
�ضابطا  بالأ�ضخا�ص  الإجتار  مكافحة  قانون  ي�ضكل 

التي  النيوليربالية  اأو  ال�ضتعبادية  املمار�ضات  ملختلف 

تطلق العنان جلميع اأنواع ال�ضتغالل. والتحّول الأكرب 

2011 متثل يف  العام  القانون يف  اإقرار هذا  والأهم عند 

تعاقب  مواد  الأوىل  للمرة  العقوبات  قانون  ت�ضمني 

العتبار  بعني  تاأخذ  مواد  اأي  ال�ضتغالل،  اأفعال 

اخلا�ضعني  بني  الرثوة  اأو  القوة  حيث  من  التفاوت 

للقانون عند تقييم م�ضوؤولياتهم اجلزائية. 

يوؤكد اأحد الوزراء ال�ضابقني اأنه حني اأحالت احلكومة 

على عجل م�ضروع قانون حول مكافحة الإجتار بالب�ضر 

جمموع  لدى  قناعة  ثمة  كان  النيابي،  املجل�ص  اإىل 

هنالك  كان  واإن  للتطبيق  قابل  غري  قانون  باأنه  الوزراء 

وبخا�ضة  دولية،  جلهات  اإر�ضاء  اإقراره  يف  كبرية  فائدة 

الأمريكية. املناق�ضات النيابية العلنية احلا�ضلة يف 3 اآب 

لعتبارات  القانون  اإقرار  �ضرورة  لتوؤكد  جاءت   2011

التهامات  ورد  لبنان  �ضورة  على  وللمحافظة  دولية 

ا�ضكال  من  احلد  ل�ضرورة  اأهمية  اأي  اإيالء  دون  عنه  

ال�ضتغالل املنت�ضرة يف لبنان وحلماية ال�ضحايا. 

مل  الدويل  ال�ضغط  فاإن  املعطى،  هذا  ورغم  اأنه  اإل 

خالل  من  توا�ضل  اإمنا  القانون.  و�ضع  مبجرد  يتوقف 

التي  الأمريكية  املتحدة  للوليات  الدورية  املتابعة 

دول  التزام  مدى  حول  دورية  تقارير  ن�ضر  اإىل  تعمد 

 .2001 العام  منذ  بالب�ضر  الإجتار  مكافحة  يف  العامل 

جمع  دوري  ب�ضكل  العدل  وزارة  با�ضرت  وعليه، 

ين�ضر  )مل  ن�ضرها  بهدف  لي�ص  ال�ضاأن  بهذا  معطيات 

بها  الأمريكية  ال�ضفارة  تزويد  بهدف  اإمنا  منها(  اأي 

للق�ضايا.  الفعلي  للتطبيق  تظهريا 

درجة،  وباأي  القانون؟  هذا  تفعيل  مت  حقا  هل  ولكن، 

ويف اأي اجتاه؟ وهل اأن الق�ضايا املحالة اليوم اإىل املحاكم 

تعك�ص �ضورة اأمينة عن حقيقة الأو�ضاع الجتماعية؟ 

املعرو�ضة  الق�ضايا  مع  الق�ضاء  تعامل  كيف  واأخريا، 

عليه، �ضواء على �ضعيد النيابة العامة اأو ق�ضاء التحقيق 

اأو  املفهوم  هذا  تو�ضيع  نحو  اجته  هل  احلكم؟  ق�ضاء  اأو 

ت�ضييقه؟ هل توجه اإىل منح ال�ضحايا حماية كافية وفق 

روحية القانون؟ 

لتكوين  اإحلاحا  الأكرث  راأيناها  التي  الأ�ضئلة  هي  هذه 

دونها،  فمن  القانون.  تفعيل  مدى  عن  حقيقية  �ضورة 

قد توؤدي الإح�ضاءات اأو الأرقام لقيا�ص مدى تطبيق 

القانون  اأن  نظن  بحيث  ت�ضليلية،  نتائج  اإىل  القانون 

انتقائيا وعلى  اأقله  اأن تطبيقه يبقى هام�ضيا  يطبق فيما 

املتوخاة  النتائج  اإىل حتقيق  يوؤدي  اأن  معه  ي�ضعب  نحو 

اأ�ضال منه.  

 هل حقا نريد ردع اإلتجار بالبشر؟
هل حقا نريد حماية ضحاياه؟
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أيوب لور 
�ضحافية يف  املفكرة القانونية

�ضابطا  بالأ�ضخا�ص  الإجتار  مكافحة  قانون  ي�ضكل 

التي  النيوليربالية  اأو  ال�ضتعبادية  املمار�ضات  ملختلف 

تطلق العنان جلميع اأنواع ال�ضتغالل. والتحّول الأكرب 

متثل يف   2011 العام  القانون يف  هذا  اإقرار  عند  والأهم 

ت�ضمني قانون العقوبات للمرة الأوىل مواد تعاقب اأفعال 

التفاوت  العتبار  بعني  تاأخذ  مواد  اأي  ال�ضتغالل، 

عند  للقانون  اخلا�ضعني  بني  الرثوة  اأو  القوة  من حيث 

تقييم م�ضوؤولياتهم اجلزائية. ويف بع�ص احلالت، يوؤول 

القانون اإىل تغيري و�ضعية الأ�ضخا�ص املالحقني يف جرم 

معني كما هي حال الن�ضاء يف الدعارة وامل�ضتفيدين من 

دعارتهن. ففيما كان قانون العقوبات يعّدهم بال�ضرورة 

متقاربة،  بعقوبات  يعاقبون  اأخالقي  جرم  يف  �ضركاء 

قلب  اإىل  �ضروطه  توفر  عند  بالب�ضر  الإجتار  قانون  يوؤدي 

الغري  دعارة  من  امل�ضتفيد  ي�ضبح  بحيث  متاما،  املعادلة 

الدعارة  متار�ص  التي  املراأة  وت�ضبح  ت�ضدد عقوبته  جانيا 

"�ضحية"، وهو مفهوم جديد يف قانون العقوبات اأي�ضا. 

أي  باألشخاص:  اإلتجار  قانون 
لتطبيقه؟  إرادة 

اأحالت احلكومة  اأنه حني  ال�ضابقني  الوزراء  اأحد  يوؤكد 

بالب�ضر  قانون حول مكافحة الإجتار  على عجل م�ضروع 

اإىل املجل�ص النيابي، كان ثمة قناعة لدى جمموع الوزراء 

باأنه قانون غري قابل للتطبيق واإن كان هنالك فائدة كبرية 

الأمريكية.  وبخا�ضة  دولية،  جلهات  اإر�ضاء  اإقراره  يف 

املناق�ضات النيابية العلنية احلا�ضلة يف 3 اآب 2011 جاءت 

لتوؤكد �ضرورة اإقرار القانون لعتبارات دولية وللمحافظة 

جابر،  )يا�ضني  عنه  التهامات  ورد  لبنان  �ضورة  على 

مي�ضال مو�ضى، غ�ضان خميرب، بطر�ص حرب( دون اإيالء 

اأي اأهمية ل�ضرورة احلد من ا�ضكال ال�ضتغالل املنت�ضرة 

يف لبنان وحلماية ال�ضحايا. وقد جاء ت�ضريح وزير العدل 

اآنذاك �ضكيب قرطباوي جّد معرب بقوله: "العني علينا" 

و"يقال عنا اأننا دولة مل ننتبه لهذا املو�ضوع" واأن اإقرار 

القانون "ر�ضالة مهمة جدا للمجتمع الدويل". باملقابل، 

اأو  الإجتار  اأ�ضكال  عن  احلديث  من  املناق�ضات  خلت 

ظواهره. وفيما اأكد قرطباوي على �ضرورة العمل املكثف 

بعد اإقرار القانون ملّوحا اإىل امكانية اإن�ضاء جلنة م�ضرتكة 

"م�ضاعدة  لـ  والعمل  والعدل  الداخلية  وزارات  بني 

النا�ص يف هذا املو�ضوع والعمل على منعه"، فاإن �ضيئا 

من هذا مل يح�ضل. 

وتاأكد �ضعف الإرادة ال�ضيا�ضية يف تفعيل القانون اأي�ضا يف 

غياب التدقيق الالحق يف جممل القوانني اأو املمار�ضات 

التي ت�ضهل اأو ت�ضمح بهذا النوع من ال�ضتغالل كنظام 

الفنانات اأو نظام الكفالة )كالهما حتت اإ�ضراف الأمن 

العام( اأو نظام العامالت يف البارات )وهو حتت اإ�ضراف 

الآداب(.  وحماية  بالأ�ضخا�ص  الإجتار  مكافحة  مكتب 

ول نن�ضى قانون البغاء الذي ل يزال �ضاريا واإن اأ�ضبح 

فعليا معطال بحكم امتناع الدولة عن اإعطاء تراخي�ص.  

وهو ما األقى م�ضوؤولية املوافقة بني هذه القوانني وقانون 

الإجتار بالب�ضر على عاتق الق�ضاء.

اإل اأنه ورغم هذا املعطى، فاإن ال�ضغط الدويل مل يتوقف 

املتابعة  خالل  من  توا�ضل  اإمنا  القانون.  و�ضع  مبجرد 

الدورية للوليات املتحدة الأمريكية التي تعمد اإىل ن�ضر 

تقارير دورية حول مدى التزام دول العامل يف مكافحة 

وزارة  با�ضرت  وعليه،   .2001 العام  منذ  بالب�ضر  الإجتار 

ال�ضاأن لي�ص  العدل ب�ضكل دوري جمع معطيات بهذا 

تزويد  بهدف  اإمنا  منها(  اأي  ين�ضر  )مل  ن�ضرها  بهدف 

ال�ضفارة الأمريكية بها تظهريا للتطبيق الفعلي للق�ضايا. 

للق�ضاة  التدريبية  الدورات  من  عدد  تنظيم  مت  كما 

معهد  لدى  املحا�ضرات  ومن  القانون  بتطبيق  املعنيني 

املتدرجني  الق�ضاة  اإعداد  باب  من  الق�ضائية،  الدرو�ص 

"�ضي  �ضبكة  عن  للك�ضف  وتبعا  تطبيقه.  اأهمية  على 

لدى  اهتمام  من  اأثارته  وما   2016 العام  يف  موري�ص" 

الراأي العام ووعي حول خطورة ممار�ضات الإجتار بالب�ضر، 

وحتديدا  الأمن  قوى  �ضعيد  على  عدة  تدابري  اتخذت 

مكتب حماية الآداب العامة. فكاأمنا الن�ضو�ص التي مل 

احلياة  اإىل  طريقها  وجدت  تعي�ص،  اأن  منها  اأحد  يتوقع 

بعوامل خمتلفة، منها ما هو خارجي ومنها ما هو يت�ضل 

ف�ضيحة  قبيل  لف�ضائح من  تبعا  العام  الراأي  بتفاعالت 

�ضي موري�ص. 

درجة،  وباأي  القانون؟  هذا  تفعيل  مت  حقا  هل  ولكن، 

اجراءات  الدولة  �ضلطات  اتخذت  هل  اجتاه؟  اأي  ويف 

كافية ل�ضمان ال�ضتق�ضاء عن هذا اجلرم اأو على الأقل 

اأنها اكتفت  اأم  اإليها،  اأي �ضكوى تقدم  ال�ضتق�ضاء يف 

اإليها  اإجراءات التحقيق العتيادية مبا قد يحال  باتخاذ 

من �ضكاوى؟ وهل اأن الق�ضايا املحالة اليوم اإىل املحاكم 

تعك�ص �ضورة اأمينة عن حقيقة الأو�ضاع الجتماعية؟ 

تت�ضل  املحاكم  اأمام  املعرو�ضة  الق�ضايا  اأن  هل  مبعنى 

امليدانية  الدرا�ضات  توؤ�ضر  التي  ال�ضتغالل  باأنواع 

والعلمية اإىل انت�ضارها يف لبنان ب�ضفته بلد مق�ضد وبلد 

�ضلبا،  الإجابة  حال  ويف  الإجتار؟  ل�ضبكات  ترانزيت 

حتول  التي  اخللل  اأ�ضباب  حول  جدي  بحث  من  هل 

اإىل  وانت�ضارا  رواجا  الأكرث  الإجتار  و�ضول حالت  دون 

املحاكم؟ ففي هذه احلالة، ل تقت�ضر امل�ضكلة على تطبيق 

تت�ضل  ولكنها  بالب�ضر،  الإجتار  قانون  تطبيق  عدم  اأو 

الفئات  )من  الأ�ضخا�ص  وبحق  برمتها  العدالة  مبنظومة 

الأ�ضعف( بالولوج اإىل العدالة؟ 

واأخريا، كيف تعامل الق�ضاء مع الق�ضايا املعرو�ضة عليه، 

اأو  التحقيق  ق�ضاء  اأو  العامة  النيابة  �ضعيد  على  �ضواء 

ق�ضاء احلكم؟ كيف قارب الق�ضاء مفهوم الإجتار بالب�ضر 

مبا له من مفعول انقالبي على �ضعيد و�ضعية الأ�ضخا�ص 

املعنيني به؟ هل اجته نحو تو�ضيع هذا املفهوم اأو ت�ضييقه؟ 

روحية  وفق  كافية  حماية  ال�ضحايا  منح  اإىل  توجه  هل 

القانون، بحيث اأتاح لها ال�ضرتاك يف املحاكمة ب�ضكل 

فاعل �ضواء من حيث امل�ضاعدة القانونية اأو منحها )يف 

حال ال�ضحايا الأجانب( امكانية الإقامة يف لبنان ملتابعة 

الدعاوى اأو اأخريا اإعفائها من املالحقة اأو العقاب باحلد 

الأدنى؟ وبالنتيجة، هل اأدى هذا القانون مفعول مهما 

ا�ضتغالل  اإزاء  اجتماعيا  الأ�ضعف  الفئات  حماية  يف 

اأو  منظم  ب�ضكل  احلا�ضلة  �ضواء  الإجرامية،  املمار�ضات 

من قبل اأفراد، لعوامل ال�ضعف لديهم؟  

لتكوين  اإحلاحا  الأكرث  راأيناها  التي  الأ�ضئلة  هي  هذه 

�ضورة حقيقية عن مدى تفعيل القانون، والأهم للتمكن 

قبل  من  بها  املدىل  والح�ضاءات  الأرقام  فهم  من 

الأجهزة الأمنية اأو وزارة العدل. فمن دونها، قد يوؤدي 

التقييم الكمي لتطبيق القانون )الإح�ضاءات اأو الأرقام( 

اإىل نتائج ت�ضليلية، بحيث نظن اأن القانون يطبق فيما اأن 

تطبيقه يبقى هام�ضيا اأقله انتقائيا وعلى نحو ي�ضعب معه 

اأن يوؤدي اإىل حتقيق النتائج املتوخاة اأ�ضال منه.  

ولالإجابة على هذه الأ�ضئلة، راأت "املفكرة" اأن الطريقة 

الف�ضلى تكمن يف العمل على امللفات الق�ضائية العالقة 

اعتمدنا كعينة لإجناز هذه  الغاية،  املحاكم. ولهذه  اأمام 

الدرا�ضة  اإمتام  فرتة  العالقة يف  الق�ضايا  الدرا�ضة جممل 

)2016-2017( اأمام حماكم اجلنايات يف بريوت وجبل 

لن�ضر  نتهياأ  وفيما  ق�ضية.   34 عددها  بلغ  وقد  لبنان، 

درا�ضة مف�ضلة عن هذه الق�ضايا، فاإننا راأينا من املهم ن�ضر 

مقالت موجزة عن اأهم ما خل�ضت اإليه هذه الدرا�ضة، 

اإىل جانب بع�ص املقالت البحثية اأو التحقيقات امليدانية 

بهذا ال�ضاأن. 

المفكرة  دراسة  خالصات 
قضايا  حول  القانونية 

المحاكم أمام  بالبشر  اإلتجار 
الدرا�ضة  من  ن�ضت�ضفها  التي  اخلال�ضات  اأهم  ومن 

ونتو�ضع يف عر�ص بع�ص جوانبها يف هذا العدد، الآتية:  

ـــر فـــي طبيعـــة االســـتغالل  أوال، ضعـــف التغيي

ـــة ـــوع المكافح موض

من  بنوعني  خا�ص  ب�ضكل  ات�ضلت  الق�ضايا  اأن 

وا�ضتغالل  الن�ضاء  دعارة  ا�ضتغالل  ال�ضتغالل: 

34 ق�ضية(. وقد بدت  اأ�ضل  ت�ضول الأطفال )32 من 

اجلزائية  للممار�ضات  ا�ضتمرار  وكاأنها  التطبيقات  هذه 

من  ال�ضتفادة  حتويل  قوامه  واحد  فارق  مع  ال�ضابقة 

اإىل جناية، مبعنى  ت�ضول الآخرين من جنحة  اأو  دعارة 

بع�ص  يف  املالحقة  ت�ضديد  اإىل  عمليا  اأدى  القانون  اأن 

اجلرائم من دون اأن يغري من طبيعة جرائم ال�ضتغالل 

مو�ضوع املالحقة. 

عمل  حالة  اأي  العينة  �ضمن  جند  مل  فاإننا  باملقابل، 

ق�ضري، رغم كرثة املوؤ�ضرات على حتول نظام الكفالة اإىل 

 اأ�ضا�ضي لالإجتار بالب�ضر. كما ل جند �ضمن العينة اأي 
ّ
ممر

ب�ضكل �ضمني من  ولو  املنظمة  بالدعارة  تت�ضل  ق�ضية 

الفنانات(.  اأو  البارات  الأجهزة الأمنية )العامالت يف 

عاجزة  تزال  ما  الدولة  اأن  تك�ضف  اإمنا  اخلال�ضة  وهذه 

عن مالحقة حالت الإجتار الأكرث خطورة. 

ثانيا، ضعف االستقصاء حول جريمة

 اإلتجار بالبشر 

ملحنا  املنظمة،  اجلرمية  مفهوم  يفر�ضه  ما  فبخالف 

فكاأمنا  املعمقة.  التحقيقات  غياب  امللفات  در�ص  عند 

من  يردها  مبا  تكتفي  والق�ضائية  الأمنية  ال�ضلطات 

اجتاه  فيها يف  تتعمق  اأن  �ضكاوى ومعلومات، من دون 

ت�ضعبات  اأو  امل�ضتغلة  اجلهة  ارتباطات  عن  الك�ضف 

ال�ضتغالل. وبنتيجة ذلك، ا�ضتهدفت غالبية امللفات 

اإىل الفئة  اأفرادا مقربني من ال�ضحية ينتمون  الق�ضائية 

 ومن �ضاأن 
الجتماعية نف�ضها، ونادرا �ضبكات منظمة.1

احلالت  خلروج  مزدوجا  تف�ضريا  يعطي  اأن  الأمر  هذا 

املذكورة اأعاله: الأول، �ضعوبة ولوج اخلا�ضعات لنظام 

 
2
الكفالة للعدالة )وهذا ما �ضنبينه يف مقال م�ضتقل(،

التحقيق  جتنب  اإىل  الأمنية  الأجهزة  ميل  والثاين، 

هي  كما  اإ�ضرافها،  حتت  يتم  ا�ضتغالل  جمال  اأي  يف 

وفيما  مثال.  البارات  عامالت  اأو  الفنانات  نظام  حال 

بادر الأمن العام اإىل اإجراء جردة للتحقيقات املت�ضلة 

هذه  من  اأيا  اأن  يلحظ  والفنانات،  املنازل  بعامالت 

بالإجتار  ادعاء  اإىل  تاريخه  حتى  ت�ضفر  مل  التحقيقات 

بالب�ضر، اأقله وفق ما تبينه العينة مو�ضوع الدرا�ضة. 

ثالثـــا، القصور في حماية الضحايا

العدل  وزارة  اأن  عن  فعدا  الثالثة.  اخلال�ضة  هي  هذه 

مل تربم اأي اتفاق ب�ضاأن الإيواء مع اأي منظمة حقوقية 

الإجتار  جرائم  مكافحة  قانون  عليها  يفر�ضه  ملا  خالفا 

ال�ضندوق  اإن�ضاء  الآن  حتى  يتم  مل  فاإنه  بالب�ضر، 

من  متويله  يتم  اأن  يقت�ضي  والذي  لل�ضحايا  املخ�ض�ص 

الأموال املتاأتية من اجلرمية وامل�ضادرة من قبل الق�ضاء، 

رغم انق�ضاء �ضبع �ضنوات منذ اإ�ضدار القانون. 

مينح  ففيما  الق�ضاء:  �ضعيد  على  اأف�ضل  لي�ص  الأمر 

ال�ضحية ترخي�ضا  امكانية منح  التحقيق  القانون ق�ضاة 

بالإقامة يف لبنان لتمكينها من ح�ضور جمريات دعواها، 

ل نلقى حتى الآن اأي قرار مماثل. كما مل يق�ِص اأي من 

من  اأهم  لل�ضحايا.  بتعوي�ضات  العينة  �ضمن  الأحكام 

كل ذلك، هو اأن الهيئة التهامية ظّنت بغالبية �ضحايا 

معر�ص  يف  ارتكبتها  باأفعال  بالدعارة  ال�ضتغالل 

اجلناة،  بحق  ال�ضادرة  قراراتها  �ضياق  يف  ا�ضتغاللها 

على اأ�ضا�ص اأن القانون يخّول قا�ضي احلكم )حمكمة 

اجلنايات( الإعفاء من العقاب من دون اأن يكون من 

بهوؤلء  الظن  اأدى  وقد  املالحقة.  من  الإعفاء  املمكن 

اإىل جانب  توقيفهن وحماكمتهن  اإىل  يف حالت عدة 

الدعاء  فيها  يتم  مل  التي  احلالت  يف  حتى   
3
اجلناة.

على ال�ضحايا، فاإن ذلك مت �ضمنا من دون اأي تعليل 

للتطبيق  قابل  اجتهاد  اإىل  حتّوله  دون  يحول  نحو  على 

ب�ضكل منتظم. 

اأظهرت  املحاكم  بع�ص  اأن  هو  ذلك،  من كل  الأخطر 

من  التحقق  يفرت�ص  ال�ضحية  �ضفة  من  التحقق  اأن 

من  التحقق  قبل  و�ضريتها،  واأخالقياتها  م�ضداقيتها 

لال�ضتغالل.  قابليتها  ومدى  لديها  ال�ضعف  عوامل 

اأنها متمر�ضة بالدعارة وباإدمان  فاإذا اكت�ضفت املحكمة 

من  وحرمانها  باأقوالها  الأخذ  عدم  قررت  املخدرات، 

الإجتار  جناية  يف  التعقبات  وكّف  ال�ضحية  و�ضف 

بدت  وبذلك،   
4
با�ضتغاللها. املتهمني  بحق  بالب�ضر 

ب�ضاأن  امل�ضبقة  الآراء  ا�ضتح�ضار  تعيد  وكاأنها  املحكمة 

مفهوم  على  جمددا  لتغلبها  الدعارة  يف  العامالت 

ال�ضتغالل، متهيدا جلعلهن �ضريكات يف جرم اأخالقي 

امل�ضتفيدين من دعارتهن. وبذلك، بدت ال�ضحية  مع 

غالبا على قيد اأمنلة من حتميلها م�ضوؤولية الإ�ضرتاك يف 

جرم ا�ضتغاللها. 

نريد  بالب�ضر؟ هل حقا  الإجتار  نريد مكافحة  فهل حقا 

اأمتتها  التي  الدرا�ضة  �ضررهم؟  وجرب  �ضحاياه  حماية 

هذا  م�ضجعة يف  اإىل خال�ضات غري  تنتهي  "املفكرة" 

هذه  لتحقيق  تزال لزمة  ما  كثرية  ثمة جهود  الإطار. 

الغايات. 

 هل حقا نريد ردع اإلتجار بالبشر؟ هل حقا نريد حماية ضحاياه؟

جتدون املقالة بن�ضختها  الكاملة مع املراجع على املوقع الإلكرتوين للمفكرة

http://www.legallaw.ul.edu.lb/PeriodSessionLandingPage.aspx?TextID=42976&SessionID=3158&searchtext1=%D8%A7%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B4%D8%AE%D8%A7%D8%B5&searchtext2
http://www.legal-agenda.com/article.php?id=46
http://www.legal-agenda.com/article.php?id=46
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القانونية"  "املفكرة  اأعدت   ،2018 العام  يف 

درا�شة حول ق�شايا الإجتار بالب�شر التي كانت 

عالقة اأو نظرت فيها خمتلف الهيئات الناظرة 

يف  وبعبدا  بريوت  يف  اجلنايات  حمكمتي  يف 

على  الدرا�شة  ت�شتند  و2017.   2016 العامني 

حتليل الوثائق الق�شائية املتعلقة بهذه الق�شايا، 

وذلك بهدف تكوين فكرة اأولية حول كيفية 

منذ  لبنان  يف  بالب�شر  الإجتار  قانون  تطبيق 

اإلقاء  بعد  وبخا�شة   ،2011 العام  يف  �شدوره 

العام  يف  موري�س"  "�شي  �شبكة  على  القب�س 

2016. ومن اأبرز هذه الت�شاوؤلت التي تفر�س 

�شيتناولها  والتي  اخل�شو�س  هذا  يف  ذاتها 

بالب�شر  الإجتار  حالت  هي  ما  املقال:  هذا 

طبيعة  هي  وما  املحاكم؟  اإىل  ت�شل  التي 

عابرة  )منظمة،  املحاكمة  مو�شوع  اجلرائم 

للحدود... اأم ل( وحجمها؟ ومن هم �شحايا 

املدعى  اأو  املتهمون  هم  ومن  اجلرائم،  هذه 

عليهم فيها؟ )املحرر(. 

ق�ضية   34 الدرا�ضة  اليها  ا�ضتندت  التي  العينة  ت�ضمل 

اإجتار بالأ�ضخا�ص وهي متثل جمموع الق�ضايا العالقة اأو 

مت النظر فيها، وفقاً ملا اأفادنا به روؤ�ضاء اأقالم هذه املحاكم 

حمكمتي  اإىل  الواردة  الدعاوى  �ضجالت  عن  نقال 

اجلنايات يف بريوت وجبل لبنان. وقد بداأت املالحقة 

و2017.   2012 عامي  بني  الق�ضايا  هذه  يف  والتحقيق 

مدعى  اأو  متهما  �ضخ�ضا   102 الق�ضايا  هذه  وت�ضمل 

عليه بجرائم خمتلفة اأمام حمكمتي اجلنايات يف بريوت 

غالبيتهن  على  ادعي  �ضحية   17 �ضمنها  من  وبعبدا. 

مبمار�ضة الدعارة ال�ضرية. كما يبلغ عدد ال�ضحايا التي 

�ضحية.   54 الق�ضايا  هذه  يف  املالحقة  ت�ضملهن  مل 

ولغاية نهاية اآذار 2018، �ضدرت اأحكام يف هذه الق�ضايا 

 66 يزال  ما  حني  يف  ق�ضية،   19 يف  �ضخ�ضاً   36 بحق 

�ضخ�ضاً قيد املحاكمة يف 15 ق�ضية. 

ت�ضّدرت ق�ضايا ال�ضتغالل اجلن�ضي للن�ضاء يف الدعارة 

وجاءت  العينة،  يف  امل�ضمولة  الق�ضايا  ق�ضية(   17(

يف  �ضوريني  اأطفال  ا�ضتغالل  ق�ضايا  الثانية  املرتبة  يف 

من  النوعني  هذين  عدا  فيما  ق�ضية(.   15( الت�ضّول 

با�ضتقدام  تعلقت  واحدة  فقط:  ق�ضيتني  جند  اجلرائم، 

تعلقت  والثانية  لبنان،  للعمل يف  بنغالد�ص  رجال من 

بتنّب غري قانوين )اأي بيع و�ضراء اأطفال(. وقد اعتربت 

اإجتارا  ثمة  اأن  الق�ضيتني  يف  الناظرة  التهامية  الهيئة 

بالب�ضر فيهما. 

اأن  ُيلحظ  املحاكمة،  مو�ضوع  اجلرائم  طبيعة  جلهة  اأما 

عددا قليال منها ات�ضلت مبالحقة �ضبكات اإجتار بالب�ضر 

عابراً  عاماًل  حتى  اأو  املنظمة  اجلرمية  طابع  اأخذت  اأو 

للحدود. فقد ر�ضدنا توفر موؤ�ضرات على اتخاذ اجلرمية 

طابعاً منظماً يف �ضبع ق�ضايا فقط )اأربع تتعلق بالدعارة 

ا�ضتدلينا  التي  املوؤ�ضرات  اأهم  بالت�ضّول(. ومن  وثالث 

الذين  املتهمني  تعدد  املنظمة:  اجلرمية  طابع  على  بها 

يعملون بالتن�ضيق فيما بينهم )اأكرث من ثالثة(، واتهام 

اأ�ضماء معروفة يف جمال �ضبكات الدعارة ترتدد يف اأكرث 

اإجرامي  عمل  وجود  اإىل  يوؤ�ضر  مما  ق�ضائي،  ملف  من 

للتعريف  وفقاً  وذلك  الزمن،  من  لفرتة  ميتّد  منتظم 

املنظمة  اجلرمية  ملكافحة  املتحدة  الأمم  اتفاقية  الوارد يف 

 
1
عرب الوطنية للعام 2000 التي ان�ضم اإليها لبنان.

اجلن�ضي،  بال�ضتغالل  املتعلقة  الق�ضايا  هذه  اأبرز  ومن 

"ا�ضتدراج  مّت  حيث  موري�ص"  "�ضي  �ضبكة  ق�ضية 

املتهم  اإىل  وت�ضليمهن  لبنان"  اإىل  �ضوريا  من  فتيات 

هما  ملهيني  يف  ل�ضتغاللهن  متهيدا  ال�ضبكة  باإدارة 

اتهام  لذلك  تبعا  مّت  وقد  و"�ضيلفر".  موري�ص"  "�ضي 

ف على 27 �ضحية على الأقل. ويف 
ّ
26 �ضخ�ضاً والتعر

ق�ضية ثانية، مّت اتهام ثالثة رجال لبنانيني من عائلة واحدة 

دعارة  ت�ضتغل  حمرتفة  �ضبكة  "تاأليف  على  لإقدامهم 

الفتيات يف اإطار م�ضروع جتاري متكامل الفعل"، من دون 

اأن يتّم التعرف على اأي �ضحية اأو ال�ضتماع اإليها. 

تصّدرت قضايا 
االستغالل الجنسي 

للنساء في الدعارة 
القضايا المشمولة 
في العينة، وجاءت 
في المرتبة الثانية 

قضايا استغالل 
أطفال سورييين في 
التسّول. بالمقابل 
غابت تماما قضايا 

العمل القسري. 
يف ق�ضايا الت�ضول، من الالفت اأنه مّت اتهام �ضخ�ص واحد 

بدا وكاأنه يعمل مبفرده، يف غالبيتها )13 ق�ضية(. وفيما 

غالبية  يف  الإثنني  امل�ضتغلني  الأطفال  عدد  يتجاوز  مل 

امل�ضتغّل  والطفل  املتهم  بني  البنوة  رابط  فاإن  الق�ضايا، 

ويف  اأمهات(.  وثالث  اآباء   11( منها  العديد  يف  توفر 

منهم  )ثالثة  اأ�ضخا�ص  اأربعة  اتهام  مّت  الق�ضايا،  اإحدى 

اأطفال.  اأربعة  با�ضتغالل  ال�ضحايا(  الأطفال  ذوي  من 

ال�ضتغالل  لهذا  اأن  التهامية  الهيئة  وجدت  وقد 

ترتبط  ل  التي  املتهمة  اأن  اعتربت  بعدما  منظم،  طابع 

الإ�ضراف  م�ضوؤولية  تتوىل  الأطفال،  مع  عائلية  بعالقة 

على ا�ضتغالل الأطفال واإدارته. كما ر�ضدنا رابطاً بني 

ح اأحد املتهمني اأنه يراقب الأطفال 
ّ
ق�ضيتني حيث �ضر

ل�ضالح والدين خمتلفني، مما قد يوؤ�ضر اإىل وجود �ضبكة 

ا�ضتغالل.

للحدود يف هذه  عابر  توفر عامل  يتعلق مبدى  فيما  اأما 

اأنه مّت نقل ن�ضاء من دول اأخرى )�ضوريا  اجلرائم، يظهر 

والعراق واأوكرانيا( اإىل لبنان، ومن لبنان اإىل الإمارات 

العربية املتحدة بهدف ا�ضتغاللهن يف الدعارة، يف �ضبع 

ق�ضايا تتعلق بالدعارة فقط. باملقابل، مل نلق اأّي موؤ�ضر 

على عامل عابر للحدود يف اأّي من ق�ضايا ال�ضتغالل 

الق�ضايا  الأطفال يف هذه  اأن جميع  الت�ضّول. فرغم  يف 

هم من اجلن�ضية ال�ضورية، ل ينه�ص يف الق�ضايا مو�ضوع 

اأي من هوؤلء من �ضوريا  نقل  اأي دليل على  الدرا�ضة 

عن  ف�ضاًل  الت�ضّول.  يف  ا�ضتغاللهم  بهدف  لبنان  اإىل 

ذلك، مّت نقل ال�ضحايا يف ق�ضية ا�ضتقدام عمال اأجانب 

من بنغالد�ص اىل لبنان. كما مّت نقل الطفل الذي وقع 

�ضحية التبني غري القانوين من لبنان اىل ال�ضعودية.

عن  الغائب  االستغالل 
كم لمحا ا

اأ�ضكال  غيب  هو  العينة،  هذه  به  تفيدنا  ما  واأهم 

اللبناين،  املجتمع  يف  انت�ضاراً  الأكرث  ال�ضتغالل 

واحلالت  الق�ضري  العمل  يف  ال�ضتغالل  وبخا�ضة 

ال�ضحايا  اإخ�ضاع  عن  ال�ضتغالل  فيها  ينتج  التي 

الوحيدة  فالق�ضية  ا�ضتغاللهم.  ت�ّضهل  قانونية  لأنظمة 

امل�ضمولة يف الدرا�ضة التي تتعلق با�ضتقدام رجال من 

اإىل  فعلياً  تهدف  ل  فهي  لبنان،  يف  للعمل  بنغالد�ص 

معاقبة ا�ضتغالل الأجانب يف العمل الق�ضري يف لبنان، 

ينتهي  والذي  ال�ضتقدام  يف  التّو�ضط  معاقبة  اإىل  بل 

العمل  من  بدًل  الالنظامي  احلر  العمل  ت�ضهيل  اإىل 

اأمام  وا�ضعاً  الباب  يفتح  هو  الذي  الكفالة،  نظام  حتت 

ا�ضتغالل الأجانب يف العمل الق�ضري. 

الإجتار  مكافحة  قانون  تطبيق  اأن  يتبنّي  وبذلك 

تذليل  اإىل  بعد  يوؤّد  مل   2011 العام  يف  بالأ�ضخا�ص 

ال�ضتغالل  �ضحايا  من  العديد  و�ضول  اأمام  العقبات 

اأ�ضكال  اأهم  ومن  الق�ضاء.  اإىل  واجلن�ضي  القت�ضادي 

ال�ضتغالل التي ل جند اأثرا لها يف الدرا�ضة: 

اســـتغالل العمـــال المهاجريـــن فـــي العمـــل 

القســـري

اإخ�ضاع  ب�ضكل خا�ص من  ال�ضتغالل  يتح�ضل هذا   

لنظام  والرابعة  الثالثة  الفئتني  من  املهاجرين  العمال 

عامالت  من  املكونة  الأخرية  الفئة  اأن  علما  الكفالة، 

فر�ص  ب�ضبب  لذلك  عر�ضة  الأكرث  يبقني  املنازل 

من  وا�ضتثنائهن  العمل  اأ�ضحاب  منازل  يف  اإقامتهن 

حماية قانون العمل. 

ومبراجعة اإح�ضائيات مكتب مكافحة الإجتار بالأ�ضخا�ص 

اأنه مت التحقيق يف   يتبنّي 
2
عن ال�ضنوات 2017-2015،

ق�ضيتني على الأقل تتعلقان با�ضتغالل عاملة يف اخلدمة 

املنزلية: الأوىل، مت التحقيق فيها يف العام 2016 مع رجل 

لبناين بناء على اإخبار على مواقع التوا�ضل الجتماعي 

حول "عر�ص خادمة للبيع بداعي ال�ضفر". وقد مت تركه 

ب�ضند اإقامة. والثانية، مت التحقيق فيها مع �ضيدة لبنانية 

توغولية  ل�ضيدة  با�ضتغاللها  لال�ضتباه   2017 العام  يف 

اأوراقها  الأخرية  ا�ضتلمت هذه  وقد  املنزيل.  العمل  يف 

الثبوتية وغادرت اإىل توغو. ومل نتمكن من معرفة ماآل 

التحقيقات يف هاتني الق�ضيتني وحتديدا فيما اإذا ادعت 

النيابة العامة على ال�ضخ�ضني املذكورين.  

 
3
اأما مبراجعة جداول الأمن العام لالأعوام 2017-2013،

بالب�ضر  لالإجتار  150 �ضحية حمتملة  اإحالة  مت  اأنه  يتبنّي 

الأمان"  "بيت  اإىل  املنزلية  اخلدمة  يف  العامالت  من 

تتعلق  �ضكاوى  نتيجة  كاريتا�ص  جمعية  تديره  الذي 

)تعذيب  اجل�ضدي  والعنف  الأجور  دفع  عدم  بالآتي: 

اجلن�ضي  وال�ضتغالل  وتهديد(  واإيذاء  وطعن  و�ضرب 

والحتجاز  وحتر�ص(  الدعارة  على  واإرغام  )اغت�ضاب 

و�ضوء  القا�ضرات  وعمل  واملر�ص  والإجها�ص  واحلمل 

وجهة  و�ضوء  الكفالء  وتعدد  العمل  وكرثة  املعاملة 

ال�ضتخدام واملنع من الت�ضال. وقد اأحيل 27 ملفا اإىل 

الأجور.  دفع  بعدم  تتعلق  ملفات  الق�ضاء، من �ضمنها 

ومل نتمكن من معرفة ماآل التحقيقات يف هذه الق�ضايا 

وقد  جرم.  وباأي  الكفالء،  بحق  الدعاء  مت  اإذا  وما 

غادرت معظم هذه ال�ضيدات لبنان ومنعن من العودة 

اليه. و�ضدرت مذكرات اإخ�ضاع من الأمن العام بحق 

الكفالء يف 13 ق�ضية.

األجنبيات  النساء  استغالل 
الترفيه  مجال  في  العامالت 

الليلية المالهي  في 
الن�ضاء  اإخ�ضاع  نتيجة  ال�ضتغالل  هذا  يتح�ضل 

تاأ�ضريات  لنظام  الرتفيه  جمال  يف  العامالت 

قيودا  الن�ضاء  على  النظام  هذا  ويفر�ص  "الفنانات". 

م�ضددة على حريتهن بالتنقل، حيث يحتجز اأ�ضحاب 

املالهي جوازات �ضفرهن ويفر�ص الأمن العام اإقامتهن 

يف فنادق حمددة تبقى حتت رقابته. وتبقى "الفنانات" 

اجلن�ضي  لال�ضتغالل  عر�ضة  الن�ضاء  اأكرث  من  تالياً 

والعنف والعزلة يف لبنان. 

وفقاً للتقارير ال�ضنوية لوزارة اخلارجية الأمريكية املتعلقة 

ما  اأ�ضدر  لبنان  فاإن   
4
لبنان، يف  بالب�ضر  الإجتار  مبكافحة 

يقارب 3400 تاأ�ضرية "فنانات" لن�ضاء يف العام 2014، 

من  واأكرث   2015 العام  يف  تاأ�ضرية   5000 من  واأكرث 

 10,000 من  واأكرث   ،2016 العام  يف  تاأ�ضرية   14,000

ارتفاعا  الأرقام  هذه  وتعك�ص   .2017 العام  يف  تاأ�ضرية 

لهذا  اخلا�ضعات  الن�ضاء  لعدد  وتالياً  التاأ�ضريات  لعدد 

النظام الذي يفتح املجال وا�ضعاً اأمام ال�ضتغالل. 

كما اأ�ضارت التقارير اإىل اإجراء الأمن العام حتقيقات يف 

العام  الن�ضاء خالل  هوؤلء  با�ضتغالل  تتعلق  ق�ضية   14

النيابة  اإىل  الق�ضايا  هذه  من  اأربع  اأحيلت  وقد   2016

العامة ل�ضتكمال التحقيقات، ومل ي�ضعنا التحقق من 

ماآلها. 

ومبراجعة جداول الأمن العام التي اقت�ضرت على العام 

2017، تبنّي اأنه مت التحقيق مع 15 �ضحية حمتملة لالجتار 

بالب�ضر من الفنانات نتيجة �ضكاوى تتعلق بالآتي: عدم 

دفع الأجور واخلداع يف نوع العمل واخلطف والتحر�ص 

مع  الن�ضجام  وعدم  الدعارة  على  والإرغام  اجلن�ضي 

طبيعة العمل وتعاطي املمنوعات والقيام باأعمال خملة 

واحد  ملف  �ضوى  اإحالة  يتم  ومل  و"الفرار".  الآداب 

من هذه الق�ضايا اإىل الق�ضاء دون اأن يت�ضنى لنا معرفة 

ماآلها. وقد غادرت معظم هوؤلء ال�ضيدات لبنان ومنعن 

من العودة اإليه.

العمل  في  األطفال  استغالل 
راعة الز مجال  في  القسري 

الإجتار  مكافحة  مكتب  جداول  تت�ضمن  مل  حني  يف   

ا�ضتغالل  ق�ضايا  يف  التحقيق  اإىل  اإ�ضارة  اأي  بالب�ضر 

الأطفال يف العمل الق�ضري، تبنّي اأن الأمن العام بداأ 

ميار�ص الدور الأ�ضا�ضي يف هذا املجال بالتعاون مع وزارة 

حتقيقاتهم  اأن  العام  الأمن  جداول  واأ�ضارت  العمل. 

�ضملت 36 �ضحية حمتملة لالإجتار بالأطفال يف العمل 

لبنانياً  طفاَل   29 �ضملت   ،2017 العام  الق�ضري خالل 

�ضبط  حما�ضر  تنظيم  مت  وقد  �ضوريني.  اأطفال  و�ضبعة 

بجميع هذه الق�ضايا واإحالتها اإىل وزارة العمل، دون اأن 

يربز اأي دور للق�ضاء يف هذا املجال.  

اإلتجار  ضحايا  هم  من 
؟ لبشر با

�ضملت العينة 71 �ضحية لالإجتار بالب�ضر معروفة الهوية. 

بالإ�ضافة اإىل ذلك، ي�ضار اإىل اأن 13 �ضحية متت الإ�ضارة 

اإليهم يف الوثائق الق�ضائية، بقيت جمهولة الهوية، ومن 

�ضمنهم الطفل الذي وقع �ضحية التبني غري القانوين 

يف  للعمل  ا�ضتقدامهم  مت  بنغالد�ص  من  رجال  و�ضتة 

لبنان. وي�ضار اأي�ضاً اإىل اأن ال�ضحايا بقيت جمهولة كلياً 

يف اإحدى الق�ضايا املتعلقة ب�ضبكة دعارة. 

اأن  حيث  ذلك،  من  اأكرث  العدد  يكون  اأن  ويرجح 

اإح�ضائيات الأمن الداخلي خالل فرتة 2017-2015، 

ال�ضحايا.  من  العديد  هوية  على  ف 
ّ
التعر عدم  تبنّي 

ال�ضلطات  اهتمام  ت�ضاوؤلت حول مدى  يطرح  ما  وهو 

ف على ال�ضحايا متهيدا لتخاذ تدابري حلمايتهم.
ّ
بالتعر

فالأغلبية  عليهم،  التعرف  مت  الذين  لل�ضحايا  وبالن�ضبة 

وب�ضكل  �ضحية(،   68( الأجانب  من  منهم  ال�ضاحقة 

بالإ�ضافة  �ضحية(،   63( ال�ضورية  اجلن�ضية  من  خا�ص 

اإىل خم�ص �ضحايا من اجلن�ضيات الفل�ضطينية والأردنية 

عدد  انح�ضر  باملقابل،  والبنغالد�ضية.  والأوكرانية 

من  نتمكن  مل  اأننا  علما  باإثنتني،  اللبنانيات  ال�ضحايا 

ال�ضحايا  تتوزع  كما  ال�ضحايا.  اإحدى  جن�ضية  معرفة 

من حيث اجلن�ص والعمر بني 52 اأنثى )8 منهن فقط 

قا�ضرات( و19 ذكرا )18 منهم قا�ضرون، علما اأن �ضتة 

منهم على الأقل مل يبلغوا الثانية ع�ضرة(. 

اأما جلهة العالقات التي تربط ال�ضحايا باملتهمني، نلحظ 

اأنه يف غالبية الق�ضايا، ثمة عالقات عائلية بني املتهمني 

وال�ضحايا )20 من اأ�ضل 34 ق�ضية(، واأغلبها عالقات 

هم  الق�ضايا  هذه  يف  فاملتهمون  وا�ضحة.  هرمية  عائلية 

باملقابل، ل جند يف  ال�ضحايا.  واأزواج  واأمهات  اآباء  من 

امللفات عالقات عمل )عالقات �ضاحب عمل باأجري(، 

مما يوؤكد عدم �ضمول العينة لق�ضايا تتعّلق بال�ضتغالل 

يف العمل الق�ضري ل �ضيما للعامالت يف اخلدمة املنزلية 

والعّمال الأجانب اخلا�ضعني لنظام الكفالة. 

واحدة  حالة  با�ضتثناء  اأنه  الدرا�ضة،  من  يظهر  كما 

)قا�ضر �ضحية ا�ضتغالل عن طريق الت�ضول ادعي عليه 

اّدعي  ن�ضاء  هن   )16( ال�ضحايا  �ضائر  فاإن  بال�ضرقة(، 

523 من  )املادة  ال�ضرية  الدعارة  ممار�ضة  عليهن بجنحة 

اجلن�ضية  من  قا�ضرتني  �ضمنهن  من  العقوبات(،  قانون 

ادعي  منهن  ثالثة  اأن  ويلحظ  والفل�ضطينية.  ال�ضورية 

اإهمال جتديد الإقامة )املادة  عليهن بجنحة اأخرى هي 

ادعي  هوؤلء  اإحدى  واأن  الجانب(،  قانون  من   36

 127 )املادة  املخدرات  بتعاطي  ذلك  عن  ف�ضال  عليها 

تعترب من  الأفعال  املخدرات(. وجميع هذه  قانون  من 

اجلرائم الناجتة عن الإجتار بهن.

يف  الهوية  معروفة  �ضحية   54 بحق  الدعاء  يتم  مل 

املدعى  ال�ضحايا  بخالف  العينة.  امل�ضمولة يف  الق�ضايا 

ال�ضخ�ضي،  الّدعاء  29 �ضحية �ضفة  اتخذت  عليهن، 

علما اأن 27 منهن هن من الن�ضاء اللواتي مت ا�ضتغاللهن 

يف اإطار ق�ضية واحدة، املعروفة بق�ضية "�ضي موري�ص". 

عدد قليل من 
القضايا اتصلت 

بمالحقة شبكات 
إتجار بالبشر أو 

أخذت طابع الجريمة 
المنظمة أو حتى 

عاماًل عابرًا للحدود. 
باإلتجار  المتهمون  هم  من 

باألشخاص؟

�ضملت العينة 85 �ضخ�ضاً متهما بجناية الإجتار بالب�ضر 

بجرائم  و/اأو  العقوبات(  قانون  من   )1(  586 )املادة 

يف  متهمون  اأغلبيتهم  اأن  علما  بالب�ضر،  بالإجتار  مرتبطة 

�ضخ�ص(.   60( الدعارة  يف  الن�ضاء  ا�ضتغالل  ق�ضايا 

وقد �ضملت العينة تهما تتعلق باجلرائم الآتية: ت�ضهيل 

الدعارة والعتماد عليها، اغت�ضاب، حرمان من احلرية، 

اأ�ضلحة،  حيازة  اإبتزاز،  ر�ضائي،  وغري  ر�ضائي  اإجها�ص 

م�ضتندات  تزوير  جنايات،  لرتكاب  جمعية  تاأليف 

ر�ضمية وا�ضتعمالها، وخمالفة اأنظمة الدخول والإقامة. 

اأحد  اإىل  اإ�ضايف  ادعاء  توجيه  مت  واحدة،  حالة  ويف 

املتهمني بالإجتار بالب�ضر بجرم ل يت�ضل مبا�ضرة بالإجتار 

بالب�ضر )�ضرقة(.

لكن  بالب�ضر،  بالإجتار  املتهمني  جن�ضيات  اختلفت 

ال�ضورية  اجلن�ضيتني  من  هم  منهم  ال�ضاحقة  الأغلبية 

املتهمون  اأما  �ضخ�ضاً(.   31( واللبنانية  �ضخ�ضاً(   46(

الآخرون، فكانوا من اجلن�ضيات البنغالد�ضية والأردنية 

وت�ضّدر  اجلن�ضية.  عدميي  ومن  والرو�ضية  والعراقية 

العينة  اإذ �ضملت  بالب�ضر،  بالإجتار  املتهمني  فئة  الذكور 

املتهمات  الن�ضاء  اأغلبية  اأن  امراأة، علماً  69 رجاًل و16 

اتهمن با�ضتغالل ن�ضاء يف الدعارة.

جدول رقم 1: األشخاص المعنيون في القضايا وفقاً لصفتهم ونوع االستغاللجرائم اإلتجار بالبشر أمام القضاء: بين الحاضر والغائب

نوع ال�ضتغالل

عدد الأ�ضخا�ص يف الق�ضية

ا�ضتقدام عمال تبني غري قانوينت�ضّولدعارة

اأجانب

املجموع

54194279متهمون بجناية الإجتار بالب�ضر 

مدعى عليهم بجرائم مرتبطة بالإجتار 

بالب�ضر 

66

16---16مدعى عليهن بجرائم مرتبطة بالإجتار بهن 

1--1-�ضحية مدعى عليه بجرائم اأخرى )�ضرقة(

762042102جمموع املتهمني والأظناء

�ضحايا اإجتار بالب�ضر معروفون الهوية ومل تتم 

مالحقتهم

3023-154

1613-6�ضحايا جمهولو الهوية

36231767جمموع ال�ضحايا غري املدعى عليهن

1124359169جمموع الأ�ضخا�ص

جدول رقم 2: جنسيات وأعمار وجنس الضحايا وفقاً لطبيعة االستغالل

نوع ال�ضتغالل

اجلن�ضية

املجموعا�ضتقدام عمال اأجانبت�ضولدعارة

را�ضدقا�ضراتقا�ضرونقا�ضراترا�ضداتالعمر

22لبنانية

38118663�ضورية

112فل�ضطينية

11اأردنية

11اأوكرانية

�ضية د 11بنغال

11غري وا�ضح

442186171املجموع

4624171املجموع العام

018119جمموع ذكور

466052جمموع اناث

جدول رقم 3: جنسية وجنس المدعى عليهم باإلتجار بالبشر والجرائم المرتبطة به

نوع ال�ضتغالل

اجلن�ضية 
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غيدة فرنجية

قبل �ضدور قانون مكافحة جرمية الإجتار بالأ�ضخا�ص 

تكتفي  اللبنانية  املحاكم  كانت   ،2011 العام  يف 

وت�ضاوي  الدعارة  �ضاأن  يف  الظاهرة  بامل�ضوؤوليات 

من  بالنتفاع  واملتهمني  بالدعارة  املتهمة  املراأة  بني 

لال�ضتغالل  كامل  �ضبه  تغييب  مع  الدعارة،  ممار�ضتها 

التثبت  مت  ما  وهذا  بينهم.  القائمة  ال�ضلطة  ولعالقات 

معربا  عنوانا  حملت  ق�ضائية  حلالت  درا�ضة  يف  منه 

مفاده: "الدعارة جرمية اأخالقية اأم جرمية ا�ضتغالل؟" 

ما عمدت  غالبا  املحاكم  اأن  العنوان  ويق�ضد من هذا 

وم�ضتغلها  الدعارة  متار�ص  التي  املراأة  اعتبار  اإىل 

�ضريكني يف جرم اأخالقي مدان اجتماعيا، مبعزل عن 

روابط ال�ضتغالل ال�ضائدة يف العالقة بينهما.  

هذا  يف  حتّول  بح�ضول  القانون  هذا  اإقرار  اأذن  وفيما 

يف  "ال�ضريكني"  هذين  بني  التفرقة  اجتاه  يف  امل�ضمار 

اجتاه معاقبة امل�ضتِغل )اأو امل�ضوؤول عن الإجتار بالب�ضر( 

بعد  كثرية(  حالت  يف  )ال�ضحية  امل�ضتَغلة  وحماية 

اأعمال املحاكم،  اإعفائها من العقاب، فاإن التدقيق يف 

اجتاهات  يبنّي  بالب�ضر،  الإجتار  ق�ضايا  يف  وبخا�ضة 

جتريده  اأو  القانوين  املُنجز  اإجها�ص  �ضاأنها  من  م�ضادة 

ب�ضكل  نتبينه  ما  وهذا  مفاعيله.  من  الكثري  من 

خا�ص يف حكمني �ضدرا عن حمكمتي اجلنايات يف 

عمليا  واأديا  و2018   2017 عامني  يف  وبريوت  بعبدا 

من  غطاء  وراء  جمددا  ال�ضتغالل  روابط  حجب  اإىل 

الآراء امل�ضبقة التي اأعادت عمليا تكوين العالقة بني 

اأخالقية،  غري  �ضراكة  اأنها  على  وامل�ضتغلة  امل�ضتغل 

�ضراكة من �ضاأنها حجب ال�ضتغالل اأو تبديده.  

تقت�ضي  الق�ضيتني،  هاتني  تف�ضيل  يف  امل�ضي  قبل 

ملحاكمة  فيهما  خ�ضعتا  ال�ضيدتني  اأن  اإىل  الإ�ضارة 

)خم�ضة  با�ضتغاللهما  ال�ضتة  املتهمني  مع  م�ضرتكة 

اأدانت املحكمة  رجال و�ضيدة(. وبنتيجة املحاكمتني، 

 523 ال�ضرية )املادة  الدعارة  ال�ضيدتني بجنحة ممار�ضة 

املتهمني  براءة  اأعلنت  فيما  العقوبات(،  قانون  من 

من   1-586 )املادة  بالب�ضر  الإجتار  جناية  من  ال�ضتة 

ابطلت  اأو  الدليل  كفاية  لعدم  العقوبات(  قانون 

اإىل  ال�ضتغالل.  عن�ضر  توفر  لعدم  بحقهم  التعقبات 

تعاطي  بجرمي  الرا�ضدة  عليها  املدعى  اأدينت  ذلك، 

وعدم  املخدرات(  قانون  من   127 )املادة  املخدرات 

جتديد الإقامة )املادة 36 من قانون الأجانب(. 

قاصرة  قضية  األولى:  القضية 
أم  "مستغلة"  فلسطينية 

يكة؟  شر
القا�ضرة  عليها  املدعى  اأفادت   

1
الأوىل، الق�ضية  يف 

�ضوء  ب�ضبب  طرابل�ص  يف  اأهلها  منزل  غادرت  اأنها 

تعر�ضت لالغت�ضاب عندما كانت يف  واأنها  معاملتها، 

اإىل بريوت،  الثالثة ع�ضرة من عمرها. ولدى و�ضولها 

على  اأرغموها  الأ�ضخا�ص  من  عدد  على  فت 
ّ
تعر

قبلهم.  من  لال�ضتغالل  �ضت 
ّ
وتعر الدعارة  ممار�ضة 

من  ل�ضخ�ضني  الكاملة  الهوية  القا�ضرة  تقدم  مل 

من  اأ�ضخا�ص  ثالثة  �ضّمت  لكن  ا�ضتغلوها،  الذين 

اأفادت  وقد  بها.  بالإجتار  اتهامهم  مّت  اللبنانية  اجلن�ضية 

املتهم  على  الليلية  املالهي  اأحد  يف  فت 
ّ
تعر اأنها 

مقابل،  دون  من  اجلن�ص  معها  مار�ص  الذي  الأّول 

ي�ضرتي  وكان  زبائن  مع  الدعارة  ممار�ضة  منها  وطلب 

من  يتقا�ضاها  التي  الأموال  من  املخدرات  لها 

"بيعها  على  الأّول  املتهم  هذا  اأقدم  ثم  ومن  هوؤلء. 

الثاين  املتهم  اإىل  املال  من  مبلغ  مقابل  وت�ضليمها" 

ل�ضالح  الدعارة  مار�ضت  حيث  فندقا  ميلك  الذي 

الأموال  من  اأي  عليها  املدعى  تتقا�ضى  مل  عائلته. 

هذا  يف  اإقامتها  خالل  الدعارة  ممار�ضتها  عن  الناجتة 

الفندق حيث قالت لها عائلة املتهم الثاين اأن املتهم 

الأّول هو الذي يتقا�ضى هذه الأموال، يف حني نكر 

الثاين.  املتهم  عائلة  من  مبلغ  اأي  قب�ضه  الأخري  هذا 

بطردها  �ضهر  ون�ضف  �ضهر  بعد  العائلة  قامت  وبعدما 

انتقلت  ثبوتية،  اأوراق  على  حيازتها  عدم  ب�ضبب 

حيث  اأ�ضهر  ثالثة  ملدة  الثالثة  املتهمة  ل�ضالح  للعمل 

معها  وتتقا�ضم  الزبائن  لها  توؤمن  الأخرية  هذه  كانت 

اأنكر  اأحياناً.  املخدرات  لها  وتبتاع  منا�ضفة  الأموال 

املحاكمة،  املوقوف خالل  الوحيد  وهو  الأّول،  املتهم 

كل ما جاء باإفادة املدعى عليها كما اأنكر معرفته بها، 

ومل يتم ال�ضتماع اإىل املتهمني الثاين والثالثة لتعذر 

عليهم. العثور 

 

تم  راشدة  الثانية،  القضية 
لغرض  يا  سور من  استقدامها 

لها ستغال ا
من  وهي  عليها،  املدعى  اأفادت   

2
الق�ضية، هذه  يف 

قدمت  اأنها  معها  التحقيق  خالل  ال�ضورية،  اجلن�ضية 

الثاين(،  )املتهم  زوجها  برفقة  لبنان،  اإىل  �ضوريا  من 

)املتهم  لبناين  �ضخ�ص  اإىل  ف 
ّ
تعر الأخري  هذا  واأن 

الثالث( واتفق معه اأن متار�ص الدعارة ل�ضاحله مقابل 

اأن  وقالت  املعاملتني.  يف  له  يعود  فندق  يف  اإيوائهما 

زوجها كان ي�ضربها ويرغمها على ممار�ضة الدعارة واأنه 

الناجتة من ممار�ضتها الدعارة مع  كان يتقا�ضم الأموال 

الفندق.  �ضاحب  الثالث  املتهم 

من  د.اأ.  اآلف   10 مبلغ  زوجها  ا�ضتدان  فرتة،  وبعد 

رحمة  حتت  وتركها  �ضوريا  اإىل  وغادر  الثالث  املتهم 

خم�ضة  ملدة  ل�ضاحله  للعمل  فا�ضطرت  الأخري.  هذا 

اأ�ضهر لإيفاء دين زوجها، ثم غادرت الفندق وتوقفت 

الدعارة.  ممار�ضة  عن 

)املتهم  ال�ضورية  اجلن�ضية  من  رجال  اأن  اأفادت  كما 

باملخدرات  ويزودها  زبائنها  اأحد  من  كان  الأّول( 

رف�ضت  لكنها  ل�ضاحله،  الدعارة  ممار�ضة  وعر�ص عليها 

من  فتيات  ا�ضتقدام  يف  ال�ضيئة  �ضمعته  ب�ضبب  ذلك 

ق�ضية  يف  املتهمني  من  باأ�ضخا�ص  وارتباطه  �ضوريا 

الثالث  واملتهم  زوجها  اأنكر  موري�ص".  "�ضي  �ضبكة 

�ضاحب الفندق كل ما جاء يف افادتها، واأفاد الزوج 

ان زوجها  الأّول  املتهم   
ّ
اأقر تطلقا، يف حني  قد  باأنهما 

واأنه  معها  اجلن�ص  ممار�ضة  اأجل  من  له  يح�ضرها  كان 

مبا�ضرة.  منه  املال  يقب�ص  كان 

الضحية  شهادة  إهمال 
بسبب  يستغلها  من  ضّد 

المفترضة "الشراكة" 
اأول ما يلفت يف احلكمني مو�ضوع هذا التعليق، هو اعتبار 

اإفادة ال�ضحية غري كافية لتجرمي املتهمني بالإجتار بالب�ضر 

اإذا مل تقرتن باأدلة اإ�ضافية. 

اجلنايات يف  راأت حمكمة  النتيجة،  اإىل هذه  وللو�ضول 

بعبدا اأن اإفادة ال�ضحية املدعى عليها �ضد اأحد املتهمني 

بالإجتار بها ت�ضكل عطفاً جرمياً ل يكفي لوحده للتجرمي 

املادة  بذلك على  وا�ضتندت  اأخرى.  باأدلة  ثبت  اإذا  اإل 

187 من اأ�ضول املحاكمات اجلزائية التي تن�ص على "اأن 

اإفادة اأحد املدعى عليهم �ضد امل�ضهمني معه يف اجلرمية ل 

ت�ضكل دلياًل كافياً يف الإثبات. اإمنا يعود تقديرها للقا�ضي 

يف �ضوء ما توافر له من اأدلة." كذلك اعتربت حمكمة 

اجلنايات يف بريوت اأن اقوال القا�ضر غري كافية لتحقق 

عن�ضر ا�ضتغاللها. وبذلك، يتجلى لنا اأول الآراء امل�ضبقة 

يف هذا املجال. فقد تعامل احلكمني مع اأقوال ال�ضحيتني 

على اأنها اأقوال �ضادرة عن �ضريكة باجلرمية للمتهم، ولي�ص 

اجلاين،  بحق  عليها  �ضادرة عن جمنى  اأقوال  اأنها  على 

فتجاهل و�ضعيتها ك�ضحية تديل باإفادة �ضد من ارتكب  

جرمية بحقها ولي�ص بال�ضراكة معها. 

الدعارة  تمرس 
شــكل عامل تشكيك 

أقوال  بمصداقية 
لضحية  ا

لأدلة  احلكمني  اإغفال  هو  للنقد  قابلية  الأمر  يزيد  وما 

وقرائن متوفرة حول �ضلوع املتهمني باأعمال ال�ضتغالل 

اأي  وتبدد  ال�ضيدتني  اأقوال  تعزز  والتي  الدعارة  يف 

امكانية لتطبيق نظرية العطف اجلرمي لإهمال اأقوالهما. 

ال�ضيدة  ق�ضية  يف  ل�ضاهد  اإفادة  الأدلة،  هذه  واأبرز 

ال�ضورية وردت يف احلكم ويف التحقيقات الأولية �ضد 

املتهم الأّول. وهذا ال�ضاهد هو من موقويف ق�ضية �ضبكة 

موقوف  اأنه  "�ضودف  وقد  ال�ضهرية،  موري�ص"  "�ضي 

خالل  بالأ�ضخا�ص"  الإجتار  مكافحة  مكتب  نظارة  يف 

التحقيق مع املتهم، فتم ال�ضتماع اإليه من قبل املكتب 

النيابة العامة، واأجريت مواجهة بينه وبني  بناء لإ�ضارة 

املتهم. وقد اأفاد هذا ال�ضاهد اأنه على معرفة بهذا املتهم 

بق�ضية  �ضوريا  يف  معاً  اأوقفا  واأنهما  �ضنوات  ت�ضع  منذ 

�ضبكة  ق�ضية  يف  املوقوفني  اأحد  اأقرباء  من  واأنه  دعارة، 

"�ضي موري�ص" و�ضاهده مع امل�ضوؤول عن هذه ال�ضبكة، 

ال�ضوريات  الفتيات  اإح�ضار  جمال  يف  "نا�ضط  وهو 

للعمل يف جمال الدعارة". لكن على الرغم من هذه 

ال�ضهادة، ا�ضتبعد احلكم اأقوال املدعى عليها دون تقدمي 

اأي تعليل لذلك.

املتمثلة  بالقرائن  احلكمان  ياأخذ  مل  ذلك،  عن  ف�ضاًل 

بفرار بع�ص املتهمني من وجه العدالة وبوجود اأ�ضبقيات 

عديدة بحقهم بت�ضهيلهم الدعارة منذ �ضنوات عديدة، 

والتي قد توؤ�ضر اإىل وجود عمل اإجرامي منتظم وموجود 

لفرتة من الزمن. 

الضحية  بموافقة  اإلعتداد 
ألحكام  خالفا  االستغالل  على 

يحة  صر قانونية 
على  عليهما  املدعى  ال�ضحيتني  مبوافقة  احلكمان  اأخذ 

ممار�ضة  على  الإرغام  عن�ضر  لنتفاء  �ضبباً  ا�ضتغاللهما 

الإجتار   جناية  يف  ال�ضتغالل  عن�ضر  وتالياً  الدعارة، 

بالب�ضر. وفيما ا�ضتنتج احلكم ال�ضادر يف الق�ضية الأوىل 

خالل  من  ا�ضتغاللها  على  القا�ضر  ال�ضحية  موافقة 

مع  م�ضالح"  "تبادل  و�ضعية  يف  كانت  اأنها  اعتبار 

العائدة  الأموال  معها  تقا�ضمت  التي  الرا�ضدة  املتهمة 

ال�ضادر يف  من ممار�ضتها الدعارة، ورد حرفياً يف احلكم 

الق�ضية الثانية اأن "ممار�ضتها الدعارة كانت بر�ضاها ومل 

تتعر�ص لأي ا�ضتغالل." 

عليهما  املدعى  به  اأدلت  ما  كل  احلكمان  جتاهل  وقد 

وطبيعة  والقت�ضادية  الجتماعية  ظروفهما  حول 

عالقاتهما مع املتهمني بالإجتار بهما، كما جتاهلت حالة 

توؤدي  والتي  ا�ضتغاللهما  واأ�ضاليب  وظروف  �ضعفهما 

اإىل تغييب اإرادتهما اجلرمية. كما مل يتحقق احلكمني 

من الأو�ضاع ال�ضحية اجل�ضدية اأو النف�ضية لل�ضحيتني.

هذا  يف  ذهبتا  املحكمتني  اأن  هو  الأمر  يف  واخلطري 

يف  �ضراحة  وردت  اأحكاما  يخالف  نحو  على  املنحى، 

جلرائم  الناظمة  العقوبات  قانون  من   )1(  586 املادة 

املجنى  مبوافقة  "الأخذ  منعت  والتي  بالب�ضر،  الإجتار 

يناق�ص  توجههما  اأن  كما   
3
ال�ضتغالل". على  عليها 

ق�ضية  يف  التمييز  ملحكمة   )2017( حديثا  اجتهادا 

عن�ضر  اأن  اعتربت  حيث  الت�ضّول  يف  ا�ضتغالل 

ال�ضتغالل يبقى متحققاً �ضواء اأرغمت املجنى عليها اأو 

وافقت على ارتكاب اأفعال خمالفة للقانون، واأن القول 

ع" وهي "حماية 
ّ
بخالف ذلك يتعار�ص مع "غاية امل�ضر

�ضحايا الإجتار بالأ�ضخا�ص الذين قد يوافقون على فعل 

والعائلي  الجتماعي  و�ضعهم  من  اإنطالقاً  ال�ضتغالل 

فيه يف  يكونون  معنّي  بلد  اإىل  والنتمائي  والقت�ضادي 

"حالة �ضعف" ناجتة عن عوز وفقر وما اإىل ذلك مما ُيرِغم 

الب�ضر على القبول بال�ضتغالل من قبل الغري يف �ضبيل 

عن  حا�ضلة  بدورها  "املوافقة"  فتكون  العي�ص  لقمة 

 
ة."4

ّ
طريق الإرغام باإرادة معيوبة غري حر

كما يتعار�ص احلكم املتعلق باملدعى عليها القا�ضر مع 

خمتلفة  هيئة  عن   2015 العام  يف  �ضادر  �ضابق  حكم 

جترمي  اإىل  انتهى  والذي  بريوت  يف  اجلنايات  ملحكمة 

املهتم بجناية الإجتار بالب�ضر كونه "ل يعتد باأي موافقة 

ا�ضتعمال  يفرت�ص  ول  القا�ضر(،  )ال�ضحية  عن  ت�ضدر 

5
و�ضائل التهديد وخالفه يف هذا املجال".

مصداقية  في  التشكيك 
ألحكام  تبعا  الضحية  أقوال 

مسبقة   نمطية 
اأقوال  �ضحة  يف  الت�ضكيك  اإىل  الأحكام  عمدت 

معتربة  ا�ضتغاللهما  حول  عليهما  املدعى  ال�ضحيتني 

اأنهما وفقتا على ممار�ضة الدعارة، وتالياً اأنهما مل تتعر�ضا 

لال�ضتغالل، يف غياب اأي حتقق من الأو�ضاع ال�ضحية 

والنف�ضية لل�ضيدتني. 

يف  بريوت  حمكمة  عن  ال�ضادر  الأّول  احلكم  يف  جاء 

ق�ضية القا�ضر: "وحيث اأن الدليل املذكور )اأي مدلول 

الظنينة  متر�ص  ثبوت  القا�ضرة( ويف �ضوء  الظنينة  اأقوال 

املالية  املبالغ  بتقا�ضم  وت�ضريحها  الدعارة،  اأعمال  يف 

الناجمة عن عملها منا�ضفة مع املتهمة )الثالثة(، وتنقلها 

لأقوالها،  وفقاً  اأماكن خمتلفة  املجال يف  للعمل يف هذا 

ف�ضاًل عن اإ�ضقاطها حقها ال�ضخ�ضي عن املتهم )الأّول 

ذاته كدليل كاف على حتقق  بحد  ي�ضلح  والثاين(، ل 

عن�ضر ال�ضتغالل." كما جاء يف احلكم الثاين ال�ضادر 

باأي  تعزز  مل  الظنينة  اأقوال  "اإن  بعبدا:  حمكمة  عن 

دليل اإ�ضافة اإىل ال�ضك مب�ضداقيتها على �ضوء ممار�ضتها 

الدعارة وتعاطيها املخدرات وتاأكيدها عدم معرفتها باملتهم 

)الثاين( وحريتها يف التجّول، مما يدل على اأن ممار�ضتها 

الدعارة كانت بر�ضاها ومل تتعر�ص لأي ا�ضتغالل". 

من  جمموعة  اإىل  ا�ضتندا  احلكمني  اأن  يتبنّي  وعليه، 

الأحكام امل�ضبقة من اأجل الت�ضكيك يف اأقوال ال�ضحيتني 

بح�ضول ا�ضتغالل و�ضول اإىل اإهمالها، واأبرزها:

ممارسة الدعارة 

املدعى  ممار�ضة  اأن  التعليق  مو�ضوع  احلكمني  يف  جند 

عليهما للدعارة )متر�ص الدعارة( �ضكل عامل ت�ضكيك 

�ضها لال�ضتغالل. 
ّ
مب�ضداقية اأقوالهما جلهة تعر

تعاطي الضحية للمخدرات

راأت املحكمة يف الق�ضية الثانية اأن تعاطي املدعى عليها 

اإىل  ت�ضري  التي  الأدلة  من  هي  للمخدرات  الرا�ضدة 

م�ضبقة  اأحكاماً  احليثية  هذه  تعك�ص  ا�ضتغاللها.  عدم 

يف  ارتكبنها  التي  الأفعال  ت�ضبح  بحيث  الن�ضاء  بحق 

اإطار ا�ضتغاللهن �ضبباً للت�ضكيك يف م�ضداقيتهن وتاليا 

املحكمة  اأن  كما  امل�ضتغلة.  اجلهة  عن  ال�ضبهات  لإبعاد 

اإحدى  باملخدرات هي  ال�ضحية  تزويد  اأن  كلياً  جتاهلت 

اأبرز الو�ضائل امل�ضتخدمة بهدف ا�ضتغاللها، حيث يقوم 

التجار با�ضتغالل حالة �ضعف ال�ضحية املتمثلة بالإدمان 

على املخدرات. ويتحقق هذا ال�ضتغالل اإما بت�ضجيعها 

من  اإدمانها  با�ضتغالل  او  املخدرات  على  الإدمان  على 

اأجل تعزيز ارتهانها لهم. وكانت املدعى عليهما قد اأدليتا 

باأن املتهمني بالإجتار بهما يزودونهما باملخدرات، وباأنهم 

يدفعون كلفة املخدرات من الأموال التي يتقا�ضونها من 

الزبائن. وبهذا، تكون املحكمة قد ا�ضتندت على اإحدى 

املتمثلة  ال�ضعف  حالة  )ا�ضتغالل  ال�ضتغالل  و�ضائل 

بالإدمان على املخدرات( دليال على عدم ح�ضوله. 

حريـــة الضحيـــة بالتجّول:تنميـــط للضحيـــة 

المحتجـــزة

عليها  املدعى  جتّول"  "حرية  اأن  املحكمة  اعتربت   

الرا�ضدة و"تنقل )القا�ضرة( للعمل يف الدعارة يف اأماكن 

واإىل  ال�ضتغالل  �ضروط  توفر  عدم  اإىل  توؤ�ضر  خمتلفة" 

ة. وبهذا عرّبت املحكمة 
ّ
ممار�ضتهما الدعارة باإرادتهما احلر

عن فكرة منطية قوامها اأن ال�ضحية امل�ضتغلة هي ال�ضحية 

املحتجزة، متجاهلة و�ضائل ال�ضتغالل املن�ضو�ص عليها يف 

القانون والتي ل ترتكز على احتجاز احلرية، ومنها التهديد 

�ضعف  حالة  وا�ضتغالل  الزوجية  ال�ضلطة  وا�ضتغالل 

ال�ضحية، اأو اأي�ضا ا�ضتغالل ق�ضرها وفقرها وحاجتها اإىل 

تاأمني معي�ضتها وا�ضتيفاء ديونها وغريها من الو�ضائل التي 

اأدلت بها املدعى عليهما يف هاتني الق�ضيتني.

"تبـــادل مصالـــح" بيـــن المتهمـــة والضحيـــة 

القاصـــرة: تنميـــط للضحيـــة التـــي ال تتلقـــى 

منفعـــة؟ 

املبالغ  القا�ضرة  عليها  املدعى  تقا�ضم  اأن  احلكم  اعترب 

املح�ضلة من الزبائن منا�ضفة مع املتهمة التي توؤمن لها 

الزبائن هو دليل على قيام العالقة بينهما على "تبادل 

احليثية  هذه  تظهر  ال�ضتغالل.  على  ولي�ص  امل�ضالح" 

التي ح�ضلتها  املالية  باملنفعة  الأخذ  احلكم عدم  تعّمد 

املتهمة من اخلدمات اجلن�ضية التي قدمتها القا�ضرة. 

وي�ضعب فهم هذه احليثية على �ضوء ق�ضر املدعى عليها 

يف هذه الق�ضية وعزلتها بنتيجة افتقادها للرعاية العائلية 

يف  اأهلها  منزل  غادرت  بعدما  الجتماعي  والدعم 

�ضها لالغت�ضاب 
ّ
طرابل�ص ب�ضبب �ضوء معاملتهم لها وتعر

يف �ضغرها. وهنا اأي�ضاً، عرّب احلكم عن فكرة منطية اأخرى 

اأن ال�ضحية هي التي ل ي�ضلها اأي من الأموال  قوامها 

الناجتة عن ا�ضتغاللها، يف حني اأن تاأمني موارد مالية هي 

من الو�ضائل الأ�ضا�ضية التي ي�ضتخدمها التجار لجتذاب 

الن�ضاء، وخا�ضة القا�ضرات منهن، على ممار�ضة الدعارة. 

كذلك جتاهل احلكم اأن جمرد اجتذاب القا�ضر واإيواءها 

لتوفر  كاٍف  الدعارة  ممار�ضتها  من  مادية  منفعة  وحت�ضيل 

عنا�ضر الإجتار بالب�ضر، مهما كانت الو�ضائل امل�ضتخدمة 

وقد  معها.  الأموال  تقا�ضم  حال  يف  حتى  اأي  لذلك، 

جاءت هذه اخلال�ضة متناق�ضة مع موقف حمكمة التمييز 

ا�ضتغالل  ق�ضية  يف   2017 العام  يف  ال�ضادر  قرارها  يف 

يف الت�ضّول، حيث اأّكدت اأن املنفعة املادية لل�ضحية ل 

تنفي ح�ضول ال�ضتغالل بل هي من و�ضائل احلّث على 

 
6
املوافقة على ال�ضتغالل.

عدم معرفة الضحيـــة بالمتهم: تجاهل طبيعة 

الجريمة المنظمة؟ 

اعترب احلكم يف الق�ضية الثانية اأن غياب املعرفة ال�ضخ�ضية 

بني املدعى عليها واملتهم �ضاحب الفندق الذي مت ايواوؤها 

فيه خالل ممار�ضتها الدعارة هو دليل على عدم ا�ضتغاللها، 

باأن زوجها هو من عقد التفاق مع  اإدلئها  وذلك رغم 

�ضاحب الفندق واأنهما كانا يتقا�ضمان الأموال الناجتة من 

ممار�ضتها الدعارة واأن عالقتها كانت حم�ضورة باملحا�ضب 

يف الفندق. وبذلك، جتاهل احلكم طبيعة اجلرمية املنظمة 

لالإجتار بالب�ضر، حيث نادراً ما يقوم كبار التجار بالتوا�ضل 

مبا�ضرة مع �ضحايا ال�ضتغالل بل يح�ضرون هذا التوا�ضل 

مع بع�ص الو�ضطاء، ومنهم اأع�ضاء عائالت ال�ضحايا. كما 

يف  عليه  املن�ضو�ص  ال�ضتغالل  و�ضائل  اإحدى  جتاهلت 

القانون، وهو اإعطاء منافع مالية اإىل �ضخ�ص له �ضلطة على 

ال�ضحية اأي زوجها يف هذه احلالة. 

االعتماد على دعارة الغير ال 
بالبشر؟  إتجارًا  يشكل 

بعد حجب ال�ضتغالل وتربئتهما للمتهمني من جناية 

بالب�ضر، عادت حمكمتا اجلنايات وحكمتا على  الإجتار 

بالإجتار   مرتبطة  بجرائم  ال�ضتة  املتهمني  من  خم�ضة 

املتهمني  على  احلكم  مّت  الأوىل،  الق�ضية  ففي  بالب�ضر: 

الثالثة لت�ضهيلهم الدعارة للقا�ضرة بجنحة العتماد على 

دعارة الغري )املادة 527 من قانون العقوبات(. ويف الق�ضية 

الثانية، مت احلكم على زوج املدعى عليها بجرم الإعتماد 

على دعارة الغري، وعلى �ضاحب الفندق بجرم ت�ضهيلها 

)املادة 523 من قانون العقوبات(. 

فعالم ا�ضتند احلكمان للتفرقة بني جناية الإجتار بالب�ضر 

من جهة وجنحتي ت�ضهيل الدعارة والعتماد على دعارة 

الغري من جهة اأخرى، مع ما ينتج عن ذلك من اختالف 

التوقيف  ومدة  املخت�ضة  واملحكمة  التحقيق  اأ�ضول  يف 

والعقوبة؟ هل متثل عن�ضر التمييز بالو�ضائل امل�ضتخدمة 

العالقات  طبيعة  اأم يف  الدعارة  متار�ص  التي  املراأة  بحق 

بينها وبني املنتفع من ممار�ضتها الدعارة اأم يف قيمة هذه 

املنفعة؟ 

تكري�ص  ت�ضهم يف  اأن  مماثلة  ق�ضايا  قرارات يف  �ضاأن  من 

اجلرائم  هذه  بني  التمييز  بهدف  وا�ضحة،  اجتهادات 

وتو�ضيح فحوى التعديل الت�ضريعي الذي متثل يف اإقرار 

قانون الإجتار بالب�ضر. 

لكن بالطالع على هذين احلكمني، يتبنّي لنا اأن عن�ضر 

التمييز الوحيد الذي اعتمداه هو عن�ضر "اإرغام" املراأة 

على ممار�ضة الدعارة الذي مع انتفائه ينتفي عن�ضر هدف 

الدعارة، ل  ممار�ضة  على  املراأة  وافقت  فاإذا  ال�ضتغالل: 

بالب�ضر، مع تغييب �ضبه كامل  اأمام جناية الإجتار  نكون 

على  املوافقة  على  حلثها  بحقها  امل�ضتخدمة  للو�ضائل 

ال�ضتغالل. وعليه، اعتمد احلكمان على معيار يخالف 

عليها  املجنى  مبوافقة  ياأخذ  كونه  �ضريح  ب�ضكل  القانون 

على ال�ضتغالل ول ياأخذ بو�ضائل ال�ضتغالل املن�ضو�ص 

عليها يف القانون ل �ضيما ا�ضتغالل حالة ال�ضعف. ف�ضاًل 

عن ذلك، مل يتحقق احلكمان من م�ضادر رزق اأي من 

الغري ومن  دعارة  اأدينوا لالعتماد على  الذين  املتهمني 

قيمة الأرباح التي ح�ضلوا عليها، يف ظل غياب �ضبه تاّم 

للتدقيق يف الوجه املايل جلرمية الإجتار بالب�ضر ويف الأرباح 

املح�ضلة من ال�ضتغالل اجلن�ضي. 

التعليق،  مو�ضوع  احلكمني  من  يتح�ضل  اخلال�ضة،  يف 

بني  ا�ضتغاللية  عالقة  بوجود  العرتاف  رف�ضا  اأنهما 

املتهمني واملراأتني اللتني ي�ضتفيدون من ممار�ضتهما الدعارة 

ك�ضركاء  جميعا  عليهم  وحكمت  قا�ضرة(،  )اإحداهما 

ا�ضتندت  وقد  مت�ضاٍو.  ب�ضكل  بها  ينتفعون  اجلرمية  يف 

جمموعة  على  النتيجة  هذه  اإىل  للو�ضول  املحكمتان 

على  العالقة  هذه  مقاربة  تعيد  التي  امل�ضبقة  الآراء  من 

اأنها عالقة ا�ضرتاك يف جرم اأخالقي اأو توؤدي اإىل ح�ضر 

ملوا�ضفات  م�ضابه  بنمط  ال�ضتغالل"  "�ضحية  مفهوم 

�ضحايا �ضبكة "�ضي موري�ص" )حمتجزة ومعنفة ول تنتفع 

مالياً(، مع تغييب كامل لو�ضائل ال�ضتغالل وللظروف 

يف  ميار�ص  التي  والجتماعية  والقت�ضادية  القانونية 

املحاكم  اأن  يبدو  املقاربة،  هذه  وباعتمادها  اإطارها. 

الإجتار  قانون  وم�ضمون  روحية  ت�ضويه  نحو  تتجه 

ملكافحة  كاأداة  به  ال�ضتعانة  من  بدًل  بالأ�ضخا�ص، 

اجلن�ضي.  ال�ضتغالل 

مجددًا الجنسي  االستغالل  تحجب  المسبقة  اآلراء 

جتدون املقالة بن�ضختها  الكاملة مع املراجع على املوقع الإلكرتوين للمفكرة

االستغالل بالدعارة االستغالل بالدعارة
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اإجتار  �ضبكة  اأكرب  ك�ضف  على  بالتمام  عامني  بعد 

بالأ�ضخا�ص، وال�ضهرية بق�ضية "�ضي موري�ص" )ني�ضان 

�ضورية  �ضيدة   75 ت�ضغيل  ك�ضفت   التي   )2016

بالدعارة، و�ضع الق�ضاء اللبناين يده على ثاين اأكرب 

�ضبكة اإجتار بالأ�ضخا�ص )وفق قرار الهيئة الإتهامية يف 

بريوت يف 25 ني�ضان 2018( تقوم بت�ضغيل 35 �ضيدة 

فيلبينية يف املجال نف�ضه. يتم ا�ضتقدام ال�ضيدات على 

اأ�ضا�ص العمل يف التدليك، بينما يكت�ضفن يف لبنان 

اأنه عليهن تقدمي خدمات اإ�ضافية كتدليك الأع�ضاء 

مكان  الكامل يف  اجلن�ص  وممار�ضة  للزبائن  التنا�ضلية 

وكذلك  الزبائن(،  منهم)من  يرغب  من  مع  العمل 

الإنتقال اإىل فنادق ملمار�ضة الدعارة. ويقب�ص اأ�ضحاب 

العمل عن هذه اخلدمات الإ�ضافية 20 دولراً عن 

اجلن�ص الفموي ومئة دولر ملمار�ضة اجلن�ص يف مكان 

العمل و300 دولر لالإنتقال اإىل الفندق. يف املقابل، 

تتلقى كل عاملة 300 دولر كراتب �ضهري. جوازات 

�ضفر هوؤلء حمجوزة، وهن ل يعلمن بطبيعة العمل 

احلقيقية قبل ا�ضتقدامهن.   

لكن القرار الإتهامي يف دعوى ال�ضيدات الفليبينيات 

مل ينح املنحى نف�ضه لتحقيقات وقرار الهيئة األإتهامية 

ال�ضيدات  اعتبار  لناحية  موري�ص"  "�ضي  ق�ضية  يف 

ق�ضية  يف  مت  بل  للحماية،  يحتجن  اإجتار  �ضحايا 

الدعارة  )ممار�ضة   523 باملادة  بهن  الظن  الفليبينيات 

ال�ضرية(. مع العلم باأن القرار الإتهامي يحّول جميع 

يف  اجلنايات  حمكمة  اإىل  بهن  واملظنون  املتهمني 

بريوت التي يعود لها النطق باحلكم. 

فماذا في التفاصيل؟
فرع  من  دورية  اأوقفت   2016/8/8 بتاريخ 

اأحد  املري�ضة  عني  حملة  يف  بريوت  معلومات 

)تتحفظ  اللبنانية  اجلن�ضية  من  عليهم،  املدعى 

"املفكرة " عن ذكر الأ�ضماء(، لوجود العديد من 

الأحكام واملذكرات العدلية بحقه، و�ضبطت بحوزته 

جهازّين خلوينّي، و�ضلمته اإىل فرع التحقيق يف �ضعبة 

املعلومات. واأخلي �ضبيله بتاريخ 2016/10/17 لقاء 

كفالة نقدية. 

نتيجة التحقيقات تبني وجود كتاب معلومات بحقه 

يتعلق بقيامه بت�ضهيل اأعمال الدعارة، يف اأحد مراكز 

التدليك وله خم�ضة فروع: الأول يف احلمرا، والثاين 

يف الرو�ضة، والثالث يف عني املري�ضة، ويقع الرابع يف 

افتتح يف  اإ�ضافة اىل فرع جديد  الفيل،   حملة �ضن 

واإدارة هذه  يت�ضارك يف ملكية  حملة جونية موؤخراً. 

الفروع خم�ضة اأ�ضخا�ص لبنانيني مّت الدعاء عليهم، 

عامي  يف  نقدية  كفالة  لقاء  جميعا  �ضبيلهم  واأخلي 

2016 و2017. 

يعمل يف كل ناد حوايل ع�ضرين �ضيدة من اجلن�ضية 

مبوجب  لبنان  يف  موجودات  منهن  �ضتة  الفيلبينية، 

العمل،  واإجازة  الإقامة،  جلهة  �ضحيحة  م�ضتندات 

فيما ل متلك الأخريات اأي م�ضتند ر�ضمي قانوين. 

ترتكز طبيعة عمل هذه املحالت على ممار�ضة الدعارة 

لقاء مبلغ مئة دولر اأمريكي عن كل عملية، ويبلغ 

العمل ذروته اأيام ال�ضبت والأحد من كل اأ�ضبوع. 

بتاريخ  املتهمني  اأحد  مع  التحقيق  ونتيجة 

حوايل  منذ  بالعمل  يقوم  اأنه  اأفاد   ،2016/8/8

نوادي  �ضل�ضة  من   حملني  يف  �ضنوات  خم�ص 

اخلم�ضة،  املتهمون  بال�ضراكة  ميلكها  التي  التدليك 

ويتواجد اأحد هوؤلء يف تايالند حيث يقوم بتوظيف 

عامالت جديدات اإىل لبنان. اأما هو، في�ضرف على 

العمل داخل فرعي �ضن الفيل وعني املري�ضة، ف�ضاًل 

اإىل  للح�ضور  الزبائن  مع  والتن�ضيق  التوا�ضل  عن 

هذّين املحلني، واأنه يتقا�ضى من اأرباب عمله مقابل 

ذلك مبلغاً �ضهرياً، قدره 2500 دولر اأمريكي، واأن 

وعني  الفيل  �ضن  فرعي  يف  الفليبينيات  الفتيات 

بالإ�ضافة  تدليك،  عامالت  بوظيفة  يقمن  املري�ضة 

اإىل خدمات اأخرى هي عبارة عن مداعبة الأع�ضاء 

اأو جن�ص بالكامل ح�ضب  التنا�ضلية وجن�ص فموي 

املبلغ املدفوع من الزبائن وبناء على طلبهم. واعرتف 

اأنه ي�ضمح بهذه التجاوزات جلذب الزبائن، واأنه يقوم 

بتاأمني فتيات لبع�ص الزبائن يف الفنادق ملدة �ضاعة 

بناًء على رغبتهم مقابل مبلغ 300 دولر اأمريكي. 

الزبائن معه لالإختيار من  توا�ضل  اإثر  العملية  وتتم 

بني الفتيات، فيح�ضر الزبون اإىل املركز، ويتم الإتفاق 

على �ضعر اخلدمات الإ�ضافية وحجمها.  

التي  اجلن�ضية  بالتجاوزات  بعلمه  املتهم  هذا   
ّ
واأقر

بعلم  وكذلك  واملدلكات،  الزبائن  بني  حت�ضل 

يف  بع�ضهم  علم  نفى  )كان  اخلم�ضة  ال�ضركاء 

النافذون  يتمكن  اأن  طمعاً  الأولية  التحقيقات 

لدى  اأكد  كما  ال�ضجن،  من  باإخراجه  بينهم  من 

بالأ�ضخا�ص  الإجتار  التحقيق يف مكتب  التو�ضع يف 

والآداب(.  

نوادي  يعملن داخل  اللواتي  الفتيات  اأن  اأكد  كما 

باأنهن  لبنان  اإىل  و�ضولهن  لدى  تفاجاأن  التدليك 

اأعمال  �ضتار  حتت  الدعارة  جمال  يف  �ضيعملن 

الأمر،  هذا  توف�ص  الفتاة  كانت  وحني  التدليك. 

ا�ضتقدمها من  الذي  ال�ضركاء )حتديداً  اأحد  يح�ضر 

اخلارج( ويهددها باإعادتها اإىل بلدها، ويفر�ص عليها 

اإعادة املبلغ الذي �ضرفه عليها لإح�ضارها اإىل لبنان، 

الطائرة. عندها  ب�ضراء تذكرة  اأنها �ضتتكفل  ويبلغها 

تر�ضخ الفتاة لالأمر الواقع. 

وقال اأن اأحد اأ�ضحاب العمل كان يطلب منه اإر�ضال 

فتاة مع اأحد الزبائن الذين يخ�ضونه، على اأن تكون 

الفتاة تتقن ممار�ضة اجلن�ص جيداً، واأنه يوجد الكثري 

)�ضاحب  به  يت�ضلون  الذين  املميزين  الزبائن  من 

العمل( لطلب فتاة لهذا الغر�ص، وكان ُيطلب منه 

جتهيز فتاة للخروج مع الزبون، وتلبية جميع رغباته، 

وعدم طلب املال منه. 

اأّي  ح�ضول  العمل  اأ�ضحاب  ال�ضركاء  اأنكر  وفيما 

اأفعال خُملة بالآداب يف مراكز التدليك، وما اأ�ضند 

ملفات  مراجعة  من  بالتحقيق  للقائم  تبني  اإليهم، 

اأن هناك كتاب معلومات مو�ضوعها ت�ضهيل  مكتبه 

الدعارة بحقهم جميعاً خالل عامي 2014 و2015. 

اأن  كما اأجمعت املدعى عليهن، من املظنون بهن، 

ال�ضركاء،  من  وهو  ي�ضتقدمهن،  كان  الذي  املتهم، 

اأ�ضحاب العمل، هو من اأ�ضحاب النفوذ، واأنهن يف 

اإىل  الزبون كان يهدد برتحيلهن  باإزعاج  حال قمن 

الفيليبني، واأن اأوراقهن الثبوتية تبقى بحوزة �ضاحب 

النادي داخل اخلزنة، واأنهن مينعن من مغادرة مقار 

اإقامتهن، با�ضتثناء يوم واحد يف الأ�ضبوع. 

وعليه، وبعد ا�ضتناد الهيئة الإتهامية يف بريوت اإىل 

العمل  اأ�ضحاب  اتهمت  والقانون،  والأدلة  الوقائع 

اإجتار  بجناية  لديهم  واملوظف  اخلم�ضة  ال�ضركاء 

بحق  قب�ص  اإلقاء  مذكرة  واأ�ضدرت  بالأ�ضخا�ص، 

يف  اجلنايات  حمكمة  اإىل  اإحالتهم  مع  منهم،  كل 

بريوت لأجل حماكمتهم مبا اتهموا به، واإح�ضارهم 

الهيئة  راأت  وقد  لديها.  الكائن  التوقيف  اإىل حمل 

اأن هوؤلء يوؤلفون �ضبكة لالإجتار بالفتيات، ويتوزعون 

العامالت  باجتذاب  يقومون  بحيث  فيها،  الأدوار 

اإىل  ونقلهن  الفيليبينية  اجلن�ضية  من  الأجنبيات 

نوعية  يف  اخلداع  طريق  عن  فيه،  واإيوائهن  لبنان 

والتهديد  القوة  وا�ضتعمال  منهن،  املطلوب  العمل 

باإعادتهن اإىل بلدانهن واإرغامهن على دفع التكاليف 

املالية يف حال مل ميتثلن وميار�ضن اجلن�ص مع الزبائن، 

الغري  من  اإ�ضتغاللهن  وت�ضهيل  اإ�ضتغاللهن  بهدف 

يف الدعارة.  

ال�ضيدات  عليهن،  باملدعى  ظنت  كما 

املادة  يف  عليها  املن�ضو�ص  باجلنحة  الفيليبينيات، 

باجلناية  واإتباعها  العقوبات،  قانون  من   523

للتالزم.

"شي موريس": القضاء يضع يده على أكبر شبكة إتجار بعد 
35 سيدة فيليبينية يرغمن على ممارسة الدعارة

مي أبي سمرا

الك�ضف  بعد  اللبناين  العالم  �ضج   ،2016 اآذار  يف 

ُعرفت  لبنان.  يف  باجلن�ص  لالإجتار  �ضبكة  اأكرب  عن 

وقد  موري�ص".  "�ضي  ق�ضية  �ضمي  مبا  ال�ضبكة  هذه 

اأنهن  وتبني  و�ضورية،  عراقية  امراأة   75 احتجزت 

ملدة  وعذبن  جن�ضية  خدمات  تقدمي  على  اأجربن 

�ضهادات   
1
احلالت. بع�ص  يف  �ضنوات   5 عن  تزيد 

دفعت  والتعذيب  اجلن�ضي  ال�ضتغالل  من  الناجيات 

معتمدة  بالق�ضية،  فائ�ص  اهتمام  اإىل  الإعالم  و�ضائل 

و�ضائل  اأبرز  ومن  العالمي.  وال�ضبق  الإثارة  عن�ضر 

له  تعر�ضت  الذي  التعذيب  و�ضف  املعتمدة  الإثارة 

10 مرات  الن�ضاء: الإكراه على ممار�ضة اجلن�ص مبعدل 

مهبلهن  يف  القطن  اإدخال  على  واإجبارهن  يوميا، 

واإرغامهن   
2
احلي�ص، اأثناء  اجلن�ص  ممار�ضة  ليتمكن من 

  
3
على اإجراء 200 عملية اإجها�ص خالل 4 �ضنوات.

الإجتار  حول  وا�ضعا  نقا�ضا  املثرية  التغطية  اأطلقت 

اأجهزة  ف�ضاد  عن  وك�ضفت   
4
و"الدعارة"، باجلن�ص 

عمل  وت�ضهيلها  اجلرائم،  هذه  مبالحقة  املوجلة  الدولة 

باجلن�ص.  �ضبكات الإجتار 

لق�ضية  الإعالمية  التغطية  من  املقالة حتلل جزءاً  هذه 

والربامج  الرئي�ضية  الأخبار  ن�ضرات  موري�ص":  "�ضي 

و�ضائل  على  من�ضورة  ومقالت  التلفزيونية،  احلوارية 

اأو الإجنليزية. الإعالم الإلكرتونية واملطبوعة، العربية 

الدولة  أجهزة  تواطؤ 
اأجهزة  تورط  مناق�ضة  يف  الإعالم  و�ضائل  ا�ضتفا�ضت 

الإجتار  خلية  لأن  موري�ص"  "�ضي  ق�ضية  يف  الدولة 

باجلن�ص متكنت من ال�ضتمرار يف عملها اأكرث من خم�ص 

 وقد �ضمل النقا�ص اإقفال امللهى ملدة ق�ضرية 
5
�ضنوات.

فيه  وعثورها  الأمنية  الأجهزة  قبل  من  مداهمته  بعد 

على فتاة مل يتجاوز عمرها ال17 )دون ال�ضن القانوين 

  وك�ضفت و�ضائل الإعالم اأن ال�ضرطة اأوقفت 
6
للعمل( .

واأطلقت  باجلن�ص  الإجتار  �ضحايا  الن�ضاء  عدة  مرات 

عن  النظر  ال�ضرطة  غ�ضت  نف�ضه.  اليوم  يف  �ضراحهن 

على  والإكراه  لالإجتار  يتعر�ضن  باأنهن  الن�ضاء  اإفادات 

ممار�ضة "الدعارة". وك�ضفت و�ضائل العالم عن تواطوؤ 

اأجهزة الدولة، التي بدل اإقفالها امللهى، نقلت �ضهادات 

7
الن�ضاء اإىل اأحد املتاجرين بهن، مما اأدى اإىل معاقبتهن.

تفا�ضيل  ب�ضرح  انغما�ضه  يف  اللبناين  الإعالم  اأفرط 

اللوم على الدولة اللبنانية ككل، وعلى  التواطوؤ، ملقياً 

"مكتب مكافحة الجتار بالأ�ضخا�ص وحماية الآداب" 

الجتار  مكافحة  بـ"مكتب  يلي  فيما  اإليه  )امل�ضار 

الإعالم  اأدرج  عادته،  على  جريا   .
8
بالأ�ضخا�ص"(

التي  الف�ضائح  م�ضل�ضل  يف  الق�ضية  هذه  اللبناين 

وا�ضعة من  دوائر  مثريا يف  وتلقى �ضدى  عليها  يعتا�ص 

كعادته  العالم،  اأن  اإىل  اإ�ضافة  هذا  اللبناين.  املجتمع 

ما  على  الق�ضية  هذه  يف  كلها  بالالئمة  األقى  اأي�ضا، 

ي�ضميه "الدولة الفا�ضلة". والكلمة هذه غالبا ما جتّهل 

الفاعل  لأن الأجهزة الإعالمية تخفي كونها جزءا من 

منظومة اجلماعات ال�ضيا�ضية الطائفية ونظام قيمها التي 

اأن  يلغي  ل  هذا  لبنان.  يف  ال�ضائد  النظام  عليها  يقوم 

باملداهمات  يتعلق  ما  يف  عنها  ك�ضف  التي  التفا�ضيل 

حيال  الأمنية  الدولة  اأجهزة  وتهاون  والعتقالت، 

العنف  عن  يقل  ل  مبا  ومروعة  �ضادمة  الق�ضية،  هذه 

يف  ال�ضحايا  الن�ضاء  عنهما  اأفادت  اللذين  والتعذيب 

�ضهاداتهن.

ح�ضب  الدولة،  لأجهزة  الأخرى  الإخفاقات  ومن 

و�ضائل الإعالم، تق�ضريها يف تنفيذ قانون 2011 ملعاقبة 

الناجيات  بع�ص  على  تعنّي  اإذ  بالأ�ضخا�ص،  الإجتار 

توفري  قبل  الحتجاز  مراكز  يف  اأيام  عدة  الإنتظار 

، يف حني مل 
9
املالجئ لهن لدى منظمات غري حكومية

يتم توفري احلماية لأخريات مما اأدى اإىل اأن تقب�ص خلية 

10
الإجتار نف�ضها عليهن مرة اأخرى.

األمنية لألجهزة  الدعاية 
 على الرغم من اتهامها اأجهزة الدولة بالتق�ضري والتواطوؤ، 

خ�ض�ضت و�ضائل العالم قدرا كبريا من اأوقات البث 

لرئي�ص �ضعبة العالقات العامة يف قوى الأمن الداخلي، 

الإجتار  مكافحة  مكتب  ورئي�ص  م�ضلم،  جوزف  العقيد 

بالأ�ضخا�ص، املقّدم جوين حداد. وظهر كالهما ب�ضكل 

مكثف عرب و�ضائل الإعالم، لنفي ما اتهمت به اأجهزتهما 

بالتهاون، موؤكدين على ح�ضول تغيري يف طريقة تعامل 

املكتب مع ق�ضايا "الدعارة" بعد ق�ضية "�ضي موري�ص".

مل تتنّب و�ضائل الإعالم البيانات الر�ضمية. ولكنها منحت 

ممثلي مكتب مكافحة الإجتار بالأ�ضخا�ص حيزاً كبرياً من 

فرتات البث للم�ضاركة يف الربامج احلوارية مع عدد من 

الناجيات وممثلي املنظمات غري احلكومية. بالإ�ضافة اإىل 

ذلك، عر�ضت قناة "اأم تي يف" )MTV( ثالث حلقات 

الإجتار  مكافحة  مكتب  معاجلة  طريقة  ت�ضرح  خا�ضة 

بالأ�ضخا�ص مل�ضاألتي "الدعارة" والإجتار والتمييز بينهما، 

وذلك من خالل ت�ضوير م�ضاهد لعنا�ضر من قوى الأمن 

 .
11
اأثناء املداهمات واإنتاج لقطات اأ�ضبه مب�ضاهد هوليوودية

وكاأن و�ضائل الإعالم تقوم بعمل دعائي ترويجي لالأجهزة 

الأمنية. يف الواقع، قبل اإقرار قانون 2011  ملعاقبة الإجتار 

بالأ�ضخا�ص الذي يجرم املتاجرين ح�ضراً ويعترب الن�ضاء 

 
12
جمرمات، ل  �ضحايا  "الدعارة"  على  ُيجربن  اللواتي 

ي�ضتبه  امراأة  اأي  تلقائياً  تتهم  الق�ضائية  ال�ضلطات  كانت 

قانون  من   523 املادة  مبوجب  "للدعارة"  ممار�ضتها  يف 

ها، ذكراً كان اأم  العقوبات التي جترم "املوم�ص" ومن ح�ضّ

اأنثى، على الفجور والف�ضاد.

تبيان  على  الإعالم  و�ضائل  حر�ضت  ال�ضبب،  لهذا 

خطاب الأجهزة الأمنية يف معظم الربامج احلوارية، فتم 

الرتكيز على تغيري قوى الأمن الداخلي طريقة تعاملها 

؛ مع 
13
مع ق�ضايا الإجتار بالب�ضر منذ ق�ضية "�ضي موري�ص

قانون  ا�ضتخدام  يف  التحول  اإىل  اأخرى،  مرة  التلميح، 

523 من  املادة  لعام بدًل من  بالأ�ضخا�ص  2011 الإجتار 

قانون العقوبات. واأو�ضح م�ضّلم اأن قوى الأمن �ضاركت 

لالإجتار   2011 قانون  تطبيق  على  تدريبية  دورات  يف 

بالأ�ضخا�ص، وو�ضعت اإجراءات جديدة لتحديد اجلناة 

. واعرتف مكتب 
14
والتحقيق يف الق�ضايا ومقابلة ال�ضحايا

�ضبق  اللواتي  الن�ضاء  باأن  بالأ�ضخا�ص  الإجتار  مكافحة 

قد  التهمة،  بهذه  عليهن  واحلكم  "بالدعارة"  اتهامهن 

.
15
يكن �ضحايا اإجتار بالأ�ضخا�ص

خصصت  إحدى 
القنوات ثالث 

حلقات خاصة تشرح 
طريقة معالجة 

مكتب مكافحة 
اإلتجار باألشخاص 

لمسألتي »الدعارة« 
واإلتجار والتميييز 
بينهما، وذلك من 

خالل تصوير مشاهد 
لعناصر المكتب 

أثناء المداهمات 
وإنتاج لقطات 

أشبه بمشاهد 
هوليوودية. وقد 

بدت بعض الوسائل 
وكأنها تروج للقوى 

األمنية. 
اإلتجار  بين  التمييز 

و"الدعارة"

الإجتار  مكافحة  مكتب  اإفادات  اأكدت  حني  يف 

الإجتار  بني  متّيز  الداخلي  الأمن  قوى  اأن  بالأ�ضخا�ص 

بالتف�ضيل  الإعالم  و�ضائل  ناق�ضت  و"الدعارة"، 

الفارق بني الإجتار و"الدعارة". فعمدت عدة برامج 

حوارية اإىل ت�ضليط ال�ضوء على م�ضاألة الإكراه الذي 

. على 
"�ضي موري�ص"16 الن�ضاء يف ق�ضية  تعر�ضت له 

على  ُيعر�ص  الذي  الربامج،  اأحد  قام  املثال،  �ضبيل 

"اأم تي يف" يف وقت الذروة، اإىل ت�ضوير �ضفقة  قناة 

اعتقال   اأعقبها   ، متخفٍّ و�ضرطي  باجلن�ص  تاجر  بني 

 .
17

اأي�ضاً حا�ضرة  كانت  التي  املراأة  دون   من  التاجر 

يف  احلا�ضل  التغيري  على  ال�ضوء  الربنامج  و�ضّلط 

مع  بالأ�ضخا�ص  الإجتار  مكافحة  تعامل مكتب  طريقة 

والإجتار.  "الدعارة"  بني  التمييز  وم�ضاألة  "الدعارة" 

األقى  بالأ�ضخا�ص  الإجتار  مكافحة  مكتب  اأن  اإل 

اأنها  اكت�ضافه  بعد  نف�ضها،  املراأة  على  لحقاً  القب�ص 

اأظهر متييز الأجهزة  باإرادتها. وهذا  "الدعارة"  متار�ص 

.
18

"الدعارة" والإجتار الأمنية بني 

م�ضاألة  على  و�ضيوفهم  العالم  و�ضائل  ركزت  وقد 

موري�ص"  "�ضي  ن�ضاء  له  تعر�ضت  الذي  الإكراه 

على  وح�ضولهن  معنوياً  ال�ضحايا  الن�ضاء  دعم  على 

تعاطف اجلمهور. فقد اأ�ضرت �ضاندي عي�ضى، مديرة 

اإظهار و�ضائل  "التحري"، بغ�ضب على �ضرورة  موقع 

مع  مقابلة  ويف   .
19

لالإجتار الق�ضري  اجلانب  الإعالم 

اإحدى الن�ضاء ال�ضحايا، �ضاأل مقدم الربنامج امراأة اإن 

 .
"الدعارة"20 ممار�ضتها  اأثناء  باجلن�ص  ت�ضتمتع  كانت 

فاأو�ضحت املراأة اأن الإجابة على هذا ال�ضوؤال بديهية 

العبودية  على  كرهن 
ُ
اأ موري�ص"  "�ضي  ن�ضاء  لأن 

.
21

ت�ضفيهن ينبغي  فال  وبالتايل  اجلن�ضية؛ 

الحكومية غير  المنظمات 
نظر  وجهات  لعر�ص  حلقات  اأي  تخ�ضي�ص  يتم  مل 

الن�ضائية،  واملجموعات  احلكومية  غري  املنظمات 

اإ�ضراك  مت  قد  اأنه  اإل  الدولة.  موقف  عك�ص  على 

حيث  احلوارية،  الربامج  يف  الن�ضائية  املجموعات 

على  الدولة  من  كل  اإدانة  من  ما  بطريقة  متكنت 

م�ضاركتها واملجتمع الذكوري املتواطئ يف "ا�ضتغالل 

عطيت 
ُ
اأ التي  البّث  فرتة  اأن  اإل   .

وت�ضليعها"22 املراأة 

تلك  من  بكثري  اأق�ضر  كانت  الن�ضائية  للمجموعات 

الدولة. اأو ممثلي  املتاجرين  اإىل  املمنوحة 

والتجار الناجيات 
ت�ضمنت برامج حوارية ون�ضرات اأخبار رئي�ضية عديدة 

برواية  للن�ضاء  ذلك  و�ضمح   .
23

ناجيات �ضهادات 

لالإجتار،  الق�ضري  اجلانب  على  والرتكيز  ق�ض�ضهن 

واأك�ضبهن  املعنوي  الدعم  منحهن  الذي  الأمر 

الربامج احلوارية،  بع�ص  اأن  اإل  العام.  الراأي  تعاطف 

ل �ضيما "حكي جال�ص" على قناة املوؤ�ض�ضة اللبنانية 

واجلناة  التجار  لأحد  كبرياً  لالإر�ضال، خ�ض�ص جزءاً 

الرئي�ضيني، وهو عماد الريحاوي الذي حاول ب�ضكل 

مقدم  من  بدعم  الناجيات  �ضهادات  تقوي�ص  �ضريح 

القب�ص  األقي  فقد  الريحاوي  عماد  اأما   .
24

الربنامج

هوليوودي،  م�ضهد  يف  الهواء  على  مبا�ضرة  عليه 

»شي موريس«  في االعالم
والتمثيل  الأمني  العمل  بني  حائرا  امل�ضاهد  يجعل 

الريحاوي  دعوته  الربنامج  مقدم  وبرر   .
25

التلفزيوين

و�ضائل  لأن  التغطية،  يف  التوازن  حتقيق  اإىل  ب�ضعيه 

الناجيات فقط. الإعالم ركزت على ق�ض�ص 

يف اخلتام، ل بد من الإ�ضارة اإىل اأن هو�ص الربوبغندا 

وفر  قد  موري�ص"  "�ضي  بق�ضية  املحيط  الإعالمي 

�ضهاداتهن  عر�ص  اإذ  الإجتار  ل�ضحايا  املعنوي  الدعم 

الإن�ضانية  الظروف  على  الرتكيز  مع  العاطفية، 

وعر�ضت  بالأ�ضخا�ص.  لالإجتار  الق�ضري  واجلانب 

و�ضائل الإعالم الف�ضاد املتجذر يف جهاز قوى الأمن 

  2011 قانون  تطبيق  يف  والإهمال  اللبناين  الداخلي 

ذلك  اأعقب  ما  �ضرعان  لكن  بالأ�ضخا�ص.  لالإجتار 

الرتكيز  مع  الأمنية،  الأجهزة  ملوقف  وا�ضعة  تغطية 

ب�ضيطة  وتغطية  اإدخالها،  مت  التي  التح�ضينات  على 

ونا�ضطاتها.  املراأة  حقوق  منظمات  لن�ضاط  وحمدودة 

على  اللبنانية  الإعالم  و�ضائل  اعتمدت  وكالعادة، 

ل�ضهادات  تغطيتها  يف  الأخالقية  الإثارة  عن�ضر 

مكافحة  مكتب  بها  قام  التي  واملداهمات  الناجيات 

يف  املزعوم  التغيري  لإظهار  بالأ�ضخا�ص  الإجتار 

عماد  الرئي�ضي،  التاجر  على  القب�ص  واإلقاء  �ضلوكه، 

التلفزيون. �ضا�ضة  على  مبا�ضرة  الريحاوي، 

الإثارة  على  القائمة  التغطية  من  الرغم  وعلى  لكن، 

اإلقاء  يف  الإعالم  و�ضائل  جنحت  رئي�ضي،  ب�ضكل 

اإل  بالأ�ضخا�ص.  لالجتار  ا   2011 قانون  على  ال�ضوء 

اأن و�ضائل الإعالم مل تفلح يف ربط م�ضاألة ت�ضهيل ما 

العامالت  الأجنبيات،   
"الفنانات"26 تاأ�ضرية  ي�ضمى 

من  النظام  هذا  يت�ضمنه  ما  وبني  الليلية،  املالهي  يف 

الرائدة  املنظمة  اأن  علماً  باجلن�ص.  لالجتار  ت�ضهيل 

حاولت  قد  "كفى"،  املراأة،  حقوق  عن  الدفاع  يف 

الوقت  خالل  امل�ضاألة  هذه  على  ال�ضوء  ت�ضليط 

التي  احلوارية  الربامج  يف  لها  اأعطي  الذي  الق�ضري 

تعر�ص يف وقت الذروة.

يف  الأوىل  للمرة  املقالة  هذه  حمتوى  ن�شر  مت 

جملة  من  اخلام�س  املجلد  يف   2018 ني�شان 

العدد  القانونية،   SOAS Law Journal

موري�س":  "�شي  ق�شية  عنوان:  حتت   ،1

و�شائل  اأو�شاط  يف  القانونية  املناق�شات 

ب�شاأن  احلكومية  غري  واملنظمات  الإعالم 

وهي  لبنان.  يف  باجلن�س  والإجتار  "الدعارة" 

ميدانية  درا�شة  م�شروع  من  جزء  اليوم 

لوك�شمبورغ"،  "روزا  موؤ�ش�شة  من  ممولة 

العربية  باللغتني  �شتن�شر  بريوت،  مكتب 

اجلوانب  يف  النظر  اإىل  وتهدف  والإجنليزية 

املنظمة وغري املنظمة لعمالة اجلن�س والإجتار 

به يف لبنان.

جتدون املقالة بن�ضختها  الكاملة مع املراجع على املوقع الإلكرتوين للمفكرة

االستغالل بالدعارة  االستغالل بالدعارة
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لالإجتار  �ضبكة  اأكرب  عن  الك�ضف  على  عامان   م�ضى 

بالب�ضر، كانت حتتجز نحو 75 فتاة من جن�ضيات �ضورية 

الرتهيب  بوا�ضطة  البغاء  ممار�ضة  على  وجتربهن  وعراقية 

الراأي  حركت  �ضبكة   موري�ص"،  "�ضي  والتعذيب. 

العام املحلي والعاملي لأ�ضهر، ول تزال ف�ضول روايتها 

العدالة  اإىل  بالو�ضول  اأماًل  املحاكم  اأروقة  يف  تدور 

املرجوة لكل الفتيات اللواتي وقعن �ضحيتها.

من  �ضغري  ات�ضال  عرب  بداأت  الق�ضية  فاإن  وللتذكري، 

ا�ضتق�ضاء  مفرزة  دفع  ال�ضاحية  مبنطقة  "فان"  �ضوفري 

ح�ضلت  نوعية  عملية  يف  التحرك،  اإىل  لبنان  جبل 

على دفعتني، حيث متت املداهمة الأوىل م�ضاء الأحد 

الفتيات  من  ق�ضم  حترير  اإىل  واأدت   ،2016/3/27

والن�ضاء اللواتي جرى �ضجنهن داخل �ضراديب الـ"�ضي 

موري�ص"   و"�ضيلفر". وقد تابعت "املفرزة" مداهمتها 

يف  و�ضاليهات  ل�ضقق   2016/3/29 الثالثاء  م�ضاء 

جونية، كان اأحد امل�ضتبه بهم قد ا�ضتاأجرها لإخفاء نحو 

29 فتاة اأخريات فيها. 

باملح�ضلة مت تفكيك واحدة من اأ�ضخم �ضبكات الجتار 

بالب�ضر القاب�ضة واملراب�ضة يف لبنان منذ اأكرث من ع�ضر 

جونية  اإىل  طرابل�ص  من  عملها   نطاق  وميتد  �ضنوات، 

فجبيل و�ضهر البيدر. 

الأول،  اليوم  من  الق�ضية  هذه  واكبت  "املفكرة" 

ال�ضحايا بعد حتريرهن ووقفت على  من  والتقت عدداً 

اآلآمهن ونقلت ق�ض�ص معاناة ع�ضنها ل�ضنوات عدة.

لتهدئة  يعة  سر خطوات 
العام الرأي 

عجلت  موري�ص"  "�ضي  ق�ضية  اأحدثتها  التي  ال�ضجة 

يومها بالقيام ب�ضل�ضلة من اخلطوات لتهدئة الراأي العام 

ال�ضّحة  وزير  قرر  وعليه،  اجلرمية.  هول  اأمام  ثار  الذي 

 ،2016 ني�ضان   4 بتاريخ  فاعور  اأبو  وائل  ال�ضابق  العامة 

يف  العلم  بول�ص  ريا�ص  الن�ضائي  الطبيب  عيادة  اإقفال 

الأحمر،  بال�ّضمع  ال�ضمايل(  )املنت  الدكوانة  منطقة 

حتديد  بعد  الطب،  مهنة  مزاولة  اإذن  منه  و�ضحب 

موري�ص"   "�ضي  �ضبكة  مل�ضلحة  العمل  يف  م�ضوؤوليته 

و�ضريعاً  امل�ضتغالت.  للن�ضاء  اإجها�ص  عمليات  وتنفيذ 

املتهمني خا�ضة،  وعدد  عامة  الق�ضايا  مع  باملقارنة  جداً 

اأ�ضدر قا�ضي التحقيق يف جبل لبنان بتاريخ 19 ني�ضان 

يف  لتورطهم  بحق 24�ضخ�ضاً  الظني   قراره    ،2016

ق�ضية الإجتار بالب�ضر احلا�ضلة يف فندقي "�ضي موري�ص" 

و "�ضيلفر". وقد اأعقبه قرار عن الهيئة التهامية بتاريخ 

بجناية  �ضخ�ضاً   23 اتهام  اإىل  اآل  وقد   ،2016/11/16

بها )حرمان من  اأخرى مرتبطة  بالب�ضر وبجرائم  الجتار 

احلرية، تاأليف جمعية لرتكاب جنايات، وتطريح امراأة 

الطبيب  اتهم  واإقامة غري �ضرعية(. كما  بر�ضاها ودونه، 

الن�ضاء  تطريح  البنج لإقدامهم على  واملمر�ضة وطبيب 

)املادتني 542 و543 من قانون العقوبات(.

ف�ضال عن ذلك، يلحظ اأن قا�ضي التحقيق اأ�ضدر تبعا 

لهول الق�ضية ا�ضتنابة ق�ضائية ذات طابع عام وجهها اإىل 

مفرزة ا�ضتق�ضاء جبل لبنان. وقد طلب فيها منها "اإجراء 

م�ضح �ضامل على البارات حيث متار�ص اأعمال الدعارة 

املنت�ضرة على �ضاحل بالد ك�ضروان، وحتديدا يف مناطق 

نهر الكلب، الأوتو�ضرتاد ال�ضاحلي، و�ضط مدينة جونية 

ب�ضكل  تعمل  والتي  املعاملتني  �ضاطئ  امتداد  وعلى 

علني". وقد ت�ضمن جواب مفرزة ا�ضتق�ضاء جبل لبنان 

ك�ضروان  بالد  �ضاحل  على  "تنت�ضر  حماًل   13 اأ�ضماء 

يعملون جميعهم من دون ترخي�ص ودون مراقبة، ويقوم 

بني  ما  عددهن  يرتاوح  فتيات،  بت�ضغيل   اأ�ضحابها 

خم�ص ع�ضرة فتاة و�ضتني فتاة". وبناء عليه، قرر قا�ضي 

الأجهزة  كافة  واإبالغ  البارات  هذه  "اإقفال  التحقيق 

الأمنية بوجوب العمل على اإبقائها مقفلة".

يف  املتهمني  حماكمة  بداأت   2017 اآذار   17 وبتاريخ 

�ضي  م�ضروع  �ضاحب  مقدمتهم  ويف  الق�ضية،  هذه 

موري�ص  جونيه   منطقة  يف  �ضيلفر"   ومربع"  موري�ص  

جعجع، وعماد الريحاوي جنم الق�ضية ب�ضهادة ال�ضحايا، 

تزال  وما  )بعبدا(.  لبنان  جبل  جنايات  حمكمة  اأمام 

فواز  فيها  الأكرب  امل�ضوؤول  يبقى  فيما  جارية،  املحاكمة 

احل�ضن متواريا عن الأنظار.

وقد متيزت مالحقة هذه ال�ضبكة بامتناع النيابة العامة 

عن الإدعاء �ضد �ضحايا ال�ضبكة بجرم ممار�ضة الدعارة، 

بالب�ضر  ق�ضايا الجتار  ملا يح�ضل عادة يف  وذلك خالفاً 

ا�ضتعادت  وعليه،  الدعارة.  يف  بال�ضتغالل  املتعلقة 

حلظة  منذ  املبداأ  حيث  من  الكاملة  حريتهن  الن�ضاء 

تفكيك ال�ضبكة. وفيما عادت البع�ص منهن اىل اأهلهن 

يف �ضوريا، وبقيت اأخريات يف لبنان. وبا�ضتثناء اإحداهن 

الت�ضال  لنا  يت�ضّن  مل  كندا،  اإىل  اللجوء  ا�ضتطاعت 

بالأخريات عند كتابة هذا املقال. 

عماد  محامي  مع  مقابلة 
ضحية  هو  يحاوي:  الر

ين! وآخر الفتيات 
يف �ضياق الإعداد لهذا املقال، قابلت "املفكرة" املحامي 

اأكد  البداية،  يف  الريحاوي.  وكيل  تر�ضي�ضي،  هيثم 

اإجتار  ق�ضية  يف  جمرماً  موكله  يعترب  "ل  باأنه  تر�ضي�ضي 

بالب�ضر"، واأن"�ضهادة الفتيات )ال�ضحايا( لي�ضت كافية  

فهي �ضهادات ملتب�ضة وهن ل�ضن �ضهوداً، واإمنا طرف يف 

الق�ضية". ولتربير موكله، يديل تر�ضي�ضي ب "اأن الفتيات  

يف  �ضواًء  الدعارة  ممار�ضة  تهمة  يف  �ضابقا  عليهن  حكم 

منذ  املجال  هذا  يف  عملن  اللواتي  واأن  �ضوريا  اأم  لبنان 

خم�ص و�ضت �ضنوات، هل يحتجن لالإكراه للقيام مبثل 

يجيب  اإثبات،  لديه  كان  اإن  �ضوؤاله  وعند  اجلرم؟"  هذا 

"طبعاً وقد مت التحقيق معهن �ضابقا يف مكتب حبي�ص". 

ونفى كلياً فكرة �ضجن الفتيات يف اأقبية "�ضي موري�ص" 

الأ�ضنان  طبيب  لروؤية  يذهنب  وقال:"كن  و"ال�ضيلفر"، 

والت�ضوق، وقد اأطل اأحد �ضائقي التاك�ضي عرب برنامج "جو 

معلوف"  وقال اأنه كان ي�ضطحبهن للت�ضوق، وهذا دليل 

كبري على كونهن كن يتمتعن بحرية التنقل واحلركة فيما 

الإجتار يحتاج اإىل اإكراه". وا�ضتطرد �ضائاًل:"اأين مت �ضبط 

الفتيات والإدلء باإفاداتهن الولية؟ يف الليلكي؟ عندما 

يكون املرء مكرها يتوجه لدى اأقرب خمفر، ول يعرب نحو 

26 كيلمرتا، وع�ضرات املراكز الأمنية. فما هو هذا ال�ضر؟"

وتعقيبا على فكرة اخلوف من اللجوء اىل املراكز القريبة 

كونه �ضبق اأن دخلن اإىل بع�ضها فتم اإعادتهن اإىل "�ضي 

"لقد  قائاًل:  الفكرة  هذه  تر�ضي�ضي  رف�ص  موري�ص"، 

بب�ضاطة  الق�ضية  هذه  لأن  الليلكي  اىل  مبا�ضرة  توجهن 

هي ق�ضية تنازع بني الأ�ضخا�ص الذين يديرون الدعارة 

اأو مل  اإن ُحكم عماد  النظر  راأيي بغ�ص  يف لبنان، وهذا 

ُيحكم".

اأجاب:  ال�ضفر،  من  ممنوعني  املتهمون  كان  اإن  وب�ضوؤاله 

"عماد  اأن  واأكد  ل".  الآخر  والبع�ص  نعم  "بع�ضهم 

الريحاوي ممنوع من ال�ضفر، وهو اليوم ميار�ص حياته ب�ضكل 

طبيعي �ضمن الأرا�ضي اللبنانية "، م�ضرياً اإىل اأنه ل ميكنه 

"الإف�ضاح عن واقع باقي املتهمني". 

احلار�ضات،  اإحدى  وكيل  اأن  يذكر  ال�ضياق  هذا  ويف 

عقدت  التي  اجلل�ضة  يف  اأبرز  احلم�ضي،  اأماين  وتدعى 

ريف  �ضجن  اآمر  من  موقعة  اإفادة    2018/1/30 بتاريخ 

دم�ضق يفيد باأنها موقوفة يف �ضوريا بتهمة الدعارة والإجتار 

بالب�ضر. 

مو�ضوع  يف  جمرم  "عماد  تر�ضي�ضي:  قال  موكله  وعن 

هذا  تتعاطى  مالهي  ويدير  نعم،  الدعارة  �ضبكات 

واأعراف،  �ضرورات  مهنة  لكل  ولكن  نعم،  املو�ضوع 

"يلال بليز فوتي مع  اأبررها، ولكن لن يقول لها  واأنا ل 

مو�ضوعك،  خل�ضي  فوتي  "يال  لها  �ضيقول  الزبون"، 

ولن يتم تعاطيه معها وكاأنهما يف عيادة مثال".

ب�ضهادات  الن�ضاء  بع�ص  اإدلء  �ضبب  عن  وب�ضوؤاله 

ق�ضمني،  "ان�ضقوا  اأجاب:   ، الريحاوي  عماد  �ضد 

ي�ضتغل  كيف  عرف  املو�ضوع  هذا  على  عمل  ومن 

فكرن  ورمبا  زبائن،  لديهن  بات  اللواتي  ال�ضحايا  على 

اأخرى".  باأمور  الآخر  وعدهم  اأو  حل�ضابهن  بالعمل 

وب�ضوؤاله من هو الآخر، اأجاب: "ل اأعرف".

وردا على اآثار التعذيب التي بدت وا�ضحة على اأج�ضاد 

"اأن  قال:  اإجاباته.  �ضيد  الت�ضكيك  كان  الفتيات، 

اأج�ضاد الن�ضاء ح�ضا�ضة، واإن اأم�ضك بهن املرء بقوة، فاإن 

ذلك قد يرتك اأثرا على اأج�ضادهن". وراأى اأنه: "يجب 

ال�ضتماع اإىل ال�ضحية يف هكذا ق�ضايا كمدعى عليها 

البحث  يجدر  اأنه  اعتبار  على  ك�ضحية  ولي�ص  عادية 

عن براءة الذمة قبل الإدعاء. ول يجوز اأن تقوم النيابة 

خا�ضة  اجلرم  وجود  من  التحقق  قبل  بالإدعاء  العامة 

يتخطى  مفعولها  لأن  بالب�ضر  بالإجتار  تتعلق  جرائم  يف 

الأ�ضخا�ص اإىل اأزمة اجتماعية".

وب�ضوؤاله عن متى يتوقع �ضدور احلكم، اأجاب تر�ضي�ضي، 

اأن "احلكم �ضي�ضدر بعد العطلة الق�ضائية فقد مت ا�ضتجواب 

على  علمت  "املفكرة"  اأن  اإل  �ضيء".  وكل  املتهمني 

خالف ذلك اأنه مل يتم ا�ضتجواب اأي من املتهمني بعد. 

وكانت "املفكرة" ح�ضرت عددا من جل�ضات املحاكمة، 

قبل اأن ي�ضدر رئي�ضها قرارا بجعل جل�ضات املحاكمة �ضرية.  

أبوابه  فتح  يس"  مور "شي 

إلى  عاد  االجهاض  وطبيب 
عمله

عمال  الق�ضية؟  هذه  يف  املتهمني  ب�ضاأن  ماذا  ولكن 

بقانون اأ�ضول املحاكمات اجلزائية التي ل جتيز توقيف 

من  لأكرث  احتياطيا  بالب�ضر  الجتار  جناية  يف  �ضخ�ص 

�ضنة )املادة 108(، اأخلي �ضبيلهم جميعا ب�ضند كفالة، 

موقوفاً  يزال  ل  الذي  ال�ضفدع  غياث  املتهم  با�ضتثناء 

لعجزه عن �ضدادها. 

ولكن ماذا ب�ضاأن اأعمالهم ال�ضابقة؟ من جهة، جند اأن طبيب 

النقابة  يزال يحمل رقماً يف  ما  العلم  ريا�ص  الجها�ص 

 )4/558 )الرقم  وتوليد  ن�ضائية  باعتباره طبيب جراحة 

واأنه عاد فعليا ملزاولة مهنته. ومل يت�ضن لنا التاأكد فيما اإذا 

كانت وزارة ال�ضحة العامة عادت عن قرارها باإيقافه عن 

مزاولة العمل. اإىل ذلك، عاد �ضي موري�ص ليفتح اأبوابه يف 

منطقة املعاملتني اأمام الزبائن باعتباره ملهى ليلي. ويرى 

وكيل عماد الريحاوي وحماميه هيثم تر�ضي�ضي يف حديثه 

الأ�ضباب  كون  جداً،  طبيعية  امل�ضاألة  اأن"هذه  للمفكرة 

التي دفعت اىل اإقفال امللهى زالت". 

يات الدعوى: مماطلة أم  مجر
إجراءات معقدة؟ 

الق�ضية.  هذه  املحاكمة يف  بدء  على   
ّ
مر عام  من  اأكرث 

ويف هذا ال�ضياق، ترى املحامية موهانا اإ�ضحاق، من ق�ضم 

الإجتار بالب�ضر يف منظمة كفى، ووكيلة عدد من ال�ضحايا 

)الن�ضاء امل�ضتغالت(، اأن ما يح�ضل اأمر عادي، ل �ضيما 

باملقارنة مع اأعداد املتهمني يف هذه الق�ضية. وتقول:"يف 

اأ�ضول املحاكمات هناك طرق معينة لتكتمل اخل�ضومة، 

يكون  ان  يجب  اإذ  منتظم.  ب�ضكل  اجلل�ضات  وت�ضري 

جميع اخل�ضوم موجودين يف املحاكمة، وُيق�ضد باجلميع 

ح�ضور  على  ي�ضر  متهم  وكل  وكالئهم.  مع  املتهمون 

موكله ل ميكن للقا�ضي ال�ضري بامللف من دون ح�ضوره. 

من هنا كان التاأخري احلا�ضل على مدى �ضت جل�ضات 

تقريباً. و، لو مل يكن القا�ضي جديا لكانت اجلل�ضات 

الع�ضرة التي متت قد اأخذت �ضنوات عدة".

"الأن  اإ�ضحاق:  قالت  اليوم  الق�ضية  جمريات  وعن 

هذه  ويف  حا�ضراً،  بات  والكل  اخل�ضومة،  اكتملت 

اأن  عليهم  للمدعى  يحق  اجلزاء  لأ�ضول  وفقا  املرحلة 

اجلل�ضة  يف  ح�ضل  ما  وهذا  �ضكلية،  بدفوع  يتقدموا 

العامة   النيابة  اىل  الدفوع  هذه  حتولت  والآن  الأخرية. 

ذلك  بعد  قرارها  املحكمة  ت�ضع  اأن  على  راأيها  لتبدي 

يحق  القرار  كان  ومهما  رف�ضها،  اأو  الدفوع  بقبول  اإما 

للخ�ضوم العرتا�ص عليه ". 

حالت  من   90%" اأن  اعتبار  اإ�ضحاق  تنف  ومل 

وح�ضب".  املماطلة  اأجل  من  هي  ال�ضكلية  الدفوع 

يف  املتهمني  وكالء  عليها  ا�ضتند  التي  الأ�ضباب  ومن 

دفوعهم، قالت: "هم يقولون اأن املحكمة غري خمت�ضة، 

واأن التحقيقات بداأت يف ال�ضاحية، ومن بعدها حتولت 

واأن هذه م�ضاألة غري  لبنان،  اإ�ضتق�ضاء جبل  اإىل مفرزة 

للوقت  "ك�ضباً  تكون  قد  املماطلة  اأن  وراأت  قانونية". 

عنه  احلديث  يجري  الذي  العام  العفو  ب�ضدور  واأماًل 

منذ فرتة".

وعن توقعاتها ب�ضاأن الوقت املتبقي للمحاكمة، اأ�ضارت 

ي�ضلكه  الذي  ال�ضريع  النمط  اإىل  بالنظر  "اأنه  اإىل 

القا�ضي،  اأظن اأن املحاكمة �ضت�ضتمر نحو ال�ضنة".
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راأ�ص اخليط لق�ضة انتهت باإ�ضدار الهيئة الإتهامية يف 

بريوت بتاريخ 21 اأذار 2017 قراراً باتهام �ضيدة رو�ضية، 

واإلقاء  بالب�ضر  الإجتار  بجناية  لبناين،  من  متزوجة 

مذكرة قب�ص بحقها، واإحالتها اإىل حمكمة اجلنايات 

يف بريوت لأجل حماكمتها مبا اتهمت به. والالفت 

اأن ال�ضيدة الرو�ضية بررت اأفعالها باأنها كانت تعر�ص 

عن  بديال  حال  اجلن�ص  يف  العامالت  الن�ضاء  على 

النخراط يف نظام الفنانات املقيد حلرياتهن. الالفت 

فيما  كهذه  ق�ضية  ت�ضمنت  املحاكم  �ضجالت  اأن 

با�ضتغالل دعارة  اأي ق�ضية تت�ضل  اأننا مل نعرث على 

الفنانات، وهو ا�ضتغالل ي�ضكل تنظيم الفنانات عامال 

م�ضاعدا وحمفزا عليه. 

فماذا في التفاصيل؟
الإجتار  مكافحة  مكتب  اإىل  معلومات  وردت 

 2016 متوز   23 بتاريخ  الآداب  وحماية  بالأ�ضخا�ص 

عن وجود موقع "اإ�ضكورت" على الإنرتنت يعر�ص 

فتيات عاريات و�ضبه عاريات، مع موا�ضفات عن كل 

وتفا�ضيل  واجلن�ضية،  والوزن  الطول  لناحية  منهن 

الأ�ضعار لقاء مت�ضية �ضاعة مع كل زبون. وت�ضمن املوقع 

اأي�ضاً رقم هاتف للتوا�ضل عرب خدمة "وات�ضاب".  

بناء عليه، ُقب�ص على �ضيدة اأوكرانية اجلن�ضية، و�ضبط 

بحوزتها يف غرفة الفندق مالب�ضها ومبلغ مايل وبع�ص 

للمرة  لبنان  اإىل  حت�ضر  اأنها  املوقوفة  اأفادت  الذهب. 

الثانية للعمل يف الدعارة، مقابل مائتي دولر عن كل 

�ضاعة تق�ضيها مع الزبون. واأ�ضارت ال�ضيدة الأوكرانية 

الإنرتنت  على  تن�ضط  رو�ضية  �ضيدة  هناك  اأن  اإىل 

اأر�ضدتها اإىل العمل يف لبنان، واأن الأخرية تتوا�ضل 

تتقا�ضاه  الذي  الأجر  ن�ضف  وتتقا�ضى  الزبائن  مع 

هي من الزبون بعد اأن تر�ضله عرب "وي�ضرتن يونيون". 

وبعدما منحت املحققني رقم هاتفها )فيكا(، قالت اأنها 

تتواجد يف لبنان ويف دول اأجنبية عدة، واأنها اأر�ضلت 

لها مبلغ 1755 دولراً عرب �ضركة حتويل باإ�ضم �ضاب 

لبناين. 

فتيات غريها  وجود  اإىل  الأوكرانية  ال�ضيدة  واأ�ضارت 

ولي�ص  م�ضتعار  هذا  ا�ضمها  واأن  فيكا،  مع  يعملن 

حقيقياً. واأنها تخاف الإدلء مبزيد من التفا�ضيل عن 

م�ضغلتها خوفاً من بط�ضها ونفوذها وقدرتها على اإيذاء 

عائلتها يف اأوكرانيا حتى، واإيذائها عند عودتها. وقالت 

قوة  فيكا متلك  مثلها كون  الفتيات يخفن  اأن جميع 

كبرية وع�ضابة منّظمة. ووفق روايتها، تعرفت اإىل فيكا 

لبنان  اإىل  اأ�ضهر  ثالثة  تاأتي كل  اأخرى  اأوكرانية  عرب 

للعمل يف الدعارة اأي�ضاً. بناء عليه، اأوقف الأمن العام 

فيكا، بعد التحري عن ا�ضمها احلقيقي، و�ضلمها اإىل 

مكتب مكافحة الإجتار بالأ�ضخا�ص وحماية الآداب. 

حل�ضابها  الدعارة  ت�ضهيل  يف  بالعمل  فيكا  اعرتفت 

اآخر  �ضابقا مع �ضخ�ص  بعدما كانت عملت  اخلا�ص، 

على  اإعالنات  ت�ضع  اأنها  واأكدت  نف�ضه.  املجال  يف 

الإنرتنت تتطلب تعبئة التفا�ضيل كافة عن كل فتاة 

اأنها  قالت  وبعدما  املجال.  هذا  يف  بالعمل  ترغب 

واأنها  وعمان،  الكويت  يف  عينه  املجال  يف  عملت 

ال�ضفر،  وتذكرة  الفندق  حجز  للفتيات  توؤمن  كانت 

الإنرتنت  على  �ضورهن  تعر�ص  اأنها  اإىل  اأ�ضارت 

زبون  منهن من كل  تقب�ضه كل  مما   20% وتتقا�ضى 

تاأيتها عرب  اأن احلوالت  ومبا  بوا�ضطتها.  يخرجن معه 

الربيد، فهي ل تلتقي الفتيات وفق اإفادتها. واأ�ضارت 

اإىل اأنها كانت تعمل مع فتاتني فقط لدى توقيفها، هما 

واأخرى  وجودها،  ك�ضفت  التي  الأوكرانية  ال�ضيدة 

غادرت لبنان فور معرفتها بتوقيف زميلتها. 

رو�ضيتني  فتاتني  وجود  اإىل  الرو�ضية  ال�ضيدة  ولفتت 

واأن  لبنان،  اإىل  للواتي يح�ضرن  الزبائن  توؤمنان  اأي�ضاً 

الرجل الذي كانت ت�ضتغل معه �ضابقاً )قبل اأن تبا�ضر 

بت�ضغيلها  يقوم  اأوكرانية  من  متزوج  اخلا�ص(  عملها 

اللبناين  اأن زوجها  املتهمة  وقالت  اأي�ضاً.  الدعارة  يف 

لي�ص على علم بطبيعة عملها احلقيقي، بل تقول له 

اأنها تعمل يف جمال ال�ضياحة. ونفت ما قالته املوقوفة 

اأن  موؤكدة  منظمة،  ع�ضابة  تدير  اأنها  عن  الأوكرانية 

الأخرية ح�ضرت مبلء اإرادتها اإىل لبنان. 

الالفت اأن فيكا دافعت عن نف�ضها بالقول اأنها تقدم 

اأ�ضحاب  مع  معهن  يح�ضل  عما  بدياًل  للفتيات 

تقيد  ول  حتب�ضهن  ل  اأنها  موؤكدة  الليلية،  النوادي 

الزبائن  مع  عالقاتهن  يف  تتدخل  ول  حركتهن 

الآخرين الذين ل جتريهم لهن، واأن بع�ص الفتيات 

ل يحولن لها ح�ضتها من الأموال. ومع ذلك مل تقم 

باأي رد فعل �ضدهن، بل هي تكتفي بوقف التعاون 

مع اأي فتاة متتنع عن الدفع. وقالت اأنها مري�ضة �ضرطان 

مربزة تقريرا طبيا يثبت حالتها. 

الرو�ضي  املوقع  على  اإعالناً  ت�ضع  انها  واأفادت 

 Escort work in يت�ضمن  وكان   Megadoski

هذا  اأن  رو�ضيا  يف  يعرف  اجلميع  واأن   Lebanon

يعني العمل يف الدعارة. واأكدت اأن الفتيات يخرتن 

النوادي  التعاقد مع  العمل معها بحرية كبديل عن 

الليلية. 

لبنان،  "مطلوب بنات للعمل عار�شات يف 

وتذكرة  التاأ�شرية  �شنة،  و30   22 بني  العمر 

ال�شفر وال�شكن موؤمن. ملزيد من املعلومات 

 ."0000000 الهاتف  رقم  عرب  التوا�شل 

املواقع  اأحد  على  املوجود  الإعالن  بهذا 

مغربيتني  فتاتني  ق�شة  بداأت  الإلكرتونية، 

فر�شة  على  باحل�شول  منهما  رغبة  ات�شلتا 

نف�شيهما  لتجدا  لبنان،  يف  هذه  العمل 

حل�شاب  الدعارة  ممار�شة  على  مرغمات 

فيها  اأ�شدرت  نف�شها  الق�شة  م�شتقدمهما. 

اتهاميًا  قرارًا  بريوت  يف  الإتهامية  الهيئة 

�شهر  قبل  اأي   ،2018 حزيران   20 بتاريخ 

وب�شعة اأيام من اليوم. 

بالإجتار  الفتاتني،  م�شتقدم  اتهم  القرار 

من  الفتاتني  بناقل  ظن  فيما  بالأ�شخا�س، 

مكان �شكنهما اإىل الفنادق بت�شهيل الدعارة 

ال�شرّية، وبالفتاتني مبمار�شتها. كيف وقعت 

�شاهم  وكيف  الإجتار؟  �شحية  الفتاتان 

والق�شاء  الأمنية  القوى  مب�شاعدة  الإنرتنت 

يف و�شع اليد على الق�شية؟ )املحرر(

 

مكتب  اإىل  معلومة  و�ضلت  عندما  الق�ضة  بداأت 

تفيد  الآداب  وحماية  بالأ�ضخا�ص  الإجتار  مكافحة 

على  �ضفحة  با�ضتخدام  يقوم  جمهول  �ضخ�ضا  اأن 

�ضبكة الإنرتنت، خدمة "وي ت�ضات "، با�ضم "عطر 

الندى"، يقوم بت�ضهيل الدعارة لفتيات من اجلن�ضية 

املال  على  الزبائن  مع  الإتفاق  خالل  من  املغربية، 

واملكان واإر�ضال الفتيات. وبناء لإ�ضارة النيابة العامة 

ال�ضتئنافية يف بريوت، ات�ضل اأحد املخربين ال�ضريني 

ب�ضفحة "عطر الندى" بوا�ضطة "وي ت�ضات"، واتفق 

الفنادق   اأحد  اإىل  مغربيتني  فتاتني  اإر�ضال  على  معه 

من  �ضاعة  ملدة  الدعارة  ملمار�ضة  احلمرا،  منطقة  يف 

الوقت لقاء مبلغ مائتي دولر لكل فتاة. بعد قرابة 20 

دقيقة من الإت�ضال، توقفت �ضيارة اأجرة اأمام الفندق 

املذكور، وترجلت منها فتاتان مغربيتان، و�ضعدتا اإىل 

املبلغ  نقدهما  الذي  باملخرب  التقيتا  حيث  الفندق 

املتفق عليه، واعتذر منهما عن ممار�ضة اجلن�ص ب�ضبب 

يف  الفتاتني  �ضعود  ومبجرد  املغادرة.  اإىل  ا�ضطراره 

اإعرت�ضتهما  انتظارهما،  التي بقيت يف  �ضيارة الأجرة 

ومت  بالأ�ضخا�ص،  الإجتار  مكافحة  مكتب  من  دورية 

توقيف �ضائق ال�ضيارة والفتاتني. 

اأفادت اإحدى الفتاتني اأنها حتب مهنة عر�ص الأزياء، 

فر�ضة  عن  "غوغل"  حمرك  بوا�ضطة  بحثت  ولذا 

لـ  احلاجة  عن  اإعالن  فيها  �ضفحة  فوجدت  عمل، 

هاتف  رقم  مع  لبنان"  يف  عار�ضات  للعمل  "بنات 

بوا�ضطة خدمة  الرقم  على  الفتاة  اإت�ضلت  لالإت�ضال. 

لبناين  الرقم،  ل�ضاحب  واأر�ضلت  "وات�ضاب"،  الـ 

اجلن�ضية، �ضورتها وموا�ضفاتها، فاأجابها باأنها املطلوبة، 

اأّمن  وعليه،  �ضفرها.  جواز  عن  �ضورة  له  اأر�ضلت  ثم 

لها تذكرة ال�ضفر على نفقته من املغرب اإىل اإ�ضطنبول 

كان  لبنان  اإىل  و�ضلت  عندما  اأنها  واأكملت  فلبنان، 

امل�ضتقدم بانتظارها يف املطار حيث اأخذ جواز �ضفرها، 

وا�ضطحبها اإىل اأحد الفنادق لتمكث �ضاعات عدة، 

منزل  يف  الفتاة  بقيت  منزله.  اإىل  اأخذها  ثم  ومن 

امل�ضتقدم ثالثة اأيام متتالية من دون اأن تخرج، وكان 

فيقولن  نف�ضياً،  اأنها زوجته  ادعى  امراأة  يح�ضرها مع 

عمليات  اإجراء  اأجل  من  املال  ت�ضديد  عليها  اأن  لها 

منها  وطلبا  الأزياء،  عر�ص  يف  العمل  قبل  جتميل 

خوفا،  لطلبهما  الفتاة  ر�ضخت  الدعارة.  يف  العمل 

وفق ما اأفادت، من اأن يقتلها امل�ضتقدم اأو اأن يح�ضل 

لها اأي اأمر �ضيء. 

كانا  املزعومة،  وزوجته  امل�ضتقدم  باأن  واأو�ضحت 

واأن  تاك�ضي،  �ضائق  بوا�ضطة  الزبائن  اإىل  ير�ضالنها 

الأخري كان ينتظرها حتت الفندق فت�ضعد اإىل الزبون، 

وتاأخذ منه املبلغ املايل وتعطيه له، ثم ت�ضعد جمددا 

ال�ضائق  فيعود  اجلن�ص،  ملمار�ضة  الزبون  غرفة  اإىل 

وي�ضّلم املال اإىل امل�ضتقدم. كما اأكدت باأن م�ضتقدمها 

و"زوجته" كانا ياأخذان الأموال بالكامل من دون اأن 

يبقى لها اأي مبلغ، وباأنها كانت جمربة على العمل يف 

الدعارة، واأنها طلبت من زوجة م�ضتقدمها اأن تتوقف 

عن ذلك فرف�ضت واأعلمتها باأن عليها ت�ضديد جميع 

املبالغ املالية التي اأنفقها م�ضتقدمها قبل املغادرة. كما 

رف�ضت اإعطاءها جواز �ضفرها على الرغم من طلبها. 

الكالم نف�ضه قالته الفتاة املغربية الثانية.  

الهيئة  راأت  امل�ضتقدم،  اإىل  وال�ضتماع  الوقائع  بعد 

الإتهامية يف بريوت اأنه اأقدم على اجتذاب الفتاتني 

املن�ضور  الإعالن  بوا�ضطة  خداعهما  بعد  املغرب  من 

على �ضبكة الإنرتنت للعمل يف جمال عر�ص الأزياء، 

وا�ضتقبالهما يف لبنان، واإيجاد ماأوى لهما، واإجبارهما 

من خالل م�ضادرة جواز �ضفرهما وتهديدهما بوجوب 

دفع املال الذي ترتب نتيجة �ضراء تذكرة ال�ضفر، على 

ا�ضتغاللهما  بهدف  ذلك  كل  الدعارة،  يف  العمل 

يوؤلف  الذي  الفعل  الغري،  ا�ضتغاللهما من  وت�ضهيل 

بحقه جناية الإجتار بالب�ضر. 

بالفتاتني  التهامية  الهيئة  ظنت  ذلك،  عن  ف�ضال 

الذي  الفعل  ال�ضرية،  الدعارة  مبمار�ضة  املغربيتني 

قانون  من   523 املادة  منهما جنحة  كل  بحق  يوؤلف 

العقوبات.

بعد مرور عامين على الكشف عن أكبر شبكة إتجار في البشر:
يس؟ روسية تسهل الدعارة ألجنبيات: أين أصبحت قضية الشي مور

الليلية" النوادي  عن  بديال  لهن  "أقدم 

دعوة لعرض األزياء تنتهي باستغالل مغربيات في الدعارة 

االستغالل بالدعارة االستغالل بالدعارة

http://legal-agenda.com/article.php?id=1481
http://legal-agenda.com/article.php?id=2839
http://legal-agenda.com/article.php?id=4208
http://legal-agenda.com/article.php?id=4208
http://legal-agenda.com/article.php?id=4208
http://www.escortgirlsinbeirut.com
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املحاكم،  اأمام  بالب�ضر  الإجتار  لق�ضايا  درا�ضتنا  اإطار  يف 

لأطفال  قانوين  غري  بتنّب  تتعلقان  ق�ضيتني  وجدنا 

مولودين يف لبنان. وقد اعتربت �ضلطات الظّن والتهام 

الأم  اعتبار  مع  بالب�ضر  اإجتاراً  ي�ضكل  التبني  هذا  اأن 

البيولوجية، �ضريكة مع اأ�ضخا�ص اآخرين، بجناية الإجتار 

هذا  يف  نطرح  الق�ضيتني،  هاتني  بّت  وبانتظار  بالب�ضر. 

هل  البيولوجية:  الأّم  م�ضوؤولية  حول  ت�ضاوؤًل  املقال 

هذا  اأن  اأم  به،  اإجتارا  وليدها  عن  تخّليها  اعتبار  ي�ضّح 

التخلي ي�ضري اإىل وقوعها �ضحية لال�ضتغالل؟  

قضاة الظن واالتهام: األمهات 
تاجرن بأوالدهن

�ضيما  ل  الق�ضائية،  لل�ضلطات  احلايل  الجتاه  يتمثل 

�ضلطات املالحقة والتحقيق والتهام، يف اعتبار تخّلي 

الأم البيولوجية عن وليدها، جناية اإجتار بالب�ضر )املادة 

من  يتح�ضل  ما  وهذا  العقوبات(.  قانون  من   1-586

ق�ضيتني ت�ضنى ر�ضدهما: 

عن  �ضادراً  اتهامياً  قراراً  نلقى  الأوىل،  الق�ضية  يف 

الهيئة التهامية يف بريوت يف العام 2016 باتهام اأربعة 

الطفل  والدة  وهم:  واحد،  بطفل  بالإجتار  اأ�ضخا�ص 

)لي�ص  الوالدة  زوج  البنغالد�ضية،  اجلن�ضية  من  وهي 

منزل  وموؤجر  اللبنانية،  اجلن�ضية  وهو من  الطفل(  والد 

الزوجني وزوجته اللبنانيني اللذين تو�ّضطا بني الزوجني 

وقد  بقيت جمهولة.  والتي  الولد  تبنت  التي  وال�ضيدة 

اإفادة  يف  ورد  ما  با�ضتثناء  جمهوًل  الطفل  م�ضري  بقي 

الوالدة اأنه مت نقله اإىل اململكة العربية ال�ضعودية من قبل 

ال�ضيدة التي تبنته.

قا�ضي  عن  �ضادراً  ظنياً  قراراً  نلقى  الثانية،  الق�ضية  يف 

التحقيق يف جبل لبنان يف العام 2016 يتعلق بالتبني 

القرار  هذا  �ضمل  وقد  اأطفال.  لثالثة  القانوين  غري 

البيولوجية  الوالدة  هم:  �ضخ�ضاً  ع�ضر  اإثني  الظني 

لأحد الأطفال، وثالث اأمهات بالتبني ووالداً بالتبني، 

املنزلية  اخلدمة  يف  عامالت  ا�ضتقدام  مكتب  ومالكة 

والأمهات  البيولوجيات  الأمهات  بني  تو�ضطت  كانت 

بالتبني، طبيبني وقابلة قانونية و�ضقيق اإحدى الأمهات 

بالتبني بالإ�ضافة اإىل �ضخ�ضني اآخرين كان لهما دور يف 

املدعى  اأن جميع  ويلحظ  الأطفال.  وثائق ولدة  تزوير 

عليهم يف هذه الق�ضية هم من اجلن�ضية اللبنانية با�ضتثناء 

وقد  الفيليبينية.  اجلن�ضية  من  هي  التي  الطفل  والدة 

اأي�ضاً  وهما  جمهولة،  بيولوجيتني  والدتني  هوية  بقيت 

من اجلن�ضية الفيليبينية، كما مل يت�ضّن لنا معرفة م�ضري 

الأطفال الثالثة.

اإح�ضائيات  من  يتبنّي  الق�ضيتني،  هاتني  اإىل  بالإ�ضافة 

الأمن  قوى  يف  بالأ�ضخا�ص  الإجتار  مكافحة  مكتب 

اإ�ضافيتني  ق�ضيتني  يف  حقق  املكتب  اأن  الداخلي 

تتعلقان ببيع اأطفال دون اأن يت�ضنى لنا معرفة ماآل هذه 

التحقيقات: 

وقد   ،2015 العام  يف  فيها  التحقيق  مت  الأوىل  الق�ضية 

عمرها  طفلة  بيع  ب�ضبهة  �ضورية  �ضيدة  توقيف  تخللها 

25 يوماً مقابل املال وا�ضرتك معها ثالثة اأ�ضخا�ص من 

اجلن�ضية اللبنانية )رجلني وامراأة(. ومل يت�ضّن لنا معرفة 

م�ضري الطفلة.  

وقد   ،2017 العام  يف  فيها  التحقيق  مت  الثانية  الق�ضية 

تخللها توقيف �ضيدة اأثيوبية ب�ضبهة بيع طفلتني حديثتي 

لبنانيني )رجل وامراأة(. �ُضلمت  اإىل �ضخ�ضني  الولدة 

الطفلتان بعد التحقيق اإىل جمعية مارتا ومرمي. 

اأن  نلحظ  اأعاله،  املذكورين  القرارين  اإىل  وبالعودة 

عنا�ضر  توفر  مدى  جلهة  تعليل  اأي  من  خليا  كالهما 

اأن  اعتبار  خالل  من  الظني  القرار  متيز  واإن  اجلرمية، 

يف  الأ�ضا�ضية  امل�ضوؤولية  تتحمل  البيولوجية  الأم 

مكتب  �ضاحبة  الو�ضيطة  جانب  اىل  بالب�ضر  الإجتار 

البيولوجيني  الأهايل  اأفعال  ت�ضكل  فيما  ال�ضتقدام، 

القرار  اأن  ي�ضّجل  كما  اجلرم.  هذا  يف  تدخل  د 
ّ
جمر

بجنحة  الطفل  بوالدة  الظّن  اإىل  اأي�ضا  ذهب  الظني، 

اأخرى  منفعة  اأي  اأو  املال  مقابل  قا�ضر  عن  التخلي 

ولو بق�ضد اإعطائه للتبني )املادة 550 مكرر من قانون 

اللبنانية  القوانني  ت�ضارب  ذلك  ويوؤكد  العقوبات(. 

بعد اإقرار قانون الإجتار بالأ�ضخا�ص، والذي مّت من دون 

املنفعة  ال�ضلة. وجلهة  ذات  الأخرى  القوانني  مراجعة 

القانوين  غري  التبني  عمليات  من  املتح�ضلة  املادية 

هذه، يتبنّي من القرار التهامي اأن الأم البنغالد�ضية 

موؤّجرا  تقا�ضى  حني  يف  د.اأ.،   5000 مبلغ  تقا�ضت 

2000 د.اأ. مقابل و�ضاطتهما مع ال�ضيدة  منزلها مبلغ 

التي تبنت الطفل. 

ويتبنّي من القرار الظني اأن اإحدى الأمهات تقا�ضت 

الأم  اأما  د.اأ.   1500 مبلغ  والثانية  د.اأ.   1350 مبلغ 

اأن  بل  مايل.  مبلغ  اأي  تتلّق  مل  اأنها  فاأفادت  الثالثة، 

امل�ضت�ضفى  يف  الولدة  نفقات  �ضددت  بالتبني  العائلة 

ذلك،  عن  ف�ضاًل  لذلك.  املال  متلك  تكن  مل  كونها 

مبلغ  تقا�ضى  الأطباء  اأحد  اأن  الظني  القرار  اأ�ضار 

تنظيم  مقابل  د.اأ.   4500 مبلغ  والثاين  د.اأ   1500

متلك  التي  ال�ضيدة  وتقا�ضت  مزورة.  ولدة  وثائق 

و�ضاطتها  مقابل  د.اأ.   1500 مبلغ  ا�ضتقدام  مكتب 

لإحدى العائالت.

وابط االستغالل  تغييب لر
الفعلي لألمهات 

البيولوجيات
والتهام  التحقيق  ق�ضاة  اعتمده  الذي  املوقف  يوؤ�ضر 

الأمهات  اتهام  اإىل  عمدوا  اأنهم  الق�ضيتني  هاتني  يف 

عنهم،  لتخليهن  تبعا  مبواليدهن  بالإجتار  البيولوجيات 

لأفعال  اأو  لظروفهن  اهتمام  اأي  يولوا  اأن  دون  من 

والأطباء.  الو�ضطاء  ت�ضرفات  يف  الظاهرة  ال�ضتغالل 

يف  التدقيق  خالل  من  جليا  يتبدى  الأمر  وهذا 

تكّون  اأن  �ضاأنها  من  والتي  الآتية  الأفعال  اجتماع 

�ضحيته  وقعت  الذي  بالب�ضر،  الإجتار  جرمية  عنا�ضر 

"املتهمات":  الأمهات 

عن  التخلي  على  وحثهن  الأمهات  اجتذاب  اأول: 

مواليدهن من قبل الو�ضطاء، والذي يوؤدي اإىل حتقيق 

عن�ضر الفعل املادي املكّون للجرمية. بالفعل، يتبنّي يف 

اأن زوجة موؤجر منزل الأم البيولوجية  الق�ضية الأوىل 

واأقنعتها  القانوين  التبني غري  التي طرحت فكرة  هي 

يف  يتبنّي  كما  مي�ضورة.  عائلة  اإىل  الطفل  باإعطاء 

التي  اأن مالكة مكتب ال�ضتقدام هي  الثانية  الق�ضية 

عن  بالتخلي  البيولوجية  الأمهات  اإحدى  اأقنعت 

من  معها  توا�ضلت  بالتبني  العائالت  واأن  مولودها، 

اأجل تاأمني اأطفال لها.

يوؤدي  والذي  الأمهات،  ا�ضتغالل حالة �ضعف  ثانيا: 

بالب�ضر.  لالإجتار  امل�ضتخدمة  الو�ضيلة  عن�ضر  حتقق  اإىل 

يتّبني يف الق�ضيتني اأن الو�ضطاء قاموا با�ضتغالل حالة 

اجتذابهن  اأجل  من  البيولوجيات  الأمهات  �ضعف 

حالة  وتتمثل  مواليدهن.  عن  التخلي  على  وحثهن 

منها  العوامل،  من  مبجموعة  مماثلة  ق�ضايا  يف  ال�ضعف 

يف  الزواج  اإطار  خارج  واحلمل  الأمهات،  فقر  حالة 

اأي  حتّمل  البيولوجيني  الآباء  ورف�ص  اأجنبي،  بلد 

عامالت  كونهن  عن  ف�ضال  املواليد،  جتاه  م�ضوؤولية 

تبعا  لبنان،  يف  نظامي  غري  ب�ضكل  يقمن  اأجنبيات 

خياراتهن  ت�ضيق  كهذه،  اأو�ضاع  ففي  الكفالة.  لنظام 

الطفل  عن  التخلي  يف  تنح�ضر  لتكاد  كبري،  ب�ضكل 

اإىل بلدهن  اأو ا�ضطحابه  لعجزهن عن تربيته يف لبنان 

هو  النتيجة  هذه  اإىل  احلمل  و�ضول  يحّتم  وما  الأم. 

عجزهن عن الإجها�ص، بنتيجة جترميه يف لبنان. 

اإىل  يوؤدي  والذي  اأمهاتهن  من  الأولد  انتزاع  ثالثا: 

اإىل  فاإ�ضافة  للجرمية.  املكّون  ال�ضتغالل  هدف  حتقق 

ثبوت املنفعة املادية للو�ضطاء ولالأهل بالتبني، يتمثل 

هدف ال�ضتغالل هنا يف انتزاع الأطفال من اأمهاتهن 

وحملهن على ارتكاب فعل خمالف للقانون، األ وهو 

 550 )املادة  املال  مقابل  مولود  عن  التخلي  جنحة 

مكرر من قانون العقوبات(.

ح�ضوله  هو  التبني،  لعملية  القراءة  هذه  يعزز  وما 

ل�ضالح عائالت مي�ضورة على ح�ضاب اأمهات فقريات 

 
ْ
تِعر مل  ذلك،  رغم  اأنه  اإل  اأمامهن.  اخليارات  تنعدم 

يف  املعطيات  لهذه  اهتمام  اأي  الق�ضائية  القرارات 

العك�ص  على  بل  البيولوجية،  الأم  مل�ضوؤولية  حتليلها 

متاماً اجتهت اإىل اتهام الأمهات بالإجتار بالب�ضر ب�ضكل 

اأ�ضا�ضي، وعلى الأقل مت�ضاو مع من ا�ضتغل �ضعفهن 

من و�ضطاء واأهال بيولوجيني واأطباء.

غيدة فرنجية

ال�ضوارع.  يف  املت�ضّولني  بالأطفال  لبنان  �ضوارع  متتلئ 

لكن هل تعلمون اأن ذويهم اأ�ضبحوا ي�ضجنون ل�ضنوات 

عديدة ب�ضبب دفعهم اإىل الت�ضّول بعد اإقرار قانون الإجتار 

درا�ضة  من  يتبنّي  ما  هذا  2011؟  العام  بالأ�ضخا�ص يف 

خالل  من  بالب�ضر  الإجتار  لق�ضايا  القانونية"  "املفكرة 

اجلنايات  اأمام حمكمة  الت�ضّول  يف  الأطفال  ا�ضتغالل 

تّتجه يف  اأن املحاكم  الدرا�ضة  اأظهرت هذه  يف بريوت. 

ذويهم  معاقبة  يف  الت�ضدد  اإىل  الأطفال  ت�ضّول  ق�ضايا 

اأو  ال�ضتغالل  عنا�ضر  من وجود  فعلياً  تتثبت  اأن  دون 

عك�ص  على  وذلك  الأطفال،  هوؤلء  ت�ضتغل  �ضبكات 

التوجه يف ق�ضايا ال�ضتغالل يف الدعارة حيث عمدت 

املحاكم غالبا اإىل حجب ال�ضتغالل لتربئة املتهمني.  

اجلنايات  حمكمة  عن  �ضادراً  حكماً   12 على  اطلعنا 

متهماً   15 بحق  و2018   2016 الأعوام  بني  بريوت  يف 

الت�ضّول.  يف  ا�ضتغاللهم  خالل  من  بالأطفال  بالإجتار 

�ضدرت معظم هذه الأحكام غيابياً وخل�ضت جميعها 

اإىل احلكم على املتهمني بجناية الإجتار بالب�ضر و�ضجنهم 

�ضنة،  ع�ضرة  واخلم�ص  ال�ضنتني  بني  تراوحت  لآماد 

با�ضتثناء متهم واحد مّتت تربئته. 

وتبنّي اأن العديد منهم اأدلوا اأنهم من عائالت جلاأت اإىل 

لبنان هرباً من �ضوريا وا�ضطرت اإىل اللجوء اإىل الت�ضّول 

معظم  بالفعل،  رزقها.  تاأمني  بهدف  املتجّول  البيع  اأو 

املتهمني هم من اجلن�ضية ال�ضورية )ت�ضعة رجال وثالث 

عدميي  من  ورجلني  لبنانية  امراأة  عن  ف�ضاًل  ن�ضاء( 

اجلن�ضية. اأما الأطفال، فجميعهم من اجلن�ضية ال�ضورية 

وقد و�ضل عددهم اإىل 20 )14 قا�ضر و�ضتة قا�ضرات(. 

ذوي  من  هم  بالب�ضر  بالإجتار  املتهمني  معظم  اأن  وتبنّي 

الأطفال )ت�ضعة اآباء وثالث اأمهات( اأي اأنهم يتمتعون 

ب�ضلطة هرمية و�ضرعية على الأطفال. ومل يتبنّي وجود 

ال�ضتغالل يف معظم هذه  اتخاذ  كافية على  موؤ�ضرات 

اأغلبية هذه الأحكام  اإذ حكمت  منظماً  الق�ضايا طابعاً 

ال�ضحية،  اأهل  من  كان  ما  غالباً  واحد،  �ضخ�ص  على 

يتجاوز  كما مل  )11 حكماً(.  مبفرده  يعمل  وكاأنه  وظهر 

عدد الأطفال امل�ضتغلني الإثنني يف اأغلبية الق�ضايا. 

ووسائل  األطفال  تغييب 
لهم ستغال ا

مل تبحث هذه الأحكام ال�ضادرة عن حمكمة اجلنايات 

الظروف الجتماعية  اأو  يف و�ضائل وظروف ال�ضتغالل 

هذه  تت�ضمن  مل  وعائالتهم.  لالأطفال  والقت�ضادية 

التعليل  يف  اأو  الوقائع  �ضرد  يف  كان  اإن  الأحكام، 

ممار�ضة  كيفية  اأو  ظروف  حول  معلومات  اأي  القانوين، 

للت�ضّول واملدة  هذا ال�ضتغالل، كاأ�ضباب دفع الأطفال 

التي عملوا بها واأو�ضاع العائلة املعي�ضية ومدى ا�ضتخدام 

وجود  ومدى  التعليم  من  حرمانهم  اأو  بحقهم  العنف 

�ضبكة متار�ص اجلرمية يف اإطار منظم وحتقق اأرباحاً من جراء 

ا�ضتغاللهم. 

بالفعل، مل تبحث معظم الأحكام يف مدى توفر العنا�ضر 

الأطفال.  ت�ضّول  ق�ضايا  بالب�ضر يف  الإجتار  املكونة جلرمية 

و�ضائل  تبيان  هو  الأحكام،  هذه  اأغفلته  ما  اأبرز  ومن 

الإجتار  �ضحايا  الأطفال  بحق  امل�ضتخدمة  ال�ضتغالل 

بالب�ضر )كا�ضتخدام القوة او ا�ضتغالل حالة ال�ضعف اأو 

ال�ضلطة الوالدية(. فبا�ضتثناء حكم واحد حتدث عن قيام 

املتهمة "با�ضتغالل �ضلطتها الوالدية، خلت �ضائر الأحكام 

من اأي اإ�ضارة اإىل ذلك. كما غاب النقا�ص حول و�ضائل 

ال�ضتغالل حتى يف احلالت التي ل يرتبط فيها املتهم 

بالإجتار بعالقة عائلية مع ال�ضحية، فلم يت�ضح مثاًل مدى 

ا�ضتخدام هذه الو�ضائل على الطفل اأو على والديه." 

الإجتار  جرمية  عنا�ضر  اأن  الأحكام  اأحد  يف  جاء  وقد 

اأو  بالب�ضر متحققة "مبعزل عن ا�ضتغالل حالة ال�ضعف 

التهديد اأو الإرغام"، اأي مبعزل عن ا�ضتخدام الو�ضائل 

املن�ضو�ص عليها يف القانون لكون ال�ضحية قا�ضرا. ورغم 

امل�ضتخدمة  الو�ضائل  عن�ضر  يفر�ص حتقق  القانون ل  اأن 

بحق القا�ضرين من اأجل التجرمي، اإل اأن الطالع على 

حتديد  ويف  اجلرمية  طبيعة  فهم  يف  ي�ضاهم  الو�ضائل  هذه 

�ضحية  الأطفال  وقوع  ومدى  القانونية  امل�ضوؤوليات 

ال�ضتغالل، كما ي�ضاهم يف حتديد العقوبة املتنا�ضبة بحق 

اأن  اإىل  اأفعالهم. وجتدر الإ�ضارة هنا  املتهمني مع خطورة 

القرارات الق�ضائية املتعلقة بال�ضتغالل يف الدعارة بحثت 

يف مدى توفر هذه الو�ضائل، حتى يف امللفات التي كانت 

فيها ال�ضحايا  قا�ضرات.  

مف�ضولة  قانونية  قراءة  الأحكام  هذه  قدمت  بالنتيجة، 

متاماً عن الظروف القت�ضادية والجتماعية التي وقعت 

فيها الأفعال امل�ضندة اإىل املتهمني. وقد تفاقم هذا الأمر 

م�ضار  ال�ضحايا من جممل  الأطفال  تغييب  من خالل 

هذه  من  اأي  يف  اإليهم  ال�ضتماع  يتم  فلم  املحاكمة. 

الق�ضايا، اإن كان اأمام ال�ضابطة العدلية اأو ق�ضاة التحقيق 

والتهام اأو حمكمة اجلنايات. وقد اكتفت النيابة العامة 

بت�ضليم معظم الأطفال اإىل موؤ�ض�ضات اجتماعية، اأبرزها 

بيت الرجاء الإجنيلي يف الكحالة الذي تديره املوؤ�ض�ضة 

من  اأي  تت�ضمن  ومل  الجتماعية.  للرعاية  الإجنيلية 

امللفات الق�ضائية تقارير اجتماعية حول اأو�ضاعهم حتى 

بعد �ضلخهم عن عائالتهم واإيداعهم يف موؤ�ض�ضات رعاية. 

كما مل يتم ال�ضتماع اإىل القيمني عن موؤ�ض�ضات الرعاية 

اأو امل�ضاعدين الجتماعيني الذين تولوا متابعة الأطفال.

التسّول  مفهوم  في  التّوسع 
المجّرم 

اأخطر ما تظهره هذه الأحكام هو اأنها كّلها اأغفلت التحقق 

من مدى توفر �ضروط فعل الت�ضّول الذي يعترب جرمية وفقاً 

للقانون اللبناين، مما اأّدى اإىل تو�ضيع تعريف جرم الت�ضّول 

ومعه جرم الجتار بالب�ضر من خالل الت�ضول. فقد ن�ّص 

قانون العقوبات على معاقبة الت�ضّول "اإما �ضراحة اأو حتت 

�ضتار الأعمال التجارية" يف حال تّوفر �ضرط اأ�ضا�ضي، وهو 

اأن ي�ضتطيع احل�ضول على  اأو  اأن يكون لل�ضخ�ص موارد 

 واأهمية هذا ال�ضرط الذي اأغفلته الأحكام 
1
موارد بالعمل.

اأنه ي�ضمح بالف�ضل بني ا�ضتغالل الأطفال من اأجل ك�ضب 

الأرباح وال�ضرتزاق مع الأطفال بهدف تاأمني معي�ضتهم 

م الأّول دون الثاين. 
ّ
يف حالت الفقر، فيجر

منها  اأي  يتوقف  فلم  عليها،  اطلعنا  التي  الأحكام  اأما 

اأمام الظروف القت�ضادية للمتهمني ولعائالت الأطفال 

على  احل�ضول  اإمكانيتهم  ومدى  رزقهم  م�ضادر  ملعرفة 

موارد العي�ص و�ضبب جلوئهم اإىل الت�ضّول. فهذه الأحكام 

اكتفت بالإ�ضارة اإىل اأن ا�ضتغالل الأطفال ح�ضل بهدف 

"الك�ضب املادي" اأو "املنفعة املالية"، من دون اأن يتثبت 

اأو الأرباح املتحققة من  اأي منها من حجم هذه املنفعة 

ا�ضتغالل الأطفال. وما يزيد هذا التوجه قابلية للنقد هو 

اأن معظم املتهمني بالإجتار بالب�ضر يف ق�ضايا الت�ضّول هم 

من الالجئني ال�ضوريني يف لبنان، الذين يرجح اأن يكونوا 

فقدوا مواردهم ب�ضبب احلرب يف �ضوريا، وهم ممنوعون من 

العمل يف معظم القطاعات يف لبنان. 

وعليه، تكون حمكمة اجلنايات قد اجتهت يف حالت عديدة 

نحو جترمي ومعاقبة الت�ضول، من دون اأن متّيز بني الت�ضّول 

ي�ضكل  وما  الأطفال،  عي�ص  لتاأمني  الإ�ضرتزاق  بهدف 

ا�ضتغالًل لالأطفال بهدف حت�ضيل اأرباح من ت�ضّولهم. 

من  أبا  يبرئ  يتيم  حكم 
بولديه:  اإلتجار  يمة  جر

لقيام  شرط  التكرار 
االستغالل

ل جند �ضمن العينة �ضوى ق�ضية واحدة تتعلق با�ضتغالل 

الأطفال يف الت�ضّول انتهت يف العام 2016 بتربئة املتهم 

املتهم  بحق  وجاهياً  احلكم  �ضدر  وقد   
2
بالب�ضر. بالإجتار 

غيابي  حكم  على  اعرتا�ضا  قّدم  بعدما  موقوف،  وهو 

الإجتار  بجناية  جترميه  اإىل  وخل�ص  بحقه  �ضادر  �ضابق 

بالب�ضر. وكانت املالحقة قد بداأت يف العام 2013 بعد 

توقيف الأب املتهم يف �ضارع احلمرا وهو بحالة ال�ضكر 

الظاهر وبرفقة ولديه القا�ضرين )ابنة بعمر التا�ضعة وابن 

بعمر الثامنة( وهم يقومون ببيع العلكة.

القا�ضي  برئا�ضة  بريوت  يف  اجلنايات  حمكمة  اعتربت 

وجود  تقدير  لها  يعود  اأنه  بداية  مظلوم  خري  حممد 

غر�ص ال�ضتغالل اأو عدمه بح�ضب ظروف الق�ضية ويف 

املتهم  اأن  راأت  ثم  ومن  امللف.  معطيات  جممل  �ضوء 

"ا�ضطحب معه يوم اإلقاء القب�ص عليه ولدين قا�ضرين 

بالبيع  املعتاد  حمله  يف  م�ضاعدته  اأجل  من  اأولده  من 

املتجول، وذلك يف يوم عطلة مدر�ضية، وكانوا يقومون معاً 

ح باأن اأولده م�ضجلون 
ّ
ببيع العلكة،" علماً اأن املتهم �ضر

يف املدار�ص يف طرابل�ص واأن لديه اإعاقة يف يده. وعليه، 

خل�ضت املحكمة اإىل عدم "وجود اأدلة كافية على توفر 

وبذلك،  ولديه".  جتاه  املتهم  لدى  ال�ضتغالل  غر�ص 

ت يف هذا احلكم بوجوب 
ّ
تكون حمكمة اجلنايات قد اأقر

يف  الأولد  ت�ضغيل  يف  الدورية  اأو  التكرار  عن�ضر  توفر 

الت�ضّول من اأجل ثبوت جناية الإجتار بالب�ضر، واإن اأمكن 

نقد احلكم جلهة اأنه مل ينه�ص فيه اأن املحكمة تثبتت من 

�ضحة ت�ضجيل الأولد فعاًل يف املدار�ص. 

ب�ضرط  تاأخذ  ومل  يتيماً،  احلكم  هذا  بقي  حال،  باأية 

التكرار اأو الدورية يف ت�ضغيل الأطفال، اأي من الهيئات 

العام  منذ  �ضدوره  رغم  اجلنايات  ملحكمة  الأخرى 

2016. الأمر امللفت يف هذه الأحكام، هو املخالفة التي 

اأبداها اأحد الق�ضاة امل�ضت�ضارين يف حمكمة اجلنايات يف 

�ضادرين  حكمني  على  احلاج،  ب�ّضام  القا�ضي  بريوت، 

احلاج خالفا  فيهما   
ّ
اأ�ضر والتي   ،2017 العام  يف  غيابياً 

التعقبات  اإبطال  اأع�ضاء املحكمة على وجوب  لأكرثية 

بجرم الإجتار بالب�ضر "لل�ضك ولعدم كفاية الدليل على 

توافر عن�ضر ال�ضتغالل لديه )املتهم( بالإجتار بولده على 

النحو املق�ضود بالقانون". 

ولدى الطالع على وقائع الق�ضيتني، يتبنّي اأن املتهمني 

اأمنية  دورية  قبل  من  ولديهما  مع  اأوقفا  كانا  ال�ضوريني 

خالل قيامهم بالبيع املتجّول. اأدىل الأّول باأنه ل يح�ّص 

ابنه على الت�ضّول، بل اأن ابنه اكتفى باجللو�ص بالقرب 

من بع�ص الأغرا�ص فقط. لكن الأكرثية اأعلنت اأن لديها 

القتناع الكايف على تّوفر عنا�ضر اجلرمية، وقد ا�ضتندت 

على التعّهد الذي وقعه املتهم اأمام قا�ضي التحقيق بعدم 

ترك ابنه يت�ضّول يف ال�ضارع العام وبتحمل امل�ضوؤولية يف 

حال تكرار ذلك، معتربة اأن هذا التعّهد ي�ضكل "اعرتافا 

ابنه  ي�ضتغّل  ل  باأنه  فاأدىل  الثاين،  الأب  اأما   
3
�ضمنيا".

يف الت�ضّول، بل اأن اإبنه رافقه للمرة الأوىل خالل قيامه 

بالبيع املتجّول ب�ضبب العطلة املدر�ضية، اإل اأن الأكرثية 

توقيفهما  يوم  اأن  من  الرغم  على  الدعاء  هذا  جتاهلت 

 
4
كان بالفعل يوم عطلة ر�ضمية.

بالبشر؟ لإلتجار  ضحية  أم  تاجرة  المتخلية  األم  القانوني:  غير  االسترزاق؟التبني  أو  االستغالل  معاقبة  الشوارع:  في  األطفال  تسّول 

جتدون املقالة بن�ضختها  الكاملة مع املراجع على املوقع الإلكرتوين للمفكرة

الموقف الذي 
اعتمده قضاة 

التحقيق واالتهام 
أنهم عمدوا 

إلى اتهام األم 
البيولوجية باإلتجار 

بمولودها تبعا 
للتخلي عنه، من 

دون أن يولوا أي 
اهتمام لظروفا أو 
ألفعال االستغالل  

الظاهرة في 
تصرفات الوسطاء 

واألطباء.  

االستغالل بالتسول تبني غير قانوني 
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سعدى علوه

اأن  )الفاو(  املتحدة  لالأمم  التابعة  والزراعة  الأغذية  منظمة  تقول 

الزراعة،  يف  يعملون  العامل  يف  العاملني  الأطفال  من   60%

برغم التفاق العاملي على ت�ضنيف الزراعة من الأعمال اخلطرية 

خطة  اأرقام  تفيد  بعد.  �ضنة   18 يتّموا  مل  من  على  واملمنوعة 

اأن   )2014( لبنان  يف  الأطفال  عمل  ملكافحة  الوطنية  العمل 

اإىل   60 )نحو  غالبيتهم  عامل،  األف طفل  مائة  من  اأكرث  هناك 

عن  يعرب  ل  البع�ص  يعتربه  رقم  الزراعة.  يف  يعملون   )70%

يفتقر  واإذ  ال�ضورية.  الأزمة  قبل  ما  منذ  تداوله  اإىل  نظراً  الواقع 

لبنان اإىل رقم دقيق عن حجم عمالة الأطفال عامة ويف الزراعة 

واليوني�ضف  الفاو  منظمات  عر�ضت  درا�ضة  ا�ضتنتجت  خا�ضة، 

اأن  مغلقة،  عمل  جل�ضات  يف  معطياتها  بع�ص  الدولية  والعمل 

الأطفال ي�ضكلون %30 من القوى العاملة يف الزراعة يف لبنان. 

وكانت الدرا�ضة ا�ضتندت اإىل عينة من اأربعمائة لبنانيي و�ضوري. 

اإىل  ا�ضتنادا   )2012 )اأيلول   8987 املر�ضوم  �ضدور  ورغم 

اإىل  بالنظر  الزراعة  يف  الأطفال  عمل  بحظر   
1
دولية اتفاقيات 

كل  بعيدا  يبدو  اللبنانية  احلقول  يف  امل�ضهد  اأن  اإل  خطورتها، 

الدولية  واملنظمات  الوزارات  مكاتب  يف  يجري  عما  البعد 

فهذه  الأطفال.  عمالة  مكافحة  �ضعيد  على  العاملة  واملحلية 

احلقول، وخ�ضو�ضا الواقعة يف �ضهلي عكار والبقاع، تعّج ب�ضغار 

العمل من الأطفال الذين جتدهم من عمر خم�ص �ضنوات وما 

فوق يعملون خم�ص �ضاعات لكل وردية �ضباحية )دوام عمل( 

واأخرى م�ضائية. 

�ضم�ص  حرارة  خطر  ترّد  وقائية  اإجراءات  ل  امليدان،  يف  هناك 

ال�ضيف اأو خملفات املبيدات والأ�ضمدة الكيميائية، ول معايري 

لالأوزان التي تثقل ظهورهم الطرية. وطبعا هناك ال�ضاوي�ص الذي 

ل يكتفي مبقا�ضمتهم ما يجنونه لقاء تاأمني العمل ومكان لن�ضب 

ويوؤكد  فيها.  لب�ص  ل  وا�ضحة  عليهم  �ضلطته  تبدو  بل  خيمهم، 

اأن  ل"املفكرة"  الفالحني  احتاد  يف  العامة  العالقات  م�ضوؤول 

 400 ال�ضاوي�ص الذي ميون على مئة عامل ل تقل عن  يومية 

اإذ  الن�ضف،  مبعدل  عملهم  الأطفال  يقا�ضم  وهو  يوميا،  دولر 

عمل  �ضاعات  خم�ص  عن  لرية  اآلف   8 العامل  اأجرة  يقب�ص 

ويعطي الطفل 4 اآلف لرية فقط. 

عكار  يف  الَك�ضبة  �ضغار  مع  اأياماً  ق�ضت  القانونية"  "املفكرة 

باملعاناة،  عامرة  �ضجالت  من  �ضغرية  بف�ضول  وعادت  والبقاع 

وتربز ظروف العمل القا�ضية التي يخ�ضع لها الأطفال يف العمل 

الق�ضري الذي يتعر�ضون له. 

ينت�ضف النهار يف خراج اإحدى قرى �ضهل عكار، وحتديدا 

يف اأحد خميمات الالجئني ال�ضوريني، فت�ضل اآلية "بيك 

�ضوى  منها  تظهر  مغّطاة ل  بروؤو�ص ووجوه  تزدحم  اآب" 

عيون جميلة. هوؤلء هن العامالت العائدات من "وردية" 

العمل الزراعي ال�ضباحي. 

مدخل  عند  املن�ضوبة  خيمته  من  "ال�ضاوي�ص"  يخرج 

هاتفان  يديه  الع�ضرينات، يف  منت�ضف  �ضاب يف  املخيم. 

خليويان. تبدو ال�ضلطة جلية على حركات ج�ضده ونربة 

�ضوته وطريقة تعامل من حوله معه. مي�ضي ك "الطاوو�ص" 

فيما يتبعه بع�ص ال�ضبان والفتية. ياأمر ال�ضائق العامالت 

بعدم مغادرة اآليته قبل اإ�ضارة ال�ضاوي�ص. يقف الأخري عند 

بالعد:  ويبداأ  انزلو".  ويقول:"يلال  اآب"  "البيك  زاوية 

وحدة، تنتني، تالتة، اأربعة...لي�ضل اإىل الع�ضرين. يلتفت 

نحو �ضائق "البيك اآب" ويقول له: "اهلل معك، هودي 

هن، العدد كامل". 

هذه  فوق.  وما  �ضنة   13 بني  ما  العامالت  اأعمار  تراوح 

"الوردية" كانت "للتع�ضيب"، اأي نزع النبات الطفيلي 

يطلب  وعليه،  اأنواعها.  على  املزروعات  حقول  بني  من 

�ضاحب الأر�ص من ال�ضاوي�ص عدم اإر�ضال �ضغار الك�ضبة 

"بيدعو�ضو له املو�ضم" وفق ما يربر ال�ضاوي�ص. تتلقى كل 

عاملة مبلغ 1500 اإىل األفي لرية لبنانية عن كل �ضاعة عمل 

)وفق نوع املزروعات(. يخ�ضم  ال�ضاوي�ص 500 لرية لبنانية، 

الأطفال  يجنيه  ما  ثلث  اأي  �ضاعة،  هي ح�ضته من كل 

العاملون. ل عمل لأي عاملة خارج اإرادة ال�ضاوي�ص "هو 

بيدبر لنا ال�ضغل" تقول فتاة مراهقة ب�ضوت خافت. 

المعاناة  البقاع:  إلى  عكار  من 
نفسها

مر�ضيد�ص  �ضيارة  و�ضول  عند  نف�ضه  لي�ص  امل�ضهد 

حمراء فجراً اإىل خميم اآخر يف �ضهل البقاع. مل تكن 

ال�ضيارة  اأر�ضلت خيوطها عندما يعلو بوق  ال�ضم�ص قد 

معلناً موعد مللمة �ضغار العمال والعامالت. اإنه مو�ضم 

البطاطا. 

وعليه  الك�ضبة.  �ضغار  العمل  �ضاحب  يف�ضل  هنا 

عمر  من  الطريق  جانبي  على  املخيم  اأطفال  ي�ضطف 

كحد  �ضنة   14-13 عمر  اإىل  �ضنوات  و�ضت  خم�ص 

تراكتور  وراء  البطاطا  مللمة  اأن  ال�ضاوي�ص  يرى  اأق�ضى. 

اأو خربة.  ال�ضعب ول يتطلب دقة  بالعمل  لي�ص  القلع 

عبارة  هي  بال�ضتيكية  اأوعية  الذكور  الأطفال  يحمل 

كيلوغرامات  ع�ضرة  اإىل  �ضبعة  لنحو  يت�ضع  �ضطل  عن 

ب"�ضقبان"،  خ�ضرها  الطفلة  تلف  فيما  البطاطا،  من 

وتلم  الوركني،  اإىل  تربطها  قما�ص  قطعة  عبارة عن  وهو 

روؤ�ص  فيها  جتمع  "�ضرة"  لت�ضبح  بطنها  اإىل  اأطرافها 

البطاطا يف الأثالم. 

يبدو النعا�ص على معظم الأطفال، فيما تقف الأمهات 

ومعهن الآباء اأحيانا، يراقبون خروج الأبناء اإىل العمل. 

عادة ما تت�ضع ال�ضيارة خلم�ضة ركاب. ي�ضتغل ال�ضائق 

على  منهم  ع�ضرة  نحو  ويح�ضر  الأطفال  اأج�ضاد  نحالة 

�ضتة  اأو  ي�ضعد خم�ضة  ثم  واخللفي،  الأمامي  املقعدين 

الفتيان  ي�ضعد  ما  عادة  ال�ضيارة.  �ضندوق  يف  اأطفال 

قرب  اجللو�ص  الفتيات  تتجنب  حيث  ال�ضندوق،  يف 

فاإنهن  فعلن  ما  واإذا  ال�ضيارة،  �ضندوق  يف  ال�ضبيان 

يحر�ضن على اإبقاء م�ضافة بني اجلن�ضني، واإن مل تتعّد 

�ضنتيمرتات.  اإىل ثالثة  ال�ضنتمرين 

�ضكته  الزراعي  الرتاكتور  ُيعمل  البطاطا،  حقل  يف 

من  انتهائه  بعد  اآخره.  اإىل  احلقل  اأول  من  الأثالم  يف 

امل�ضاحة  يف  الأطفال  ينت�ضر  اأثالم،  ثالثة  اإىل  ثلمني 

من  خرجت 
ُ
اأ التي  البطاطا  روؤو�ص  يجمعون  املحروثة 

الأر�ص. يعمل الأطفال خم�ص �ضاعات متوا�ضلة على 

الأقل يف جمع البطاطا، وهو ما يتطلب البقاء بو�ضعية 

الإنحناء يف معظم هذه الفرتة، مع ما يحملونه �ضواء يف 

ترتدي  "ال�ضقبان".  احلرج  قما�ص  اأو  كي�ص  اأو  �ضطل 

�ضنوات  ع�ضر  عمر  من  الفتيات  العامالت  معظم 

من  جزءاً  اأي�ضاً  حتجب  راأ�ص  اأغطية  تقريباً  فوق  وما 

بيبطل  البنت،  ال�ضم�ص  حترق  لزم  "مو  وجوههن، 

16 عاماً،  حدا يتزوجها"، تقول جواهر، مراهقة عمرها 

البطاطا  �ضناديق  تعبئة  مهمة  ال�ضاوي�ص  اإليها  اأوكل 

لبيعها.   بالروؤو�ص الكبرية  وتزيني واجهتها 

روؤو�ص  عن  ال�ضم�ص  بع�ص  ترد  الأغطية  كانت  واإذا 

من  العمال  �ضغار  روؤو�ص  لكن  العامالت،  الفتيات 

العا�ضرة،  �ضن  حتت  �ضغريات  فتيات  ومعهم  الفتيان، 

ب�ضرة  األوان  تراوح  احلارقة.  وال�ضم�ص  للحر  عة 
ً
م�ضر

ب�ضمة  تقول  والبّني.  املحروق  الأحمر  بني  ما  هوؤلء 

ولكنها  الظهر،  اآلم يف  تعاين من  اأنها  عاماً   12 البالغة 

من  للتاأنيب  تتعر�ص  ل  لكي  وجعها  تكتم  ما  غالباً 

وكيل احلقل الذي يتوىل الإ�ضراف على العمل: "اإذا 

ب�ضمة  والد  اأبوي".  عليي  بيعيط  ال�ضغل  ع  طلعت  ما 

ال�ضغرية.  تقول  كما  اأوراق"  معه  "ما  لأنه  يعمل  ل 

وحيدة،  اأطفال  خم�ضة  تربي  التي  الأرملة  علي  لأم 

بعدما قتل زوجها يف احلرب ال�ضورية، راأي اآخر: "يف كتري 

رجال ما بي�ضتغلوا بيبعتو اأولدهم والن�ضوان ع ال�ضغل". 

ال�ضغريات  الزوجات  حتى  هنا  ت�ضمل  الن�ضوان"   "

اأحمد  اأم  "مبارح طلبت مني  اللواتي مل ينجنب بعد:  

دبر لها �ضغل لكنتها �ضفية"، يقول ال�ضاوي�ص. �ضفية فتاة 

يف اخلام�ضة ع�ضرة من عمرها، تزوجت قبل �ضهر بالتمام. 

اأهلي  "كانوا  احلقل:  اإىل  و�ضتعود  الع�ضل،  �ضهر  انتهى 

ياخدو امل�ضاري، هالأ بياخدهن زوجي".     

الظهر بعد  تعب 
فرتة  يف  نف�ضه  لي�ص  يتبدل  البقاع  يف  ال�ضباح  م�ضهد 

الفتيات  تبدو  اأحد خميمات عكار، ل  الظهر. يف  بعد 

الوردية  العمل يف  ومقبالت على  ن�ضيطات  العامالت 

اأكرث من �ضاعتني على عودتهن من  امل�ضائية. مل مت�ص 

قد  الع�ضر  وردية  موعد  هو  وها  ال�ضباحي،  التع�ضيب 

الثانية  عند  املخيم  يف  ال�ضاوي�ص  �ضفارة  ت�ضدح  اآن. 

والن�ضف من بعد الظهر، اإيذاناً بو�ضول و�ضيلة النقل. 

ُت�ضرع  ذلك  ومع  حارقة،  تزال  ما  الظهرية  �ضم�ص 

مل  املكان.  مدخل  عند  التجمع  نقطة  اإىل  الفتيات 

بالعودة  ال�ضاوي�ص  اأمرها  اليوم.  �ضارة جيداً  يكن حظ 

قال  اإياكي"  بدو  ما  الأر�ص  "�ضاحب  خيمتها:  اإىل 

عم  بال�ضغل،  ن�ضيطة  تكوين  عم  "م�ص  م�ضيفاً  لها، 

تلتهي كتري". مل يزعج اخلرب والدة �ضارة فقط. حلظات 

العمل  �ضاحب  رف�ص  عن  م�ضتف�ضراً  الأب  وي�ضل 

لبنته التي مل تبلغ الثالثة ع�ضرة من عمرها بعد. حتمر 

والدها  اإليها  ينظر  فيما  بدموعها،  وتغ�ص  �ضارة  وجنتا 

اإقناع  عبثاً  حتاول  يتوعدها.  وكاأنه  مريحة  غري  بطريقة 

اإىل  ال�ضاوي�ص و�ضائق ال�ضيارة بال�ضماح لها بالإن�ضمام 

الكثرية  وعودها  برغم  دون جدوى،  من  الفتيات  بقية 

بالعمل اجلاد واملواظبة: "ما بتعرف ت�ضتغل" يربر ملن 

لها. يتو�ضط 

فتيات،  وثماين  مراهق  فتى  وفيها  ال�ضيارة،  تنطلق 

خم�ص  نحو  تبعد  التي  البال�ضتيكية  البيوت  نحو 

�ضندوق  يف  الفتى  جل�ص  املخيم.  عن  كيلومرتات 

وكيل  ي�ضتقبل  املزرعة  يف  اثنتني.  فتاتني  مع  ال�ضيارة 

عدم  من  التاأكد  ثم  بعدهن  يبداأ  العامالت:  الأر�ص 

�ضيدة  من  ويطلب  قدومهن،  رف�ص  من  ا�ضطحاب 

العامرة  البال�ضتيكية  البيوت  على  توزيعهن  ثالثينية 

بامللوخية. 

الهواء  يف  درجة   35 تقارب  الطق�ص  حرارة  كانت 

الطلق. تبداأ الفتاة بنزع عروق امللوخية وو�ضعها على 

دقائق  خم�ص  بع�ص.  جنب  بع�ضها  اأغمار،  �ضكل 

هون"،  كتري  �ضخونة  "يف  اإحداهن:  �ضرخة  وتعلو 

تفوق  رمبا  وفعاًل،  احلرارة.  درجات  ارتفاع  وتق�ضد 

الأربعني  البال�ضتيكية  البيوت  داخل  احلرارة  درجة 

النايلون.  بيوت  داخل  احلا�ضل  الإنحبا�ص  مع  درجة 

يقوم وكيل الأر�ص بفتح مدخل البيت البال�ضتيكي 

الوطاأة  تخف  هوائية.  تيارات  بت�ضكل  ي�ضمح  لكي 

ما  اإذا  نتاأكد  اأن  دون  من  العامالت  الفتيات  على 

نتيجة  فعاًل  اأم  الوكيل  تهديد  من  خوفاً  �ضكنت 

املداخل.  من  عربت  خفيفة  ن�ضمة  من  انتعا�ضهن 

ع  جتي  ما  تتدلل  بدها  "ل  م�ضتنفراً:  الوكيل  يقول 

ال�ضغل"، فيختنق اأي �ضوت احتجاجي. 

يضة العر صغار 
�ضهل  يف  احلدودية  العري�ضة  بلدة  اإبن  �ضميح،  يبت�ضم 

ق�ض�ص  ي�ضمع  عندما  مقهورة،  �ضفراء  اإبت�ضامة  عكار، 

ليقول:  الزراعة،  يف  العاملني  ال�ضوريني  الأطفال 

"بتعرفوا اإنه يف نازحني �ضوريني بيعطوا من م�ضاعداتهم 

اأوقات للفقراء من اأبناء العري�ضة". 

احلدود  على  تقع  التي  العري�ضة،  �ضكان  اأن  �ضحيح 

ال�ضاحلية مع �ضوريا، ل ي�ضكنون يف اخليم كما الالجئني 

ال�ضوريني. لكن فقرهم يبدو مدقعا يف ظل عدم تلقيهم 

هوؤلء  اأطفال  مر�ضية.  اأو  غذائية  اإعانة  اأو  م�ضاعدة  اأي 

اأي�ضاً ل يذهبون اإىل املدر�ضة يف املوا�ضم الزراعية وعندما 

البحر، وكذلك  اإىل  اأبنائها  150 �ضيادا من  يخرج نحو 

عندما يبداأ مو�ضم ال�ضيد الربي. تقول مرمي اأن اأولدها 

الأربعة، وكبريهم يف الثالثة ع�ضرة من عمره، يخرجون 

"وب�ص  ال�ضيد:  موا�ضم  يف  ال�ضيادين  مع  العمل  اإىل 

يرجعوا بريوحوا ع املدر�ضة يلحقوا كم �ضاعة". 

البحر  اإىل  اخلروج  عن  ال�ضيادون  يتعطل  حني  اأما 

م�ضب  عند  والرمول  والنفايات  الأتربة  تراكم  ب�ضبب 

النهر اجلنوبي الكبري يف البحر )يركنون مراكبهم عند 

القت�ضادية  الأو�ضاع  فتتفاقم  البحر(،  النهر يف  م�ضب 

للعمل يف مللملة  الرجال فقط  العري�ضة. ول يخرج  يف 

طرائد ال�ضيادين القادمني اإىل �ضهل عكار، بل الأطفال 

لقاء  اآلف  ع�ضرة  اإىل  هوؤلء من خم�ضة  يقب�ص  اأي�ضاً. 

عمل نحو ثالث اإىل اأربع �ضاعات يف جمع الطرائد التي 

ي�ضطادها ال�ضيادون القادمون من جبل لبنان وبريوت 

الر�ضمية  العري�ضة  مدر�ضة  مديرة  وطرابل�ص.  والكورة 

املدر�ضة  ع  ابعتوهن  "ارجعوا  لالأهايل:  قالت  نف�ضها 

حتى لو رجعوا ع ال�ضاعة 11"، وفق ما توؤكد مرمي. بكر 

مرمي البالغ 13 �ضنة من العمر قرر التوقف عن التعليم: 

"نحن كتري فقرا وبده ي�ضاعدنا"، تربر والدته.

المقنع:  القسري  األطفال  عمل  الزراعة، 
أضرار صحية وجسدية ونفسية وتربوية
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)1999( اخلا�ضتني بالق�ضاء على اأ�ضواأ ا�ضكال عمل الأطفال.

والدولية الرسمية  الجهات 

يف الوقت الذي تتفاقم فيه عمالة الأطفال عامة يف لبنان 

ويف الزراعة خا�ضة، تقول رئي�ضة وحدة مكافحة عمالة 

الأطفال يف وزارة العدل نزهة �ضليطا لـ "املفكرة" اأن 

املا�ضي )2018( ثالثة مراكز  اآذار  اأقفلت يف  "الوزارة 

نهاراً  الأطفال  ل�ضتقبال  خم�ض�ضة  كانت  اإجتماعية 

من خطر  للحد  لهم  وتدريبية  تعليمية  اأن�ضطة  وتنظيم 

العمالة والتعر�ص لها". ومت اإقفال املراكز الثالثة التابعة 

للوزارة "ب�ضبب نق�ص يف التمويل"، كما اأكدت �ضليطا 

اأف�ضل من  "اإقفال املركز  اإليها  بالن�ضبة  "املفكرة".   
ً
لـ

ا�ضتقبال الطفل من دون القدرة على حمايته". توؤكد 

�ضليطا اأن هناك 35 األف طفل لبناين عامل من اأ�ضل 

الوطنية  األف طفل حتدثت عنهم اخلطة  مئة  اأكرث من 

للحد من عمالة الأطفال يف العام 2014. رقم املئة األف 

طفل عامل ت�ضفه امل�ضت�ضارة يف وحدة مكافحة عمالة 

باأنه  الأطفال يف منظمة العمل الدولية حياة ع�ضريان 

قدمي، موؤكدة لـ"املفكرة" اأن "الرقم ارتفع بعد الأزمة 

ال�ضورية". 

بع�ص  �ضليطا  ت�ضجل  الو�ضع،  �ضعوبة  وبرغم 

تاألفت  التي  امل�ضرتكة  كاللجنة  الإيجابية  الإخرتاقات 

من وزارة العمل والأمن العام ومنظمة العمل الدولية 

اإثرها  واحتاد الفالحني، والتي عدل الأمن العام على 

مذكرته الداخلية جتاه دخول العمال املو�ضميني، رافعاً 

�ضنة.   16 اإىل  الزراعة  يف  الأطفال  لدى  العمل  �ضن 

يف  العامة  العالقات  حاراتي، م�ضوؤول  بهجت  واأكد 

احتاد الفالحني لـ"املفكرة" اأن دور الإحتاد كان تو�ضيح 

حقيقتها.  على  الأرا�ضي  مالك  من  املزارعني  �ضورة 

"نحن مت�ضررون من عمالة الأطفال، ندفع لل�ضاوي�ص 

ع�ضر  بعمر  اأطفال  لنا  فري�ضل  را�ضدين،  عمال  اأجرة 

مما  اأكرث  وموا�ضمنا  مزارعنا  بتخريب  يقومون  �ضنوات 

ي�ضتغلون معنا". وعليه تعاون الحتاد مع الوزارة والأمن 

العام ومنظمة العمل الدولية لتعديل املذكرة الداخلية 

التي رفع فيها الأمن العام �ضن الأطفال اإىل 16 �ضنة. 

اأن الإنتهاك الأ�ضا�ضي على الأطفال  واأو�ضح حاراتي 

ياأتي من ال�ضاوي�ص الذي يقب�ص من املزارع ثمانية اآلف 

لرية لبنانية عن يوم عمل لعامل بالغ، فياأتي بطفل يدفع 

له اأربعة اآلف وياأخذ اأربعة". واأ�ضار اإىل اأن املزارع مل 

�ضيمتنع  ال�ضاوي�ص  لأن  الأطفال،  رف�ص  باإمكانه  يكن 

املو�ضم".  لنا  "وبي�ضرب  بالعمال  تزويده  عن  عندها 

الأطفال  ت�ضغيل  النتهاكات يف  اأن  وي�ضيف حاراتي 

مت �ضبطها يف مزارع كبار مالكي الأرا�ضي الذين ياأتون 

بعمال مو�ضميني، "اأما الإنتهاكات الأخرى فتح�ضل 

يف خميمات الالجئني ولي�ص مع الذين ما زالوا ياأتون 

من �ضوريا للعمل املو�ضمي فقط ل غري". 

هذه اجلهود �ضاهمت فيها منظمة العمل الدولية اأي�ضاً: 

املو�ضميني  للعمال  ي�ضمح  العام  الأمن  باأن  "تفاجاأنا 

من  لبنان  اإىل  اأبنائهم  باإدخال  الزراعة  يف  ال�ضوريني 

عمر 10 �ضنوات، ظنا منه اأنهم يرافقون عائالتهم ولي�ص 

لت�ضغيلهم"، تقول ع�ضريان. "ياأخذ الأمن العام على 

عاتقه مراقبة عمل الأطفال، خا�ضة اأنه لدينا نق�ص يف 

عديد املراقبني برغم اأن املر�ضوم 2012/8987 قد منح 

الوزارة غطاء قانونيا حلماية الأطفال من العمل الزراعي 

بت�ضنيفه بني الأعمال اخلطرية"، وفق �ضليطا نف�ضها. 

العام  الأمن  اأن  اإىل  ع�ضريان  لفتت  املجال،  هذا  ويف 

حرر حما�ضر يف ال�ضنوات الثالث الأخرية بـ 36 طفاًل 

يعملون بطريقة غري قانونية يف الزراعة ومتت اإحالتهم اإىل 

وزارة العمل، و�ضجلتهم منظمة العمل الدولية. قامت 

بحمايتهم،  مراكز خا�ضة  اإىل  الأطفال  باإر�ضال  الوزارة 

وفق �ضليطا.

من جهتها، تربط ع�ضريان بني التعليم الإلزامي و�ضن 

الرقم  الدولية  العمل  منظمة  اإتفاقية  "تن�ص  العمل: 

138 على عدم العمل حتى يف اأعمال خفيفة قبل �ضن 

15 �ضنة، اأي بعد اإنهاء التعليم الإلزامي". هذا الن�ص 

�ضعبة  ظروف  من  تعاين  التي  الدول  بع�ص  تتجاوزه 

 14 بالعمل يف �ضن ال  "اإذ �ضمحوا  بينها لبنان،  ومن 

يف ظروف اإ�ضتثنائية"، ولكن �ضرط اأن يعمل الأطفال 

بالأعمال اخلفيفة ل�ضاعات عمل قليلة )ي�ضاعد والده يف 

دكانه مثال ويقب�ص املال(. لكن بع�ص البلدان، ومنها 

لبنان، "مل ت�ضنف الأعمال اخلفيفة، ومع ذلك ممنوع 

العمل حتت �ضن 14 �ضنة ومنها الزراعة التي نعتربها من 

الأعمال اخلطرة ووزارة العمل تعتربها كذلك".  

تر�ضد �ضليطا وع�ضريان تغري طبيعة عمل الأطفال يف 

ظاهرة  تكثفت  حيث  ال�ضوري  "النزوح  مع  الزراعة 

عمالة الأطفال يف الزراعة، والتي كانت يف لبنان قبل 

الأزمة ال�ضورية ذات طابع عائلي وبع�ص العمل املاأجور 

بن�ضبة قليلة"، وفق �ضليطا. 

يتعر�ص  الذي  الإ�ضتغالل  عن  ع�ضريان  وتتحدث 

"ي�ضتفيد  اليوم:  الزراعة  يف  ال�ضوريون  الأطفال  له 

ال�ضاوي�ص -ال�ضم�ضار من عمالة الأطفال، يكد�ضونهم 

اأولئك  خ�ضو�ضا  البع�ص،  بع�ضهم  فوق  اآب  بالبيك 

الذين ي�ضكنون يف اخليم كون ال�ضاوي�ص هو من يوؤمن 

الأر�ص ويقب�ص منهم اإيجارها، كما يقوم بت�ضغيلهم مع 

الأطفال  من   70% "نحو  اأن  اإىل  وتلفت  اأولدهم". 

هذا  الزراعة".  يف  منهم   60% يعملون،  ال�ضوريني 

العمل يرتك اآثارا �ضحية كبرية على الأطفال تعددها 

ع�ضريان بالتايل: "املبيدات والأ�ضمدة الكيميائة توؤثر 

على جلدهم وب�ضرتهم الرقيقة فتدخل اإىل اأج�ضامهم. 

وهناك  الرتكيز،  وقلة  �ضرطان  مبر�ص  تت�ضبب  كما 

الثقيلة  واحلمولة  احلادة  ال�ضم�ص  لأ�ضعة  التعر�ص 

والغبار وح�ضرات احلقول وغريها". 

يف  املجتمعية  احلماية  وحدة  من  كفوكيان  ريتا  ترى 

املبذولة  اجلهود  اأن  لالجئني  املتحدة  الأمم  مفو�ضية 

توؤدي اأحياناً اإىل اإنقاذ نحو ثالثمئة طفل من اأ�ضل األف 

طفل عامل. وتعرب عن اأ�ضفها كون الأطفال يعملون من 

امل�ضكلة قدمية  اأن  عمر ت�ضع �ضنوات وما فوق، معتربة 

بداأت مع العائالت ال�ضورية التي كانت تق�ضد لبنان 

للعمل الزراعي، ثم تفاقمت مع الأزمة. وتوقفت عند 

دور املدار�ص املكتظة يف ت�ضرب الأطفال اإىل العمل.   

عمل األطفال عمل األطفال
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يف قرارها ال�ضادر بتاريخ 9 اأيار 2018 باتهام �ضخ�ضني 

بالإجتار بالب�ضر، متيزت الهيئة الإتهامية يف بريوت لي�ص 

على  بالب�ضر  الإجتار  معاقبة  قانون  طبقت  باأنها  فقط 

اأنها  اأي�ضا  ولكن  �ضوري،  عامل  بحق  الق�ضري  العمل 

م�ضت يف اتهامها رغم تراجع هذا الأخري عن �ضكواه. 

فماذا يف التفا�ضيل؟

  

"م.�ص.ي"،  ال�ضوري  حتّمل  العام،  ون�ضف  عام 

عمله  خالل  "ع.ح.�ص"  ممار�ضات  ك�ضنكري،  يعمل 

الإقليم.  يف  الربجني  بلدة  يف  منزله  بناء  يف  لديه 

�ضاحب  لدى  �ضيء  كل  ي�ضتغل  "م.�ص.ي"  كان 

والتنظيفات  ال�ضمكرية  "البيتون"،  اأعمال  يف  عمله: 

اإ�ضرتاكات  اإي�ضال  يف  اأي�ضاً  عنده  عمل  و"العتالة". 

املياه يف م�ضروعه اخلا�ص يف خميم �ضاتيال يف بريوت. 

عام ون�ضف العام كان "ع.ح.�ص" يعامل "م.�ص.ي" 

معاملة �ضيئة وي�ضتعبده ويبقيه للعمل بعد انتهاء دوامه، 

ويعامله ب�ضدة، كما كان يحجز جواز �ضفره. يف اإحدى 

املرات اأقدم �ضاحب العمل هذا على حجز جواز �ضفر 

العامل "م.�ص.ي" بحجة اأن اأ�ضقاء الأخري مل يكملوا 

العامل  ي�ضرتجع  مل  لديه.  عليها  املتفق  الأعمال 

مبلغ  لـ"ع.ح.�ص"  دفع  اأن  بعد  اإل  جوازه  ال�ضوري 

400 دولر اأمريكي. 

اإىل  عمد  بل  العمل،  �ضاحب  يكِف  مل  هذا  كل 

العمل  عن  التوقف  قرر  عندما  "م.�ص.ي"  مالحقة 

عنده، بهدف اإعادته واإن بالقوة. وعليه، عمد ومب�ضاعدة 

طريق  اعرتا�ص  على  "ب.م.خ"  يدعى  له  �ضديق 

من  عودته  خالل  الرو�ضة،  منطقة  يف  "م.�ص.ي" 

واأرغماه عنوة  بلي�ص،  التي يعمل بها يف �ضارع  الور�ضة 

النارية. ومن  على ال�ضعود معهما على منت دراجتهما 

عمله  �ضاحب  منزل  اإىل  به  وتوجها  اختطفاه  الرو�ضة، 

له  وجها  اجلديدة، حيث  طريق  "ع.ح.�ص" يف  الأول 

اإىل  العودة  بوجوب  وهدداه  وذما  وقدحا  بذيئاً  كالماً 

العمل لدى الأخري. 

جواز  اخلاطفان  احتجز  �ضاعتني،  نحو  احتجازه  وبعد 

عينها  النارية  الدراجة  منت  على  ونقاله  العامل،  �ضفر 

اأنه  اأعلماه  اإنزاله،  وقبل  الأوزاعي.  منزله يف حملة  اإىل 

�ضوف  جمدداً،  "ع.ح.�ص"  لدى  يعمل  مل  حال  يف 

يخربون موؤجريه من اآل ع�ضاف يف الأوزاعي اأنه ينتمي 

اإرهابي، ليقوموا بذبحه.  اإىل جبهة الن�ضرة، وهو تنظيم 

واأمهل اخلاطف العامل ال�ضابق لديه مدة اأ�ضبوع لرتك 

عمله والعودة اإىل العمل لديه، واعداً اإياه باإعادة جواز 

�ضفره عند مبا�ضرته العمل من جديد، ثم اأطلقا �ضراحه.  

لكن ال�ضوري "م.�ص.ي" مل ي�ضكت. توجه يف اليوم 

تعر�ص  مبا  الأوىل  بريوت  ملعلومات  دورية  واأعلم  التايل 

له، فا�ضطحبته اإىل مركز ف�ضيلة الرو�ضة، حيث اأكد كل 

ما رواه، وادعى على "ع.ح.�ص" و�ضديقه "ب.م.خ". 

عليه  املدعى  اإىل  الف�ضيلة  حمقق  ا�ضتماع  ولدى 

"ع.ح.�ص"، �ضرح اأنه كان و�ضديقه املدعى عليه اأي�ضاً 

�ضاهد  عندما  روك"،  "الباي  مقهى  قرب  "ب.م.خ" 

فطلب  نارية،  دراجة  منت  على  اأمامه  من  مير   
ّ

املدعي

منت  على  يتبعه  اأن  "ب.م.خ"(  )من  �ضديقه  من 

"م.�ص.ي"  اإيقاف  من  ومتكنا  ففعل،  النارية،  دراجته 

�ضديق  من  طلبا  وبعدما  كافيه".  "الغراند  مقهى  اأمام 

النارية  الدراجة  منت  على  برفقته  كان  الذي  املدعي 

متابعة طريقه، اأم�ضك بـ"م.�ص.ي" وطلب منه ال�ضعود 

املدعي  اأن  اإىل  لفتا  النارية،  الدراجة  منت  على  معه 

فاإن�ضاع  عليه  األّح  واأنه  الدراجة،  على  ال�ضعود  رف�ص 

"م.�ص.ي"  اأن  "ع.ح.�ص"  واأفاد  الدراجة.  وامتطى 

وعده بالعودة للعمل معه، خا�ضة اأيام ال�ضبت والأحد 

احتجازه  ورّد  الربجني.  يف  "فيلته"  يف  العمل  لإنهاء 

جلواز �ضفره "لكي ل يخلف املدعي بوعده"، خامتاً باأنه 

لكي  الأوزاعي  حملة  يف  منزله  اإىل  ذلك  بعد  اأو�ضله 

يتعرف اىل مكان �ضكنه". 

ات�ضال  وبرغم  "ب.م.خ"  العمل  �ضاحب  �ضريك  اأما 

احل�ضور  منه  طالباً  عدة،  مرات  به  بالتحقيق  القائم 

عن  تخلف  اأنه  اإّل  باحل�ضور،  له  ووعده  ل�ضتماعه، 

املثول.  

يف  الإتهامية  الهيئة  قرار  يف  وردت  الوقائع  هذه 

من  اأنه  التهامية  الهيئة  راأت  اأ�ضا�ضها،  وعلى  بريوت. 

و"ب.م.خ"  "ع.ح.�ص"  عليهما  املدعى  اإقدام  البنّي 

وتهديده  بالقوة  "م.�ص.ي"  املدعي  اختطاف  على 

بهدف  �ضفره،  جواز  وحجز  الوقت  من  ملدة  واحتجازه 

الق�ضري  العمل  على  اإجباره  خالل  من  ا�ضتغالله 

الهيئة  قررت  ولذلك  "ع.ح.�ص".  عليه  املدعى  لدى 

بالب�ضر،  الإجتار  بجرم  عليهما  املدعى  اإتهام  بالإتفاق 

واإ�ضدار مذكرة اإلقاء قب�ص بحق كل منهما، واإحالتهما 

اإىل حمكمة اجلنايات يف بريوت لأجل حماكمتهما مبا 

اتهما به، واإح�ضارهما اإىل حمل التوقيف الكائن لديها.  

قسري عمل  قضية  في  أول  اتهامي  قرار 

العمل القسري العمل القسري

نزار صاغية

دولة،  اإرهاب  طابع  الإرهاب  ياأخذ  اأن  ميكن  كما 

الكفالة  نظام  يكون  يكاد  وقد  ال�ضتغالل.  كذلك 

بقرار  متنح  فالدولة  لذلك.  و�ضوحا  الأكرث  النموذج 

العظمى  للغالبية  النظام،  هذا  خالل  من  واٍع، 

مهاجرين  عمال  ا�ضتغالل  امكانية  املواطنني  من 

لقاء  ذلك  كل  عليهم،  كفالء  ويوّلون  ي�ضتقدمونهم 

وهي  ت�ضديدها.  هوؤلء  باإمكان  متدنية،  جّد  مبالغ 

الكثري  تاأمني  يف  م�ضوؤوليتها  من  تتن�ضل  بذلك 

ح�ضانات  للعجزة،  )دور  الجتماعية  احلقوق  من 

اإىل  يحتاج  من  كل  متكني  خالل  من  لالأطفال( 

هوؤلء  ا�ضتغالل  خالل  من  بتاأمينها  اخلدمات  هذه 

الأجانب  املهاجرين  جميع  على  ي�ضح  وما  العمال. 

بالدرجة  ي�ضح  النظام،  هذا  وفق  للعمل  امل�ضتقدمني 

من  حلرمانهن  بالنظر  املنازل  عامالت  على  الأوىل 

اأماكن  يف  واإقامتهن  العمل  قانون  من  ال�ضتفادة 

عملهن. 

املهاجرين  العمال  حلماية  الدولة  تتدخل  اأن  فبدل 

ولغويا  واقت�ضاديا  اجتماعيا  الأ�ضعف  )الطرف 

القائمة  للعالقة  التوازن  بع�ص  واإعادة  وقانونيا( 

يقوم  التي  الفل�ضفة  العمل وفق  اأ�ضحاب  بينهم وبني 

لذلك(،  اأحوجهم  )وما  برمته  العمل  قانون  عليها 

املجالت  كل  يف  الأقوى  الطرف  ملنح  تتدخل  تراها 

الكفيل.  حق  هائال:  امتيازا  العمل(  )اأ�ضحاب 

ي�ضهل  اأن  فقط  لي�ص  �ضاأنه  من  لأن  هائل  امتياز  وهو 

لالإفالت  �ضمانة  ي�ضكل  اأن  اأي�ضا  اإمنا  بالب�ضر،  الإجتار 

العقاب.   من 

الثالث  اخل�ضائ�ص  فهم  يقت�ضي  ذلك،  ولإدراك 

هذا:  المتياز  الكفالة-  بنظام  املحيطة 

مرتبطة  تكون  للعاملة  القانونية  الإقامة  اأن  الأول، 

بعالقة العمل، مبعنى اأنه يف حال انتهاء هذه العالقة، 

اأ�ضباب  اأيا تكن  نظامي  العاملة يف مو�ضع غري  ت�ضبح 

�ضاحب  امتناع  ب�ضبب  كانت  لو  وحتى  انتهائها، 

بنتيجة  اأو  اأجورها  العاملة  ت�ضديد  عن  العمل 

جن�ضيا.  عليها  العتداء 

اأنه ي�ضتحيل  اأنه ل ميكن تغيري الكفيل مبعنى  الثاين، 

موافقته.  العاملة من دون  ت�ضوية و�ضع 

والثالث، اأن الأمن العام غالبا ما يرفق قرار الرتحيل 

لفرتة  لبنان  اإىل  العاملة  دخول  منع  قوامه  اآخر  بقرار 

�ضاأن  ومن  �ضنوات.  ثالث  تكون  ما  غالبا  زمنية 

العاملة  على  ي�ضتحيل  بحيث  الدائرة  يغلق  اأن  ذلك 

لبنان  ترك  خالل  من  الكفالة  نظام  على  اللتفاف 

والعودة  الأول  كفيلها  مع  اأو�ضاعها  ت�ضوية  دون  من 

ا�ضم كفيل جديد.   جمددا على 

اأمام  وا�ضعا  املجال  تف�ضح  جمتمعة  اخل�ضائ�ص  وهذه 

�ضاحب العمل لال�ضتقواء وفر�ص �ضروط ا�ضتغاللية قد 

ت�ضل اإىل العمل الق�ضري، فيما تنتهي العاملة يف غالبية 

احلالت اإىل الر�ضوخ لهذه ال�ضروط مهما كانت مذلة 

بب�ضاطة  اأو  العمل  امكانية  على  حفاظا  ان�ضانية،  وغري 

خوفا من الأ�ضواأ )املجهول( وخا�ضة يف احلالت التي 

ل تتمتع بها باأي حماية اجتماعية من اأي نوع كان. 

للعاملة  فيها  يت�ضنى  التي  القليلة  احلالت  يف  وحتى 

اأو  حقوقية  منظمة  اأو  �ضفارتها  اإىل  واللجوء  الرتك 

عن  تنكفئ  ما  غالبا  فاإنها  للم�ضاعدة،  طلبا  ان�ضانية 

حال  يف  عنها  ترتاجع  اأو  كفيلها  �ضد  �ضكوى  تقدمي 

البقاء  اإىل ت�ضوية ت�ضمن لها  تقدميها، بهدف الو�ضول 

قبل  من حقوقها  على جزء  ولو  احل�ضول  اأو  لبنان  يف 

ترحيلها. فال تعود اإىل عائلتها فارغة الوفا�ص. 

بدل أن تتدخل 
الدولة لحماية 

العمال المهاجرين، 
تراها تتدخل لمنح 

الطرف األقوى أي 
أصحاب العمل 

امتيازا هائال: حق 
الكفيل. وهو هائل 

ألنه ال يسهل اإلتجار 
بالبشروحسب، 

إنما يشكل ضمانة 
لإلفالت من العقاب.

الأوىل،  حالتان:  اإل  ال�ضور  هذه  عن  يخرج  ول 

تتم�ضك العاملة فيها بحقوقها وهو خيار ينتهي عموما 

املحاكم  يف  دعواها  فتقبع  ت�ضوية،  دون  من  برتحيلها 

الأعني  عن  العاملة  فيها  تتوارى  الثانية،  ل�ضنوات. 

ال�ضوداء.  ال�ضوق  يف  وقت  من  لها  ت�ضنى  ما  لتعمل 

ما مل  والرتحيل  بالتوقيف  تنتهي  ما  غالبا  وهي حالة 

لبتزاز  تن�ضط  ع�ضابات  من  اأب�ضع  ا�ضتغالل  اإىل  توؤّد 

نظامي  غري  ب�ضكل  املقيمات  العامالت  وت�ضغيل 

)الهاربات(. ويف كال هاتني ال�ضورتني، جتري الدعوى 

غيابيا من دون ان يت�ضنى للعاملة املثول اأمام القا�ضي 

فيها.       الناظر 

بو�ضوح  يظهر  املختلفة،  ال�ضور  هذه  واأمام  وعليه، 

يتمتع  نظام  وهو  للكفالء.  املعطى  المتياز  حجم 

بزخم وقوة خارقني: فعدا اأنه ي�ضمن م�ضالح خمتلف 

املواطنني ويتيح لهم حت�ضني حياتهم من خالل  فئات 

ا�ضتغالل العمال املهاجرين، فاإن هوؤلء العمال هم يف 

اإخ�ضاعهم  اإىل  تنتهي  ما  و�ضعية �ضعف وحاجة غالبا 

لال�ضتغالل من دون مقاومة تذكر اأو باأح�ضن الأحوال 

اإىل الهرب منه من دون حما�ضبة لها اأدنى اعتبار. 

لو  ق�ضوة  اأقل  يكون  اأن  النظام  لهذا  كان  وبالطبع، 

طائل  مبلغ  بت�ضديد  املواطن  تكليف  مع  يرتافق  مل 

املبلغ،  هذا  لت�ضديد  فتبعا  منزلية.  عاملة  ل�ضتقدام 

مبثابة  هو  العاملة  ا�ضتقدام  اأن  املواطن  ي�ضت�ضعر 

القناعة  هذه  حملته  وقد  عليه.  احلفاظ  عليه  ا�ضتثمار 

يتعني  لديه،  رهينة  اأنها  على  العاملة  مع  التعامل  اإىل 

خروجها  حرية  وتقييد  باأوراقها  الحتفاظ  عليه 

من  ذلك  اإىل  وما  اخلارج  مع  وات�ضالتها  ودخولها 

عند  البيت  داخل  حب�ضها  درجة  اإىل  ت�ضل  ممار�ضات 

انتهاء  اإىل حني  بدلتها  اأو حب�ص  منه،  العائلة  خروج 

العمل.  عالقة 

املمار�ضات  هذه  من  الكثري  اأن  القول  النافل  ومن 

وهذا  املبالغ.  هذه  ت�ضديد  لول  لتح�ضل  كانت  ما 

من  باحثون  بها  قام  التي  ال�ضتمارة  نتائج  اأثبتته  ما 

الدولية  العمل  بالتعاون مع منظمة  الأمريكية  اجلامعة 

الأرقام  يف  متثلت  وقد   ،
1
العمل اأ�ضحاب  من  بالقرب 

الآتية: 

من  اأقّل  هو  الأجر  اأّن  حوا 
ّ
�ضر  38% يناهز  ما  اأن   -

$200 واأن ما يناهز %80 �ضرحوا اأنه اأقّل من 300$،

اأجور  ي�ضّددون  ل  اأنهم  حوا 
ّ
�ضر  40% يناهز  ما  اأن   -

العامالت يف اآخر كّل �ضهر، 

بجواز  يحتفظون  باأنهم  حوا 
ّ
�ضر  94% يناهز  ما  اأن   -

العاملة،  �ضفر 

%57 �ضرحوا اأن العامالت يعملن  - اأن ما يزيد عن 

ل�ضبعة اأياٍم يف الأ�ضبوع، 

يعملن  العامالت  اأّن  حوا 
ّ
�ضر  11% عن  يزيد  ما  اأن   -

يعملن   3% يومياً )منهن  �ضاعات   10 اأكرث من  لديهم 

 53% عن  يزيد  ما  ح 
ّ
�ضر فيما  �ضاعة(،   12 من  اأكرث 

باأنهن يعملن اأكرث من 8 �ضاعات يومياً، 

بخروج  ي�ضمحون  باأنهم  حوا 
ّ
�ضر الذين  ن�ضبة  اأّن   -

تتعدى  ل  الأ�ضبوعّية  راحتها  يوم  يف  مبفردها  العاملة 

،25%

العاملة  على  يقفلون  اأنهم  حوا 
ّ
�ضر الذين  ن�ضبة  اأن   -

باب املنزل ناهزت %23.6، علما اأن %100 يرف�ضون 

اأّنها  اعتبار  على  ة،  خا�ضّ بحياٍة  بالتمتع  العاملة  حّق 

قِدمت اإىل لبنان من اأجل خدمتهم.

الأرقام  هذه  اأن  اعتربت  القانونية"  "املفكرة  وكانت 

العمل  اأ�ضحاب  من  اإقرارا  بالواقع  تعك�ص  التي 

من  اأقل  تكون  اأن  تاليا  ويتوقع  اأنف�ضهم  امل�ضتجوبني 

ممار�ضات  على  بليغا  اإثباتا  ذاتها  بحد  ت�ضكل  الواقع، 

مقدم  اإخبار  مبثابة  الدرا�ضة  معتربة  بالب�ضر،  الجتار 

ال�ضتق�ضاء عن  عليها  يوجب  التمييزية  العامة  للنيابة 

للنظام  �ضونا  ووقفها  ردعها  بهدف  املمار�ضات  هذه 

                 .
2
العام

نظام  من خالل  الدولة حددت  اأن  بدا جيدا  وعليه، 

يف  العاملة  حب�ضت  فكما  املختلفة.  الأدوار  الكفالة 

كانت  مهما  العمل  ل�ضروط  القابلة  الرا�ضخة  موقع 

�ضاحب  حب�ضت  نف�ضه  الآن  يف  فاإنها  ومذلة،  قا�ضية 

احتمال  اأي  اإزاء  الفطن  احلار�ص  موقع  يف  العمل 

لتبديد ا�ضتثماره، مع ما ي�ضتتبع ذلك من تقييد حلرية 

الأمن  فر�ص  حني  اأوجه  الأمر  هذا  بلغ  وقد  العاملة. 

الإقامة  �ضروط  �ضمن  العمل  اأ�ضحاب  على  العام 

اأو  عاطفي  ارتباط  باأي  العام  الأمن  باإعالم  التعهد 

عك�ص  وقد  لرتحيلها.  متهيدا  لبنان  يف  للعاملة  عائلي 

العام:  الأمن  ت�ضور  وفق  العالقة  متاما  التعميم  هذا 

عاملة جمردة متاما من ان�ضانيتها لتتحول اإىل اآلة عمل 

وح�ضب، و�ضاحب عمل يوؤدي دور احلار�ص ال�ضامن 

حل�ضن �ضري هذه الآلة من دون عراقيل، ومن �ضمنها 

  .
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منها العاطفية 

باأو�ضاع  ترتبط  هذه  ال�ضتغالل  عالقة  وبالطبع، 

تكون  ما  نادرا  والتي  العاملة،  لهذه  امل�ضدرة  الدول 

اإجراء  اأو  مواطنيها  م�ضالح  عن  الدفاع  على  قادرة 

بع�ص  جلاأت  وفيما  ل�ضتغاللهم.  خمفف  تعديل  اأي 

لعدم  لبنان  يف  العمل  من  مواطنيها  منع  اإىل  الدول 

حاجة  فاإن  )كالفيليبني(،  للعمل  �ضليمة  بيئة  توفر 

ليجدوا  املنع  العمل حملتهم على جتاوز  اإىل  مواطنيها 

لال�ضتغالل.  وقابلية  ه�ضا�ضة  اأكرث  اأو�ضاع  يف  اأنف�ضهم 

نظام  فر�ص  يف  الدولة  جناح  اأن  بو�ضوح  يظهر  وعليه، 

ا�ضتغالل  على  خا�ص  ب�ضكل  ي�ضتند  اإمنا  الكفالة، 

�ضعف وحاجة مواطني الدول امل�ضدرة للعمالة. ومن 

هذه الزاوية، جاز القول من دون اأي مبالغة اأن الإجتار 

بالب�ضر يف هذه احلالة هو اإجتار دولة. 

هذا هو الواقع ال�ضائد ب�ضكل عام منذ عقود يف لبنان. 

الذين  املهاجرين  العمال  اآلف  مئات  منه  ت�ضرر  وقد 

نود  الذي  وال�ضوؤال  البلد.  هذا  يف  للعمل  تعاقبوا 

طرحه يف هذا املقال: هل تغري هذا الواقع تبعا لإقرار 

اأخرى،  بكلمة  بالب�ضر؟  الإجتار  جرائم  مكافحة  قانون 

هل باإمكان هذا القانون الذي اأدخل للمرة الأوىل يف 

اأن  »ال�ضتغالل«  اأفعال  معاقبة  فكرة  العقوبات  قانون 

حمايتهم  جلهة  اأقله  هوؤلء،  اأو�ضاع  حت�ضني  اإىل  يوؤدي 

وبالطبع،  ال�ضتغالل؟  اأ�ضكال  واأب�ضع  اأق�ضى  اإزاء 

هو  الأوىل  بالدرجة  نق�ضده  الذي  ال�ضتغالل  �ضكل 

باأعمال من دون  العمل الق�ضري، مبعنى فر�ص القيام 

هذا  مع  قط  يتنا�ضب  ل  نحو  على  اأو  الأجر  ت�ضديد 

الأجر اأو فر�ص البقاء يف العمل خالفا لإرادة العامل. 

اأ�ضكال  مع  ال�ضتغالل  هذا  يرتافق  اأن  ميكن  ولكن 

اأخرى من ال�ضتغالل كال�ضتغالل اجلن�ضي مثال.    

معطيات  ثالثة  �ضنبني  ال�ضوؤال،  هذا  على  لالإجابة 

"املفكرة" من ال�ضتح�ضال عليها:  متكنت 

العمل القسري غائب عن 
بالبشر اإلتجار  محاكمات 

الدعاوى  جممل  ر�ضد  عن  يتاأتى  الأول  املعطى 

بريوت  يف  اجلنايات  حماكم  من  املنظورة  اأو  العالقة 

وجبل لبنان يف �ضنتي 2016 و2017 بخ�ضو�ص الإجتار 

اأي  غياب  بو�ضوح  يبنّي  وهو   ،)34 )وعددها  بالب�ضر 

بالعمل  ات�ضل  �ضواء  الق�ضري،  بالعمل  تت�ضل  دعوى 

الزراعة  يف  الأطفال  )عمل  اآخر  عمل  اأي  اأو  املنزيل 

. وهذا الأمر ي�ضكل بحد ذاته موؤ�ضرا قويا على 
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مثال(

مكافحة  قانون  تطبيق  يف  احلا�ضل  اجل�ضيم  الق�ضور 

على  �ضقط  القانون  هذا  فكاأن  بالب�ضر.  الإجتار  جرائم 

ن  عتبة نظام الكفالة الذي اأثبت مرة اأخرى اأنه حم�ضّ

اختالفها،  على  والإن�ضانية  احلقوقية  العتبارات  اإزاء 

الرقم  وهذا  اجلنائية.  املالحقة  �ضالح  اكت�ضبت  واإن 

)�ضفر( اإمنا يوؤكد اأن نظام الكفالة ل يوؤدي اإىل ت�ضهيل 

الإجتار بالب�ضر وح�ضب، اإمنا يوؤدي اإىل �ضمان الكفالء 

للعامالت  املحدودة  اخليارات  بفعل  املالحقة  �ضد 

اّدعاء  اأي  اأن  والواقع  اأعاله.  ا�ضتعرا�ضها  مت  والتي 

من  وا�ضحة  اإجابات  يتطلب  القانون  هذا  بتطبيق 

دعوى  اأي  غياب  حول  والق�ضائية  الأمنية  ال�ضلطات 

هذه  عمل  يف  املع�ضلة  تكمن  فهل  القبيل.  هذا  من 

لتت�ضل  ذلك  من  اأبعد  تذهب  اأنها  اأم  ال�ضلطات 

عن  والناجتة  العدالة  اإىل  الولوج  )ا�ضتحالة(  ب�ضعوبة 

الكفالة؟  نظام 

المحاكمة  صناعة 
المعاناة  قصص  الغيابية: 

ئبة  لغا ا
الأحكام  جممل  ر�ضد  عن  يتاأتى  الثاين  املعطى 

بحق  اجلزائيني  املنفردين  الق�ضاة  عن  ال�ضادرة 

املنت.  وجديدة  وبعبدا  بريوت  حماكم  يف  العامالت 

�ضدرت  الأحكام  هذه  من   91% قرابة  اأن  يظهر  وهو 

هذه  يف  وبالتدقيق  العامالت.  �ضد  الغيابي  بال�ضكل 

عن  نتجت  منها  العظمى  الغالبية  اأن  يتبني  امللفات، 

تركهن  اأو  »فرارهن«  عن  املبلغ  العامالت  توقيف 

تر�ضل  اأن  قبل  وترحيلهن  معهن  والتحقيق  العمل 

اأن  قبل  اأوىل  باب  ومن  العامة  النيابة  اإىل  ملفاتهن 

اقت�ضرت  وعليه،  قا�ٍص.  اأي  اأمام  املثول  لهن  يت�ضنى 

التحقيقات على واقعة »الفرار« ومدى التقيد باأحكام 

اأ�ضئلة  اأي  تت�ضمن  اأن  دون  من  الأجانب،  قانون 

تبقى يف  اأ�ضبابه والتي  اأو  العمل  ب�ضاأن خلفيات ترك 

اكتنزت  وفيما  املنتجة.  اأو  املفيدة  غري  الوقائع  خانة 

وجود  احتمال  اإىل  توؤ�ضر  معطيات  امللفات  بع�ص 

احلالت  هذه  يف  بقيت  التحقيقات  فاإن  ا�ضتغالل، 

حمدودة ومن دون اأي تو�ضع. وقد انتهت يف جمملها 

الأجانب،  قانون  اأحكام  ملخالفتها  العاملة  اإحالة  اإىل 

على  باإدانتها  غيابي  حكم  حني  بعد  بحقها  لي�ضدر 

هذا الأ�ضا�ص. 

اأ�ضميناه  ما  الغيابية  املحاكمات  حجم  يعك�ص 

عمليا  توؤدي  والتي  الغيابية  املحاكمات  �ضناعة 

اإىل  لال�ضتماع  امكانية  اأي  من  القا�ضي  جتريد  اإىل 

وتاليا  معاناة،  من  يتخللها  قد  وما  العامالت  ق�ض�ص 

حت�ضني  مقابل  يف  تلقائي،  �ضبه  ب�ضكل  اإدانتهن  اإىل 

الكفالء اإزاء اأي ا�ضتغالل كانوا ارتكبوه. 

در�ص  اإىل  "املفكرة"  جلاأت  املعطى،  هذا  عن  ف�ضال 

العامالت  فيها  مثلت  التي  الوجاهية  املحاكمات 

املحاكمات  هي  فما   .
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حالة(  13( عليهن  كمدعى 

فت�ضتثنى  املنازل،  عامالت  بح�ضور  جتري  التي 

الإجراءات  هي  وما  الغيابية؟  املحاكمة  قاعدة  من 

مبواجهة  للعاملة  ت�ضمح  هي  هل  فيها؟  املعتمدة 

املوازنة  اإطار  يف  النّد  اإىل  النّد  من  العمل  �ضاحب 

من  للق�ضاة  يت�ضنى  هل  وامل�ضوؤوليات؟  احلقوق  بني 

من  يتخللها  وما  املنزيل  العمل  ظروف  توثيق  خاللها 

اأن  اأم  اإليها؟  التوازن  بع�ص  اإعادة  اأو  تع�ضف،  �ضبهة 

تن�ضحب  العامالت  تهمي�ص  يف  ال�ضائدة  املمار�ضات 

فيبقى  لآخر،  اأو  ل�ضبب  اأي�ضا،  الق�ضايا  هذه  على 

هنا  جاءت  وقد  �ضلبيا؟  يكن  مل  ما  معدوما  اأثرها 

الآتية:  اأبرزها  الأجوبة �ضادمة،  اأي�ضا 

املحكمة  اأمام  عليهن  املدعى  العامالت  مثول  اأن 

�ضدهن  املقدمة  ال�ضكاوى  حالت  يف  فقط  ح�ضل 

القب�ص  فيها  اأمكن  التي  بال�ضرقة، وطبعا يف احلالت 

عليهن قبل بدء املحاكمة اأو انتهائها. فما منع ترحيل 

العامالت يف هذه الق�ضايا هو �ضدور قرارات ق�ضائية 

اختيار  اإىل  "املفكرة"  حمل  ما  وهذا  باحتجازهن. 

ومفاده  ال�ضاأن  بهذا  مقالتها  ا�ضتفزازي لأحد  عنوان 

القا�ضي(.   بلقاء  لِك  ت�ضمح  وحدها  )»ال�ضرقة« 

حد  اإىل  منقو�ضة  كانت  العادلة  املحاكمة  �ضروط  اأن 

حمام  ا�ضطحاب  من  العامالت  متكنت  فقد  كبري. 

يتقدم  مل  هوؤلء  من  اأيا  واأن  فقط،  منها  ق�ضيتني  يف 

اأي  ت�ضتِفد  مل  كما  فيهما.  �ضفهية  اأو  خطية  مبرافعة 

عاملة من وجود مرتجم اأمام املحكمة يف اأي من هذه 

�ضوق  عدم  ن�ضبة  بلغت  ذلك،  عن  ف�ضال  الق�ضايا. 

جدا  مرتفعة  ن�ضبة  املحاكمة  جل�ضات  اإىل  العامالت 

على  احل�ضول  لنا  ت�ضنى  التي  الق�ضايا  يف  و�ضلت 

يف  ح�ضورهن  اأمكن   (  43% اإىل  ق�ضايا(   7( ملفاتها 

ذلك  على  ويرتتب  21 جل�ضة(.  اأ�ضل  من  12 جل�ضة 

قدرة  واإ�ضعاف  الحتياطي  التوقيف  اأمد  اإطالة  طبعا 

املحاكمة.   اإدارة  على  القا�ضي 

القا�ضي  اأمام  ح�ضروا  املدعني  العمل  اأ�ضحاب  اأن 

خم�ص  يف  مبحام  ومتثلوا  ق�ضايا،  خم�ص  يف  بالذات 

ح�ضور  حال  يف  حتى  اأنه  يبقى  اأخرى.  ق�ضايا 

عليها  للمدعى  يت�ضن  مل  فاإنه  �ضخ�ضيا،  املدعني 

القا�ضي  يقم  كما مل  عليهم،  اأ�ضئلتها  طرح  )العاملة( 

معر�ص  يف  العاملة  به  اأدلت  كانت  مبا  مبواجهتهم 

حتى  �ضكلية  املواجهة  بدت  وعليه،  اأمامه.  اإجاباتها 

يف احلالت النادرة حل�ضولها.    

     

العام األمن  تحقيقات 
ا�ضتح�ضلنا  التي  املعلومات  يتاأتى عن  الثالث  املعطى 

العامة  املديرية  اأجرتها  التي  التحقيقات  ب�ضاأن  عنها 

وت�ضري  حمتملة.  بالب�ضر  اإجتار  ق�ضايا  يف  العام  لالأمن 

خالل  حقق  العام  الأمن  اأن  اإىل  املعلومات  هذه 

عاملة   150 �ضكاوى  ب�ضاأن   2017-2013 �ضنوات 

لوحظ  واإن  بالب�ضر،  الإجتار  جلرم  حمتملة«  »�ضحية 

انخف�ص  بحيث  تراجعا  �ضهد  ال�ضكاوى  عدد  اأن 

2017. ويتبدى من  11 فقط يف  2013 اإىل  55 يف  من 

تزال  ما  والتي  "املفكرة"  ا�ضتلمتها  التي  املعلومات 

اأن جممل العامالت غادرن  اإ�ضايف  اإىل تدقيق  حتتاج 

با�ضتثناء  الق�ضاء،  اإىل  ملفاتهن  اإحالة  قبل  لبنان 

كفالئهن.  لدى  للعمل  فيها  عدن  اللواتي  العامالت 

انتهت  التحقيقات  هذه  من  العديد  اأن  ي�ضجل  كما 

تبعا  الدعاء  ثبوت  عدم  العام  الأمن  اإعالن  اإىل 

خطورة  رغم  ت�ضويات  اإىل  اأي�ضا  اأو  اإدارية  لتحقيقات 

�ضرب،  )تعذيب،  بها  املدعى  املذكورة  الأفعال 

الوحيد  الأمر  اأجور(.  ت�ضديد  عدم  معاملة،  اإ�ضاءة 

اأيا  ت�ضمل  الدرا�ضة مل  مو�ضوع  العينة  اأن  هو  الأكيد 

اإىل  انتهى  غالبها  اأن  يعتقد  فيما  امللفات،  هذه  من 

جمرد ق�ضايا عمالية اأمام جمال�ص العمل التحكيمية. 

دولة استغالل  الكفالة،  نظام 

جتدون املقالة بن�ضختها  الكاملة مع املراجع على املوقع الإلكرتوين للمفكرة

http://legal-agenda.com/article.php?id=3193
http://legal-agenda.com/article.php?id=3193
http://www.legal-agenda.com/article.php?id=4708
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سعدى علوه

المبكران  والعمل  واج  الز
حتى"  �ضورته  ل�ضوف   تلفونات  يف  كان  ما  "وقتها 

من  خطوبتها  على  ابنتها  اعرتا�ص  على  بالل  اأم  ترد 

�ضاب مل تره، ولو ملرة واحدة يف حياتها. تقول اأم بالل 

ع�ضرة  الرابعة  يف  وكانت  عاماً،   17 قبل  تزوجت  اأنها 

"كتب  عند  حتى  ت�ضاهده  مل  رجل  من  عمرها،  من 

الكتاب". توكل والدها عنها اأمام ال�ضيخ. عندما نقلوها 

اإىل منزل حماها، اأجل�ضوها يف غرفتها الزوجية وحيدة، 

الباب مفتوحاً. �ضارت ترى رجال يعربون من  وتركوا 

ت�ضحك  زوجها.  هو  منهم  اأي  تعرف  ول  الباب،  اأمام 

جميال  �ضاباً  يكون  اأن  متنت  اأنها  تتذكر  حني  اليوم 

اأمنيها  لكن  حلو".  �ضاب  يطلع  رب  يا  قول  "�ضرت 

ال�ضبعة".  واأخوته  هو  حلوين  م�ص  "كلهم  تتحق  مل 

يومها دخل اإىل الغرفة، اأغلق الباب وراءه وقال لها "اأنا 

زوجك". 

اإقناعها  لتربر  ابنتها  م�ضمع  على  ق�ضتها  بالل  اأم  روت 

تعي�ص  بينما  �ضوريا،  يف  يعي�ص  �ضاب  من  بالزواج  لها 

هي يف لبنان. �ضعاد، العرو�ص، �ضتتزوج يف موعد عيد 

الأ�ضحى، وهي مل تبلغ اخلام�ضة ع�ضرة من عمرها بعد 

"عمري 14 �ضنة وكم �ضهر". تفتح حقيبة جهاز العرو�ص 

وفيه لفت الف�ضاتني املت�ضابهة الرباقة مع بع�ضها البع�ص 

500 دولر  اأر�ضل لها العري�ص مبلغ  "هيدا جهازي". 

"ما  �ضعاد؟.  يا  الزواج  تعرفني عن  ماذا  نف�ضها.  لتجهز 

بعرف �ضي" تقول، فتعرت�ص �ضقيقتها وعمرها 22 عاماً 

"بال كذب، اأنا خربتك من اأ�ضبوع". 

يقبض زوجها ووالدته 
كل ما تجنيه فرح 

من مال. »وبس بدي 
إشتري أي شي بيقلي 

روحي خلي أهلك 
يشترولك، أخدوا منا 

مصاري لعطيونا اياك«.   
عمها  اإبن  على  �ضعاد  �ضقيقة  �ضلمى،  خطوبة  ُعقدت 

قبل ثماين �ضنوات "كنا بعدنا ب�ضوريا" وكان عمرها 

اإىل  عائلتها  مع  نزحت  احلرب،  اندلعت  عاماً.   14

تره  مل  يومها،  من  الأردن.  اإىل  هو  غادر  فيما  عكار، 

يرف�ص  فيما هو  الزواج منه،  تريد  اليوم مل تعد  اأبداً. 

اأتزوجك"  وبدي  عمي  "بنت  بحالها  يرتكها  اأن 

بينهما  ت�ضتعر  التي  اخلالفات  كل  برغم  لها  يقول 

يوميا على الهاتف "ما بحبه، وما بدي اإياه". قرار مل 

يحل دون توكيله عمه العام املا�ضي حيث مت "كتب 

الأردن،  ال�ضمل يف  للم  الكتاب" يف املحكمة متهيداً 

هيدا  يل،  بت�ضمح  ما  "عاداتنا  الرف�ص:  ت�ضتطع  ومل 

اإبن عمي". 

غري  اأنها  �ضوريا،  يف  زوجها  قتل  التي  بالل  اأم  تقول 

اأ�ضرت  "يتزوجوا  اأولد وحيدة  �ضبعة  اإعالة  قادرة على 

الفتيات بعمر  لهن" وفق ما تربر قرارها بعقد خطوبة 

14 �ضنة. غري الكلفة املادية ترى اأن "م�ضتقبل البنت 

 
ّ
"الأمر املبكر فيجنبهن  الزواج  اأما  هو بيت زوجها". 

البنت  ت�ضري  "ب�ص  بالل؟  اأم  يا   
ّ
الأمر هو  وما  منه". 

اأو  الأرمل  اإل  يتزوجها،  حدا  بيعود  ما  بالع�ضرين 

زوجة  �ضرة على  توقع  بدها  اأو  اأولده،  وعنده  املطلق 

اأخرى". 

بناتها، ولذا هي ت�ضر على  اأم بالل حياة  هكذا ترى 

وحدة،  "زوجت  الأخرى  تلو  الواحدة  تزويجهن 

الرابعة  ن�ضيب  يجي  وهالأ  خمطوبات،  تالتة  وعندي 

بخطبها، وب�ص ت�ضري بال 14 بزوجها". الرابعة، بالكاد 

يف  بالل  اأم  فتيات  تعمل  عمرها.  من   12 ال  اأمتت 

هون  عاي�ضني  ي�ضلوا  ما  اأح�ضن  م�ص  "يعني  الزراعة، 

�ضهر  قبل  املتزوجة  ابنتها  فاإن  ذلك،  ومع  بهاخليمة". 

زوجها  خيمة  اإىل  اأمها  خيمة  من  انتقلت  اليوم،  من 

تكون  اأح�ضن  باخليمة  عا�ضت  لو  حتى  بعمل؟  "�ضو 

�ضعب،  الو�ضع  "بعدين  ترى.  ما  وفق  زوجها"،  مع 

اأو  ليعمروا  م�ضاري  ال�ضباب  يجيبوا  بدهم  وين  من 

بدنا  "اإذا  لت�ضيف  تقول  بلبنان؟"،  بيوت  ي�ضتاأجروا 

بيتزوج".  ب�ضوريا، ما حدا  نت�ضرط متل ما كنا نعمل 

العري�ص:  وخيمة  الأهل  بني خيمة  واحد  فرق  هناك 

"ال�ضاتان" اخلا�ص  الثانية بقما�ص  متت تغطية خ�ضب 

بالعرائ�ص. 

املبكر  وزواجهن  ال�ضوريات  للفتيات  اله�ضة  احلال 

�ضوريا  بني  ما  لبنان.  اإىل  الالجئات  على  يقت�ضر  ل 

والعقلية  الظروف  يف  مت�ضابهة  ق�ض�ص  حتاك  ولبنان، 

وفرح  الواقع.  الأمر  والأهم  العائالت،  تفكري  وطريقة 

واحدة من هوؤلء.

نهارا  والعمل  ليال  اإلمتاع 
منتظم  وعنف 

اأبو حامد من ريف  عائلة  نزوح  �ضهر واحد على  بعد 

خم�ضينية  �ضيدة  جاءت  اإدلب،  ريف  اإىل  حماه 

ال�ضيدة  تطل  مل  اجلارات.  اإحدى  مع  العائلة  تزور 

التي  الثانية  ابنتهم  يد  تطلب  اأن  قبل  كثريا  اجللو�ص 

القسري: والعمل  اإلمتاع  في  مراهقات  طفالت  استغالل 
بصمت "العرايسية"  الخيم  في  تدور  قصص 

القاصرات:  تزويج 
األسباب

الأمم  مفو�ضية  اأجنزته  الذي  التقييم  اأرقام  تفيد 

"تقييم  عنوان  حتت  الالجئني  ل�ضوؤون  املتحدة 

لبنان  يف  ال�ضوريني  الالجئني  لدى  اله�ضا�ضة 

الالجئات  الفتيات  من   22% هناك  اأن   "2017

من   18% واأن  عاماً،   19 اإىل   15 عمر  بني  تزوجن 

اأو  �ضنوات   10 بـ  يكربهن  ب�ضركاء  اقرتن  بينهن 

بني  تزوجن  للواتي  بالن�ضبة  الأمر،  وكذلك  اأكرث. 

عمر 20 و25 عاماً. احتلت حمافظة اجلنوب اأعلى 

ن�ضبة لالإناث املتزوجات من 15 اإىل 19 �ضنة بن�ضبة 

%37، تليها عكار )٪27( ثم ال�ضمال )٪27(. يف 

املرتبة  والبقاع يف  بعلبك-الهرمل  املقابل، جاءت 

  .16% الأدنى بن�ضبة 

املفو�ضية  يف  احلماية  وحدة  من  ترويل  لورنزا  ترد 

الو�ضع  رئي�ضيني:  ل�ضببني  املبكر  الزواج  اأ�ضباب 

عائالت  به  متر  الذي  ال�ضعب  القت�ضادي 

اأي  من  الفتاة  حماية  ب�ضمان  والرغبة  الالجئني، 

خطر خارجي قد تتعر�ص له.

وتقاليدهن  العائالت  عادات  ترويل  تغفل  ل 

اللجوء  قبل  املبكر  الزواج  يف  ال�ضائدة  والعقلية 

تعتقد  العائالت  اأن  توؤكد  فهي  اأقل،  بوترية  ولو 

فر�ضة  وملنحهن  ل�ضاحلهن،  هو  الفتيات  تزويج  اأن 

اأف�ضل.  حلياة 

درا�ضة  به  خرجت  ما  مع  تتطابق  املعطيات  هذه 

الالجئني  بني  الأطفال  زواج  فهم  "حماولة 

"اأبعاد"  ال�ضوريني يف لبنان" التي ن�ضرتها منظمة 

موؤخراً )متوز 2018(. تقول �ضجى خمائيل امل�ضرفة 

على الدرا�ضة اأن الباحثني بنوا العينة على 1346 

لفريق  امل�ضاركون  وكتب  واإناث(.  )ذكور  �ضخ�ص 

اأن  الدرا�ضة  ت�ضرتط  مل  ق�ضة.   1422 الدرا�ضة 

يكون الزواج املبكر عنواناً للق�ضة اأو م�ضموناً "بل 

الزواج  ق�ض�ضاً  اأر�ضلوا  الذين  من   40% اختار 

لق�ض�ضهم".   مو�ضوعا  املبكر 

ممن   95% نحو  اأن  ملخائيل  بالن�ضبة  لفتاً  كان 

غري  اعتربوه  القا�ضرات  زواج  ق�ض�ضا حول  كتبوا 

ويدركون  �ضلبية،  بطريقة  اإليه  وينظرون  حمبب، 

وم�ضتقباًل  حا�ضراً  الفتيات  على  ال�ضيئة  تاأثرياته 

نحتاج  "اأننا  يعني  وهذا  يرتكبونه"،  ذلك  "ومع 

وفق  ت�ضيف.  الأ�ضباب"،  لنفهم  اأكرث  نعمل  اأن 

بالو�ضع  الأ�ضباب  الرجال  ربط  اأي�ضاً،  التحليل 

املادي، فيما حلظت الن�ضاء حماية الفتيات كاأحد 

مو�ضوع  وكذلك  لتزويجهن،  الرئي�ضية  الأ�ضباب 

التعليم، وهو ما مل ي�ضر اإليه الرجال نهائياً.  

بحد  الزواج  ظروف  تغرّي  الدرا�ضة  نتائج  تو�ضح 

مع  التعامل  اأن  الق�ض�ص  رواة  قال  فقد  ذاته، 

ملدة  بالعر�ص  يحتفلون  كانوا  اإذ  اختلف  الزواج 

اأ�ضبوع، اليوم تنتقل العرو�ص اإىل خيمة اأخرى. 

اأخطبها  "بدي  عمرها  من   14 بلغت  قد  تكن  مل 

الزواج  ترد  مل  املطلوبة  العرو�ص  فرح،  لأبني". 

غادرت  عندما  زواج".  يعني  �ضو  بعرف  كنت  "ما 

لبنان،  ع  نروح  بدنا  "نحن  والدها  لها  قال  املراأة، 

اإحملكم كلكن  بقدر  ما  واإطمن عنك،  بدي زوجك 

فرح  ابنتني،  من  حامد  اأبو  و"تخفف"  �ضهر  معي". 

ال15  يف  كانت  مي�ضلون  املنزل.  كبريتي  ومي�ضلون، 

اأي�ضاً.  عمرها  من 

راف�ضة  بكت  عندما  جانباً  فرح  اأخذت  حامد  اأم 

�ضعب  �ضو  اأبوكي  �ضايفة  "م�ص  لها  وقالت  الزواج 

معه  تعي�ضي  حالل  ابن  لك  يطلع  ميكن  وقا�ضي؟ 

متورمتني  حامد  اأم  عينا  كانت  فعاًل  مني".  اأف�ضل 

زوجها  عليها  مار�ضه  الذي  العنف  نتيجة  ومزرقتني 

قبل يومني من خطبة ابنتها. 

وا�ضطحبت  العري�ص  اأم  جاءت  بيومني،  زواجها  قبل 

معها فرح اإىل منزلها. هناك اأخربتها عن "ليلة الدخلة، 

و�ضو بده يعمل يل زوجي". مل تعلق فرح على كالم 

بيتنا".  ع  ورك�ضت  تركتها  "وقفت،  خطيبها  والدة 

ليلتها �ضعرت بخوف كبري "ما منت قد ما خفت". 

بعد اأ�ضبوع واحد من خطبتها، تزوجت فرح من ميالد 

 400 هوؤلء  دفع  بعدما  اأهله،  مع  و�ضكنت  �ضنة(   19(

اأختي  وعن  عني  "قب�ص  لوالدها:  �ضورية  لرية  األف 

وحدة".  كل  عن  األف   400 اأي�ضا  تزوجت  التي 

ا�ضرتى لها والدها غرفة نوم وبع�ص الأواين الزجاجية 

"ب�ص اأخدتهم مرات عمي"، تقول.

للمرة  للعنف  تعر�ضت  الزواج،  من  يوماً  ع�ضرين  بعد 

البيت  �ضغل  من  تعبانة  "كنت  زوجها.  من  الأوىل 

كتري، وقلت له ماين قادرة كون معه ليلتها" )يف عالقة 

معها  احلديث  عن  وتوقف  بعنف،  �ضربها  حميمة(. 

لثالثة اأيام "حتى اأنا جيت واعتذرت منه و�ضاحلته". 

"ما  لها:  قالت  والدته  لأن  زوجها  مع  فرح  ت�ضاحلت 

تخربي بيتك وحقه ينام معك �ضاعة ما بده". 

اأن  عليها  اأن  زوجها  اأخربها  واحد،  ب�ضهر  زواجها  بعد 

"بت�ضتغلي متلك  البنات  اأخوته  العمل مع  اإىل  تخرج 

متلهن". 

�ضارت فرح ت�ضحى من النوم عند اخلام�ضة والن�ضف 

اإىل  تعود  ثم   )12 )ال�ضاعة  الظهر  لغاية  �ضباحا وتعمل 

"اإرجع  امل�ضاء  وردية  اإىل  لتعود  �ضاعات  لثالث  املنزل 

بالبيت".  )قاعد(  بارك  وهو  �ضبعة،  اأو  خم�ضة  اأحيانا 

"وب�ص  مال  من  جتنيه  ما  كل  ووالدته  زوجها  يقب�ص 

اأهلك  خلي  روحي  بيقلي  �ضي  اأي  اإ�ضرتي  بدي 

ي�ضرتولك، اأخدوا منا م�ضاري لعطيونا اياك".   

مع  ارتفعت  جتاهها  زوجها  عنف  وترية  اأن  فرح  تقول 

�ضند".  اإيل  وما  "�ضرت وحيدة  لبنان  اإىل  اأهلها  نزوح 

حتى  معه،  احلميمة  العالقة  رف�ص  على  يوما  جتروؤ  مل 

�ضغل  من  "برجع  احلركة  على  قادرة  غري  كانت  واإن 

بدي  وبالليل  بالبيت  لإ�ضتغل  بالأر�ص  كامل  نهار 

كون جاهزة وممنوع ما لبي رغباته". تقول اأنها مل تكن 

ت�ضتمتع بالعالقة معه "ما حبيته ول نهار، وما ح�ضيت 

اإنه بدي اإياه اأبداً، وما كنت اإنب�ضط معه". 

يحِمها  مل  فرح.  حملت  زواجها  من  اأ�ضهر  اأربعة  بعد 

الزراعة.  يف  اليومي  العمل  من  الأول  بطفلها  حملها 

كان ج�ضدها �ضغريا ونحياًل، ومل تكن حالها النف�ضية 

بعد  تويف  اأن  لبث  ما  �ضعيفاً  طفاًل  فو�ضعت  جيدة، 

ع�ضرة اأيام من ولدتها. 

بعد وفاة طفلها ب�ضهرين، بداأ زوجها يعر�ضها على طبيبة 

ن�ضائية "لأنك عاطلة ما بيلبق لك جتيبي اأولد" كان 

احلبل  على  ت�ضاعدها  اأدوية  تتناول  بقيت  لها.  يقول 

تعر�ضها  زاد  ما  وهو  دون جدوى،  من  كامل  عام  ملدة 

كانت  اأحياناً  وعائلته.  زوجها  من  اأنواعه  على  للعنف 

والدة زوجها "تتالطف" معها وتقول "احلبل من اهلل 

هي ما خ�ضها"، لتهدئ من روع زوجها. 

15 سنة طالق بعمر   
بعد عام ون�ضف على زواجها، اأخربت فرح اأهلها بكل 

ما يح�ضل معها. ق�ضدت والدتها ريف اإدلب ودخلت 

يف اإ�ضكال كبري مع زوج ابنتها حتى متكنت من جلبها 

بتعتربيها  البيت  من  بتطلع  "اإذا  معها:  لبنان  اإىل 

الذي  بالف�ضتان  منزلها  فرح  غادرت  لها.  قال  طالق"، 

من  دولر   700 والدتها  دفعت  غري.  ل  فقط  تلب�ضه 

اأجل تهريبها عرب اجلبال اإىل البقاع. 

بعد زواج فرح )14 
سنة( بشهر واحد، 

أخبرها زوجها أن 
عليها أن تخرج إلى 

العمل مع أخوته 
البنات »بتشتغلي 

متلك متلهن«.

القليلة  "ع  البقاع  الزراعي يف  العمل  اإىل  اليوم عادت 

وبي�ضربوين  للغربا  م�ص  لأهلي،  امل�ضاري  اإعطي  عم 

"عمري  باأ�ضف  اأن تتطلق، تقول  فوق ت�ضغيلي". تريد 

تتدخل  ت�ضيف.  مطلقة"،  �ضري  وبدي  ون�ص  �ضنة   15

والدتها "بكرا اهلل بيبعت لك اإبن حالل اأحلى منه"، 

وهي ترفع يديها نحو ال�ضماء.
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يف ظل �ضعف الآليات الر�ضمية حلماية �ضحايا الإجتار 

من  الأكرب  العبء  الأهلية  املنظمات  وحتّمل  بالب�ضر 

حماكمات  يف  ال�ضحايا  مكانة  هي  ما  امل�ضوؤولية،  هذه 

وما  وا�ضتغالهم؟  بهم  بالإجتار  املتهمني  الأ�ضخا�ص 

ال�ضحايا،  اجتاه  يف  الق�ضاء  اعتمدها  التي  املقاربة  هي 

عن  التعوي�ص  اأو  لهم  احلماية  تاأمني  جلهة  وبخا�ضة 

هذا  بهم.  الإجتار  جراء  من  منها  عانوا  التي  املعاناة 

ما خل�ضت  اأهم  عليه من خالل  الإجابة  �ضنحاول  ما 

الإجتار  ق�ضايا  ب�ضاأن  القانونية"  "املفكرة  درا�ضة  اإليه 

وبعبدا  اأمام حمكمتي جنايات بريوت  العالقة  بالب�ضر 

ومن  و2017.   2016 �ضنتي  يف  منهما  املنظورة  اأو 

بال�ضتغالل  ات�ضلت  الق�ضايا  هذه  غالبية  اأن  املعلوم 

اأو الدعارة.    من خالل الت�ضول 

في  االستغالل  ضحايا  تغييب 
التسّول

نحو  الق�ضائية  ال�ضلطات  اجتهت  الت�ضّول،  ق�ضايا  يف 

من  الت�ضّول  يف  با�ضتغاللهم  امل�ضتبه  الأطفال  تغييب 

من  مبحاكمة  املتعلقة  الق�ضائية  الإجراءات  جممل 

ا�ضتغلهم.

ال�ضتماع  عن  عموما  العامة  النيابة  امتنعت  فقد 

يف  يت�ضّولون  وهم  اأوقفوا  الذين  القا�ضرين  افادة  اإىل 

موؤ�ض�ضات اجتماعية.  باإيداعهم يف  ال�ضوارع، مكتفيًة  

بالفعل، من اأ�ضل 24 قا�ضرا معنيا بالق�ضايا املذكورة، 

اإىل  اإفادة ثالثة منهم فقط. وقد مت ال�ضتماع  مت �ضبط 

با�ضتغاللهما،  به  امل�ضتبه  والدهما  بح�ضور  منهم  اإثنني 

والذي اّتهم فعال بالإجتار بهما لحقاً. ف�ضاًل عن ذلك، 

ا�ضتمعت ال�ضابطة العدلية اإىل قا�ضرين "�ضفهياً لدى 

توقيفهما" دون اأن يتم �ضبط الإفادتني اأ�ضول. 

اإىل  قا�ضراً   15 بت�ضليم  العامة  النيابة  قامت  باملقابل، 

بيت الرجاء الإجنيلي يف الكحالة الذي تديره املوؤ�ض�ضة 

فقط  قا�ضرين  وبت�ضليم  الجتماعية،  للرعاية  الإجنيلية 

يديره  الذي  الفنار  يف  الأحداث  اإ�ضالح  معهد  اإىل 

الوثائق  ا�ضتخدمت  الأحداث. ويف حني  احتاد حماية 

مت  الق�ضية،  اأغلبية  القا�ضر يف  "اإيداع"  لفظ  الق�ضائية 

الإ�ضارة اإىل اأحد القا�ضرين على اأنه "موقوف" حيث 

اإجراء  اأي  اتخاذ  "عدم  اإىل  حرفياً  العام  النائب  اأ�ضار 

دار  يف  بتوقيفه  والكتفاء   ... القا�ضر  بحق  خمالفة  اأو 

العامة  النيابة  اأحالت  ما  وغالباً  الكحالة".  الرعاية يف 

لإجراء  الحداث  قا�ضي  اإىل  التحقيقات  حما�ضر 

ق�ضاء  دور  معرفة  لنا  يت�ضنى  اأن  دون  منا�ضباً،  يراه  ما 

الأطفال  هوؤلء  اإقامة  ومدة  املجال  هذا  يف  الأحداث 

املوؤ�ض�ضات الجتماعية. يف 

وقد كان ل�ضتغالل الأطفال يف الت�ضّول يف معظم هذه 

اأنه  اأظهرت  التحقيقات  اأن  اأي  عائلي،  طابع  الق�ضايا 

كان يتم نقلهم اأو مراقبتهم من قبل اأحد اأفراد عائلتهم 

اأي  تت�ضمن  مل  الق�ضائية  امللفات  لكن  مبوافقتهم.  اأو 

قبل  من  الأطفال  هوؤلء  رعاية  ظروف  حول  حتقيق 

والقت�ضادية  الجتماعية  الظروف  وحول  عائلتهم 

اأحد  قبل  لهم من  الكافية  تّوفر احلماية  للعائلة ومدى 

اأ�ضرتهم حتى يف احلالت التي كان املتهم اأحد  اأفراد 

اأو  الطبية  املعاينات  من  امللفات  خلت  كما  اأ�ضولهم. 

النف�ضية  اأو  اجل�ضدية  ال�ضحية  الأو�ضاع  من  التحقق 

لالأطفال. ومت الكتفاء يف غالبية الق�ضايا بالتحقيق مع 

اأحد الوالدين وتوقيفه، مع تغييب كامل لالآخر. 

هوؤلء  �ضلخ  �ضرورة  حول  الت�ضاوؤل  يجدر  وعليه، 

موؤ�ض�ضات  يف  وعزلهم  العائلية  بيئتهم  عن  الأطفال 

اإذ  الإجراء.  هذا  �ضرورة  من  التثبت  دون  من  رعاية 

اآليات  با�ضتخدام  ت�ضتمر  العامة  النيابات  اأن  يبدو 

دون  من  اأهلهم  عن  الفقرية  العائالت  اأطفال  عزل 

تقت�ضيه  قد  ملا  خالفاً  اخلا�ضة،  لأو�ضاعهم  اهتمام  اأي 

الف�ضلى. الطفل  م�ضلحة 

العامة  النيابات 
باستخدام  تستمر 

أطفال  عزل  ليات  آ
الفقيرة  العائالت 

في  المنخرطين 
أهلهم  عن  التسول 
من دون أي اهتمام 

الخاصة،  ألوضاعهم 
قد  لما  خالفًا 

تقتضيــه مصلحة 
الفضلى. الطفل 

كلياً  الت�ضّول  ق�ضايا  يف  الأطفال  تغييب  ا�ضتمر  وقد 

عن اإجراءات املحاكمات كما غيبوا خالل اإجراءات 

التحقيق، حيث مل يتبنّي ال�ضتماع اإىل اأي منهم من 

املتهمني  غري  اأوليائهم  اإىل  اأو  اجلنايات  حمكمة  قبل 

املتابعني  الأحداث  مندوبي  اإىل  اأو حتى  با�ضتغاللهم 

حيث  الرعاية  موؤ�ض�ضات  م�ضوؤويل  اأو  لق�ضاياهم 

حمكمة  ت�ضتند  مل  كما  العامة.  النيابة  اأودعتهم 

هذه  يف  الأحداث  ق�ضاة  حتقيق  نتائج  اإىل  اجلنايات 

كانوا  اإذا  وما  الأطفال  م�ضري  على  تطلع  ومل  الق�ضايا 

اأم  الجتماعية  املوؤ�ض�ضات  رعاية  حتت  يزالون  ل 

حمكمة  اأ�ضدرت  وعليه،  العائلي.  املنزل  اإىل  عادوا 

غالباً  بالب�ضر،  الإجتار  بجناية  باحلكم  اأحكاماً  اجلنايات 

بحق اأهايل الأطفال الذين حكم عليهم بال�ضجن بني 

على  ت�ضتح�ضل  اأن  دون  �ضنة،  و15  �ضنوات  خم�ص 

يف  امل�ضتغلني  الأطفال  اأو�ضاع  حول  معطيات  اأي 

الت�ضّول، ودون اأن يحكم باأي تعوي�ضات لهم. وق�ضوة 

الت�ضاوؤل حول  تفر�ص  الأطفال  ذوي  بحق  العقوبات 

اأثرها ال�ضلبي على الأطفال اأنف�ضهم، وبخا�ضة يف ظل 

رعايتهم. لظروف  التام  التغييب 

ضحايا  وتوقيف  مالحقة 
الجنسي االستغالل 

الن�ضاء  مع  الق�ضائية  ال�ضلطات  تعاملت  باملقابل، 

ب�ضكل  الدعارة  يف  اجلن�ضي  ال�ضتغالل  �ضحايا 

ال�ضتغالل  �ضحايا  الأطفال  مع  تعاملها  عن  خمتلف 

جنحة  بارتكاب  بهوؤلء  الظن  مت  فقد  الت�ضّول.  يف 

املخدرات  تعاطي  جنحة  اأو  ال�ضرية  الدعارة  ممار�ضة 

ومرتبطة  ناجتة  جنح  )وهي  الإقامة  جتديد  اهمال  اأو 

�ضملتها  ق�ضية   17 اأ�ضل  من   12 يف  بهن(  بالإجتار 

امراأة   16 خ�ضعت  وعليه،  الدرا�ضة.  مو�ضوع  العينة 

قا�ضرتني،  �ضمنهن  من  اجلن�ضي،  ال�ضتغالل  �ضحايا 

مل  با�ضتغاللهن.  املتهمني  مع  م�ضرتكة  ملحاكمة 

حماية  تدبري  اأي  الق�ضائية  ال�ضلطات  اتخاذ  لنا  يتبنّي 

من  الق�ضايا  هذه  جميع  وخلت  الن�ضاء.  هوؤلء  بحق 

ال�ضحية  الأو�ضاع  من  التحقق  اأو  الطبية  املعاينات 

اأو النف�ضية لل�ضحايا. كما مل تت�ضمن تقارير  اجل�ضدية 

للقا�ضرتني.  بالن�ضبة  الأحداث  بحماية  املعنيني  من 

اإحدى  يف  جمهولة  ال�ضحايا  هوية  بقيت  حني  ويف 

الدعاء  يتم  مل  لالإجتار،  ب�ضبكة  املتعلقة  الق�ضايا 

الهوية  معروفة  اجلن�ضي  لال�ضتغالل  �ضحية   30 بحق 

الن�ضاء  من  اأغلبيتهن  اأن  علماً  فقط،  ق�ضايا  ثالث  يف 

اللواتي مت ا�ضتغاللهن يف اإطار الق�ضية املعروفة بق�ضية 

املدعيات  �ضفة  اتخذن  واللواتي  موري�ص"  "�ضي 

ال�ضبكة.  اأع�ضاء  بحق 

لالإجتار  �ضحية   14 توقيف  مت  املالحقة،  هذه  وبنتيجة 

او  العامة  النيابات  قبل  من  الق�ضايا  هذه  يف  بالب�ضر 

غيابياً.  اأو  وجاهياً  اأو  احتياطياً  اإما  التحقيق،  ق�ضاة 

موقوفات  للمحاكمة  ال�ضحايا  من  اأي  اإحالة  يتم  مل 

الق�ضائية  ال�ضلطات  قامت  اإذ  اجلنايات،  اأمام حمكمة 

الإجراءات  من  خمتلفة  مراحل  يف  عنهن  بالإفراج 

وقد  اجلنايات.  حمكمة  اإىل  و�ضولهن  قبل  الق�ضائية 

يوماً.   25 اإىل  ال�ضحايا  توقيف  مدة  متو�ضط  و�ضل 

 2011 الأعوام  بني  التوقيفات  هذه  ح�ضلت  وقد 

الن�ضاء  هوؤلء  توقيف  اأن  القول  النافل  ومن  و2016. 

اإجتار،  ك�ضحايا  و�ضعيتهن  مع  يتعار�ص  طويلة  لآماد 

مبوجب  العقاب  من  الإعفاء  من  لال�ضتفادة  موؤهالت 

اإىل  واللجوء  العقوبات.  قانون  من   )8(  586 املادة 

 107 املادة  يخالف  اإمنا  بحقهن  الحتياطي  التوقيف 

عقوبة  اأن  طاملا  اجلزائية،  املحاكمات  اأ�ضول  من 

مدة  اأن  كما  ال�ضنة.  تتجاوز  ل  الدعارة  ممار�ضة  جنحة 

توقيفهن قد جتاوزت وفق درا�ضة اأخرى، متو�ضط مدة 

بني  الدعارة  مبمار�ضة  عليهن  املدعى  الن�ضاء  توقيف 

الإجتار  قانون  اإقرار  قبل  اأي   - و2011   2005 العامني 

يوماً  يومياً )11.5   13 اإىل  والذي و�ضل  بالأ�ضخا�ص - 

تغليظ  اأدى  فهل   
1
لالأجنبيات(. يوماً  و15  للبنانيات 

مع  التعامل  تغليظ  اإىل  بالب�ضر  الإجتار  بحق  اجلرم 

اأي�ضا؟  �ضحاياه 

مل نر�ضد يف العينة اأي قرار ق�ضائي مبنح اإقامة لإحدى 

ال�ضحايا �ضنداً للمادة 586 )6( من قانون العقوبات، 

هن  ال�ضحايا  من  ال�ضاحقة  الأغلبية  اأن  رغم  وذلك 

46 �ضحية(، ورغم  اأ�ضل  من غري اللبنانيني )43 من 

لدى  قانونية  اإقامة  يحملن  يكن  مل  منهن  العديد  اأن 

الق�ضية.  يف  بالتحقيقات  البدء 

بل على العك�ص من ذلك متاما، مت الدعاء بحق ثالث 

جتديد  اإهمال  بجرم  اجلن�ضي  ال�ضتغالل  �ضحايا  من 

وي�ضجل  ال�ضورية.  اجلن�ضية  من  وجميعهن  الإقامة، 

بحق  �ضكوى  قدمت  التي  ال�ضحايا  اإحدى  اأن 

ا�ضتح�ضلت  قد  "كفى"  منظمة  من  بدعم  �ضريكها 

الأمن  من  موؤقتة  اإقامة  على  ال�ضكوى  تقدميها  بعد 

وهو  عالقة،  ق�ضائية  دعوى  وجود  على  بناء  العام 

اإجراء يقوم به الأمن العام اأحياناً حتى يف حالت ل 

بالب�ضر.  بالإجتار  تتعلق 

ال�ضحايا  معظم  عن  للدفاع  حمامني  وجود  يتبنّي  مل 

حيث  ا�ضتغلهن،  من  مع  امل�ضرتكة  حماكمتهم  خالل 

ال�ضحايا فقط مبحامني خالل  متثيل ثالث من  ر�ضدنا 

عن  ف�ضاًل  املحاكمة.  اأو  ال�ضتنطاقي  التحقيق  مرحلة 

اللواتي ادعني يف ق�ضية �ضبكة  ال�ضحايا  ذلك، متثلت 

اغت�ضاب  ب�ضكوى  تقدمت  و�ضحية  موري�ص"  "�ضي 

منظمة  قبل  من  مبحامية  �ضريكها  �ضد  وا�ضتغالل 

"كفى".

حمكمة  عن  اأحكام  فيها  �ضدرت  التي  الق�ضايا  ويف 

متت  اجلن�ضي،  ال�ضتغالل  �ضحايا  بحق  اجلنايات 

املتهمني  لتربئة  تبعاً  الدعارة  ملمار�ضة  معاقبة �ضحيتني 

اثنني منها. فقد اعتربت املحكمة  من الإجتار بهن يف 

اأنهما  بل  ا�ضتغالل  �ضحية  تقعا  مل  املراأتني  اأن 

املتهمني  مع  اأخالقي  جرم  �ضراكة يف  بعالقة  ترتبطان 

الآراء  من  جمموعة  اإىل  ا�ضتناداً  وذلك  با�ضتغالهما، 

ال�ضتغالل  وظروف  و�ضائل  كلياً  غيبت  التي  امل�ضبقة 

يف  اأما  نف�ضي.  اأو  علمي  معيار  اأي  اإىل  ال�ضتناد  دون 

الق�ضايا التي مت فيها احلكم بالإجتار بالب�ضر، فحكمت 

الدعارة  ممار�ضة  بجرم  ال�ضحايا  اإحدى  على  املحكمة 

منعت  حني  يف  ال�ضتغالل  ح�ضول  من  تثبتها  رغم 

هوؤلء  من  لأي  يحكم  ومل  �ضحيتني.  عن  العقاب 

اأحلق  الذي  ال�ضرر  مقابل  تعوي�ص  باأي  ال�ضحايا 

اأن مالحقة  علماً  الدعارة،  ا�ضتغاللهن يف  نتيجة  بهن 

الدعاء  �ضفة  اتخاذهن  دون  حال  قد  ال�ضحايا 

ل�ضخ�ضي. ا

حال نجار

اجلنايات  حمكمة  اأ�ضدرت   ،2018 �ضباط   7 بتاريخ 

يف بريوت حكماً ق�ضى باإعفاء ال�ضحية التي اأرغمت 

براءة  واإعالن  العقاب،  من  الدعارة  ممار�ضة  على 

الدليل  كفاية  لعدم  ال�ضحية  تزّوج  الذي  الزبون 

لها. الدعارة  بت�ضهيله 

ي�ضدر  القانونية"  "املفكرة  تر�ضده  حكم  ثاين  وهو 

بهذا الجتاه عن هذه الهيئة. ففي حكم �ضابق �ضادر 

�ضحية  اإعفاء  مت   ،2017 الثاين  ت�ضرين   27 بتاريخ 

املحكمة  تثبتت  بعدما  العقاب  من  ا�ضتغالل جن�ضي 

 كما كان قد 
1
الدعارة. اأرغمها على ممار�ضة  اأن زوجها 

اجلنايات  حمكمة  عن  حكم   2015 العام  يف  �ضدر 

من  ال�ضورية  اجلن�ضية  من  قا�ضرة  اأعفى  بريوت  يف 

املحكمة  هذه  لدى  توجها  نتلمح  وعليه،   
2
العقاب.

يف  ا�ضتغاللهن  يتم  اللواتي  ال�ضحايا  اإعفاء  اإىل 

حماكمة  يف  مبحاكمتهن  القيام  بعد  ولكن  الدعارة 

ا�ضتغاللهن.  من  امل�ضتفيدين  مع  م�ضرتكة 

رغم  ال�ضحية  اإعفاء  فهو  الق�ضية  هذه  يف  اجلديد  اأما 

واإعفاء  كما  اللبنانية،  ال�ضلطات  اأمام  مثولها  عدم 

للمحكمة  ثبت  بعدما  ال�ضحية  تزّوج  الذي  الزبون 

اأنه مل يقم بت�ضهيل الدعارة لزوجته بل على العك�ص 

اقرتن بها واأ�ضر عليها وقف العمل يف هذا املجال.

القضية تفاصيل 
الزبون-الزوج،  توقيف  مت   ،2016 حزيران   11 بتاريخ 

الأمن  عنا�ضر  قبل  من  ال�ضورية،  اجلن�ضية  من  وهو 

ال�ضورية،  الدعارة لزوجته  بت�ضهيل  به  العام لال�ضتباه 

�ضبب  اأو  املعلومات  هذه  م�ضدر  يت�ضح  ان  دون 

ال�ضتباه به. ويف التحقيق معه من قبل الأمن العام، 

وحماية  بالأ�ضخا�ص  الإجتار  مكافحة  مكتب  ثم  ومن 

كان  عزوبيته  "بحكم  اأنه  واأدىل  ذلك  نفى  الآداب، 

ال�ضورية  اجلن�ضية  من  �ضخ�ص  من  الفتيات"  يطلب 

ف 
ّ
تعر واأنه  مايل.  مبلغ  مقابل  معهن  اجلن�ص  ملمار�ضة 

اأ�ضهر من توقيفه حني مار�ص  على زوجته قبل ثمانية 

هذا  اإليه  اأر�ضلها  بعدما  املال  مقابل  معها  اجلن�ص 

ال�ضخ�ص. وقد اأخربته يومها اأنه مت اإح�ضارها اإىل لبنان 

واإرغامها على العمل يف الدعارة دون موافقتها، واأنها 

من  وامل�ضايقات  لل�ضرب  تتعر�ص  رف�ضها  حال  يف 

توا�ضل  الذي  ال�ضورية  اجلن�ضية  من  ال�ضخ�ص  قبل 

الزبون-الزوج والذي يعمل ل�ضالح �ضخ�ص من  معه 

بالب�ضر  الإجتار  بجرم  متهمان  )وهما  اللبنانية  اجلن�ضية 

الق�ضية(.  يف هذه 

بعدما  التايل،  اليوم  عليها يف  قرانه  عقد  انه  اأفاد  كما 

اأقنعها بالعدول عن العمل يف ممار�ضة الدعارة، ولكنه 

ال�ضجالت  يف  منها  زواجه  تنفيذ  من  يتمكن  مل 

املتهمني  قبل  من  اأوراقها  احتجاز  ب�ضبب  الر�ضمية 

املنزل عدة مرات  تغادر  اأنها كانت  واأ�ضاف  الإثنني. 

ومن ثم تعود اإليه متحججة اأنها مكثت لدى �ضديقة 

مع  للعي�ص  �ضوريا  اإىل  بالعودة  اأقنعها  اأنه  غري  لها. 

ير�ضل  رحيلها  منذ  واأنه  الدعارة،  عن  لإبعادها  اأهلها 

لتاأمني حاجاتها. املالية  احلوالت  لها 

اأفاد به  اأما املتهمان بالجتار بالب�ضر، فقد اأنكرا كل ما 

ال�ضورية  املتهم من اجلن�ضية  نفى  الزبون-الزوج. كما 

عمل  باأنه   
ّ
اأقر لكنه  وبزوجها.  بال�ضحية  معرفته 

لهذا  �ضابقاً  توقيفه  ومت  الدعارة  ت�ضهيل  جمال  يف 

اأنه  فاأفاد  اللبنانية،  اجلن�ضية  من  املتهم  اأما  ال�ضبب. 

وبني  بينه  مقابلة  اإجراء  ولدى  اأجرة.  ك�ضائق  يعمل 

من  ي�ضاهده  مل  اأنه  الأخري  هذا  اأّكد  الزبون-الزوج، 

يف  �ضادقة  زوجته  كانت  اإذا  ما  يعرف  ل  واأنه  قبل 

اأقوالها اأم ل ول يعرف ملاذا ذكرت اإ�ضمه دون غريه.

محكمة  أصدرت 
في  الجنايات 

قضى  حكمًا  بيروت 
الضحية  بإعفاء 

على  أرغمت  التي 
الدعارة  ممارسة 

وهو  العقاب.  من 
لهذه  حكم  ثاني 
يصدر  المحكمة 

االتجاه. بهذا 
الضحية  المحاكمة:  إجراءات 

الغائبة
يف  املعنيني  الأربعة  الأ�ضخا�ص  مالحقة  متت  اإذن، 

اجلنايات  حمكمة  اأمام  جميعاً  واأحيلوا  الق�ضية  هذه 

اجلن�ضية  من  ال�ضخ�ضني  اتهام  فتم  بريوت.  يف 

)املادة  بالب�ضر  الإجتار  بتهمة  وال�ضورين  اللبنانية 

الدعاء  مت  كذلك  العقوبات(.  قانون  من   1-586

لل�ضحية  الدعارة  ت�ضهيل  بتهمة  الزبون-الزوج  على 

فتم  ال�ضحية،  اأما  العقوبات(.  قانون  من   523 )املادة 

)املادة  ال�ضرية  الدعارة  ممار�ضة  بتهمة  عليها  الدعاء 

523 من قانون العقوبات(.

مراحل  من  اأي  يف  ال�ضحية  اإىل  ال�ضتماع  يتم  مل 

لكن  �ضوريا.  لتواجدها يف  نظراً  املالحقة  اأو  التحقيق 

اأنه �ضدر بحقها مذكرة توقيف غيابية، وذلك  ي�ضجل 

من  الدعارة  يف  ا�ضتغاللها  على  موؤ�ضرات  تّوفر  رغم 

املتهمني.  قبل 

الزبون- ح�ضر  بريوت،  يف  اجلنايات  حمكمة  واأمام 

ال�ضورية  اجلن�ضية  من  املتهم  ح�ضر  كما  الزوج، 

اأوقف  اأنه  وي�ضجل  حماميا.  يوكل  ومل  موقوف  وهو 

التوقيف  مذكرة  تنفيذ  منذ  اأ�ضهر  وثالثة  �ضنة  ملدة 

الآخر  املتهم  اأما  احلكم.  �ضدور  حلني  بحقه  الغيابية 

اأنه  علماً  املحاكمة،  يح�ضر  فلم  اللبنانية،  اجلن�ضية  من 

مذكرة  مبوجب  فقط  اأيام  ثالثة  ملدة  اأوقف  قد  كان 

قبل  من  �ضبيله  اإخالء  يتم  اأن  قبل  وجاهية  توقيف 

التحقيق يف بريوت.  قا�ضي 

اختالف  اأ�ضباب  حول  الت�ضاوؤل  اإل  ي�ضعنا  ل  وهنا 

بالب�ضر.  الإجتار  بجرم  متهمني  بني  التوقيف  مدة 

قررت  بالق�ضية،  البدء  على  تقريبا  ون�ضف  �ضنة  وبعد 

فعاقبت  بالب�ضر،  بالجتار  املتهمني  جترمي  املحكمة 

ملدة  بالعتقال  موقوفاً  يحاكم  الذي  ال�ضوري  املتهم 

لبنانية.  لرية  ماليني  خم�ضة  وغرامة  �ضنوات  ثالث 

فعاقبته  غيابياً،  يحاكم  الذي  اللبناين  املتهم  اما 

مليون   200 وغرامة  �ضنوات  خم�ص  ملدة  بالعتقال 

ويعود  اأخرى.  عقوبات  اىل  بالإ�ضافة  لبنانية  لرية 

املتهم  فرار  ب�ضبب  الأرجح  على  العقوبة  اختالف 

ال�ضوري  املتهم  ان  حني  يف  املحاكمة  من  اللبناين 

موقوفاً. يحاكم 

على  اأرغمت  قد  الزوجة  اأن  املحكمة  هيئة  واعتربت 

احتجازها  عرب  املتهمني  قبل  من  الدعارة  ممار�ضة 

�ضنداً  العقاب  عنها  فاأعفت  عليها،  العنف  وممار�ضة 

بالن�ضبة  اأما  العقوبات.  قانون  من   )6(  586 للمادة 

مل  كونه  براءته  املحكمة  فاأعلنت  للزبون-الزوج، 

يفيد  دليل  اأي  امللف  معطيات  كافة  من  ينه�ص 

على  بل  لل�ضحية،  الدعارة  ت�ضهيل  على  اإقدامه 

وقف  على  عليها  واأ�ضر  بها  بالإقرتان  قام  العك�ص 

الدعارة.  عملها يف 

للضحية  العقاب  من  االعفاء 
الجنس  بائعة 

اأنه تبعا ل�ضدور   ،
3
كما مت الإ�ضارة اإليه يف مقال �ضابق

مت   ،2011 العام  يف  بالأ�ضخا�ص  الإجتار  معاقبة  قانون 

والتي  العقوبات  قانون  من   )6(  586 املادة  اإ�ضافة 

تعفي �ضحية الإجتار بالأ�ضخا�ص من العقاب يف حال 

اأثبتت اأنها اأرغمت على ارتكاب اأفعال معاقب عليها 

للمراأة،  القانونية  احلماية  تعزيز  مت  وعليه  القانون.  يف 

طبيعة  يف  بالنظر  ال�ضلطات  اإلزام  جلهة  �ضيما  ل 

ولكن على  )امل�ضغلني(.  التّجار  وبني  بينها  العالقات 

لالإكراه  ال�ضحية  املراأة  ظّلت  التغيري،  هذا  من  الرغم 

ال�ضرية  الدعارة  ملمار�ضة  حتاكم  اجل�ضدي  اأو  املعنوي 

ك�ضحية.  �ضفتها  اإثبات  من  بالرغم 

ل�ضحايا  بالن�ضبة  حالياً  املتبع  الق�ضائي  فالتّوجه 

العقابية  املقاربة  يغلب  اجلن�ضي  ال�ضتغالل 

اإخ�ضاعهن  اإىل  يوؤدي  فهو  احلمائية.  املقاربة  على 

اإىل  ي�ضتغّلهن  من  جانب  اإىل  امل�ضرتكة  للمحاكمة 

على  "اإرغامها"  مدى  من  املحكمة  تثبت  حني 

الفعل. ويف الق�ضية الراهنة، اأحيلت )غيابيا( الزوجة 

ظنينة  باعتبارها  اجلنايات  حمكمة  اأمام  املحاكمة  اإىل 

523 عقوبات، و�ضدر  للمادة  وفقا  الدعارة  ملمار�ضتها 

من  الرغم  على  وذلك  غيابية،  توقيف  مذكرة  بحقها 

من  واملعنوي  اجل�ضدي  للعنف  بتعر�ضها  الزوج  اإفادة 

للممار�ضة  رف�ضها  حال  يف  )التّجار(  املتهمني  قبل 

الدعارة. 

ي  شار للزبون  البراءة  لكن 
لجنس ا

اللبناين  القانون  اأن  اأخرى،  دول  قوانني  على عك�ص 

بل  اجلن�ص،  �ضاري  اأو  طالب  اأي  الزبون  م 
ّ
يجر ل 

اخلدمات  تقدم  التي  املراأة  اأي  اجلن�ص  بائعة  م 
ّ
يجر

بو�ضعية  الن�ضاء  ي�ضع  اأمر  وهو  بدل.  مقابل  اجلن�ضية 

حيث  خا�ص،  ب�ضكل  الزبائن  جتاه  قانونية  ه�ضة 

من  اخلوف  دون  وتهديدهن  ا�ضتغاللهن  باإمكانهم 

يعر�ص  عندما  جرمية  يرتكب  ل  فالزبون  العقاب. 

على امراأة املال مقابل اجلن�ص، بل هي التي ترتكب 

العر�ص. توافق على  اجلرمية عندما 

ويف درا�ضة للمحاكمات املتعلقة بالدعارة بني العامني 

جتهيل  على  وا�ضحة  موؤ�ضرات  راأينا  و2011،   2005

ف 
ّ
التعر وعدم  واملحاكمة  التحقيقات  خالل  الزبون 

الإدعاء  فيها  مت  التي  النادرة  احلالت  يف  اأما  عليه. 

اإىل  الأحكام  هذه  فقد خل�ضت جميع  الزبائن،  على 

هذه  يف  ح�ضل  كما  متاماً  م�ضوؤولية  اأي  من  تربئتهم 

يف  دورهم  احتمال  اإىل  اإ�ضارة  اأي  دون  الق�ضية، 

الدعارة. ت�ضهيل  اأو  ال�ضرتاك 

الزبون  القانوين  التوّجه  هذا  ي�ضاعد  املقابل،  يف 

الإجتار  ق�ضايا  يف  هام  دور  للعب  اجلن�ص(  )طالب 

بالب�ضر، وذلك من اأجل حتفيزه على اإبالغ ال�ضلطات 

على  تعمل  التي  ال�ضتغالل  �ضبكات  وك�ضف 

الن�ضاء حني م�ضادفتها وذلك دون اخلوف  ا�ضتغالل 

من  ي�ضتفيد  اأن  الزبون  باإمكان  كما  التوقيف.  من 

الأوىل  للمرة  اأدخل  الذي  ال�ضهود  حماية  برنامج 

الإجتار  قانون مكافحة  2011 �ضمن  العام  لبنان يف  يف 

بالأ�ضخا�ص. 

القضاء أمام  بالبشر  اإلتجار  ضحايا  بيروت: تهميش  في  الجنايات  محكمة  أمام  الجنسي  االستغالل 
البراءة للزبون وإعفاء الضحية من العقاب 

   نزار �ضاغية وغيدة فرجنية، الدعارة جرمية اأخالقية ام جرمية ا�ضتغالل؟ . 1

قراءة قانونية لق�ضايا 228 مدعى عليهّن بجرم الدعارة ال�ضرية، منظمة كفى 

عنف وا�ضتغالل، 2013، �ص 36

  املر�ضد املدين ل�ضتقاللية الق�ضاء و�ضفافيته، قرار ق�ضائي مميز جلنايات . 1

بريوت: ل عقاب على ال�ضحية املرغمة على ممار�ضة الدعارة، املفكرة 

القانونية، العدد 53، �ضباط 2018.

   احلكم رقم ال�ضادر بتاريخ 2015/12/28 عن حمكمة اجلنايات يف . 2

بريوت املوؤلفة من الرئي�ص جممد مظلوم وامل�ضت�ضارين هاين احلّبال وب�ضام 

احلاج

   املر�ضد املدين ل�ضتقاللية الق�ضاء و�ضفافيته، مذكور اأعاله. . 3

الضحية، أي حماية؟ الضحية، أي حماية؟
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إلهام برجس 

�ضغلت  احلايل،  العام  من  الفائت  ني�ضان  �ضهر  خالل 

ق�ضة العاملة الأثيوبية لين�ضا ليليزا نا�ضطني وجمعيات 

بعدما  حتديداً  ذلك  كان  الإن�ضان.  بحقوق  معنية 

اأنها  امل�ضت�ضفى  من  �ضّورته  فيديو  يف  ال�ضابة  اأخربت 

يف  احلرية  من  واحلرمان  والعنف  للتعذيب  تتعر�ص 

اأ�ضهر،  طوال  اأجرها  تتقا�َص  مل  واأنها  كفالئها،  منزل 

وهي ل تعلم اإن كان يتم حتويل راتبها اإىل بالدها فعاًل 

اأم ل. هذه الق�ضة �ضرعان ما حتولت اإىل اإعتذار لين�ضا 

من اأ�ضحاب عملها، فور اإعادتها اإىل منزل كفالئها.

اإخبارها  عن  لين�ضا  تراجع  ظروف  تلّف  التي  ال�ضبابية 

جور"  لو  "اللوريون  دفع  كفالئها،  �ضد  الأول  امل�ضور 

للتقدم باإخبار يفيد اأنها �ضحية اإجتار بالأ�ضخا�ص، اإثر متابعة 

 حتقيق الأمن العام يف هذا املجال اإنتهى 
1
اجلريدة للق�ضية.

التحقيق الذي فتحه الأمن الداخلي.  نتيجة  اإىل نف�ص 

الفيديو  يف  اإخبارها  عن  لين�ضا  تراجع  وّثقا  فالتحقيقان 

كفالئها  معاملة  وتاأكيد  امل�ضت�ضفى،  يف  امل�ضور  الأول 

التحقيقات  اإليها  تو�ضلت  التي  النتيجة   
2
لها. احل�ضنة 

بقيت حمل ت�ضاوؤلت كثرية، ل �ضيما لناحية ال�ضمانات 

التي ح�ضلت عليها لين�ضا خالل الإ�ضتماع اإىل اإفادتها 

ب�ضفتها "�ضحية حمتملة" جلرمية اإجتار بالأ�ضخا�ص. وباحلد 

خرجت من منزل كفالئها الذين اإتهمتهم 
ُ
الأدنى ما اإذا اأ

يف البداية، اأم اأنها ما تزال مقيمة معهم حتى الآن. هذا 

احلكومية  غري  املنظمة  اإمتناع  ظل  يف  تفاقم  الغمو�ص 

املتابعة للق�ضية عن الإجابة على هذه الت�ضاوؤلت، واأي�ضاً 

 
3
عن تو�ضيح الدور الذي لعبته حلمايتها.

الت�ضاوؤل  تثري  حالت  عن  منوذجاً  لين�ضا  ق�ضية  ت�ضكل 

حول مدى فعالية احلماية التي تتمتع بها �ضحايا الإجتار 

بالأ�ضخا�ص، وما اإذا كانت جميعها حتظى بها. اأبعد من 

على  ال�ضحايا،  قدرة  ب�ضاأن  للت�ضاوؤل  تدفع  هي  ذلك، 

وهم  منهم،  الأجانب  وبخا�ضة  الق�ضاء،  اإىل  الو�ضول 

عادًة ما يرتبط حل ق�ضاياهم برتحيلهم. م�ضائل حتتاج  

لتاأمني  املتبعة  الآليات  لفهم  اأو�ضح  ب�ضكل  اإىل حتديد 

هذه احلماية، وكذلك اإىل حتديد دور اجلهات امل�ضاركة 

يف تطبيقها. 

غري  منظمات  خم�ص  "املفكرة"،  قابلت  الغاية  لهذه 

ل�ضحايا  واحلماية  الدعم  تاأمني  على  تعمل  حكومية، 

ق�ضايا  يف  وقائية  برامج  تنفذ  اأو  بالأ�ضخا�ص،  الإجتار 

مت�ضلة بهذا املجال، هي "دار المل، عدل وحمة، كفى 

عنف واإ�ضتغالل، اإنرت�ضو�ص، وعامل". حيث ات�ضح اأن 

على  امللف  هذا  عبء  حتمل  احلكومية  غري  املنظمات 

م�ضوؤوليتها  تتحمل  عديدة  �ضعوبات  ظل  يف  كاهلها 

اجلهات احلكومية. 

الحكومية:  غير  المنظمات 
صعوبة ردم الهوة الرسمية

الإجتار  ومكافحة  املهاجرين  دعم  برنامج  من�ضقة  ت�ضع 

مع  حديث  يف  مهنا  زينة  عامل  موؤ�ض�ضة  يف  بالب�ضر 

"املفكرة" "غياب اآلية حماية موحدة من قبل اجلهات 

الأوىل  املرتبة  يف  الإجتار"  �ضحايا  حلماية  الر�ضمية 

�ضمن  ال�ضعوبات التي تواجه عملها. "ما نحتاجه هو 

هنالك حماية  تكون  اأن  واأق�ضد  ر�ضمية،  تاأمني حماية 

العدل  بوزارتي   
ّ
متر حمكمة  حلقة  �ضمن  متكاملة 

وال�ضوؤون الجتماعية وتنّفذ عرب الأمن العام والداخلي 

موهانة  املحامية  تقول  احلكومية"،  غري  واملنظمات 

اإ�ضحاق من جمعية كفى عنف واإ�ضتغالل. هذا النق�ص 

اجلوهري، يوؤدي اإىل تقييد دور الأجهزة املعنية ل�ضيما 

الإجتار  جرائم  مكافحة  والق�ضاء- يف  العدلية  ال�ضابطة 

بالأ�ضخا�ص. 

باملنال  لي�ص  حُمكمة  اآلية  اإىل  الو�ضول  اأن  مهنا  تعترب 

ال�ضعب، ل �ضيما اأن "الأر�ضية موجودة، وكل ما يجب 

اإن�ضاء وحدة  فعله هو البناء عليها". وهي ت�ضيف"اأَن  

اجلهات  كل  جتمع  بالأ�ضخا�ص  الإجتار  جرائم  ملكافحة 

ح�ضر  اإىل  اأي�ضاً  يحتاج  لكنه  جداً،  مهم  اأمر  املعنية 

الإخت�ضا�ص بها، وتعزيز معرفة العاملني �ضمنها بالن�ضبة 

املوجب  اإىل  اإ�ضحاق  ت�ضري  الناحية  لهذه  للحماية". 

الذي يحّمله القانون لوزارة العدل بـ "توقيع اإتفاقيات 

النق�ص  بالتايل  باآليات احلماية".  تتعلق  مع اجلمعيات 

"كفى  اأن  يتبني  حيث  القانون،  بتطبيق  يتعلق  هنا 

حاولت اأن ت�ضل اإىل مثل هذه الإتفاقية لكن العمل مع 

الوزارة ل يتقدم حتى الآن، ويف كل مرة تقف الإتفاقية 

عند مرحلة تدقيق".

املتعلق  املر�ضوم  اإقرار  منذ  العدل،  وزارة  اأن  ُيلحظ 

وموؤ�ض�ضات  جمعيات  مع  التعاقد  �ضروط  "حتديد  بـ 

واأ�ضول  بالأ�ضخا�ص  الإجتار  �ضحايا  وحماية  م�ضاعدة 

تقدمي امل�ضاعدة" مل توّقع �ضوى اإتفاقية واحدة ملكافحة 

جرمية الإجتار بالأ�ضخا�ص مع جمعية كاريتا�ص، دخلت 

20154. غري اأن هذه 
حيز النفاذ بتاريخ 2 كانون الثاين 

الإتفاقية مل جُتدد، فانتهت مفاعيلها بعد �ضنة واحدة. 

على �ضعيد املديرية العامة لالأمن العام، ووفقاً ملعلومات 

وقعت  قد  فاإنها  "املفكرة"،  الأخرية  اجلهة  بها  زودت 

اإجراءات  بنودها  تت�ضمن   
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تفاهم مذكرة  كاريتا�ص  مع 

حماية ال�ضحايا. وتنطوي هذه الإجراءات على "اإن�ضاء 

املطلقة واحلماية  بال�ضرية  يتمتع  بال�ضحايا  ماأوى خا�ص 

كما  لالإجتار   حمتملة  �ضحية  اأي  معاملة  الظاهرة،  غري 

ال�ضحية  نقل  العك�ص،  اإثبات  حتى  ال�ضحية  تعامل 

كافة  اتخاذ  فورية،  ب�ضورة  الأمان  بيت  اإىل  املحتملة 

الجراءات املتعلقة بتاأمني احلماية الإجتماعية لل�ضحية 

وغريها،  والنف�ضية  وال�ضحية  الجتماعية  الرعاية  من 

اأرفع  وفق  ال�ضحية  مع  املخت�ضة  التحقيقات  اإجراء 

املعايري، تتمثل هذه الإجراءات بوجود حمام ومر�ضدة 

اإجتماعية ومندوبة ال�ضفارة ومرتجمة، اإبقاء ال�ضحية يف 

بيت الأمان اإىل حني اإنهاء كامل اإجراءات املحاكمة". 

تكري�ص  من  اإ�ضحاق،  وفق  "كفى"،  متكنت  باملقابل، 

�ضيغ تعاون مع الأمن العام والأمن الداخلي مبنية على 

يتم حتويل  الإتفاقات  بناًء على هذه  �ضفهية.  اإتفاقيات 

�ضحايا الإجتار اإىل املاأوى التابع لكفى، والذي ل يعلم 

مبكانه اإل اجلهتان املذكورتان. امل�ضتند املكتوب الوحيد 

يف هذا ال�ضياق هو "كتاب م�ضرتك توقعه كل من كفى 

بالإحالة، �ضيغته موحدة بني كل  تقوم  التي  واملديرية 

كانت  حال  يف  باملقابل،  العدلية".  ال�ضابطة  وحدات 

العدلية،  ال�ضابطة  قبل  من  حتّول  اأجنبية ومل  ال�ضحية 

العام،  الأمن  مع  �ضفهي  اإتفاق  على  "بناًء  كفى  تقوم 

باإبالغه عن وجودها يف املاأوى ال�ضري". هذه التفاقات 

جن�ضيات  من  ال�ضحايا  لناحية  خا�ص  ب�ضكل  "تفيد 

اأجنبية يف حال خمالفة �ضروط الإقامة، فال يتم توقيف 

ال�ضحية ما دامت تلتزم البقاء يف املاأوى". لكن عدم 

منح ال�ضحايا اإقامات قانونية يجعلهن حبي�ضات املاأوى: 

على  املاأوى،  مالزمة  على  �ضحية  اأي  جترب  ل  "كفى 

حال  يف  توقيفها  عدم  لها  ت�ضمن  اأن  ت�ضتطيع  ل  اأنها 

حرية  ولها  فقط  املخاطر  عن  نخربها  نحن  خروجها. 

املاأوى  مالزمة  تختار  ما  عادة  بالطبع،  لكن  القرار. 

والتنازل عن حقها بالتنقل، لأنها ل متلك خيارات اآمنة 

اأخرى" تقول اإ�ضحاق. 

اإيجاد  حتاول  وهي  ماأوى.  متلك  ل  جهتها  من  عامل 

مهّنا  تقول  الإقامات.  مو�ضوع  يف  خمتلفة  ت�ضويات 

حرية  على  توؤثر  ل  عامل  تقدمها  التي  "احلماية  اأن 

ت�ضويات  اإىل  الو�ضول  على  نعمل  فنحن  العامالت، 

مع الأمن العام يف حالت خمالفة الإقامة للتنزيل من 

قيمة الغرامات، وت�ضديدها لإ�ضت�ضدار اإقامة لل�ضحية". 

هذه ال�ضعوبات وما تنتجه من تعطيل لآليات احلماية 

التي حتاول منظمات غري حكومية بناءها، ناجتة ب�ضكل 

ا�ضرتاتيجية  اإقرار  يف  احلكومة  تق�ضري  عن  اأ�ضا�ضي 

ملكافحة الإجتار. هذه ال�ضرتاتيجية تنتظر منذ �ضنوات 

 ويف ظل 
6
اإدراجها على جدول اأعمال جمل�ص الوزراء.

حول  عملي  "دليل  كتيب  يربز  باأمرها،  البت  عدم 

قبل  من  املن�ضور  بالأ�ضخا�ص"  الإجتار  جرمية  مكافحة 

معهد حقوق الن�ضان يف نقابة املحامني يف بريوت. وقد 

اإعداده كل اجلهات احلكومية املعنية: وزارة  �ضارك يف 

الإجتماعية،  ال�ضوؤون  والبلديات،  الداخلية  العدل، 

العام واملجل�ص  الداخلي، والأمن  الأمن  العمل، قوى 

الأعلى للطفولة". 

اإىل  مبا�ضرًة  ي�ضري  عنوان  اأي  الدليل  يت�ضمن  ل 

�ضمانات متفق عليها اأو اآليات لتاأمني الدعم واحلماية. 

ولكن ميكن الإ�ضتدلل من خالله على احلد الأق�ضى 

اإليها يف الوقت  اأن ت�ضل  للحماية التي ميكن لل�ضحية 

ت�ضاأل  "هل  �ضوؤالني:  الدليل  يت�ضمن  حيث  احلايل. 

ال�ضحية  ت�ضتفيد  هل  للقانون؟  ال�ضحية عن خمالفتها 

الدليل  �ضمن  عليهما  والإجابة  م�ضاعدة؟".  اأية  من 

 589 املادة  من  و9    8 البنود  مب�ضمون  هي  نف�ضه 

الجتار  قانون  مبوجب  امل�ضافة  العقوبات  قانون  من 

 ينطوي البندان 8 و9 على الإ�ضكاليات 
7
بالأ�ضخا�ص.

فالبند  احلماية.  اإىل  الإجتار  و�ضول �ضحية  اجلوهرية يف 

تثبت  اأن  اإجتار،  بكونها �ضحية  امل�ضتبه  ي�ضرتط على   8

وهو   
8
للقانون. املخالف  بالفعل  للقيام  اإرادتها  اإنعدام 

اأمر �ضبه م�ضتحيل بالن�ضبة لل�ضحية التي عادة ما يكون 

 9 البند  اأما  باجلاين.  مرتبطا  احلماية-  قبل   - م�ضريها 

فيحّمل عبء  امل�ضاعدة واحلماية ملوؤ�ض�ضات وجمعيات 
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متخ�ض�ضة حتال اإليها ال�ضحية بقرار ق�ضائي.

ل  اأنه  حيث  الدليل،  هذا  �ضه 
ّ
يكر جديد  فراغ  وهنا 

اأي حل عملي ي�ضكل �ضمانة ملثول ال�ضحية  يت�ضمن 

اأمام الق�ضاء.

قصص  يعرف  ال  القضاء 
يا لضحا ا

اأوىل اإنعكا�ضات غياب اآليات احلماية الر�ضمية، تربز يف 

حديث اإ�ضحاق حول منح الإقامات لل�ضحايا الأجانب. 

فعدم منح القامات ل يوؤدي فقط اإىل خ�ضارتهن حرية 

التنقل، اإمنا يخ�ضرن قدرتهن على اإكمال املحاكمة. وفقاً 

ل�ضحية  اإقامة  مبنح  العام  الأمن  يلتزم  "ل  اإ�ضحاق:  لـ 

الأحيان  بع�ص  يف  منحها  حال  ويف  تلقائياً،  الإجتار 

فتكون ملدة �ضهر، ويف اأكرث احلالت فجاجة مثل ق�ضية 

يفاقم  ما  اأ�ضهر".  ثالثة  ال�ضحايا  منحن  موري�ص  �ضي 

هذه امل�ضكلة هو اأن "الق�ضاء يرف�ص ممار�ضة �ضالحياته 

اإىل الأمن  الطلب  اإقامة، وهو يحيل هذا  ال�ضحية  مبنح 

توؤكد  الأحوال،  مطلق  يف  فيه".  القرار  ليتخذ  العام 

بالبقاء  لها  ت�ضمح  اإقامة  مٌتنح  "ل  ال�ضحية  اأن  اإ�ضحاق 

اإىل حني اإنتهاء املحاكمة، ول حتى اإىل حني مثولها اأمام 

قا�ضي التحقيق". 

تتو�ضل  التي  الت�ضويات  توؤدي  ل  نف�ضه  ال�ضعيد  على 

اإىل  بالو�ضول  ال�ضحية  حق  حماية  اإىل  عامل  اإليها 

اإليها  اإن احللول التي يتم التو�ضل  ملهنا،  العدالة. وفقاً 

املدة  فمتو�ضط  الق�ضائية.  الإجراءات  ببطء  "ت�ضطدم 

خم�ص  هي  الق�ضاء  اأمام  الق�ضية  خاللها  تبقى  التي 

اإىل بالدهن  العودة  يطلنب  ما  عادًة  وال�ضحايا  �ضنوات، 

حل  اإىل  عامل  تلجاأ  ما  "كثرياً  لذا  اأق�ضر".  وقت  يف 

اأنه  مهنا  ت�ضيف  باحلل".  الت�ضريع  بهدف  الو�ضاطة 

"بالن�ضبة لوجود العامالت اأمام الق�ضاء، امل�ضكلة اأنهن 

اأن يثبنت العك�ص.  كالن�ضاء يف ق�ضاياهن، مذنبات اإىل 

من هنا فاإن و�ضول العاملة اإىل حقها الآن يتعلق ب�ضرعة 

امللف ونزاهة القا�ضي وحياده، وحّل هذه امل�ضاألة يرتبط 

مبو�ضوع اإ�ضتقاللية الق�ضاء".

اأبعد  اإجتاهات  اأمام الق�ضاء تت�ضعب يف  اإ�ضكالية املثول 

الأقل خطورة  احلالة هي  فهذه  اأمامه.  املثول  من عدم 

حيث يكون قد اعرتف لل�ضحية ب�ضفتها هذه، وح�ضلت 

بالتايل على حد اأدنى من احلماية. باملقابل، ويف العديد 

ما  وهو  ب�ضفتها،  لل�ضحية  يعرتف  ل  قد  احلالت  من 

وترتاوح  للحالة.  وفقاً  تختلف  متباينة  نتائج  اإىل  يوؤدي 

اإجتار حمتملة"  "�ضحية  و�ضول  عدم  بني  النتائج  هذه 

اإىل احلماية باملطلق وتركها لعي�ضها يف الظروف نف�ضها، 

وهي احلالة املحتملة لـ "لين�ضا". كذلك قد يوؤدي عدم 

حيازة �ضفة ال�ضحية، اإىل تعر�ضها للتوقيف، وهو عادة 

بالن�ضبة  الإقامة  �ضروط  يح�ضل يف حالت خمالفة  ما 

اأن  ميكن  كما  برتحيلهم.  ينتهي  والذي  لالأجانب، 

اإعتبارها  عدم  اإثر  �ضجنها  اإىل حد  �ضحية  حالة  تتفاقم 

يف  للن�ضاء  بالن�ضبة  �ضيوعاً  الأكرث  احلالة  وهي  �ضحية. 

مبا�ضر  ب�ضكل  تنتج  الإحتمالت  الدعارة. هذه  جمال 

�ضيما يف  الذكر، ل  �ضابقي  و9   8 البندين  تطبيق  عن 

اأمام  املحتملة"  "ال�ضحية  فيها  متثل  التي  احلالت 

معني  اآخر  طرف  اأي  و�ضول  قبل  العدلية  ال�ضابطة 

باحلماية اإليها.  

تعدد  ظل  في  هشة  حماية 
يير لمعا ا

يتفاقم  احلماية  اإىل  ال�ضحية  و�ضول  عدم  اإحتمال 

هي  من  لتحديد  موحدة  معايري  وجود  عدم  ظل  يف 

اإىل  لإحالتها  موحدة  �ضيغة  ول  املحتملة،  ال�ضحية 

ل  لل�ضحية،  العدلية  ال�ضابطة  فت�ضنيف  احلماية. 

باحلماية.  معنية  اإىل جهات  لإحالتها  بال�ضرورة  يوؤدي 

املتعلقة  الداخلي  الأمن  قوى  جداول  تبينه  ما  وهذا 

بحالت الإجتار التي مت التحقيق فيها خالل الأعوام 

2015-2016 و2017. فهذه التحقيقات تظهر  اأن 24  

�ضخ�ضا من اأ�ضل 162 اأحيلت ب�ضكل مبا�ضر من قبل 

 : هي  باحلماية  معنية  جمعيات  اإىل  الداخلي  الأمن 

"انرت�ضو�ص"  ومنظمة  ن�ضاء(  )ثمانية  "كفى"  منظمة 

)11 امراأة(، كما اأحيلت �ضيدة لبنانية تعاين من اإعاقة 

جمعية  اإىل  جن�ضي  ا�ضتغالل  �ضحية  وقعت  عقلية 

عن  ف�ضاًل  البرتون.  يف  النور"  اإم  بيت  "ال�ضفينة، 

طفلة  اأخرى:  منظمات  اإىل  اأطفال  ثالثة  �ضّلم  ذلك، 

والدها  من  جن�ضي  ا�ضتغالل  �ضحية  وقعت  لبنانية 

حديثتا  وطفلتان  "ال�ضعراين"،  ميتم  اإىل  و�ضلمت 

"مارتا  جمعية  اإىل  �ُضلمتا  اأثيوبية  اأم  من  الولدة 

بيعهما  على  والدتهما  باإقدام  ا�ضتبه  بعدما  ومرمي" 

�ضمن  من  �ضحية   25 اأحيلت  باملقابل،  لبنانيني.  اإىل 

املتحدة  الأمم  مفو�ضية  اإىل   )162( نف�ضه  املجموع 

ل�ضوؤون الالجئني، وهي من �ضمن اجلهات التي حتيل 

املديرية  اأحالت  باملقابل،  املعنية.  املحلية  للمنظمات 

"بيت  اإىل  حمتملة  �ضحية   150 العام  لالأمن  العامة 

اخلدمة  يف  العامالت  من  لكاريتا�ص،  التابع  الأمان" 

املنزلية وذلك نتيجة �ضكاوى تتعلق بالآتي: عدم دفع 

وطعن  و�ضرب  )تعذيب  اجل�ضدي  والعنف  الأجور 

)اغت�ضاب  اجلن�ضي  وال�ضتغالل  وتهديد(  واإيذاء 

والحتجاز  وحتر�ص(  الدعارة  ممار�ضة  على  واإرغام 

القا�ضرات  وعمل  واملر�ص  والإجها�ص  واحلمل 

و�ضوء  الكفالء  وتعدد  العمل  وكرثة  املعاملة  و�ضوء 

اأحيل  وقد  الت�ضال.  من  واملنع  ال�ضتخدام  وجهة 

27 منهن، من  لـ  بالن�ضبة  املخت�ص  الق�ضاء  اإىل  امللف 

�ضمنهم خم�ضة ملفات تتعلق بعدم دفع الأجور. هذا 

كان  اإذا  عما  وا�ضحة  معلومات  للمفكرة  تتوفر  ومل 

املعرو�ضة  املحتمالت  ال�ضحايا  150 هو جممل  العدد 

ق�ضاياهن اأمام الأمن العام. 

املعنية  املنظمات  اإىل  ي�ضلون  ال�ضحايا  فاإن  ذلك،  اإىل 

ملا ورد يف مقابالت  وفقاً  اأبرزها  اأخرى  باحلماية بطرق 

املفكرة: جلوء ال�ضحية نف�ضها اإىل املنظمة، اإحالتها من 

الأمم  ل�ضيما  دولية  اأو  حملية،  اأخرى  جمعيات  قبل 

اأفراد يبلغون عن احلالة. يف  اإت�ضال من قبل  املتحدة، 

هذه احلالت، اأي عندما ل تكون ال�ضحية حمالة من 

بتعريف  املتعلقة  املعايري  تعدد  ثغرة  تربز  ر�ضمية،  جهة 

املنظمات  قبل  من  املعتمدة  بالب�ضر  الإجتار  �ضحية 

املعنية. 

ومبجرد  "العامالت،  اأن  "كفى"  تعترب  فبينما 

خ�ضوعهن لنظام الكفالة، ي�ضبحن �ضحايا حمتمالت 

لالإجتار بهن"، فاإن "عامل"  ل تتفق مع هذه الوجهة. 

ن�ضبة  اأكرب  اأن  العام يعترب  "الأمن  اأن  اإىل  وت�ضري مهّنا 

املنزلية،  اخلدمة  يف  العامالت  بني  هي  اإجتار  �ضحايا 

الكفالة  نظام  بني  مبا�ضر  رابط  ل  اإلينا  بالن�ضبة  لكن 

على  حالة  كل  مالحقة  نف�ضل  لذا  الإجتار،  وجرائم 

اأنها �ضحية اإجتار".  حدة من من�ضئها لنتاأكد 

اأنها  مهّنا  الدعارة، فرتى  الن�ضاء يف جمال  لناحية  اأما 

بني  فتطابق  اإ�ضحاق  اأما  وا�ضحة".  اإجتار  حالة  "اأكرث 

اأن "املراأة يف هذا املجال  الدعارة وبني الإجتار معتربًة 

�ضحية اإجتار �ضواء قالت اأنها كانت جمربة على ممار�ضة 

العمل".  بهذا  القيام  على  وافقت  اأنها  اأم  اجلن�ص، 

لهذه الناحية، ل تتفق امل�ضاعدة الإجتماعية يف "دار 

اأن  تعترب  الإجتاه حيث  �ضقرا مع هذا  اأبو  المل" هبة 

تختلف  لكنها  احلال  بطبيعة  اإ�ضتغالل  فيها  "الدعارة 

"عاملة  اأن  الأمل"  "دار  تعترب  وهنا  الإجتار".  عن 

حمتجزة  كانت  حال  يف  اإجتار  �ضحية  تكون  اجلن�ص 

مقابل عملها،  املال  اأو يف حال كانت ل حت�ضل على 

يكون  الدعارة  يف  عمل  �ضخ�ص  كل  لي�ص  ولكن 

مقاربة  اأن  اإىل  الإ�ضارة  من  بد  وهنا ل  اإجتار".  �ضحية 

اأبو �ضقرا ل تتفق مع القانون الذي يبقى اأكرث اإت�ضاعاً 

املقابلة،  جراء  فهمه  ميكن  ما  اأن  اإل  الناحية.  لهذه 

عدم  فهو  مقاربتها،  من  الأمل"  "دار  تريده  ما  جلهة 

كل  ي�ضمل  هو  اإمنا  �ضحايا،  بامل�ضّنفات  عملها  ح�ضر 

ل  اللواتي  فيهن  مبا  الدعارة،  جمال  يف  العامالت 

تنطبق عليهن معايري �ضحية الإجتار. 

من  �ضومان  لينا  املحامية  تلفت  ثالث،  �ضعيد  على 

العديد  يف  اإلتبا�ص  وجود  "اىل  ورحمة  عدل  جمعية 

بالأ�ضخا�ص  الإجتار  اإمكانية  لناحية  احلالت  من 

الذين يتم تهريبهم من �ضوريا اإىل لبنان حالياً، حيث 

يتم ابتزازهم وا�ضتغالل احتياجاتهم ورغبتهم بدخول 

اأو  خمدرة  مواد  تهريب  البع�ص  على  فيفر�ص  لبنان، 

مزورة". م�ضتندات 

و�ضول  اأ�ضاليب  تعدد  مع  املعايري،  تعدد  يتقاطع  اإذن 

اأمام  جديدة  عقبة  لتنتج  ال�ضحايا،  اإىل  املنظمات 

ب�ضكل خا�ص  املحتملني،  ال�ضحايا  الكثري من  حماية 

هي  املنظمة  معايري  فيها  تكون  التي  احلالت  يف 

الركيزة الأ�ضا�ضية التي حتدد ما اإذا كانت اأمام �ضحية 

حتديد  يتم  ما مل  �ضبطها  ميكن  ل  م�ضاألة  ل.  اأم  اإجتار 

ال�ضحايا  حلماية  وا�ضحة  اآليات  �ضمن  موحدة  معايري 

والإ�ضرتاك يف هذه املهمة.

أيضًا تمّول  ال  الحكومة 
عما  الذكر،  �ضابق  الدليل  اإجابة  من  الثاين  اجلزء 

البند  هو  م�ضاعدة،  من  ت�ضتفيد  ال�ضحية  كانت  اإذا 

ين�ص  وهو   
10

العقوبات. قانون  من   586 املادة  من   10

الإجتار  جرائم  عن  املتاأتية  الأموال  "ت�ضادر  اأن  على 

وزارة  لدى  خا�ص  ح�ضاب  يف  وتودع  بالأ�ضخا�ص، 

ين�ص  كما  ال�ضحايا".  مل�ضاعدة  الجتماعية  ال�ضوؤون 

املر�ضوم املتعلق بتعاقد وزارة العدل مع املنظمات غري 

اجلمعية  مهام  التفاق  يف  "حتدد  اأن  على  احلكومية 

التي  املالية  وامل�ضاهمة  تنفيذها  و�ضروط  املوؤ�ض�ضة  اأو 

 
ّ

اآليتي اأن  واحلال   ." �ضنوياً العدل  وزارة  لها  تقدمها 

اأي  وجود  عدم  ظل  يف  تقريباً،  معطلتان  التمويل 

ال�ضندوق  اإن�ضاء  وعدم  حاليا  املفعول  �ضارية  اتفاقية 

لدى وزارة ال�ضوؤون الجتماعية.

ين�ضاأ  اأن  القانون  مبوجب  "يفرت�ص  اأنه  اإ�ضحاق  تقول 

اإىل  يحتاج  وهو  ال�ضحايا،  م�ضاعدة  ميّول  �ضندوق 

هذا  بعد".  �ضدوره  عن  لدي  معلومات  ل  مر�ضوم 

وت�ضري كل من جمعيات عامل، وكفى ودار الأمل اإىل 

الأ�ضا�ضية  ال�ضعوبات  املالية، كواحدة من  ال�ضعوبات 

كامل  اإلقاء  نتيجة  وذلك  لل�ضحايا.  احلماية  تاأمني  يف 

املجال.  املنظمات غري احلكومية يف هذا  العبء على 

فالدولة  ر�ضمي  دعم  يوجد  "ل  اأنه  اإ�ضحاق   تقول 

التمويل  لناحية  اجلمعيات  على  الثقل  كل  تركت 

اإ�ضكالية  املالية  امل�ضاألة  ت�ضكل  وفيما  والقدرات". 

لكفى،  التابعة  املاآوي  �ضمن  احلماية  تاأمني  لناحية 

"اإن�ضاء  اأمام  "عامل"  لـ  بالن�ضبة  عقبة  ت�ضكل  فاإنها 

حمايتهن  يوؤمن  مال  راأ�ص  ال�ضحايا  منح  اأو  م�ضاريع 

ما  فعادًة  الإقت�ضادي".  تاأهيلهن  برامج  اإنتهاء  بعد 

بهذه  اإقت�ضادياً  ال�ضحايا  "متكني  اإىل  عامل  تعمد 

الطريقة، لكن الأمر يرتبط بقدراتنا املادية". 

متتد  التمويل  اأن م�ضكلة  �ضقرا،  اأبو  تو�ضح  من جهتها 

حد  على  عليه  واحل�ضول  معه،  التعامل  كيفية  اإىل 

على  تدفع  طائلة  مبالغ  وهناك  فرتة،  "منذ  �ضواء: 

فيما  هناك،  من  كادر  وتدريب  هنا  من  دليل  اإ�ضدار 

اإىل  ال�ضحايا".  مع  املبا�ضر  للعمل  التمويل  ينخف�ص 

بتمويل  خا�ضة  �ضعوبات  عن  �ضقرا  اأبو  تتكلم  ذلك 

ن�ضاء عامالت  ت�ضتقبل  "فدار الأمل  الوقائي،  العمل 

الإجتماعية  امل�ضورة  لهن  وتقدم  الدعارة  جمال  يف 

هذا  متويل  لكن  القت�ضادي،  والتاأهيل  وال�ضحية 

عامالت  على  الو�ضمة  ب�ضبب  ينخف�ص  العمل 

اجلن�ص". 

يبلغ  من  يحصد  ماذا 
الحماية؟ 

التي  اخلم�ص  اجلمعيات  توؤديه  الذي  الدور  يرتاوح 

به جميعة  ت�ضطلع  ما  وهو  الوقاية،  بني  املفكرة  قابلتها 

"دار المل"، املتابعة النف�ضية والقانونية والإجتماعية 

"عدل وحمة  توؤمنه  ما  وهو  الإجتار،  وال�ضحية �ضحايا 

وكفى وانرت�ضو�ص وعامل".

هذه املتابعة ت�ضتمر وفقاً لكل اجلمعيات خالل مرحلة 

كافية ل تكون ال�ضحية بعدها معر�ضة للخطر. وترتكز 

تهدف  تاأهيل  لربامج  ال�ضحايا  اإخ�ضاع  اإىل  جميعها 

كفى  وحدها  واقت�ضادياً.  اجتماعياً  ال�ضحية  لتمكني 

من بني اجلمعيات اخلم�ص، تدير ماأوى لإقامة �ضحايا 

جمعيات  اأن  اإىل  ي�ضار  باملقابل،  �ضري.  وهو  الإجتار 

بالدور  يقوم  ماأوى  متلك  فهي  كاريتا�ص،  منها  اأخرى، 

نف�ضه، لكن التوا�ضل معها تعذر لأ�ضباب خمتلفة. 

برامج  تفعيل  تعمل على  الأمل، فهي  دار  لناحية  اأما 

بالأ�ضخا�ص".  اإجتار  الوقوع �ضحايا جلرم  "الوقاية من 

خا�ضة  دعم  برامج  تنفذ  اجلمعية  اأن  �ضقرا  اأبو  تقول 

اإىل  الو�ضول  من  حمايتهم  اإىل  تهدف  بالأطفال 

على  "التدريب  تت�ضمن  وهي  اإ�ضتغالل.  مراحل 

يف  والنخراط  املدر�ضة  وتدعيم  الذاتية،  احلماية 

العنف  على  التوعية  جانب  اإىل  ترفيهية،  ن�ضاطات 

�ضد الأطفال". اما لناحية الن�ضاء يف جمال الدعارة، 

اأولوية،  ي�ضكل  اإ�ضتقبالهن  اأن  اجلمعية  فتعترب 

يف  الإنخراط  خلطر  املعر�ضات  الن�ضاء  اأي�ضاً  وت�ضتقبل 

والن�ضاء  املعنفات،  الن�ضاء  اأو  العمل،  من  النوع  هذا 

بعد خروجهن من ال�ضجن. 

مركزها  اإىل  يلجاأن  "الن�ضاء  اأن  �ضقرا  اأبو  تقول 

�ضحية  اأو  قانونية  تكون  قد  ما  خدمة  على  للح�ضول 

اأماكن  اإليها يف  اأو اجتماعية، ل تتمكن من الو�ضول 

اأن  ت�ضيف  الجتماعية".  الو�ضمة  ب�ضبب  اخرى 

تقييم  دون  من  اخلدمات  تقدم  اآمنة  م�ضاحة  "وجود 

اأو ا�ضرتاط كونها �ضحية اإجتار، وبعيداً عن اأي اأحكام 

اإىل  التحول  من  الن�ضاء  وقاية  اإىل  يوؤدي  م�ضبقة، 

للدعارة،  ممار�ضتهن  حالت  يف  حتى  لالإجتار  �ضحايا 

املعنى". بهذا  وحمايتهن 

اإلتجار:  ضحايا  حماية  تعيق  عقبات 
الحكومي والتمويل  الرسمية  اآلليات  غياب 

هذه الصعوبات وما 
تنتجه من تعطيل 

آلليات الحماية التي 
تحاول منظمات 

غير حكومية 
بناءها، ناتجة 

بشكل أساسي عن 
تقصير الحكومة في 

إقرار استراتيجية 
لمكافحة اإلتجار. 

إحتمال عدم 
وصول الضحية إلى 

الحماية يتفاقم 
في ظل عدم وجود 

معاييير موحدة 
لتحديد من هي 

الضحية المحتملة، 
وال صيغة موحدة 

إلحالتها إلى 
الحماية. 

جتدون املقالة بن�ضختها  الكاملة مع املراجع على املوقع الإلكرتوين للمفكرة

الضحية، أي حماية؟ الضحية، أي حماية؟

https://www.facebook.com/ThisIsLebanon961/videos/364572314019816/
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مع  �ضوريا  من   
1
�ضامية خرجت  ون�ضف،  �ضنة  نحو  منذ 

اأطفالها ال11، اأكربهم عمره 12 عاماً واأ�ضغرهم ر�ضيًع ل 

يتعدى عمره ال�ضهر، يعاين من ثقبني يف القلب. قررت 

املراأة بعدما تهدم منزلها يف ريف حلب وا�ضتحالت احلياة 

يف املنطقة، اأن ترتك زوجها املري�ص بال�ضكري، وقد برتت 

رجله بعدما ا�ضتّد عليه املر�ص، وانتقل للعي�ص يف ال�ضام. 

فيه  حتتمي   
ً
ملجاأ عن  باحثة  اللبنانية  الأرا�ضي  دخلت 

�ضهور من و�ضولها  بعد  اأطفالها من احلرب. متكنت  مع 

على  للح�ضول  املتحدة  الأمم  لدى  ا�ضمها  ت�ضجيل  من 

امل�ضاعدات. اإل اأنها، وبعد اأكرث من �ضنة على الت�ضجيل، 

تقول  كما  ُتذكر،  م�ضاعدات  اأّي  على  حت�ضل  مل 

ل"املفكرة"، رغم تكرار مراجعاتها للمكتب. 

اأي عمل لك�ضب  وفيما مل جتد املراأة ذات الـ 39 عاماً 

الرزق، ومل تلق اأّي م�ضاعدات، وجدت نف�ضها اأمام حٍل 

وحيٍد، وهو اخلروج اإىل ال�ضارع علها تبيع العابرين قوارير 

اإل ا�ضطحاب الأطفال  اأمامها،  اأنه ل خيار  تقول  املياه. 

معها مل�ضاعدتها: "واإل منوت جوعاً"، فاأربعة من اأطفالها 

تركوا املدر�ضة ب�ضبب عدم مقدرتها على دفع  40 األف 

عندما  الأوتوكار.  نقل  بدل  منهم  كل  عن  �ضهرياً  لرية 

قابلت "املفكرة" الوالدة يف ال�ضارع، كان يوجد حولها 5 

اأطفال، اأربعة ي�ضاعدونها يف بيع قوارير املياه، يرك�ضون اإىل 

ال�ضيارات عند توقف اإ�ضارات ال�ضري عّلهم يجدون زبوناً. 

ت�ضيف �ضامية، "اأحياناً ينام اأطفايل من دون ع�ضاء. اأما 

يف النهار، فهناك �ضاحب مطعم يف ال�ضارع املقابل يقوم 

باإطعام الأولد ب�ضكل يومي". 

"نعم،  تروي �ضامية معاناتها وتتكلم عن خماوفها قائلة: 

اأنهم يف خطر،  اأعلم  الأولد،  �ضالمة  �ضاألتموين عن  لو 

اأخاف عليهم من النا�ص فاأحياناً يتعر�ضون لالإهانة لكن 

ما العمل؟". تعي�ص �ضامية مع اأطفالها يف منزل مكون من 

غرفتني يف اأحد املخيمات الفل�ضطينية يف بريوت، تدفع 

الكهرباء  وا�ضرتاك  �ضهرياً،  لرية  األف   400 املنزل  اأجرة 

مئة األف لرية ب�ضبب انقطاع الكهرباء امل�ضتمر عن املخيم. 

وتلفت اإىل اأن عليها ديون تفوق الألفي دولراً عدا عن 

�ضامية  ر�ضيعها.اأطفال  لطبابة  للمال  امل�ضتمرة  حاجتها 

لي�ضوا وحدهم يف ذاك ال�ضارع. فهناك زميل لهم، يدعى 

�ضامل )ا�ضم م�ضتعار(. يقول ال�ضبي اأنه ترك املدر�ضة منذ 

عامني بعدما عجز والده عن اإيجاد فر�ضة عمل يف لبنان، 

�ضامل  يبيع  ال�ضرتزاق.  لأجل  ال�ضارع  يف  العمل  فبداأ 

لوالدته  الأموال  من  يجنيه  ما  ويعطي  املحارم،  اأكيا�ص 

لت�ضعهم يف "الطامورة". يوؤكد �ضامل اأن اأمواله يف اأمان 

فتاة  اأي�ضاً(،  م�ضتعار  )اإ�ضم  �ضارة  عك�ص  على  اأمه،  مع 

�ضورية مت�ضولة يف اأحد �ضوارع بريوت وعمرها ل يتعدى 

10 اأعوام. تظهر معاناة على وجهها ل جتدها عند الأطفال 

الآخرين. تقول اأن لديها عدة اأ�ضماء، يف املنزل ينادونها 

بغري الإ�ضم الذي ُتعرف فيه عن نف�ضها يف ال�ضارع. رمبا 

ف عن اإ�ضمها الفعلي، 
ّ
هناك من اأملى على الطفلة األ تعر

ل  الطفلة  لكن  بحياتها.  يتحكم  من  بوجود  يوحي  ما 

تتقن  التهرب من الإدلء باحلقيقة. اإذ لديها روايات تثري 

الرعبة يف نف�ص امل�ضتمع، نناأى عن الدخول يف تفا�ضيلها، 

موجوداً  كان  اإن  مل�ضغلها  هويتها  ك�ضف  دون  للحوؤول 

رجال  هناك  باأن  اأكدت  فالطفلة  للخطر.  ونعر�ضها 

ال�ضارع للت�ضول يومياً،  اإىل  النزول  لبنانيا يجربها على 

الأذى.  بها  يلحق 
ُ
واإل  املال  باإعطائه  امل�ضاء  يف  لتقوم 

تقول اأنها خائفة من النا�ص، فهي ل تفعل �ضيئاً يزعج 

اأحداً، اإمنا هناك من يذلها وير�ضقها بال�ضتائم. 

لدى �ضماع هذه الرواية، تطرح على  نف�ضك ت�ضاوؤلت ل 

بد منها، هل تعي�ص الطفلة حتت رحمة "�ضاوي�ص" ي�ضغل 

الأطفال يف ال�ضوارع وياأخذ مالهم؟ هل نحن اأمام �ضبكة 

اإجتار بالأطفال؟ مل ل؟ ففي كل مرة ُيطرح فيها مو�ضوع 

ت�ضّول الأطفال، تذهب الأحاديث عن ع�ضابات ومافيات 

الأموال.  حت�ضيل  لأجل  ال�ضوارع  اإىل  الأطفال  ُتر�ضل 

امل�ضروع  مديرة  ذكره  عن  تتحفظ  مل  الذي  الأمر  وهذا 

الجتماعية  ال�ضوؤون  وزارة  يف  الت�ضول  ملكافحة  الوطني 

ال�ضيدة �ضيما معاوية، اإذ اعتربت اأن القوى الأمنية مق�ضرة 

ُت�ّضغل  الت�ضول موؤكدة وجود ع�ضابات  يف �ضبط ظاهرة 

الأطفال، واأن هناك با�ضات تو�ضل الأطفال يومياً للعمل 

يف ال�ضارع.  واحلال اأنه غالباً ما تذهب حمالت مكافحة 

الت�ضول يف اجتاه توقيف الأطفال بدًل من مالحقة تلك 

اإما  ت�ضوًل  تكون  قد  املعرو�ضة  احلالت  فاإن  ال�ضبكات. 

فالإ�ضرتزاق،  ا�ضتغالل.  عن  ناجتا  ت�ضول  اأو  لال�ضرتزاق 

كما حالة املراأة واأولدها ال11 وال�ضبي �ضامل، وثانياً، حالة 

�ضارة التي من املرجح اأنها �ضحية �ضبكة ا�ضتغالل اأطفال، 

بح�ضب تفا�ضيل روايتها. 

األزمة  وليد  ليس  التسول 
ية السور

حول  الأ�ضئلة  من  العديد  يطرح  الظاهرة  هذه  ا�ضتمرار 

مدى جدية ال�ضلطات اللبنانية يف و�ضع خطة فعالة ملكافحة 

اجتماعية  �ضوؤون  وزير  عليه كل  يداأب  ما  وهو  الت�ضول. 

جديد لدى منحه هذه احلقيبة احل�ضا�ضة منذ اإن�ضاء الوزارة 

اإطار  يف  والإجراءات  اخلطوات  اأبرز  ولعل  اليوم.  ولغاية 

يتعدى  ل  ال�ضوارع  يف  الأطفال  وت�ضول  عمل  مكافحة 

الورق، كامل�ضادقة على اإتفاقيات مع منظمة العمل الدولية 

قانون  واإقرار  الأطفال،  بعمل  تتعلق  و2003   2001 يف 

معاقبة جرمية الجتار بالأ�ضخا�ص يف العام 2011، والذي 

مينع ا�ضتغالل الأطفال بالت�ضول، واإ�ضدار مرا�ضيم وو�ضع 

خطط. 

خ�ضو�ضاً  ال�ضوارع  يف  الأطفال  بقاء  مينع  مل  ذلك  كل 

مع اإ�ضتقبال لبنان لأعداد كبرية من العائالت ال�ضورية 

هذه  اأن  واحلال  اله�ضة.  الإقت�ضادية  الأو�ضاع  ذات 

خرب  يفيد  اإذ  زمن،  منذ  نقا�ص  حمل  كانت  الق�ضية 

الثاين  ت�ضرين   7 تاريخ  النهار  جريدة  اأر�ضيف  يف  وارد 

1991 باأن "اللجنة النيابية لرعاية �ضوؤون الطفولة بحثت 

حتت  توعية  اإطالق  وقررت  الأطفال  ت�ضول  مو�ضوع 

اآخر  كما  الأولد".  ت�ضول  مكافحة  "اأ�ضبوع  عنوان 

هذا  يف  ُتذكر  اإجراءات  اأي  عن  الإعالمية  الأخبار 

الداخلية  وزارة  قامت  عندما   2012 للعام  تعود  الإطار، 

باإ�ضدار توجيهات لقوى الأمن الداخلي ملكافحة ت�ضول 

الأطفال، و�ضرعان ما انتهت يف غ�ضون اأ�ضهر قليلة. تليها 

ال�ضلطات  بع�ص  بها  تقوم  التي  ال�ضكلية  الإجراءات 

زياد  القا�ضي  بريوت  حمافظ  قرارات  مثل   ،
2
املحلية

  .
3
�ضبيب املتكررة ملالحقة املت�ضولني، والباعة املتجولني

1510 طفل في الشارع في العام 2015

اآخر الإح�ضاءات املن�ضورة عن عدد الأطفال يف ال�ضارع 

العمل،  وزارة  ن�ضرتها  درا�ضة  يف   ،2015 العام  اإىل  يعود 

العمل  ومنظمة  يوني�ضف  مع  بالتعاون  تنفيذها  جرى 

حينها  الدرا�ضة  خرجت  الطفل.  اإنقاذ  ومنظمة  الدولية 

اإىل  خل�ضت  وقد  لبنانية،  منطقة   18 يف  تقديري  مبعدل 

ال�ضوارع،  يف  يعملون  اأو  يعي�ضون  الذين  الأطفال  تقدير 

من   61% �ضوريون،  هوؤلء  من   73% طفل.   1510 بنحو 

و6%  ال�ضورية،  الأزمة  بدء  منذ  لبنان  اإىل  اأتوا  املجموع 

الدرا�ضة يف  اأطفال  لبنان. ويرتكز غالبية  منهم ولدوا يف 

بريوت وطرابل�ص. و�ضجلت بريوت اأعلى ن�ضبة، فيما حّل 

الطريق البحري ملدينة �ضيدا يف املرتبة الأخرية. وتتكلم 

معاوية )وزارة ال�ضوؤون( عن اأرقام هائلة لأعداد الأطفال 

وتوؤكد  طفل.   15000 الـ  تفوق  ال�ضوارع  يف  املوجودين 

اإىل  م�ضرية   ،2015 العام  درا�ضة  على  الوزارة  اإعرتا�ص 

�ضعيها لتحديث الأرقام بالتعاون مع منظمة العمل الدولية 

يف مطلع العام املقبل. 

تقول اأخ�ضائية التنمية املجتمعية يف منظمة الأمم املتحدة 

للطفولة يوني�ضف عبري اأبي خليل باأنه "ي�ضتحيل اإعطاء 

عدد حمدد ب�ضبب اأن بع�ص الأطفال يتنقلون بني املناطق، 

وتختلف دوامات عملهم بني يوم واآخر، ويف اأحيان اأخرى 

هم ثابتون، واأماكنهم واأوقات نزولهم اإىل ال�ضارع ل تتغري. 

كما اأن هناك حالت الت�ضول املو�ضمي حيث اأن الأطفال 

يعملون يف موا�ضم معينة، مثاًل يف ف�ضل ال�ضيف فقط. 

وهي حالة كان ي�ضهدها لبنان بكرثة قبل احلرب يف �ضوريا، 

اإذ كانت العائالت تلجاأ اإىل لبنان خالل ف�ضل ال�ضيف 

اأبي خليل  تلفت  الدرا�ضي".  املو�ضم  وتعود عند حلول 

اإىل اأن معدل عمل الأطفال يف لبنان منذ عام 2009 اإىل 

عام 2016 قد اإرتفع ثالث مرات من %2.9 اإىل 6.7%، 

ما يدل على اأن ن�ضبة ت�ضول الأطفال قد تكون اإرتفعت 

ثالث مرات اأي�ضاً ب�ضكل يوازي ارتفاع العمالة. 

التسول؟ إلى  األطفال  يلجأ  لَم 
نتيجة م�ضكالت عدة  الت�ضول هو  اأن  اأبي خليل  تعترب 

الفقر  اأي  الإقت�ضادية،  الأ�ضباب  منها  العائلة.  ت�ضيب 

حول  الإجتماعي  الوعي  �ضعف  هناك  ثم  ال�ضديد، 

مما  املت�ضولني،  الأطفال  عائالت  لدى  الت�ضول  خماطر 

ي�ضهم باإن�ضاء بيئة حا�ضنة لهذه الظاهرة. 

يعي�ضها  التي  الأحوال  ا�ضتثناء  ميكن  ل  اأنه  واحلال 

الالجئون ال�ضوريون يف لبنان من هذه امل�ضاألة، خ�ضو�ضاً 

اأ�ضول  ذوو   2015 ال  درا�ضة  اأطفال  من   73% واأن 

الأزمة.  بداية  بعد  لبنان  و�ضلوا   61% ومنهم  �ضورية، 

ال�ضورية  العائالت  اأطفال  اأن  خليل  اأبي  تعترب  لذا، 

عر�ضة  هم  ه�ضا�ضة  الأكرث  الجتماعية  الأو�ضاع  ذات 

للعمل يف ال�ضوارع والت�ضول. فامل�ضاعدات الجتماعية 

ل  العاملي  الغذاء  وبرنامج  املتحدة   الأمم  تقدمها  التي 

تعترب كافيًة لتاأمني حياة كرمية للعائالت، وذلك لناحية 

احلاجات الأ�ضا�ضية والتكاليف اليومية، مما يجرب الكثري 

من الأطفال على اللجوء اإىل العمل والت�ضول. 

 خالفاً لذلك، تفيد معاوية، التي ترمي كامل امل�ضوؤولية 

اله�ضة،  القت�ضادية  الأو�ضاع  م�ضتبعدة  الالجئني  على 

معتربة اأن "م�ضاعدات الأمم كافية ملنعهم من الت�ضول، 

من  تلقوا  فمهما  طبيعتهم.  من  جزء  هو  الت�ضول  لكن 

من  اأبعد  وتذهب  الت�ضول".  يختارون  هم  م�ضاعدات، 

ذلك، لتقول باأن "وزارة الرتبية ت�ضتقبل جميع الأطفال 

ال�ضوريني للدرا�ضة، لكن الالجئني يختارون اأن ير�ضلوا 

اأطفالهم للعمل طمعاً باملال بدًل من الدرا�ضة". عالوة 

على ذلك، تعترب معاوية باأن "وزارة ال�ضوؤون الجتماعية 

العائالت  لتوعية  متعددة  عمل  ور�ص  بتنظيم  قامت 

حول اأهمية رفع �ضن الزواج وتعدد الزوجات، بالإ�ضافة 

اإىل حتديد معدل الن�ضل، اإل اأنهم ل يلتزمون، وي�ضرون 

الجتماعية من  بالتقدميات  الأولد، طمعاً  اإجناب  على 

معاوية  اأن  واحلال  جديد".  ولد  كل  مقابل  املنظمات 

تعترب اأن "القانون يف �ضوريا مينع الت�ضول )هذا مع العلم 

م الت�ضول اأي�ضا(، لذا فهم يف�ضلون العي�ص 
ّ
اأن لبنان يجر

اللبنانية حمرجة  الدولة  واأن  الت�ضول،  بالدنا لأجل  يف 

من  خوفاً  لجئ  �ضفة  يحمل  ملن  التهم  توجيه  من 

اإتهامها بالعن�ضرية".

الدور  تلتزم  الشؤون  وزارة 
التوعوي

اإعالمية  توعية  حملة  الإجتماعية  ال�ضوؤون  وزارة  تعّد 

�ضمن امل�ضروع الوطني ملكافحة الت�ضول الذي بداأ منذ 

"ما تكون �ضريك يف اجلرمية".  نحو عامني، حتت عنوان 

ظاهرة  مكافحة  يف  املجتمع  اإ�ضراك  اإىل  احلملة  تهدف 

الت�ضول، وحثهم على عدم امل�ضاركة يف اإ�ضتغالل الأطفال 

املواطنني  الوزارة بعهدة  املال. كما �ضت�ضع  اإعطائهم  عرب 

الأرقام ال�ضاخنة التابعة جلهات ر�ضمية كوزارة ال�ضوؤون، 

املعنية  واجلمعيات  الدولية  كاملنظمات  اأخرى  وجهات 

مبكافحة الت�ضول.هذا ما توؤكد عليه معاوية، التي اعتربت 

اأن مكافحة ظاهرة الت�ضول على الأر�ص لي�ضت بيد وزارة 

ال�ضوؤون اإمنا بيد قوى الأمن والق�ضاء. "ويكمن دور الوزارة 

ب�ضكل رئي�ضي يف ن�ضر التوعية واحت�ضان الأطفال الذين 

الرعاية  دار  اإىل  دخولهم  وتاأمني  اإليها،  الق�ضاء  يحولهم 

قيام  معاوية  اأكدت  وقد  تعبريها.  بح�ضب  املنا�ضب"، 

مناطق  يف  اجتماعيني  نا�ضطني  تدريب  بدورات  الوزارة 

ال�ضوريني حول  بتوعية الالجئني  ليقوموا بدورهم  عدة، 

موا�ضيع متعددة كتحديد الن�ضل، والتوعية على التعليم، 

ورفع �ضن الزواج، وغريها. من ناحية اأخرى، تعترب معاوية 

اأنه "ل ميكن اإلقاء اللوم على وزارة ال�ضوؤون"، موؤكدًة اأن 

"موازنتها ل تتعدى الـ %1 من موازنة الدولة، فالأولوية 

هي لتمويل موؤ�ض�ضات الرعاية". 

 هذا الأمر يو�ضح غياب اأي خطة اأبعد من التوعية ميكن 

لوزارة ال�ضوؤون اأن تنفذها، كما ي�ضري اإىل �ضعف التعاون 

معاوية  حتّمل  اإذ  والإدارية.  الق�ضائية  الدولة  اأجهزة  بني 

الأمن  قوى  "فعنا�ضر  الأمنية،  القوى  اإىل  امل�ضوؤولية 

املت�ضولون  والأطفال  مكان  كل  يف  منت�ضرة  الداخلي، 

اأمامهم، ملاذا ل يتحركون؟". وتوؤكد ، اأن "الق�ضاء نادراً 

ما يتحرك لأجل اأطفال ال�ضوارع، ب�ضبب الرتكيز ب�ضكل 

اأكرب على العنف �ضد املراأة والأطفال املعر�ضني للعنف 

". ثم ت�ضتطرد قائلة، "لو افرت�ضنا اأن الق�ضاء اأراد حتويل 

الأطفال املت�ضولني اإىل دور الرعاية، فالأمر �ضبه م�ضتحيل، 

ب�ضبب عدم وجود دور رعاية كافية لإيوائهم، والبلد مليان 

اأطفال مت�ضولني". 

من جهتها، تلفت اأبي خليل اإىل اأن عالج الظاهرة يكمن 

الأو�ضاع  نتيجة  هو  فالت�ضول  اأ�ضبابها.  مع  التعامل  يف 

القت�ضادية والجتماعية املرتدية. لذا، تعترب اأن "الفقر هو 

ال�ضروري  اإىل جيل، ومن  دورة حياة فينتقل من جيل 

ا�ضتهداف  فاإن  لذا  معني.  زمان  يف  الدورة  هذه  ك�ضر 

الأطفال يف عمر ال�ضغر يك�ضر هذه الدورة عرب ت�ضهيل 

و�ضمان  م�ضتقبلهم  حت�ضني  لأجل  بالتعليم،  فر�ضهم 

ا�ضتمرارهم يف التح�ضيل العلمي". 

اأحد  هو  اإليه  الو�ضول  وت�ضهيل  التعليم  تاأمني  فاإن  لذا 

�ضبل العالج، كذلك دعم العائالت اقت�ضادياً، عرب تنفيذ 

لهذه  مادي.  اأجر  مقابل  بوظائف  الآباء  ُت�ضرك  م�ضاريع 

الناحية، ُت�ضري اأبي خليل اإىل اأن اليوني�ضف عمدت اإىل 

تنفيذ برامج تعليمية ت�ضتهدف العائالت الأكرث ه�ضا�ضة، 

بالتعاون مع وزارة الرتبية  �ضمن خطة لبنان لال�ضتجابة 

لالأزمة ال�ضورية. واإ�ضافة اإىل ذلك، تلفت اأبي خليل اإىل 

اإحلاق الأطفال املبتعدين عن املدر�ضة منذ وقت طويل اإىل 

برامج دعم وتقوية ليتمكنوا من حت�ضني م�ضتواهم ليتنا�ضب 

مع املنهج الأكادميي اللبناين. وتعمل اليوني�ضيف �ضمن 

هذه الربامج على اإ�ضراك رب العائلة بور�ص عمل متكنه 

من حت�ضيل الدخل، واإ�ضراك الأم بن�ضاطات اجتماعية. 

مؤقتًا  المتسولون  األطفال 
ليس  التسول  الرعاية:  دور  في 

واألمن القضاء  أولويات  من 
تظهر املعطيات باأن دور الرعاية تعطي اأولوية  كبرية ملن 

تعتربهم "اأطفاًل يف حال اخلطر"، وهم الأطفال الذين 

يتعر�ضون لنوع من العنف كالإيذاء وال�ضرب والتحر�ص 

اجلن�ضي والإعتداء والإغت�ضاب والت�ضرب من املدر�ضة، 

اأن  الت�ضرد. واحلال،  العائلة واأحياناً  والهروب من بيت 

دور الرعاية ت�ضتقبل الأطفال املعر�ضني لأنواع خمتلفة 

من  باإ�ضارة  وذلك  املنزيل،  العنف  وغالباً  العنف  من 

وبالتايل حتّول  العامة،  النيابة  اأو عرب  قا�ضي الأحداث، 

اأن  اإىل قا�ضي الأحداث. ويظهر  اجلمعية ملف الطفل 

الأطفال املت�ضولني يتم حتويلهم اإىل دور الرعاية باإ�ضارة 

الأحداث،  قا�ضي  من  ولي�ص  العامة  النيابة  من  فقط 

وبالتايل ميكثون هناك ب�ضكل موؤقت من اأربعة اأيام اإىل 

اأ�ضبوعني، ريثما يقوم الأهل بت�ضوية الو�ضع، عرب توقيع 

غرامة  ودفع  الت�ضول  اإىل  اأطفالهم  اإر�ضال  بعدم  تعهد 

مالية. 

وقد يلجاأ املعنيون يف دار الرعاية اإىل حتويل ملف الطفل 

املت�ضول اإىل الق�ضاء، يف حال لوحظت موؤ�ضرات تفيد 

اأن الطفل قد تعر�ص لأذى وعنف ومل يعد اآمناً اإعادته 

ق�ضاء  يقوم  ما  نادراً  اأنه  الأمر،  وموؤدى هذا  عائلته.  اإىل 

الأحداث باإن�ضاء ملف حماية للطفل فقط لأنه مت�ضول، 

اإل اإذا ارتبطت حالته بنوع من العنف. وقد يكون مرد 

ذلك، اأن اأعداد الأطفال يف ال�ضوارع يفوق مقدرة دور 

الرعاية يف لبنان على رعاية الأطفال، مما يجعل اإمكانية 

اأي  غياب  ظل  يف  �ضعبا  اأمرا  الطفال  هوؤلء  حماية 

ا�ضرتاتيجية �ضاملة ذات فعالية. 

والقضاء الرعاية  دور 
اأكد املعنيون يف  دور الرعاية الذين التقتهم "املفكرة"، 

فاإن  اإليهم عرب قا�ضي الأحداث،  اإحالة طفل  اأنه لدى 

املوحدة  التنفيذية  الإجراءات  بتطبيق  يقوم  املركز 

ال�ضوؤون  وزارة  اأ�ضدرتها  التي  الأحداث  حلماية 

عبارة عن  الإجراءات  وهذه   .
42016 عام  الجتماعية 

موحدة  و�ضيا�ضات  معايري  اعتماد  لأجل  توجيهات 

لتاأمني الرعاية الأف�ضل للطفل يف املوؤ�ض�ضة. كما اأكدوا 

دوري  ب�ضكل  ورفعها  تقارير  مناذج  بتعبئة  يقومون  اأنهم 

اإىل وزارة ال�ضوؤون الجتماعية، تتعلق ب�ضري العمل مع 

اإىل  معمقة  تقارير  اإر�ضال  يتم  كما  وحاجاته.  الطفل، 

املحكمة تتعلق باإجراءات احلماية، كتقييم اخلطر الذي 

الطفل، و�ضري  تاأهيل  واأهداف خطة  الطفل،  له  تعر�ص 

العمل مع عائلته، وخال�ضة العمل مع الطفل. 

وقد اأكدت مديرة بيت الرجاء الإجنيلي راغدة الع�ضل 

يتابع  الرعاية،  دار  لدى  الطفل  وجود  مدة  خالل  اأنه 

الطفل.  عائلة  مع  املحاكم  جل�ضات  الأحداث  قا�ضي 

وحني يرى القا�ضي اأن العائلة اأ�ضبحت موؤهلة لإعادة 

الطفل، ُي�ضدر حكماً م�ضروطاً ببع�ص التدابري لتاأمينها 

من  الق�ضاء  يطلب  ثم،  عائلته.  اإىل  عودته  قبل  للطفل 

بعد  الطفل  و�ضع  اأ�ضهر  اأربعة  ملدة  املتابعة  الرعاية  دار 

اإىل تكليف مندوب  بالإ�ضافة  اإىل منزل عائلته،  عودته 

الأحداث باأن يتابع تطبيق احلكم الق�ضائي. ويلحظ اأن 

التابع   )Home of Hope( الكحالة  الرجاء يف  بيت 

املعني  الوحيد  امللجاأ  هو  اللبنانية،  الإجنيلية  للجمعية 

بحماية الأطفال يف ال�ضوارع من بني اجلمعيات املعنية 

ال�ضوؤون الجتماعية.  بالأحداث واملتعاقدين مع وزارة 

يف  املتواجدين  الأطفال  غالبية  اأن  الع�ضل،  وتفيد 

"معر�ضون للخطر"، واأقلية منهم من  اأطفال  املركز هم 

املت�ضولني. ويعود الأمر لندرة اإر�ضال الق�ضاء اأطفاًل اإىل 

دور الرعاية على خلفية ت�ضول، والأولوية التي يعتمدها 

قا�ضي الأحداث مع الأطفال املعر�ضني للخطر داخل 

منزلهم. 

من جهتها، توؤكد املديرة التنفيذية جلمعية "نادر للخدمة 

وهي  روفايل،  ماريلني  لبنان  �ضمال  يف  الجتماعية" 

واملت�ضربني  للخطر  املعر�ضني  بالأطفال  تعنى  جمعية 

اأطفال  واحدة  مرة  ا�ضتقبل  "املركز  باأن  املدار�ص،  من 

ذلك،  وكان   ."2012 العام  يف  وذلك  مت�ضولني 

باإ�ضارة من وزير  �ضمن حملة قامت بها القوى الأمنية 

وت�ضيف،  �ضربل.  مروان  الأ�ضبق  والبلديات  الداخلية 

"جرى ذلك  باإ�ضارة من النيابة العامة، فتجلب القوى 

اإلينا ويتم التحقيق معه بوجود م�ضاعد  الأمنية الطفل 

ا�ضتقبلت  "حينها  ت�ضيف،  اجلمعية".  من  اإجتماعي 

اجلمعية نحو 50 طفاًل يعملون اأو م�ضردين يف ال�ضوارع، 

اإثنية  وانتماءات  اأعراق  ومن  �ضوريني  غالبيتهم  وكانوا 

خمتلفة كالغجر والبدو والرتكمان". وهنا تلفت روفايل 

املركز  اإىل  ي�ضل  كان  "الطفل  اأن  مفاده  هام  اأمر  اإىل 

ت�ضيف:  للطفل".  اإهانة  ي�ضكل  ما  بالأ�ضفاد،  مكباًل 

"اعرت�ضنا حينها على هذا الإجراء وطلبنا عدم تكبيل 

اأيدي الطفل لأنه ُيعترب �ضحية ولي�ص جمرماً، و�ضرعان 

ما جتاوبت معنا القوى الأمنية". 

املت�ضول حمطة  للطفل  بالن�ضبة  الرعاية  دار  يعترب  اإذن، 

تعهد  بتوقيع  ذووه  يقوم  بعدما  عائلته  اإىل  يعود  اأن  اإىل 

اأن هذه التعهدات لي�ضت  العامة. واحلال  النيابة  لدى 

اإذ  بالت�ضول،  للطفل  ال�ضماح  لعدم  العائلة  اأمام  رادعاً 

التوا�ضل  لآلية  تفتقر  الأمنية  املراكز  باأن  معاوية  توؤكد 

الوالدين  اأحد  على  القب�ص  ُيلقى  فعندما  بينها.  فيما 

اآلية  اأي  يوجد  ل  للت�ضول،  اأولده  اإ�ضتغالل  بتهمة 

للتاأكد اإن كان قد وقع تعهداً م�ضبقاً، ففي حالت عدة 

دون  من  تعهد  توقيع  على  العائلة  اإجبار  اإعادة  جرى 

تعهداً  خالف  قد  كان  اإن  الويل  بحق  اإجراءات  اتخاذ 

�ضابقاً.

المعرضين  لألطفال  األولوية 
للعنف

مع  تعاملها  يف  الرعاية  دور  طرق  يف  اختالفا  نلحظ 

اإليها  اأحيلوا  كانوا  اإذا  ما  وفق  اإليها،  املحالني  الأطفال 

اأو على  باإ�ضارة من النيابة العامة،  على خلفية الت�ضول 

الأحداث.  قا�ضي  من  باإ�ضارة  للعنف  تعر�ضهم  خلفية 

وقع  الرجاء  بيت  باأن  الع�ضل  توؤكد  ال�ضدد،  هذا  ويف 

الأطفال  لإيواء  الجتماعية  ال�ضوؤون  وزارة  مع  عقداً 

لعنف(  تعر�ضوا  الذين  غالباً  )وهم  للخطر  املعر�ضني 

ملدة ل تتجاوز 12 �ضهراً، اإل يف حالت ا�ضتثنائية حني 

يف  الع�ضل،  وتوؤكد  الطفل.  عائلة  مع  التوا�ضل  ُيفقد 

هذا ال�ضياق اأن املركز يقوم باإيواء الطفل الذي تعر�ص 

"فاإن  الأحداث.  قا�ضي  عرب  حماية  مللف  تبعاً  للخطر 

ن�ضتقبله،  ل  حماية  ملف  غري  من  طفاًل  اإلينا  اأو�ضلوا 

الع�ضل،  تتابع  تعبريها.  بح�ضب  خطفاً"،  يعترب  واإل 

وخالل مدة وجود الطفل لدى اجلمعية، جتري متابعته 

على ال�ضعيد النف�ضي، وتعليمه النظام، وتهيئته ملتابعة 

درا�ضته، وتاأمني دخوله اإىل املدر�ضة. 

خم�ض�ص  نادر  مركز  اأن  اإىل  روفايل  ت�ضري  جهتها،  من 

فقط للذكور، ومعني بالأحداث املعر�ضني للخطر، وهو 

كوتا  هي  منهم   10% طفاًل،   90 نحو  اإيواء  على  قادر 

لالأجانب، اإل اأن املوؤ�ض�ضة قد تتخطى الن�ضبة يف بع�ص 

الإن�ضانية  احلالت  اأمام  اأبوابها  تغلق  ل  كي  الأحيان 

النيابة  باأن  روفايل  توؤكد  تعبريها.  ح�ضب  ال�ضعبة، 

العامة حُتّول الأطفال اإىل اجلمعية، من ثم تقوم اجلمعية 

بهدف  وذلك  الأحداث،  قا�ضي  اإىل  ملفاتهم  بتحويل 

اإ�ضراك الق�ضاء يف حماية الطفل، وحت�ضري ملف حماية 

له لتحديد م�ضريه بال�ضكل املطلوب.

ت�ضري روفايل اإىل اأن مركز نادر ي�ضع جمهوداً كبرياً على 

تاأمني التعليم للطفل، اإذ اأن غالبية  احلالت التي ت�ضل 

اإىل املركز، تكون لأطفال ت�ضربوا من املدار�ص باإرادتهم 

ونتيجة  الفّعال،  الرتبوي  والنظام  ال�ضلطة  غياب  نتيجة 

اأ�ضري،  تفكك  نتيجة  اأو  املنزل،  يف  لعنف  تعر�ضهم 

كما نتيجة �ضوء النظام التعليمي يف املدار�ص الر�ضمية 

كما  الأمور.  من  وغريها  الرتبوي،  الفريق  و�ضعف 

ترتبط حالتهم يف معظم الأحوال، بالهروب من املنزل 

والت�ضرد والت�ضكع النهاري ب�ضكل م�ضتمر. وتلفت اإىل 

قا�ضي  تاأُكد  حني  اإىل  املركز  لدى  يبقون  الأطفال  اأن 

الأحداث من عودتهم الآمنة اإىل منازلهم. وقد تتفاوت 

اإىل  ت�ضل  وقد  نادر،  جمعية  لدى  الطفل  مكوث  مدة 

�ضنوات ح�ضب حالة كل طفل، واأحياناً اإىل حني بلوغه 

18 عاماً.

مطمئن و"الشاويش"  مفقودة  الحماية  الشوارع:  في  األطفال 

جتدون املقالة بن�ضختها  الكاملة مع املراجع على املوقع الإلكرتوين للمفكرة

الضحية، أي حماية؟ الضحية، أي حماية؟
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أنس سعدون

�ضادق الربملان املغربي يف 2016 على قانون رقم 27.14 

الأمر  يتعلق  ول   ،
1
بالب�ضر الإجتار   مبكافحة  املتعلق 

اأدخلت  جزئية  بتعديالت  واإمنا  م�ضتقل،  بقانون 

املو�ضوعي  ب�ضقيه  اجلنائي  القانون  منظومة  على 

والإجرائي.

ر�ضد  الذي   
2
والت�ضريع العدل  جلنة  تقرير  من  ويظهر 

�ضدر  اأنه  القانون  لهذا  العامة  الربملانية  املناق�ضات 

املنظمة  الإجرامية  ال�ضبكات  ظاهرة  تنامي  ملواجهة 

على  ه�ضة  فئات  ت�ضتهدف  التي  للحدود  والعابرة 

ال�ضرعيني  غري  واملهاجرين  والأطفال  الن�ضاء  راأ�ضها 

وا�ضتقرار  عبور  منطقة  كونه  م�ضتغلة  باملغرب  وتن�ضط 

عن  ف�ضال  اأوروبا،  نحو  بالهجرة  احلاملني  من  للعديد 

وما  والقروي  احل�ضري  العامل  بني  الفوارق  ات�ضاع 

اأن عددا  ترتتب عنه من حالت هجرة داخلية. كما 

هذه  �ضحايا  بدورهم  يقعون  املغاربة  املواطنني  من 

باخلارج. ال�ضبكات 

فا�ضتغالل   .
3
بالب�ضر لالإجتار  كثرية  �ضور  ر�ضد  مت  وقد 

الأطفال يف العمل املنزيل والت�ضول والدعارة خا�ضة 

حالت  �ضجلت  وقد  ال�ضياحية؛  املدن  بع�ص  يف  يتم 

خالل  من  ال�ضخرة  اأعمال  يف  للفتيان  ا�ضتغالل 

احلرفية  الأعمال  حمالت  يف  كممتهنني  جتنيدهم 

الن�ضاء  اإجبار  ويتم  وامليكانيك.  التقليدية  وال�ضناعة 

غري  ب�ضكل  –املهاجرات  الأجنبيات  اأو  املغربيات 

على  ال�ضحراء-  جنوب  بلدان  من  خا�ضة  �ضرعي 

الأ�ضيويات  الن�ضاء  ت�ضغيل  ويتم  والت�ضول.  الدعارة 

يف العمل املنزيل ويجربن على حتمل ال�ضتغالل من 

الأجر  دفع  وعدم  �ضفرهن  جوازات  م�ضادرة  خالل 

اجل�ضدي. والإيذاء 

بالب�ضر  لالإجتار  امل�ضكلة  الأفعال  غالبية  اأن  ورغم 

يفتقد  اأنه  اإل  احلايل،  اجلنائي  القانون  يف  جمرمة 

من  عدد  تفر�ضها  التي  ال�ضحايا  حماية  لآليات 

عليها  �ضادق  التي  ال�ضلة  ذات  الدولية  التفاقيات 

الت�ضريعي  اأهمية هذا ال�ضالح  يربز  ما  وهو  املغرب. 

اجلديد.

جديدة  فلسفة   27.14 قانون 
إلى  االستغالل  يم  تجر من 

الضحايا حماية 
املجرمني  قانون  باأنه  عادة  اجلنائي  القانون  يو�ضف 

وو�ضع  الأفعال  من  جمموعة  جترمي  ي�ضتهدف  لكونه 

فل�ضفة  تبّنى   27.14 قانون  لكن  لها.  عقوبات 

لل�ضحايا.  كبرية  اأهمية  اأوىل  حيث  مغايرة  ت�ضريعية 

وهو ما يبدو من خالل  العديد من مقت�ضياته: حتديد 

جتاههم،  التمييز  عدم  مبداأ  اإقرار  ال�ضحايا،  هوية 

اخلدمات  اإىل  ولوجهم  اله�ضة، �ضمان  الفئات  حماية 

تقدمي  الف�ضلى،  م�ضلحتهم  حماية  العمومية، 

�ضبل  وتي�ضري  لل�ضحايا  الالزمة  القانونية  امل�ضاعدة 

التعايف  يف  احلق  الجتماعية،  احلياة  يف  اندماجهم 

اجلنائية  م�ضوؤوليتهم  عدم  اإقرار  والنف�ضي،  اجل�ضدي 

واملدنية، تو�ضيع حالت الإعفاء من العقاب يف حالة 

اأنه  ارتكابها...، وهو ما يعني  التبليغ عن اجلرمية قبل 

الأوىل. بالدرجة  لل�ضحايا  قانون 

ان�ضجام  على   27.14 قانون  حر�ص  ثانية،  جهة  من 

3 من  املادة  مع  اعتمده  الذي  بالب�ضر  الإجتار  تعريف 

ملكافحة  املتحدة  الأمم  لتفاقية  املكمل  الربوتوكول 

يقوم  تعريف  وهو  الوطنية،  عرب  املنظمة  اجلرمية 

وو�ضيلته  )الفعل،  يف  تتجلى  ثالثة،  عنا�ضر  على 

جتنيد  التعريف  وي�ضمل  وغر�ضه(.  امل�ضتخدمة، 

اأو  اإيواءه  اأو  تنقيله  اأو  نقله  اأو  ا�ضتدراجه  اأو  �ضخ�ص 

التهديد  بوا�ضطة  ذلك،  يف  الو�ضاطة  اأو  ا�ضتقباله، 

اأ�ضكال  خمتلف  با�ضتعمال  اأو  با�ضتعمالها  اأو  بالقوة 

الق�ضر اأو الختطاف اأو الحتيال اأو اخلداع اأو اإ�ضاءة 

ا�ضتغالل  اأو  النفوذ  اأو  الوظيفة  اأو  ال�ضلطة  ا�ضتعمال 

اأو  باإعطاء  اأو  اله�ضا�ضة  اأو  احلاجة  اأو  ال�ضعف  حالة 

على  للح�ضول  مزايا  اأو  منافع  اأو  مالية  مبالغ  بتلقي 

لغر�ص  اآخر  �ضخ�ص  على  �ضيطرة  له  �ضخ�ص  موافقة 

ال�ضتغالل. 

مفهوم  اأدخل  اأنه  يف  اجلديد  القانون  اأهمية  وتربز 

لي�ضمل  اجلنائي  القانون  الأوىل يف  للمرة  ال�ضتغالل 

�ضيما  ل  اجلن�ضي،  ال�ضتغالل  اأ�ضكال  "جميع 

املواد  طريق  عن  وال�ضتغالل  الغري  دعارة  ا�ضتغالل 

والتوا�ضل  الت�ضال  و�ضائل  ذلك  يف  مبا  الإباحية 

الت�ضول  اأو  ال�ضخرة  اأو  الق�ضري  والعمل  املعلوماتي، 

نزع  اأو  بالرّق  ال�ضبيهة  املمار�ضات  اأو  ال�ضرتقاق  اأو 

اأو  بيعها،  اأو  الب�ضرية  الأن�ضجة  نزع  اأو  الأع�ضاء 

والأبحاث  التجارب  اإجراء  طريق  عن  ال�ضتغالل 

للقيام  �ضخ�ص  ا�ضتغالل  اأو  الأحياء،  على  الطبية 

امل�ضلحة".  النزاعات  اأو يف  اإجرامية  باأعمال 

ل  ال�ضتغالل  هذا  اأن  اجلديد  القانون  اأكد  وقد 

ال�ضخ�ص  اإرادة  �ضلب  عنه  "ترتب  اإذا  اإل  يتحقق 

كرامته  واإهدار  و�ضعه  تغيري  حرية  من  وحرمانه 

الإن�ضانية، باأي و�ضيلة كانت ولو تلقى مقابال اأو اأجرا 

�ضتطرح  الإرادة"  "�ضلب  عبارة  ولعل  ذلك".  عن 

�ضحايا  مع  التعامل  طريقة  حول  ا�ضكاليات  عدة 

م�ضتوى  على  �ضواء  املحاكم  اأمام  بالب�ضر  الإجتار 

مبداأ  اإقرار  اأو  بالب�ضر  الإجتار  اأفعال  بع�ص  تكييف 

عدم مالحقة �ضحايا هذه اجلرائم.

27.14 واقرار عدم  قانون 
اإلتجار   ضحايا  مسؤولية 

لبشر با
�ضحية  يكون  "ل  اأنه  على   448-14 الف�ضل  ن�ص 

فعل  اأي  عن  مدنيا  اأو  جنائيا  م�ضوؤول  بالب�ضر  الإجتار 

الفعل  ذلك  ارتبط  متى  التهديد  حتت  به  قام 

بالب�ضر،  الإجتار   �ضحية  �ضخ�ضيا  بكونه  مبا�ضرة 

اأن  دون  اإرادته  مبح�ص  جمرما  فعال  ارتكب  اإذا  اإل 

تهديد". لأي  يتعر�ص 

اجلديد  القانون  اأن  يالحظ  الن�ص،  هذا  خالل  ومن 

واملدنية  اجلنائية  امل�ضوؤولية  نفي  املبداأ  حيث  من  اأقر 

الأخرية  العبارة  اأن  اإل  بالب�ضر.  الإجتار  �ضحية  عن 

ال�ضحايا  منظومة حماية  ت�ضعف  قد  املادة  هذه  من 

ب�ضرورة  امل�ضوؤولية  من  الإعفاء  نطاق  تقييد  مت  حينما 

�ضوؤال  من  اأكرث  يطرح  مما  للتهديد،  ال�ضحية  خ�ضوع 

انعدام  اإىل  يوؤدي  الذي  التهديد  فعل  طبيعة  حول 

يكون  اأن  �ضروريا  كان  اذا  وما  ال�ضحية،  م�ضوؤولية 

اأي�ضا. التهديد املعنوي  اأو ميكن اعتبار  التهديد ماديا 

األميركي  التقرير 
السلطات  أن  أظهر 

القضائيــة بالمغرب 
أبحاثا  فتحت 

وتحقيقــات همت ما 
حالة   34 مجموعه 

محتملــة لإلتجار في 
 .2017 سنة  البشر 

المتابعات  أما 
القضائيــة فقد بلغت 

تســع قضايا شملت 
20 متورطًا وأربع 

إدانات.

قانون  تطبيق  حصيلة 
بالبشر اإلتجار   مكافحة 

منذ دخول القانون اجلديد حيز التنفيذ، �ضجل غمو�ص 

وت�ضارب على م�ضتوى طريقة تعامل اجلهاز الإح�ضائي 

يف ر�ضد عدد حالت تطبيقه اأمام املحاكم. فقد وجهت 

عنها-  العامة  النيابة  ا�ضتقالل  -قبل  العدل  وزارة 

احلالت  ل�ضتطالع  ال�ضتئناف  حماكم  اإىل  ا�ضتبيانا 

بالب�ضر، وجاءت  الإجتار  قانون مكافحة  فيها  التي طّبق 

نتائج ال�ضتبيان �ضلبية -وخميبة لالآمال- تنفي ت�ضجيل 

.
4
اأي ق�ضية من هذا النوع

ال�ضيا�ضة  تنفيذ  حول  العامة  النيابة  رئي�ص  تقرير  اأما 

اجلنائية و�ضري النيابة العامة ل�ضنة 2017، والذي �ضدر 

معطيات  اأي  يت�ضمن  فلم   ،2018 يونيو  �ضهر  خالل 

امل�ضجلة  بالب�ضر  الإجتار   ق�ضايا  عدد  حول  اإح�ضائية 

اأخرى  اإح�ضائية  معطيات  ت�ضمن  اأنه  رغم  باملحاكم، 

بالب�ضر  الإجتار  �ضور  �ضمن  تدخل  قد  بجرائم  تتعلق 

من بينها ا�ضتغالل دعارة الغري يف اطار �ضبكة منظمة، 

ا�ضتغالل الن�ضاء يف الدعارة، ت�ضهيل دعارة القا�ضرين، 

وتهريب  املخدرات،  ويف  الت�ضول  يف  اأطفال  ا�ضتغالل 

املهاجرين..

وزارة  عن  ال�ضادر  ال�ضنوي  التقرير  اأورد  املقابل،  يف 

اخلارجية الأمريكية ل�ضنة 2018 حول الظاهرة معطيات 

اإح�ضائية اأكرت تف�ضيال ودقة. فقد اأظهر فتح ال�ضلطات 

جمموعه  ما  همت  وحتقيقات  اأبحاثا  باملغرب  الق�ضائية 

2017، مقارنة  34 حالة حمتملة لالإجتار يف الب�ضر �ضنة 

اأما املتابعات الق�ضائية   .2016 11 حالة �ضجلت �ضنة  بـ 

فقد بلغت ت�ضع ق�ضايا �ضملت 20 متورطاً واأربع اإدانات، 

مقارنة مع اأربع حماكمات وثالث اإدانات �ضنة 2016.

واأكد نف�ص التقرير اأنه من �ضمن التحقيقات هناك ثماين 

ق�ضايا تخ�ص مهاجرين من دول جنوب ال�ضحراء لهم 

ارتباطات ب�ضبكات اإجتار، اإ�ضافة اإىل 25 �ضالون جتميل 

حالة  جانب  اإىل  البي�ضاء،  الدار  مدينة  يف  وتدليك 

والإجتار   جن�ضية  اعتداءات  يف  �ضلوعه  ي�ضتبه  �ضحايف 

يف الب�ضر ما يزال ملفه معرو�ضا اأمام الق�ضاء.

ووقف التقرير الأمريكي على عدة اختاللت يف تطبيق 

القانون اجلديد اأهمها عدم تقدمي احلكومة الدعم لفائدة 

تفعيل  وعدم  بالب�ضر،  الإجتار  �ضحايا  حماية  خدمات 

يتعلق  حينما  خ�ضو�ضاً  ال�ضحايا،  هوية  حتديد  اإجراء 

الأمر مبهاجرين غري �ضرعيني مما يجعلهم عر�ضة ب�ضكل 

جمهويل  يبقون  حيث  باملغرب  الب�ضر  يف  لالإجتار  اأكرب 

الهوية و�ضمن املعر�ضني ب�ضكل كبري للعقوبة وللتعر�ص 

اأن  يعني  ما  وهو  الب�ضر.  يف  الإجتار  لظاهرة  جديد  من 

الزجري  جانبه  على  يرتكز  ظل   27.14 قانون  تطبيق 

اأكرث من اأعمال ال�ضق املتعلق بحماية ال�ضحايا.

العامة  النيابة  رئيس  ية  دور
27.14 قانون  لتفعيل 

رئي�ص  وجه  التنفيذ،  حيز  دخوله  من  �ضنتني  بعد 

ووكالء  العامني  الوكالء  لكافة   
5
دورية العامة  النيابة 

على  حثهم  بهدف  العامة  النيابة  وق�ضاة  امللك 

الإجتار   مبكافحة  املتعلق   27.14 رقم  القانون  تفعيل 

وذكرت  ال�ضحايا.  بحماية  املتعلق  �ضقه  يف  بالب�ضر، 

على  تعمل  عامة  نيابات  اأن  "لوحظ  اأنه  الدورية  

اأخرى  جرائم  اأجل  من  ال�ضحايا  بع�ص  متابعة 

يف  اأنهم  رغم  مثال،  الدعارة  وممار�ضة  الف�ضاد  كجرمية 

بالب�ضر".  الإجتار  جلرائم  �ضحايا  كانوا  الأمر  حقيقة 

جلميع  اأهمية  تويل  ل  اأخرى  عامة  نيابات  اأن  كما 

وال�ضكايات  املحا�ضر  يف  هويتهم  الواردة  ال�ضحايا 

مت  من  اأو  بال�ضكاية  تقدم  من  على  فقط  وتقت�ضر 

بحث. اإجراء  اأثناء  �ضبطهم 

اجلهاز  ق�ضاة  العامة  النيابة  رئي�ص  دعا  وعليه، 

يف  لل�ضحايا  احلمائي  اجلانب  ا�ضتح�ضار  اإىل  كافة 

الأوىل  املراحل  منذ  بالب�ضر  الإجتار  مكافحة  قانون 

الدقة  بتحري  الدورية  وفق  ذلك  ويتم  للبحث. 

التعرف  اأجل  من  الق�ضائية  الأبحاث  توجيه  يف 

ف�ضال  بهوياتهم؛  امل�ضرح  ال�ضحايا  كافة  على 

متى  حقهم  يف  الق�ضائية  املتابعة  حتريك  عدم  عن 

اإىل   ،
6
التهديد حتت  الإجرامية  الأفعال  ارتكبوا 

ب�ضفة  ال�ضحايا  حماية  مقت�ضيات  تفعيل  جانب 

كل  على  التعرف  على  فورا  العمل  ول�ضيما   
7
عامة

واإمكانية  و�ضنهم،  وجن�ضياتهم  وهوياتهم  ال�ضحايا 

املتعلقة  املعلومات  اإف�ضاء  وعدم  الإقامة  اأماكن  تغيري 

طبيب  اأنظار  على  ال�ضحية  عر�ص  واإمكانية  بالهوية، 

الالزمة،  الجتماعية  بالرعاية  وتخ�ضي�ضه  خمت�ص 

القت�ضاء. عند 

مبحاكم  العامني  الوكالء  من  الدورية  وطالبت 

البتدائية،  باملحاكم  امللك  ووكالء  ال�ضتئناف، 

فعلية  �ضمانة  يعترب  اآخر  اإ�ضايف  تدبري  اأي  باتخاذ 

 ،
8
معلل قرار  بوا�ضطة  بالب�ضر  الإجتار  �ضحية  لفائدة 

اخلا�ضة  احلمائية  التدابري  اتخاذ  على  احلر�ص  مع 

نف�ص  يف  عليها  املن�ضو�ص  بالب�ضر  الإجتار  ب�ضحايا 

اأو  فيهم  امل�ضتبه  منع  اإمكانية  ل�ضيما  القانون، 

 
9
ال�ضحية من  القرتاب  اأو  الت�ضال  من  املتهمني 

بالبقاء  الأجنبية  لل�ضحية  الرتخي�ص  واإمكانية 

 ،
10

املحاكمة انتهاء  غاية  اإىل  املغربي  الرتاب  يف 

الق�ضائية  الر�ضوم  من  بالب�ضر  الإجتار  �ضحايا  واإعفاء 

للمطالبة  يرفعونها  التي  املدنية  بالدعوى  املرتبطة 

وا�ضتفادة  اجلرمية،  عن  الناجت  ال�ضرر  عن  بالتعوي�ص 

امل�ضاعدة  من  حقوقهم  وذوي  بالب�ضر  الإجتار  �ضحايا 

ذلك  يف  مبا  دعوى  كل  يف  القانون  بقوة  الق�ضائية 

تنفيذ  اإجراءات  جميع  ذلك  يف  ومبا  ال�ضتئناف 

.
11
الأحكام

27.14 إصالح طموح  قانون 
مؤجلة تنفيذ  بآليات 

ر�ضد  مت  بالب�ضر،  الإجتار  مكافحة  قانون  دخول  مند 

واجهت  التي  الأولية  ال�ضكاليات  من  جمموعة 

اأهمها: تطبيقه، 

عليها  املن�ضو�ص  الإجراءات  بع�ص  تفعيل  -عدم 

تنظيمي،  ن�ص  �ضدور  على  متوقفة  تزال  ما  والتي 

اإجراءات  لتن�ضيق  الوطنية  اللجنة  تفعيل  بينها  من 

؛
12

منه والوقاية  بالب�ضر  الإجتار  مكافحة 

يف  املتدخلني  جلميع  امل�ضتمر  التكوين  اإىل  احلاجة   -

املعتمد  التعريف  واأن  خا�ضة  بالب�ضر  الإجتار  مكافحة 

جرائم  مع  يتداخل  تقني  تعريف  اجلرمية  هذه  يف 

اإهتمام  اأن  كما  خا�ضة،  لن�ضو�ص  تخ�ضع  اأخرى 

نحو  يتجه  ما  غالبا  القانون  باإنفاذ  املكلفة  اجلهات 

 الزجر والتجرمي اأكرث من اجتاهه نحو التكفل واحلماية؛

هذا  مب�ضامني  املخت�ضة  ال�ضلطات  حت�ضي�ص  �ضعف   -

القانون اجلديد، ول اأدل على ذلك من �ضعف عدد 

املعطيات  وت�ضارب  املحاكم،  اأمام  امل�ضجلة  الق�ضايا 

�ضعف  يوؤكد  ما  وهو  الإح�ضائي،  اجلهاز  يوفرها  التي 

الن�ص  التي يخولها  املاألوفة  اآليات احلماية غري  تنزيل 

لل�ضحايا؛  اجلديد 

التكفل  اإجراءات  بع�ص  تفعيل  يف  -اخل�ضا�ص 

خاليا  تواجه  التي  ال�ضعوبات  ذات  وهي  بال�ضحايا 

لعدم  نظرا  العنف  �ضحايا  والأطفال  بالن�ضاء  التكفل 

اإيواء؛ وجود مراكز 

من  النوع  هذا  عن  التبليغ  عدم  ثقافة  انت�ضار   -

التي  املهم�ضة  الفئات  ت�ضتهدف  التي  اجلرائم 

على  ي�ضجع  مما  للقانون  خمالفة  و�ضعية  يف  تتواجد 

ا�ضتغاللها؛

القانون  مع  اجلنائية  العدالة  نظم  جتاوب  -�ضعف 

الن�ضان  حقوق  ماهية  فهم  لعدم  نظرا  اجلديد 

بع�ص  يف  خا�ضة  ال�ضحايا  حماية  واحتياجات 

قبل  للمهاجرين  تهريبا  باعتبارها  تبداأ  التي  احلالت 

اأن تتحول اىل جرمية الإجتار بالب�ضر، وهو ما يوؤثر على 

الأفعال،  تكييف  على  تاليا  ويوؤثر  الأبحاث  انطالق 

اجلرميينت.  كال  يف  التحقيقات  م�ضار  على  ثم  ومن 

خمتلفة  اجراءات  منهما  واحدة  كل  تتطلب  اذ 

واحلماية،  الق�ضائية  واملالحقة  التحقيق  حيث  من 

وتعترب م�ضاألة حتديد هوية ال�ضحايا م�ضاألة جوهرية يف 

التعامل مع جرائم الإجتار بالب�ضر؛ واأخريا، فاإن �ضدور 

ب�ضكل  تراعي  بخلفية  بالب�ضر  الإجتار  مكافحة  قانون 

التي  العملية  وال�ضكاليات  ال�ضحايا،  مركز  كبري 

ت�ضريعي  تدخل  �ضرورة  يحتم  التطبيق  يف  واجهته 

القانون  منظومة  ي�ضتهدف  و�ضمولية  جراأة  اأكرث 

اجلنائي برمته الذي و�ضع يف �ضياق تاريخي خمتلف 

وبفل�ضفة مغايرة، ويركز على مراجعة التجرمي يف عدد 

اأو  الدعارة  �ضمن  ت�ضنف  تزال  ما  التي  اجلرائم  من 

ت�ضكل  اأنها  واحلال  الت�ضول  اأو  البغاء  اأو  الف�ضاد 

�ضرورة  عن  ف�ضال  بالب�ضر،  الإجتار  �ضور  اإحدى 

يبدو  بالإ�ضالح  اأخرى  ت�ضريعية  ا�ضتهداف جمالت 

اللجوء،  ينظم  قانون  و�ضع  راأ�ضها  على  من�ضية  اأنها 

ومراجعة  الأجانب،  لو�ضعية  املنظم  القانون  ومراجعة 

متييزية  اجراءات  تفر�ص  تزال  ما  التي  ال�ضغل  مدونة 

الأجانب.  لت�ضغيل 

بالمغرب:  بالبشر  اإلتجار  مكافحة  قانون 
أي آليات لحماية حقوق الضحايا؟ 

جتدون املقالة بن�ضختها  الكاملة مع املراجع على املوقع الإلكرتوين للمفكرة

المغرب المغرب

http://www.legal-agenda.com/article.php?id=1026
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أحمد صالح 

ُيعد الإجتار بالب�ضر اإحدى الظواهر العاملية التي انت�ضرت 

اإنت�ضاراً ملحوظاً يف ال�ضنوات الأخرية. وغالًبا ما يقرتن 

النزاعات  عن  النا�ضئة  بالأزمات  الظاهرة  تلك  ن�ضاط 

امل�ضلحة اأو الكوارث الطبيعية، وكذلك يف املجتمعات 

اخلدمات  يف  احلاد  والتدهور  الفقر  من  تعاين  التي 

. وهو ما يوؤدي بال�ضرورة لوقوع اأعداد كبرية 
1
ال�ضرورية

ع�ضابات  قبل  من  ال�ضتغالل  خطر  حتت  الب�ضر  من 

للعمل يف جمال  اإجرامية منظمة تعمل على جتنيدهم 

ال�ضبيهة  واملمار�ضات  والت�ضول،  اجلن�ضية،  اخلدمات 

بالرق وال�ضتعباد. بل ي�ضل الأمر يف كثري من الأحيان 

اإىل ا�ضتغاللهم باملتاجرة يف الأع�ضاء الب�ضرية والأن�ضجة 

واإجراء الختبارات الطبية. 

ف 
ّ
والتعر اجلرائم  من  النوع  هذا  اإكت�ضاف  ُيعّد  كما 

جمال  يف  ال�ضعبة  التحديات  اأحد  �ضحاياها  على 

حتى  والكتمان  ال�ضرية  من  يحيطه  ملا  ا 
ً
نظر مكافحته، 

التهديدات  من  خوفاً  اأنف�ضهم  ال�ضحايا  جانب  من 

توقيع  خ�ضية  اأو  اجلناة،  قبل  من  يواجهونها  قد  التي 

العقوبات عليهم من قبل ال�ضلطات يف حال اكت�ضاف 

الدويل  املجتمع  التي دفعت  الأمور  اجلرمية. وهي  هذه 

لتلك  الت�ضدي  ملحاولة  املختلفة  جهوده  تكثيف  اإىل 

التفاقيات  من  عدد  طريق  عن  اجلرائم  من  النوعية 

على  الدول  كافة  حث  وكذلك   ،
2
والربوتوكولت

جرمية  من  احلّد  اإىل  تهدف   
3
وطنية ت�ضريعات  اإ�ضدار 

الإجتار بالب�ضر، وجرب �ضرر �ضحاياها واإعادة تاأهيلهم. 

اإ�ضدار  تبّنت  التي  الدول  تلك  اإحدى  م�ضر  وتعترب 

اأ�ضكاله  بكافة  بالب�ضر  الإجتار  يجرم  خا�ص  قانون 

وفاًء  جاء  الذي   ،2010 ل�ضنة   64 رقم  القانون  وهو 

 .
4
عليها الت�ضديق  ومت  �ضبق  التي  الدولية  لاللتزامات 

اأي  غياب  ظل  القانون يف  هذا  ياأتي  نف�ضه،  الوقت  يف 

وعي جمتمعي بتلك الظاهرة اأو امل�ضكالت الناجتة عنها 

والذي يجعل الكثريين ينفون انت�ضار تلك الظاهرة يف 

املجتمع امل�ضري. 

فنجد اأن الإجتار بالب�ضر يف م�ضر ياأخذ اأ�ضكال خمتلفة 

"الزيجات  هي  �ضيوًعا  اأكرثها  عدة،  م�ضميات  وحتت 

من  تتم  التي  وهي  ال�ضياحي"  اأو"الزواج  املو�ضمية" 

اأغلب  يف  القانوين  ال�ضن  دون  فتيات،  تزويج   خالل 

الأحيان، لرجال غري م�ضريني، وغالباً يكونون من دول 

بالإ�ضافة    .
5
بفارق عمري كبري  الفتاة  واأكرب من  اخلليج 

ا�ضتغالل  اإىل  توؤدي  التي  ال�ضوارع  اأطفال  ظاهرة  اإىل 

اآلف الأطفال يف الدعارة واخلدمات اجلن�ضية، وغريها 

املنازل.  يف  الق�ضرية  كالعمالة  ال�ضتغالل  اأ�ضكال  من 

ذلك اإىل جانب  التنظيمات الإجرامية اخلا�ضة بتجارة 

ال�ضنوات  يف  م�ضر  ن�ضطت يف  التي  الب�ضرية  الأع�ضاء 

الأخرية، حيث �ضبطت مباحث القاهرة يف عام 2016 

العا�ضمة  فى  ب�ضرية  اأع�ضاء  جتارة  ق�ضية   12 نحو  فقط 

 .
6
وحدها

لذا نحاول يف هذا املقال، الذي �ضادف حتريره يف اليوم 

على  ال�ضوء  ت�ضليط   ،
7
بالب�ضر الإجتار  ملكافحة  العاملي 

وكيفية  م�ضر  الظاهرة يف  ملكافحة هذه  القانوين  الإطار 

تقف  التي  الإ�ضكاليات  وماهية  معها.  املحاكم  تعامل 

مكافحة  اآليات  حت�ضني  نحو  ُقدًما  امل�ضي  دون  حائاًل 

الإجتار بالب�ضر.

 

اإلتجار بالبشر في 
مصر يأخذ أشكاال 

مختلفة وتحت 
مسميات عدة، 
أكثرها شيوًعا 
هي »الزيجات 

الموسمية« 
أو«الزواج السياحي« 

وهي التي تتم من 
خالل تزويج  فتيات، 
دون السن القانوني 

في أغلب األحيان، 
لرجال غير مصرييين.

من  مستوحى  قانون 
الدولية االتفاقيات 

مايو  يف  ال�ضادر  بالب�ضر  الإجتار  مكافحة  قانون  يعترب 

مع  وتناُغًما  اإت�ضاًقا  امل�ضرية  القوانني  اأكرث  من   2010

الآليات واملعايري الدولية. ويظهر ذلك بداية من تعريف 

اإىل  ُم�ضتلهًما  الذي جاء  بالب�ضر  الإجتار   جلرمية 
8
القانون

 .
حد كبري من التعريف الوارد يف بروتوكول "بالريمو"9

فيعترب القانون اأن تلك اجلرمية ل تتحقق اإل بتوافر ثالثة 

�ضخ�ص  يف  �ضورة  باأية  التعامل  وهو  )الإجتار(  عنا�ضر، 

طبيعي مبا يف ذلك البيع اأو العر�ص للبيع اأو ال�ضراء اأو 

النقل اأو الت�ضليم اأو الإيواء. و)ا�ضتخدام و�ضائل معينة( 

اأو  بهما،  التهديد  اأو  العنف  اأو  القوة  ا�ضتعمال  مثل 

بوا�ضطة الختطاف اأو الحتيال اأو اخلداع، اأو ا�ضتغالل 

ال�ضلطة، اأو ا�ضتغالل حالة ال�ضعف اأو احلاجة. و)ق�ضد 

اأياً كانت �ضوره مبا يف ذلك ال�ضتغالل   
10

ال�ضتغالل(

يف اأعمال الدعارة و�ضائر اأ�ضكال ال�ضتغالل اجلن�ضي، 

اأو  الت�ضول،  اأو  ق�ضراً  اخلدمة  يف  الأطفال  وا�ضتغالل 

11
ا�ضتئ�ضال الأع�ضاء الب�ضرية.

التي  املعايري  كل  راعى  القانون  اأن  القول  ميكن  كما 

الظاهرة،  تلك  تناولت  التي  الدولية  املواثيق  ت�ضمنتها 

حيث جرم القانون كافة اأ�ضكال و�ضور الإجتار بالب�ضر، 

اإىل  ت�ضل  مرتكبيها  على  رادعة  عقوبات  فر�ص  مع 

الكاملة  الرعاية  بتوفري  اهتّم  كما   .
12
املوؤبد ال�ضجن 

ل�ضحايا تلك اجلرائم، بدءاً من اإعفائهم من اأي م�ضوؤولية 

اأو  رتكبت 
ُ
اأ تكون  قد  التي  الأفعال  جراء  من  قانونية 

كافة  بتوفري  مروًرا   ،
13
عليهم جمنى  كونهم  من  ن�ضاأت 

وبحث  والجتماعية،  والنف�ضية  ال�ضحية  الرعاية  �ضبل 

اأخرى.  املجتمع مرة  التاأهيل ودجمهم يف  اإعادة  فر�ص 

�ضريع  نحو  على  وطنهم  اإىل  عودتهم  �ضمان  وكذلك 

واآمن اإذا كان هوؤلء ال�ضحايا من الأجانب غري املقيمني 

. نهاية بتوفري كامل احلماية القانونية والن�ص 
14

يف م�ضر

الإدارية  بالإجراءات  تب�ضريهم  �ضراحة على احلق يف 

على  وح�ضولهم  ال�ضلة،  ذات  والق�ضائية  والقانونية 

.
15
املعلومات املتعلقة بها

القانون  تطبيق  إشكاليات 
ية المصر المحاكم  أمام 

اإثبات جرمية  فاإن  ال�ضابقة،  الفقرة  واأ�ضرنا يف  كما �ضبق 

الثالثة  العنا�ضر  بتوافر  اإل  يتحقق  ل  بالب�ضر  الإجتار 

اأنه يف حال غياب  يعني  مما  "جمتمعة".  الذكر  �ضالفة 

املجرم  الفعل  اعتبار  ميكن  ل  العنا�ضر  تلك  من  اأي 

"اإجتاًرا بالب�ضر" بل ميكن اعتباره جرمية تخ�ضع لأحكام 

اأمر يف غاية الأهمية  واردة بقوانني جنائية اأخرى. وهو 

على  املوقعة  العقوبات  اختالف  عليه  يرتتب  حيث 

املُدانني، وذلك باإختالف الو�ضف القانوين الذي يتم 

اإ�ضباغه على اجلرمية. 

 ين�ص على 
16

فعلى �ضبيل املثال، قانون مكافحة الدعارة

عقوبة احلب�ص ملدة اأق�ضاها �ضبع �ضنوات جلرمية ا�ضتغالل 

، بينما يف ظل اأحكام قانون 
17
اأحد الأ�ضخا�ص يف البغاء

مكافحة الإجتار بالب�ضر اإذا تاجر اجلاين بال�ضحية بهدف 

الإ�ضتغالل اجلن�ضي يعاقب باحلب�ص ملدة قد ت�ضل اإىل 

. وجدير بالذكر، اأنه يف اأحيان اأخرى 
18

خم�ضة ع�ضر عاًما

مًعا.  القانونني  مواد  مبوجب  وُيدانون  اجلناة  ُيحاكم  قد 

حيث  النق�ص،  حمكمة  اأحكام  اأحد  يف  ظهر  ما  وهو 

دين اجلناة بجرمية الإجتار يف الب�ضر وجرمية اإدارة م�ضكن 
ُ
اأ

من  عددا  وا�ضتخدموا  اأجربوا  بعدما  الدعارة،  لأعمال 

�ضعفهم  حالة  م�ضتغلني  الأعمال  تلك  على  الفتيات 

زواج  تزويجهم مبوجب عقود  اإىل  بالإ�ضافة  وحاجتهم، 

لتتوافر   .
19

مرة من  اأكرث  اخلليج  رجال  من  لعدد  عريف 

اإىل  بالإ�ضافة  بالب�ضر  الإجتار  عنا�ضر جرمية  كافة  بذلك 

جرمية ت�ضهيل الدعارة اأي�ًضا.

تف�ضري  مراعاة  يجب  كان  اأنه  اإىل  الإ�ضارة  جتدر  كما 

كافة امل�ضطلحات والعبارات التي ت�ضمنها القانون من 

. وحماولة التفرقة بينها وبني 
20

خالل لئحته التنفيذية

وهو  الأخرى.  اجلنائية  بالقوانني  الواردة  امل�ضطلحات 

خالية  الالئحة  جاءت  يحدث، حيث  الذي مل  الأمر 

من اأي �ضروحات لعبارات مثل "ال�ضتغالل اجلن�ضي" 

اأو حتى  "الرق والإ�ضتعباد"  اأو  "العمل الق�ضري"  اأو 

اأن تو�ضح ما هو املق�ضود "بالأع�ضاء الب�ضرية" التي ل 

يجوز الإجتار فيها على �ضبيل احل�ضر، مما يهدد اأن تظّل 

من  التهرب  ل�ضهولة  ورق،  على  الن�ضو�ص حرًبا  تلك 

ا لعدم تعريفها ب�ضكل يقطع 
ً
اإ�ضباغ تلك الأو�ضاف نظر

ال�ضك عن اأي تف�ضريات اأخرى. 

حمكمة  اأحكام  اأحد  يف  الإ�ضكالية  تلك  ظهرت  وقد 

"بالإجتار  املتهمني  من  جمموعة  دين 
ُ
اأ بعدما  النق�ص، 

ا�ضتغاللهم  بق�ضد  طبيعيني  اأ�ضخا�ص  مع  والتعامل 

دفاع  ارتكز  وقد  وبيعها".  دمائهم  على  احل�ضول  يف 

املتهمني يف هذه الق�ضية على "اأن الدم �ضائل ول يقطع 

رقم  القانون  اأحكام  انطباق  عدم  ثم  ومن  اجل�ضم  من 

تبعا  بالب�ضر".  الإجتار  مكافحة  ب�ضاأن   2010 ل�ضنة   64

فنية  اإىل جلنة  املو�ضوع  اإحالة  اأرتاأت املحكمة  لذلك،  

.
21
لبحث املو�ضوع

تمة خا
تعترب ظاهرة الإجتار بالب�ضر هي اإحدى الظواهر العاملية 

الإمكان  بقدر  مكافحتها  الدويل  املجتمع  يحاول  التي 

الإلتفات  يجب  كما  املقال.  هذا  �ضدر  يف  اأ�ضرنا  كما 

اإىل اأن وجود قانون جيد يحاول احلد من ظاهرة بعينها 

خالله  من  الذي  والوحيد  ال�ضحري  احلل  هو  لي�ص 

بل  اجلرائم،  من  النوع  هذا  مثل  على  الق�ضاء  �ضيتم 

يتطلب الأمر الكثري من خطط العمل وال�ضرتاتيجيات 

بالإ�ضافة  النتائج.  من  مزيد  لتحقيق  والدولية  الوطنية 

تلك  فيها  تن�ضط  التي  الدول  مع  اجلهود  تكثيف  اإىل 

من  لنا  يت�ضح  م�ضر،  ويف  غريها.  من  اأكرث  الظاهرة 

مع  املحاكم  تعامل  جانب  اإىل  املذكور  القانوين  الإطار 

هذه اجلرائم؛ اأن الأمر يقت�ضر فقط على حماولة الوفاء 

من  وذلك  عليها  التوقيع  مت  التي  الدولية  باللتزامات 

ما  واإن�ضاء  دولًيا،  مقبولة  مبعايري  قانون  اإ�ضدار  خالل  

بالب�ضر"  الإجتار  ملكافحة  الوطنية  "اللجنة  بـ  ي�ضمى 

امل�ضتوى  على  بالتن�ضيق  تخت�ص  اأنها  يفرت�ص  والتي 

املو�ضوعة  والربامج  واخلطط  ال�ضيا�ضات  بني  الوطني 

هي  الكيانات  هذه  ولكن   .
22

بالب�ضر الإجتار  ملكافحة 

جمرد كيانات �ضكلية من اأجل التمثيل الدويل وتلقي 

مزيد من املنح، بينما يف حقيقة الأمر ل يوجد اأي دور 

حقيقي لها. 

تتوافر  اأن  الظاهرة ب�ضكل جدي، يجب  وملكافحة هذه 

الإرادة ال�ضيا�ضية والت�ضريعية لالإعرتاف اأوًل بوجود بل 

وتف�ضي هذه الظاهرة يف �ضور عدة كما �ضبق واأن اأ�ضرنا 

الوعي  برفع  تهتم  قومية  البدء يف حملة  ثم  ومن  اإليه. 

ويف  وخماطرها،  الظاهرة  بهذه  امل�ضريني  لدى  العام 

الوقت نف�ضه و�ضع خطط حقيقية طويلة املدى لإحتواء 

م�ضاكل تفجرت منذ عقود مثل ظاهرة اأطفال ال�ضوارع 

وظاهرة الزواج املو�ضمي التي انت�ضرت يف اأماكن ريفية 

كثرية.  

الجريمة؟ لمكافحة  كاف  القانون  هل  مصر:  في  بالبشر  اإلتجار 
محمد شما

مدير  من�شب  حاليا  جنمة  اأبو  حمادة  �شغل 

العمل  وزارة  عام  واأمني  العمال  بيت  منظمة 

الأ�شخا�س  اأبرز  من  وهو  �شابقًا.  الأردنية 

املتابعني مل�شاألة الإجتار بالب�شر  يف الأردن، من 

حيث اإطاره التنظيمي واإطاره التطبيقي على 

حّد �شواء. وعليه، راأت املفكرة اأهمية كبرية 

يف ال�شتماع اإليه، فكان هذا اللقاء )املحرر(.   

المفكـــرة: برأيـــك، مـــا هـــي أبـــرز ثغـــرات قانـــون 

منـــع اإلتجـــار بالبشـــر ؟ 

لأحكام  العملي  التطبيق  خالل  من  نجمة:  أبو 

تبني  الآن  ولغاية   2009 عام  �ضدوره  منذ  القانون 

للمخت�ضني واجلهات العاملة على تنفيذ اأحكامه خا�ضة 

ومفت�ضي  الأمنية  والأجهزة  العامني  واملدعني  الق�ضاة 

حقيقية  اإعاقة  ت�ضكل  التي  الثغرات  من  عدد  العمل 

لتحقيق الغاية من وجوده. وقد متت درا�ضة اأحكام هذا 

القانون ومراجعتها من جهات ر�ضمية ومنظمات مدنية 

وحقوقية انتهت اإىل و�ضع عددا من التو�ضيات بهدف 

على  تعديل  اأي  يجِر  مل  الآن،  ولغاية  ولكن  تطويره. 

�ضنوات  ثماين  من  يقرب  ما  م�ضي  رغم  القانون  هذا 

بالب�ضر  فالق�ضور يف تعريف جرمية الإجتار  على تطبيقه. 

يف املادة الثالثة من القانون يعّد اأحد اأهم العوائق اأمام 

حتقيق الأهداف واملبادئ التي ن�ضت عليها الإتفاقيات 

واملعاهدات التي �ضادق عليها الأردن وب�ضكل خا�ص 

بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الإجتار بالب�ضر. فقد ت�ضمن 

يتم تو�ضيح معناها ومفهومها  التي مل  العبارات  بع�ص 

و"ال�ضرتقاق"  الق�ضري"  "العمل  عبارة  مثل 

بع�ص  هناك  اأن  كما  ق�ضرا".  و"العمل  و"ال�ضخرة" 

ومل  التعريف  يت�ضمنها  اأن  يجب  كان  التي  الأفعال 

واأن  بالرق" خا�ضة  ال�ضبيهة  "املمار�ضات  ترد فيه مثل 

كانت  التعريف  يف  وردت  التي  الإ�ضتغالل  حالت 

الأمر  املثال،  �ضبيل  على  ولي�ص  احل�ضر  �ضبيل  على 

على  القانون  تطبيق  مبكان  ال�ضعوبة  من  يجعل  الذي 

بطبيعتها  بالب�ضر   الإجتار  مفهوم  قد تدخل يف  حالت 

ووفق املعايري الدولية بهذا اخل�ضو�ص. اإل اأن القانون مل 

ال�ضكل، كل  بهذا  التعريف  �ضياغة  نتيجة  بها  يعرتف 

ذلك اأدى اإىل اأن يتوجه الق�ضاء يف كثري من احلالت 

اإىل تكييف احلالت والأفعال املعرو�ضة عليه باأو�ضاف 

قانونية اأخرى وردت ب�ضكل خا�ص يف قانون العقوبات 

اأكرث  بالب�ضر  كونها  الإجتار  كجرائم منف�ضلة عن جرمية 

و�ضوحا يف تعريفها وعنا�ضرها.

ومن الأمور التي غفل عنها القانون اأنه مل ي�ضع تعريفا 

بجرمية  الإ�ضرتاك  فعل  يجرم  ومل  واملت�ضرر،  لل�ضحية 

الإجتار بالب�ضر  وال�ضروع فيها ومل ي�ضمل هذه الأفعال 

تدابري  على  ين�ص  ومل  فيه،   وردت  التي  بالعقوبات 

يعالج  ول  خا�ص،  ب�ضكل  وال�ضحايا  لل�ضهود  حمائية 

الإباحية، كما  املواد  اإنتاج  ا�ضتخدام الأطفال يف  حالة 

ال�ضحية  وفاة  حالة  يف  خا�ضة  عقوبات  على  ين�ص  مل 

نتيجة الإجتاربها، ومل يرد فيه اأي ن�ص حول الإجراءات 

الواجب اتخاذها من ال�ضلطات املخت�ضة للتعرف على 

ال�ضحايا ب�ضرعة ودقة و�ضرورة تاأهيل املوظفني املعنيني 

بذلك على خ�ضو�ضية جرمية الإجتار بالب�ضر  وخ�ضو�ضية 

و�ضع �ضحاياها والتعاون لهذه الغاية مع املنظمات غري 

احلكومية. كما مل ين�ص القانون على اأي نوع من اأنواع 

التعوي�ص ل�ضحايا الإجتار بالب�ضر  وقد ترك الأمر للقواعد 

الذي  اجلزائية  املحاكمات  اأ�ضول  اأحكام  وفق  العامة 

يتطلب من املت�ضرر الإدعاء باحلق ال�ضخ�ضي للمطالبة 

بالتعوي�ص وما يتطلبه ذلك من اإجراءات وبينات. 

اأما بخ�ضو�ص امل�ضاعدة القانونية والإجراءات الق�ضائية، 

ل ين�ص القانون على التزام ال�ضلطات املعنية اأن تتوىل 

والإدارية  الق�ضائية  الإجراءات  عن  املعلومات  توفري 

ول  ذلك،  اإىل  احتاجوا  اإذا  بالب�ضر   الإجتار  ل�ضحايا 

امل�ضاعدة  اأن  خا�ضة  لهم  القانونية  امل�ضاعدة  تاأمني  اإىل 

القانونية التي ن�ضت عليها املادة 208 من قانون اأ�ضول 

نفقة  على  حمام  بتوكيل  املتمثلة  اجلزائية  املحاكمات 

عليها  املعاقب  اجلرائم  حالت  يف  فقط  هي  اخلزينة 

بالإعدام والأ�ضغال ال�ضاقة املوؤبدة، وهي ت�ضمل املتهم 

فقط ول ت�ضمل ال�ضحية، ومل يرد فيه اأي ن�ص يوجب 

الإجتار  مو�ضوع  خل�ضو�ضية  �ضرية  املحاكمة  تكون  اأن 

عمال  القا�ضي  لتقدير  الأمر  ترك  اأنه  ويبدو   . بالب�ضر 

اأكد  الذي  اجلزائية  املحاكمات  اأ�ضول  قانون  باأحكام 

تكون  اأن  املحكمة  راأت  اإذا  اإل  املحاكمة  علنية  على 

�ضرية مراعاة للنظام العام اأو حمافظة على الآداب.

فلم  بالب�ضر  من الأطفال  اأما بخ�ضو�ص �ضحايا الإجتار 

ومل  �ضرية،  الطفل  ال�ضحية  هوية  اإبقاء  القانون  يوجب 

ين�ص على اأن يكون لهم و�ضع خا�ّص. فكانت ن�ضو�ضه 

�ضاملة لكل ال�ضحايا بالغني واأطفال.

المفكـــرة: هـــل وجـــدت االتفاقيـــة الدوليـــة 

ــر  ــار بالبشـ ــة اإلتجـ ــة جريمـ ــة بمناهضـ الخاصـ

انفـــاذا فـــي االردن بمجـــرد صياغـــة قانـــون حتـــى 

لـــو كان هنـــاك مالحظـــات عليـــه؟

أبو نجمة: من املوؤكد اأن جمرد �ضدور القانون يعترب 

املعاهدات  تطبيق  من  كثريا  الأردن  قرب  هاما  اإجنازا 

الدولية ذات العالقة، و�ضاهم ب�ضكل فعال يف ت�ضكيل 

ذلك،  لتحقيق  الالزمة  الآليات  وو�ضع  الأجهزة 

وب�ضكل خا�ص ت�ضكيل اللجنة الوطنية مبوجب اأحكام 

املادة )5( من القانون تتوىل مهام ر�ضم ال�ضيا�ضة العامة 

ومراجعة الت�ضريعات ذات العالقة مبنع الإجتار بالب�ضر ، 

وو�ضع  ب�ضاأنها،  الالزمة  والتو�ضيات  املقرتحات  وتقدمي 

اخلطط والإ�ضراف على تنفيذها، والتن�ضيق بني اجلهات 

الر�ضمية وغري الر�ضمية املعنية.

الإجتار  ملنع  الوطنية  الإ�ضرتاتيجية  اإعداد  مت  وكذلك 

واإطار  العالقة  اأ�ضحاب  ال�ضركاء  بني  بالتعاون  بالب�ضر  

 2012-2010 للفرتة  بالب�ضر   الإجتار  ملكافحة  عمل 

و�ضمت اأربعة حماور هي: الوقاية، واملالحقة الق�ضائية، 

كافة  على  ال�ضراكات  وبناء  ال�ضفافية  وتعزيز  واحلماية، 

الأ�ضعدة، وهي تتطلب حاليا املراجعة والتطوير.

اإ�ضافة اإىل اإن�ضاء وحدة مكافحة الإجتار بالب�ضر يف العام 

2013، بناًء على مذكرة تفاهم بني مديرية الأمن العام 

بالب�ضر  الإجتار  قانون منع  تنفيذ  لغايات  العمل،  ووزارة 

املتعلقة  القانونية  الإجراءات  مبا�ضرة  اإىل  وتهدف   ،

بالب�ضر وتعقبها و�ضبط مرتكبيها  مبكافحة جرمية الإجتار 

وتقدميهم اىل اجلهات الق�ضائية املخت�ضة.

المفكـــرة: ما هي اإلشـــكاالت المتصلـــة بحماية 

حقـــوق ضحايـــا الجريمـــة العابـــرة للوطنيـــة 

)اإلتجـــار بالبشـــر(؟

أبو نجمة: الأردن ما يزال يعترب وفق التقارير الدولية 

زالت  وما  الق�ضري،  والعمل  بالب�ضر  لالإجتار  عبور  دولة 

ثنائية  تعاون  اتفاقيات  اإبرام  على  للعمل  ما�ضة  احلاجة 

عن  واخلربات  املعلومات  لتبادل  الأطراف  ومتعددة 

املجني عليهم )ال�ضحايا( واملت�ضررين يف جرائم الإجتار 

بالب�ضر ومقرتيف هذا النوع من اجلرائم والتعاون يف هذا 

بالد  مع  م�ضرتكة  وطنية  اإحالة  اآليات  وتطوير  املجال، 

اإعادة  و�ضمان  الوجهة،  وبالد  العبور  وبالد  الأ�ضل 

اندماج ال�ضحايا وتنظيم عودتهم الآمنة لبلدانهم.

املعلومات  تبادل  يف  جناحا  حقق  قد  الأردن  اأن  فرغم 

مع  بالب�ضر  الإجتار  جمال  يف  الف�ضلى  واملمار�ضات 

و�ضرطة  )النرتبول(  الدولية  اجلنائية  ال�ضرطة  منظمة 

تقرير الحتاد  اأكد  املتو�ضطية، حيث  ال�ضراكة الأوروبية 

قدرات  باأن  اجلوار  �ضيا�ضة  تطبيق  حول  الأوروبي 

تتوافق  العام  الأمن  مديرية  لدى  والتحليل  التحقيق 

العديد  اأن  اإل  الدولية،  واملعايري  الأوروبي  الحتاد  مع 

اإىل  الو�ضول  باأن  تعترب  املعنية  الوطنية  اجلهات  من 

�ضعب  زال  ما  املجال  هذا  يف  الفعال  الدويل  التعاون 

املنال، وما زالت الت�ضريعات والإجراءات املعمول بها 

عاجزة عن وقف الإ�ضتغالل للعمالة يف الدول املر�ضلة 

ومن داخل اململكة، ورغم التعاون مع �ضفارات الدول 

املر�ضلة للعمالة، اإل اأن هذا التعاون ل يرقى اإىل م�ضتوى 

وزارة  والربط اللكرتوين خا�ضة بني  املعلومات  تبادل 

العمل و�ضفارات هذه الدول، ورغم امل�ضاعي التي متت 

لتاأ�ضي�ص مبادرة للتعاون مع الدول العربية بهدف تطوير 

الإجتار  ملنع  موحدة  عربية  وا�ضرتاتيجيات  اتفاقيات 

بالب�ضر  اإل اأنها مل حتظ بتطبيق حقيقي.

المفكـــرة: هـــل هنـــاك إنصـــاف لضحايـــا اإلتجـــار 

بالبشـــر؟ وما شكل اإلنصاف والتعويض الذي 

يفتـــرض؟ وكيف تـــرى األردن مـــن ذلك؟

الإن�ضاف  اأمام  العقبات  اأهم  تتمثل  نجمة:  أبو 

اآليات  توفر  عدم  يف  بالب�ضر   الإجتار  ل�ضحايا  احلقيقي 

اإىل  ال�ضحايا  لو�ضول  وم�ضجعة  ومي�ضرة  وا�ضحة 

اإقامة  اأو  ال�ضلطات واجلهات املخت�ضة وتقدمي ال�ضكوى 

ال�ضكوى  تقدمي  عن  ال�ضحايا  يحجم  حيث  الدعوى، 

فيها،  تقدم  التي  والكيفية  باجلهات  معرفتهم  لعدم 

من  وخوفا  اإجراءاتها  بفعالية  الثقة  لعدم  واأحيانا 

اأحكام  وجود  عدم  ظل  يف  خا�ضة  اجلاين،  فعل  ردة 

ت�ضريعية حتدد بو�ضوح الإجراءات الواجب اتخاذها من 

ال�ضلطات املخت�ضة للتعرف على ال�ضحايا ب�ضرعة ودقة، 

الذين  العمال  بخ�ضو�ص  املتبعة  الإجراءات  ظل  ويف 

اإلغاء  نتيجة  للت�ضفري  تعر�ضهم  والتي  الدعوى  يقيمون 

ت�ضريح عملهم واإقامتهم. 

خا�ص  تعوي�ص  بفر�ص  ن�ص  وجود  عدم  ي�ضكل  كما 

ل�ضحايا الإجتار بالب�ضر  �ضعوبة كبرية يف و�ضول ال�ضحية 

للقواعد  الأمر  امل�ضرع  ترك  فقد  واإن�ضافها.  اإىل حقوقها 

الذي  اجلزائية  املحاكمات  اأ�ضول  اأحكام  وفق  العامة 

يتطلب من املت�ضرر الإدعاء باحلق ال�ضخ�ضي للمطالبة 

بالتعوي�ص وما يتطلبه ذلك من اإجراءات وبينات.

ال�ضحايا  لتعوي�ص  خا�ص  �ضندوق  اإن�ضاء  فكرة  وتعترب 

متويله  واأن  خا�ضة  تنفيذها،  مت  لو  فيما  وفعالة  رائدة 

من  حت�ضيلها  يتم  التي  والأ�ضول  املبالغ  من  �ضيكون 

عليه  تن�ص  ما  وفق  بالب�ضر  الإجتار  جرائم  يف  اجلناة 

اأحكام قانون منع الإجتار بالب�ضر . ولكن ذلك ل ينفي 

يفر�ص  �ضريح  ن�ص  بو�ضع  القانون  تعديل  اأهمية  اأي�ضا 

مقداره  حتديده  واإجراءات  لل�ضحية  عادل  تعوي�ضا 

لتقدمي  مي�ضرة  اآليات  حتديد  وكذلك  حت�ضيله،  وكيفية 

ت�ضفري  ومنع  املخت�ضة،  للجهات  والو�ضول  ال�ضكاوى 

ال�ضحية ومنحها الوقت الكايف للتعايف ومتابعة حقوقها 

ومتابعة الإجراءات القانونية والإدارية املتعلقة بذلك.

احصائيات
الثاين  الت�ضنيف  دول  �ضمن  موقعها  م�ضر  احتلت 

مدى  بر�ضد  املعني   2018 لعام  ال�ضنوي  التقرير  يف 

على  بالب�ضر  الإجتار  مكافحة  الدول يف جمال  تقّدم 

اخلارجية  وزارة  عن  ي�ضدر  والذي  العامل  م�ضتوى 

 .
1
الأمريكية

وفًقا لهذا التقرير، يف عام 2017 مت التحقيق يف 144 

منهم   41 اإحالة  متت  بالب�ضر،  بالجتار  متعلق  بالغ 

ثالثة  اإدانة   2017 يف  متت  كما  املحاكمة.  اإىل  فقط 

�ضنوات  ع�ضر  ال�ضجن  اإىل  ت�ضل  بعقوبات  متهمني 

بتهمة اإرتكابهم اأعمال ا�ضتغالل جن�ضي، يف مقابل 

2
خم�ص ادانات يف 2016 يف جرائم اجتار بالب�ضر.

القب�ص  2016، مت  ومايو   2015 يونيو  الفرتة بني  ويف 

 
3
بالأطفال«. »اجتار  بتهم  �ضخ�ضًا   17.000 على 

الأطفال  هم  منهم  اآلف   4 اأن  نالحظ  ولكن 

مت  نف�ضها،  الفرتة  يف  بالت�ضول.  املتهمون  اأنف�ضهم 

متهماً  و3.828  الأطفال،  ببيع  متهماً   30 ر�ضد 

)الباعة  اخلفيفة  ال�ضلع  جتارة  يف  الأطفال  با�ضتغالل 

يف  و2.960  ي�ضابههما(،  وما  والت�ضول  اجلائلني 

للخطر(،  الأطفال  تعر�ص  )اأعمال  جتارية  اأغرا�ص 

و21  جنائية،  جرائم  ارتكاب  بغر�ص  اآخرين  و503 

9.803 غري حمدد  اإىل  بالإ�ضافة  لأغرا�ص جن�ضية، 

4
الرئي�ضي. غر�ضهم 

دوائر  ا�ضتحداث  �ضيتم  املقبل،  العام  بداية  مع 

.  كما 
5
بالب�ضر لنظر ق�ضايا الجتار  جنائية متخ�ض�ضة 

�ضيتم تدريب وتاأهيل عدد من اأع�ضاء النيابة العامة 

بالجتار  املتعلقة  والتفاقيات  القوانني  كافة  على 

بالب�ضر. 

4   الرمجع السابق2   المرجع السابق

جتدون املقالة بن�ضختها  الكاملة مع املراجع على املوقع الإلكرتوين للمفكرة

للمفكرة: نجمة  أبو  حمادة 
القضاء إلى  لجوئها  ضمان  دون  من  للضحية  انتصاف  ال 

جتدون املقالة بن�ضختها  الكاملة مع املراجع على املوقع الإلكرتوين للمفكرة

األردن مصر
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محمد أنور الزياني

هذا العمل هو يف معظمه نتيجة للقاءات مع :

هيئة مكافحة  رئي�شة  العبيدي  ال�شيدة رو�شة 

الإجتاربالأ�شخا�س يف تون�س.

يف  خمت�س  حمام  التومي،  حلمي  الأ�شتاذ 

ق�شايا الإجتاربالأ�شخا�س و�شوؤون املهاجرين.

الأ�شتاذ حليم املوؤدب عن منظمة حمامون بال 

حدود- فرع تون�س.

اأي منذ �ضنتني كاملتني،   ،2016 اأوت )اآب(   3 مت يف 

امل�ضادقة على القانون الأ�ضا�ضي عدد 61 ل�ضنة 2016 

والذي  ومكافحته  بالأ�ضخا�ص  الإجتار  مبنع  املتعلق 

الدولية خا�ضة  تون�ص للتزاماتها  تفعيل  اإطار  جاء يف 

الذي  بالريمو"  على"بروتوكول  بامل�ضادقة  املتعلقة 

 .20031
متت امل�ضادقة عليه منذ �ضنة 

وبالرغم من اأن جرائم الإجتار بالأ�ضخا�ص تعّد من بني 

جرائم  بعد  الأخرية  ال�ضنوات  يف  منوا  الأكرث  اجلرائم 

يف  التون�ضي  القانون  فاإن  واملخدرات،  ال�ضالح  جتارة 

يتم خاللها  �ضريعة مل  بطريقة  �ضّنه  مّت  قد  املجال  هذا 

بتطبيق  املعنيني  الأ�ضخا�ص  مع  ا�ضت�ضارات  تنظيم 

املجتمع  ومنظمات  وحمامني  ق�ضاة  من  القانون  هذا 

املناطق  يف  اأو  بالعا�ضمة  �ضواء  وذلك  وغريهم  املدين 

للبع�ص  يبدو  جعله  ما  وهو  البالد.  من  الأخرى 

احلقوق  وا�ضتيعاب  فهم  معه  ي�ضعب  مّما  م�ضقطا  قانونا 

 .
2
واملفاهيم والإجراءات املجدّدة التي جاء بها

اجلزائية  القوانني  حزمة  مع  القانون  هذا  قطع  فقد 

�ص 
ّ
تعر الذي  الفرد  مع  تتعامل  والتي  قبله  املوجودة 

الباب  يفتح  مّما  فقط  عليه"  "املجني  مبفهوم  للجرمية 

من  وللتعوي�ص  جهة،  من  اجلزائية  للموؤاخذة  فقط 

جهة اأخرى. وقد متثل ذلك يف اعتماد القانون مفهوما 

الباب  يفتح  ما  وهو  "ال�ضحية".  مفهوم  هو  جديدا، 

واإعادة  واملتابعة  واحلماية  الوقاية  توفري  لواجب  اأي�ضا 

هو  املفهوم  فهذا  املجتمع.  �ضلب  ال�ضخ�ص  اإدماج 

مفهوم اجتماعي بالأ�ضا�ص ميتد اإىل جوانب ل تطالها 

الزجرية.  القانونية  ال�ضبغة  املفاهيم ذات 

بالقانون  جديدة  جلرائم  اأي�ضا  القانون  اأ�ض�ص  كما 

واأعطاها  بالأ�ضخا�ص  الإجتار  جرائم  وهي  التون�ضي 

من  م�ضتمّدا   
3
تعريفا منه  الثاين  الف�ضل  �ضلب 

على  ي�ضتند  بالريمو"  بـ"بروتوكول  الوارد  التعريف 

فهذا   .
4
والغاية الو�ضيلة  الفعل،  وهي:  عنا�ضر  ثالثة 

التعريف يختلف عن عديد املفاهيم اجلزائية الأخرى 

من  لي�ص  اأنه  كما  بها.  احلكم  الق�ضاء  اعتاد  التي 

نظرا  لها  يوؤ�ض�ص  التي  اجلرائم  مع  التعامل  ال�ضهل 

العنا�ضر  عديد  توفر  وجوب  )اأي  املرّكبة  لطبيعتها 

لتحققها(. 

"الهيئة  وهي  خا�ضة  هيئة  القانون  هذا  و�ضع  كما 

)الهيئة(  بالأ�ضخا�ص"  الإجتار  ملكافحة  الوطنية 

اأحكامه  تطبيق  يف  املحوري  الدور  لها  عهد  والتي 

 .
5
لها اأ�ضندت  التي  الوا�ضعة  ال�ضالحيات  من خالل 

تتمتع ل  ول  م�ضتقلة  هيئة  لي�ضت  الهيئة  هذه  اأن  اإل 

والإداري  املايل  بال�ضتقالل  ول  املعنوية  بال�ضخ�ضية 

�ص لها  بل مت اإحداثها �ضلب وزارة العدل التي تخ�ضّ

 ول تر�ضد لها ميزانية خا�ضة 
6
اعتمادات من ميزانيتها

بها. وقد مت تركيز هذه الهيئة فعليا يف فيفري )�ضباط(

�ضهر  يف  اإل  بها  خا�ص   
ّ
مقر تعيني  يتم  ومل   20177

جانفي )كانون الثاين( من ال�ضنة احلالية.   

تطبيقا  القانون  تطبيق  كان  الأ�ضباب  هذه  ولكل 

جوانبه  بع�ص  يف  جناحا  لقى  ومتذبذبا.  تدريجيا 

وف�ضال يف جوانب اأخرى.  

وفق إحصائيات 
الهيئة الوطنية 

لمكافحة اإلتجار 
باألشخاص حتى آخر 

2017، ثمة قضية 
واحدة انتهى فيها 

القضاء إلى إدانة 
المتهمين فيها 

على أساس أحكام 
القانون المتعلق 

بمنع اإلتجار 
باألشخاص

بخصوص  والتكوين  التوعية 
القانون  هذا  محتوى 

لالنتباه  وامللفت  القانون،  هذا  �ضدور  على  عامان 

بوجوده  يعلمون  ل  الأ�ضخا�ص  من  كبريا  عددا  اأن 

عددا  فاإن  املثال،  �ضبيل  وعلى  حمتواه.  يعرفون  ول 

عامالت  ينتدبون  الذين  الأ�ضخا�ص  من  كبريا 

قد  اأنهم  يعلمون  ل  اأجنبيات  اأو  تون�ضيات  منزليات 

عليها  املن�ضو�ص  اجلرائم  من  لعدد  عر�ضة  يكونون 

فيه. ويرجع ذلك اإىل اأن حمالت التوعية للتنبيه من 

املمار�ضات املتعلقة بجرائم الإجتار بالأ�ضخا�ص لتزال 

ول  املدين  املجتمع  منظمات  على  ومرّكزة  حمت�ضمة 

لديه  ينق�ص  مّما  العادي،  املواطن  اإىل  بال�ضرورة  ت�ضل 

بالتايل  لديه  وي�ضعف  الظاهرة  هذه  بخطورة  الوعي 

ال�ضلطات  اأو  الهيئة  اإعالم  )اأي  الإ�ضعار  على  القدرة 

املوجهة  التوعية  حلمالت  وخالفا  بوجودها.  املعنية( 

املدين  واملجتمع  الهيئة  فاإن  العاديني،  املواطنني  اإىل 

خا�ضة يقومون بدور مهّم يف ن�ضر الوعي الالزم لدى 

يكونوا  اأن  ميكن  الذين  الأ�ضخا�ص  ولدى  ال�ضحايا 

م�ضتقبال عر�ضة لهذه اجلرائم.   

 خا�ضة من خالل حمالت اأو ور�ضات 
ّ
هذه التوعية متر

مع  للتعامل  عر�ضة  الأكرث  للفئات  ة  خم�ض�ضّ تكوينية 

بالأ�ضا�ص يف:  ال�ضنف من اجلرائم والتي تتمثل  هذا 

الق�ضائية )حمامون،  املهن   ،
8
املدين املجتمع  منظمات 

 .
9
العدلية( ال�ضابطة  وماأمورو  ق�ضاة 

بالب�ضر  الإجتار  ملكافحة  الوطنية  الهيئة  قامت  كما 

 ،2017 بتنظيم ور�ضات تكوينية للق�ضاة. فخالل �ضنة 

يعتمد  اجلمهورية  وليات  بكامل  نظام  برتكيز  قامت 

حتقيق  وقا�ضي  جمهورية  وكيل  م�ضاعد  تكوين  على 

"ق�ضاة  بدور  يقومون  والذين  ابتدائية  حمكمة  بكل 

املتعلقة  بالق�ضايا  قانونيا  يتعهدون  اأنهم  اأي  املرجع" 

بجرائم الإجتار بالأ�ضخا�ص. كما اأن لهم دورا اجتماعيا 

الذين  الأ�ضخا�ص  وتوجيه  ال�ضتماع  يف  يتمثل 

قامت  كما  بخ�ضو�ضها.  والإر�ضاد  الن�ضح  يطلبون 

�ضبط  لفائدة  تكوينية  دورات  بتنظيم  كذلك  الهيئة 

ال�ضباط  تكوين  مدر�ضة  مع  بالتعاون  وذلك  ال�ضرطة 

والتي كان الهدف منها تكوين �ضباط ميكنهم تو�ضيح 

القانون  هذا  اأحكام  بخ�ضو�ص  زمالئهم  واإر�ضاد 

زمالئهم  بتكوين  بعد  فيما  كذلك  �ضيقومون  والذين 

مبختلف الفرق وخمتلف جهات اجلمهورية.  

الجزائية  التتبعات 
اإلتجار  جرائم  أساس  على 

باألشخاص
ذهن  يف  القانون  باأحكام  املتعلق  الغمو�ص  هذا 

به  امل�ضّمنة  اجلرائم  ا�ضتيعاب  وعدم  معه  املتعاملني 

من  وال�ضرورية  الالزمة  الإمكانيات  تخ�ضي�ص  وعدم 

�ضعوبة  اأكرث  اجلزائية  التتبعات  يجعل  الدولة  قبل 

على  الأ�ضخا�ص  موؤاخذة  ال�ضعب  من  معها  وي�ضري 

اأ�ضا�ضها.

جانفي  اإىل حدود   2017 )ني�ضان(  اأفريل  منذ  مت  فقد 

معاينة  �ضنة،  من  اأقل  يف  اأي   2018 الثاين(  )كانون 

742 حالة اإجتار بالأ�ضخا�ص توزعت ح�ضب  اأكرث من 

اجلدول التايل:

مت  التي  الق�ضايا  من  عدد  خالل  من  لوحظ  اأنه  اإل 

التعهد بها اأن ال�ضيا�ضة اجلزائية للدولة ل ت�ضري يف اجتاه 

قانون  اأ�ضا�ص  اجلرائم على  تكييف  الأولوية يف  اإعطاء 

منع الإجتار بالأ�ضخا�ص. ويجب اأن نذّكر باأن ال�ضيا�ضة 

يقوم  التي  العدل  وزارة  قبل  يتم و�ضعها من  اجلزائية 

دورها على دعم عمل الهيئة التي تعمل �ضلبها. وهو 

اإح�ضائيات  فوفق  الآن.  اإىل حد  يتم مالحظته  ما مل 

اآخر  بالأ�ضخا�ص حتى  الإجتار  الوطنية ملكافحة  الهيئة 

2017، ثمة ق�ضية واحدة انتهى فيها الق�ضاء اإىل اإدانة 

اأ�ضا�ص اأحكام القانون املتعلق مبنع  املتهمني فيها على 

الق�ضايا  غالبية  تتجاوز  مل  بينما  بالأ�ضخا�ص.  الإجتار 

اأو  باحلفظ  فيها  اأو مت احلكم  التحقيق  الأخرى مرحلة 

الدعوى. برف�ص 

خصصت الهيئة 
الوطنية في مقّرها 
مكانا مهيئا لتلقي 

الضحايا واالستماع 
إليهم ومتابعتهم 

من قبل أخصائييين 
نفسييين، فإن هذا 

المجهود يثّمن 
بالنسبة للضحايا 

المتواجدين في 
العاصمة ولكن 

مجهود الهيئة ال 
يمتد إلى الجهات 

األخرى
رئي�ضة  لنا  اأكّدت  احلكم،  هذا  عن  تق�ضينا  اإطار  ويف 

الهيئة  اأن  بالأ�ضخا�ص  الإجتار  ملكافحة  الوطنية  الهيئة 

قد  واأنها  ب�ضاأنه.  معطيات  اأي  الآن  حتى  متلك  ل 

التي  الق�ضايا  مباآل  مّدها  بهدف  العدل  وزارة  را�ضلت 

متلك  التي  هي  الوزارة  اأن  اعتبار  على  فيها  البت  مت 

�ضجال خا�ضا بهذه اجلرائم ومن املهم اأن تّطـلع الهيئة 

عليه.

جهاز  وجود  عدم  خالل  من  ذلك  تف�ضري  وميكن 

من  ال�ضنف  هذا  يف  ي  التق�ضّ يف  خمت�ص  �ضرطة 

الإجتار  جرائم  اإ�ضناد  مت  فقد  لوحدها،  الق�ضايا 

الجتماعية  للوقاية  الفرعية  الإدارة  اإىل  بالأ�ضخا�ص 

مع  الإدارة  فهذه  الأخالقية.  باجلرائم  تخت�ّص  التي 

ميكن  ل  اإمكانياتها  وقّلة  بها  املتعّهدة  الق�ضايا  كرثة 

فائقة. كما  اأهمية  بالأ�ضخا�ص  الإجتار  ق�ضايا  اإيالء  لها 

على  يجب  باجلهات  معاينتها  تتم  التي  اجلرائم  اأن 

الأعوان املتعهدين بها اإحالتها اإىل الفرقة املخت�ضة يف 

مّما ي�ضتغرق وقتا طويال.  العا�ضمة 

القانون  لأحكام  الق�ضاة  جميع  فهم  عدم  اأن  كما 

اأ�ضا�ص  على  الوقائع  تكييف  اإىل  ميال  اأكرث  يجعلهم 

يتعّود  فلم  بعيد.  زمن  منذ  املفعول  �ضارية  قوانني 

اخلا�ضة  الو�ضعية  على  املثال،  �ضبيل  على  الق�ضاة، 

التي اأعطاها القانون لل�ضحية والتي تتمثل يف و�ضعية 

جزائيا  موؤاخذتها  اإمكانية  عدم  اأي  "الالعقاب" 

دعارة  ا�ضتغالل  فجرمية  �ضحية.  لكونها  نظرا  وذلك 

الغري يجري تكييفها غالبا وفق ف�ضول املجلة اجلزائية 

ما  وهو  بالأ�ضخا�ص  الإجتار  قانون  اأحكام  وفق  ولي�ص 

اإىل العقوبة.   يعّر�ص ال�ضحية 

القانون  فاإن  القانونية والعدلية  اأما فيما يتعلق بالإعانة 

جمانية  ب�ضفة  حمامني  ت�ضخري  من  ميّكن  التون�ضي 

دفع  ميكنهم  ل  الذين  الأ�ضخا�ص  حقوق  عن  للدفاع 

يف  بها  ينتفع  ل  الإمكانية  هذه  اأن  اإل  حمام.  اأتعاب 

الواقع �ضوى عدد قليل من �ضحايا هذا القانون وذلك 

التي  ال�ضحية  يجعل  مّما  عليها.  الطلب  لكرثة  نظرا 

معرفة  من  ومعنويا  ماديا  ه�ضة  و�ضعية  يف  غالبا  تكون 

حقوقها ومن اإثارة ق�ضية يف الغر�ص. 

اإمكانيات  من  لديها  مبا  ت�ضاهم  الهيئة  كانت  ولئن 

ملفاتهم  تكوين  يف  وم�ضاعدتهم  ال�ضحايا  ن�ضح  يف 

يكفي.  دورها ل  فاإن  التقا�ضي  فرتة  ومرافقتهم طوال 

القانونية  الإعانة  تقّدم  التي  دور اجلمعيات  ياأتي  وهنا 

القانونية  وبالو�ضعية  بحقوقها  ال�ضحية  باإعالم  وذلك 

املحامني  باأتعاب  وتتكفل  جهة،  من  فيها  توجد  التي 

اأكري عدد  خالل طور التقا�ضي وهو ما ي�ضمح بتغطية 

ممكن من �ضحايا الإجتار.

بهم   واإلحاطة  الضحايا  حماية 
حالة  يف  بالأ�ضخا�ص  الإجتار  �ضحايا  يوجد  ما  غالبا 

اأمل  ل  اأ�ضخا�ضا  منهم  جتعل  ه�ضة  ومادية  نف�ضية 

تراب  كامل  يف  ال�ضحايا  فوجود  لديهم.  احلياة  يف 

اأقاربهم  عن  وبعيدا  عزلة  و�ضعية  يف  اجلمهورية 

واأ�ضدقائهم وعدم قدرة الهيئة لوحدها على حمايتهم 

انزواء وميل وعدم  بهم يجعلهم يف و�ضعية  والإحاطة 

قدرة على الندماج جمددا يف املجتمع. وقد خ�ض�ص 

كامال  بابا  بالأ�ضخا�ص  الإجتار  مبنع  املتعلق  القانون 

�ضلبه يهتم باحلماية وامل�ضاعدة ت�ضّمن اأحكاما حلماية 

 .
10

الالزمة والطبية  القانونية  وم�ضاعدتهم  ال�ضحايا 

ت�ضهيل  على  متثيليتها  خالل  من  الهيئة  تعمل  كما 

اأع�ضائها  من  ع�ضو  كل  اأن  اإذ  بال�ضحايا  الإحاطة 

اخت�ضا�ص  حدود  يف  بال�ضحية  بالتكفل  مكلف 

 .
11
الوزارة اأو اجلمعية التي ينتمي اإليها

مهيئا  مكانا  ها 
ّ
مقر يف  الوطنية  الهيئة  خ�ض�ضت  ولئن 

قبل  من  ومتابعتهم  اإليهم  وال�ضتماع  ال�ضحايا  لتلقي 

بالن�ضبة  يثّمن  املجهود  هذا  فاإن  نف�ضيني،  اأخ�ضائيني 

جمهود  ولكن  العا�ضمة  يف  املتواجدين  لل�ضحايا 

قامت  ولذلك  الأخرى.  اجلهات  اإىل  ميتد  ل  الهيئة 

مكونات  مع  اتفاقيات  باإبرام  اأوىل  مرحلة  يف  الهيئة 

الإحاطة  جمال  تو�ضيع  بهدف  وذلك  املدين  املجتمع 

واملتابعة، وذلك للدور املهم الذي يقوم به يف املتابعة 

اأطباء  ت�ضخري  خالل  من  خا�ضة  لل�ضحايا  ال�ضحية 

.
12

نف�ضيني واأخ�ضائيني 

الدولية  واملنظمة  الهيئة  تقوم  الإطار،  نف�ص  ويف 

التي  التاأخري  خطايا  اإبطال  يف  طلبات  بتقدمي  للهجرة 

تتجاوز  لفرتة  تواجدهم  نتيجة  ال�ضحايا  على  ت�ضّلط 

التون�ضي  الرتاب  فوق  قانونا  بها  امل�ضموح  الفرتة 

ما  غالبا  ال�ضحية  لأن  وذلك  بلدانهم  اإىل  وترحيلهم 

تعجز عن ت�ضديد املبالغ الهائلة لهذه اخلطايا وعن دفع 

ثمن تذكرة الطائرة. كما قامت الهيئة كذلك بالقيام 

بحملة منا�ضرة من اأجل الدفع نحو اتخاذ اأمر ترتيبي 

جن�ضياتهم  كانت  مهما  لل�ضحايا  بال�ضماح  يق�ضي 

التون�ضية.  ال�ضحية  املوؤ�ض�ضات  بالعالج جمانا يف 

الأمثل  التطبيق  اإىل  الإ�ضارة  من  لبد  اخلتام،  ويف 

الفاعلني  وكل  اجلهود  كل  ت�ضافر  يقت�ضي  للقانون 

وذلك نظرا لبعده الجتماعي. كما يجب مواءمته مع 

والتي  معه  تتعار�ص  التي  الأخرى  القوانني  من  عدد 

ملجلة  بالن�ضبة  احلال  هي  مثلما  النفاذ  حيز  تزال  ل 

اجلزائية  واملجلة   
14

الطفولة حماية  وجملة   
13

ال�ضغل

العنف  على  بالق�ضاء  املتعلق  الأ�ضا�ضي  والقانون 

املوؤرخ يف   2010 ل�ضنة   49 والقانون عدد   
15

املراأة �ضد 

اأعوان  على  املنطبق  بالنظام  واملتعلق   2010 نوفمرب   1

ل�ضركات  وا�ضعا  جمال  يعطي  والذي  الفني  التعاون 

ي�ضّهل  مّما  تون�ص  خارج  املوجودة  والت�ضغيل  التو�ضط 

الهيئة  اقرتحت  ما  وهو  والإجتار.  التحّيل  عمليات 

قانونا يق�ضي بتنقيحه واإمتامه حتى يكون اأكرث م�ضايرة 

وبتنامي  بالأ�ضخا�ص  الإجتار  مبنع  املتعلق  للقانون 

وت�ضّكالتها.   الظاهرة 

عامان بعد المصادقة على قانون منع اإلتجار باألشخاص في تونس : 
هل تخون اإلرادة السياسية حقوق الضحايا ؟

جتدون املقالة بن�ضختها  الكاملة مع املراجع على املوقع الإلكرتوين للمفكرة

تونس تونس
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