــجــع عــلــى 
تصبح  قــد  الحمائية  التدابير  لكن  الــطــاق«، 
ضرورية عندما يصبح العنف ركنا أساسيا 
في الحياة الزوجية، وهو أمر ال يمكن تحمله 
مثل ما حدث لألربعينية مليس )اسم مستعار( 
زوجــهــا،  مــن  املستمر  للضرب  تعرضت  الــتــي 
إن استمرت معه  والتي تخشى على حياتها 

في بيت واحد كما تقول.

والنصف  الــســنــة  ذات  هـــدى  أكــبــرهــمــا  طفلني 
جمعية  سجلت  إذ  السابعة،  الحالة  لتصبح 
ــــن قــبــل  ــــد الــــنــــســــاء مـ ــتـــل ضـ ــــم قـ ــرائـ ــ ــفـــى 6 جـ كـ
ــن، أو أصــدقــائــهــن مــنــذ بـــدايـــة الــعــام  ــهــ أزواجــ
2017، بينما وقعت خمس جرائم مماثلة في 
العام 2016، فيما وقعت 8 جرائم قتل مماثلة 
في العام 2015، بحسب املديرة العامة لوزارة 

العدل القاضية ميسم النويري.

تزايد العنف األسري
دخــــل قـــانـــون »حــمــايــة الــنــســاء وســـائـــر أفــــراد 
ــن الــعــنــف األســـــــري« حــيــز الــتــنــفــيــذ  األســــــرة مـ
فـــي مـــايـــو/أيـــار 2014، ويــتــكــون الــقــانــون من 
إلــى شقني، عقابي، واآلخــر  مـــادة، مقسمة   23
حـــمـــائـــي، ويـــســـمـــح الـــقـــانـــون لـــثـــاثـــة مـــراجـــع 
أساسية في إصدار أمر الحماية، وهم قاضي 
التحقيق، واملحكمة الجزائية، وقاضي األمور 
أمــر  تــعــد  الــتــي   12 ــادة  املــ املستعجلة بحسب 
الــحــمــايــة تــدبــيــرا مــؤقــتــا يـــصـــدر عـــن املــرجــع 

القضائي املختص.
وحــصــلــت 137 ســـيـــدة عــلــى قـــــــرارات حــمــايــة 
التي  بمساعدة جمعية كفى عنف واستغال 
استقبلت 2379 حالة معنفة منذ إبريل/نيسان 
مقابل  فـــي   ،2017 مـــــــارس/آذار  وحــتــى   2014
الجمعية  إلــــى  بــشــكــاوى  تــقــدمــن  ســيــدة   288
مــنــذ أبــريــل/نــيــســان 2013 حــتــى مـــــارس/آذار 
2014 بــحــســب تــأكــيــد مـــديـــرة الــجــمــعــيــة زويـــا 
ـــدور 350 قـــرار  روحـــانـــا، الــتــي كــشــفــت عـــن صـ
حــمــايــة فـــي مــخــتــلــف املـــحـــافـــظـــات الــلــبــنــانــيــة 
العام 2016،  القانون وحتى نهاية  إقــرار  منذ 
»وهــو ارتفاع غير مسبوق في حــاالت العنف 
يتبدى بعد دخول القانون حيز التنفيذ« كما 
ما يؤكده مصدر قضائي يعمل  تقول، وهــذا 
في بيروت، معني بتطبيق القانون، الفتا إلى 
رصـــد ارتـــفـــاع تــدريــجــي لــعــدد الــنــســاء الــائــي 
القانون من مايو/أيار 2014 حتى  إلى  لجأن 

ديسمبر/كانون األول 2016.

أمر الحماية
العجلة،  قــاضــي  إلــى  الحماية  طالبة  تتوجه 

7 حاالت قتل 
لمعنّفات منذ 

بداية العام حتى 
أغسطس الجاري

2379 شكوى 
للنساء منذ إبريل 

2014 وحتى 
مارس 2017

ثغرات في تطبيق القانون 293 تفقده فعاليته )فرانس برس(

الثالثاء 22  أغسطس/ آب  2017 م  30 ذو القعدة 1438 هـ  ¶  العدد 1086  السنة الثالثة
Tuesday 22 August 2017


