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جامعات

كلية العلوم ـ  :4اعتراض لحماية من ال ظهر لهم
فاتن الحاج

عارضني ينتقيهم وزير األشغال.
رغم ذلك ،لم تكن إدارة املناقصات قادرة
عـلــى ات ـخــاذ أي إجـ ــراء ،بــل هــي كانت
ّ
مقيدة بقرار مجلس الــوزراء الرقم 14
ال ـصــادر بـتــاريــخ  2016/4/12والــذي
يـشـيــر إلـ ــى "ت ـك ـل ـيــف وزارة األش ـغ ــال
الـ ـع ــام ــة والـ ـنـ ـق ــل الـ ـقـ ـي ــام ب ــاسـ ـت ــدراج
ع ــروض عـبــر إدارة امل ـنــاق ـصــات وفــق
دف ـت ــر الـ ـش ــروط الـ ــذي أع ـ ّـدت ــه الـلـجـنــة
املـشـتــركــة املشكلة خصيصًا لــدراســة
م ـ ـ ــوض ـ ـ ــوع تـ ـنـ ـفـ ـي ــذ م ـ ـ ـشـ ـ ــاريـ ـ ــع رف ـ ــع
مـسـتــوى الـحـمــايــة األمـنـيــة فــي مطار
ب ـيــروت ال ــدول ــي" .أكـثــر مــن ذل ــك ،نـ ّـص
القرار على أن يكون ممثلو الــوزارات
واألج ـه ــزة الـتــي شــاركــت فــي اللجنة،
ب ــاإلض ــاف ــة إل ــى مـمـثــل ّع ــن ال ـج ـمــارك،
أع ـ ـضـ ــاء فـ ــي ل ـج ـن ــة ف ـ ــض ال ـ ـعـ ــروض،
وتضمن أيضًا تقصيرًا للمهل (مهلة
تبليغ العارضني بجلسة التلزيم) إلى
ـان في
 15يومًا ،قبل ّأن يصدر قــرار ثـ ٍ
 2016/5/19يقلصها إلى خمسة أيام!
كــل هــذه املخالفات لقانون املحاسبة
الـ ـعـ ـم ــومـ ـي ــة ل ـ ــم تـ ـك ــن ك ــافـ ـي ــة إلث ـ ـ ــارة
الـ ـشـ ـبـ ـه ــات ح ـي ـن ـه ــا ،إذ إن ال ـغ ـط ــاء
الـ ـسـ ـي ــاس ــي فـ ــي لـ ـبـ ـن ــان هـ ــو األقـ ـ ــوى
واألك ـ ـثـ ــر ن ـ ـفـ ــوذًا وفـ ـع ــالـ ـي ــة ،وه ـ ــو مــا
كــان يمنع إلغاء أو تأجيل املناقصة.
حـتــى إن االع ـت ــراض ــات ال ـتــي قدمتها
أربـ ــع ش ــرك ــات ع ـلــى ه ــذه الـتـلــزيـمــات
الستبعادها عن الصفقة أو دعوتها
للمشاركة فــي صفقة ال تدخل ضمن
اخ ـت ـصــاص ـهــا ،كــانــت تـنـتـظــر ص ــدور
قــرار بشأنها مــن قبل مجلس شــورى
ال ــدول ــة ،إال أن الـثـقــة بتنفيذ ق ــرارات
ه ــذا امل ـج ـلــس ب ــات ــت م ـع ــدوم ــة .فعلى
سـبـيــل امل ـث ــال ،إن الـ ـق ــرارات ال ـصــادرة
عـ ــن امل ـج ـل ــس بـ ـش ــأن األش ـ ـغـ ــال ال ـتــي
ّ
لــزمـتـهــا وزارة األش ـغ ــال لــم تنفذ وال
وهذا األمر كان الفتًا
سبيل لتنفيذهاّ .
بــالـنـسـبــة إل ــى ت ــدخ ــل الــرئ ـيــس ب ــري،
إذ إن تـلــزيـمــات "أم ــن امل ـطــار" وحــدهــا
الـتــي اسـتـحــوذت على اهتمامه وهو
لــم يتدخل ليمنع تلزيمات مشبوهة
أك ـثــر وض ــوح ــا ،مـثــل املــرح ـلــة األول ــى
من مرفأ عدلون حني ألغيت املناقصة
واس ـ ـت ـ ـبـ ــدلـ ــت بـ ـ ــاس ـ ـ ـتـ ـ ــدراج عـ ـ ــروض
محصور ،واملرحلة الثانية أيضًا التي
ن ـفــذت بــواس ـطــة اسـ ـت ــدراج ال ـعــروض
ّ
أي ـ ـضـ ــا .ك ــذل ــك لـ ــم يـ ـع ــل ــق بـ ـ ـ ـ ّـري عـلــى
ت ـمـ ّـرد وزارة األش ـغ ــال عـلــى ال ـق ــرارات
الـ ـقـ ـض ــائـ ـي ــة الـ ـ ـ ـص ـ ـ ــادرة ع ـ ــن م ـج ـلــس
شورى الدولة بشأن تلزيمات عدلون،
وتلزيمات مواقف املطار أيضًا.

الملوث
م ـخ ـبــريــة ك ــان ــت ق ــد أج ــري ــت للقمح
والطحني املوجود في العنابر والتي
«تبني أن عملية الطحن في املطاحن
غـيــر سـلـيـمــة مـئــة ف ــي امل ـئــة وم ــا زال
ينتج منها شوائب ،كما أن الطحني
ً
امل ـ ـ ــذك ـ ـ ــور لـ ـ ــم ي ـ ـكـ ــن صـ ــال ـ ـحـ ــا أصـ ـ ــا
لالستهالك البشري» .وهو ما كانت
قد اعترضت عليه الجهة املستدعى
بــوجـهـهــا ،قـبــل ي ــوم ــن ،بـحـ ّـجــة عــدم
«وج ـ ــود ت ـقــريــر عـلـمــي جــديــد يثبت
وجود الشوائب في القمح والطحني
م ــوض ــوع االع ـ ـ ـتـ ـ ــراض» .وع ـل ــى ه ــذا
األسـ ـ ـ ــاس ،ك ـل ــف ال ـق ــاض ــي ال ـخ ـب ـيــرة
القضائية بأخذ ّ
العينات.

يلملم أس ــات ــذة مــن الـجــامـعــة اللبنانية
أنفسهم ملواجهة نهج «االستقواء» ،الذي
يـبـقــي أس ــات ــذة غ ـيــر مـحـظـيــن س ـنــوات
ط ــوي ـل ــة ف ــي ال ـت ـع ــاق ــد ،ف ــي ح ــن ي ـجــري
«تنفيع» آخرين لم ّ
تقومهم لجان علمية
ومجالس أكاديمية ،لكنهم يدخلون إلى
الجامعة منذ البداية كمشاريع متفرغني
ورؤس ـ ـ ــاء أق ـس ــام ع ـلــى ح ـس ــاب م ــن لهم
سنوات في االنتظار
في  13تشرين األول املاضي ،بدأ أساتذة
مــن كلية الـعـلــوم ـ ـ الـفــرع الــرابــع (زحـلــة)
حــركــة اعـتــراضـيــة ضــد إض ـعــاف املــوقــع
األكــاديـمــي للجامعة اللبنانية وابـتــزاز
أساتذة غير محميني سياسيًا وطائفيًا،
وف ـ ـقـ ــا مل ـ ــا ت ـق ـت ـض ـي ــه ال ـ ـ ـظـ ـ ــروف وت ـب ـع ــا
لشخصية األستاذ.
حدث ذلك في اليوم الدراسي األول ،حيث
امتنع األســاتــذة املعترضون عن دخول
الصفوف ،تضامنًا مــع أسـتــاذ متعاقد،
زمـ ـي ــل لـ ـه ــم ،م ـن ــذ  9س ـ ـنـ ــوات فـ ــي قـســم
الرياضيات التطبيقية (املعلوماتية) هو
غسان العريبي الذي فوجئ بسحب 240
ســاعــة مــن نـصــابــه وإعـطــائـهــا ألســاتــذة
جدد ،ومن ثم «ارضــاؤه» في وقت الحق
بـ ـ  60ســاعــة فــي م ــواد س ــوف تـلـغــى في
العام املقبل مع ورشــة تحديث املناهج.
كذلك أسندت للعريبي مواد جديدة قبل
ّ
بــدء الـعــام الــدراســي بـســاعــات ،إذ تسلم
برنامجه التعليمي عند الحادية عشرة
ً
ل ـي ــا ،فـيـمــا ال ـح ـصــص ت ـب ــدأ ف ــي ال ـيــوم
التالي عند الثامنة صباحًا.
يــوم ـهــا ،فـشــل األس ــات ــذة امل ـضــربــون في
عـقــد جـمـعـيــة عـمــومـيــة ي ـشــرحــون فيها
مــوقـفـهــم مــن خ ــرق ال ـقــواعــد األكــاديـمـيــة
واإلدارية في كليتهم ،إذ طلبوا من ممثل
األساتذة الدعوة إلى الجمعية بحضور

ّ
عميد الكلية ،إال أن مجلس الفرع الذي
يضم املدير ورؤساء األقسام آثر مناقشة
ما جاء في بيان املعترضني في اجتماع
ع ـقــده ف ــي ال ـي ــوم ال ـتــالــي ل ــإض ــراب ،من
دون أن يفرج عن محضر الجلسة حتى
اآلن .تعرب األستاذة املتفرغة في الكلية
وف ــاء ن ــون ع ــن اع ـت ـقــادهــا ب ــأن املعنيني
يتهربون مــن عقد الجمعية العمومية
ك ــي ال يـفـتـضــح أم ــره ــم ،إذ سـيـعـمــد كل
منهم الى إلقاء املسؤولية على اآلخر.
ص ـح ـي ــح أن م ـ ــا حـ ـص ــل م ـ ــع ال ـع ــري ـب ــي
ّ
كــان ش ــرارة االع ـت ــراض ،إال أن القضية،
ب ـح ـس ــب ن ـ ـ ــون ،ت ـت ـخ ـط ــى وضـ ـعـ ـه ــا فــي
اإلطار الشخصي وتصويرها على أنها
تتعلق بسحب ساعات بعض األساتذة
أو تعديلها في فرع واحد أو كلية واحدة
م ــن ك ـل ـيــات ال ـجــام ـعــة« ،ف ـتــواص ـل ـنــا مع
زمــاء لنا في فــروع أخــرى لكلية العلوم
وفي كليات أخرى في الجامعة يظهر لنا
ّ
بأن ما يحصل نهج متبع في كل مكان،
وتجري حاليًا محاولة تعميم حركتنا
على كــل الجامعة ومللمة األســاتــذة غير
ً
املـحـظـيــن» .م ــاذا يحصل ف ـعــا؟ يشرح
امل ـع ـت ــرض ــون ك ـي ــف ي ـت ــم ال ـت ــوق ـي ــع عـلــى
إدخ ـ ــال أس ــات ــذة ج ــدد وت ــوزي ــع أنـصـبــة
فـ ــي بـ ـع ــض األق ـ ـ ـسـ ـ ــام ،مـ ــن دون إعـ ــان
لـلـشــواغــر أو املـ ــرور عـلــى ل ـجــان علمية
تــدرس طلباتهم وقبل موافقة املجالس
األكاديمية أو حتى دراسة َ
السير الذاتية
ل ـهــم ف ــي اج ـت ـم ــاع ــات قــانــون ـيــة ملجلس
الـقـســم ال ــذي س ـيـ ّ
ـدرســون فـيــه .وتــوضــح
ّ
نون أنــه تم إدخــال هذا العام  17أستاذًا
جديدًا إلــى فــرع زحلة وحــده ،وأكثر من
 25أسـتــاذًا فــي غضون سنتني ،ب ـ  24أو
 60ســاعــة .الــافــت مــا تقوله نــون لجهة
معالجة املشكالت باملفرق ،عبر «إرضاء»
األستاذ بكم ساعة من جهة أو تهديده
ب ــأن ه ـنــاك م ـئــات امل ـل ـفــات ال ـتــي تنتظر

التعاقد ،إذا لم يرضخ لألمر الواقع.
ما حصل مع العريبي حصل أيضًا في
العام الجامعي املاضي مع األستاذة في
قـســم الـفـيــزيــاء عـلــوم ع ــودة ،إذ سحبت
م ـن ـهــا س ــاع ــات ك ـث ـي ــرة ب ـع ــد حــرمــان ـهــا
مــن الـتـفــرغ فــي عــام  ،2012رغــم م ــرور 9
سنوات على تعاقدها مع الكلية.
ف ــي امل ـق ــاب ــل ،يـقـلــل رئ ـيــس ق ـســم الـعـلــوم
ال ـت ـط ـب ـي ـق ـيــة ي ــوس ــف األت ـ ـ ــات م ــن حـجــم
االعـ ـ ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـ ــراض ،إذ ي ـ ـض ـ ـعـ ــه ف ـ ـ ــي خ ــان ــة
التحريض الطائفي واملذهبي الذي يقوم
به أحد أعضاء مجلس القسم وهو خالد
الصميلي ،الــذي يريد أن ُيدخل أساتذة
مــن مناطق معينة ومــن غير متخرجي
الـجــامـعــة الـلـبـنــانـيــة .أم ــا بــالـنـسـبــة إلــى

مدير الفرع:
لسنا مجلسًا مليًا
وقراراتنا تتخذ باإلجماع

الـ ـع ــريـ ـب ــي فـ ـ ــاإلجـ ـ ــراء بـ ـحـ ـق ــه ،ي ـس ـت ـنــد،
بـحـســب األتـ ــات ،إل ــى تعميم ص ــادر عن
الرئيس السابق للجامعة عدنان السيد
ح ـســن ،وي ـنــص ع ـلــى "أن ال يــزيــد عــدد
الساعات السنوية املسندة للمتعاقدين
ل ـل ـت ــدري ــس ب ــال ـس ــاع ــة ع ـل ــى  300ســاعــة
لألستاذ الــواحــد فــي مجموع الــوحــدات
الجامعية" ،في حني أن مجموع الساعات
التي ّ
يدرسها العريبي في كليات العلوم
وال ـص ـحــة واآلداب وال ـع ـلــوم اإلنـســانـيــة
يوازي  675ساعة .هنا يوضح العريبي

مسرح

أخبار

المفقودون والمخفيون قسرًا:
الجرح الذي لم يلتئم
فيفيان عقيقي
خالل  26عامًا ،لحقت فترة الحرب
ّ
ّ
الجمعيات
اللبنانية ،بقيت بعض
ّ
املحلية وأهالي املفقودين ،حصرًا،
يـ ـط ــالـ ـب ــون بـ ــال ـ ـعـ ــدالـ ــة ألب ـن ــائ ـه ــم
وكشف مصيرهم ،إن كانوا أحياء
ف ـي ـعــودون إلـيـهــم ،وإن تــوفــوا بــأن
يـحـصـلــوا عـلــى قـبــر ل ـهــم .بـعــد 26
عــامــا م ــن ال ـن ـضــال م ــا زالـ ــت النية
الـ ـسـ ـي ــاس ـ ّـي ــة إلن ـ ـه ـ ــاء ه ـ ـ ــذا امل ـل ــف
مفقودة ،وما زالت قضية املعتقلني
واملخفيني قسرًا واملفقودين تراوح
مكانها .لكن اإلصــرار ،أو باألحرى
األم ـ ـ ـ ــل ،ب ـم ـع ــرف ــة م ـص ـي ــر 17419
مواطنًا لبنانيًا ،لم يمت.
انطالقًا من ضرورة إحقاق العدالة
االن ـت ـق ــال ـ ّـي ــة ،ع ــرض ــت م ـنــى مــرعــي
ن ـصــا م ـســرح ـيــا ب ـع ـن ــوان "بـهـيــدي
ّ
جمعية
اللحظة بالذات" من تنظيم
"لــوغــوس" ،حــول قضية املفقودين
واملـ ـخـ ـفـ ـي ــن قـ ـ ـسـ ـ ـرًا ،ف ـ ــي م ــدرس ــة
الحبل بــا دنــس فــي الجعيتاوي.
ّ
حقيقية
يستند العرض إلى وقائع
تدور أحداثها في أماكن وتواريخ
ّ
م ـخ ـت ـل ـفــة ،وك ــلـ ـه ــا ل ـه ــا دالالت ـ ـهـ ــا،
بـعـضـهــا ع ــن ال ـع ـثــور ع ـلــى مـقــابــر
ّ
جماعية وأخرى عن أحداث خطف
تـكـ ّـررت خــال الـحــرب وغـيــرهــا من
أخـبــار صـحــف ووقــائــع لــم توصل
ّ
إلــى معالجة جـ ّ
ونهائية لهذا
ـديــة
امل ـ ـلـ ــف ،ل ـت ـع ــود دائ ـ ـمـ ــا إل ـ ــى م ـكــان
ّ
جماعية
واح ــد ،عـبــارة عــن مقبرة
ّ
فـ ــي أطـ ـ ـ ــراف بـ ـل ــدة ع ـي ـت ــا ال ـف ــخ ــار
فــي أح ــد امل ــراك ــز الـســابـقــة لتنظيم
ح ــرك ــة ف ـت ــح – امل ـج ـل ــس الـ ـث ــوري،
وت ـ ـض ـ ـ ّـم جـ ـثـ ـت ــن ،األول ـ ـ ـ ـ ــى ألل ـي ــك

ّ
ّ
لـ"األخبار" أنــه ال ينفك يبلغ إدارة الفرع
بــأنــه مستعد لـتــرك الكليتني األخــريــن
وح ـص ــر ن ـصــابــه ال ـ ــذي ي ـخ ـ ّـول ــه الـتـفــرغ
في كلية العلوم حيث اختصاصه (250
ّ ّ
ساعة على األقــل) ،إل أن اإلدارة ال تقدم
له هذه الضمانة سلفًا ،ما يجعله يعيش
قلقًا يضطره إلــى اللهاث وراء ساعات
في مكان آخر ،وما حصل هذا العام دليل
على أن "قلقي مبرر".
ابراهيم
الفرع
مدير
من جهته ،لم ينف
ّ ّ
بــومـلـهــب ع ــدم إع ــان ال ـشــواغــر ،إل أنــه
ّ
ي ــوض ــح أن األس ـ ــات ـ ــذة امل ـس ـت ـع ــان بـهــم
حديثًا أت ــوا إلينا مــن كليات أخ ــرى في
الجامعة وخضعوا للجان العلمية فيها.
ويلفت إلى أن مجلس الفرع الذي يوافق
على التعاقد هو مجلس أكاديمي وليس
ّ
مجلسًا مليًا ،ويأخذ قــراراتــه باإلجماع
ول ـي ــس بــال ـت ـصــويــت .وي ـع ــزو بــومـلـهــب
التأخير في توزيع املــواد واألنظمة إلى
ورشة إصالح املناهج.
ال يــوافــق املـعـتــرضــون عـلــى ه ــذا الـكــام
«ف ـمــن تــابــع تـعــديــل امل ـنــاهــج وامل ـق ــررات
ي ـع ـلــم أن آخـ ــر ال ـت ـع ــدي ــات ع ـلــى بعض
املـ ـ ــواد ،وه ــي طـفـيـفــة ،كــانــت ف ــي أواخ ــر
شهر آب ،وكــان هناك متسع مــن الوقت
لتوزيع األنصبة واملواد".
أم ــا الـصـمـيـلــي ف ـقــد ان ـح ـصــر اع ـتــراضــه
على عــدم دعوته إلــى اجتماعات القسم
م ـنــذ ت ـس ـلــم األتـ ـ ــات رئ ــاس ـت ــه ف ــي بــدايــة
ال ـع ــام ال ــدراس ــي امل ــاض ــي ،وت ـح ــدث عن
أخ ــذ أس ــات ــذة ج ــدد ف ــي مـ ــادة اإلح ـصــاء
ال ـ ـتـ ــي يـ ـ ّ
ـدرس ـ ـهـ ــا مـ ـن ــذ  21عـ ــامـ ــا وه ــو
الوحيد املتخصص من أعضاء مجلس
القسم في هذا املجال ،من دون تسليمه
َ
السير الذاتية لألساتذة الــذيــن أدخلوا
منذ الفصل الـثــانــي فــي السنة املاضية
والـ ـفـ ـص ــل الـ ـح ــال ــي مـ ــن دون م ـعــرف ـتــه
وموافقته.

ك ــول ـي ــت ال ـص ـح ــاف ــي ال ـبــري ـطــانــي
الــذي اختطف عام ّ ،1986والثانية
لعسكري ببدلة مــرقـطــة لــم تعرف
هـ ــوي ـ ـتـ ــه ح ـ ـتـ ــى ال ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــوم .ف ــدفـ ـن ــت
الـسـلـطــات الـبــريـطــانـ ّـيــة مــواطـنـهــا
ّ
وكرمته ،فيما بقيت الجثة الثانية
التي رافقته لـ 23عامًا تحت األرض
مـ ـجـ ـه ــول ــة ال ـ ـهـ ـ ّ
ـويـ ــة بـ ـح ـ ّـج ــة ع ــدم
ن ــكء ال ـجــراح وحـفــاظــا عـلــى السلم
األهلي.
ك ــان مــن املـفـتــرض حـضــور رئيس
جـ ـمـ ـع ـ ّـي ــة "س ـ ــولـ ـ ـي ـ ــد" غ ـ ـ ـ ــازي عـ ــاد
لـتـكــريـمــه عـلــى ن ـضــال أطـلـقــه منذ
عام  1989لكشف مصير املفقودين،
ّ
ّ
إل أن املـ ـ ــرض الـ ـ ــذي ت ـمــل ـكــه مـنــذ
أســابـيــع ح ــال دون ذل ــك .رغ ــم ذلــك
ُ
لم يخل النقاش الــذي تال العرض
ص ـ ـ ـ ـ ــرار أه ـ ــال ـ ــي املـ ـفـ ـق ــودي ــن
م ـ ــن إ ُ
عـ ـل ــى املـ ـط ــالـ ـب ــة ب ـم ـع ــرف ــة مـصـيــر
أبنائهم وأقاربهم ،رغم دعوة أحد
الـحــاضــريــن لـهــم لنسيان املــاضــي
وف ــق مـبــدأ "عـفــا الـلــه عـ ّـمــا مـضــى"،
ّ
يؤكد هؤالء أن "ال ّ
نية لهم لالنتقام،
ّ
ّ
وأن املـطــالـبــة ح ــق م ـقــدس لـهــم ،لم
يردعهم شيء عنه حتى خالل فترة
ّ
السورية وفترة االحتالل
الوصاية
اإلسـ ــرائ ـ ـي ـ ـلـ ــي" .وبـ ـحـ ـس ــب رئ ـي ــس
املــركــز الـلـبـنــانــي لـحـقــوق اإلنـســان
وديـ ـ ـ ــع األس ـ ـمـ ــر "امل ـ ـط ـ ـلـ ــوب إرادة
ّ
سياسية ّ
ّ
ّ
القضية
جدية لحل هذه
ّ
والطريقة األسرع تكمن إما بإقرار
املرسوم ّ
املقدم إلى مجلس الوزراء
ّ
من شكيب قرطباوي حــول قضية
امل ـف ـقــوديــن وامل ـخ ـف ـيــن ق ـس ـرًا عــام
ـروع القانون
 ،2011أو بــإقــرار مـشـ ّ
امل ـ ـقـ ـ ّـدم إل ـ ــى م ـج ـل ــس ال ـ ــن ـ ــواب مــن
ال ـن ــائ ـب ــن غـ ـس ــان م ـخ ـي ـبــر وزي ـ ــاد

ال ـق ــادري ع ــام  ."2015فـيـمــا اعتبر
م ــؤس ــس ج ـم ـعـ ّـيــة ل ــوغ ــوس زي ــاد
ّ
تاريخية مع
عبس أن "هناك فرصة
انطالقة العهد الجديد مع رئيس
ج ـم ـه ـ ّ
ـوري ــة ل ـط ــامل ــا كـ ــان م ــن أك ـثــر
ّ
امللتزمني بقضية املخفيني قسرًا،
وتـشـكـيــل حـكــومــة وح ــدة وطـنـ ّـيــة،
إلق ـ ـ ـفـ ـ ــال املـ ـ ـل ـ ــف بـ ـع ــد م ـع ــال ـج ـت ــه،
وتـشـكـيــل الـهـيـئــة الـعـلـيــا ملـتــابـعــة
ّ
قضية املخفيني قسرًا ،وإنشاء بنك
ال ـ ــ ،DNAواسـتـبــدال وثيقة الــوفــاة
للمخفيني بوثيقة تتركهم أحياء،
لـتـشــريــع وج ــوده ــم فــي املـعــامــات
ّ
القانونية وتشريع البحث عنهم
ومعرفة مصيرهم".
ال اع ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــراف ب ـ ــاألخـ ـ ـط ـ ــاء إذًا ال
م ـصــال ـحــة .ال ت ــوب ــة إذًا ال غ ـف ــران.
ال ك ـش ــف عـ ــن م ـص ـي ــر امل ـف ـق ــودي ــن
وامل ـخ ـف ـيــن وامل ـع ـت ـق ـلــن ق ـس ـرًا إذًا
ال س ـ ـلـ ــم .ال عـ ــدالـ ــة إذًا ال سـ ــام،
سكتت أص ــوات املــدافــع
حتى ولــو
ُّ
والراجمات ،وفككت حواجز القتل
وال ـ ـخ ـ ـطـ ــف عـ ـل ــى ال ـ ـهـ ــويـ ــة .وه ـ ــذا
ليس من بــاب نكش املاضي ونكء
ٌ
الـ ـج ــراح ،وإن ـم ــا ه ــو ف ـع ــل بــديـهــي
ّ
في كــل الــدول التي شهدت حروبًا
أه ـ ـلـ ـ ّـيـ ــة ،وأن ـ ـ ـشـ ـ ــأت ل ـ ـجـ ــان ع ــدال ــة
وح ـق ـي ـق ــة وم ـص ــال ـح ــة ل ــاع ـت ــراف
باألخطاء والجرائم وجبر األضرار
واالعـ ـت ــذار مــن الـضـحــايــا وتـكــريــم
الشهداء وكشف مصير املفقودين
ّ
ت ـم ـه ـي ـدًا ل ـل ـت ـطــلــع إلـ ــى املـسـتـقـبــل.
ً
استثناء نظرًا إلرثه
ولبنان ليس
املثقل بانتهاكات حقوق اإلنسان
وال ـقــانــونــن ال ــدول ــي واإلن ـســانــي،
وط ـ ــامل ـ ــا ه ـ ـنـ ــاك  17419مـ ـفـ ـق ــودًا
ومخفيًا قسرًا.

عمال «اإليدين روك» يعتدون
على ناشطين في الرملة البيضا
ُ
ت ـع ـ ّـرض ع ــدد م ــن ال ـنــاش ـطــن املـعـتـصـمــن عند
ش ــاط ــئ ال ــرم ـل ــة ال ـب ـي ـضــا ،ح ـيــث ت ـج ــري أع ـمــال
ً
الجرف والردم استكماال ملشروع "اإليدين روك"،
أم ــس ،لـلـضــرب عـلــى يــد عـ ّـمــال الــورشــة القائمة
هـنــاك .وذلــك بعد إشـكــال حصل بــن الناشطني
والعاملني على خلفية ُمطالبة الناشطني "بعدم
رمــي ُمخلفات الــردم
على العقارات التابعة
لـ ــأمـ ــاك ال ـع ـمــوم ـيــة
ال ـ ـ ـب ـ ـ ـحـ ـ ــريـ ـ ــة" .يـ ـق ــول
امل ـ ـ ـحـ ـ ــامـ ـ ــي واصـ ـ ـ ــف
حـ ــركـ ــة ف ـ ــي اتـ ـص ــال
م ـ ــع "األخـ ـ ـ ـ ـب ـ ـ ـ ــار" ،إن
ال ـ ـنـ ــاش ـ ـطـ ــن الـ ــذيـ ــن
لـ ـ ـ ّـبـ ـ ــوا دعـ ـ ـ ـ ــوة ح ـم ـلــة
"ب ــدن ــا ن ـحــاســب" الــى
االعـ ـت ــراض واالح ـت ـج ــاج ف ــي امل ــوق ــع ،طـلـبــوا من
عدم التعدي على امللك العام البحري "عند
العمال ّ
الشق املتعلق بــاألمــاك العمومية" ،الفتًا الــى أن
ّ
الـنــاشـطــن "ل ــم يـتــدخـلــوا بــالـعـقــارات الـتــي ُيــزعــم
أنها ملك خــاص ،والتي يجري عليها املشروع".
ّ
ّ
التعديات التي يقصدها الناشطون تتمثل برمي
ً
مـخـلـفــات األعـ ـم ــال ع ـلــى ال ـش ــاط ــئ ،ف ـض ــا عن
"تجاوزهم التراخيص التي ّ
حددت لهم املساحات
الواجب إشغالها" ،على ّ
حد تعبير حركةُ .يضيف
ّ
األخير أن هناك ناشطًا تعرض إلصابة في عينه،
الفتًا الى أن هناك ملفات قضائية ستتابع لدى
ال ـق ـضــاء تـتـعـلــق بـمـلــف األمـ ــاك ال ـعــامــة عمومًا
وم ـل ــف االع ـ ـتـ ــداء ع ـلــى ال ـنــاش ـطــن خ ـصــوصــا.
وت ـســاءل حــركــة عــن دور م ـفــرزة الـشــواطــئ في
لجم الـتـعــديــات على الـشــاطــئ بـهــذا الـشـكــل .من
جهتها ،دعت حملة "بدنا نحاسب" الى اعتصام
اليوم أمــام موقع املـشــروع ،عند السابعة مساء،
احتجاجًا على التعديات التي يشهدها الشاطئ.

