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حسين مهدي
رد ق ــاض ــي الـتـحـقـيــق األول ـ ــي لــدى
املحكمة العسكرية رياض أبو غيدا
طـلـبــات اخ ــاء السبيل للموقوفني
ال ـخ ـم ـس ــة الـ ــذيـ ــن ص ـ ــدرت بـحـقـهــم
م ــذك ــرات تــوقـيــف وجــاه ـيــة ،بعدما
اس ـت ـج ــوب ـه ــم أول م ــن أمـ ـ ــس .ج ــاء
الــرد سريعا ،بعد أقــل مــن ساعتني
مــن ت ـقـ ّـدم املـحــامــن بـهــا ،ومــن دون
تقديم أي تعليل ألسباب التوقيف
أو رفض اخالء السبيل ،على قاعدة
ان املحكمة العسكرية غـيــر ملزمة
بتقديم اي تعليل ألي من قرارتها،
وهذا واحد من مباعث القلق منها.
لــم يتوقف الـقــاضــي أبــو غـيــدا عند
هــذا الحد ،فقد اتصل مكتبه بعدد
مــن الــذيــن صــدرت بحقهم مــذكــرات
ت ــوقـ ـي ــف غ ـي ــاب ـي ــة ل ــدع ــوتـ ـه ــم إل ــى
ح ـضــور جـلـســة اس ـت ـجــواب ال ـيــوم،
ّ
ورجحت مصادر قضائية من داخل
املـحـكـمــة الـعـسـكــريــة أن ي ـصــار الــى
توقيف عــدد اضافي من املشاركني
ف ــي ال ـت ـظ ــاه ــرات ،وخ ــاص ــة بـعــدمــا
اع ـت ـق ــل ع ـن ــاص ــر أمـ ـنـ ـي ــون ب ـل ـبــاس
م ــدن ــي أمـ ــس ال ـن ــاش ــط زيـ ــن نــاصــر
الدين من أمام املحكمة العسكرية،
حـ ـ ـي ـ ــث كـ ـ ـ ـ ــان أهـ ـ ـ ــالـ ـ ـ ــي املـ ـعـ ـتـ ـقـ ـل ــن
وم ـج ـمــوعــات الـ ـح ــراك يـعـتـصـمــون
ل ـل ـم ـطــال ـبــة بـ ــاالفـ ــراج ال ـ ـفـ ــوري عــن
املـ ـعـ ـتـ ـقـ ـل ــن ،ويـ ـعـ ـلـ ـن ــون رف ـض ـه ــم

خدمة للمستثمرين الـجــدد ،إذ ّ
تمهد
الـطــريــق أمــامـهــم عـبــر تحميل الكلفة
على الدولة اللبنانية».
منذ سنة تقريبًا ،كان وزير االقتصاد
والـتـجــارة آالن حكيم يطالب ب ــإدراج
م ـ ـشـ ــروع ل ـي ـن ــورع ـل ــى ج ـ ـ ــدول أع ـم ــال
مـجـلــس ال ـ ــوزراء بــأســرع وق ــت ،وذلــك
ف ــي إطـ ــار ت ـطــويــر الــواج ـهــة الـبـحــريــة
لـلـضــاحـيــة الـشـمــالـيــة ملــديـنــة بـيــروت
املمتدة من نهر بيروت حتى املارينا
الـضـبـيــة .وع ــام  ،2012نــاقـشــت لجنة
األش ـ ـغـ ــال الـ ـع ــام ــة والـ ـنـ ـق ــل وال ـط ــاق ــة
واملياه مشروع لينور ،وحينها أعلن
ال ـن ــائ ــب م ـح ـمــد ق ـ ّـب ــان ــي أن امل ـش ــروع
يقوم على ردم نحو مليونني ومئتي
وثـ ـم ــان ــن ألـ ـ ــف مـ ـت ــر مـ ــربـ ــع ،يـتـمـلــك
املـسـتـثـمــر  832أل ــف مـتــر مــربــع منها
بـ ـه ــدف «ت ــوف ـي ــر م ـس ــاح ــات وم ــراف ــق
ج ـ ــدي ـ ــدة ل ــاسـ ـتـ ـثـ ـم ــار ف ـ ــي ق ـط ــاع ــات
السكن والسياحة والتجارة واملرافئ
السياحية».

ملحاكمتهم امام املحكمة العسكرية.
شتم االدارات العامة ،املس بسمعة
املؤسسة العسكرية ،احداث تخريب
بالعتاد الـعـسـكــري ،اث ــارة الشغب،
ال ـق ــدح وال ـ ــذم والـتـشـهـيــر ،تـخــريــب
أمــاك خــاصــة ،ضــرب موظف أثناء
ممارسته لوظيفته ،اقــاق الــراحــة.
هذه هي الئحة التهم التي ّ
وجهتها
امل ـح ـك ـم ــة ال ـع ـس ـك ــري ــة الـ ـ ــى جـمـيــع
املدعى عليهم وجاهيًا وغيابيًا.
ي ــؤك ــد م ـحــامــو الـ ـح ــراك أن الـتـهـمــة
ال ــوحـ ـي ــدة الـ ـت ــي اس ـت ـط ــاع قــاضــي
التحقيق األول ــي ري ــاض أب ــو غيدا
اث ـبــات ـهــا ع ـلــى م ــن ُرف ـض ــت طـلـبــات
اخ ــاء سبيلهم ،هــي مـحــاولــة نــزع
الـشــريــط الـشــائــك عـلــى طــريــق عــام،
ال ـت ــي تــدرج ـهــا املـحـكـمــة ف ــي خــانــة
احــداث تخريب بالعتاد العسكري،
وه ـ ــي ت ـه ـم ــة ال ي ـم ـك ـن ـهــا أن ت ـبــرر
اصـ ـ ـ ــرار الـ ـقـ ـض ــاء ال ـع ـس ـك ــري عـلــى
اعـ ـتـ ـق ــال ال ـن ــاش ـط ــن ،وخـ ــاصـ ــة أن
الخمسة اآلخــريــن املخلى سبيلهم
مدعى عليهم بالتهم نفسها ومثبت
عليهم الفعل نفسه .تقول املحامية
رانيا غيث لـ»األخبار» إنه حتى في
حــالــة نــزع الـشــريــط الـشــائــك ،هناك
تفسير قانوني ومبدئي يشير الى
ان نزعه ال ّ
ً
اعتداء على العتاد
يعد
ال ـع ـس ـكــري ،م ـش ـيــرة إل ــى أن وضــع
هــذا الشريط فــي األس ــاس ال يرمي
الــى حماية التظاهرة ،بل الــى منع
املــواط ـنــن مــن م ـمــارســة حـقـهــم في
التظاهر فــي ســاحــة عــامــة .وتشير
ال ــى ان املـحـكـمــة الـعـسـكــريــة تمعن
في مخالفة األصول القانونية عبر
اب ـق ــاء تــوق ـيــف املـعـتـقـلــن الخمسة
ملـ ـ ـ ــدة ت ـ ـت ـ ـجـ ــاوز مـ ـهـ ـل ــة الـ ـت ــوقـ ـي ــف

االحترازي املتمثلة في خمسة أيام،
علما أن جميع التهم املوجهة اليهم
منصوص عليها في مواد جنحية
بسيطة.
ت ــرى غـيــث أن م ـمــارســات املحكمة
ال ـع ـس ـكــريــة ب ـع ـي ــدة ك ــل ال ـب ـع ــد عــن
الـقــانــون ،ومــا يحصل هــو سياسة
واضحة ترمي إلى االقتصاص من
نــاشـطــي ال ـحــراك وتــرهـيــب الـنــاس.
ت ـع ـط ــي غـ ـي ــث م ـ ـثـ ــاال ي ــرتـ ـب ــط بـمــا
حصل مع الشابات اللواتي اعتقلن
ُ
الـخـمـيــس املــاضــي ثــم افـ ــرج عنهن
في صباح اليوم التالي باشارة من
صقر .شابتان منهن جرى االتصال
بهما للمثول أمام قاضي التحقيق
غـ ـ ــدا لـ ـي ــس السـ ـتـ ـكـ ـم ــال ال ـت ـح ـق ـيــق
م ـع ـه ـمــا ،ب ــل ل ـكــون ـه ـمــا م ــن ضـمــن
املجموعة «الفارة من وجه العدالة».
في هذا التوصيف مخالفة قانونية،
وخاصة أن هؤالء لم يصدر بحقهن
ّ
ّ
أي حكم ،كما أنهن لم يبلغن بادعاء
املحكمة عليهن .وهنا تسأل غيث
ع ـ ــن سـ ـب ــب ت ــركـ ـه ــن ف ـ ــي األس ـ ـ ــاس
ـة»؟ هل
اذا ك ــن «م ـط ـلــوبــات ل ـل ـعــدالـ ً
هربن من املخفر مثال؟ ملمحة الى
فــرض ـيــة تــوقـيـفـهــن م ـج ــددا بسبب
الـ ـتـ ـص ــريـ ـح ــات ال ـ ـتـ ــي أدل ـ ـ ـ ــن ب ـهــا
لالعالم بعد اخالء سبيلهن.
امل ـ ـح ـ ــام ـ ــون س ـ ـي ـ ـقـ ــدمـ ــون ط ـل ـب ــات
ج ــدي ــدة الخ ـ ــاء س ـب ـيــل املــوقــوفــن
غــدا ،فيما يستمر أهالي املوقوفني
ومجموعات الحراك في االعتصام
أمـ ـ ــام امل ـح ـك ـم ــة ال ـع ـس ـك ــري ــة ،حـيــث
ق ـ ـط ـ ـعـ ــت ال ـ ـ ـطـ ـ ــريـ ـ ــق ،وق ـ ـ ـ ــد وع ـ ـ ــدت
املـ ـجـ ـم ــوع ــات بــال ـت ـص ـع ـيــد ب ـهــدف
ال ـض ـغــط ع ـلــى ال ـق ـض ــاء الـعـسـكــري
لالفراج عن املعتقلني.

وعدت المجموعات بالتصعيد بهدف الضغط على المحكمة (هيثم الموسوي)

ــعامة المالية
ع ــن أيـ ــدي ال ـك ـتــائــب ،مـقــابــل الـحـصــول
على صوتني من خصومه في مجلس
النقابة .وبالفعل هذا ما حصل عندما
ق ـ ّـرر تمرير صفقة تلزيم عقد التأمني
ّ
لشركة تملكها بنك ميد حديثًا .وعندما
أثير األمر مجددًا من قبل عضو مجلس
النقابة أحمد نجم الدينّ ،رد عليه« :كل
من سيتحدث بهذا املــوضــوع سيحال
إلى املجلس التأديبي»!
ّ
متفرجًا ،وخصوصًا
الكتائب لم يقف
أن شـ ـه ــاب س ـي ـط ــر ع ـل ــى م ـم ـث ـلــه فــي
ّ
بالقوة
النقابة ميشال متى وفــرضــه
عـ ـضـ ـوًا فـ ــي م ـج ـل ــس الـ ـنـ ـق ــاب ــة ،لـكـنــه
ق ـب ــل أن يـ ـق ــوم ب ـخ ـطــوتــه ال ـق ـضــائ ـيــة
الـ ـت ــي ت ـت ـض ـمــن ت ـق ــدي ــم شـ ـك ــوى ام ــام
الـ ـقـ ـض ــاء امل ـس ـت ـع ـج ــل لــاس ـت ـح ـصــال
ع ـلــى امل ـحــاضــر قـبـيــل ان ـع ـقــاد جلسة
امل ـن ــدوب ــن ،اج ـت ـمــع بــالـنـقـيــب شـهــاب

وطـ ـ ـل ـ ــب م ـ ـنـ ــه ف ـ ـتـ ــح املـ ـ ـل ـ ــف وت ـس ـل ـي ــم
امل ـح ــاض ــر تــاف ـيــا ل ـل ــدخ ــول ف ــي ن ــزاع
قـضــائــي ،إال ان شـهــاب فـقــد أعصابه
ورفــض األمــر نهائيًا ،مــا دفــع ممثلي
الكتائب إلــى إب ــراز عـقــود البيع التي
ل ــم ت ـبــرزهــا الـنـقــابــة لـشــركــة الـتــدقـيــق
والتي استحصلوا عليها من سجالت
الدوائر العقارية.
رغ ـ ــم ذل ـ ــك رف ـ ــض شـ ـه ــاب ف ـت ــح امل ـلــف
ح ـفــاظــا ع ـلــى سـمـعــة ال ـن ـقــابــة ،إال أن
الكتائب كــان مـصـرًا على البحث عن
م ــاي ــن الـ ـ ـ ـ ــدوالرات املـ ـ ـه ـ ــدورة ،ف ـق ـ ّـدم
ال ـش ـكــوى الـقـضــائـيــة ،ث ــم اسـتـنــد إلــى
محاضر الجلسات وإلــى عقود البيع
ال ـت ــي يـحـمـلـهــا ل ـت ـقــديــم إخـ ـب ــار ام ــام
النيابة العامة املالية .اإلخـبــار يشير
إل ــى ان مـحــاضــر الـجـلـســات تظهر أن
االع ـت ــراض ــات الــرسـمـيــة لــم تـ ـ ّ
ـدون في
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امل ـح ـضــر رغ ــم أن ــه م ـسـ ّـجــل ف ــي قـيــود
الـنـقــابــة .وت ـبـ ّـن مــن ه ــذه الــوثــائــق ان
النقابة ّ
سددت مبالغ كبيرة لتسجيل
الـعـقــارات رغــم أنها معفاة مــن رســوم
ال ـت ـس ـج ـي ــل .وت ـ ـبـ ـ ّـن أيـ ـض ــا ان ه ـنــاك
تــاع ـبــا ف ــي اس ـع ــار الـ ـعـ ـق ــارات ،إذ إن
ت ـس ـج ـي ـل ـهــا ج ـ ــاء م ـخ ـت ـل ـفــا عـ ــن ب ـيــان
التخمني ال ـصــادر عــن بلدية الــدامــور
والفرق بينهما يبلغ  4ماليني دوالر،
إذ قالت البلدية أن جزءًا من العقارات
هي زراعية وال تساوي الكثير .ال بل
ّ
تبي أن النقابة احتالت على الدولة،
مثلها مثل أي سمسار ،لخفض قيمة
الرسوم املتوجبة لتسجيل العقارات
املـ ـشـ ـت ــراة ع ـل ــى اسـ ـمـ ـه ــا! ال ـت ـق ــدي ــرات
األولية تشير إلى أن صندوق النقابة
تـكـ ّـبــد أك ـثــر مــن  10مــايــن دوالر من
دون أي ناتج فعلي ،فاالرض املشتراة

هــي عـبــارة عــن  3قطع أرض مختلفة
تساوي مساحتها  29ألف متر مربع
وبينها  4آالف متر مربع على البحر
أراض زراعية بال طريق.
والباقي هي
ٍ
ف ــي ه ــذا ال ــوق ــت ك ــان ش ـه ــاب ي ـحــاول
«التالعب» بأعضاء آخرين في مجلس
ال ـن ـقــابــة ،ف ــأص ــدر عـ ــددًا م ــن ال ـق ــرارات
لـتــوظـيــف أش ـخــاص مـحـســوبــن على
تـ ـي ــار امل ـس ـت ـق ـب ــل أو ي ــري ــد م ـن ـه ــم أن
يصبحوا معه .فعلى سبيل املثالّ ،
عي
قريبة النقيب السابق سمير ضومط،
وع ـ ّـن صهر مـســؤولــة املهندسني في
تيار املستقبل جاهدة عيتاني .كذلك
ّ
وظف ابن عضو مجلس النقابة غانم
سليم ،وابنة مسؤول قطاع املهندسني
لـ ــدى حـ ــزب األحـ ـ ـ ــرار ج ـ ــورج ن ـع ـمــان،
وشـق ـيــق م ـس ــؤول ف ــي حــركــة أم ــل في
قطاع بيروت علي بردى.

اتحاد المقعدين
يدقق في «تكييف»
المدارس الرسمية
فاتن الحاج
فــي  18حــزيــران املــاضــي ،أبلغ مستشار وزيــر
التربية غـســان شـكــرون املجتمعني فــي جلسة
اللجنة النيابية لحقوق اإلنسان ملناقشة تطبيق
القانون  2000/220الخاص بحقوق املعوقني،
ّأن ال ـ ـ ــوزارة «ن ـف ــذت ك ــل م ــا ه ــو م ـط ـلــوب منها
م ــن تـجـهـيــز امل ـ ــدارس ودمـ ــج ال ـتــامــذة وإجـ ــراء
االم ـت ـح ــان ــات» .يــوم ـهــا ،اسـتـفــز ال ـك ــام ممثلي
منظمات ذوي االحتياجات الخاصة املشاركني
فــي الجلسة ،وخصوصًا ّأن ممثل الــوزيــر قال
ّ
كلمته ومشى ،أي إنه «غادر من دون سماع رأي
املنظمات» ،بحسب ما أكدت مديرة البرامج في
اتحاد املقعدين اللبنانيني سيلفانا اللقيس.
ّ
االتحاد وقف ،أمس ،أمام وزارة التربية ليقول إنه
لم يتحقق شيء لـ  % 15من اللبنانيني من ذوي
االحتياجات الخاصة طوال  15سنة.
وش ــرح منسق الــوحــدة الهندسية فــي االتـحــاد
ب ـشــار عـبــد الـصـمــد أن ـنــا «م ــا زل ـنــا فــي مرحلة
املطالبة بمعايير الـحــد األدن ــى الـتــي ال تتجاوز
توفير موقف سيارة ومداخل ومصعد وتسهيل
امـكــانـيــة ال ــوص ــول إل ــى ال ـص ـفــوف والـحـمــامــات
وامل ـخ ـت ـبــرات ،وم ــع ذل ــك ف ــإن نـتــائــج املـســح الــذي
أجــري ـنــاه ع ــام  2009عـلــى  % 78مــن امل ــدارس
( 997من أصل  1277مدرسة وثانوية ومهنية
رسمية) ال تــزال ســاريــة املفعول ،وقــد تبني لنا
آنذاك ّأن نسبة املدارس املجهزة ال تتجاوز 0.04
 .»%وقال ّإن «الدولة ووزارة التربية ال تلتزمان
الـقــانــون ،وهـنــاك كــذب وادع ــاء على ال ــرأي العام
ّ
وغياب للشفافية وإال فليقولوا لنا أين صرفوا
املال العام؟».
االتحاد سيرد ،بحسب اللقيس ،بإقامة تدقيق
عشوائي في مدارس بيروت وجبل لبنان ملعرفة
مــدى جاهزيتها الستقبال ذوي االحتياجات
الخاصة ،اعتبارًا من  21الجاري وسينطلق من
أمام الوزارة ،متمنيًا على وزير التربية أال يعرقل
دخوله إلى املدارس ،ما دام ممثله يرى ّأن الدولة
أنجزت ما عليها .بل ّإن اللقيس تطلب من الوزير
التعميم على املدارس استقبال االتحاد وتسهيل
مهمته ،وتدعو اللجنة النيابية لحقوق اإلنسان
ولجنة التربية النيابية الى انتداب من يمثلهما في
يوم التدقيق على تطبيق التجهيز الهندسي الذي
سينسحب في األسابيع املقبلة إلى محافظات
الجنوب والبقاع والـشـمــال .وســألــت مــا إذا كان
الوزير الحالي ،كما ال ــوزراء السابقون ،يــرى أن
ً
الــدمــج ال ـتــربــوي هــو فـعــا مـجــرد االت ـك ــال على
جمعيات مدنية تـمـ ّـول نـشــاطــات حــول التربية
وتعليم املعوقني ملدة زمنية محددة.
واضافت إننا «جماعة مهمشني مختبئني ليس
في الظل فحسب بل وراء الظل ومش منشافني
في النظام العام ،غبنا عن أجندة النقابات وكنا
وما زلنا خارج خطة الدولة بكل شيء إال بدفع
الضرائب والفقر والحرمان».
ممثلون عن مجموعات الحراك املدني حضروا
أيضًا للتضامن .النقابية بهية بعلبكي سألت
باسم التيار النقابي املستقل ماذا فعلت وزارة
التربية للمعوقني؟ وملــاذا تضيع مجددًا حقوق
ف ـئــة م ــن األطـ ـف ــال واألوالد ف ــي ع ـمــر ال ــدراس ــة
يـنـتـظــرون أن تستقبلهم املـ ــدارس وتـفـتــح لهم
أبوابها؟
وأك ــدت ّأن «الــدولــة لــم تـقــم بــأي م ـبــادرة عملية،
على الرغم من أن جميع القوانني التي أصدرتها
واالتفاقيات التي أقرتها تنص على أن التعليم
حق للجميع».
وقـ ــالـ ــت إن «الـ ـتـ ـي ــار ي ـ ـعـ ــارض ع ـ ــزل امل ـع ــوق ــن
املـمـتـ َـحـنــن فــي مــركــز واح ــد فــي لـبـنــان ويطلب
دمـجـهــم فــي مــراكــز االمـتـحــانــات وتــأمــن غــرف
خـ ّ
ـاصــة مــع عــدد كــاف مــن املعلمني املساعدين،
وإعطاءهم الوقت الكافي لحل املسابقات شرط
أن يكون املركز في منطقتهم وتابعًا للوزارة».

