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مجتمع
دراسة

ّ
ُ
تشريعات مكافحة التحرش الجنسي ال تزال قاصرة

حياد كاذب بمقاربات «أخالقية»

ً
شكال من أشكال ُ
التحرش الجنسي عاجزة عن تقديم فهم شامل ّ
المقترحة لمواجهة ّ
ال تزال التشريعات ُ
العنف
للتحرش بوصفه
الممنهج القائم على أساس النوع اإلجتماعي .هذه التشريعات صيغت بـ «حياد كاذب» وبمقاربة «أخالقية» تنظر الى ّ
والتمييز ُ
التحرش كفعل
ّ
يمس «الشرف» و«الكرامة» ما يؤدي إلى استبعاد فكرة التعويض على الضحايا

الضحايا يجدون في معظم الحاالت صعوبة في إثبات الضرر النفسي أو تقديم ّأدلة عن هذا الضرر (مروان طحطحج)

هديل فرفور
ُ
ُ
تـســاهــم الـتـشــريـعــات املـق ـتــرحــة ملــواجـهــة
ّ
ّ
الـ ـتـ ـح ــرش ال ـج ـن ـس ــي فـ ــي س ـ ــد ال ـث ـغ ــرات
الـقــانــونـيــة الـتــي تـعــرقــل مـســار الـتـصـ ّـدي
ملختلف أشكال ُ
العنف املنهجي ّ
ضد املرأة،
وتـلـعــب دورًا بـ ــارزًا فــي «ك ـســر» الصمت
اإلج ـتـمــاعــي عـبــر إع ـطــاء ال ـت ـحـ ّـرش ُبـعـدًا
اجتماعيًا ّ
جديًا يستدعي رسم سياسات
ّ
ملــواجـ ّهـتــه .إل أن ه ــذه الـتـشــريـعــات التي
تـ ـتـ ـم ــث ــل بـ ـمـ ـش ــروع ــي ق ـ ــان ـ ــون ل ـت ـج ــري ــم
الـتـحـ ّـرش الجنسي ُ(مـقـ ّـدمــن مــن النائب
غ ـ ّـس ــان مـخـيـبــر ووزيـ ـ ــر ال ــدول ــة ل ـشــؤون
امل ــرأة جــان أوغــاسـبـيــان) ،ال ت ــزال عاجزة
عن حماية الفئات املهمشة واملستضعفة
(التي تعاني أكثر من غيرها) ،وعن تقديم
ً
فـهــم شــامــل للتحرش بــوصـفــه شـكــا من
ُ
أشـكــال ُ
العنف والتمييز املمنهج القائم
على أساس النوع اإلجتماعي.
ُ
هذا ما خلصت إليه الباحثة في برنامج
«ال ـفــاع ـلــون ف ــي املـجـتـمــع امل ــدن ــي وصـنــع
ال ـس ـي ــاس ــات» ،ف ــي م ـع ـهــد ع ـص ــام ف ــارس
لـلـسـيــاســات ال ـعــامــة والـ ـش ــؤون الــدول ـيــة
في الجامعة األميركية في بيروتُ ،منى
خنيصر ،في دراستها ملشاريع القوانني
ّ
ّ
بالتحرش الجنسي في لبنان.
الخاصة
تـ ـ ّ
ـوص ـ ـلـ ــت خـ ـنـ ـيـ ـص ــر ،ع ـ ـبـ ــر ت ـح ـل ـي ـل ـهــا
َ
ّ
ملـشــروعــي الـقــانــونــن ،إلــى أن سياسات
الـ ـتـ ـح ـ ّـرش ص ـي ـغــت بـ ـ ـ «ح ـ ـيـ ــاد كـ ـ ــاذب»،
ّ
التحرش
وبمقاربة «أخالقية» تنظر الى
كفعل ّ
يمس «الـشــرف» و«الـكــرامــة» .ولم
ت ــأخ ــذ ف ــي اإلع ـت ـب ــار ع ــدم ت ـكــافــؤ ال ـقــوة
ُ
بــن الـضـحـيــة وامل ـت ـحـ ّـرش فــي مــا خـ ّـص
آلـ ـي ــات ال ـت ـق ــاض ــي ،ف ـض ــا ع ــن أنـ ـه ــا لــم
ُ
تـحـ ّـرر الضحية مــن عــبء إثـبــات الضرر
ّ
النفسي الناجم عن فعل التحرش .كما
بقيت قاصرة عن حماية املستضعفات

كالعامالت في الخدمة املنزلية.

ُمقاربة أخالقية

ّ
وأوض ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ــت خـ ـنـ ـيـ ـص ــر أن سـ ـي ــاس ــات
ّ ُ
التحرش تصاغ بطريقة قانونية محايدة
تعطي انطباعًا بوجود «عقالنية» كاملة،
فـ ــي حـ ــن أنـ ـ ـ ُـه «ل ـ ـ ــدى ت ـط ـب ـي ــق ن ـص ــوص
ّ
ّ
بالتحرش الجنسي،
السياسات املتعلقة
غالبًا ما تخضع للتفسيرات التي كثيرًا
ُ
م ــا تـعـطــي ام ـت ـي ــازات ل ـلــذكــور .وم ــع ذلــك
ّ
ال تـ ـ ــزال س ـي ــاس ــات الـ ـتـ ـح ــرش الـجـنـســي
ُ
تـصــاغ بما ُيسمى الـحـيــاد ال ـكــاذب الــذي
ّ
ُيعطي االنطباع بــأن سياسات التحرش

الجنسي هي سياسات تقنية خارج ّ
تيار
الـخـطــاب وال ـتــأوي ُــل» .وه ــذه «العقالنية»
ُ
تغفل الـتـجــارب املـحـ ّـمـلــة بالعاطفة التي
ّ
ّ
خاضتها الـنـســاء املـتـعــرضــات للتحرش
الجنسي.
ّ
ف ــي س ـي ــاق آخـ ــر ،لـفـتــت ال ــدراس ــة ال ــى أن
اخـتـيــار قسم «األخ ــاق واآلداب العامة»
م ــن ق ــان ــون ال ـع ـقــوبــات الدراج سـيــاســات
ا ُل ـت ـحـ ّـرش الـجـنـســي ضـمـنــه يـعـكــس فهم
ّ
امل ّ
للتحرش باالعتبار «األخالقي».
شرعني
ُ
ف ــامل ـق ــارب ــة األخ ــاق ـي ــة ت ـف ـصــل ال ـت ـحـ ّـرش
ّ
الجنسي ضد املرأة عن طبيعته املنهجية
وتضعه فــي إطــار الـضــرر ال ـفــردي .وهــذه

املـ ـق ــارب ــة ت ـب ـع ــد فـ ـك ــرة ال ـت ـع ــوي ــض عـلــى
الـضـحـيــة وت ـح ـ ّـول ال ـت ـحــرش إل ــى اآلداب
واألخـ ـ ــاق ـ ـ ـيـ ـ ــات ال ـ ـعـ ــامـ ــة ال ـ ـتـ ــي ت ـخ ـضــع
وم ّ
لتأويالت اجتماعية مختلفة ُ
تبدلة.

عدم التكافؤ
ونظرًا للعالقات الهرمية التي تفرضها
االطــر التنظيمية في املؤسسات وأماكن
ال ـ ـع ـ ـمـ ــل ،قـ ـ ــد تـ ـخـ ـض ــع الـ ـ ـشـ ـ ـك ـ ــاوى ضـ ـ ّـد
الـ ـتـ ـح ـ ّـرش ال ـج ـن ـس ــي فـ ــي ه ـ ــذه األم ــاك ــن
لـتـضــارب مـصــالــح« ،م ــا يعني أن ــه يجب
األخ ــذ فــي االع ـت ـبــار عـنــد صـيــاغــة أحـكــام
السياسات مصالح املوظفني او الطالب

تعريفات ّ
التحرش
ُ
مشروع القانون الذي ّ
تقدم به مخيبر عام  ،2014طرح أمام
مجلس النواب في كانون الثاني عام  2017تحت خانة قانون
ّ
معجل ّ
مكرر .فيما مشروع قانون أوغاسبيان وافق عليه
مجلس الوزراء في آذار  2017تزامنًا مع اليوم العاملي للمرأة.
لكن املشروعني لم ُي ّ
قرا بعد وال يزاالن قيد اإلنتظار.
ّ
التحرش الجنسي
يدعو مشروع مخيبر الى إدراج سياسات
ّ
على ُمستوى قانون العقوبات .وهو ُي ّ
عرف التحرش الجنسي
بأنه يشمل «كل من أقدم بشكل صادم أو ُم ّلح أو ُم ّ
تكرر
على فرض أقوال أو أفعال أو إيحاءات ذات طابع جنسي أو
ذات طابع ُعنصري ،على شخص دون رضاه أو من دون
إيحاء بالترحيبّ ،
فأدى ذلك اإلعتداء على كرامته ّإما بسبب
ُ
طبيعتها أو ظروفها املهنية أو الضاغطة أو املحرجة».
ّ
ّأما مشروع أوغاسبيان فيدعو الى إدراج سياسات التحرش
ّ
الجنسي في قانون العمل وقانون العقوباتُ .وي ِّ
التحرش
عرف

ّ
الجنسي بحسب قانون العمل كالتالي«ُ :يحظر لجوء أي كان،
أكان صاحب عمل أو أجير على ّ
ّ
التحرش سواء
حد سواء إلى
ُ
عبر الكالم املثبت أو الكتابة وبأي وسيلة من وسائل اإلتصال
أو ممارسة الضغوط أو التهويل أو إصدار األوامر بهدف
اإلستحصال على خدمات ذات طبيعة جنسية سواء ملنفعته
أو ملنفعة الغير».
ّ
ُ
وبحسب قانون العقوبات ،يقدم املشروع تعريفًا ثانيًا
ّ
للتحرش الجنسي في املادة  535من قانون العقوبات في
ّ
قسم «األخالق واآلداب العامة» على الشكل التالي« :التحرش
الجنسي هو القيام بالكالم أو الكتابة ،وبأي وسيلة من
وسائل اإلتصال باستخدام كل ما يحمل دالالت جنسية
تنال من شرف وكرامة الضحية أو تنشئ تجاهها أوضاعا
عدائية أو مهينة».

وعقبات محتملة قد تواجه التعويض»
م ـثــل أن تـتـمـنــع ب ـعــض ال ـن ـســاء ال ـلــواتــي
ّ
ّ
التحرش عن التبليغ
تعرضن لحاالت من
عن الحوادث لتجنب التداعيات السلبية
املتمثلة بـفـقــدان الوظيفة وغـيــرهــا .ففي
ً
مـ ـش ــروع أوغ ــاس ـب ـي ــان ،مـ ـث ــا ،ورغ ـ ــم أنــه
اسـتـثـنــى ال ـحــاجــة إل ــى إذن امل ــدي ــر لــرفــع
دع ـ ــوى تـ ـح ـ ّـرش ،إال أنـ ــه «أغـ ـف ــل عــاقــات
ال ـق ــوة غ ـيــر امل ـت ـكــاف ـئــة أو ال ـهــرم ـيــة الـتــي
ترتكز عليها العالقات في أماكن العمل».
ورغ ــم أن امل ـشــروع نفسه يضمن حماية
ّ
الـضـحــايــا وال ـش ـهــود ال ــذي ُي ـبــل ـغــون عن
ُ ّ
آليات واضحة
الحوادث« ،إال انه لم يحدد ُ
ّ
لتقديم الـشـكــاوى ومعاقبة املـتـحــرشــن.
ول ـ ــم يـ ـن ــص عـ ـل ــى اتـ ـ ـخ ـ ــاذ ت ــدابـ ـي ــر ضــد
ّ
التحرش أو الذين
املدراء الذين يرتكبون
يفشلون في اتخاذ التدابير الالزمة ضدّ
ً
املـتـحــرشــن مـحـيــا املـســألــة ال ــى الـعــدالــة
الجنائية».
ُ
وتــرى الــدراســة أن ُمعالجة هــذه املعضلة
ّ
تتطلب إض ـفــاء الـطــابــع الــامــركــزي على
آلـ ـي ــات ُالـ ـق ــرار ال ــداخ ـل ــي وإح ــال ـت ـه ــا الــى
جهات أخ ــرى ملعالجة الشكوى كهيئات
خ ـ ـ ــارج ال ـت ـس ـل ـســل الـ ـه ــرم ــي الـتـنـظـيـمــي
ً
(مجالس العمل التحكيمية مثاال).
وفـ ــي ال ـس ـي ــاق ن ـف ـســه ،ان ـت ـق ــدت ال ــدراس ــة
تركيز املشروعني على قانون العقوبات
واللجوء الى العدالة الجنائية ،وإغفالهما
مبدأ «الوسيط» (أو الجهات الوسيطة)
ل ـت ـس ــوي ــة ح ـ ـ ــاالت ال ـ ـت ـ ـحـ ـ ّـرش .ف ـف ــي رأي
خنيصر ،اللجوء الى الهيئات الوسيطة
وال ـ ـخـ ــارج ـ ـيـ ــة ُيـ ـعـ ـط ــي تـ ـس ــوي ــة ح ـ ــاالت
الـتـحـ ّـرش «قيمة أكبر لتجربة الضحايا
مع تقليل عبء االثبات والتكاليف املادية
وال ـع ــاط ـف ـي ــة عـ ــن ال ـض ـح ــاي ــا فـ ــي ام ــاك ــن
ص ــت ال ـ ــى أن م ـشــروعــي
ع ـم ـل ـه ــن» .وخ ـل ـ ّ
الـقــانــونــن لــم ُيـخــفـفــا ع ــبء اإلث ـبــات على
ضـ ّـح ـيــة ال ـت ـح ـ ّـرش الـجـنـســي «م ــع الـعـلــم
أن الضحايا يجدون في معظم الحاالت
صعوبة في إثبات الضرر النفسي الناجم
عــن الـتـحــرش أو فــي تقديم ّأدل ــة عــن هذا
الضرر».

ّ
والتحرش
التمييز

ّ
ل ـف ـت ــت الـ ـ ــدراسـ ـ ــة إلـ ـ ــى أن ال ـت ـش ــري ـع ــات
املـنــاهـضــة للتمييز الـعـنـصــري تتقاطع
م ــع الـتـمـيـيــز ال ـقــائــم ع ـلــى أسـ ــاس ال ـنــوع
اإلج ـت ـمــاعــي« ،وبــال ـتــالــي عـلــى املـشــرعــن
أن يأخذوا في االعتبار ُ
البعد العنصري
ل ـل ـع ـنــف وال ـ ـت ـ ـحـ ـ ّـرش» .وأشـ ـ ـ ــارت إلـ ــى ان
ال ـت ـشــري ـعــات ا ُمل ـق ـتــرحــة ال ت ـ ــزال قــاصــرة
ّ
ع ــن ح ـمــايــة «امل ـس ـت ـض ـع ـف ــن» .ورغ ـ ــم أن
مشروع مخيبر أخــذ التمييز العنصري
ّ
«إل أنــه ّ
قصر فــي تفصيله
فــي االعـتـبــار،
وت ــأم ــن ق ــوان ــن ل ـل ـعــامــات األج ـن ـب ـيــات
فــي ال ـخــدمــة املـنــزلـيــة الــذيــن ال يحميهن
ق ــان ــون الـعـمــل بـيـنـمــا يـتـعـ ّـرضــن للعديد
مـ ـ ــن م ـ ـس ـ ـتـ ــويـ ــات ال ـ ـض ـ ـعـ ــف ب ـ ـمـ ــا ف ـي ـهــا
حـ ـ ــاالت خ ـط ــرة م ــن الـ ـتـ ـح ـ ّـرش الـجـنـســي
واالستغالل».

لم تأخذ التشريعات
في اإلعتبار عدم تكافؤ
القوة ّبين الضحية
ّ
ُ
والمتحرش في ما خص
آليات التقاضي

