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مجتمع وإقتصاد
قضاء

ّ
العسكرية في لبنان:
المحكمة
ّ

سجل قمعي

فيفيان عقيقي
الـ ـغ ــرض األس ـ ـ ــاس م ــن ف ـت ــح مـلــف
ّ
العسكرية ينطلق من كون
املحكمة
الحرية والعدالة هما أسمى القيم،
ُ
خصوصًا بعدما ترك لهذه الهيئة
ّ
االستثنائية ،بحكم الصالحيات
الـ ـت ــي أض ـي ـف ــت إل ـي ـه ــا ع ـل ــى م ــدى
عقود ،إمكان الخوض في قضايا
ال ينطبق عليها الطابع العسكري.
ه ـ ـ ـ ــذا ف ـ ـح ـ ــوى ك ـ ـت ـ ــاب «املـ ـحـ ـكـ ـم ــة
ال ـع ـس ـك ـ ّ
ـريــة وامل ـح ــاك ـم ــة ال ـع ــادل ــة:
ّ
إع ـ ـ ـ ـ ــادة ت ـ ـحـ ــديـ ــد ال ـ ـصـ ــاحـ ــيـ ـ ّـات»
للمحامي بول مرقص ،الذي وقعه
أمس في بيت املحامي.
سجل املحكمة العسكرية املناقض
للعدالة غني؛ منذ أشهر استدعت
ً
طفال في الثامنة من عمره بتهمة
ّ
«معاملة رج ــال األم ــن ب ـشــدة» ،من
دون أن ّ
تكبد نفسها عناء التأكد
من أن مثوله أمامها سببه تشابه
في األسماء .الظلم الذي ّ
تحمله ذاك
الطفل يضع العدالة الـصــادرة عن
هــذه املحكمة فــي مــوقــع الساقطة،
ّ
ويـ ـ ـش ـ ــك ـ ــك ف ـ ــي م ـ ـ ـ ــدى م ــاء مـ ـتـ ـه ــا
مـعــايـيــر ح ـقــوق اإلن ـس ــان ،وإب ـعــاد
تهمة «خدمة النظام» عنها ،نظرًا
إلى سجلها القمعي الطويل .ففي
 2001اس ـت ــدع ــت شـ ـب ــاب «ال ـت ـي ــار
الـ ـع ــون ــي» ل ـل ـم ـثــول أمـ ـ ــام قــوسـهــا
ً
بتهمة «إثـ ــارة ال ـن ـعــرات» ،وص ــوال
إلى سوق شباب «الحراك املدني»
في الصيف املاضي بتهمة «إثــارة
الفوضى» ،فيما هدفها ّ
كم األفواه
ّ
الحريات.
وقمع

محكمة مخالفة للدستور
خطوات لتفاديه ،وهنا املهزلة".
ّ
بــالـنـسـبــة إل ــى ح ــزب "ال ـك ـت ــائ ــب" ،ف ــإن
ُمالحظاته على ّ ملف النفايات ال تزال
"ثــاب ـتــة" ،وتـتـمــثــل فــي ال ـت ـســاؤل حــول
ُ ّ
الـفــريــق الـفـنــي ال ــذي يـجــب أن تشكله
وزارة الداخلية لإلشراف على اآلليات
ّ
الحالية لتنفيذ خطة النفايات ،كذلك
ال ـت ـس ــاؤل حـ ــول "م ـص ـي ــر" ال ــدراس ــات
ّ
ا ُل ـب ـي ـئ ـيــة امل ـت ـعــل ـقــة بـطـبـيـعــة امل ـطــامــر
وزارة البيئة
املـنـشــأة .تـقــول مـصــادر ُ
في هذا الصدد إنه تمت املباشرة في
إعـ ــداد ال ــدراس ــات الـبـيـئـيــة .ول ـكــن ،ما
ج ــدوى ال ــدراس ــات إن كــانــت األع ـمــال
فــي إنـشــاء املطمر قــد ب ــدأت؟ُ ومــا هي
ج ــدوى ال ـقــوانــن الـبـيـئـيــة امل ـلــزمــة إن
ك ــان ي ـجــري تـجــاهـلـهــا واإلبـ ـق ــاء على
شكليتها؟

ح ــارة الـتـنــك وال ـح ــارة ال ـجــديــدة ،التي
منعت استكمال التمديدات إلى املحطة،
ُ َ
فح ِّولت التمديدات إلى كورنيش جمال
ّ
لتصب مباشرة في بحر
عبد الناصر
امليناء! هذا إن عنى شيئًا ،فهو يعني
ّ
أن مـجــاريــر بـلــدات ال ـكــورة والقلمون،
ّ
ستصب في
وفق التمديدات الجديدة،
البحر أيـضــا ،ولـسـنــوات طويلة .علمًا
ّ
أن ه ــذه الـشـبـكــات املــوصــولــة بمحطة
التكرير غير املكتملة محالة إلــى خط
الطوارئ بشكل دائم ،الذي يفترض أنه
يعمل فقط في حاالت األعطال الطارئة.
هذا الولوج املباشر يؤدي إلى نتيجة
ّ
واح ــدة ،هــي أن املـيــاه املبتذلة ستعبر
ّ
املـ ـح ــط ــة ،ل ـت ـخ ــرج م ـن ـه ــا إل ـ ــى ال ـب ـحــر
بشكلها الخام دون معالجة.
ليست هذه الشوائب آخر املطافّ ،
فثمة
مــا يمكن الـحــديــث عنه هـنــا ،هــو أزمــة

رغــم أن الدستور اللبناني ّ
يكرس
م ـب ــدأ امل ـ ـسـ ــاواة ب ــن األفـ ـ ـ ــراد أم ــام
الـقــانــون فــي الحقوق والــواجـبــات،
ومـبــدأ فصل السلطات واستقالل
ّ
ال ـق ـضــاء ،إل أن مــن غـيــر الـصــائــب
شـيـطـنــة هـ ــذه امل ـح ـك ـمــة بــاملـطـلــق؛
فـبـحـســب م ــرق ــص« ،وجـ ــودهـ ــا قد
يـكــون أســاسـيــا مــع الـتـشــديــد على
اس ـت ـث ـن ــائـ ّـيــة ه ـ ــذا ال ـك ـي ــان بـحـيــث
ت ـك ــون م ـحــاك ـمــة امل ــدن ـي ــن أمــامـهــا
بـ ــال ـ ـغـ ــة ال ـ ـض ـ ـيـ ــق م ـ ــع ضـ ـم ــان ــات
حـقــوقـ ّـيــة» ،مطالبًا «بــإخــراج ملف
امل ـح ـك ـم ــة الـ ـعـ ـسـ ـك ـ ّ
ـري ــة مـ ــن دائـ ـ ــرة
ّ
ّ
السياسية ،وإعادة الجدال
الكيدية
إل ــى إطـ ــاره ال ـقــانــونــي» ،عـلـمــا بــأن
ارتباطها بالسياسة رافــق عملها
فــي الـعـهــود كــافــة؛ فــالــرئـيــس فــؤاد
شـ ـه ــاب أبـ ـ ـ ــدى خ ـش ـي ـت ــه مـ ــن دور

املياه العادمة الصناعية التي ستصل
ّ
الجر بطريقة أو بأخرى،
إلــى شبكات
حيث ال رقــابــة عليها ،ووصــولـهــا إلى
ال ـ ـشـ ــواطـ ــئ دون م ـع ــال ـج ــة ي ـضــاعــف
املخاطر البيئية ،التي تصل إلى أعلى
مستوياتها اليوم .فهذه املياه تختلف
ف ـ ــي مـ ـك ـ ّـون ــاتـ ـه ــا ع ـ ــن م ـ ـيـ ــاه الـ ـص ــرف
الصحي املـنــزلــي ال ــذي أنشئت محطة
التكرير ألجله ،األمر الذي سيؤدي إلى
استحالة استقبال املحطة لهذا النوع
من املكونات.
وال ي ـقــف األم ـ ــر ع ـنــد هـ ــذا الـ ـح ــد ،فقد
ّ
تشعبت «استقباالت» محطة معالجة
املياه املبتذلة في طرابلس ،فباإلضافة
إلــى مياه الصرف الصحي الناتج من
َ
قضاء ي
طرابلس والقلمون وقسم من
الكورة وزغرتا ،أضيفت مياه الصرف
اآلتية من مناطق البداوي وديــر عمار

هــذه املحاكم ،وأراد فــي ستينيات
القرن املاضي أن يستعيد القضاء
ّ
ال ـع ـس ـكــري ع ــل ــة وج ـ ـ ــوده ،ق ـبــل أن
ّ
سياسية.
يصطدم بممانعة
امل ـح ـك ـمــة ال ـع ـس ـكـ ّ
ـريــة بـتــركـيـبـتـهــا
هـ ــي خ ـ ــارج أي رقـ ــابـ ــة ق ـض ــائ ـ ّـي ــة،
وب ـح ـس ــب ت ـق ــري ــر ل ـل ـج ـنــة ح ـقــوق
اإلنسان صادر عام « 1997هناك ما
يستدعي القلق في عملها ،ويجب
حـصــر صــاحـيــاتـهــا فــي القضايا

لبنان يعاني تراجعًا
معايير
في احترام
ّ
العدالة الدولية
ّ
ّ
والتأديبية للعسكريني
املسلكية
دون أن يشمل املدنيني» ،باعتبار
أن ال ـق ـض ــاء ال ـع ـس ـكــري الـلـبـنــانــي
ّ
الدولية ،نظرًا
يتناقض مع العدالة
ّ
ّ
الشفافية وحــق الدفاع
إلــى غياب
وإلــزامـ ّـيــة تعليل األح ـكــام ،إضــافــة
إلـ ــى س ـ ّ
ـري ــة امل ـح ــاك ـم ــات وت ـشـ ّـعــب
اختصاصات املحكمة ،ومخالفتها
ال ــدسـ ـت ــور لـ ـع ــدم االلـ ـ ـت ـ ــزام ب ـم ـبــدأ
ّ
واستقاللية
الفصل بني السلطات
املـ ـح ــاك ــم ،ف ـه ــي م ــرت ـب ـط ــة بـ ـ ــوزارة
الـ ــدفـ ــاع وي ـح ـت ـك ــم ض ـب ــاط ـه ــا إل ــى
ّ
عسكرية أعلى.
سلطة

العدالة في لبنان إلى تراجع

يـ ّـت ـســم ع ـمــل امل ـح ـك ـمــة ال ـع ـس ـكـ ّ
ـريــة
بنشاط الفــت ،فهي أصــدرت 6800
ٍ
(هيثم الموسوي)

واملنية الساحلية ،كذلك جرى توصيل
شبكة مخيم نهر الـبــارد إليها أخيرًا،
مع ثالث محطات ضخ وخطوط فرعية
تصل إلى املخيم ومياه مناطق بحنني
وامل ـن ـيــة ومــرك ـب ـتــا ،مل ـســافــة ت ـق ــارب 13
كيلومترًا .كــل ذلــك يـجــري بــرغــم إقــرار
مشروع بناء محطة تكرير في منطقة
ال ـع ـبــدة املـ ـج ــاورة لـبـلــدة بـحـنــن الـتــي
تبعد عنها كيلومترين اثنني فقط!
ث ــاث ــة ع ـش ــر ع ــام ــا ع ـل ــت ف ــي خــال ـهــا
أص ــوات أهــالــي طــرابـلــس واملختصني
ضد مشروع محطة التكرير العمالقة
فــي طرابلس ،بسبب تكلفتها العالية
ال ـت ــي ت ـص ــل إلـ ــى  257م ـل ـي ــون يـ ــورو،
بحسب العقد املبرم مع البنك األوروبي
لـلـتـثـمـيــر (أي م ــا ي ـ ــوازي  300مـلـيــون
دوالر ت ـقــري ـبــا) ،وم ـخــاطــرهــا البيئية
الكبيرة ،خصوصًا أنها ال تبعد أكثر

ّ
إشكالية
حكم عام  ،2012ما يطرح
مراعاتها ملعايير حقوق اإلنسان
في عملها ،كون عدد الضباط فيها
يفوق عــدد القضاة ،وألن رئيسها
ض ــاب ــط ول ـي ــس قــاض ـيــا ،وإلم ـك ــان
تـعـيــن ض ـب ــاط غ ـيــر م ـجــازيــن في
ّ
قضائية.
الحقوق في مهمات
نـتـيـجــة الـ ــدراسـ ــات وامل ـق ــارن ــة بني
ّ
العسكرية في لبنان
أنظمة املحاكم
ومصر واألردن ،بحسب ما ورد في
كتاب مرقصّ ،
تبي أن لبنان يعاني
تراجعًا في احترام معايير العدالة
ال ـ ــدول ـ ـ ّـي ـ ــة؛ فـ ـف ــي وقـ ـ ــت ُي ـس ـت ــدع ــى
م ــدن ـي ــون ل ـل ـم ـثــول أمـ ـ ــام املـحـكـمــة
الـعـسـكـ ّ
ـريــةُ ،حـصــر مـثــول املدنيني
أمـ ـ ـ ــام املـ ـح ــاك ــم املـ ـص ــري ــة ب ـح ــال ــة
ّ
عسكرية ،مع
اعتدائهم على مراكز
ّ
األردنية عن النظر
امتناع املحاكم
فــي أي قـضـيــة فـيـهــا ط ــرف مــدنــي.
ال تتوقف املقارنة هنا؛ فــي لبنان
ح ـ ـ ّـدد ال ـق ــان ــون ال ـع ـس ـكــري عـشــرة
أن ـ ــواع م ــن ال ـج ــرائ ــم لـلـنـظــر فـيـهــا،
فـيـمــا ح ـص ــرت ب ــأرب ـع ــة ف ــي مصر
وبخمسة في األردن .وفــي وقــت ال
ّ
ُيعلل فيه الحكم الصادر في لبنان،
ي ـب ـقــى تـعـلـيـلــه إل ــزام ـي ــا ف ــي مصر
واألردن.

توصيات واقتراحات

ُ
ق ـ ّـدم الكثير مــن مـشــاريــع القوانني
ّ
ّ
ال ــرام ــي ــة إلـ ــى ت ـعــديــل صــاحــيــات
املـ ـحـ ـكـ ـم ــة ال ـ ـع ـ ـس ـ ـكـ ـ ّ
ـريـ ــة ،آخـ ــرهـ ــا
«م ـ ـشـ ــروع ق ــان ــون إنـ ـش ــاء مـحــاكــم
ودوائـ ـ ـ ـ ــر م ـت ـخ ـ ّـص ـص ــة بـ ــاإلرهـ ــاب
والـ ـج ــرائ ــم الـ ـكـ ـب ــرى» ق ـ ّـدم ــه وزي ــر
ال ـع ــدل أش ــرف ري ـف ــي ،اسـتـنــد إلـيــه
في دراسة القوانني املطروحة قبل
الخروج بمجموعة من التوصيات
تـ ـتـ ـض ـ ّـم ــن :زيـ ـ ـ ـ ــادة ع ـ ــدد ال ـق ـض ــاة
الـعــدلـيــن ،وإل ـغــاء صــاحـ ّـيــة وزيــر
ال ـ ــدف ـ ــاع ال ـ ــوص ـ ــي عـ ـل ــى امل ـح ـك ـمــة
ال ـع ـس ـكــريــة ،ورف ـ ــع رت ـب ــة ال ـق ـضــاة
العسكريني وإعـطــاؤهــم ضمانات
تـ ـكـ ـف ــل اسـ ـتـ ـق ــالـ ـيـ ـتـ ـه ــم ،وحـ ـص ــر
الـقـضــايــا املـحــالــة إلـيـهــا بالجرائم
الـتــي لها طــابــع عـسـكــري ،وإعـطــاء
صالحية ملجلس القضاء األعلى،
واعـتـمــاد تعليل األحـكــام ،وتعيني
ضـ ـب ــاط م ــن ح ـم ـلــة اإلج ـ ـ ـ ــازات فــي
ال ـ ـح ـ ـقـ ــوق ،مـ ــع الـ ـت ــأكـ ـي ــد عـ ـل ــى أن
امل ـط ـلــوب ل ـيــس إل ـغ ــاء وال اإلب ـق ــاء
ّ
العسكرية كما هي،
على املحكمة
بـ ــل ت ــرك ـي ــز ص ــاح ـ ّـي ــات ـه ــا ل ـت ـطــال
العسكريني فقط ،وأن تقتصر على
ّ
العسكرية.
الجرائم

ّ
من  300متر عن املساكن .غير أن تلك
األصـ ــوات لــم تـجــد مــن يستجيب لها.
ّ
واألن ـ ـكـ ــى مـ ــن ذل ـ ــك أن ض ـخ ــام ــة تـلــك
ّ
املحطة شجعت على جــر مياه صرف
جميع املناطق إليها ،حتى تلك التي لم
تكن ضمن املخطط األولــي للمشروع.
ً
فـ ـب ــدال م ــن إنـ ـش ــاء م ـح ـط ــات ص ـغ ـيــرة
م ـنــاط ـق ـيــة مــائ ـمــة الس ـت ـخ ــدام ــات كل
منطقة على حدة ،واالستفادة من املياه
املـعــالـجــة لـلــري ،هــا هــي الكيلومترات
ت ـت ـضــاعــف ب ـت ـكــال ـيــف خ ـيــال ـيــة .هـكــذا
ّ
مصبًا لصرف مجارير
باتت طرابلس
املناطق املحيطة كافة.
ً
ل ـ ـكـ ــن مـ ـ ـه ـ ــا ،أي ـ ـ ـ ــن أص ـ ـب ـ ــح امل ـخ ـط ــط
الـتــوجـيـهــي ال ـع ــام لـلـصــرف الـصـحــي؟
ســؤال برسم مجلس اإلنماء واإلعمار
واملعنيني ال يجد جــوابــا منذ سنوات
طويلة..
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تقرير

أهالي إقليم الخروب:
لتشملنا خطة النفايات
ّ
محمد الجنون
أزمــة النفايات في إقليم الـخــروب تتزايد يومًا
ب ـع ــد يـ ـ ــوم ،م ــن دون أن ت ـك ــون ه ـن ــاك ح ـلــول
مـطّــروحــة ،فــي ظــل اسـتـثـنــاء ه ــذه املنطقة من
خطة الحكومة الجاري تنفيذها

ت ـس ـع ــى بـ ـل ــدي ــات إق ـل ـي ــم الـ ـ ـخ ـ ــروب ح ــال ـي ــا إل ــى
"االنـ ـضـ ـم ــام" إل ــى خ ـطــة ال ـن ـفــايــات ال ـت ــي أقــرتـهــا
الحكومة منذ نحو ثــاثــة أشـهــر .هــذه البلديات
ُتعاني من أزمــة ّ
جدية في "تصريف" نفاياتها،
ُ
بـعــد فـشــل امل ـفــاوضــات فــي الـتـ ّـوصــل إل ــى موقع
إلقــامــة مـطـمــر لـقـضــاءي ال ـشــوف وعــال ـيــه ،على
غــرار مطمري الكوستابرافا وبــرج ّ
حمود .وفي
ّ
ُ
ظل الرفض الحاسم ،الذي تبديه غالبية األهالي،
جار
إلنشاء مطمر في منطقتهم ،يبرز خياران ٍ
البحث فيهما ،أولهما خيار االنضمام إلى الخطة،
وهو ما تطالب به بلديات ساحل إقليم ّ
الخروب.
أمـ ــا ال ـخ ـي ــار ال ـث ــان ــي ،ف ـهــو إنـ ـش ــاء م ـع ـمــل لـفــرز
النفاياتْ ،
لكن هناك انقسام بني البلديات نفسها
حول مكان إقامة املعمل.
هذا الواقع "الشائك" دفع "حراك اإلقليم" إلى عقد
ُاجتماع يــوم الجمعة الـفــائــت ،خصوصًا بعدما
أث ـيــر خـبــر تـحــويــل ك ـ ّـس ــارة الـجـيــة املـمـلــوكــة من
املقاول جهاد العرب إلى مكب للنفايات .خلص
االجتماع إلى إعالن عقد مؤتمر صحافي نهاية
ّ
التحرك ووضع
الشهر الحالي لـ"إعالن خطوات
كــل الـبـلــديــات والـسـيــاسـيــن أم ــام مسؤولياتهم
في مواجهة الخطر الذي يهدد املنطقة" .في هذا
الفرز
الوقت ،ال يزال االنقسام حول
موقع معمل ّ
ّ
ُي ّ
التوصل إلــى حل
عمق األزمــة ويعوق إمكانية
قريب.
ُ
تفيد املعطيات إلى وجود اقتراح ُمقدم من بعض
ملعمل
البلديات يتمثل باعتماد األرض املحاذية
ّ
الجية الحراري ،كموقع إلنشاء معمل الفرز ،إل
أن هذا الخيار مرفوض من بلديات جدرا وبرجا
والجية.
تقول مصادر معنية إن التواصل قائم حاليًا مع
معظم البلديات العتماد االقتراح املذكور إلى حني
ّ
أن يتشكل اتـحــاد البلديات .بالنسبة إلــى بلدية
بــرجــا ،ف ــإن موقفها واض ــح لجهة موقفها من
إنشاء املعمل في منطقة القريعة (تقع في الطرف
الجنوبي الغربي من بلدة الزعرورية) ال ّ
الجية.
من جهته ،يقول رئيس بلدية جدرا األب جوزيف
الـ ـق ــزي لـ ـ ـ ــ"األخـ ـب ــار" إن "ب ـل ــدي ــة ج ـ ــدرا رفـضــت
الطرح املتمثل بــردم البحر أمــام شركة الكهرباء
فرز
متر إلنشاء معمل ٍ
بمساحة خمسني ألــف ٍ
لإلقليم ،على اعتبار أن املنطقة سياحية" ،مشيرًا
إلى "أن الضغط سيستمر لشمل املنطقة بخطة
ً
الــدولــة ريثما نعتمد حــا باالتفاق مــع البلديات
األربـ ــع يتمثل بــإنـشــاء مـعـمــل ف ــرز ،ولـكــن ليس
عـلــى ع ـقــارات ج ــدرا كـمــا ُي ـ ـ َّ
ـروج ،ألنـنــا لــن نقبل
بذلك" .ولفت القزي إلى أن "منطقة القريعة تبقى
اقتراحًا وخيارًا ضمن خيارات عديدة نطرحها
على الحكومة".
شعبيًا ،املــوقــف واحــد فــي مختلف بـلــدات إقليم
ال ـخــروب" :مـطـمـ ٌـر فــي اإلقـلـيــم مــرفــوض ،ومعمل
فرز في القريعة ال في الجية" ،إلى جانب تأييد أي
خطوة للدفع نحو شمول منطقة إقليم الخروب
بخطة الدولة.
ي ـق ــول رئ ـي ــس ل ـج ـنــة طـ ـ ــوارئ ال ـب ـي ـئــة ف ــي إقـلـيــم
ال ـخ ــروب حـسـيــب الـخـطـيــب لـ ـ ــ"األخ ـبــار" إن حل
ال ـن ـفــايــات "م ــوج ــود ل ــدى ال ــدول ــة ال ـت ــي ي ـجــب أن
تشملنا بـخـطـتـهــا" ،مـشـيـرًا إل ــى "وجـ ــوب إقــامــة
معمل فرز في القريعة ،ألنها األكثر مالءمة بني
كل األماكن املقترحة" ،ومعتبرًا أن "خطوة بلديات
املنطقة بالضغط على الــدولــة من خــال اختيار
موقع بالقرب من معمل الجية الحراري لشملها
بالخطة غير مقبولة ،واالت ـجــاه يجب أن يكون
ّ
شعبي كبير يضع الدولة أمام
من خــال حــراك
مسؤولياتها".
ب ـ ــدوره ،ي ــرى الـشـيــخ أح ـمــد سـيــف ال ــدي ــن ،إم ــام
وخ ـط ـي ــب م ـس ـجــد ال ــديـ ـم ــاس ف ــي ب ــرج ــا ،أب ــرز
املــواج ـهــن مل ـش ــروع نـقــل ال ـن ـفــايــات إل ــى كـســارة
سبلني فــي تـمــوز املــاضــي ،أن "املنطقة لــن تقبل
بمعمل فــرز فــي محيطها ،والـحــل فــي القريعة"،
ّ
معبرًا عن تأييده للحراك الشعبي ومطالبه.

