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متفرقات
ّ
مشوقًا.
ق��د يكون م��ا ح��دث أم��ام العدلية
يبعث على األم��ل .لكن ،إذا ما نظرنا إلى
م �ش��اري��ع ال� �ق ��وان�ي�ن امل �ك��دس��ة ف ��ي أدراج
امل �ج �ل �س�ين ال �ن �ي��اب��ي وال � � � ��وزاري ،سنفقد
حينها األم��ل .ففي شباط امل��اض��ي ،تقدم
وزي��ر ال�ع��دل شكيب ق��رط�ب��اوي بمشروع
ح ��ول إل �غ��اء ع�ق��وب��ة اإلع � ��دام إل ��ى مجلس
ال� ��وزراء .م��رت ثمانية أش�ه��ر ،ول��م يطرح
امل �ش��روع ل�ل�م�ن��اق�ش��ة ،ال ب�س�ب��ب اس�ت�ق��ال��ة
الحكومة ،في آذار ،بعد شهر من طرحه.
ض � ّ�ب س��ري�ع��ًا ،ك�م�ش��اري��ع ك�ث�ي��رة س��اب�ق��ة،
ب��دأت�ه��ا الحملة ب�م�ش��روع ق��ان��ون م��ا قبل
ال�ع��ام  2000إل��ى املجلس النيابي ،وآخ��ر
للنائب إيلي كيروز وثالث تقدم به عشرة
ن ��واب ف��ي ال �ع��ام  2008وغ �ي��ره��م ال�ك�ث�ي��ر.
وجميع هذه القوانني لم تطرح للمناقشة.
وقد يصبح السبب مفهومًا أكثر ،عندما
نعرف أن الدولة اللبنانية ال تزال واحدة
من الدول القليلة جدًا التي جمدت عقوبة
اإلع� � ��دام ول ��م ت �ل �غ �ه��ا .وإن ك��ان��ت ال��دول��ة
ً
أقرت تعديال لقانون تنفيذ العقوبات في
ال �ع��ام  ،٢٠١١ب�ح�ي��ث م�ن��ح ق��اض��ي تنفيذ
ال �ع �ق��وب��ات ح��ق ت �ح��وي��ل ع �ق��وب��ة االع� ��دام
ال � ��ى ال �س �ج ��ن امل� ��ؤب� ��د ،ش � ��رط ارت �ب��اط �ه��ا
بحسن السلوك والتعويضات الشخصية
واعالم اهل الضحية ،إال أن هذا التعديل
ل��م ي�ط�ب��ق ب�ع��د ب�ح��ق ه ��ؤالء امل�ح�ك��وم�ين،
والبالغ عددهم  54محكومًا.
ب��رغ��م ه ��ذا ال��واق��ع ال �ث��اب��ت ع�ل��ى ح��ال��ه من
الجمود« ،ال بد من النضال» ،قالت أوغاريت
يونان ،ممثلة الحملة الوطنية في املؤتمر
الصحافي الذي عقد أمس في إحدى قاعات
املحكمة في قصر العدل .يونان ،ومجموعة
م��ن ال�ن��اش�ط�ين ال��ذي��ن ب ��دأوا ق�ب��ل  16عامًا
هذا النضال ،ال يزالون في البداية ،إذ ليس
م��ن السهولة بمكان إق�ن��اع ال �ن��اس .فكيف
ستقنع أه��ال��ي الضحايا ب��أن الجريمة ال
تلغى بجريمة أخرى؟
ً
ل �ي ��س س � �ه �ل�ا .ل� �ك ��ن ،ل� ��و اس �ت �ن ��د ه � ��ؤالء،
وال��دول��ة معهم إل��ى األس ��اس ال��ذي يقول
إن«ال�ج��ري�م��ة ال ت�ع��ال��ج بجريمة أخ ��رى»،

ل �ك��ان ال ��وص ��ول إل ��ى إل �غ��اء ال �ع �ق��وب��ة أم��ر
م �ف��روغ م�ن��ه .ث�م��ة ح��اج��ة إل��ى اإلق �ن��اع «ال
تتحقق ب�ف�ت��رة ق�ي��اس�ي��ة» ،ت�ت��اب��ع ي��ون��ان.
ول�ل�إق� �ن ��اع وس ��ائ ��ل ،م �ن �ه��ا أن «ال �ق �ت��ل ال
ً
يلغي ال�ج��ري�م��ة إن�م��ا يلغي ق��ات�ل�ا» .وم��ا
تفعله ال��دول��ة بتطبيقها حكومة اإلع��دام
ال يصنع العدالة .فهي تقتل .يعني أنها
تفتعل ج��ري�م��ة ...وجريمتان ال تصنعان
عدالة .هكذا ،يقول وليد صليبي.
باختصار ،عندما تقتل الدولة ال تعالج.
ول�ه��ذا ال�س�ب��ب ،ثمة ح��اج��ة م��اس��ة لنسف
ال ��وه ��م «ال � ��راس � ��خ» ،ب ��أن ث �م��ة راب� �ط ��ًا بني
عقوبة اإلع��دام وتخفيف نسبة الجريمة.
وفي هذا اإلطار ،يشير وزير العدل شكيب
ق��رط �ب��اوي إل ��ى أن ال �ت �ج��ارب «أث �ب �ت��ت أن
ً
ال�ع�ك��س ه��و ال�ص�ح�ي��ح ،ف�ف��ي ك �ن��دا م�ث�لا،
عام واحد
انخفضت نسبة الجريمة بعد ٍ
من إلغائها عقوبة اإلع ��دام» .وه��ذا ثابت

الخطأ القضائي عندما
يحدث ال يحتمل التصحيح

في أماكن أخ��رى ،وقد تكون إيطاليا هي
ال��دل �ي��ل ،وه��ي ال��دول��ة األول ��ى ال�ت��ي ألغت
ال�ع�ق��وب��ة .ث�م��ة أم�ث�ل��ة أخ ��رى ،ف��ي امل�ق��اب��ل،
تكساس األميركية مثال .هذه املدينة التي
يكثر «م�ج��رم��وه��ا» ب�ق��در م��ا ت�م��ارس هي
فعل القتل.
وال ي�ق��ف اإلق �ن��اع ع�ن��د ه��ذا األم ��ر ،فهناك
الكثير م��ن األس �ب��اب ،لعل أهمها مسألة
«ال �ح��ق ب��ال�ح�ي��اة ال �ت��ي ه��ي أول ح��ق من
حقوق اإلنسان والتي هي فوق القانون».
ومن هنا ،تأتي حاجة ماسة أخرى «ألن ال

تكون صالحية القتل في يد أحد» .وربما،
م��ن أع �ط��ى ال�ح�ي��اة ه��و األج� ��در ب��أخ��ذه��ا،
ً
وال يمكن أن ت��ؤخ��ذ ب�م��رس��وم .ه��ذا أوال،
أم ��ا ث��ان �ي��ًا ،ف �ه��ي ال �ت��ي ت�ت�ع�ل��ق ب��أس�ب��اب
ال�ج��ري�م��ة ،وق��د ت�ك��ون اس�ب��اب��ًا اقتصادية
او اج�ت�م��اع�ي��ة او ن�ف�س�ي��ة وه ��ذه «ليست
م� �س ��ؤول� �ي ��ة ال� �ق ��ات ��ل وح � � � ��ده ،ه� ��ي أي �ض��ًا
مسؤولية املجتمع والدولة» .ولذلك ،على
الجميع تحملها .هذا ما تقوله يونان.
وعلى هذا األساس ،مطلوب إلغاء العقوبة.
وه��ذا ال يعني «أن�ن��ا ال ن��رف��ض الجريمة
ب��ل ن��رف��ض معالجتها بجريمة أخ ��رى».
ت�ق��ول منسقة النشاط ه�لا أب��و ع�ل��ي .هل
ت �ع��رف��ون م��ا ال ��ذي ي�ع�ن�ي��ه ه ��ذا التعبير؟
ي�ع�ن��ي ب��أن��ه ب �ق��در ال �ح��زن ع�ل��ى ال�ج��ري�م��ة
األول��ى ،يجب أن يكون الرفض للجريمة
الثانية راسخًا .وق��د يسأل البعض كيف
ن�ق�ت��ص م��ن ق��ات�ل�ي�ن��ا؟ وس�ي�ك��ون ال �ج��واب
«ب��ال �ق��ان��ون ،وه �ن ��اك س �ب��ل ك �ث �ي��رة منها
السجن املؤبد واألشغال الشاقة .»...هذه
ك �ل �ه��ا ت �ب �ق��ى أف� �ض ��ل م ��ن اإلع � � ��دام ل�س�ب��ب
واض��ح ..أن مراسيم اإلع��دام هي مراسيم
قضائية ـ�ـ ب�ش��ري��ة .واألخ �ي��رة ق��د تحتمل
الخطأ ،وهو ما ال يمكن تصحيحه .فماذا
لو تبني بعد وق��ت من امل��وت أن «املجرم»
ك��ان بريئًا؟ كيف ن�ع��ود ع��ن خطئنا؟ هل
يوقظ االعتذار املوتى؟
ل�ك��ل ه ��ذه األس �ب ��اب« ،ال ل�ل�إع ��دام» ،تقول
س� �ف� �ي ��رة االت� � �ح � ��اد األوروب � � � � ��ي أن �ج �ل �ي �ن��ا
إي�خ��ورس��ت .سفيرة االت�ح��اد ال��ذي وضع
ش��رط��ًا ل�ق�ب��ول ال� ��دول ف��ي م�ن�ظ��وم�ت��ه ب��أن
تكون ملتزمة بإلغاء عقوبة اإلعدام .وهو
م��ا ش��دد عليه املحامي الفرنسي ريشار
س�ي� ّ
�دي��و ال��راف��ض ب�ق��وة ل�لإع��دام «ال ��ذي ال
ينال إال من الفقراء».
وللصغار الذين شاركوا في الدعوة إللغاء
اإلع�ل�ام آراء ،منهم م��ن ت�لاه��ا على املنبر
م��ؤك �دًا ع�ل��ى ال ��دع ��وة .وم�ن�ه��م م��ن كتبها
رس��ال��ة للمحكومني وأودع �ه��ا الصندوق
علها تصل إلى هناك .إلى املكان ال��ذي ال
يصله النور.

ّ
«اللبنانية»
إضراب في إدارة أعمال
قررت الهيئات الطالبية في كلية إدارة األعمال والعلوم االقتصادية في
ابتداء من االثنني  21الجاريّ ،
ً
ملوحة بخطوات
الجامعة اللبنانية اإلضراب
تصعيدية إذا لم يتم التجاوب مع مطالب طالب املاستر.
وكانت الهيئات قد ناقشت الربط بني اإلجازة واملاستر ،فتوافقت على إلغاء
امتحان الدخول املقرر لالنتقال إلى مرحلة السنة األولى ماستر إلى السنة
الثانية ماستر مهني ،االنتقال من اإلجازة إلى املاستر عبر الترفيع التلقائي
للطالب على أساس معدل  10من  ،20والسماح لهم بمتابعة دراسة السنة
الثانية ماستر مهني من دون شروط ،االنتقال من مرحلة السنة األولى
ماستر إلى السنة الثانية ماستر بحثي عبر امتحان دخول.

عيدية املدارس الكاثوليكية
عشية عيد األضحى ،أعلن أمني عام املدارس الكاثوليكية األب بطرس عازار
أن املدارس الكاثوليكية تتجه إلى إعطاء املعلمني زيادة غالء املعيشة في آخر
الشهر الجاري أسوة بزمالئهم في املدارس الرسمية .وقال لـ«األخبار» ّإن
«القرار أتى نتيجة التوافق بني املدارس ونقابة املعلمني برعاية البطريرك بشارة
الراعي ،وسنترك إلدارات املدارس أن تشرح للجان األهل الخطوة ،وخصوصًا
ّأن البعض من هذه اللجان ّ
يتفهم القرار والبعض اآلخر يتساءل ،لكن بني أن
يبقى الطالب في الشارع وبني أن تتحقق العدالة بني شرائح املعلمني ،رغم كل
التحديات الخاصة تحديدًا في املدارس املجانية ،فقد اخترنا الخيار الثاني
ونرجو التوصل إلى الصيغ املطلوبة في هذا املجال» .وكان عازار قد ّ
حدد
عطلة عيد األضحى في املدارس الكاثوليكية بيومي الثالثاء واألربعاء.

طالب القوات :نريد هندسة كيميائية
في الفروع الثانية
طالبت مصلحة الطالب في القوات اللبنانية في دائرة الجامعة اللبنانية
رئاسة الجامعة والحكومة الحالية بإدراج اختصاص «بتروشيمي» في
كليات الفروع الثانية أسوة بباقي الفروع ،إذ قررت رئاسة الجامعة إدراج
املادة في كلية العلوم ـ الفرع األول في الحدث وكلية الهندسة ـ الفرع األول
ُ
في طرابلس والفرع الثالث في الحدث ،من دون أن تدرج هذه املادة في أي
من كليات الفرع الثاني .وطلبت الدائرة توضيحًا لهذه الخطوة ،لكي تبقى
الجامعة اللبنانية جامعة كل اللبنانيني من دون تمييز.
(األخبار ،وطنية)

عامة
امالك ّ

منشآت النفط في البدّاوي تتحوّل إلى مقبرة
عبد الكافي الصمد
م �ط �ل��ع ال �ش �ه��ر ال � �ج� ��اري ،أق � ��دم م��واط �ن��ون
لبنانيون وسوريون ،بعضهم مسلح ،على
هدم السور الخارجي ملنشآت نفط طرابلس
امل��وج��ودة ف��ي ال �ب��داوي ،بعرض يصل إلى
ستة أمتار .وقاموا عنوة بتحويل جزء من
هذه املنشآت إلى مقبرة .دفنوا فيها امرأة
س��وري��ة ن��ازح��ة م�ت��وف��اة ،وع�م��دوا قبل أي��ام
إلى دفن امرأة أخرى فيها.
ق �ض �ي��ة االع� � �ت � ��داء ع �ل ��ى م �ن �ش ��آت وام �ل��اك
ع��ام��ة ،بهذا الشكل ،نالت قسطًا كبيرًا من
االه �ت �م��ام وامل �ت��اب �ع��ة .وح �س��ب امل�ع�ل��وم��ات
امل �ت��واف��رة ف��إن امل��دي��ر ال �ع��ام ملنشآت النفط
في طرابلس والزهراني سركيس حليس،
أج ��رى ات �ص��االت ب��وزي��ر ال��داخ �ل �ي��ة م ��روان
شربل وبمخفر درك التعتور املوجود داخل
امل �ن �ش��آت ،وض �ب��اط ف��ي ال�ج�ي��ش اللبناني
م��وج��ودي��ن داخ ��ل امل�ن�ش��آت وق��رب�ه��ا حيث
يوجد حاجز للجيش ،من أجل منع التعدي
على املنشآت ،إال أن أحدًا لم يتدخل لوقف
ال �ت �ع��دي��ات وإع � � ��ادة ب �ن��اء ال� �س ��ور ،ب�ع��دم��ا
تضاربت املعلومات ل��دى ك��ل ط��رف ع��ن أن
ب�ل��دي��ة ال �ب��داوي طلبت م��ن إدارة املنشآت
ق �ط �ع��ة أرض ل �ه ��ذه ال� �غ ��اي ��ة ،وأن م��واف �ق��ة
مبدئية أعطيت لها.
وك��ان وزي��ر الطاقة وامل �ي��اه ج�ب��ران باسيل
ّ
تبلغ باالعتداء ،وق��ام برفع كتابني إلى كل
من وزير الداخلية والبلديات وإلى رئيس
هيئة القضايا ف��ي وزارة ال �ع��دل ،أبلغهما
ب��ال �ح��ادث��ة ال �ت ��ي ت �م��ت «دون ح �س �ي��ب أو
رقيب» ،معتبرًا أن «االعتداء يشكل سابقة
ً
واعتداء فاضحًا على أمالك الدولة
خطيرة
الخاصة وعلى مرفق ع��ام ح�ي��وي ،خاصة
وأن وزارة ال �ط��اق��ة وامل �ي ��اه ه��ي ف��ي ص��دد
إعادة تأهيل املنشآت وإنشاء ّ
مجمع نفطي

ك�ب�ي��ر ،وأن م�ث��ل ه ��ذا االع �ت ��داء ال�س��اف��ر من
شأنه أن يعرقل عمل الوزارة».
وط � �ل� ��ب ب ��اس � �ي ��ل م � ��ن وزي � � � ��ر ال ��داخ� �ل� �ي ��ة
«ال�ت��دخ��ل ب��ال�س��رع��ة وإج� ��راء ال�ل�ازم لرفع
ه � ��ذا ال� �ت� �ع ��دي ع� ��ن امل � �ن � �ش ��آت ،م �ح��اف �ظ��ة
وص ��ون ��ًا ل �ه��ذا امل ��رف ��ق ال� �ع ��ام ال �ح �ي��وي»،
ب�ي�ن�م��ا ط �ل��ب م��ن رئ �ي��س ه�ي�ئ��ة ال�ق�ض��اي��ا
«اتخاذ صفة االدع��اء الشخصي وتقديم
ش�ك��وى ج��زائ�ي��ة ض��د أي شخص يظهره

ً
ً
التحقيق فاعال أو محرضًا أو متدخال».
ينفي رئيس بلدية البداوي حسن غمراوي
م �س��ؤول �ي �ت��ه ع ��ن ه� ��ذا االع� � �ت � ��داء .واوض� ��ح
ّ
«القصة بدأت عندما توفيت
لـ«األخبار» أن
امرأة من النازحني السوريني في البداوي،
ولم يعرف أهلها أين يدفنونها ،فقاموا بعد
تشاور بينهم وبني بعض األهالي بدفنها
في العقار رق��م  105داخ��ل املنشآت مجاور
لألوتوستراد الدولي ،وهو عقار مهمل منذ

م��دة طويلة ،فكسروا س��وره ودف�ن��وا امل��رأة
داخله ،ثم دفنوا امرأة أخرى داخله بعد ذلك
بأيام».
ي�ق��ول غ �م��راوي إن��ه ي��رف��ض «ال�ت�ع��دي على
األمالك العامة ،أو القيام بأي خطوة تخالف
القانون» ،اال انه يبرر ما حصل «فماذا أفعل
ف��ي ه��ذه ال�ح��ال��ة ال�ت��ي ف��رض��ت نفسها أم�رًا
واق�ع��ًا أم��ام��ي ،ه��ل أواج ��ه األه��ال��ي بالقوة؟
وه��ل ن��دف��ن امل��وت��ى داخ ��ل ال�ب�ي��وت أو على

الوضع اإلنساني الدقيق جعلنا
السطوح؟
ّ
مضطرين أن نغض نظرنا عما يجري من
مخالفات».
يستغرب غمراوي كيف أن الدولة اللبنانية
«ال� �ت ��ي ع �ج��زت ع ��ن إي� �ج ��اد ح �ل��ول ملشكلة
ال� �ن ��ازح�ي�ن ال � �س� ��وري �ي�ن ،ت ��ري ��د م� ��ن ب �ل��دي��ة
ص �غ �ي��رة وض �ع �ي �ف��ة اإلم � �ك ��ان ��ات أن ت�ح��ل
قضيتهم ،وإذا حصل تقصير غير مقصود
منها ّ
تحملها املسؤولية؟» ،طالبًا «مجيء
فرق تفتيش إلى البداوي لتكشف وتعاين
ً
املشاكل التي نعانيها وأن ي�ج��دوا حلوال
ل �ه��ا ،ش ��رط أن ي�ع�م�ل��وا ع�ل��ى ت�ط�ب�ي��ق ه��ذه
ال�ح�ل��ول وت�ن�ف�ي��ذه��ا ،ال أن ي�ض�ع��وه��ا على
الورق ثم يغادروا».
وف � ��ي ال� �س� �ي ��اق ال� �ت� �ب ��ري ��ري ن� �ف� �س ��ه ،اش� ��ار
غ�م��راوي ال��ى «أن منشآت النفط تعرضت
في السنوات املاضية إلى عشرات التعديات
على أمالكها العامة ،فلماذا لم يروا إال هذه
امل�خ��ال�ف��ة ،ال�ت��ي ارت�ك�ب��ت ألس �ب��اب إنسانية
ول �ي ��س ألس� �ب ��اب ن�ف�ع�ي��ة أو ش �خ �ص �ي��ة؟»،
م�ت�ه�م��ا ال ��وزي ��ر ب��اس �ي��ل ب �ش��ن ح�م�ل��ة على
ب �ل��دي��ة ال� � �ب � ��داوي «س �ب �ب �ه��ا أن � ��ه ي �ت �ص��رف
ب�ك�ي��دي��ة ت�ج��اه�ن��ا ب�ع��د م��واق��ف ات�خ��ذن��اه��ا
ضد ق��رارات أصدرها بما يخص املنشآت،
يراع فيها أهالي
منها توظيفات داخلها لم ِ
البداوي» ،داعيًا إياه إلى أن «ينقل النازحني
السوريني إلى البترون لنراه كيف سيعالج
مشكلتهم ،بدل التنظير علينا من بعيد».
ّ
ورأى غ �م��راوي أن «ت ��رك امل�ش�ك�ل��ة ب�ل�ا ح��ل
واالكتفاء باملواقف اإلعالمية واتهام جهات
وأش �خ��اص بمخالفة ال �ق��ان��ون ،ه��ي نظرة
ق ��اص ��رة» ،وق � ��ال «راج �ع �ن��ا م �س��ؤول�ي�ن في
الدولة ووزراء من أجل مساعدتنا في قضية
استمالك قطعة أرض من أجل تحويلها إلى
مقبرة ،سواء من داخل املنشآت أو بالتعاون
مع البلديات املجاورة ،لكن بال نتيجة».

