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للحفاظ  الأهلّية  »احلملة  نا�شطو  ح�شل   ،2014 يف 

خالل  �شدر  ملر�شوٍم  ن�شخةٍ  على  الرو�شة«  دالية  على 

لإ�شتباحة  مّهد  الذي  املر�شوم  هذا  الأهلّية.  احلرب 

العا�شرة  املنطقة  العامة يف  الأمالك  من  وا�شعٍة  اأجزاٍء 

ُين�شر  ومل  �شرّياً  بقي  الرو�شة(،  )منطقة  بريوت  من 

اأخرى.  ن�شر  و�شيلة  اأّي  يف  ول  الر�شمّية  اجلريدة  يف 

جلهة  فقط  لي�س  فائقة،  اأهميًة  الدعوى  هذه  ترتدي 

الأمالك  من  الأمتار  اآلف  )ا�شتعادة  املبا�شر  هدفها 

العاّمة(، اإمنا اأي�شاً جلهة رمزيتها على اأكرث من �شعيد: 

الأمالك  اأوىل ل�شتعادة  ت�شّكل خطوًة  فهي من جهة 

الإعتبار حلّق  تعيد  اأخرى،  املنهوبة، ومن جهٍة  العامة 

اإىل  بالولوج  حلّقه  وحتديداً  بالبيئة،  بالتمّتع  املواطن 

هذا  اعرتت  التي  املخالفات  فداحة  ورغم  ال�شاطئ. 

من�شجمة  واملحلّية  املركزّية  ال�شلطات  بقيت  املر�شوم، 

غ�ّس  يف  واملتمثلة  عقود  منذ  ال�شائدة  ال�شيا�شة  مع 

اأقّله  العاّم،  امللك  على  الإعتداءات  عن  الطرف 

رئا�شة  فممّثل  احلرب.  زمن  احلا�شلة يف  الإعتداءات 

برد  طالب  البوجي  �شهيل  املتقاعد  القا�شي  الوزراء، 

بريوت  بلدية  اأما  وامل�شلحة.  ال�شفة  لإنتفاء  الدعوى 

لزمت  فقد  با�شرتداده  املطالب  العام  امللك  �شاحبة 

موقفها  باإبداء  تكليفها  رغم  الدعوى  يف  ال�شمت 

الدالية  ن�شطاء حملة  برز  واإذ ذاك،  �شهر.  منها خالل 

العاّم،  امللك  عن  بالدفاع  املعنيون  وحدهم  وكاأنهم 

و�شط تباين مواقف الق�شاة حول �شفتهم وم�شلحتهم 

يف القيام بذلك.

 جمل�س �شورى الدولة بهذه ال�شفة على نحو 
ّ
فهل يقر

حّق  وعن  العام  امللك  عن  الدفاع  من  هوؤلء  ميّكن 

النافية  للتاأويالت  املجل�س  ينحاز  اأم  بالبيئة،  املواطن 

حكم  تكري�س  اإىل  عملياً  توؤدي  والتي  ال�شفة،  لهذه 

الأمر الواقع، مبناأى عن اأّي رقابٍة ق�شائّية؟

من البّي اأن هذه امل�شاألة ل تت�شل فقط بروؤية املجل�س 

الدفاع  يف  املواطني،  اأعّم  وب�شكٍل  اجلمعّيات،  لدور 

لدوره  بروؤيته  الأوىل  بالدرجة  اإمنا  العام،  ال�شالح  عن 

اإحلاحاً  تزداد  م�شاألٌة  وهي  النا�س.  حقوق  حماية  يف 

دائرة  وتّت�شع  خواتيمها  من  الدعوى  تقرتب  ما  بقدر 

العام  امللك  اإ�شتعمال  تخ�شي�س  اإىل  الآيلة  املرا�شيم 

يف  عنه  احلديث  يدور  ما  واآخرها  عليه،  اليد  وو�شع 

ال�شاحلّية. كفرعبيدا  منطقة 

اليوم الدالية، وغداً كفرعبيدا: ثمة دعوة عامة للدفاع 

عن امللك العام وعن حقنا بالبيئة و... ال�شاطئ.
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مبوجب اإتفاقية تعاون بهذا ال�شاأن.

 األمالك البحرّية
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شاطئ كفرعبيدا ينتظر إنقاذه!

حمزة رانيا 
�شحافية و نا�شطة اإجتماعية، من فريق عمل املفكرة القانونية

قضية »المنطقة العاشرة«: خطوة أولى 
إلستعادة األمالك العاّمة المنهوبة؟

القضاء  إلستقالل  المدنّي  المرصد 
فيته شفا و
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برجس وإلهام  فرنجية  غيدة 
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اإلهام برج�س: �شحافية من فريق عمل املفكرة القانونية
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 مهند�س معماري، نا�شط يف »مبادرة للمدينة«

قضايا الهجرة غير الشرعية أمام محكمة صيدا: 
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»الئحة اإلنماء« في زغرتا: بورتريه
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حائز على دكتوراة يف العلوم ال�شيا�شية يف مدر�شة الدرا�شات ال�شرقية 

والإفريقية، جامعة لندن

مضبطة إتهام برسم النيابة العامة:
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خالد علي لـ»المفّكرة القانونّية«:
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السيرة القانونّية لخسارة الشاطئ.. 
ولطموح استعادته

وشة الر دالية  على  للحفاظ  األهلّية  الحملة 
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قضية »المنطقة العاشرة«:
المنهوبة؟ العاّمة  األمالك  إلستعادة  أولى  خطوة 

المرصد المدني إلستقالل القضاء 
وشفافيته

يف 2014، ح�شل نا�شطو »احلملة الأهلّية للحفاظ على 

ن�شخٍة ملر�شوٍم �شدر خالل احلرب  الرو�شة« على  دالية 

 .1989 �شنة  احلكومّية  الإزدواجية  خ�شّم  يف  الأهلّية، 

من  وا�شعٍة  اأجزاٍء  لإ�شتباحة  مّهد  الذي  املر�شوم  هذا 

العا�شرة من بريوت )منطقة  املنطقة  العامة يف  الأمالك 

الرو�شة(، مل ُين�شر يف اجلريدة الر�شمّية ول ُن�شر يف اأّي 

و�شيلٍة اأخرى. وقد �شمح ذلك لنا�شطي احلملة بالتقّدم 

من خالل جمعيتي »اخلط الأخ�شر« و«نحن«، بدعوى 

للمطالبة باإبطاله رغم انق�شاء 25 �شنة من �شدوره، على 

ابتداًء  اإل  ت�شري  ل  )�شهرين(  الطعن  مهلة  اأن  اأ�شا�س 

من تاريخ الن�شر. ترتدي هذه الدعوى اأهميًة فائقة، لي�س 

من  الأمتار  اآلف  )اإ�شتعادة  املبا�شر  هدفها  جلهة  فقط 

الأمالك العاّمة كما نبّي اأدناه(، واإمنا اأي�شاً جلهة رمزيتها 

على اأكرث من �شعيد: فهي من جهة ت�شّكل خطوة اأوىل 

اأخرى،  جهة  ومن  املنهوبة،  العامة  الأمالك  لإ�شتعادة 

وحتديداً  بالبيئة  بالتمّتع  املواطن  حلّق  الإعتبار  تعيد 

املخالفات  فداحة  ورغم  ال�شاطئ.  اإىل  بالولوج  حلّقه 

ال�شلطات  بقيت   
1
فيه املطعون  املر�شوم  اعرتت  التي 

منذ  ال�شائدة  ال�شيا�شة  مع  من�شجمة  واملحلية  املركزية 

الإعتداءات على  الطرف عن  واملتمثلة يف غ�ّس  عقود 

امللك العاّم، اأقله الإعتداءات احلا�شلة يف زمن احلرب. 

فممّثل رئا�شة الوزراء، القا�شي املتقاعد �شهيل البوجي 

 )!!(. اأما 
2
طالب برد الدعوى لإنتفاء ال�شفة وامل�شلحة

بلدية بريوت فقد لزمت ال�شمت يف الدعوى رغم قرار 

موقفها  باإبداء  وتكليفها  فيها  باإدخالها  ر 
ّ
املقر امل�شت�شار 

وكاأنهم  احلملة  ن�شطاء  برز  ذاك،  واإذ  �شهر.  خالل  منها 

ذلك  كّل  العاّم،  امللك  عن  بالدفاع  املعنيون  وحدهم 

وم�شلحتهم  �شفتهم  الق�شاة حول  مواقف  تباين  و�شط 

يف القيام بذلك.

 جمل�س �شورى الدولة بهذه ال�شفة على نحو 
ّ
فهل يقر

ميّكن هوؤلء من الدفاع عن امللك العام و�شمان حّق 

التقنية  للتاأويالت والقواعد  اأم ينحاز  بالبيئة،  املواطن 

تكري�س  اإىل  عملياً  توؤدي  والتي  ال�شفة،  لهذه  النافية 

ق�شائّية؟  رقابٍة  اأّي  عن  مبناأى  الواقع،  الأمر  حكم 

من  الدعوى  تقرتب  ما  بقدر  اإحلاحاً  تزداد  اأ�شئلٌة 

تخ�شي�س  اإىل  الآيلة  املرا�شيم  دائرة  وتّت�شع  خواتيمها 

عنه  احلديث  يدور  ما  واآخرها  العام،  امللك  اإ�شتعمال 

كفرعبيدا. منطقة  يف 

إلستباحة  سرّي  مرسوم 
العاشرة: المنطقة 

قاعدة إلى  يتحول  اإلستثناء 
ب�شكٍل  يظهر  فيه،  املطعون  املر�شوم  اأحكام  يف  الغو�س 

 ثالثة تغيريات يف هذه املنطقة.
ّ

جلي

اأوًل، األغى املر�شوم الإ�شتثناء الوارد يف املر�شوم 6-24-

باإ�شغال  1966 والذي كان يحظر الرتخي�س لأيٍّ كان 

ال�شاطئ ح�شراً يف هذه املنطقة. وبذلك، فقدت �شطاآن 

العا�شمة،  لأهايل  كمتنف�ٍس  خ�شو�شيتها  املنطقة  هذه 

�شًة للتحّول اإىل 
ّ
فت�شبح مثلها مثل �شائر �شطاآن لبنان معر

ة، ل يلج اإليها اإل زبائنها. وما  ملحقاٍت ملنتجعاٍت خا�شّ

بالغت وتبالغ  اأن احلكومة  التغيري خطورًة هو  يزيد هذا 

على  وذلك  لل�شاطئ،  احل�شرّي  الإ�شغال  منح حّق  يف 

الأمالك  لإ�شغال  الناظم  املر�شوم  ت�شديد  من  الرغم 

هذه  ممار�شة  وجوب  على   )1966( البحرية  العامة 

ال�شطاآن  تكون  اأن  وبدل  وعليه،  اإ�شتثنائياً.  ال�شالحية 

يف املبداأ مفتوحًة للعموم مع وجود بع�س الإ�شتثناءات 

الأمر  تعدّيات  بفعل  اللبناين  ال�شاطئ  حتّول  القليلة، 

ما  اإىل  احل�شرّي  بالإ�شغال  الرتخي�س  ومرا�شيم  الواقع 

ي�شبه ملحقاٍت لالأمالك اخلا�شة.

على  تفر�س  كانت  التي  القاعدة  املر�شوم  األغى  ثانياً، 

مالكي العقارات يف املنطقة العا�شرة التخّلي عن ملكّية 

للبلدية،  عاّما  لتكون ملكا  %25 من م�شاحة عقاراتهم 

يف حال اأرادوا احل�شول على ترخي�س لإقامة اإن�شاءاٍت 

خ�شو�شيًة  األغى  بذلك  وهو   .
3
)منتجع( فيها  معّينة 

با�شتثماٍر  ت�شريح  اأّي  ربط  مفادها  للمنطقة،  اأخرى 

خا�ّس فيها مبنح احلا�شل عليه للبلدية م�شاحاٍت ت�شمح 

م�شعى  يف  وجماناً،  للجميع  مفتوحة  اأماكن  بتاأمي  لها 

يرمي اإىل التوفيق بي متكي املالك من اإ�شتثمار عقاراته 

وحقوق اأهايل العا�شمة.

ثالثاً، وتبعاً لإلغاء القاعدة املذكورة اأعاله، اأعاد املر�شوم 

املنطقة،  هذه  يف  املقام  »املريالند«  منتجع  مالكي  اإىل 

امل�شاحات التي كانوا قد تخلوا عنها ل�شالح بلدية بريوت 

منتجعهم  ببناء  الرتخي�س  على  احل�شول  اأجل  من 

القاعدة  وفق  امل�شتثمرة(  عقاراتهم  م�شاحة  من   25%(

امل�شار اإليها اأعاله. وبناًء على ذلك، �شّكل املر�شوم اأحد 

خالل  العامة  الأمالك  على  »املقونن«  ال�شطو  اأ�شكال 

فرتة احلرب، بحيث مّت بوا�شطته جتريد بلدية بريوت من 

م�شاحات حرجّية وا�شعة عنوًة ومن دون اأي مقابل.

وفيما اأمكن حملة الدالية الطعن بالتغيريين الأخريين، 

عجزت باملقابل عن الطعن بالتغيري الأول املتمثل برفع 

يف  لل�شاطئ  احل�شرّي  بالإ�شغال  الرتخي�س  عن  احلظر 

هذه املنطقة. ومرّد ذلك هو اأن احلكومة عادت واأ�شدرت 

مر�شوماً اآخر بهذا اخل�شو�س يف 30-10-1995، ون�شرته 

يف ال�شنة نف�شها يف اجلريدة الر�شمية، لي�شبح مبناأى عن 

لكن،  ن�شره.  تاريخ  من  �شهرين  اإنق�شاء  بحكم  الطعن 

م�شتقباًل  يتحركوا  اأن  البيئة  نا�شطي  باإمكان  يبقى 

احل�شرّي  الإ�شغال  يجيز  مر�شوٍم  اأّي  اإ�شدار  حال  يف 

خلفية  على  باإبطاله  للمطالبة  معّينة  بحرّيٍة  مل�شاحاٍت 

تعميم  يف  التو�ّشع  اأن  اأ�شا�س  على  ال�شلطة،  حّد  جتاوز 

باحلماية  املواطن اجلدير  يقّو�س حّق  بات  الإجازة  هذه 

بالولوج اإىل ال�شاطئ. ومن هنا اأهمية ك�شب م�شاألة �شفة 

املواطن وم�شلحته يف الطعن مبرا�شيم مماثلة.

العام: الصالح  عن  الدفاع 
شخصّية   

ٌ
مصلحة هو  هل 

ومباشرة؟
اأعاله، راأى  رّدا على ال�شوؤال املطروح يف خامتة املقّدمة 

لي�س  اأنه   2016-5-5 مّداح يف  �شميح  ر 
ّ
املقر امل�شت�شار 

م�شلحة  اأو  �شفة  و«نحن«  الأخ�شر«  »اخلط  جلمعيتي 

بالطعن يف املر�شوم. واأتى ذلك ليخالف مطالعة مفّو�س 

احلكومة املعاون ناجي �شرحال املوؤرخة يف 2016-5-12 

حيل 
ُ
اأ وقد  متاماً.  معاك�شة  نتيجة  اإىل  فيها  والتي خل�س 

�شورى  جمل�س  يف  املخت�شة  الغرفة  اإىل  بكامله  امللّف 

الدولة لإ�شدار قرارها يف هذا ال�شاأن: فاإما ترّد الدعوى 

وفق قراءة امل�شت�شار مداح وتبقى املخالفة رغم ج�شامتها 

وم�شلحة  �شفٌة  الطاعنة  للجهة  اأن  تعترب  اأو  واقعاً،  اأمراً 

اأ�شا�س  يف  راأيه  لإبداء  ر 
ّ
املقر للم�شت�شار  امللف  فتعيد 

الدعوى، وتفتح املجال اأمام اإلغاء املخالفة.

م�شلحة  اأّن  اإىل  راأيه  اأ�شند  قد  ر 
ّ
املقر امل�شت�شار  وكان 

اإذا  فقط  تتوفر  اإدارّي  قرار  اإبطال  طلب  يف  اجلمعية 

لتحقيق  �شعيها  اإمكانية  دون  يحول  »اأن  �شاأنه  من  كان 

ال�شعي على نحو يجعل منه  يعيق هذا  اأن  اأو  اأهدافها، 

وقد  املراد«.  وحتقيق  الغاية  بلوغ  عن  بالق�شور  حمكوماً 

امل�شلحة  لإنتفاء  الدعوى  رّد  بوجوب  القول  اإىل  انتهى 

�شوابط  و�شع  على  يقت�شر  املر�شوم  اأن  طاملا  املبا�شرة، 

لإ�شغال اأمالٍك عاّمٍة بحرّيٍة لي�س من �شاأنها اأن ترتب اأّي 

اأثٍر يحول دون حتقيق اجلهة الطاعنة لأهدافها. وبذلك، 

ل يكفي وفق امل�شت�شار مّداح، اأن يكون املر�شوم خمالفاً 

للقانون اأو متعار�شاً مع اأهداف اجلهة الطاعنة وتطّلعاتها 

و�شمناً مع ال�شالح العام الذي تخت�ّس يف الدفاع عنه، 

بل لقبول �شفتها يجب اأن تكون »الطاعنة« قد تكّبدت 

مبنعها عن  يتمّثل  اً  خا�شّ مادّياً  املر�شوم �شرراً  اء 
ّ
من جر

اأو اإعاقته. وتبدو وظيفة القا�شي الإدارّي  ممار�شة عملها 

املتقا�شي  حماية  يف  تنح�شر  وكاأنها  التعريف  هذا  يف 

اإزاء الأ�شرار التي قد مت�ّشهم مبا�شرًة، فيما يرفع يده عن 

بالنتيجة  تبقى  والتي  العام،  بال�شالح  الإ�شرار  م�شائل 

حكراً لل�شلطات احلاكمة.

مغايراً  تعريفاً  اعتمد  فقد  املعاون  احلكومة  مفّو�س  اأما 

فامل�شلحة  واملبا�شرة.  ال�شخ�شّية  امل�شلحة  ملفهوم  متاماً 

بالإعتبار  الإدارّي  الق�شاء  ياأخذها  اأن  يقت�شي  التي 

»عند النظر يف �شفة وم�شلحة الطاعن يف دعوى اإلغاء اأو 

اإبطال قراٍر اإدارّي هي اأو�شع واأ�شمل من معنى امل�شلحة 

التي جتيز رفع الدعاوى الأخرى«، وذلك »رغبًة منه يف 

للقانون من اأجل  اإبطال قراٍر يكون مغايراً  الو�شول اإىل 

العامة«.  امل�شلحة  و�شيانة  ال�شرعية  مبداأ  على  احلفاظ 

وعليه، يكفي للقول بتوّفر �شفة اجلمعية وم�شلحتها اأن 

الإداري  القرار  اء 
ّ
جر من  تكبدته  الذي  ال�شرر  يكون 

يوؤدي  اأن  و�شوحاً،  اأكرث  بعبارٍة  اأو  معنوياً،  فيه  املطعون 

ولل�شالح  لأهدافها  خمالفة  مفاعيل  اإىل  املذكور  القرار 

العام الذي تتوىل الدفاع عنه، حتى ولو مل يكن له اأّي 

مفاعيل اأو تاأثريات مادّية عليها اأو على عملها. اإنطالقاً 

املعاون  ا�شتخل�س مفو�س احلكومة  من هذه احليثيات، 

املدعية،  اجلهة  لدى  و�شخ�شَيٍة  مبا�شرٍة  م�شلحٍة  وجود 

اإرتياد  ال�شعب من  فيه »يحرم  املر�شوم املطعون  اأن  طاملا 

البحر الذي هو من الأمالك العامة املحددة قانوناً«، واأن 

نظامها ين�ّس على »اأنها تعنى بكّل ما يوؤّدي اإىل خدمة 

املجتمع اللبنايّن عرب الن�شاطات املتعلقة باملحافظة على 

متاماً  خمتلفًة  روؤيًة  هنا  ون�شت�شّف  وحمايتها«.  البيئة 

لوظيفة الق�شاء الإدارّي كما ت�شّورها مّداح يف تقريره: 

امل�شالح  حماية  اإىل  فقط  يهدف  ل  املجل�س  فتدّخل 

ال�شخ�شية، اإمنا اأي�شاً اإىل حماية مبداأ ال�شرعية وال�شالح 

 ل ياأتي فقط كا�شتجابة للطعن 
ّ

العام. وهو تدّخٌل اإيجابي

املقّدم اأمامه، اإمنا ينبع اأي�شاً من رغبات املجل�س وقناعاته 

من  والتي  الإدارية،  القرارات  على   
ّ

الرقابي دوره  باأداء 

املتوّقع اأن تزيد بقدر ما تزيد الأ�شرار الإجتماعّية املتاأتية 

اإنتهاكاً  باإ�شدارها  املحيطة  الظروف  تف�شح  اأو  عنها 

ج�شيماً ملبداأ ال�شرعية، وفق ما اأملح اإليه مفو�س احلكومة 

املعاون يف منت مطالعته.

املطروحة  امل�شاألة  اأن  تقّدم  ما  �شوء  على  البّي  ومن 

قاعدة  بتطبيق  تت�شل  ل  الدولة  �شورى  جمل�س  اأمام 

تقنية حا�شمة، ول بروؤيته لدور اجلمعيات وب�شكل اأعّم 

بالدرجة  اإمنا  العام،  ال�شالح  عن  الدفاع  يف  املواطني 

يوؤدي  ففيما  وحدودها.  وظيفته  ملاهية  بروؤيته  الأوىل 

قراراٍت  حت�شي  اإىل  وامل�شلحة  ال�شفة  مفهوم  ت�شييق 

يف  امل�شلحة  اأ�شحاب  لغياب  رقابته  اإزاء  كثريٍة  اإدارّيٍة 

الطعن فيها، يوؤدي التو�ّشع فيه اإىل تعزيز هام�س التدّخل 

الت�شاوؤل  يذهب  هنا،  ومن  ال�شرعية.  ملبداأ  �شوناً  لديه 

الأكرث اإنتاجيًة يف هذا امل�شمار باجتاه اإ�شت�شراف املوؤثرات 

يف  الإ�شهام  �شاأنها  من  التي  الإجتماعية  والعوامل 

اأو يف تعديلها. ونكتفي هنا  تكوين روؤية املجل�س لدوره 

بالإ�شارة اإىل عاملي من �شاأنهما حّثه على اإعتماد الروؤية 

اإ�شت�شعاره  الأول،  الق�شائّية:  رقابته  تو�شيع  اإىل  الآيلة 

 ج�شيم، والثاين، 
ٍّ

ب�شرورة التدّخل لدرء خلٍل اإجتماعي

املواطنون  ينجح  قد  الذي  الإجتماعي  احلراك  حجم 

لديه  يعّزز  ما  اأمامه،  املطروحة  الق�شايا  اإطالقه حول  يف 

ال�شعور مب�شروعّية اخلروج عن حتّفظه. فلن�شهم ما قدرنا، 

كتابةً وحراكاً، يف تكوين هذه الروؤية.

المرسوم هو أحد 
أشكال السطو 

»المقونن« على األمالك 
العامة خالل الحرب، إذ 

جّرد بلدية بيروت من 
مساحات حرجّية واسعة 

 ومن دون أّي مقابل
ً

عنوة

�شدوره عن حكومة ت�شريف اأعمال، التخّلي عن ملك عام بلدي من دون . 1

احل�شول على موافقة بلدية بريوت ور�شائياً من دون مقابل، وعدم اإجراء 

الإ�شت�شارات الوجوبية ومنها ا�شت�شارة املجل�س الأعلى للتنظيم املدين 

وجمل�س �شورى الدولة.

ممثلو الدولة يدافعون عن ف�شاد احلكومة يف فرتة احلرب، ويطلبون ابقاء . 2

العتداء على امللك العام، املفكرة القانونية، عدد 26، اآذار 2015. 

هذه القاعدة مت تكري�شها يف املر�شوم ال�شادر يف 1982-3-2. . 3
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رانيا حمزة

حتت عنوان »اأنقذوا كفرعبيدا«، نفذ بتاريخ 10 اأيلول 2016 

اعت�شاٌم عند �شاطئ كفر عبيدا، �شارك فيه عدٌد كبرٌي من 

البحرّية  الريا�شّية  والنوادي  والبحرّية  البيئّية  اجلمعّيات 

بيئيي،  ونا�شطي  وخرباء  الأ�شماك  �شيادي  وتعاونيات 

وعدد من رواد املكان من خمتلف املناطق اللبنانية. واأتى 

الإعت�شام للمطالبة بحماية الأمالك العامة البحرية ودرء 

اخلطر الذي يهدد �شاطئ كفر عبيدا واملناطق املجاورة، 

اء م�شروٍع مزمع تنفيذه يف هذا املكان يق�شي باإ�شغال 
ّ
جر

م�شاحة 37 األف مرٍت مرّبٍع من الأمالك البحرّية الكفيلة 

.
1
بتدمري الرثوة البحرية يف املنطقة

وجودها  يندر  التي  ب�شخوره  كفرعبيداً  �شاطئ  يتّمز 

ال�شخور  هذه  وتدعى  املتو�شط.  الأبي�س  البحر  يف 

»بامل�شاطب« اأي�شاً ولها دور حيوي جداً بالتنوع البيولوجي 

وبال�شل�شلة الغذائية للرثوة البحرية ب�شكل عام. وبالنظر 

لأهميتها كانت قد او�شت العديد من املنظمات الدولية 

هذه  لكن  طبيعية.  حممية  بجعلها  البيئة  وزارة  وحتى 

ال�شخور على اأهميته، مهدة بالزوال نتيجة مل�شروع ت�شعى 

العام  »ففي  بتنفيذه.  اللبنانية«  ال�شواطئ  اإمناء  »�شركة 

رقم  حكماً  النافذ  املر�شوم  الوزراء  جمل�س   
ّ
اأقر  ،2007

ال�شواطئ  »اإمناء  ل�شركة  بالرتخي�س  يق�شي  الذي   955

اللبنانّية« باإ�شغال م�شاحة 37026 مرتاً مرّبعاً من الأمالك 

و263   262 رقم  للعقارات  متاخمة  البحرّية،  العمومّية 

م�شاحتها  )تبلغ  العقارّية  كفرعبيدا  منطقة  من  و297 

جمتمعة 19357 مرتاً مرّبعاً ومتلكها ال�شركة امل�شتثمرة(. 

كما اأجيز بح�شب املر�شوم لل�شركة ا�شتثمار 11483 مرتاً 

مرّبعاً )اأمالك عمومّية بحرّية قابلة للردم خف�شت لحقاً 

مرّبعاً  مرتاً   6450 ردمها(،  جماز  فقط  مرت   4000 اإىل 

)منطقة �شخرّية طبيعّية(، و19093 مرتاً مرّبعاً )م�شطح 

مع  و�شياحّية  ريا�شّية  جتهيزات  اإقامة  لها  واأجيز  مائي(، 

اأحوا�س �شباحة وحدائق«ف1.

 تويف، ما اأوقف امل�شروع 
ّ

اإّل اأن �شاحب امل�شروع الأ�شا�شي

خم�شة  نحو  منذ  يتناوله  احلديث  عاد  عّدة.  ل�شنواٍت 

اأ�شهر. ويف 25 اآب 2016، خالل جل�شٍة حكومّيٍة غاب 

« )املعار�شي للم�شروع(، 
ّ
 احلر

ّ
عنها وزراء »التّيار الوطني

اأنه  عنه  قيل  الذي  املر�شوم  على  الوزراء  جمل�س  وافق 

يحظى بتاأييٍد �شديد من وزير الإت�شالت بطر�س حرب. 

يف املقابل، تت�شّدى للم�شروع جمموعاٌت مدنّية وحملّية 

يهّمها احلفاظ على ال�شاطئ وحقوق النا�س القت�شادية 

والإجتماعية به.

 الدكتور 
ّ

يف حديثه لـ»ملفّكرة القانونّية«، اأّكد النا�شط البيئي

ك الذي ت�شهده منطقة كفرعبيدا 
ّ
ب�شري اأبي �شّلوم اأّن التحر

د، واإمنا هو �شعي 
ّ
»لي�س رف�شاً للم�شروع ب�شكٍل مطلق وجمر

للحفاظ على الأمالك العامة البحرية والرثوة البيئية يف 

املنطقة«. و�شرح: »تعمل �شركتان على امل�شروع، الأوىل 

هي »�شركة اإمناء ال�شواطئ اللبنانية«، بينما ال�شركة الأم 

هي »احل�شام ترايدنغ« لأ�شحابها من اآل عبد الحد الذي 

�شافروا منذ العام 1969 اإىل الإمارات، واأ�ّش�شوها هناك. 

، اإذ ل ميكن تاأ�شي�س �شركة 
ّ

ورمبا يكون لهم �شريٌك اإمارتي

اأن  املعروف  ومن  مواطن.  �شراكة  دون  من  الإمارت  يف 

هذه ال�شركة لديها م�شاريع مبليارات الدولرات يف العامل. 

ويقال اأن كلفة بناء امل�شروع يف كفرعبيدا �شتبلغ حوايل 

100 مليون دولر«.

يٍة كاملة القضاء على حياٍة بحر
اإىل  ينق�شم  امل�شروع  اأن  �شّلوم  اأبي  الدكتور  ي�شرح 

امل�شروع،  �شاحب  اأرا�شي  �شمن  يقع  »واحٌد  جزئي: 

وهي ملكية خا�شة ل عالقة لنا بها، ل بل على العك�س 

يعنينا  الق�شم الآخر الذي  اأما  ا�شتثمارها.  ن�شّجع على 

نحن  البحرّية.  العاّمة  بالأمالك  فيتعلق  عليه  ونعرت�س 

ال�شاطئ  اإىل  بالولوج  النا�س  حق  على  املحافظة  نريد 

كما  غريهم،  واآخرين  عبيدا  كفر  اأهايل  متنف�س  لأنه 

ال�شيادين الذين يق�شدون املكان لل�شيد،  العديد من 

وهناك من ميار�س يف املنطقة اأنواعاً من الريا�شة البحرية 

كالغط�س و�شواه. واإىل ذلك، نحن نرف�س اأي�شاً عمليات 

الردم املزمع القيام بها لتنفيذ امل�شروع«.

ي�شرح اأبي �شّلوم اأ�شباب رف�س عملية ردم ال�شاطئ باأنها 

»�شتق�شي على ق�شٍم من احلياة البحرّية«. يقّدم معلوماته 

يف هذا ال�شياق: »بح�شب اخلرائط، يظهر لنا اأنهم يريدون 

على  �شن�شوٍل  لبناء  مربع  مرت   4000 م�شاحة  ردم 

�شكل حرف L، وكا�شر موج، ف�شاًل عن اإن�شاء حو�شي 

ال�شخور  يقع عند  ق�شٌم من هذين احلو�شي  لل�شباحة. 

النادرة، ما يعني بطبيعة احلال اأنهم �شيك�ّشرون ال�شخور«.

 
ّ

الطبيعي امل�شار  اأمام  كعائٍق  ال�شن�شول  �شياأتي  كذلك، 

للتيارات البحرّية التي حتمل معها تر�ّشبات ومواداً غذائّية 

هامة للرثوة البحرّية. وبالتايل، فاإن امل�شروع ل يوؤثر على 

مي�ّس  اإمنا  وح�شب،  ال�شخور  هذه  عند  الأ�شماك  موائل 

اأي�شاً مب�شار التيارات البحرّية على ال�شاطئ باأكمله: »لأن 

الأمواج  مع  طاقٍة  �شكل  على  تاأتي  البحرية  التيارات 

لكن،   .
ّ

طبيعي ب�شكٍل  حتفرها  التي  بال�شخور  وترتطم 

بوجود ال�شن�شول، �شت�شطدم هذه التيارات مبكاٍن �شلٍب 

فاإن  وبالتايل،  البحر.  �شرتتد يف  ثم  ال�شاطئ،  من  اأقرب 

ال�شرر لن يقف عند حدود �شاطئ كفرعبيدا، بل �شيطال 

املناطق املجاورة«.

بالن�شبة  جداً  هام  هو  املكان  »هذا  �شّلوم:  اأبي  واأ�شاف 

واملغاور  ال�شخر  من  تقرتب  لأنها  الأ�شماك،  موائل  اإىل 

املكان،  اإىل  كثيٌف  اإن�شاينٌّ  ن�شاٌط  دخل  فاإذا  لتبي�س. 

كاليخوت وغريها، واإذا غرّينا معامل هذا املكان من خالل 

الردم، فاإن ذلك �شيوؤثر على موائل ال�شماك وبالتايل على 

ال�شيادين من منطقة الرببارة اىل منطقة قبة الذين ياأتون 

لل�شيد �شواء يف كفرعبيدا او بالبرتون وبالتايل �شتت�شرر 

م�شاحلهم. وحتى لو كان ال�شيادون ي�شطادون يف عمق 

ليبي�س  ال�شاطئ  من  يقرتب  بداية  ال�شمك  فاإن  البحر 

بال�شمك  �شيدفع  الأمر  فهذا  املكان  هذا  يردم  وعندما 

للهجرة وترك املنطقة«. واإذ نّوه اأبي �شلّوم باأن »وزارة البيئة 

منعت ردم ال�شخر اأو امل�شا�س به«، تراه يعترب اأن الهدم 

حا�شٌل ل حمالة يف حال تنفيذ امل�شروع: »ينوون اإقامة 

اأجزاوؤها  ت�شل  لل�شباحة  واأحوا�ٌس  م�شتقلي،  م�شبحي 

اإىل ال�شخر«. كما يلفت اإىل اأن »املجل�س الأعلى للتنظيم 

اأن امل�شروع ب�شقه البحرّي خمالف لقانون  املدين اعترب 

الأمالك العاّمة البحرّية. ولكنه ترك لوزير الأ�شغال العاّمة 

والنقل مهمة اإتخاذ القرار املنا�شب، فوافق الوزير عليه«.

»فيتو  على  دراسة  األثر البيئي«
يفر�س  التي  البيئي«  الأثر  »تقييم  لدرا�شة  مقاربته  يف 

اأبي  لفت  كهذا،  مب�شروٍع  القرار  اتخاذ  عند  بها  القيام 

�شّلوم اإىل اأن »الدرا�شة الوحيدة التي اأجريت كانت يف 

العام 2007. ومنذ ذلك الوقت، �شاحب امل�شروع يقوم 

بتجديد الدرا�شة«. ويعترب ذلك خمالفًة وا�شحًة للمر�شوم 

، الذي ين�ّس 
ّ

رقم 8633 حول اأ�شول تقييم الأثر البيئي

التقرير  »يعترب  التايل:  على  منه   13 املادة  يف  �شراحًة 

ال�شادر عن وزارة البيئية ب�شاأن درا�شة »تقييم الأثر البيئي« 

و/اأو »الفح�س البيئي املبدئي« �شاحلاً ملدة �شنتي يف حال 

مل تتّم املبا�شرة بتنفيذ امل�شروع. عند اإنتهاء املهلة، على 

�شاحب امل�شروع اإبالغ وزارة البيئة برغبته مبتابعة امل�شروع، 

فتقوم وزارة البيئة بالتحقق عن ن�شوء عنا�شر جديدة تدعو 

لإجراء درا�شة »تقييم الأثر البيئي« اأو »الفح�س البيئي 

املبدئي« جمدداً اأم ل«.كما اأ�شار اإىل اأن النا�شطي، من 

نتيجة الدرا�شة الأوىل  الأ�شا�س، مل يتمكنوا من معرفة 

وزارة  اأن  لهم  قيل  طلبوها،  وملا  البيئي«.  الأثر  لـ«تقييم 

البيئة متنع غري �شاحب امل�شروع من احل�شول على نتائجها. 

وهو قوٌل غري �شحيح بتاتاً، اإذ تفيد املادة 12 من املر�شوم 

8733 حول اأ�شول تقييم الأثر البيئي، باأنه »يحّق للعاّمة 

لـ«تقييم  النهائي  التقرير  املعنية الإطالع على  واجلهات 

البيئي املبدئي« وتقرير وزارة  اأو »الفح�س  البيئي«  الأثر 

البيئية ذي ال�شلة لدى الوزارة، على األ ي�شمل هذا احلق 

يف الإطالع على اأية معلوماٍت مت�ّس حّق امللكّية الفكرّية اأو 

ال�شناعّية اأو اأية تفا�شيل متعلقة مبالّية امل�شروع«.

»أنقذوا  كفر عبيدا«..  ورئيس  بلديتها
من  جمموعة  بادرت  امل�شروع،  عن  الإعالن  عند 

النا�شطي اإىل التحرك لإنقاذ �شاطئ كفرعبيدا، وا�شتهلت 

 save« :ن�شاطها باإطالق �شفحٍة على »فاي�شبوك« ا�شمها

اأطلقت  التي  ال�شرارة  مبثابة  كانت   ،»kfarabida

التحركات على الأر�س، اأولها اإعت�شاٌم جرى يف 10 اأيلول 

املا�شي. وعن هذه املجموعة، قال اأبي �شّلوم: »نحن جتّمٌع 

عفوّي ي�شّم �شباباً من منطقة كفرعبيدا واأ�شخا�شاً يحبون 

الفاي�شبوك.  على  �شفحة  اإبان�شاء  قاموا  ال�شاطئ،  هذا 

و�شائل التوا�شل الإجتماعي اأ�شهمت يف اإ�شقاط اأنظمة 

خالل ثورات العامل العربي! املجموعة ت�شّم م�شتقلي 

اإىل جانب اأفراٍد ينتمون اإىل اأحزاب �شيا�شية موجودة يف 

وقانونيون  ال�شاطئ. حمامون  املنطقة. كّل هّمهم حماية 

وامل�شارب  والألوان  الأطياف  كّل  من  واأنا�ٌس  ومدراء 

والتوّجهات املهنّية.. باإخت�شار، لبنانيون يريدون اأن يكون 

�شاطئ كفرعبيدا للجميع«. احلملة راهناً جتمع امل�شتندات 

القانونية وتبحث مع املحامي اخلطوات الالحقة، واأبرزها 

مع  »و�شنتوا�شل  الدولة:  �شورى  جمل�س  اإىل  اللجوء 

ووزراء  نواب  من  املنطقة  وفعاليات  املعنية  الوزارات 

مل�شاندتنا«، بح�شب اأبي �شّلوم.

يعّد رئي�س بلدية كفر عبيدا طّنو�س فغايل )املدعوم من 

الوزير بطر�س حرب( من اأبرز داعمي امل�شروع، فيجد فيه 

فر�شة عمل لأهايل املنطقة. كما اأنه ل يتواين عن �شتم 

فينق�شمون  كفرعبيدا  اأهايل  اأما  املالأ.  على  املعار�شي 

بح�شب اأبي �شّلوم بي موؤيد ومعار�س للم�شروع: »اأكرب 

حّجة ت�شتخدم �شدنا هي اأننا معار�شون للم�شروع، ولكننا 

يف  حقنا  على  املحافظة  هو  نريده  ما  جّل  �شده.  ل�شنا 

الو�شول اإىل ال�شاطئ ويف عدم ردم البحر«.

امل�شتثمر«،  لتهريب  »ت�شعى  باأنها  احلملة  تتهم  كذلك، 

فيجيب اأبي �شلوم على ذلك بالقول: »ال�شّق البحرّي من 

امل�شروع لن يدخل فل�شاً واحداً اإىل البلدية. فهذه الأخرية 

لن ت�شتفيد �شوى مببلغ 30 األف دولر �شنوياً بدًل من 

قيمة تاأجري ال�شقق وال�شاليهات اإلخ.. التي ينوي ت�شيدها 

 زهيٌد بالن�شبة اإىل قيمة الأر�س التي 
ٌ
يف الأر�س، وهو �شعر

ت�شل اإىل 2000 دولراً للمرت الواحد«.

كفرعبيدا  لأبناء  �شي�شمح  اأنه  يقول  َمن  »هناك  تابع: 

ِملٌك لل�شعب  ال�شاطئ هو  بينما  ال�شاطئ  اإىل  بالو�شول 

اللبناين باأكمله. ولنبعد �شوء النية ونفرت�س اأن �شاحب 

امل�شروع التزم بوعوده بت�شغيل اللبنانيي وبال�شماح للنا�س 

امل�شروع  وباع  عر�شاً  تلقى  ثم  ال�شاطئ،  اإىل  بالو�شول 

ل�شخ�س جديد ل عالقة له بكّل هذه اللتزامات، ماذا 

ميكننا اأن نفعل؟«. يف زيارٍة ملوقع امل�شروع، ل نرى �شوى 

قامت  اللبنانية،  احلرب  فخالل  الإ�شمنتية.  الردميات 

غري  والكابينات  ال�شاليهات  ببناء  امل�شلحة  امليلي�شيات 

ال�شرعية يف املنطقة، اإل اأن اجلي�س اللبناين هدمها جميعها 

وحدها  ردمها.  اإل  منها  يبَق  ومل  احلرب،  اإنتهاء  بعد 

ال�شخور الغارقة يف البحر متنح املكان رونقاً وجماًل ل�شيما 

عند املغيب. اأما رئي�س البلدية احلري�س على البلدة منذ 

18 عاماً من وليته فلم يفكر باإزالة هذه الردميات واإعادة 

اجلمال اىل املنطقة، فيما ل ينفك يتهم معار�شة البع�س 

للم�شروع بالإنتقامية نتيجة خ�شارتهم الإنتخابات البلدية 

الأخرية التي اأ�شفرت عن التجديد له. ويف هذا ال�شياق، 

كانت  )التي  اخلوري  كالرا  البيئية  النا�شطة  تتحدث 

مر�شحة لالإنتخابات(: »�شحيح اأنني خ�شرت الإنتخابات 

اإل اأنني نلت %42 من الأ�شوات يف اأول تر�ّشح يل. ما 

اعتربه جناحاً بحّد ذاته. وهذه احلجة التي ي�شتخدمها، ل 

بتحويل هذا  البيئة  وزارة  طائل منها«. وطالبت اخلوري 

العامة  اخلطة  ذكر يف  طبيعية، كما  اإىل حممية  ال�شاطئ 

جمهوري  مبر�شوم  عليها  وامل�شّدق  الأرا�شي  لت�شنيف 

رقم 2366 �شادر يف العام 2009، وا�شتنادا لدرا�شات 

عديدة �شادرة عن وزارة البيئة وجمل�س الإمناء والإعمار 

ومنظمات دولية وحملية. وختمت اخلوري بالقول: »جّل 

ما ن�شعى اإليه هو احلفاظ على الرثوة البحرية وعلى حق 

النا�س بالو�شول اإىل ال�شاطئ«. 

 

شاطئ كفر عبيدا ينتظر  إنقاذه!
الحملة األهلّية للحفاظ على دالية الروشة

خالل  بريوت  �شاحل  تنّظم  التي  القواني  ُو�شعت 

. وقج �شاغ القرار رقم 144 ال�شادر 
ّ

الإنتداب الفرن�شي

»مكتب املفّو�س ال�شامي للجمهورية الفرن�شاوية«  عن 

�شنة 1925 حقوق الو�شول اإىل املوارد الطبيعّية، حمّدداً 

»الأمالك العمومّية« باأنها »جميع الأ�شياء املعّدة ب�شبب 

طبيعتها لإ�شتعمال م�شلحٍة عمومّية. وهي ل ُتباع ول 

البحر  القرار  الزمن.«ُي�شّنف  مبرور  ملكيتها  ُتكت�شب 

كمجاٍل عاّم غري قابٍل لالإنتقال، وميتد ال�شاطئ اإىل اأبعد 

م�شافٍة ي�شل اإليها املوج يف ال�شتاء بالإ�شافة اإىل �شواطئ 

الرمل واحل�شى.

منذ ذلك احلي، ومن �شمن القرار نف�شه، �شّجل اإرث 

جماًل  القرار  فتح  ظهوره،اإذ  القانونّية  الإ�شتثناءات 

تثبيت  من  الرغم  العام.فعلى  البحرّي  امللك  لإ�شغال 

ال�شاطئ  طبيعة  على  احلفاظ  اأهمية  توؤكد  �شروٍط 

على  القرار  من   14 املادة  جاءت  العاّمة،  واحلقوق 

اأن ترّخ�س  البلديات  اأو  التايل: »ميكن للدولة  ال�شكل 

لالإلغاء  قابلة  موؤقتة  ب�شفة  العمومية  اأمالكها  على 

العمومية  الأمالك  من  قطعٍة  باإ�شغال  ما  ر�شٍم  ومقابل 

اإ�شغاًل �شخ�شياً مانعاً، ل �شيما اإذا كانت امل�شاألة تتعّلق 

مب�شروٍع ما. يعترب امل�شروع اإمتيازاًاإذا كان ُمن�شاأ كم�شلحٍة 

عمومية )...( ب�شرط املحافظة على حقوق الأخرين«.

»اإلمتيازات« تفاقم 
عمليات  يف  تتفاقم  والإ�شتثناءات  الإمتيازات  بداأت 

من  عدٍد  بروز  اإىل  اأّدى  ما  املتتالية،  الت�شريع 

نظام  �شدر   ،1966 العام  ففي  القانونّية.  التناق�شات 

الوزراء  جمل�س  عن  البحرّية  العاّمة  الأمالك  اإ�شغال 

اللبنايّن يف املر�شوم رقم 4810. يبداأ املر�شوم بالتايل: 

با�شتعمال  البحرية  العاّمة  الأمالك  تبقى   :1 »املادة 

اأحٍداأيُّ حّق يخّول  ُيكت�شب عليها ملنفعة  العموم ول 

املر�شوم  من  الهدف  لكن  خا�شة«.  مل�شلحة  اإقفالها 

لإ�شتعمال  ال�شاطئ  من  جزٍء  بتخ�شي�س  كانال�شماح 

يف  جذرّي  تغيرٍي  اإىل  اأّدى  ما  جمموعات،  اأو  اأفراٍد 

املر�شوم  في�شمح  باأكمله.  اللبنايّن  ال�شاحل  طبيعة 

البحرّية  العمومّية  لالأمالك  مال�شٍق  عقاٍر  ل�شاحب 

اأجل منفعٍة  العامة وي�شّغلهامن  امل�شاحة  باأن ي�شتخدم 

تطبيقه  ميكن  اإ�شتثنائياً  عماًل  يكون  اأن  »على  ٍة،  خا�شّ

ة«. يف حالٍت خا�شّ

ُو�شعت �شروٌط لذلك، اأولها ميلي اأن يكون امل�شروع ذا 

�شفٍة عاّمٍة و�شياحّيٍة. وبطبيعة احلال، كان املرّبر حينها 

 ال�شياحة واخلدمات. ومع ذلك، �شّدد 
ّ

ت�شجيع قطاَعي

اإ�شتثمار  ي�شّكل  اأن ل  العامة على  اأ�ش�شه  املر�شوم يف 

حال  يف  ال�شاطئ  لوحدة  »عائقاً  البحرّي  ال�شاطئ 

للعموم«.  مفتوحة  اإبقاوؤها  يتوّجب  م�شاحاٍت  وجود 

اليوم،  اللبنايّن  ال�شاطئ  طول  على  بنزهٍة  قمنا  اإذا 

واأ�شبح  بالفعل،  مّوحداً  كان  ال�شاطئ  اأن  لنا  يتبّي 

اأخذنا مدينة بريوت كمثال، جند  فاإذا  بالعوائق.  مليئاً 

غري  اأ�شبح  الإدارية  بريوت  �شاطىء  من   75% اأّن 

هذا  بفعل  وذلك  العموم،  بوجه  اأغلق  للعام.  متاحاً 

تطبيقه.     وكيفية  املر�شوم 

املر�شوم  اإىل  ُنظر  الإ�شتثمار،  مع  »ت�شاحمه«  ورغم 

ولذلك،  الإ�شتثمار.  من  املزيد  اأمام  »عائقاً«  ب�شفته 

الإ�شتثناءات.  �شل�شلة   ،
ّ
تكر زالت  وما  ت، 

ّ
كر

على  والعام   
ّ

ال�شطحي معّدللإ�شتثمار  فا�شُتهدف 

الأمالك البحرّيةالذي �شمح به املر�شوم،بحّجة اأنه غري 

كاٍف ملا �شّمي لحقاً بامل�شاريع الكربى.

باإ�شت القا�شي   402 القانون  �شدر   ،1995 العام  يف 

البناء قانون  اأحكام  الفنادق من بع�س  ن�شاء  اإ ثناء 

م�شاريع  يف  الإ�شتثمار  عامل  مب�شاعفة  �شمح  الذي   ،

اأكرب من ع�شرين  م�شاحة  العقارات ذات  الفنادق يف 

األف مرٍت مرّبع،والواقعة بي الأمالك العمومية البحرّية 

والطرق ال�شاحلّية الرئي�شّية.ويتوجب على َمن يرغب 

بالإ�شتفادة من الأحكام الإ�شتثنائّية املن�شو�س عليها 

 
ّ

اإ�شتثنائي مر�شوٍم  بطلب  يتقّدم  اأن  القانون  هذا  يف 

وجمل�س  املديّن  للتنظيم  الأعلى  املجل�س  مبوافقة 

اإعادة  وقتها  القانون  اإ�شدار هذا  ِحّجة  الوزراء. كانت 

طويلٍة  �شنواٍت  بعد  اللبنايّن،  الإقت�شاد  عجلة  اإطالق 

من احلرب الأهلّية.

عبيدا كفر  شاطئ  واليوم،   ..
خمتلفة  وحقبات  مراحل  يف  �شدرت  ت�شريعاٍت  ثالثة 

القانون   ،1966\4810 املر�شوم   ،1925\144 )القرار 

ومل  حاجاتنا،  عن  اليوم  تعرّب  تعد  مل   ،)1995\402

ال�شاطئ،  اإىل 
ّ
احلر الولوج  يف  حقنا  بحماية  كفيلة  تعد 

والإ�شتمتاع املت�شاوي بامل�شاحات اخلارجّية الطبيعّية يف 

مدننا وبلداتنا. هذه الت�شريعات الثالثة هي الت�شريعات 

الأ�شا�شّية التي تعتمد عليها امل�شاريع الإ�شتثمارّية الراهنة 

التي تق�شي تدريجّياً على ما تبقى من ال�شاطئ اللبنايّن.

بروز حمالٍت يف مدٍن  �شهدا  الآخريين  العامي  اأن  اإل 

وقرى لبنانّيٍة عديدٍة و�شعت ق�شية الدفاع عن ال�شاطئ 

عن  للدفاع  املطالبات  نذكر:  منها،  اأولوياتها.  �شمن 

)مول(،  �شخم  جتاري  م�شروع  بناء  بوجه  اأنفة  ماّلحات 

ومدافن الأرمن يف جبيل حيث منوي اإقامة منتجع بحرّي 

�شياحي  م�شروع  يخطط  حيث  طربجا  و�شاطئ  خا�س، 

ومارينا، و�شاطئ برج حّمود حيث ُيحكى مب�شروع »لينور« 

املخّطط له منذ �شنوات الت�شعينيات، ودالية بريوت بوجه 

م�شروع »مول« و�شاليهات ومارينا لليخوت، و�شاطئ الرملة 

يتم  حيث  �شيدا  و�شاحل  اخل�شخ�شة،  بوجه  البي�شاء 

ردم البحر على اأهم موقعي تاريخّيي يف املدنية، و�شاطئ 

ميناء  م�شروع  ب�شبب  بالدمار  املهدد  التاريخي  عدلون 

لليخوت، واليوم �شاطئ كفر عبيدا. تلك احلمالت ت�شّكل 

الدليل لي�س فقط على ف�شاد موؤ�ّش�شات الدولة وف�شلها، 

واإمّنا اأي�شاً على اإ�شكالّية القواني القائمة واملتناق�شة التي 

جتد فيها امل�شاريع اخلا�شة ركيزًة قانونّية لها.

م�شاريع كهذه، ل �شيما امل�شروع املنوي اإقامته على �شاطئ 

حّفز  الذي  للج�شع  جت�شيداً  �شوى  متّثل  ل  عبيدا،  كفر 

و�شارت  اللبنايّن.  ال�شاحل  كامل  البناء على  عمليات 

تثبيت  بغر�س  اإ�شتثناءاٍتللقواني  �شياغة  يف  القاعدة 

البلد،وحتّكمها  اإقت�شاد  امل�شتثمرين على  قّلٍة من  هيمنة 

بحّق ال�شّكان يف التوا�شل مع بيئتهم الطبيعية وتاأ�شي�س 

عي�شهم ومدخولهم عليها.

اللبنايّن  ال�شاطئ  على  الإ�شتثمارات  تكّثف  ظّل  يف 

اأكرث من  اليوم  للعاّمة، �شار مطلوباً  منه  املتبقي  و�شيق 

اإطالق حملٍة وطنّيٍة تعمل على تغيري  اأّي وقٍت م�شى 

اأن   من �شاأنه 
ّ

قاعدة »الإ�شتثناء«، واإنتاج خطاٍب مطلبي

رغباتهم  ملختلف  والإ�شتجابة  املواطني  حاجات  يلّبي 

نقا�ٍس  لفتح  مدخلنا  يكون  اأن  للقانون  ميكن  امل�شرتكة. 

التنمية  وبدائل  العاّمة،  امل�شلحة  تعريف  حول  وا�شٍع 

املتوازنة، التي بحّجتها ُتر�َشم امل�شاريع وُت�شَدر املخّططات.

كافة  اإىل  الدالية  حملة  فريق  من  دعوٌة  هذه  لذلك، 

للعمل  اللبنايّن،  ال�شاطئ  على  واحلري�شي  املهتمي 

مرا�شلة  /ن  باإمكانكم  البدائل.  على  تعاويّن  ب�شكٍل 

 احلملة عرب الربيد الإلكرتويّن التايل للمتابعة وامل�شاركة: 

info@dalieh.org

السيرة القانونّية لخسارة الشاطئ.. ولطموح استعادته

لقراءة املزيد عن الق�شايا املختلفة: 

كيف فقدت اأنفه ذهبها الأبي�س؟

.http://www.legal-agenda 
.com/article

lang=ar&1184=php?id

احلملة للحفاظ على ع�س العفا�شري يف جبيل

https://pouyn.wordpress.com 

م�شروع جديد لإغت�شاب امللك العام: �شاطئ طربجا يف خطر

242169/www.al-akhbar.com/node

احلملة الأهلية للحفاظ على دالية الرو�شة

www.dalieh.org
www.facebook.com/dalieh.org

بلدية بريوت تبيع وت�شرتي يف �شاطئ الرملة البي�شا

1NXUMdv/http://on.fb.me

مبادرة للمدينة )�شيدا(

https://lilmadinainitiative.wordpress.com

اأنقذوا عدلون )اجلنوبيون اخل�شر(

www.facebook.com/Saveadloun

الأمم  ملوؤمتر  التح�شري  م�شار  باكراً يف  املدينة«  »احلق يف  برز 

املتحدة اخلا�س بال�شكن والتنمية امل�شتدامة »هابيتات 3«، 

الفاعلة يف  املديّن  املجتمع  قبل جمموعات  من  كمطلب 

حمالت العدالة احل�شرية الإجتماعية، خ�شو�شاً يف ق�شايا 

على  ما  منطقٍة  �شكان  )ا�شطرار  ال�شراوة  اأو  الإ�شتطباق 

الرحيل عنها بعد ارتفاع الإيجارات فيها وزيادة اإ�شتثمارات 

اأ�شحاب الأموال فيها(، والإخالءات الق�شرية، والرهونات، 

د. حتت 
ّ
والالجئي، وخ�شخ�شة الف�شاء العام، وجترمي الت�شر

هذه  دعت  الربح«،  لك�شب  ولي�شت  للنا�س  »املدن  �شعار 

ي�شّجع  جديد  ح�شرّي  عمٍل  جدول  لو�شع  املجموعات 

احلكومات املحلية والوطنية على الإهتمام مبواطنيها الأكرث 

ه�شا�شة عو�شاً عن م�شالح القطاع اخلا�س، يف الوقت الذي 

ت�شتمر فيه عمليات التمّدن يف الكوكب ب�شرعة كبرية.

ٍة  احلركة التي تعاظمت يف م�شار »هابيتات 3« حتت من�شّ

ة الدولية للحق يف املدينة«، ترتكز على  منا�شرٍة �ُشّميت »املن�شّ

فكرة ابتكرها املثقف الفرن�شي هرني لوفيرب يف العام 1968. 

يف الفرتة الأخرية، متت اإعادة تعريف الفكرة من قبل املجتمع 

، خ�شو�شاً يف جمال الدرا�شات احل�شرية، ويعترب 
ّ

الأكادميي

اخلبري يف اجلغرافيا ديفيد هاريف اأحد اأهم اأ�شمائها واملروجي 

لها يف الكتب واملقالت. �شعت بع�س املنتديات الدولية 

املدنّية - الإجتماعّية، مثل »املنتدى الإجتماعي العاملي«، 

ل لتفاهٍم م�شرتك حيال الفكرة يف بداية الألفية.  اإىل التو�شّ

نتجت جهودهم يف »ال�شرعة الدولية للحق يف املدينة« للعام 

منتدى  ثيمة  لحقاً  املدينة«  يف  »احلق  واأ�شبح   .2004

الأمم املتحدة احل�شرّي يف ريو دي جانريو يف العام 2010. 

، مّت اعتماد »احلق يف املدينة« من قبل 
ّ

يف النطاق ال�شيا�شي

عدد من البلديات يف املك�شيك واأوروبا، وتّوج ب�شرعة مدينة 

الأوروبية حلماية  وال�شرعة  املدينة«،  يف  لـ»احلق  مك�شيكو 

حق الإن�شان يف املدينة. كما اأّن »احلق يف املدينة« متجذر 

على امل�شتوى الوطني يف الربازيل والإكوادور، وهما دولتان 

نا�شرتا ت�شمي املبداأ يف م�شار »هابيتات3«. لكن التعبري غري 

معروف كثرياً يف عامل حقوق الإن�شان. و«احلق يف املدينة« 

الدويّل حلقوق الإن�شان.  القانون  به حالياً يف  غري معرتٍف 

تلك م�شاألة اأثارها عدٌد من احلكومات ملنع ت�شمي احلق يف 

جدول العمل احل�شري اجلديد. ويحاجج نا�شطون باأّن »احلق 

يف املدينة« هو نتيجة حلقوق اإن�شاٍن موجودة اأ�شاًل، ولي�س 

حّقاً جديداً م�شتقاًل. »يف بع�س الدول واملدن، الإعرتاف 

ع احلق يف املدينة، ح�ّشن 
َ
باحلق يف املدينة و/اأو تبّني �شر

واأّدى  وال�شّكان،  ال�شلطات  بي  التفاعل   
ّ

اإيجابي ب�شكٍل 

اإىل نتائج ملمو�شة«، يقول بهرام غازي من مكتب »مفو�شية 

الأمم املتحدة ال�شامية حلقوق الإن�شان«، يف ت�شريح مكتوب 

لـ»�شيتي�شكوب«.يتابع غازي لفتاً اإىل اأن »اإذا كان ا�شتخدام 

مبداأ »احلق يف املدينة« ي�شّجع احلكومات ويدفعها لالإلتزام 

بواجباتها الدولية امللزمة اخلا�شة بحقوق الإن�شان، وتاأمي 

اهتمامها الكامل لأ�ش�س عدم جتزئة والإعتماد املتبادل بي 

حقوق الإن�شان كلها يف ت�شريعاتها، و�شيا�شاتها وممار�شتها، 

فاإن ذلك �شي�شكل م�شاهمة قيمة جلدول الأعمال احل�شرية 

اجلديد وفر�س حقوق الإن�شان يف كل العامل«.

 هذا الن�س جزء من ن�ّس اأكرب ن�شر باللغة الإنكليزية يف »�شيتي�شكوب«، وميكن 

الو�شول اإليه كاماًل عرب الرابط التايل:

/09/2016/http://citiscope.org/habitatIII/news
historic-consensus-reached-right-city-new-

urban-agenda

 في المدينة« 
ّ

»الحق
متمّم لحقوق اإلنسان

 فيفيان عقيقي يف جريدة »الأخبار« )10 اأيلول 2016(، »�شاطئ كفرعبيدا: . 1

ال�شطو على 37 األف م2 من امللك العام«
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رامي أبو علفا

َمن راقب حال مدن لبنان وقراه خالل ال�شنة املن�شرمة، 

جلهة غرقها بنفاياتها يف م�شهٍد تق�شعر له الأبدان، ل بد اأنه 

يتوّقف عند غياب مدينة �شيدا وقراها املجاورة عن امل�شهد، 

اأو  ال�شوارع  نفايات متكّد�شة يف  اآخر. فال  بلٍد  وكاأنها يف 

جماري الأنهر، ول تظاهرات �شعبّية تقابلها. يعود الف�شل 

يف ذلك اإىل معمل معاجلة النفايات املنزلّية )فرز وتخمري 

وبداأ   2008 العام  يف  اإن�شاوؤه  اكتمل  الذي   )
ّ

لهوائي

العمل فيه العام 2013، لي�شتقبل نفايات املدينة والقرى 

املحيطة بها �شرقاً وجنوباً ويعاجلها. كان من املفرت�س اأن 

يلتفت امل�شوؤولون يف وزارة البيئة وجمل�س الإمناء والإعمار 

اإىل التجربة املتقدمة يف �شيدا وي�شتفيدوا منها منذ زمٍن 

طويل. كان يفرت�س بهم اأن يتداركوا الأزمة التي اأو�شلوا 

البلد اإليها، واأن ي�شعوا اإىل بناء معامل مماثلة بل اأكرث تطوراً يف 

خمتلف املناطق، بالتن�شيق مع الإدارات املحلية من بلديات 

واإحتادات بلديات. اإل اأنهم اأبقوا مركزية معاجلة النفايات بيد 

�شركٍة واحدة، مع حتديد ن�شبٍة متدنية جداً لإ�شرتجاع املواد 

بعد الفرز )%15( بينما يتم طمر باقي الكميات )%85( يف 

مطمر الناعمة املركزّي، على مدى قرابة 18 �شنة يف م�شاٍر ل 

نهاية له اإل بالإنفجار، كما ح�شل. عادوا اليوم اإىل �شيدا. 

ولكن، مل يعودوا لي�شتن�شخوا جتربة معملها، بل لي�شتن�شخوا 

خطيئتها بردم البحر واإقامة مطمر �شّحي فوقه. هي خطيئٌة 

اأكرب واأعظم، بحجم  اإتقاًء ل�شرٍّ  اإليها املدينة دفعاً،  ُدفعت 

جبل النفايات اجلاثم على �شاطئها طوال 35 عاماً واملتنامي 

ا�شطراداً، نافثاً �شمومه يف بحرها وجّوها و�شّحة �شكانها.اإذا 

عدنا لن�شتعر�س كيف انتهى الأمر باإقامة املطمر البحرّي 

يف �شيدا، نرى تكراراً لعنا�شر ال�شيناريو ذاته الذي يحاك 

اليوم لإقامة مطامر بحرية يف الكو�شتا برافا وبرج حمود /

اجلديدة، مع فارٍق وحيٍد هو اأن �شيدا دفعت الثمن الأكرب 

م�شبقاً قبل اإن�شاء مطمرها )معاناة 35 �شنة مع اجلبل(، فيما 

املناطق الأخرى �شتدفعه بعد اإن�شاء مطامرها.يف ما يلي، 

 مل�شار جتربة �شيدا مع النفايات 
ّ

 تو�شيحي
ّ

ت�شل�شٌل زمني

وملكّونات اأزمتها، ع�شاه ي�شّكل مادًة ُي�شتفاد منها يف جتارب 

باقي املناطق يف حتديد ما تريده لنف�شها وما ُيفر�س عليها.

النفايات جبل 
يف العام 1982، مت اإ�شتحداث مكّب يف اأر�ٍس عاّمة على 

ال�شاطئ اجلنوبي للمدينة، وكان حينها، حتت الحتالل، 

عن  الناجتة  الردمّيات  لتجميع  و�شرورياً  اآنّياً  اإجراًء 

من  والتخّل�س  �شيدا  منطقة  يف  الإ�شرائيلي  الإجتياح 

النفايات املرتاكمة داخل اأحياء املدينة والقرى املجاورة.

مع الأيام، ما لبث اأن حتّول املوؤّقت اإىل مكبٍّ دائم، يف 

ظل غياب الدولة. ونظراً ملوقعه على ال�شاطئ، كان ينهار 

تكراراً باجتاه املياه، ملّوثاً ال�شاحل اللبنايّن باأ�شره. اأ�شف 

فينفث  عمداً،  اإحراقه  اأو  اإحرتاقه  حوادث  ذلك  اإىل 

مت  اجلنوب/غربي.  الريح  اإجتاه  مع  املدينة  باجتاه  �شمومه 

ا�شتثناء املدينة من اخلّطة املركزية التي تعتمد على مطمر 

الناعمة ال�شّحي، وتركت مثل العديد من املناطق خارج 

بريوت وجبل لبنان لرتمي نفاياتها كلٌّ يف مكبها. وكان 

املّكب اآنذاك ي�شتقبل يومياً 300 طن من 15 بلدية، يقيم 

فيها 250،000 ن�شمة.

بـ  يقّدر  �شار  قد  اجلبل  حجم  كان   ،2013 العام  يف 

 60% ن�شبة  املكّونات،  من  مكّعب  مرت   1،500،000

منها تت�شّكل من الأتربة التي كانت ُتردم فوق طبقات 

مرتاً،   350 البحرية  واجهته  طول  وبلغ  تباعاً.  النفايات 

وتراوح اإرتفاعه ح�شب نقاطه من 20 اإىل 55 مرتاً.

تشغيله ثم  المعمل،  إنشاء 
ملعاجلة  معمٍل  م�شروع  فكرة  ولدت   ،1998 العام  يف 

النفايات املنزلية ال�شلبة مببادرٍة من اأحد املهند�شي يف 

القطاع اخلا�س )�شركة IBC(. عر�شها على بلدية �شيدا، 

واأقنعها ببناء معمٍل متطّوٍر ملعاجلة النفايات، يكون مدخاًل 

ولو لإيقاف منو اجلبل، بانتظار اإيجاد حّل ي�شمن التخّل�س 

منه.

جمل�س  عن  مر�شوٌم  �شدر   ،2002  -  11  -  29 بتاريخ 

الوزراء، وحمل القرار رقم 33، يق�شي بالرتخي�س لبلدية 

�شيدا باإجراء اإلتزاٍم لردم يف البحر يف منطقة الدكرمان، 

اأق�شى جنوب املدينة اإىل جانب حمطة تكرير املياه املبتذلة، 

واإن�شاء املعمل املذكور على امل�شاحة املردومة )28095 

مرتاً مربعاً( وجوارها، وفقاً لأحكام �شروط العقد اجلاري 

بي بلدية �شيدا و�شركة IBC. بعد اإجناز الأ�شغال وبدء 

العمل مبعاجلة النفايات، ق�شى املر�شوم باأن ُتنقل ملكية 

الأرا�شي املرّخ�س بردمها لإ�شم ال�شركة امللتزمة، عماًل 

باأحكام العقد ولتاأمي امل�شلحة العامة املتوخاة من معاجلة 

النفايات، مع تثبيت عدم حّق ال�شركة با�شتعمال الأر�س 

املردومة وما عليها اإل ملعاجلة النفايات املنزلية ال�شلبة التي 

تنتجها مدينة �شيدا وجوارها.

جنز بناء املعمل يف العام 2008، ولكنه بقي غري جاهٍز 
ُ
اأ

واإدارية  تقنية  لأ�شباٍب  بعدها،  عّدة  ل�شنوات  للت�شغيل 

متعددة. اإذ كانت قد ارتفعت كلفة بنائه وجتهيزه من 11 

مليون دولر اإىل 30 مليون دولر، ل�شوٍء يف التقديرات 

 الأّولية. بعد ال�شعوبات املالّية، تراجع اأ�شحاب املعمل عن 

مقابل  دون  من  �شيدا  مدينة  نفايات  مبعاجلة  اإلتزامهم 

يف  جارتهم  وقد  البلدية،  مع  املوّقع  العقد  ميلي  ح�شبما 

ذلك البلدية وال�شلطة ال�شيا�شّية. كذلك، تراجعوا عن 

�شعر طّن املعاجلة املحّدد يف العقد بقيمة 44 دولراً كحدٍّ 

اأق�شى، وبات ال�شعر املعمول به 95 دولر للطّن.

عادوا اليوم إلى 
صيدا، ال ليستنسخوا 

تجربة معملها، بل 
ليستنسخوا خطيئتها 

بردم البحر وإقامة 
مطمٍر صّحي فوقه

مّت ت�شغيل املعمل بالتزامن مع اإقفال املكب وبدء اأعمال 

فرز  يتّم  املعمل،  عمل  طريقة  يف  املطمر.  واإن�شاء  الردم 

عن  الإ�شتخدام  اأو  التدوير  لإعادة  القابلة  املكونات 

املواد الع�شوية. هذه الأخرية حتّول اإىل خّزانَي للتخمري 

 Anaerobic« اأو   »
ّ

الالهوائي »اله�شم  تقنية  وفق 

Digestion«، وهي طريقة تعتمد التخمري يف جّو ينعدم 

فيه الأوك�شجي. فتتحّلل النفايات الع�شوية اأو البيولوجية 

مب�شاعدة بكترييا معينة، يف بيئٍة عادًة ما تكون ذات رطوبٍة 

عاليٍة وجّو م�شّبع باملاء. فتنتج يف غياب الأوك�شجي غازاً 

مكّوناً من امليثان وثاين اأوك�شيد الكربون. ُي�شحب الغاز 

من خّزانات التخمري لتوليد الطاقة الكهربائية التي تقدر 

 يف املعمل، بينما 
ّ

بـ 2 ميغاوات يومياً لالإ�شتعمال الذاتي

ف البلدية.
ّ
يو�شع الفائ�س منها حتت ت�شر

املواد التي ل ميكن للمعمل معاجلتها ت�شمى عوادم، ثقيلة 

واملطاط  املختلفة  والردميات  الزجاج  وت�شمل  وخفيفة. 

هي  باملبداأ،  اإلخ.  واحلفا�شات...  والأقم�شة  والأحذية 

ول  ع�شوّية  اأو  معدنّية  غري  كونها  موؤذية،  غري  ف�شالٌت 

تتفاعل مع الطبيعة ب�شكل �شيء، �شرط اأن تكون نظيفة 

اأي مواٍد ع�شوية اختلطت  ومغ�شولة وجاّفة وخالية من 

برزت م�شكلة جوهرية  املعمل،  ت�شغيل  ومع  �شابقاً.  بها 

�ٍس لإيداع العوادم الناجتة عن  متّثلت بغياب مطمٍر خم�شّ

املعاجلة. فاملعمل ل ي�شتطيع اإ�شرتداد كامل النفايات التي 

العوادم  اإىل مطمٍر ليتخل�س من  ت�شله، وبالتايل يحتاج 

)وهذا طبيعي ومتوقع يف عامل معاجلة النفايات الواقعي(. 

بالتايل، ولعدم توّفر مطمر، رغم مطالبات البلدّية لل�شلطة 

بتاأمينه، جلاأ املعمل اإىل احلو�س البحرّي لريمي فيه بقايا 

نفاياته، وقد مّت ذلك مبوافقة البلدية.

عوادم  لي�شت  البقايا  هذه  اأن  هو  هنا  اخلطري  التجاوز 

ة 
ّ
�شافية، بل خملوطة مع نفاياٍت ع�شوية. ما يجعلها م�شر

بها اإىل طبقة املياه اجلوفية، عدا عن كونها ت�شدر 
ّ
عند ت�شر

والدليل  املدينة.  اأرجاء  اإىل  الرياح  حتملها  كريهة  روائح 

الأمم  و»برنامج  والبلدية  املعمل  القّيمي على  علم  على 

املتحدة للتنمية« )UNDP( بهذا التجاوز خالل الطمر هو 

قيامهم بخلط هذه البقايا مع ردميات )بن�شبة ثلثي لثلث( 

اأثرها البيئي ووقعها على العي، يف حي  للتخفيف من 

ة 
ّ
اأن تكون جامدة وغري م�شر بالعوادم  املفرت�س  اأنها من 

)inert( ول ت�شتلزم هذا التدبري )اأنظر /ي املوقع على 

.)
ّ

الر�شم التو�شيحي

مع اإ�شتمرار ردم احلو�س البحرّي ناحية املعمل ببقايا نفاياته، 

ومع حتّولها تدريجياً اإىل مكّب، ومع عجز ال�شلطة ال�شيا�شّية 

عن تاأمي مطمٍر �شّحي منا�شٍب لهذه البقايا، فاإن خطة 

جمل�س الوزراء الراهنة القا�شية باإر�شال 250 طّناً يومياً اإىل 

معمل �شيدا �شتوؤدي حتماً اىل ت�شاعف الكميات املرمية 

يومياً يف احلو�س البحري. هذه اخلّطة ت�شّكل خرباً �شاراً 

لأ�شحاب املعمل الذين �شي�شاعفون اأرباحهم، ولكنها مبثابة 

وبال على املدينة التي عانت ما عانته مع املكب امل�شوؤوم.

إلزالة  الفاشلة  المحاولة 
لجبل ا

لإزالة  �شنوات  طوال  �شاكناً  اللبنانية  الدولة  ك 
ّ
حتر مل 

مكّب النفايات الذي �شار جباًل بحّق. ل بل مل تقّدم 

لبلديات منطقة �شيدا اأّي بديٍل عنه، يف الناعمة اأو غريها، 

ما يتيح اإقفاله اأو اإيقاف منّوه. فجاء اأول الغيث يف ت�شرين 

الأول 2006، مع توقيع »موؤ�ش�شة الأمري الوليد بن طالل 

الإن�شانية« اإتفاقية مع البلدية لإزالة املكب ومعاجلته واهبًة 

اجلنوب  »�شركة  تتوىل  اأن  على  لذلك،  دولر  مليون   5

مع  التعاطي  يف  التّوجه  كان  يومها،  التنفيذ.  لالإعمار« 

اجلبل يق�شي بغربلة النفايات وف�شلها عن الأتربة، ومن 

ثم معاجلتها. تبقى ن�شبة 60 اإىل 70 % من الكمية هي 

اإيجاد مكاٍن  اأتربة وردميات، فكان ل بد من  عبارة عن 

منا�شٍب لو�شعها فيه بعد معاجلة النفايات وتنظيف الأتربة 

وفرزها.

الناعمة،  اإىل  الردميات  تذهب  اأن  ال�شلطة  رف�شت 

متحججة بعدم قدرة مكّب »�شوكلي« على الإ�شتيعاب. 

العجيب يف الأمر اأن املكّب ذاته بقي ي�شتوعب النفايات 

البيئة  وزارة  على  البلدية  اقرتحت  احلايل.  العام  حتى 

حاًل بدياًل يق�شي باأن ينقل الردم اإىل ك�ّشارة زغدرّيا بناًء 

على درا�شٍة خل�شت اإىل اأنها مكاٌن منا�شٌب لإ�شت�شالح 

الدرا�شة كونها حتّل ثالث  الوزارة على  وافقت  الأتربة. 

حّل  زغدرّيا،  ك�ّشارة  اإ�شت�شالح  واحدة:  دفعًة  م�شاكل 

 كان 
ّ

م�شكلة النفايات يف �شيدا، واإقفال مكبٍّ ع�شوائي

اأهايل املنطقة املجاورة للك�شارة قد بداأوا يعانون وي�شتكون 

اإيقاع  على  �شيا�شّية  تدّخالت  فجاأًة  برزت  ولكن،  منه. 

موقع  على  املوافقة  ومنعت  طائفيٍة،  مناطقيٍة  ح�شاباٍت 

الردم املقرتح. فعلى الرغم من اأن منطقة زغدريا ت�شتفيد 

مدخاًل  تكون  اأن  رف�شت  لكنها  �شيدا،  مكّب  من 

للحّل. ولي�شت هناك من هيبٍة للدولة ت�شتطيع اأن تفر�س 

بوا�شطتها ما يوؤّمن امل�شلحة العامة.

يف  مائية  حفٍر  يف  الردم  و�شع  عندها  البلدية  طرحت 

البحر قبالة ال�شاحل، بعد قيامها مب�شح هايدروديناميكي 

وعثورها على مواقع منا�شبة لذلك، بح�شب زعمها. رّدت 

بر�شلونة«  »معاهدة  باأن  الرف�س  معّللًة  الإقرتاح  الوزارة 

متنع التخّل�س من الردم يف البحر، وهي حمّقة يف ذلك. 

الطريف اأنه عندما احتجت البلدية معتربًة اأن هذا الردم 

باأن  اجلواب  اأتى  »�شوليدير« يف بريوت،  فعلته  ملا  م�شابه 

عك�شكم  »على  بر�شلونة  مبعاهدة  ملزمة  غري  »�شوليدير« 

اأنتم« )كما روى رئي�س البلدية يومها يف مقابلة �شحافّيٍة 

جلريدة البلد، 5 ايلول 2010(.

ي�شتقبل  اجلبل  وبقي  الهبة،  وجتّمدت  امل�شروع،  توّقف 

يومياً ما يقارب 150 طناً من النفايات املتنوعة من مدينة 

ملدينة  اإمتداداً جغرافياً  �شيدا وبع�س القرى التي تعترب 

باقي  بلدية �شيدا من  بعدما طلبت  وكان ذلك  �شيدا. 

املكبات  فاإنت�شرت  لنفاياتها،  بديلة  حلول  اإيجاد  القرى 

الع�شوائية واملحارق يف �شتى البلدات.

والمطمر  البحرّي  الحاجز 
لصّحي ا

لكن،  مفروزة.  بنفايات  البحر  ردم  اأنه  املتعّهد  ادعى 

وهي  اجلرافات  اأظهرت  العملية  عن  امل�شورة  التقارير 

تغرف من اجلبل، وترمي يف البحر.

وقد  اإزالته.  اأو  اجلبل  منو  اإيقاف  كافة حماولت  ف�شلت 

الدولة،  وهن  اأهمها:  عّدة  عوامل  ذلك  يف  �شاهمت 

والعمل  احللول  واجرتاح  التخطيط  على  قدرتها  وعدم 

حالة  احللول  اإف�شال  يف  اأي�شاً  و�شاهمت  فر�شها.  على 

العقد  يف  ب�شّدة  ت�شاعدت  التي  الطائفّية  الإ�شتقطاب 

لبع�شها  ظهرها«  »اإدارة  اإىل  باملناطق  دفع  ما  الأخري، 

البع�س، رغم عالقات اجلرية وامل�شالح امل�شرتكة. واأتت 

داخل  ال�شيا�شيي  الأفرقاء  بي  ال�شيا�شية  املناكفات 

املدينة وخارجها على م�شتوى 8 و14 اآذار لتعرقل احللول 

بغية الك�شب ال�شيا�شي.

مع جميء موعد الإنتخابات البلدية يف العام 2010، ومع 

ملف  تقّدٍم يف  حتقيق  وليتها يف  املنتهية  البلدية  ف�شل 

اجلبل، انتخب حممد ال�شعودي رئي�شاً للبلدية اجلديدة، 

وجاء مت�شلحاً مب�شروع حلٍّ للجبل بتمويٍل �شعودّي قيمته 

20 مليون دولر. كلفة امل�شروع الإجمالية بلغت 28،9 

مليون دولر، و�شّددت خزينة الدولة الفارق.

يق�شي امل�شروع ببناء حاجٍز بحرّي على �شكل هالل طوله 

2100 مرت، ميتد بي جبل النفايات �شماًل ومعمل معاجلة 

م�شاحة  خلفه  فُتحجز  جنوباً.  ال�شلبة  املنزلية  النفايات 

للردم على امتداد 550 األف مرت مربع، ُيردم وُي�شتخدم 

100 األف مرت منها يف املرحلة الأوىل لإقامة مطمٍر �شّحي 

عليها )مقابل اجلبل(، ثم تردم امل�شاحة املتبقية يف مرحلٍة 

لحقة، وهي ما زالت غري مردومة حتى اليوم، اإل بعوادم 

املعمل )اأنظر /ي الر�شم التو�شيحي(. يف ني�شان من العام 

2011، با�شرت »�شركة خوري للمقاولت« بالأعمال.

ال�شّحي  املطمر  اإن�شاء  بالتزام  فازت  اآخر،  �شعيد  على 

الفرن�شية،   )SUEZ - ENVIRONNEMENT( �شركة 

الأعمال.  بدء  تاريخ  منذ  �شيئاً  عنها  ن�شمع  مل  ولكن 

ال�شركة املنفذة على الأر�س كانت �شركة »جهاد العرب« 

.)JCC(

قيمة امل�شروع 25 مليون دولراً، ع�شرون منها توؤمنها خزينة 

الدولة، واخلم�شة الباقية تتاأمن من هبة »موؤ�ش�شة الوليد بن 

طالل« املجّمدة منذ العام 2004. اأما اجلهة الإ�شت�شارية 

امل�شرفة على امل�شروع فهي »برنامج الأمم املتحدة للتنمية«.

البحرّي،  احلاجز  امل�شروعي:  تنفيذ  وتداخل  تزامن 

بحكم  م�شتحدث،  مطمر  اإىل  وحتويله  املكّب  ومعاجلة 

يف  البيئة،  فوزارة  الثاين.  مكونات  على  الأول  اإعتماد 

احلاجز  مل�شروع  البيئي  الأثر  تقومي  لدرا�شة  مراجعتها 

البحري، اأوردت م�شادر املواد الأولية امل�شموح اإ�شتعمالها 

والتي  األف مرت(،  )مئة  الربكة  من  الأوىل  املرحلة  لردم 

�شوف يقام املطمر فوقها. واأتت كما يلي: »ح�شر اإ�شتخدام 

املواد الأولية التي �شت�شتخدم يف اأعمال احلماية البحرية 

من امل�شادر الوارد ذكرها ادناه وفقا للت�شل�شل الآتي، من 

دون ا�شتخدام املوارد الطبيعية البحرية على ان تتوافق 

لعمليات  املنا�شبة  املعايري  مع  /الردميات  املواد  هذه 

�شيدا،  مكب  يف  املوجودة  الردميات  البحر:  يف  الردم 

الردميات الناجتة عن دمار الأبنية واملن�شاآت جراء عدوان 

متوز عام 2006، الردميات الناجتة عن املكبات الع�شوائية 

ومقالع  البناء،  ور�س  عن  الناجتة  الردميات  للردميات، 

مرخ�شة ح�شب املر�شوم 8803 تاريخ 2002/10/4«.

مع ذكرها للردميات املوجودة يف مكب �شيدا كم�شدٍر 

اأول للمواد امل�شموحة، فتحت الوزارة الباب وا�شعاً اأمام 

اجلدار  خلف  )املحجوز  البحر  لريدم   )JCC( املتعهد 

البحري( مبكونات اجلبل، مّدعياً اأنه مّت فرزها بي ردميات 

نظيفة ونفايات، ما تكذبه كّل التقارير امل�شورة عن هذه 

العملية التي اأظهرت اجلرافات وهي تغرف من اجلبل، 

وترمي يف البحر. بطبيعة احلال، مّتت التغطية على هذه 

املخالفة الكبرية من قبل البلدية واجلهة الإ�شت�شارية.

النتيجة املبا�شرة لهذه املخالفة هي ال�شرعة املبهرة لتاآكل 

لكّل  خالفاً  واحدة  �شنة  تقارب  زمنية  مدٍة  يف  اجلبل، 

اإن�شاء املطمر ال�شّحي  التقديرات الأولية. واأتت اأعمال 

فوق طبقة الردم هذه لتخفي كّل ما تقدم.

مع ت�شاعد اجلدل يف املدينة حول ممار�شات املتعهد وف�شاد 

القائمي على امل�شروع، وكان يومها اإجناز املطمر قد قارب 

نهايته، خرج رئي�س البلدية على ال�شيداويي مبفاجاأة: 35 

األف مرت مربع من امل�شاحة املردومة �شوف تكون حديقة 

ومدرج  واأ�شجار  مزروعات  )من  املوا�شفات  كاملة  عامة 

املطمر  مال�شقة  مبلطة...(،  وم�شارات  ا�شمنتي  روماين 

)65 األف مرت مربع(، على نفقة املتعهد. هذه احلديقة مل 

تكن من �شمن امل�شروع، ولكن يبدو اأن رئي�س البلدية 

احتاجها لي�شكت املعرت�شي فاألزم بها املتعهد. وهكذا، 

وقد  حلديقة«.  اجلبل  »حّولنا  اأكرث:  طّناناً  ال�شعار  بات 

�شميت احلديقة على ا�شمه، فبات ا�شمها »حديقة حممد 

ال�شعودي«.

اأما امل�شاحة اخل�شراء فوق املطمر فهي غطاٌء من الع�شب 

الإ�شطناعي، ول ميكن الدخول اإليها اإل ل�شنواٍت عديدة 

املطمر،  مكونات  اختمار  يكتمل  ريثما  امل�شتقبل،  يف 

وتخرج جميع غازاتها الدفينة.

والجديدة.. حمود  ج  بر في  أما 
يرتفع �شطح مطمر �شيدا عن الطريق الداخلية لثمانية 

اأمتار، اأّي ما يعادل مبنى من طابقي. وميتد قرابة 350 

وقد  للمدينة.  اجلنوبية  البحرية  الواجهة  على  مرتاً 

ما  اجلبل، يف  كون  الواقع  هذا  مع  املدينة  اأبناء  ت�شامح 

م�شى، ارتفع خلم�شي مرتاً. اأما يف برج حمود واجلديدة 

الذي  املخطط  عايننا  ما  اإذا  كاريكاتورياً  امل�شهد  فيبدو 

به النائب �شامي اجلميل )ال�شورة املرافقة للن�ّس(. 
ّ
�شر

فيها، يبدو املطمران كرئتي تنفثان غازاتهما نحو املناطق 

البحرية  الواجهة  كامل  وت�شّدان  املحاذية،  ال�شكنّية 

غطاء  نك 
ّ
يغر ول  كيلومرت(.   2،5 )حوايل  للمنطقتي 

يكّللهما،  �شوف  الذي  الأخ�شر  الإ�شطناعي  الع�شب 

من  لعقٍد  مغلقتي  م�شاحتي  �شيكونان  املطمرين  لأن 

الزمن على اأقل تقدير. وجتدر املالحظة هنا اأن م�شاحة 

مكّب برج حمود املنوي طمره كما جبل �شيدا ي�شّكل 

�س  املخ�شّ املطمر  م�شاحة  كامل  من  ي�شريًة  م�شاحًة 

يف  تكمن  العر�س  هذا  يف  الأخرية  املفارقة  للمنطقة. 

اأن �شيدا »بلعت« مطمرها لأنه كان البديل عن جبلها، 

فيما ُيطلب من اأهايل برج حمود واجلديدة اأن ي�شتقبلوا 

 
ٌ
اليوم هذا املطمر ويعي�شوا مدى العمر معه. وهو مطمر

 
ّ

 والإدارّي والبيئي
ّ

يختزل كافة معاين الف�شل ال�شيا�شي

�شيدفع  بذلك،  ال�شيا�شّية.  والطبقة  احلاكمة  لل�شلطة 

اأهايل املنطقتي فاتورة هذا الف�شل عن كّل اللبنانيي. 

وهذا اإفرتاء.

دروس من تجربة صيدا مع الزبالة:
اليوم؟ نقبله  فلماذا  »الجبل«..  فرضه  المطمر 

به النائب �شامي اجلميل وعر�شه على �شفحته على فاي�شبوكخريطة ملدينة �شيدا تظهر الكثافة العمرانية والطرقات والعقارات مقابل املناطق املردومة يف البحر خارج حدود ال�شاطئد تاريخياً - من ت�شميم رامي اأبو علفا
ّ
خمّطط مطمر برج حمود واجلديدة كما �شر
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حتاول »املفكرة القانونية«، بعد مرور اأكرث من ن�شف عقد 

على احلرب ال�شورية واللجوء ال�شورّي اإىل لبنان، توثيق 

مع  التعامل  يف  الر�شمّية  اللبنانّية  والتوّجهات  املواقف 

املتواجدين  ال�شوريي  او�شاع  تنظيم  عرب  اإن  الأزمة، 

الهواج�س  مع  التعامل  يف  اأو  اللبنانّية،  الأرا�شي  على 

اللبنانّية. من هذا املنطلق، تن�شر »املفكرة« تباعاً �شل�شلة 

من املقابالت مع اجلهات الر�شمية املعنية باإدارة اللجوء 

ال�شوري يف لبنان. اأولها تاأتي مع م�شت�شار وزير الداخلية 

املحامية  الدكتور خليل جبارة يف حوار مع  والبلديات 

غيدة فرجنية وال�شحافية الهام برج�س.

جبارة  حديث  حولها  يتمحور  التي  املركزية  النقطة 

بـ«اأزمة  تتعلق  �شيا�شات  لإنتاج  امللّحة  احلاجة  هي 

القائمة.  الفو�شى  حالة  من  اخلروج  بهدف  النزوح«، 

 يفيد 
ّ

ولكن، ميكن اخلروج من احلديث با�شتنتاج جلي

باإنتقائية ال�شلطات يف مدى اإلتزامها بالقواني والد�شتور 

البلديات  ملنع  تتدخل  اإذ  الالجئي.  مع  تعاملها  عند 

لعدم  الالجئي  على  قانونية  غري  ر�شوٍم  فر�س  من 

د�شتورية الجراء، بينما متتنع عن التدّخل يف ما يتعلق 

بقرارات حظر التجّول. ما يرّبره جبارة باختالف طبيعة 

الهواج�س التي تقف خلف نوعيتي الإجراءات.

و�شع  تنظيم  اإىل  الهادفة  املطالب  تبدو  ذلك،  اإىل 

القامات  ومنحهم  لبنان،  يف  ال�شوريي  الالجئي 

وكاأنها  الإنتقائية،  ال�شلطات  من  وحتريرهم  الر�شمية، 

مطالب اأ�شيلة لوزارة الداخلية، ل يعرقلها �شوى جمود 

والت�شرذم  ال�شورية،  احلرب  اإنتهاء  اإنتظار  يف  النظام 

 الفادح بي اأطرافه. حتى اأن موؤمتر لندن �شهد 
ّ

ال�شيا�شي

اإقت�شادية  مبنفعٍة  لبنان  على  تعود  اللجوء  لإدارة  خّطًة 

م�شتدامة، وت�شتمر بعد عودة الالجئي اإىل ديارهم، وقد 

لقت �شدى عاملياً اإيجابّياً بح�شب جبارة، لكن عرقلتها 

اللجوء  يحتكرها  ل  اإذاً  امل�شكلة  هذه.  الدولة  حال 

ال�شورّي، واإمنا ُي�شاأل عنها اأوًل نظام احلكم.

في  رسمّية  لسياسٍة  وجود  ال 
إدارة األزمة

المفّكرة:

 ما هو تقييمكم لل�شيا�شة العامة للدولة اللبنانية يف تعاملها 

مع الالجئي ال�شوريي؟

جبارة:

ترتبط مقاربة الدولة اللبنانية للنزوح ال�شورّي بنظرتها اإىل 

الأزمة ال�شورية. فعدم مبادرتها اإىل و�شع �شيا�شات متعلقة 

بالنزوح منذ البداية يف العام 2011، يعك�س اأمرين: اأوًل، 

عدم وجود توازٍن ع�شوّي يف �شكل احلكومة ال�شابقة نظرَا 

ال�شيا�شية  القوى  قراءة  وثانياً،   ،
ّ

الوطني التوافق  لغياب 

على اختالف مواقفها لالأزمة ال�شورّية على اأنها ق�شرية 

ب�شيا�شة  ال�شابقة  اإلتزام احلكومة  اإىل  اأّدى ذلك  املدى. 

الناأي بالنف�س، والإمتناع عن الإ�شتجابة لأزمة النزوح، 

وجاء   .
ّ

املحلي امل�شتوى  على  العمل  بع�س  با�شتثناء 

ت�شكيل حكومة مّتام �شالم كاإ�شارة اإىل عدم وجود خّط 

 وا�شح لالأزمة. عندها، بداأ التبّدل يف مواقف القوى 
ّ

زمني

ال�شيا�شية مع تخّليها عن الرهان على عامل الوقت بانتظار 

نهاية الأزمة ال�شورية. من هذا املنطلق، ل ميكن اأن ننظر 

اإىل �شيا�شات لبنانية لها عالقة بالنزوح ال�شوري بعيداً عن 

جمموعة عنا�شر اأ�شا�شية:

اختالف قراءة القوى ال�شيا�شية لالأزمة ال�شورية، بينما اأزمة 

النزوح ال�شوري هي نتيجة الأزمة ال�شورية.

الأزمة  لنتهاء   
ّ

زمني �شقٍف  اأّي  وجود  عدم  ات�شاح 

ال�شورّية وعودة النازحي، ما �شّعب م�شاألة ف�شل العوامل 

الإن�شانية عن تلك الإقت�شادية واملرتبطة بال�شتقرار، ول 

عن كّل املخاوف الأخرى. على هذا ال�شعيد، ل بد اأن 

ما عن وجداٍن  تعرّب يف مكاٍن  اأن جمتمعاتنا  اإىل  نلتفت 

معي يجب اإحرتامه. جزء من هذا الوجدان هو خماوف 

مرتبطة باأزمات اأخرى، مثاًل الأزمة الفل�شطينية والعوامل 

الطائفية وال�شباب املتدرب على اإ�شتخدام ال�شالح، اإلخ. 

هذه الأمور يجب اأن توؤدي اإىل نتيجة واحدة مفادها اأنه مل 

نعد قادرين على تنفيذ �شيا�شات موؤقتة. مل يعد ممكناً اأن 

نقول للنا�س: حتملونا �شنتي اأو ثالثة لننتج �شيا�شات تتعلق 

بالنازحي ال�شوريي.

ال�شعف املوؤ�ش�شاتي يف �شنع القرار، ب�شكٍل خا�س بعد 

الرئا�شي، وما ا�شتتبعه  الفراغ  مرور �شنتي ون�شف على 

من م�شاكل لها عالقة بعدم انتاجية احلكومة، بالإ�شافة 

اإىل غياب الت�شريع واملوازنة اإلخ، اأّي، باخت�شار، اأزمة النظام 

اللبناين.

�شيا�شات  اإنتاج  على  القدرة  بت  �شعَّ العنا�شر  هذه  كّل 

احلكومة  تزال  ل  ذلك،  ورغم  النزوح.  باأزمة  عالقة  لها 

وهذه  امل�شلمات.  من  اأدنى  حدٍّ  على  تتفق  الآن  حتى 

امل�شلمات �شلبية الطابع: ل للتوطي، ل للعمل الدائم... 

اأي اأنها جمموعة من »الالءات«، فاحلكومة متفقة على ما 

ل تريده ولي�س على ما تريده. يف املقابل، القرار الوحيد 

امللمو�س عن احلكومة �شدر يف بداية العام 2015، ينظم 

، والقرار الثاين اأوقف ت�شجيل 
1
دخول ال�شوريي اإىل لبنان

ال�شوريي لدى مفو�شية المم املتحدة ل�شوؤون الالجئي 

مع فتح هام�ٍس للحالت الإ�شتثنائية. هذه ال�شنة، حاولت 

اللجنة الوزارية تطوير هذه الآلية وقدمت احلكومة ورقة يف 

. ولكن الورقة مل تتحّول اإىل قرارات. ميكن 
2
موؤمتر لندن

 على ما هو اأ�شهل. 
ّ

القول اإذاً اأن التعامل مع الأزمة مبني

فمن الأ�شهل اأن نتفق ونقول: »ل«. املوجود حالياً لي�س 

 الذي 
ّ

�شيا�شة �شيئة، بل احلّد الأدنى من التوافق ال�شيا�شي

اأنتج ال�شيا�شات القليلة املرتبطة باللجوء. فعندما تنتقدنا 

املنظمات الدولية على �شيا�شة �شيئة لديها تاأثريات �شلبية، 

لي�س لدينا تربير لأن املو�شوع يرتبط بال�شيا�شة. اإن اأزمة 

يتاأقلم مع  اللبنايّن ل  النظام  اأن  اأثبتت  ال�شورّي  النزوح 

الأزمات الكربى، وي�شل اإىل مرحلة ال�شلل. فهو نظام ل 

ي�شقط ول يتقّدم. احلّد الأدنى املعتمد حالياً ي�شمح باأل 

توؤدي اأزمة النزوح ال�شورّي اإىل تعزيز املزيد من الإنق�شامات 

ال�شيا�شّية.

اليوم، وبعد �شنواٍت من اأزمة النزوح ال�شورّي، ميكننا التكّلم 

النازحي  اأو�شاع  على  �شيوؤثران  اأ�شا�شيي  عاملي  عن 

الأزمة  اأن  اجلميع  اأدرك  جهة،  من  لبنان:  يف  ال�شوريي 

ال�شورية، وبالتايل النزوح، لي�شت موؤقتة، بات من الالزم 

ال�شتثناء.  قاعدة  على  بناء  معها  التعاطي  عن  التوقف 

يرتبط  ال�شوري  النزوح  مو�شوع  بداأ  ثانية،  جهة  ومن 

باأدبيات التناف�س ال�شيا�شي يف لبنان، اأّي اأنه اأ�شبح جزءاً 

 

من خطاب الأحزاب، ما �شيزيد مع اإقرتاب النتخابات 

النيابية ال�شنة املقبلة. �شيتم اللعب على تداعياتها ال�شلبية 

م�شوؤولية  النازحي  اأو حتميل  اللبنانيي،  املواطني  على 

على  حتى  او  الإقت�شادي،  اأو  الأمني  بالو�شع  التدهور 

نوع من املخاوف له عالقة بالوجود والدميغرافيا. بالنتيجة، 

اإنتاج  اإما اأن تذهب الدولة نحو  و�شلنا اإىل تقاطع طرق، 

الإنق�شامات  تعزيز  اإىل  الأزمة  �شتوؤدي  اأو  �شيا�شات 

ال�شيا�شية، ويتحول مو�شوع النازحي اإىل �شبب لالإنق�شام 

ال�شيا�شي الداخلي. واإل، فاخليار الوحيد املتبقي يكون 

بالوقوف عند هذا التقاطع والإنتظار.

المفكرة:

تقولون اأننا اأمام تقاطع طرق قبل اإنتاج �شيا�شات وا�شحة، 

لكن الواقع ُيظهر اجتاهاً وا�شحاً نحو الت�شييق اأكرث واأكرث 

على ال�شوريي وتعزيز عدم اإ�شتقرار اأو�شاعهم.

جبارة:

اأعتقد اأن ال�شيا�شات مل تذهب باجتاه الت�شييق اأكرث على 

ال�شوريي، بل اأن غياب ال�شيا�شات خلق حالة فو�شى نظراً 

لختالف املعايري والقرارات. نرى ذلك يف الإجراءات 

املختلفة التي اعتمدتها البلديات: بلدية تاأخذ قراراً جيداً 

واأخرى تاأخذ قراراً �شلبياً، بلدية ت�شع حظر جتّول واأخرى 

ت�شجلهم وتفر�س دفع الأموال، بلدية توؤمن فر�س عمل 

لل�شوريي واأخرى ت�شغّلهم �شخرة، بلدية تطرد من له كفيل 

من خارج البلدة واأخرى ت�شوق نف�شها وحت�شل على متويل 

اإذاً، نرى فو�شى ولي�س ت�شييقاً.  من املنظمات الدولية. 

دائمة  بتغريات  بل  ا�شتقرار،  بعدم  يتعلق  ل  فاملو�شوع 

تعك�س عدم القدرة على وجود �شيا�شات مركزية.

وصاية  كسلطة  الداخلية، 
العام  األمن  على 

المفكرة:

من   70% عن  الر�شمية  الإقامات  �شحب  ي�شكل  األ   

ال�شوريي نتيجة تعليمات الأمن العام ال�شادرة يف العام 

الأرا�شي  على  وجودهم  اأ�شبح  بعدما  ت�شييقاً   2015

اللبنانية بحد ذاته جرماً؟

جبارة: 

اأ�شبح عدد النازحي ال�شوريي كبرياً جداً، ومل يعد من 

املفيد اأن نطبق عليهم قانون الأجانب. مع ذلك، مل ن�شتطع 

اإنتاج اأّي �شيء خا�س بال�شوريي. و�شلنا اإىل فراغ يوؤدي 

اإىل مراكمة اأزمات وم�شاكل، منها الأطفال غري امل�شجلي 

يف الأحوال ال�شخ�شية، والإقامات غري ال�شاحلة، وفقدان 

اأوراقهم الثبوتية بعدما احرتقت يف خميماتهم. ففي حال 

بعد  نفعل  ماذا  ثبوتية،  اأوراق  لديه  لي�شت  احتجزنا من 

ذلك؟ مل نتمكن من فتح �شجل خا�س بال�شوريي نظراً 

ملخاوف التوطي، ومل تعد قواني الأجانب قابلة للتطبيق. 

قانون الأجانب يلزمنا برتحيل املخالف ل�شروط الإقامة، 

لكن فعلياً، ل ت�شتطيع الدولة اللبنانية ترحيله. ما يوؤدي اإىل 

زيادة عدد من هم بال اإقامات، ونكون كدولة قد فعلنا ما 

هو اأ�شواأ. و�شلنا اإذاً اإىل فو�شى وتقاطع الطرق، فاإما ننتظر 

اأو ننتج �شيا�شات اأو نراكم اأزمات تتحول اإىل قنبلة موقوتة 

يف كّل اجلهات.

موؤخراً، خالل التح�شري ملوؤمتر لندن، طرحنا فكرة مفادها 

اأن ال�شوريي موجودون كواقع، فاإذا قابلت حت�شي �شروط 

اإقامتهم فائدٌة ماليٌة، ل �شرر يف ذلك. كوزارة داخلية، ل 

اإقامة جماملة للنازحي مقابل دعم  جند م�شكلة يف منح 

العام. كما ل  المن  المنية، خ�شو�شاً  لالأجهزة   
ّ

عيني

اأن يكون لل�شوريي فر�س عمل موؤقتة  م�شكلة لدينا يف 

يف القطاعات الثالثة: البناء، والزراعة، وال�شناعة، ب�شرط 

اأن يرتبط ذلك بتاأمي الإ�شتثمارات والبنى التحتية التي 

توؤّدي اإىل حتّول هذه الفر�س اإىل اللبنانيي لحقاً. غري اأن 

كّل التفاوؤل الذي كان موجوداً يف لندن، مل يعد موجوداً 

ب�شبب املاآخذ الدولية على ال�شيا�شات اللبنانية.

المفكرة:

هل تعتقدون اأن وجود اآلف الأ�شخا�س مقيمي ب�شكٍل 

خمالف للقانون يخدم امل�شلحة العامة للبنان؟

جبارة:

 اإن وجود %70 من ال�شوريي من دون اقامات ل ي�شّب 

تداعيات  المر  لهذا  بل  ل  للبنان.  العامة  امل�شلحة  يف 

اإن�شانية واأمنية و�شيا�شية خطرية على اللبنانيي وال�شوريي 

بطريقٍة مت�شاوية. ل يجوز اأن يكون لدينا ما يزيد عن 500 

للقانون.  اأنه خمالف  وي�شعر  األف �شخ�س غري م�شّجل، 

العديد من املناطق اللبنانية عا�شت حالة تهمي�س تاريخي 

اأنتجت طّفاراً وم�شاكل مل نتمكن حتى الآن من معاجلتها. 

ل ميكن اأن نزيد عليها ال�شوريي. ويوؤدي ذلك اإىل م�شاكل 

عديدة لها عالقة بتنقلهم وتعاطيهم مع الأجهزة الأمنية 

للتنقل. كّل  �شرعية  و�شائل غري  وا�شتخدامهم  وخوفهم 

هذه امل�شاكل تخّف وطاأتها لو كانت لديهم اإقامات �شاحلة. 

لذا من نظرة اأمنية وان�شانية و�شيا�شية، ال�شوريي مع اقامات 

اأف�شل بكثري من ال�شوريي من دون اقامات.

المفكرة:

لأزمة  ال�شتجابة  املركزية، جاءت  ال�شيا�شات  غياب  يف 

هو  ما  املحلي.  الالمركزي  امل�شتوى  على  الالجئي 

تقييمكم لهذه ال�شتجابة ومدى فعاليتها؟ 

جبارة: 

حالة الفو�شى والتقّلب وعدم اإنتاج �شيا�شات على ال�شعيد 

اإىل  الأزمة  مع  التعاطي  يف  التحّول  اإىل  اأّدت  املركزّي، 

 على �شعيد وزارات 
ّ

م�شتوى املايكرو )امل�شّغر(: اإما قطاعي

معينة، اأو على �شعيد الوحدات ال�شغرى وهي البلديات. 

املدى  على  الالمركزية  اإيجابية  على  اأوافق  من جهتي، 

الق�شري. لو مل تتعاَط البلديات مع اأزمة النزوح ال�شوري 

على مدى �شت �شنوات، لكان الو�شع خمتلفاً. كذلك، 

لو مل تتّم خ�شخ�شة اأزمة النزوح وعملت فيها املنظمات 

الدولية واملحلية، لكان الو�شع بالتاأكيد اأ�شواأ، مبعزل عن 

وطنية.  ا�شرتاتيجيات  اإطار  �شمن  ذلك  دخول  مدى 

من  وخّفف  معيناً  فراغاً  مالأ  املايكرو  امل�شتوى  بالتايل، 

الأعباء. ولكن ال�شوؤال: هل ميكن البناء على ذلك يف ظل 

اأزمة نزوٍح طويلة املدى، اأم �شنحتاج اإىل توحيد املعايري؟ 

براأيي، ل ميكننا األ نقوم بعمٍل جدي لتوحيد املعايري طاملا 

لدينا كتلة ب�شرية يجب اأن تتم اإدارتها. فمثاًل، اأين ندفن 

ال�شوريي الذين يتوفون يف لبنان، ونحن لي�شت لدينا مقابر 

كافية؟

المفكرة:

ب�شفتها �شلطة الو�شاية، ما هي التعليمات التي اأ�شدرتها 

بالالجئي  يتعلق  ما  يف  البلديات  اإىل  الداخلية  وزارة 

ال�شوريي؟

جبارة: 

اأ�شدرت وزارة الداخلية تعميمات حمدودة اإىل البلديات 

التنظيمات  حول كيفية الإ�شتجابة للنزوح. وهي بع�س 

املتعلقة باملخيمات الع�شوائية وامل�شافة التي تف�شلها عن 

20143 حول 
الطريق العام، والتعميم ال�شادر يف 15 اآذار 

ت�شجيل النازحي يف البلديات. كذلك، ورثنا عن احلكومة 

ال�شابقة القرار املتعلق باإن�شاء اخلاليا الأمنية على م�شتوى 

الق�شاء. تقوم بع�س البلديات اليوم بجمع املعلومات عن 

النازحي، واإ�شدار بطاقات لهم كلٌّ يف منطقتها، يف اإطار 

مبادراٍت فردية مرتبطة بتو�شيات اخلاليا الأمنية.

المفكرة:

اتخذت بع�س البلديات اإجراءات تقييد بحق ال�شوريي 

 ،
ّ

تتجاوز �شالحياتها القانونية، ل �شيما حظر التجّول الليلي

حت�شيل اأموال بال �شند قانويّن، منع اإرتياد الأماكن العامة، 

والطرد من النطاق البلدّي. وتبّي اأنها مرتبطة برغبٍة باإبقاء 

ال�شوريي غري مرئيي عن اأنظار اللبنانيي، ولي�س مبربرات 

اأمنية جدية. كيف تتعامل الوزارة مع هذه الإجراءات؟ 

وهل تنظر مبدى قانونيتها و�شرورتها وتنا�شبها؟

جبارة:

ب�شكٍل عام، تعاُملنا مع الجراءات التي تتخذها البلديات 

يرتبط حالياً بكّل حالة، اأّي بكّل بلدية على حدى، نظراً 

ل�شعوبة املو�شوع ولوجود ما يقارب 1080 بلدية مع غياب 

نتعامل  وا�شحة ولكن  توجد معايري  املركزي. ل  الدعم 

اأ�شا�شيي  اإىل معيارين  اإ�شتناداً  مع املو�شوع ب�شكٍل مرن 

على  البلدية  وقدرة  جهة،  من  والإ�شتقرار  الأمن  هما: 

التحّمل ومعاجلة امل�شاكل من جهة اأخرى. نرف�س العقاب 

اجلماعي، لكننا نتخذ موقفاً معيناً اإذا راأينا اأن هناك تاأثري 

.
ّ

جّدي على الإ�شتقرار الإجتماعي

بالن�شبة اإىل الر�شوم، مينع على اأّي �شلطٍة حملّيٍة اأن تفر�س 

اأّي ر�شٍم على النازحي اإذا مل ين�ّس عليه القانون. وقد 

تدّخلت الوزارة مع اإحدى البلديات التي فر�شت ر�شماً 

هذه  لإعتبار   2015 العام  يف  ال�شوريي  ت�شجيل  مقابل 

حظر  اأو  الطرد  قرارات  اأما  للد�شتور.  خمالفة  املمار�شة 

ذاتها،  بحّد  م�شكلة  كونها  من  الرغم  وعلى  التجّول، 

فنحن ل ن�شتطيع التدخل فيها ومنعها اأ�شوًة مبنعنا فر�س 

الر�شوم. اإن وزارة الداخلية ل تتدّخل حالياً لوقف حظر 

التجّول كونه يدخل �شمن اإطار الهواج�س ول عالقة له 

بحاجة البلدية، وهو بهذا املعنى ل ي�شبه م�شاألة حت�شيل 

اأن  ميكننا  لالأموال،  حتتاج  البلدية  كانت  فلو  الأموال. 

نوؤمنها لها. ولكن ل ميكننا وحدنا كوزارة اأن نعالج هواج�س 

املجتمعات املحلية خارج اإطار �شيا�شات حكومية وا�شحة 

يف هذا املو�شوع.  من ناحية اأخرى، تدّخلت الوزارة يف 

ما يتعلق ب�شرطة بلدية عم�شيت. نحن نويل اأهمية كبرية 

 لتطوير 
ّ

ملو�شوع �شرطة البلدية، ونعمل على م�شروٍع وطني

�شلوك  مدّونة  تنظيم  خالل  من  البلدية  �شرطة  عمل 

ومعايري اإجرائية بالتعاون مع معهد قوى الأمن الداخلي. 

هذا امل�شروع اأو�شع من التعامل مع اأزمة اللجوء ال�شورّي 

فح�شب، وي�شمل جممل املناطق اللبنانية لإرتباطه مبو�شوع 

الأمن الوطني والإ�شتقرار ب�شكٍل عام.

المفكرة:

اإليها البلديات عند  ما هي هذه الهواج�س التي ت�شتند 

من  هل  ال�شوريي؟   بحق  تقييدية  اإجراءاٍت  اإعتماد 

خماوف اأمنّية جدّية؟

جبارة:

ت�شتخدم البلديات تربيرات خمتلفة لقراراتها. ب�شكٍل عام، 

املجتمعات اللبنانّية تعرّب عن هواج�شها بثالثة اأبعاد: البعد 

والإقت�شادي،  الإجتماعي  البعد  والدميغرايف،  الوجودي 

الإ�شاءة  من  بد  ل  اإيجابية  نقطٌة  هناك  الأمني.  والبعد 

نحو  ان�شاقوا  ال�شوريي  اأن  يظهر  اليوم، مل  عليها: حتى 

اجلرائم املنظمة اأو الإرهاب. ل يوجد اأّي دليل على اأن 

قد  املتحدة  المم  لدى  امل�شجلي  او  النازحي  ال�شوريي 

الذين  ال�شوريي  اأن  وات�شح  ارهابية.  بعمليات  �شاركوا 

�شاركوا يف هذه العمليات دخلوا من �شوريا اإىل لبنان لهذا 

الأمنية  الهواج�س  معاجلة  ميكن  كان  بالتايل،  الهدف. 

املوجودة لو كانت املخيمات منظمة، والنازحون يحملون 

اإقامات، واأماكن اإقامتهم وتنقلهم وا�شحة.

وإشكالية  البطاقات،  تعّدد 
لتسجيل ا

المفكرة:

ال�شورّي  بي  الفرق  ما  الداخلية،  وزارة  نظر  وجهة  من 

الالجئي  ل�شوؤون  املتحدة  الأمم  مفو�شية  لدى  امل�شّجل 

وال�شورّي غري امل�شّجل على م�شتوى احلقوق والواجبات؟

جبارة: 

القرار الذي اأعفى ال�شوريي يف اآب 2014 من الغرامات 

ق بي م�شّجل وغري م�شّجل. 
ّ
لت�شوية اأو�شاع اقاماتهم مل يفر

يف مكاٍن ما، ال�شوريون لي�شوا موزعي اإىل فئتي �شارمتي. 

يف العام 2014، عندما بداأ الكالم عن فكرة الكفيل وعن 

التعهد بعدم القيام بعمل ماأجور )من اأجل تنظيم اإقامات 

ال�شوريي(، كانت الفكرة مبنية على �شيا�شة معينة للتفريق 

بي »الالجئ الإقت�شادي« )اأي املهاجر الإقت�شادّي( وبي 

ال�شريعة  بالزيادة  وقتها  ارتبط  برمته  املو�شوع  »النازح«. 

لأعداد النازحي امل�شجلي لدى املفو�شية، وما انتجه ذلك 

من �شغوطات. فكان احلل بتخفيف عدد امل�شجلي لدى 

املفو�شية، ولي�س عدد ال�شوريي يف لبنان. وهنا، ل بد من 

الإ�شارة اإىل اأن املفو�شية اأي�شاً اتخذت اإجراءات حّدت 

فيها من ت�شجيل الأ�شخا�س وفقاً ملعايري خا�شة بها تنف�شل 

عن �شيا�شات الدولة اللبنانية.

اإذاً، كانت هناك بوادر تعاون مع املفو�شية لإنتاج �شيا�شاٍت 

مبنية على تعريف النازح والتمييز بي النازح وال�شوري 

نوٍع  خالل  من  اإقت�شادية،  لأ�شباٍب  لبنان  يف  املوجود 

من الربط بي قاعدة بيانات املفو�شية ومعلومات الدولة 

التمييز بي  اأجل  ال�شوريي وخروجهم، من  عن دخول 

اأكرث. هذا  اآليات حماية  للنازح  اأن يكون  الفئتي، على 

العمل كله �شّكل حماولة لو�شع ا�شرتاتيجية للتعاطي مع 

اأن العديد من املعايري  اإل  النازحي ب�شكل كامل،  اأزمة 

مل ت�شتكمل، و�شاعت يف زواريب اخلالفات ال�شيا�شية، 

فلم ت�شتكمل اخلطة. لذلك، تظهر بع�س الإجراءات غري 

منطقية اأو غري متما�شية مع املعايري الدولية. و�شلنا يف نهاية 

2014 مع �شدور القرارين املذكورين اأعاله عن جمل�س 

الوزراء وحدهما، فبديا غري وا�شحي. ولكن اإذا مت ربطهما 

مبا كان يتم العمل عليه، لبدا الو�شع اأكرث و�شوحاً.

المفكرة:

بطاقات  منح  م�شروع  من  الداخلية  وزارة  موقف  هو  ما 

ر له وزارة ال�شوؤون  تعريف لالجئي ال�شوريي الذي تتح�شّ

عن  بدياًل  البطاقات  هذه  �شت�شّكل  هل  الإجتماعية؟ 

الإقامات وبطاقات التعريف ال�شادرة عن البلديات، اأم اأن 

اآليات ت�شجيل الالجئي �شتتعدد؟

جبارة:

اإقامات  اأن ن�شل اإىل توافق على منح  كان من ال�شعب 

تعالج  التعريف  وبطاقات  املوؤقتة  فالبطاقات  لل�شوريي، 

التنقل. هذه  واحدة من امل�شاكل الأ�شا�شية وهي حرية 

البطاقة لي�شت بدياًل عن الإقامة، لكنها خياٌر اآخر حلّل 

بطاقات  باإ�شدار  البدء  واحدة. لحقاً، يف حال  م�شكلٍة 

تتوقف  اأن  املفرت�س  من  الإجتماعية،  ال�شوؤون  وزارة 

البلديات عن اإ�شدار بطاقاتها، ويتحّول عمل الأخرية اإىل 

موؤازرة الوزارة للت�شجيل. ل تزال بع�س الأمور الإجرائية 

وزارة  نتابع مع  امل�شروع غري وا�شحة لكننا  بهذا  املرتبطة 

اأّي  ال�شوؤون ونعمل معها على اإجناح هذا امل�شروع. على 

حال، وزارة الداخلية �شتلتزم بكّل القرارات ال�شادرة عن 

جمل�س الوزراء يف هذا الإطار.

المفكرة:

ما هو موقف وزارة الداخلية من ت�شجيل ولدات ال�شوريي 

قد  كان  اخلارجية  وزير  اأن  علماً  ولدة،  وثائق  ومنحهم 

اعرت�س على ذلك؟

جبارة: 

ل تعرت�س الوزارة على ت�شجيل ولدة ال�شوريي من اأجل 

اأن تخالف  عدم تفريقهم عن عائالتهم، لكن ل ميكنها 

القواني التي تفر�س وجود اإقامة من اأجل احل�شول على 

وثيقة  ولدة.

وزارة الداخلية في إدارة اللجوء السوري:
اإلقامات تفيد لبنان.. لكن الدولة ال تنتج سياسات

جتدون املقالة يف ن�شختها الكاملة مع املراجع على املوقع الإلكرتوين للمفكرة
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رانيا حمزة

اأيلول 2013، فجع اللبنانيون بخرب غرق عّبارٍة  اأواخر  يف 

اأندوني�شيٍة على متنها نحو 75 لبنايّن معظمهم من منطقة 

عّكار. 18 �شخ�شاً من منطقة قبعيت العّكارية وحدها ق�شوا 

احلادثة  بهذه  الإعالم  و�شائل  البحر. �شّجت  نحبهم يف 

التي تديرها »مافيا« ت�شطاد الأبرياء ممن �شاقت بهم �شبل 

العي�س. تعدهم بحياٍة لئقة يف املهجر مقابل مبلٍغ من املال، 

ثم ترتكهم مل�شريهم يف البحر.

واإذا كانت هذه احلادثة قد بّثت الذعر يف قلوب النا�س 

بدايًة واأّدت اإىل تراجع اأعداد املغامرين من لبنان بالهجرة 

غري ال�شرعية عرب البحار، اإل اأنها مل ت�شع حّداً لها. فالدولة 

جتاّر  لوقف  اإجراءاٍت جدّية  اتخاذ  اإىل  تبادر  اللبنانية مل 

الإقت�شادية  الأو�شاع  عن  ناهيك  خمططاتهم،  اأو  الب�شر 

اخلانقة التي يعي�شها اللبنانيون واملتفاقمة يوماً بعد يوم.

غرقت  فقد  وحدها،  تاأت  مل  الأندون�شية  العّبارة  حادثة 

عّبارة اأخرى تقل لبنانيي من منطقة النبطية )راجع/ي 

مقال خديجة املعو�س يف ال�شفحة 10(. والالفت يف ق�شية 

عّبارة النبطية اأن عدداً من الأهايل املت�شررين بادر بالإدعاء 

على اأ�شخا�ٍس بتهمة الإجتار بالب�شر، وق�شيتهم اليوم تتابع 

يف املحاكم. ولكن، ملذا مل يّدِع اأهايل عّكار على جّتار الب�شر 

الذين اأخدوا منهم الأحبة؟ لفهم مالب�شات اتخاذ القرار 

بالإدعاء وعدمه، كان لزاماً علينا العودة اىل ملف »العّبارة 

الأندوني�شية« ملعرفة ماذا حّل بالناجي، وهل اّدعوا على 

من وعدوهم بالأمان يف مركب املوت؟

المحيط.. إلى  قبعيت  من 
خ�شر،  ح�شي  القانونّية«  »املفّكرة  التقت  قبعيت،  يف 

املعروف اأي�شاً با�شم ح�شي اأبو ن�شر. خ�شر اأ�شرته باأكملها، 

اأفرادها الغارقي كان ثمانية، من �شمنهم زوجته.  وعدد 

وين�شى  حياته  ليتابع  كبري  جهٍد  بذل  ح�شي  حاول 

الفاجعة، فتزوج �شقيقة زوجته التي اأكدت اأنهما يحاولن 

»ن�شيان ما جرى« واأنهما »ل يريدان نب�س اجلراح جمدداً« 

واأن »اهلل �شياأخذ حقهما فال اأحد غريه قادر على ذلك«.

اأما اأ�شعد اأ�شعد الذي خ�شر اأ�شرته املكونة من خم�شة اأفراٍد 

مع الزوجة باأكملها فلم يجد مانعاً من ا�شرتجاع تفا�شيل 

رحلته برفقتهم، وهي رحلة رمبا لن ين�شاها ما  دام حّياً. وهو 

روا 
ّ
بي الذين غر

ّ
يتمنى لو كان بو�شعه رفع دعوى على املهر

به وباملئات من العائالت لينالوا الق�شا�س.

ي�شتذكر اأ�شعد ال�شخ�س الذي مّت التوا�شل معه يف لبنان، 

 اجلن�شية ا�شمه »اأبو �شالح العراقي«. ثم ي�شرح 
ّ

وهو عراقي

اأن الو�شول اىل اأندوني�شيا مّت ب�شورة �شرعية عرب مطار رفيق 

احلريري الدويل: »عند و�شولنا اإىل اأندوني�شيا، اإلتقينا اأفراداً 

من الع�شابة اأخذوا من كّل عائلٍة 500 دولر قبل ان نخرج 

من املطار. ثم قالوا لنا اأنه يتوجب علينا البقاء ليومي اأو 

ثالثة يف اأندوني�شيا قبل اأن ن�شافر اإىل اأ�شرتاليا، اإّل اأننا بقينا 

 الذي 
ّ

هناك نحو ثالثة اأ�شهر. فقد وقع اإ�شكاٌل بي العراقي

 ومت احتجازه يف 
ّ

اأخذنا واآخر هناك حول املال، فقتله العراقي

ال�شجن، فيما توىّل اأفراد ع�شابته تدبري اأمورنا«.

وب�شوؤاله عن كيفية  تعرفه على العراقي، �شرح: »العديد 

طريقه،  عن  �شابقاً  �شافروا  منطقتي  من  الأ�شخا�س  من 

ومنهم �شهري الذي و�شل اإىل اأ�شرتاليا واأر�شل يل رقمه. 

اآلآف  وخم�شة  الكبار  على  دولر  اآلآف   10 ياأخذ  كان 

ال�شفر  تكاليف  املبلغ  ي�شمل  ول  الأطفال،  على  دولر 

اإىل اأندوني�شيا التي متت على نفقتنا. يف اأندوني�شيا، زرناه 

يف ال�شجن وطلبنا منه اأن يعيد اإلينا اأموالنا حتى نعود اإىل 

لبنان، فيجيبني بالقول: خّيو بكرا بت�شافرون اإىل ا�شرتاليا. 

وا�شتمرت هذه احلال نحو ثالثة اأ�شهر«.

لبنان،  الفقراء يف  اأبو �شالح وحده من ي�شطاد  مل يكن 

بل كان يعاونه �شاٌب من باب التبانة يدعى عبداهلل طيبا. 

كان بدوره ينقل قوافل اإىل اأندوني�شا، ثم ي�شّفرها. وبح�شب 

ما  يعلم  اأندوني�شيا، ول  يف  اأي�شاً  عليه  القب�س  مّت  اأ�شعد، 

القارب،  لهم  اأّمن  �شبيله لحقاً. طيبا هو من  اخلي  اإذا 

بالتن�شيق مع ع�شابة العراقي.

وصلنا إتصاٌل من 
السلطات األسترالية 

طلبت منا فيه أن نصّور 
المركب ونبقى مكاننا 
حتى يصلوا إلينا. لكن 

قائَدي المركب لم 
يمتثال لألوامر

اأندوني�شيا، »انطلقنا من بحريٍة مبركٍب  يف يوم ال�شفر من 

�شغرٍي اإىل البحر، وقيل لنا اأننا �شنم�شي نحو ثالث اأو اأربع 

�شاعات فيه قبل ان ن�شل اإىل املركب الكبري الذي يحوي 

كّل ما نحتاجه يف الرحلة. كان معنا �شخ�س يعرف لغة 

اإنكليزية، ف�شاأل قائد ال�شفينة عن وجهتنا بعدما اأ�شبحنا 

يف عر�س البحر، فاأخربه الأخري اأن ل مركب اآخر ينتظرنا، 

واأننا �شنبقى يف هذا املركب اإىل حي و�شولنا اىل جزيرة 

كري�شما�س » اأ�شرتاليا«، يقول اأ�شعد.

ويكمل: »كان قائد ال�شفينة رجاًل كبرياً يف ال�شن، لكن 

ما لبث اأن تبعنا زورٌق ومت ا�شتبدال القائد بولدين اأ�شاعا 

الطريق فاأم�شينا خم�شة اأيام ونحن ندور يف املحيط اإىل اأن 

راأينا جزيرة يف البعيد وقررنا الإقرتاب منها. كان �شقيق 

زوجتي قد حاول ال�شفر ببا�شبور مزّور، ولكن تكلفة هذا 

النوع من ال�شفر هي 70 األف دولر على ال�شخ�س الواحد. 

وعندما مل ينجح يف تاأمي املبلغ، بقي يف اندوني�شيا. وعندما 

التقط هاتفنا الإر�شال، ات�شلنا به واأخربناه مبا يح�شل معنا. 

ال�شلطات  اأخربوا  الذين  ا�شرتاليا  يف  باأ�شقائه  فات�شل 

من  اإت�شاٌل  و�شلنا  ف. 
ّ
بالت�شر وعدت  التي  الأ�شرتالية 

ال�شلطات الأ�شرتالية طلبت منا اأن ن�شّور املركب واأن نبقى 

اإلينا. لكن قائَدي املركب مل ميتثال  مكاننا حتى ي�شلوا 

لالأوامر. وقبل اأن ن�شل اإىل اجلزيرة بحوايل �شتمئة مرت، 

�شادفنا دوامة بحر رفعت املركب عالياً وق�شمته اإىل ن�شفي. 

من يجيد ال�شباحة جنا، ومن ل يجيدها غرق يف اليم«.

مالياً  تعوي�شاً  لالإغاثة«  العليا  »الهيئة  قّدمت  لبنان،  يف 

تقارب قيمته الع�شرة ماليي لرية عن كّل �شخ�ٍس غرق. 

بي لعّل حتقيقاً 
ّ
مل يحاول اأ�شعد اأن يرفع دعوى �شد املهر

ق�شائياً ي�شاعد على �شبط الو�شع. ي�شرح قراره: »الذين 

خدعونا بقوا يف اأندوني�شيا. اما ابو �شالح العراقي فتم تهريبه 

من ال�شجن. لكن ا�شمه موجود على لوائح الإنرتبول. ومع 

ذلك، ل اأمل يف القب�س عليه. فهو ميلك عّدة هويات. ل 

ميكن لأحد اأن يقب�س عليه«.

ورغم عدم رفع الدعوى، فاإن معلومات اأ�شعد تفيد باأنه قد 

مت اإلقاء القب�س على معظم من عاون العراقي من قبعيت. 

وذكر عّدة اأ�شماء بع�شها دخل ال�شجن وخرج منه، وبع�شها 

الآخر دخل ومل يخرج. ولكنهم �ُشجنوا بجرائم اأخرى، 

لعالقة لها بالتهريب.

منها منذ  يعاين  الأوراق  اأ�شعد عند م�شكلة يف  وتوّقف 

احلادثة. فهو عاجز عن اإ�شدار وثيقة وفاة لأحد اأطفاله الذي 

فقد اأثناء غرق العّبارة، ومل ُيعرَث على جثته. يقول اأ�شعد اأن 

جناة طفٍل مل يتجاوز ال�شنتي من الغرق م�شتحيلة، ومع 

ذلك، »فاإن اأندوني�شيا ترف�س اإعطاء اإفادة بوفاته، وكذلك 

دائرة النفو�س اللبنانية التي ترف�س �شطبه عن اإخراج القيد 

من دون وثيقة ر�شمية من اأندوني�شا. والتوا�شل مراراً مع 

اخلارجية اللبنانية مل ياأت بنتيجة«.

من  فلنبدأ  لبنان،  ر 
ّ

تعذ إذا 
كيا تر

من روايات الهجرة غري ال�شرعية، يت�شح اأن الطريق لي�شت 

بي اللبنانيي. فاإذا تعّذر الو�شول 
ّ
حمتكرة من قبل املهر

الكرث  بيها 
ّ
مبهر والإت�شال  تركيا  اإىل  ال�شفر  ميكن  اإليهم، 

الذين يقدمون العرو�س على املالأ، ح�شبما يقول د. �س. 

)رف�س ن�شر ا�شمه، لأنه مل يح�شل بعد على اأوراق الإقامة 

يف ال�شويد(. ويف ات�شاٍل معه اإىل ال�شويد، حتّدث عن ق�شة 

عذابه التي امتدت لأياٍم واأيام، واجه خاللها خطر املوت.

ٍب، اإذ »يكفي 
ّ
ف اإىل مهر

ّ
يجد اأن »اأ�شهل �شيء« هو التعر

اأحد  يف  واجللو�س  تركيا،  يف  اأزمري  �شاحة  اإىل  التوجه 

ب اإليك، ويعر�س عليك الهجرة. 
ّ
املقاهي، حتى ياأتي املهر

فاإذا اقتنعت بالأمر، طلب اإليك اأن تلحق به للتحدث يف 

وقٍت  يف  وتكت�شف  الدولة.  اأعي  عن  بعيداً  التفا�شيل 

لحق اأن كّل حتركاتك حت�شل اأمام اأعي الأجهزة الأمنية 

ب«.
ّ
لقاء مبلٍغ من املال يدفعه املهر

اإحدى  اإىل  تركيا  من  ال�شرعية  غري  الهجرة  تكلفة  تبلغ 

يف  دفعه  يتم   
ّ

اأمريكي دولر   1200 قيمة  اأوروبا  دول 

مكتٍب ويح�شل مبوجبه امل�شافر على رمز code يحتفظ 

به اإىل حي و�شوله �شاملاً اإىل جزيرة �شامو�س اليونانية. كما 

يعر�س املكتب على امل�شافر هويًة �شوريًة مزورة، لو اختار اأن 

يحملها، ي�شتفيد منها يف اليونان، ومقدونيا، و�شربيا، واملجر، 

واأوكرانيا، لقاء مبلغ 200 دولر اإ�شايّف. فالهوية ال�شورية 

تعود على حامليها بـ»امتيازات« يف ظّل الأزمة ال�شورية.

ب �شوري اجلن�شّية يف تركيا، 
ّ
التقى ال�شاب د. �س. املهر

فا�شطحبه برفقة نحو �شتي اآخرين اإىل نقطة املغادرة التي 

يحر�شها اأكراٌد م�شلّحون. هناك، انتهت مهمته، وبداأ ال�شفر 

: »يف الو�شع الطبيعي، ل يت�شع املركب 
ّ

يف زورٍق مطاطي

ال�شتي  نحن  الطريق  اأم�شينا  اأ�شخا�س.   10 من  لأكرث 

�شخ�شاً، نحاول اإفراغه من املاء كي ل يغرق بنا«.

يلفت ال�شاب النظر اإىل اأن الرتاجع عن ال�شفر واإ�شتعادة 

املال ممكنة قبل الو�شول اإىل نقطة املغادرة، ولكن دخول 

هذه النقطة يلغي هذه الإمكانية.

املهاجرين:  اليونانية  ال�شلطات  ت�شتقبل  »�شامو�س«،  يف 

يلتقطون ال�شور، يدّونون الأ�شماء، ويعطونهم ورقة ت�شمح 

هذه  في�شتخدمون  اأ�شهر.  �شتة  مدة  بالإقامة  للمهاجرين 

الورقة للدخول اإىل مقدونيا بعد ركوب باخرٍة تقلهم اإىل 

العا�شمة اأثينا لقاء مبلغ �شتي يورو: »على الباخرة، �شعرنا 

ب�شعادٍة عارمة لأننا جنونا من املوت. اأنا حرقت با�شبوري 

اللبناين ورميته يف البحر«.

الدخول من اليونان اإىل مقدونيا كان بعد �شرٍي على الأقدام 

حلوايل ال�شاعة. وعند احلدود، ت�شتقبل املهاجرين قواٌت 

تابعة لالأمم املتحدة، تقدم لهم املياه والغذاء. بعدها، يتم 

توقيفهم يف خميم تابع للجي�س، فيظهرون الورقة اليونانية، 

ويح�شلون مبوجبها على مهلة 48 �شاعة ملغادرة مقدونيا 

ببا�ٍس يقّلهم اإىل احلدود مع �شربيا. هناك، ي�شريون لأربع 

�شاعاٍت قبل الو�شول اإىل اإقليم كو�شوفو.

ال�شربي  اجلي�س  معاملة  �شوء  اإىل  هنا  ال�شاب  يلفت 

للمهاجرين، اإذ تعر�شوا لهم بال�شرب وال�شتائم، واأوقفوهم 

نحو 14 �شاعة يف الربد القار�س قبل اأن يدونوا اأ�شماءهم مع 

تاريخ ميالد موّحد هو 1/1. بعد �شربيا، ينتقل املهاجرون 

بالبا�س اإىل احلدود مع اأوكرانيا.

علــى الباخرة، شــعرنا 
بســعادٍة عارمــة ألننا 

ــن الموت.  نجونا م
ــبوري  فحرقت باس

اللبنانــي ورميتــه في 
لبحر ا

اإىل  بالدخول  للمهاجرين  �شمح  �شاعة،   13 اإنتظار  بعد 

اأوكرانيا وركوب احلافلة التي اأو�شلتهم اإىل قطار قدمي: »كنا 

جنل�س فوق بع�شنا مثل علب اخل�شار و�شوًل اإىل احلدود 

الدانوب،  نهر  من  مقربة  على  نزلنا  حيث  اأو�شرتيا،  مع 

وا�شتقبلتنا العائالت النم�شاوية والإعالم«. هناك، �شئل 

املهاجرون اإذا كانوا يف�شلون البقاء يف النم�شا اأو التوّجه 

اإىل بلد اآخر: »فانتقل بع�شنا اإىل اأملانيا وبع�شنا الأخر اإىل 

ال�شويد«.

ل ميكن لهذا ال�شاب اأن يحّدد اللحظات التي �شعر فيها 

بالأمان. فالنجاة من الغرق مل تكن نهاية اخلطر، ناهيك عن 

التعب اجل�شدي وقّطاع الطرق وحقول الألغام. وب�شوؤاله 

عن الدافع خلف ركوبه كّل هذه املخاطر، اأجاب: »كنت 

اأعمل يف ال�شعودية وكان و�شعي ممتازاً. لكن ب�شبب ت�شابٍه 

الأ�شماء ح�شل يف مطار بريوت، مت احتجازي لأيام  يف 

قبل التثبت من هويتي، فخ�شرت اإقامتي يف ال�شعودية. 

حاولت العثور على عمل يف لبنان، ومل ميكن ذلك ممكناً 

بال و�شاطة. فلم يكن اأمامي �شوى الهجرة«. وختم قائاًل: 

تنق�شنا دولة حترتم  بلد. ولكن  اأروع  لبنان، فهو  اأحب   «

الإن�شان وحقوقه«.

هكذا هاجرنا، وهكذا غرقوا:
ية العّكار قبعيت  ويها  تر مثلما  يب”  التهر “شبكات  قضايا الهجرة غير الشرعية أمام محكمة صيدا:

وأكثر.. الخير  وأبو  يتا  ور حسيبة 
خديجــة  المعــوش

الالجئني،  من  كبرية  لأعداد  ا�ستقباله  بفعل 

فيها  ين�سط  �ساحًة  لبنان  يكون  اأن  املرجح  من 

دول  اإىل  ومنها  عبور،  دول  اإىل  ت�سفري  وكالء 

جيدة.  باأجوٍر  عمل  لفر�ص  وتوفريًا  ثراًء  اأكرث 

الوكالء عمومًا جزءًا من �سبكٍة  ويكون هوؤلء 

الهجرة  تلبيًة ملطالب  دوليٍة تن�سط يف كذا دولة 

ال�سرعية. غري 

اأو  املفقودين  املهاجرين  اأعداد  تزايد  مع 

الن�ساط  هذا  باإمكان  بات  الغرق،  بفعل  القتلى 

منطقة  �سهدت  وبالفعل،  القتل.  اإىل  يوؤدي  اأن 

تراجيديا  �سنوات  ثالث  زهاء  منذ  عّكار 

من  الأ�سخا�ص  ع�سرات  �سحيتها  ذهب  عائلية 

م�سابهة  كثرية  حكايات  وثّمة  واحدة.  عائلٍة 

وغريها.  املية  واملية  احللوة  عني  خميمات  يف 

املقال  هذا  خالل  من  تنظر  القانونّية«  »املفّكرة 

من  الن�ساط،  لهذا  الق�سائّية  التبعات  اإىل 

هذا  يف  ر�سدها  مّت  التي  الأوىل  املالحقة  خالل 

)املحّرر(. املجال 

خالل  حممود  لبنان  يف  الالجئ   
ّ

الفل�شطيني غرق 

لجئي  ثمانية  التهريب.  بطريقة  اإيطاليا  اإىل  انتقاله 

يف  موجودين  يومها  كانوا  ومية  املية  خميم  من  اآخرين 

موج  يخّف  اأن  بانتظار  اأيام،  وع�شرة  �شهر  منذ  ليبيا 

اآخرين  اأ�شخا�س  اأربعة  اإيطاليا.  اإىل  يبحروا  كي  البحر 

قبالة  للغرق  �س 
ّ
تعر الذي  املركب  منت  على  كانوا 

وم�شري  ببعيدة،  لي�شت  مدٍة  منذ  الإيطالية  ال�شواحل 

الالجئي  بع�س  اأن  كما  جمهوًل.  زال  ما  بع�شهم 

هذه  التهريب.  بطريقة  اإيطاليا  اإىل  و�شلوا  الفل�شطينيي 

التي  الق�شائية  التحقيقات  ملف  يف  نقراأه  مما  مقتطفاٌت 

اجلنوب،  يف  املعلومات  �شعبة  يف  التحقيق  فرع  تولها 

اإىل  اجلنوب.  يف  الإ�شتئنافية  العامة  النيابة  باإ�شراف 

كان  لبنايّن  �شخ�ٍس  اإىل  اإ�شارة  امللف  يت�شمن  ذلك، 

من  التهريب  ب�شدد  كانوا  الذين  الأ�شخا�س  �شمن  من 

طرابل�س. مرفاأ  عرب  تركيا  اإىل  لبنان 

3 ن�شاء بدرجاٍت خمتلفة.  التحقيقات اأ�شارت اإىل توّرط 

ذاع  )فل�شطينية(.  ح�شيبة  تدعى  ظهوراً  الأكرث  املراأة 

ال�شفر  احتاج  من  كّل  يق�شدها  فبات  �شيدا،  يف  �شيتها 

ح�شيبة  اعرتفت  وقد  �شرعياً.  �شبياًل  اإليه  يجد  ومل 

مو�شحًة  �شرعية،  غري  بطرٍق  الأ�شخا�س  بتهريب 

زوج  مع  بالتعاون  تتم  كانت  التي  العملية  تفا�شيل 

اخلرطوم.  يف  ومقيم  اجلن�شية  �شوداين  وهو  والدتها، 

اإىل  دخول  تاأ�شريات  على  خالله  من  ت�شتح�شل  كانت 

�شيدا،   – احللوة  عي  خميم  من  لأ�شخا�ٍس  ال�شودان 

اإىل  بريوت  مطار  عرب  �شرعيٍة  بطريقٍة  هوؤلء  فيغادر 

بحراً  اإيطاليا  اإىل  وبعدها  ليبيا،  اإىل  ومنه  ال�شودان، 

الأموال  تر�شل  �شرعية.  غري  وبطريقٍة  قوارب  بوا�شطة 

ينقل  الذي  اأحمد،  زوجها  مب�شاعدة  والدتها  زوج  اإىل 

يعمل  اجلن�شية  �شودايّن  �شخ�ٍس  اإىل  عليه  املتفق  املبلغ 

جونية. منطقة  الفنادق  اأحد  يف 

القارب  اأن  ريتا  اأكدت  ا�شمها ريتا.  الثانية  املدعى عليها 

على  كان  الإيطالية  ال�شواحل  قبالة  غرق  الذي  الأخري 

ال�شودان  اإىل  التاأ�شريات  لهم  هي  اأّمنت  اأ�شخا�س  متنه 

يتوىل  اأن من  فيه غنوة، علماً  ت�شاركها  الذي  عرب مكتبها 

املدعو  هو  ليبيا  عرب  اأوروبا  اإىل  الأ�شخا�س  هوؤلء  ت�شفري 

الربيد  يتم عرب  معه  التوا�شل  اخلري  اأبو  كان  اخلري«.  »اأبو 

غنوة  الثالثة  عليها  املدعى  واأو�شحت  الإلكرتويّن. 

عرب  اإليه  فت 
ّ
تعر وقد  اجلن�شية،  �شوري  اخلري«  »اأبو  اأن 

ال�شودان. يف  �شفريات  مكتب  يدير  لبنايّن  �شخ�ٍس 

ملدة   2015 منت�شف  يف  الثالث  الن�شاء  توقيف  مت 

التحقيق  قا�شي  اأ�شدر  اإثرها،  يف  يوماً.  ع�شر  خم�شة 

قراراٍت  بركات  منيف  القا�شي  اجلنوب  يف  الأول 

لرية  ون�شف  مليون  قدرها  كفالٍة  لقاء  �شبيلهّن  باإخالء 

ثانية.  الفعل  هذا  مزاولة  بعدم  تعّهدن  وبعد  لبنانية، 

ال�شفر. مبنع  قراراً  التحقيق  قا�شي  اأ�شدر  كما 

مبقت�شى  بهّن  القا�شي  ظّن   ،2015\/12/\7 بتاريخ 

اأمام  للمحاكمة  اإحالتهن  ومتت  عقوبات   668 املواد 

بدعاوى  الناظر  �شيدا  يف  اجلزائي  املنفرد  القا�شي 

بحّق  دائم   
ّ
حتر مذّكرة  ت�شطري  مّت  كما  العاّم.  احلّق 

ول  التحقيق.  يف  /ن  اأ�شماوؤهم  الواردة  الأ�شخا�س 

املنفرد  القا�شي  اأن  علماً  جارية،  املحاكمة  تزال 

ُي�شار  عنهن.  ال�شفر  منع  برفع  قرارات  اأ�شدر  اجلزائي 

اأو  اجتلب  من  »كّل  تعاقب   668 املادة  اأن  اإىل  هنا 

اأو  اأخباراً  باختالقه  ما  نفعاً  لغريه  اأو  لنف�شه  ا�شتوعد 

لتوجيه  اأو  ال�شفر  على  �شخ�س  حلمل  اأكاذيب  بتلفيقه 

اإليه«  يق�شد  كان  الذي  البلد  غري  بلد  اإىل  م�شافر 

حب�س.  اأ�شهٍر  �شتة  اإىل  حّد  اأق�شى  يف  ت�شل  بعقوبٍة 

مع  بال�شرورة  تتنا�شب  ل  املادة  اأن  القول  النافل  ومن 

على  امل�شافرون  يكون  ما  غالباً  اإذ  بها،  املدعى  الأفعال 

ال�شرعية  غري  والطرق  يق�شدونها  التي  الدول  من  بّينٍة 

فيها  عليها  املن�شو�س  العقوبة  اأن  كما  لذلك.  املتبعة 

حالٍت  يف  فتوؤدي  الأفعال،  خطورة  مع  تتنا�شب  ل 

قوارب  فعلياً يف  وفقدانها  هوؤلء  تهديد حياة  اإىل  كثرية 

املوت.

الأمن  دائرة  األقت  الأوىل،  الق�شية  بدء  من  اأ�شهٍر  بعد 

جمدداً  القب�س  اجلنوب،  معلومات  �شعبة   -  
ّ

القومي

خلفية  على   2015/11/30 بتاريخ  ح�شيبة  على 

�شمات  وتاأمي  الأ�شخا�س  تهريب  جمال  يف  ن�شاطها 

ت�شفري  على  باإقدامها  جمدداً  اعرتفت  واإذ  مزورة. 

وثائق  بتجديد  ذلك  عن  ف�شاًل  ت 
ّ
اأقر الأ�شخا�س، 

فل�شطينيي  لجئي  بوا�شطة  التزوير،  بطريقة  �شفرهم 

مع  بداأت  قد  احلكاية  وكانت  املجال.  هذا  يف  معروفي 

حماولتهما  لدى  �شوريا،  لجئي  من  فل�شطينيي  توقيف 

اأنهما  تبي  �شفر  وثيقتي  مبوجب  ال�شودان  اىل  املغادرة 

�شفرهما  وثيقة  جتديد  اأرادا  باأنهما  اأدليا  وقد  مزورتان. 

ثم  ح�شيبة.  املدعوة  اىل  اإر�شادهما  فتم  �شرعية،  بطريقٍة 

العامة  النيابة  قبل  من  ح�شيبة  على  جمدداً  الإدعاء  مّت 

مبقت�شى   2015/12\/9 بتاريخ  اجلنوب  يف  الإ�شتئنافية 

عقوبات،  و668  بالحتيال(  خا�شة  )مادة   655 املواد 

اجلزائي  املنفرد  القا�شي  اأمام  للمحاكمة  واأحيلت 

زالت  وما  العام.  احلق  بدعاوى  الناظر  �شيدا  يف 

بتاريخ  جمدداً  �شبيلها  اأخلي  بعدما  جاريًة  املحاكمة 

األف  خم�شمئة  قدرها  مالية  كفالٍة  لقاء   2016\/4/\7

فقط. لبنانية  لرية 

قانون  مالءمة  عدم  فيها  يثبت  اإذاً  اأخرى  ق�شيٌة 

اجلرائم.  النوع من هذه  لهذا  الت�شّدي  العقوبات جلهود 

بع... فلنتا
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1
الرحمن من »اجلامعة الأمريكية يف بريوت« درا�شة اأعّدتها

بالتعاون مع »منظمة العمل الدولية«، عن مقاربة اأ�شحاب 

العمل لعالقتهم مع عامالت املنازل. تنبني هذه الدرا�شة 

�شاحب/ة   1200( العمل  لأ�شحاب  ممّثلٍة  عّينٍة  على 

عمل غالبيتهم ن�شاء ومن مناطق عّدة(، وعلى مقابالت 

معّمقة مع 29 �شاحب/ة عمل، وتّت�شل معظم خمرجاتها 

ب�شروط العمل التي تخ�شع لها عامالت املنازل. ومن هذا 

، اإمنا 
ّ

املنطلق، متّيزت الدرا�شة لي�س فقط بطابعها العلمي

اأي�شاً بكونها ت�شتند على اأقوال اأ�شحاب العمل، والتي 

وفيما  احلالت.  من  كثرٍي  يف  بالإقرارات  و�شفها  جاز 

ال�شورة  املخرجات  تعك�س  اأن   
ّ

العلمي الطابع  َمن  �شَ

التي يرى اأ�شحاب العمل فيها اأنف�شهم اأو ال�شورة التي 

يوّدون اإظهارها يف هذا املجال، فاإّنه يرّجح اأن تكون هذه 

مّما هي عليه يف  اأقّل �شوءاً  ورة(  املخرجات )اأو هذه ال�شّ

يف  منطقياً  متيل  املُجيبة  الفئة  اأن  هو  ذلك  ومرّد  الواقع. 

وعيها اأو ل وعيها اإىل جتميل �شورتها، ولي�س العك�س. ما 

يعّزز القّوة الثبوتية لهذه املخرجات/ الإقرارات.ومن اأكرث 

الإجابات خطورة، تلك الآتية:

اأن ما يناهز %38 من اأ�شحاب العمل امل�شتطلعي،  -

اأّن الأجر هو اأقّل من $200 )يف %2 من  حوا 
ّ
�شر

يناهز  ما  واأن   .)150$ الراتب  يتجاوز  ل  احلالت، 

%80 �شرحوا اأنه اأقّل من 300$،

حوا اأنهم ل ي�شّددون  -
ّ
اأن ما يناهز %40 من هوؤلء �شر

اأجور العامالت يف اآخر كّل �شهر، علماً اأن %1 منهم 

حوا اأنهم ي�شّددون الأجور عند انتهاء العقد،
ّ
�شر

ل  - العامالت  اأن  حوا 
ّ
�شر منهم   73% من  اأكرث  اأن 

كاتب  لدى  املوّقع  العقد  من  ن�شخة  على  يح�شلن 

معطيات  اأّي  من  خلت  الدرا�شة  اأن  علماً  العدل، 

مّت�شلة مبدى تطابق الأجر الذي ين�ّس عليه العقد 

مع الأجر املتفق عليه. اإذ يح�شل يف كثرٍي احلالت 

اأن ين�شح كّتاب العدل اأ�شحاب العمل بتخفي�س 

د العقد 
ّ
الأجر املذكور يف العقد توفرياً للر�شم، مما يجر

من اأّي فائدٍة حمائّية،

حوا باأنهم يحتفظون  -
ّ
اأن ما يناهز %94 من هوؤلء �شر

منهم   51% من  اأكرث  اأن  علماً  العاملة،  �شفر  بجواز 

عرّبوا عن اعتقادهم باأن العقد ي�شمح لهم �شراحًة 

 غري �شحيح،
ٌ
بذلك، وهو اأمر

العامالت  - اأن  منهم �شرحوا   57% يزيد عن  ما  اأن 

يعملن ل�شبعة اأياٍم يف الأ�شبوع، ول ي�شتفدن من اأّي 

راحٍة اأ�شبوعّية. وي�شار اإىل اأن قّلة من امل�شتفيدات من 

هذه الراحة تتمّكن من الإ�شتفادة منها كما ترغب 

اأّي  من  الدرا�شة  خلت  وقد  العمل.  اأماكن  خارج 

اإجاباٍت تّت�شل بالأعياد والعطل الر�شمّية اأو العطل 

ال�شنوّية املدفوعة، ما يعك�س تطبيعاً معيناً مع غياب 

هذه العطل،

حوا اأّن  -
ّ
اأن ما يزيد عن %11 من اأ�شحاب العمل �شر

العامالت يعملن لديهم اأكرث من 10 �شاعات يومياً 

ح 
ّ
)منهن %3 يعملن اأكرث من 12 �شاعة(، فيما �شر

ما يزيد عن %53 باأنهن يعملن اأكرث من 8 �شاعات 

ول  �شوءاً،  اأكرث  الواقع  يكون  اأن  هنا  وُيرّجح  يومياً. 

�شّيما اأن الدرا�شة بّينت اأن %14 منهم اأجابوا باأنهم 

لديهم.  العامالت  عمل  �شاعات  عدد  يعرفون  ل 

اإمنا تثبت غياب مفهوم الدوام  وارتفاع ن�شبة هوؤلء 

يف عالقات العمل املنزيّل. كما يقت�شي بنا اأن نقراأ 

للعامالت  العالية  الن�شبة  �شوء  على  الأرقام  هذه 

اللواتي يعملن �شبعة اأيام يف الأ�شبوع وفق ما اأ�شرنا 

اإليه اأعاله،

حوا باأنهم ي�شمحون  -
ّ
اأّن اأ�شحاب العمل الذين �شر

بخروج العاملة مبفردها يف يوم راحتها الأ�شبوعّية ل 

اأّي  املن�شورة  الدرا�شة  تت�شّمن  ومل   .25% يتعدى 

العمل،  اأيام  اخلروج خالل  اإمكانّية  ب�شاأن  اإجاباٍت 

تطبيعاً  املعطيان  هذان  ويعك�س  الدوام.  اإنتهاء  بعد 

معّيناً مع ظاهرة اإرغام العامالت على البقاء يف اأماكن 

بحاجات  مرتبطاً  ذلك  يكون  اأن  دون  من  العمل 

 اإ�شايّف 
ٌ
العمل، ف�شاًل عن اأن هذه الظاهرة هي موؤ�شر

على غياب مفهوم الدوام يف هذا النوع من التعاقد،

العاملة  - على  يقفلون  اأنهم  حوا 
ّ
�شر الذين  ن�شبة  اأن 

باب املنزل ناهزت %23.6، علماً اأن 13.9 % منها 

وا اأنهم يفعلون ذلك دائماً، والبقية قالت اإنها تفعل 
ّ
اأقر

ذلك من حٍي اإىل اآخر،

توؤّكد الدرا�شة على وجود �شبه اإجماٍع لدى اأ�شحاب  -

ة،  العمل على رف�س حّق العاملة بالتمتع بحياٍة خا�شّ

على اعتبار اأّنهن قِدمن اإىل لبنان من اأجل خدمتهم، 

على  حكماً  �شتوؤثر  النوع  هذا  من  عالقة  اأّي  واأّن 

ن�شاطهن ومثابرتهن على العمل،

اأن الدرا�شة ُتثبت اأن حتديد اأجور العامالت يّت�شل  -

بالدرجة الأوىل بجن�شيتهن، فيما يبقى معيار الأقدمّية 

البنغالدي�شّيات  العامالت  فاأغلبية  اأقّل.  تاأثرٍي  ذا 

 72%(  200$ من  اأقّل  يتقا�شي  والأندوني�شّيات 

من البنغالدي�شّيات و%64.3 من الأندوني�شّيات(، 

فيما غالبية الفيليبينّيات يتقا�شي اأكرث من 300$ 

حتديد  يف  عن�شرياً  متييزاً  يك�شف  ما   .)65.4%(

الأجور.

هذه جمموعٌة من اأبرز خمرجات الدرا�شة. وهي ت�شمح لنا 

بتكوين فكرة عن مدى التع�ّشف الذي ميار�س بدرجات 

خمتلفة على العامالت. ويخرج عنها اأّن عدداً كبرياً من 

العامالت يعملن باأجوٍر متدنّية من دون دواٍم حمّدٍد، ومن 

دون الإ�شتفادة من راحٍة اأ�شبوعيٍة اأو من الُعَطل املدفوعة. 

ول يقب�شن اأجورهن اإل بعد اأ�شهٍر من اإ�شتحقاقها، ومُينعن 

اإقفالها  بالإمكان  التي  العمل  اأماكن  من  اخلروج  من 

عليهّن، وب�شكل اأعّم ل يتمتعن باأّي حٍق باخل�شو�شّية. 

ُي�شاف اإىل ذلك اأّن اأ�شحاب العمل يحتفظون باأوراقهن 

الثبوتية.

اأعاله،  اأ�شرنا  اإّن خلّو الدرا�شة من بع�س الأ�شئلة مثلما 

كم�شاألة منح العامالت عطلٍة �شنوية اأو عطل يف الأعياد 

بعد  العمل  اأيام  يف  اخلروج  من  متكينهن  اأو  الدينية، 

حجم  على  بالغًة  يقّل  ل  موؤ�شراً  ي�شكل  اإمنا  الدوام، 

التطبيع احلا�شل مع كّم من ممار�شات التع�ّشف يف هذا 

املجال. وبالطبع، ما كان حجم التع�ّشف هذا ليح�شل لول 

ه�شا�شة اأو�شاع العامالت يف ظّل نظام الكفالة املعمول 

به. ومن هذا املنطلق، جاز القول من دون اأّي مبالغة اأّن 

بانتهاج  اإّتهام  مبثابة م�شبطة  تثبته،  مبا  الدرا�شة هي  هذه 

العمل الق�شري )وهو �شكل من اأ�شكال الإجتار بالب�شر(، 

يف حالت كثرية.

تتبادر  قد  التي  الأوىل  التو�شية  مماثلة،  خمرجات  اأمام 

مببا�شرة  التمييزّية  العاّمة  النيابة  اإىل الأذهان هي مطالبة 

العمل  يف  الق�شرّي  العمل  ممار�شات  حول  التحقيقات 

 
ّ

املنزيّل يف لبنان. فمن غري املْقنع اأن يتمّكن فريٌق بحثي

تبقى  فيما  املخالفات،  من  الكّم  هذا  من  اإثبات  من 

وزجر  حتقيق  �شالحيات  من  لها  مبا  العامة  النيابات 

اأّي  جند  ل  اللحظة،  فحتى  ذلك.  عن  عاجزًة  وا�شعة، 

حالة اإجتار بالب�شر �شّد �شاحب عمل يف اأّي من حماكم 

�شنوات  خم�س  على  يزيد  ما  انق�شاء  رغم  اجلنايات، 

تاأتي  اأي�شاً،  ُهنا  لكن،  ال�شاأن.  بهذا  قانون  �شدور  من 

التو�شّيات خُمّيبة ومبثابة موؤ�ّشر اآخر على حجم التطبيع 

مع التع�ّشف. اإذ خلت من اأّي اإجراءاٍت عملّية ل�شمان 

احلا�شل  التع�ّشف  لردع  اأو  بحقوقهن  العامالت  متّتع 

�شدهن. فالعبارة الوحيدة املت�شلة بال�شغط على اأ�شحاب 

�شة  العمل لالإلتزام مبوجباتهم وردت �شمن فقرة خم�شّ

ملنح هوؤلء حوافز مالية واإجتماعية، وقد جاءت ب�شيغة 

من  وبدًل  وا�شحة.  باإجراءاٍت  ترجمتها  ي�شعب  عاّمة 

لتعزيز  العامالت ومتكينهن  توعية  التاأكيد على وجوب 

قدرتهن على املطالبة بحقوقهن وعلى الولوج اإىل الق�شاء، 

ت التو�شيات على وجوب تعريف اأ�شحاب العمل  ن�شّ

بحقوقهم وموجباتهم. ورغم اأن الّدرا�شة اأثبتت اأّن 40% 

انْتهكوا موجبهم الأكرث و�شوحاً وجالًء وهو  من هوؤلء 

ْت الّدرا�شة باإن�شاء موؤ�ّش�شات عاّمة  دفع الأجر �شهرّياً، اأو�شَ

من  والأخطر  حقوقهن،  على  العامالت  تعريف  تتوىّل 

ذلك، تعريفهّن على م�شمون نظام الكفالة، ما يعك�س 

تو�شيات  الدولّية،  املنظمات  وبلغة  التطبيع معه.  نّيًة يف 

كهذه تعني اإعادة توجيه املوارد: فبدًل من اأن ُت�شتخدم 

املوارد يف م�شاعي تعديل الت�شريعات والأنظمة القانونية 

خ�شو�شاً يف اإجتاه اإلغاء نظام الكفالة وامل�شاعدة القانونية 

والتقا�شي الإ�شرتاتيجي واملنا�شرة والدعم وتوعية الفئات 

املنتَهكة حقوقها )ال�شحايا(، ُت�شتخدم يف توعية الفئات 

اأكرث  اأو  �شوءاً  اأقّل  تكون  باأن  اإقناعها  يف  اأماًل  املنتِهكة، 

د 
ّ
احرتاماً حلقوق هوؤلء. بهذا املعنى، ي�شبح احلّق جمر

اأمنية، والعمل احلقوقي جمرد ا�شتعطاف.

مضبطة إتهام برسم النيابة العامة:
 نعم، نحن ُنْتجر بالبشر

�شارك يف اإعداد  الدرا�شة الباحثة املعاونة زينب �شري

جميل معّوض

على عادتها، ت�شهد الإنتخابات البلدية يف لبنان مناف�شًة 

�شديدة يف القرى والبلدات، حيث ترتفع ن�شب الإقرتاع 

ب�شكل لفت فت�شل اأحياناً اإىل 60  يف املئة من املقرتعي، 

ل  معّدلها  بريوت  يف  متدنّيٍة  م�شاركٍة  ن�شبة  مقابل  يف 

النيابية،  الإنتخابات  فعلى خالف  املئة.  20 يف  يتجاوز 

تف�شح الإنتخابات البلدّية املجال عادًة اأمام عدٍد اأكرب من 

الأ�شخا�س خلو�س التجربة الإنتخابّية نظراً لكرثة املقاعد 

الإنتخابات  �شهدت  وقد  عليها.  الرت�ّشح  املتاح  البلدية 

البلدّية للعام 2016 تناف�شاً حاداً يف بع�س املناطق، متّيز 

واأخرى  جهة  من  م�شتقلة  قوى  بي  مبواجهٍة  بع�شها 

الرتكيبات  من  مبا�شر  غري  اأو  مبا�شر  ب�شكل  مدعومة 

والأحزاب.  ال�شيا�شّية  كالعائالت  التقليدّية  ال�شيا�شّية 

ومن �شمن املناطق التي �شهدت تر�ّشح لوائح م�شتقلة، 

تربز مدينة بعلبك مع لئحة »بعلبك مدينتي«، والهرمل 

مع لئحة »معاً من اأجل الهرمل«، وغريهما يف املناطق.

من  عّينٍة  عن  مقالٍت  ل�شل�شة  كختام  املقال  هذا  ياأتي 

اللوائح امل�شتقّلة التي خا�شت الإنتخابات البلدّية يف اأيار 

2016. فبعد بورتريه حلملة »بريوت مدينتي« واآخر حلملة 

»مواطنون ومواطنات يف دولة واحدة«، ي�شّلط هذا املقال 

وهي  الكربى،  املدن  خارج  اإنتخابية  جتربة  على  ال�شوء 

لـ«لئحة  بورتريه  تقدمي  خالل  من  املدينة،  زغرتا  جتربة 

الإمناء« امل�شتقّلة والتي خا�شت الإنتخابات يف مواجهة 

عنه  ُعرِّف  ما  من  املدعومة  واإهدن«  لزغرتا  »معاً  لئحة 

باأنه حتالف العائالت والزعامات ال�شيا�شّية. يعتمد على 

املقال على متابعٍة دقيقٍة وم�شتمرٍة لإنتخابات بلدية زغرتا، 

»لئحة  مطلق  مع  اأجريت  مطولة  مقابلة  اإىل  بالإ�شافة 

. ُتختتم ال�شل�شلة مبقاٍل 
1
الإمناء« ورئي�شها مي�شال الدويهي

 مقبل يقارن التجارب املذكورة، بغية الوقوف عند 
ّ

حتليلي

موقع القوى الإعرتا�شّية التي تبّدت خالل الإنتخابات 

والنخب  ال�شلطة  مواجهتها  واإمكانّية  لبنان،  يف  البلدّية 

احلاكمة يف الإ�شتحقاقات املقبلة.

ال  حًا 
ّ

مرش  16 اإلنطالقة: 
! ا ينسبحو

مل يكن من املتوقع اإطالق »لئحة الإمناء« يف اإنتخابات 

املئة  20 يف  ونيلها معدل  اإ�شتمرارها  ول  البلدية،  زغرتا 

اآذار  يف  ر�شمياً  انطلقت  التي  فاملبادرة  الأ�شوات.  من 

2016، نالت اهتمام املقرتعي �شريعاً، يف زغرتا كما يف 

لوائح  لها يف �شفوف  مكاٍن  فتمّكنت من حجز  لبنان، 

خ�شارتها  من  الرغم  على  لبنان،  يف  امل�شتقلة  القوى 

اأطلقها  مبادرٍة  مع  الفكرة  بداأت  البلدية.  الإنتخابات 

البلدّية.  الإنتخابات  خو�س  روا 
ّ
قر اأ�شخا�س،   5 حوايل 

الأفراد  من  معّيٍ  عدٍد  تاأمي  الأكرب يف  التحّدي  وكان 

امل�شتعّدين خلو�س الإنتخابات حتى النهاية، فال ين�شحبوا 

يف اللحظات الأخرية. اإذ ي�شود يف زغرتا مفهوم الزعامة، 

ومن  زبائنية مرت�ّشخة من جهة  يرافقه من عالقاٍت  وما 

وتقدمي  الزعيم  عن  الدفاع  ب�شرف  تتعلق  قيمّية  معايري 

يوؤدي  اأن  ميكن  ما  اأخرى..  جهة  من  له  املطلق  الولء 

وطاأة  امل�شتقلة حتت  الالئحة  اأع�شاء  اأحد  ين�شحب  لأن 

يف  املهنّية  حتى  اأو  ال�شيا�شية،  اأو  العائلية،  ال�شغوطات 

بع�س الأحيان. وهي اأ�شاليٌب عادًة ما انتهجتها العائالت 

ال�شيا�شّية يف زغرتا لل�شغط على اأبناء املدينة.

وبالتايل، مل ياأت �شدفًة ال�شعار الذي رفعته احلملة عند 

والإنتخاب  »الرت�ّشح  اخلم�شة:  مر�شحيها  عن  الإعالن 

الدعوة مفتوحًة ملن  اأخرى، كانت  بعبارة  اأّي،  واجب«. 

يرغب بالتغيري يف حتّمل امل�شوؤولية، لي�س فقط من خالل 

الإقرتاع واإمنا اأي�شاً من خالل الرت�ّشح.

من  كان  الأع�شاء  اختيار  اأن  اإذاً،  القول  النافل  من 

التحديات الأ�شا�شّية اأمام احلملة. فاإىل املعايري املو�شوعية 

التي و�شعتها نواة الالئحة والتي ت�شرتط باملر�ّشح اأن يكون 

من ذوي اخلربة يف ال�شاأن العام ولديه جتارب يف خدمة 

ليحّدد  الدويهي،  بح�شب  الثاين،  املعيار  اأتى  املجتمع، 

يف املر�ّشح »�شالبًة يف املوقف ويف خياراته، واأل يرتاجع 

حتت ال�شغوط املمكنة. اأّي، الرتكيز على اإ�شتقاللية الفرد 

وقدرته على الإ�شتمرار«. وهكذا، مت التو�شل تدريجياً اإىل 

ت�شكيل لئحٍة من 16 ع�شواً لتتناف�س على 21 مقعداً.

يف  �شابقًة  �شّكلت  والتي  امللحوظة  اجلراأة  موازاة  يف 

انتخابات بلدية زغرتا منذ العام 1996 ملّا كان التناف�س 

حم�شوراً بي زعامة اآل فرجنية وزعامة اآل معو�س، بدا جلياً 

يف انتخابات 2016 اأن احلملة اأتت لتقّدم البديل اجلّدي 

املبادرة،  فطالبت  �شبقتها.  التي  البلدية  التجارب  عن 

مثاًل، مبحا�شبة التجارب ال�شابقة التي »فر�شتها التحالفات 

واملحا�ش�شة«، والتي هّم�شت الإهتمام بال�شوؤون الأ�شا�شّية 

امل�شتقلة:  احلملة  �شعار  فكان  واأهدن،  زغرتا  تعني  التي 

»زغرتا )واأهدن( ت�شتحق الأف�شل«. اأّي، الأف�شل اإمنائياً، 

باملقارنة مع التجارب الإمنائية الأخرى يف املدن والقرى 

املجاورة، والأف�شل متثيلياً جلهة اجلدية يف العمل البلدي.

»اإلعتراض  مالئم:  الجو 
الالعنفي«

امل�شار  البلدية وفهم  من غري املمكن مقاربة الإنتخابات 

من  بدقة،  زغرتا  يف  المناء«  »لئحة  فيه  خا�شت  التي 

ق اإىل ال�شياق العام لالنتخابات البلدية على 
ّ
دون التطر

القوة  نقاط  اأبرز  اإحدى  اأن  بدا جلياً  لقد  لبنان.  �شعيد 

التي اعتمدت عليها الالئحة لإطالق عملها، تتمّثل يف 

لبنان، من بريوت  مناطق   يف خمتلف 
ّ

الإعرتا�شي اجلّو 

وطرابل�س...  والهرمل  بعلبك  اإىل  مدينتي«  »بريوت  مع 

تتقّبل  لأن  مهّياأة  كانت  »النا�س  الدويهي،  وبح�شب 

النقد، واأن تنتقد اأي�شاً. فالنا�س �شارت تتفّهم َمن يطالب 

التي  فالفر�شة  بال�شرورة«.  تتبناه  بالتغيري، حتى ولو مل 

قّدمتها الإنتخابات البلدّية اأّكدت اأن القوى امل�شتقلة »مل 

لهذه  اإمنا هناك جو عام مالئم  مناطقها،  تعد وحيدًة يف 

بالتغيري،  املطالبة  تكون  وبالتايل،  امل�شتقلة«.  املبادرات 

خ�شو�شاً يف واقع زغرتا، »بعيدة عن الت�شادم الذي ميكن 

اأن يوؤدي اأحياناً اإىل العنف«.

واإذا كانت »لئحة الإمناء« قد بادرت اأوًل اإىل الإعالن عن 

نف�شها والرت�شح ك�شابقٍة يف الإنتخابات البلدية يف زغرتا، 

اأخرى من خالل  �شابقًة  الزعامات بدورها �شّكلت  فاإن 

اللجوء اإىل التوافق على لئحة واحدة. فلطاملا خي�شت 

الإنتخابات البلدية باملناف�شة بي زعامتي اآل فرجنية واآل 

معو�س. وبالتايل، ت�شّكل اإنتخابات زغرتا ن�شخة م�شّغرة 

امل�شتقلة  القوى  بي  املواجهة  �شبل  عن  معرّبة  لكن 

الأقوى  ال�شيا�شية  العائلة  وهي  فرجنيه،  فعائلة  والنظام. 

الأ�شوات،  جتيري  م�شتوى  على  وحتديداً  زغرتا  يف  حالياً 

ت�شهد حتّوًل على �شعيد قيادتها ال�شيا�شّية. فمن جهة، 

�شليمان فرجنيه هو مر�ّشح جدّي لرئا�شة اجلمهورية اللبنانية 

»ال�شعبية« يف مواجهة  معركة احل�شابات  اأي�شاً  ويخو�س 

مي�شال عون، خا�شًة واأن زغرتا هي البلدّية املارونّية الأكرب. 

لكن، يف املقابل، جتري عملية توريٍث، ل يراد لها اأن تكون 

اإقطاعّيًة باملظهر، متّثلت باأن انتخابات زغرتا وق�شائها كانت 

التجربة ال�شيا�شّية الأوىل لطوين �شليمان فرجنية. وبالتايل، 

ت�شّكل �شغطاً  اإنتخابات  مل يكن من م�شلحته خو�س 

العائالت  بي  التوافق  فاأتى   .
ّ

ال�شيا�شي التوريث  على 

تعيد  اأن  للزعامة  تتيح  التي  ال�شبل  كاأف�شل  ال�شيا�شّية 

اإنتاج نف�شها. ما فتح املجال اأمام القوى امل�شتقلة، بح�شب 

الدويهي، للعمل بحرّيٍة من دون اأجواٍء �شلبيٍة ميكن لها 

اأن توّلد عنفاً.

الحملة:  إستراتيجّية 
ياضّية« الر وح  »الر

وبي  بينها  م�شرتك  قا�شم  ل  اأن  الإمناء«  »لئحة  توؤكد 

الزعامات  تعاطت  فقد  زغرتا.  يف  ال�شيا�شية  الزعامات 

مع الالئحة امل�شتقّلة من باب الإ�شتيعاب اأوًل، وحماولة 

اإر�شائها بعدٍد معّيٍ من املقاعد بالنهج التحببي ال�شائد 

املحاولة،  هذه  ف�شلت  وحي  »املحا�ش�شة«.  اأّي  لبنانياً، 

كان الإجتاه نحو الإتفاق على خو�س اإنتخاباٍت دميقراطّيٍة 

العائالت  تتواجه  ال�شياق، مل  هذا  ويف  ريا�شّيٍة.  وبروٍح 

الإحرتام  اإطار  �شمن  املناف�شة  وبقيت  مبا�شر،  ب�شكٍل 

ق اخلطاب الإنتخابي للحملة اإىل 
ّ
املتبادل. فمثاًل، مل يتطر

، اإمنا من خالل 
ّ

الف�شاد والهدر من باب الت�شهري ال�شخ�شي

املفتوح  احلوار  وخالل  امللفات.  اأ�شا�س  على  املحا�شبة 

الذي جرى بي اأع�شاء الالئحة واملواطني يف زغرتا )30 

اأن  اإىل  الدويهي  مي�شال  اأ�شار �شراحة   ،)2016 ني�شان، 

ملف املوظفي الوهميي �شيعالج ب�شكٍل جدّي. فاإما اأن 

يعطى عمٌل لهوؤلء مقابل الأجر الذي يتقا�شونه، اأو يتم 

اأن ل حاجة خلدماتهم.  الإ�شتغناء عنهم يف حال ثبت 

من هذه الإ�شرتاجتية، ميكن ا�شتخال�س اأن قواعد اللعبة 

الإنتخابية  املناف�شة  �شخ�شنة  مبداأ  على  قائمة  تكن  مل 

على  قائمة  كانت  ما  بقدر  الأ�شخا�س،  على  والتهّجم 

الربنامج، ل بل اأي�شاً على املحا�شبة يف ملفاٍت مل يعرها 

النهج البلدّي ال�شابق اأهمية. من هنا، ي�شتنتج الدويهي: 

»تر�ّشحنا، ومل حت�شل اأ�شرار. وبالتايل، الدر�س الأهم من 

احلملة هو اأن خو�س املعارك الدميقراطّية مرحٌب به«. 

األطراف:  - المركز 
وحداثّي  زغرتا،  في  »إقطاعي 

وت« بير في 
اأمام وجوٍه  اإف�شاحها املجال  لتجربة »لئحة الإمناء« ميزة 

ب�شيغته  املدين«  »املجتمع  جتربة  بال�شرورة  تخ�س  مل 

وي�شتقبها  الإعالم،  على  لتظهر  »البريوتية-املركزية«، 

النا�س برحابة، ما ميكن اأن يوؤ�ش�س لنواٍة �شاّبة تعمل على 

�شعيد منطقتها يف مراحل لحقة.

واإذا كانت القوى امل�شتقلة قد ج�ّشرت الهّوة بي املركز 

 
ّ

والطرف، ولو مرحلياً، من خالل تكوين جّو اإعرتا�شي

على �شعيد لبنان، اإل اأن النتخابات البلدية قد اأظهرت 

بدورها التناق�س احلا�شل على �شعيد النخب التقليدية 

الزعامات  من  فالعديد  الوطني.  متا�شكها  و�شعف 

لكنها يف  مدينتي«،  »بريوت  بتجربة  اأ�شادت  الزغرتاوية 

املقابل دعمت التوافق يف زغرتا يف وجه لئحة م�شتقلة 

الإعرتا�شية  اللوائح  �شياق  يف  �شك  اأدنى  بال  تندرج 

»لئحة  و�شعته  الذي   
ّ

املحلي ال�شغط  اأن  بيد  امل�شتقلة. 

غري  مواقف  اتخاذ  اإىل  بهم  دفع  قد  هوؤلء  على  المناء« 

التربوؤ  اأو  الدفاع،  اإىل  اأي�شاً  ولكن  عاداتها،  مع  مت�شقة 

�شعروا  اأنهم  بحيث  »الإقطاعيي«،  �شفة  من  اأحياناً، 

ي�شب يف  باأنه  زغرتا  التوافق يف  لتربير خيار  بالإ�شطرار 

اأن  اإل  املواطنات  اإحدى  من  كان  فما  املدينة.  م�شلحة 

انتقدت هذه الإزدواجية بقولها لأحد النواب ال�شابقي 

 يف 
ّ

 يف زغرتا، وحداثي
ّ

الداعمي للتوافق: »اأنت اإقطاعي

بريوت«.

الإمناء«  لـ»لئحة  الأهم  امل�شافة  القيمة  لعّل  النهاية،  يف 

وب�شكٍل  لتناف�س  فقط  لي�س  اأتت  باأنها  متّثلت  زغرتا  يف 

جّدي اللوائح املدعومة من النخب احلاكمة اأو الأحزاب 

التقليدية، اإمنا خ�شو�شاً لك�شر اإحتكار الزعامات للفعل 

الإنتخابي وم�شاره، على م�شتويات الرت�شح، والقرتاع، 

وحتى اجلو الإنتخابي.

ويف حي ل ميكن اجلزم باأن الأ�شوات التي ذهبت لالئحة 

العائالت ل تريد التغيري، ميكن اجلزم باأن الأ�شوات التي 

التعبري  يف  بعيداً  ذهبت  الإمناء«  »لئحة  ل�شالح  �شّبت 

�شراحًة عن اأن التغيري ممكن، وقوى الإعرتا�س اأ�شبحت 

اإحتماًل جدياً.

»الئحة اإلنماء« في زغرتا: بورتريه

اإجريت املقابلة يف اإهدن، بتاريخ 12 اآب، 2016.. 1
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اإ�شتفاق امل�شريون يف التا�شع من ني�شان /اإبريل 2016 على 

خرب اإقرار احلكومة امل�شرّية بتبعّية جزيرَتي تريان و�شنافري 

العربّية ال�شعودّية،  الواقعتي يف البحر الأحمر للمملكة 

اإتفاقية تعيي  بعد توقيع احلكومة امل�شرّية واململكة على 

احلدود البحرّية.

اأمام هذه الواقعة، تقّدم عدٌد من املحامي، اأبرزهم املدير 

ال�شابق للمركز امل�شري للحقوق الإقت�شادية والإجتماعية 

الق�شاء  اأمام حمكمة  الإتفاقية  لهذه  بطعٍن  علي،  خالد 

بقبول  املحكمة  عن  قراٌر  بالفعل  �شدر  وقد  الإدارّي. 

الطعن، قبل اأن تعود احلكومة وتطعن بالقرار اأمام املحكمة 

الإدارّية العليا. ورغم الطعن، �شّجت الأو�شاط احلقوقّية 

والإجتماعّية وال�شيا�شّية يف م�شر والعامل العربي بالق�شية 

واأعلن:  امل�شرّي على احلكومة  الق�شاء  فيها  د« 
ّ
»متر التي 

تريان و�شنافري م�شرّية.

اإعتقال  اأهّمها  بارزة،  حمّطاٍت  مع  الق�شية  هذه  ترافقت 

للحقوق  امل�شري  »املركز  من  عديل  مالك  املحامي 

املوّقعي  املحامي  اأحد  وهو  والإجتماعية«،  الإقت�شادية 

على الدعوى، بالإ�شافة اإىل توقيف عدٍد من املتظاهرين 

اأثار  كما  احلدود.  تعيي  باإتفاقية  للتنديد  خرجوا  الذين 

احلكم ال�شادر بقبول الطعن �شّجًة يف ال�شارع امل�شرّي، 

حيث روى العديد من املحامي تغرّياً بارزاً يف نظرة ال�شارع 

اإليهم: فال�شارع امل�شرّي مل يكن مرحّباً بعملهم كمحامي 

عاملي يف جمال »حقوق الإن�شان«، فيما �شدور احلكم 

غرّي هذه النظرة ال�شلبية. وقد روى خالد علي اأن عر�شه 

مل�شتندات الإثباتات يف املحكمة دفع بالنا�س ل�شوؤاله عن 

الق�شية  بالتفا�شيل.

بهدف ال�شتفادة من وجود خالد علي يف لبنان للم�شاركة 

يف الدورة التدريبية حول التقا�شي الإ�شرتاتيجي، اأجرت 

»املفّكرة القانونّية« معه �شل�شلًة من اللقاءات العاّمة، منها 

هذه املقابلة.

حاورته: لمى كرامة

ما هي أبرز التحدّيات التي واكبت الدعوى؟

من اأبرز التحدّيات التي واجهتها هذه الدعوى هو كونها 

منها  كلٌّ  حتظى  دولتي،  �شد  باآخر،  اأو  ب�شكٍل  موّجهة، 

باإمتياز حيازة امل�شتندات و/اأو اإخفائها. كما واجهت هذه 

راأوا  �شيا�شّيي  اأ�شخا�س  من  التحفّظات  بع�س  الدعوى 

اأن رفع الدعوى الق�شائية يف ق�شية اجلزيرتي �شيوؤدي اإىل 

 من ال�شارع ونقله اإىل املحكمة. 
ّ

اإخراج الغ�شب ال�شعبي

 
ّ

ق بي اأطر الن�شال ال�شيا�شي
ّ
وهذا نزاٌع تقليدّي بي َمن يفر

واإطار الن�شال القانويّن يف املحكمة. كما كان هناك خوٌف 

لدينا من عدم تقدمي اإثباتات كافية، وبالتايل تر�شيخ بيع 

علينا  يجب  ل  كان  لذا،  بذلك.  حكم  و�شدور  اجلزر، 

الذهاب اإىل املحكمة اإل بعد التفكري ببديل. فاتفقنا على 

تقدمي دعوى اأخرى، ل تت�شّمن اأ�شمي اأنا اأو اأ�شم اأّي من 

املحامي املوقعي على دعوى اإبطال الإتفاقية، بل باإ�شم 

حمامي اآخرين من املركز. وت�شتند الق�شية الثانية على 

التايل: يف حال �شدور قرار عن املحكمة يعترب اأن الأر�س 

 اأن م�شر متار�س حقوق ال�شيادة عليها 
ّ
غري م�شرّية، فامل�شتقر

)اأّي على اجلزيرتي(، وبح�شب الد�شتور، ل ميكن التنازل 

. من هنا، لو خ�شرنا 
ّ

عن حقوق ال�شيادة اإل باإ�شتفتاء �شعبي

الق�شية الأوىل يف املحكمة الإدارّية، كّنا لنفّعل الق�شية 

الثانية باإلزام احلكومة امل�شرّية باإجراء اإ�شتفتاء �شعبي. 

كذلك، كّنا حري�شي على اأن تكون الت�شريحات حول 

الق�شية �شريحة مع النا�س: فهذه جمرد حماولة، حتتمل 

النجاح وحتتمل املقدار ذاته من الف�شل. كان ذلك هاماً 

للحفاظ على م�شداقية املحامي. علينا اأن نبقى متوا�شعي، 

بيّد  اأي�شاً  واإمنا  فقط،  اأيدينا  بي  لي�س  املعركة  نتائج  لأن 

الق�شاء. الت�شريحات »العنرتية« ل تفيد، ول ميكن رمي 

كّل حلم النا�س على هذه الق�شية.

ما نوع الضغوط التي ُتمارس على المحامين؟ 

أخبرنا أكثر عن قضية مالك عدلي، وعن دور 

نقابة المحامين.

اأوًل، هناك  ال�شغوط يف ق�شية تريان.  نوعان من  مور�س 

قبل  من  �شدنا  �شّنت  التي  الإعالمية  احلملة  �شغوط 

 معار�س للنظام، ما يوؤثر 
ّ

الدولة. فلهذه الق�شية �شقٌّ �شيا�شي

طبعاً وب�شكٍل كبري على �شورة املحامي. فكنا نتهم باأننا غري 

مهنيي وغري مو�شوعيي، بالإ�شافة اإىل بع�س التهديدات 

التي بّثتها »اللجان الإلكرتونية« على »فاي�شبوك« و«تويرت« 

)»رح تنحب�س«، »يومكم قرب يا خونة يا عمالء«(. ثانياً، 

مت تلفيق ق�شايا لعدد من املحامي املقربي مّنا )�شّيد البنا 

هوؤلء  اتهام  ومّت   .)
1
مثاًل عديل  ومالك  حممدين  وهيثم 

باإختالق »الإ�شاعات« حول م�شرّية تريان و�شنافري.

دور نقابة املحامي مل يكن على قدر الطموح الذي نتمناه. 

التي يقع  النقابة واقعة يف حالت الإ�شتقطاب  اأن  اأفهم 

فيها املجتمع. ولكن، يعترب دور نقابة املحامي الأ�شعف 

فنقابات  راهناً.  امل�شرية  النقابات  توؤديه  الذي  ذاك  بي 

املقبو�س  الأطباء  م�شاندة  يف  دوراً  توؤدي  مثاًل  الأطباء 

عليهم. نقابة املحامي مل توؤد دوراً كبرياً يف ق�شايا املحامي 

اأن  مالك عديل حيث  ق�شية  باإ�شتثناء  املقبو�س عليهم، 

الق�شية.  جل�شة يف  اأخر  �شخ�شياً  املحامي ح�شر  نقيب 

منطلق  من  ال�شاأن  هذا  يف  بالغات  النقابة  قدمت  كما 

م�شاعدتنا. كنا نتمنى لو اأن نقابة املحامي تت�شدر امل�شهد، 

�شيا�شية  ف�شائل  املحامي من  من  الكثري  هنالك  ولكن 

اأخرى مت القب�س عليهم �شابقاً، كاملحامي املنتمي جلماعة 

»الأخوان امل�شلمي«، مل توؤد النقابة اأّي دور يف �شاحلهم. 

واأعتقد اأن ذلك منعها من اأداء دور اأكرب يف ق�شية مالك 

عديل.

هل تعتقد أن تطّور الدعم النقابّي جاء نتيجة 

الفوز بحكم الجزيرتين؟

مّما ل �شك فيه اأن حكم اجلزيرتي قد �شّكل فرقاً كبرياً. 

تقدم  فكانت  متاماً،  عنا  تتخلى  تكن  مل  النقابة  لكن 

الجراءات  هذه  لكن  بالإجراءات،  وتقوم  البالغات 

اأن  النقابة  نريد من  روتينية. كنا  نظرنا،  بقت، من وجهة 

حتمل الق�شية وكاأنها ق�شيتها، واأعتقد اأن ذلك ح�شل يف 

اجلل�شة الأخرية عندما ح�شر النقيب ب�شخ�شه، وح�شر 

التي  )املحافظة  اأي�شاً  الألوية  نقيب املحامي يف حمافظة 

للق�شية،  هام  وجودهم  كان  مالك عديل(.  اإليها  ينتمي 

لكن اأمتنى اأن يح�شل ذلك مع كّل الق�شايا.  

حصلتم على المستندات التي عرضتموها أمام 

المحكمة عبر الطلب من األشخاص العاديين 

مّدكم بها. كيف تقّيم التعاون مع األشخاص 

غير الحقوقيين في التحضير لدعوى قضائّية؟

كنت اأطلب عرب ح�شاب »فاي�شبوك« اخلا�س بي م�شتندات 

م�شتندات  اأّي  نطلب  كنا  اأحياٍن،  ويف  بالإ�شم.  حمّددة 

متوفرة عن تريان و�شنافري. هناك العديد من الأ�شخا�س 

الذين اأتوا اإلينا وعر�شوا م�شتنداتهم، مل يكونوا يعرفون 

اأو ل. طبعاً، ح�شلنا على العديد من  اإذا كانت هامة  ما 

امل�شتندات الهامة هكذا، كما ح�شلنا على غري املفيد.

القضاء،  بين:  ما  تقاطعّي  تيران  في  اإلنجاز 

الناشطين، اإلعالم السائد، والسوشل ميديا. 

كيف تقّيم التجربة؟

هذه الق�شية خمتلفة عن اأي ق�شية عملت عليها خالل 

لكّل  ب�شّدة.  وا�شٌح  الوطني  فُبعدها  املهنية.  م�شريتي 

الأدنى،  باحلّد  وطني  بعٌد  عليها،  نعمل  التي  الق�شايا 

اأما  والإجتماعية.  الإقت�شادية  احلقوق  مت�ّس  عادة  لكنها 

ب�شكٍل  الوطنية  الكرامة  فكرة  مت�ّس  فهي  الق�شية  هذه 

كبري. من هذا املنطلق، كان حجم الإ�شتجابة وامل�شاندة 

والدعم الذي تلقته هذه الق�شية من النا�س كبرياً جداً، 

وي�شاوي حجم الق�شية. هي ق�شية ملهمة فعاًل، فالإدارة 

موجودين  غري  اأنهم  على  املواطني  مع  تعاملت  امل�شرية 

وكاأن راأيهم ل يهّم. وقد راأى النا�س فجاأًة اأن اجلزر التي 

طاملا اعتربتها م�شرّية، مل تعد كذلك. هذا الأمر ا�شتفز 

الكثري من امل�شريي. فبغ�س النظر عن م�شرية جزيرتي 

تريان و�شنافري، الطريقة التي مت بها التنازل عنهما ا�شتفزت 

النا�س. رمبا كان هناك جزٌء من النا�س يقبل التنازل لو مّت 

�شمن »اإخراج و�شيناريو« اأف�شل من قبل احلكومة. فكرة 

الكرامة الوطنية كانت موؤثرة جداً يف هذا املو�شوع. هذه 

اأكرث ق�شية �شعرنا فيها بتعاطف النا�س ورغبتهم بدعمنا 

وم�شاندتنا.

دور نقابة المحامين لم 
يكن على قدر الطموح 

الذي نتمناه، فهي واقعة 
في حاالت اإلستقطاب 

التي وقع فيها المجتمع
الحالة  بين  العالقة  على  الحكم  أثر  هو  ما 

»السيسّية« وشباب الثورة؟

نحن )اأّي، �شباب الثورة( يف بع�س الأحيان ل ميكننا اأن 

نفهم وجهات نظر ال�شارع العادّي. ويتعاىل ال�شباب اأحياناً 

اأن  اأنه يجب  للنا�س مثاًل  على هذا الفهم. فعندما يقال 

نحافظ على اأركان الدولة كي ل ن�شبح مثل �شوريا اأو ليبيا، 

لي�شت   
ّ

�شيا�شي ا�شتهالٍك  اأنه م�شطلح  نفهم ذلك على 

ي�شتقبل هذا  العادي  ال�شارع  قيمة حقيقة. لكن  اأي  له 

 ويخاف منه. ل ميكننا اأن نتعاىل 
ّ

امل�شطلح ب�شكٍل حقيقي

على فهم النا�س، هذا خطاأ، يجب اأن نقّدر اخلوف احلقيقي 

لل�شارع امل�شري، فهو يرى م�شاهد يف التلفزيون عن ليبيا 

و�شوريا واليمن يف غاية ال�شعوبة، ويخاف اأن حت�شل يف 

 بن�شبٍة ما، يف مقابل 
ّ

بالده. يقبل اإذاً بنظام غري دميقراطي

ان تكون الدولة �شامدة، ول ت�شل للمرحلة التي و�شلت 

لها الدول الأخرى.

القائد  اأن  اإطار  يف  للنا�س  اجلزيرتي  مو�شوع  تقّدم 

الع�شكري الذي جاء ليحافظ على اأركان الدولة امل�شرية، 

والذي �شدقه النا�س عندما قال: »اأنا �شاألت كل النا�س، 

ثانيي، وكان  قاعد وزراء  الدفاع، وكان  قاعد وزير  وكان 

قاعد وزير اخلارجية، وكله قال اإنها م�س م�شرية، وم�س عايز 

، فهو 
ّ

كالم يف املو�شوع ». ولكن، ملّا اأتى احلكم الق�شائي

قد قال �شمنياً: اأنت غري �شادق، اأنت خدعت ال�شعب.

اإعادة  اإىل  بالتاأكيد، دفع هذا احلكم بالعديد من النا�س 

التفكري، وطرح اأ�شئلة عن حقيقة الكالم الذي يتهم به 

لون؟ فاحلقيقة  �شباب الثورة: هل هم فعاًل »بلطجية« ومُموَّ

�شباب  هم  اجلزيرتي  عن  اللحظة  لهذه  دافع  من  اأن 

الثورة، وهم من يدافع عن اأركان الدولة واأر�شها يف وجه 

 الدويّل اخلا�س 
ّ

ال�شلطة وال�شعودية يف املخطط الإقليمي

باجلزيرتي. 

»أطلس وزارة الدفاع« 
ورزنامة القّوات الجوّية 

هي من األدلة التي لم 
ر في القضية بقدر 

ّ
تؤث

تتأثيرهما في ذهنّية 
القاضي والشعب

هل إلطالق سراح بعض الناشطين في تظاهرات 

تيران عالقة بصدور الحكم؟

اأطلق �شراح بع�س الأ�شخا�س قبل احلكم، كما �شدرت 

جميع  يف  احلكم.  بعد  منهم  بالعديد  براءة  اأحكام 

بيننا  نزاع  فهنالك  اآخر،  منحى  اتخذ  احلكم  الأحوال، 

وتغطية  دعم  لديها  لأن  اأعلى  �شوتها  احلكومة،  وبي 

اأ�شبحنا نحن  بعدما �شدر احلكم،  اأما  الإعالم،  و�شائل 

املتقدمي عنها، تاأّيدت مطالبنا، وثبت اأن احلكومة على 

خطاأ. ما زال اأمامنا الطعن على احلكم، لكن بالتاأكيد، 

احلكم ال�شادر اأعطانا خطوة على احلكومة حتى الآن.

وّقع حوالي 150 محاٍم على الدعوى. هل هذه 

إستراتيجية لتحصين المحامين عبر التقّدم 

بدعاوى جماعّية؟

عندما رفعنا الدعوى، وجدنا اأن العديد من النا�س يريدون 

امل�شاركة فيها. وقد اعتربنا اأن هذه الق�شية لي�شت ق�شيتنا 

فقط، بل هي ق�شية املجتمع وكّل من يريد امل�شاركة فيها. 

عقدنا اإجتماعاً لكّل املحامي، طرحت فيه وجهَتي نظر: 

الأوىل، اأن ين�شم كّل املحامي للق�شية، والثانية اأن يتم 

تقدمي دعوى جديدة. رّجحت الأكرثية الوجهة الأوىل، 

مع العلم اأن العديد من املحامي اأرادوا رفع ق�شايا جديدة. 

لكي  هوؤلء  مع  الأ�شا�شية  العري�شة  م�شاركة  مّتت  وقد 

ي�شتعينوا بها اأو يكتبوا مثلها اأو ياأخذوا اأجزاء منها. فرفعت 

التي  الق�شية  اأخذت  املحكمة  الق�شايا،  من  جمموعة 

قدمتها، وق�شية اأخرى، ونظرت بهما مبفردهما. عندما فزنا 

يف الدعوى، عر�س الأ�شخا�س الذين تقّدموا يف الق�شية 

الثانية م�شاعدتنا واأ�شبحنا فريقاً واحداً.

ينتمون  املحامي  هوؤلء  جميع  لي�س  اأن  بالذكر  اجلدير 

كان  فقد  املديّن«.  املجتمع  »حمامي  امل�شّنفة  الفئة  اإىل 

ين على الدمج. يف 
ّ
بيننا حمامون »تقليديون«، وكّنا م�شر

بع�س الأحيان، يكون للمحامي التقليديي حتفظات على 

حمامي املجتمع املدين، »وبيقولوا عليهم اإنهم بيتمّولوا«. 

لكننا بقينا حري�شي على اإ�شراك »التقليديي« يف حال 

اأرادوا التعاون معنا. كذلك، نحن كمحامي م�شهود لنا 

يريدون  كانوا  فهم  مهنية جيدة،  �شمعة  ولدينا  بالكفاءة 

نرّحب  ونحن  النجاح،  هذا  من  جزءاً  يكونوا  اأن  اأي�شاً 

بالتعاون دائماً.

التخّصصية، كنقابات  القطاعات  برأيك  هل 

المحاماة واألطباء والصحافة مثالً، قادرة على 

أن تكون أكثر فاعلية من األحزاب في الوضع 

الراهن؟ وهل هي قادرة على أداء دور الجسر 

بين المزاج العام الشعبي المبادرات المطالبة 

بالتغيير؟

يف بع�س الأحيان، حتاول النقابات اأن توؤدي هذا الدور. 

مثاًل، نقابة الأطباء جنحت يف ذلك يف ما يتعلق بق�شيتها 

امل�شت�شفيات.  يف  الأطباء  على  وبالتعّدي  الإقت�شادية 

حتاول نقابتا املحامي وال�شحافيي ذلك، ولكن النتيجة 

ل تاأتي بالطموح الذي نتمناه. نتمنى خطوات اأهم واأكرب 

من ذلك من هذه النقابات.

وقانونّي  قضائّي  منحى  وجود  تشرح  كيف 

في مصر قادر على الوقوف في مواجهة حالة 

سياسية وشعبية حاكمة؟ هل للقضاء سوابق 

في التاريخ تضع حكم تيران في سياق؟

�شياق.  اأّي  و�شنافري �شمن  تريان  ق�شية  و�شع  ل ميكن 

تنظر  التي  امل�شرّي  الق�شاء  تاريخ  يف  الأوىل  املرة  فهي 

فيها املحكمة بنزاٍع تقول فيه احلكومة اأن الأر�س لي�شت 

النزاع جديٌد على  لنا واملواطني يقولون العك�س! هذا 

الق�شاء.

توحيٍد  في  خدم  الدفاع«  وزارة  »أطلس 

ماذا  تيران.  العام في قضية  للرأي  )نسبّي( 

لو لم يكن متوفراً؟ ما هي برأيك النقاط التي 

يجب ان تراعيها آلية الترافع لما تتواجه مع 

كيان يثق به الناس أو يحبونه أو ينتمون كلياً 

/ جزئياً له؟

ذهنّية  يف  تاأثريه  بقدر  الق�شية  يف  »الأطل�س«  يوؤّثر  مل 

الدفاع  �شالح  برزنامة  تقّدمُت  كما  وال�شعب.  القا�شي 

اجلوّي امل�شرّي )اإ�شتح�شلت عليها من اأحد ال�شباط(، 

�شياحية  كمنطقة  تريان  جزيرة  من  �شور  فيها  ظهرت 

م�شرية. مل يكن هديف من تقدمي هذه الرزنامة الإثبات 

واإمنا كان هديف منها معنوياً يف دعم ثقة القا�شي نف�شه باأن 

الأر�س م�شرية، واأن ما يح�شل غري منطقي وغري معقول، 

واأنه ميكن احل�شول على م�شتندات من داخل املوؤ�ش�شة 

الع�شكرية تثبت ذلك. اأهمية عر�س الأطل�س يف املحكمة 

كان يف جذب اإهتمام ال�شحف، وحّثها على ن�شر اخلرب. 

وذلك هام جداً يف احل�شول على قبول املجتمع و�شعوره 

باأن الق�شية عادلة.

كيف تابع اإلعالم اإلجراءات القانونية؟ حّدثنا 

أكثر عن عالقتكم كمحامين باإلعالم.

كان ال�شحافّيون يح�شرون معنا جل�شات املحكمة. كنت 

اأر�شل  وثم  للمحكمة،  تقدميه  قبل  امل�شتند  لهم  اأ�شّور 

يهمه  ال�شحايّف  املحكمة.  امل�شتند يف  تقدمي  بعد  ال�شور 

ال�شبق ال�شحايف طبعاً، واأنا كنت اأريد مفاجاأة املحكمة. 

مل اأكن اأريدها اأن ت�شعر باأن تقدمي امل�شتند حا�شٌل جللب 

اأقدم  باأنني  اأي�شاً  ت�شعر  اأن  اأردتها  واإمنا  فقط،  ال�شحافة 

جديداً هاماً. 

للحقوق  ي  لمصر ا كز  لمر ا « ى  ير كيف 

تعزيز  في  دوره  واإلجتماعية«  اإلقتصادية 

إستقاللية القضاء؟

للح�شول على  وال�شعي  القانويّن  الن�شال  باأهمية  اإمياننا 

اأحكام جّيدة هو دعٌم لإ�شتقالل الق�شاء، ولي�س �شرطاً 

اأن اأنّظم موؤمتراً يف هذا ال�شاأن اأو اأن�شر كتاباً عن املو�شوع. 

وجودي يف املحكمة وح�شويل على اأحكام جيدة يعطي 

اإح�شا�شاً بثقة النا�س ببع�شها البع�س. حكم تريان بّدل يف 

�شورة الق�شاء امل�شري. كان النا�س يتكلمون عن الق�شاء 

، اإل اأن حكم تريان دفع بالنا�س 
ّ

امل�شرّي ب�شكٍل �شلبي

اإىل الت�شاوؤل: كيف اأ�شدر الق�شاء هذا احلكم؟ وبالفعل، 

تبّي اأن هناك ق�شاة يقومون مبجهود ويربئون املتظاهرين. 

طبعاً، هذا غري كاف لكنه يعك�س �شورة اإيجابية. اأتخيل 

اأن هذا دعٌم غري مبا�شر لإ�شتقاللية الق�شاء، لكنه جوهرّي 

و�شرورّي لفكرة اإ�شتقاللية الق�شاء و�شورة القا�شي.

خالد علي لـ»المفّكرة القانونّية«:
حكم »تيران« بّدل في صورة القضاء المصرّي

 ما زال هيثم حممدين قيد الإحتجاز فيما مت اإخالء �شبيل مالك عديل . 1

و�شّيد البنا.
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إلهــام برجس

ج�شر  »حتت  الواقع  العام  الأمن  اإحتجاز  مركز  خرج 

العبد  �شاحة  اإىل  وانتقل  الأر�س  حتت  من  العدلية« 

لبريوت.  اجلنوبية  ال�شاحية  يف  الروي�س  منطقة  يف 

الأ�شخا�س  ظروف  حت�ّشن  قد  كيلومرتات  ب�شعة 

على  اأخرى  حت�شيناٌت  اأترافقها  ولكن  املحتجزين، 

التوا�شل  جلهة  خا�شًة  الأ�شا�شّية،  حقوقهم  م�شتوى 

تغيري موقع  يوؤثر  والأهم، كيف  ؟ 
ّ

اخلارجي العامل  مع 

علماً  فيه؟  الإدارّي  الإحتجاز  قانونية  على  املركز 

لالأ�شا�س  فاقداً  يكون  ما  غالباً  الإحتجاز  هذا  اأن 

اللبنايّن. للق�شاء  وفقاً  القانويّن، 

 ،2016 متوز  �شهر  وحتى   2015 العام  مطلع  منذ 

الأمن  يف  والإجراء  التحقيق  دائرة  نظارة  دخل 

 18329 بينهم  �شخ�س،   28476 بريوت  يف  العام 

الذين  الأ�شخا�س  معدل  ال�شورّية.  اجلن�شّية  من 

منهم   ،1488 هو  املركز  هذا  يف  �شهرياً  ُيحتجزون 

املحتجزين  عدد  اإزدياد  يعك�س  ما   
1
�شورياً.  956

لبنان بحيث  اإقامتهم يف  تغيري �شروط  ال�شوريي منذ 

هنا  الأرقام  اأهمية  الر�شمّية.  اإقاماتهم  من  كرٌث  د 
ّ
جتر

لإنتهاك  �شي 
ّ
املعر الأ�شخا�س  بعدد  اأوًل  تتعّلق 

اإحتجازاٍت  خالل  من  بحرّيتهم،   
ّ

الأ�شا�شي حّقهم 

اإدارّيٍة غري حمّددة املدة. وثانياً، تثّبت الأرقام تراكم 

الواقع الال-اإن�شايّن، يف اإكتظاٍظ يتزايد بهذه الوترية 

اإن�شاٌن  فيه  ليعي�س  اأ�شا�شاً  العالية، يف مكاٍن غري معدٍّ 

الزمن. مّدًة من 

عرب  العن�شرّية«  �شد  »حركة  ن�شرت  الفائت،  ال�شهر 

التي  املعاناة  ي�شف  اً  ن�شّ »فاي�شبوك«  على  �شفحتها 

يف  العدلّية  ج�شر  »حتت  املحتجزين:  زّوار  يختربها 

ال�شيارات  لركن  خم�ش�شة  م�شاحة  حتّولت  بريوت، 

والعامالت  للعّمال  موؤقٍت  اإحتجاٍز  مركز  اإىل 

الذين  الالجئي  من  �شخٍم  ولعدٍد  الأجانب 

يكون  ما  وغالباً  بريوت،  يف  يومّياً  اإحتجازهم  يتم 

 
ّ

ق�شائي قرار  دون  من  اأّي  اإدارّية،  لأ�شباٍب  ذلك 

»يبداأ  للزيارة،  املحّددين  اليومي  خالل   ».)...(

�شباحاً،  الـ6  ال�شاعة  عند  بالو�شول  الأ�شخا�س 

رغم  الطريق  يف  �شاعات   5 اأو   4 حوايل  وينتظرون 

اإىل  الو�شول  اإمكانية  دون  من  احلار،  الطق�س 

الظّل«.  اإىل  حتى  اأو  للجلو�س،  اأماكن  اأو  حمامات 

يتم  حيث  متييزية  »ملعاملة  هوؤلء  �س 
ّ
يتعر ذلك،  اإىل 

)بالن�شبة  الأخرى  على  املجموعات  بع�س  تف�شيل 

مقابل  العائالت  املوقوف(:  لقاء  واإمكانية  للدور 

الذين  مقابل  الرجال  يزورون  الذين  الأ�شدقاء، 

معّينة،  مالب�س  يرتدون  الذين  الن�شاء،  يزورون 

الآخرين  مقابل  اللبنانّية  اجلن�شية  حاملي  وبالطبع 

من  طويلة  �شاعات  الأخرى. بعد  اجلن�شيات  من 

مكّب  عرب  ال�شري  الزائرين  على  يتوجب  الإنتظار، 

اأطول  مّدة  الأ�شخا�س  ينتظر  بعدها   .)...( للنفايات 

قبل  عنكبوتّية  ببيوت  واملغّطى  الرطب  املدخل  يف 

ال�شّيقة،  الزيارات  قاعة  اإىل  الدرج  عرب  النزول 

الزيارة   
ّ
ت�شتمر املعتقلي.  لروؤية  جديد  من  والنتظار 

اأو  اخل�شو�شّية  من  خالية  وتكون  دقائق   10 اأو   5

اأو  روؤية  م�شتحيل  �شبه  اأّنه  اجل�شدي. حّتى  الإّت�شال 

.
2
تزوره« الذي  ال�شخ�س  �شماع 

ل تنف�شل هذه املعاناة بالطبع عّما يعي�شه املحتجزون 

زوارهم.  معاناة  اأ�شعاف  تكون  اأن  بد  ول  اأنف�شهم، 

بال  املحتجزون  يعانيها  التي  املاأ�شاوّية  فالظروف 

حرمانهم  مع  تتفاقم  للعي�س،  ال�شحّية  ال�شروط  اأدنى 

هذا   .
ّ

اخلارجي بالعامل  الإت�شال  من  الكامل  �شبه 

احلرمان يتج�ّشد يف مّدة الزيارات، اإمكانية التوا�شل 

موكليهم. مواجهة  من  املحامي  ومنع  خاللها، 

حادثة  القانونّية«  لـ«املفكرة  املحاميات  اإحدى  تروي 

اإىل  »توّجهت   :2014 عام  موكلها  مواجهة  من  منعها 

املديرّية العامة لالأمن العام لطلب اإذٍن ملواجهة موقوٍف 

ل  اأنه  العنا�شر  اأحد  فاأعلمني  عنه،  وكالتي  على  بناًء 

يحق يل احل�شول على اإذن مواجهة. ولدى مراجعتي 

اأنت  مفاجئاً:  جوابه  كان  املعلومات،  �شعبة  رئي�س 

الأمن  باأن  ذلك  ر 
ّ
وبر مواجهته«.  ميكنك  ل  حمامية! 

لهم  املحامي  »اإ�شتغالل  من  الأجانب  يحمي  العام 

اأموالهم«، واأنه »ل حاجة للدفاع عنه، �شي�شدر  واأخذ 

قرار الرتحيل وينفذ فوراً لأنها قرارات اإدارّية ولي�شت 

التي  للمعايري  »قلباً  اإليها  بالن�شبة  ي�شّكل  ما  ق�شائّية«. 

تفر�س اأن يقوم املحامي بحماية املوقوف �شد تع�ّشف 

الطعن  للموقوف  يحّق  واأنه  العك�س«،  ولي�س  الإدارة 

ترحيله. بقرار 

العام  الأمن  يف  العمل  بدا  املا�شّية،  ال�شنوات  عرب 

اإ�شتتباب  ظّل  يف  جديٍد  مركٍز  اإ�شتحداث  على 

حول  اجلّدي  للت�شاوؤل  مثرياً  املاأ�شاوّي  الواقع 

من  اأبعد  م�شلحتهم،  يف  ت�شب  فعلّية،  تغرّياٍت 

توؤكد  هنا،  لل�شم�س.  املحتجزين  الالأفراد  روؤية 

اأ�شئلة  على  اإجابته  يف  العام  لالأمن  العامة  املديرية 

»الهدف  اأن  اجلديد  املركز  حول  القانونّية«  »املفكرة 

وفقاً  املوقوفي  حقوق  تاأمي  هو  النظارة  اإنتقال  من 

الناحية  من  خا�شًة  الدولّية،  الأ�شا�شّية  للمعايري 

والإن�شانية«. ال�شّحية 

للموقوفي  املحامي  مواجهة  اأن  املديرية  توؤكد 

على  بناًء   2015 يار  اأ �شهر  منذ  مباحة،  باتت 

 ،
3
املحامي ونقابة  املديرية  بي  موّقعة  تفاهم  مذكرة 

منع  يوؤكد  يزال  ل  العام  الأمن  موقع  اأن  العلم  مع 

بال�شماح  والإكتفاء  املوقوفي  مواجهة  من  املحامي 

والإجراء«  التحقيق  »دائرة  اإىل  بالدخول  لهم 

هذا  �شبق  بالتايل،   .
4
م�شتندات لت�شليم  فقط 

على  ين�شحب  ل  ولكنه  نتقاَل،  الإ التح�شي 

يطراأ  »مل  ال�شعيد،  هذا  فعلى  العادية.  الزيارات 

كّل  كون  ال�شابقة،  الإجراءات  على  تعديل  اأّي 

الأ�شول  �شمن  تتّم  املوقوفي  مع  التوا�شل  اأ�شباب 

»ملن  مباحٌة  اإذاً  الزيارات  هذه  املعتمدة«.  القانونّية 

واخلمي�س«. الثالثاء  يومي  يرغب، 

جوهرياً  تغيرياً  ل  اأن  القول  ميكن  اأولية،  خال�شة  يف 

العام  الأمن  اأن  �شيما  ل  النظارة،  اإنتقال  مع  يرتافق 

»اإحالة  جمرد  اأنه  على  الإحتجاز  تربير  يف  ي�شتمر 

التحقيق والإجراء يف  اإىل دائرة  للموقوفي الأجانب 

الأرا�شي  على  اإقامتهم  اأمر  يف  للبّت  العام  الأمن 

النظارة  هذه  الواقع،  يف  اإحتجازاً«.  ولي�س  اللبنانّية، 

حمتجزاً  يبقى  فالأخري  وبريء،  متهٍم  بي  ق 
ّ
تفر ل 

الفئة  هذه  اإقامته.  باأمر  البّت  حي  اإىل  ترباأته  رغم 

اإحتجازها. يتم  مثاًل ل حتتاج لرتكاب جرٍم حتى 

من »تحت الجسر« إلى »ساحة العبد«:
و األمن العام يحّصلون الضوء، فقط محتجز
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