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تقرير

األمالك البحرية :وزيرا العدل واألشغال يمنعان االسترداد!
لم تكد النيابة العامة التمييزية تصدر
األمالك البحرية
قرار وضع اليد على َ
أوقفت مفاعيل
العمومية ،حتى ِ
هذا القرار عبر قانون تعليق المهل
القانونية والقضائية .الموضوع مثار
جدل ،خصوصًا في ظل الرأي القانوني
الذي يقول بعدم سريانه على
ملف التعديات البحرية .لكن الدولة
المهرولة لخصخصة قطاعاتها وبيع
مواردها ،تسعى لقوننة أي إجراء يبقي
أمالكها في أيدي المعتدين عليها
رلى إبراهيم
في  7أيار املاضي ،أصدر النائب العام
لدى محكمة التمييز القاضي غسان
عويدات قــرارًا يقضي بتنفيذ أعمال
اإلخ ــاء ووضــع اليد على املخالفات
في األمالك البحرية سندًا للقانونني
 64و .132وطلب مــن وزارة األشغال
العامة ومديرية النقل البحري «البدء
بإنفاذ آلية وضع اليد على املخالفات
ال ـتــي ل ــم يـتـقــدم أصـحــابـهــا بطلبات
معالجة أو تـقــدمــوا خ ــارج املـهـلــة أو
األش ـخــاص الــذيــن ال تـتــوافــر شــروط
املـعــالـجــة بـحـقـهــم» .لــم يـكــد متابعو
هــذه القضية املزمنة يحتفلون بهذا
ال ـق ــرار الـتــاريـخــي ال ــذي يـعـ ُيــد اليهم
ب ـح ــره ــم املـ ـنـ ـه ــوب ،ح ـت ــى نـ ـش ــر فــي
ال ـي ــوم ال ـتــالــي ل ـل ـقــرار ،أي ب ـتــاريــخ 8
أيار ،قانون حمل الرقم  160يتضمن
ت ـع ـل ـي ــق س ـ ــري ـ ــان امل ـ ـهـ ــل ال ـق ــان ــون ـي ــة
وال ـق ـض ــائ ـي ــة وال ـع ـق ــدي ــة م ــا ب ــن 18
تشرين األول  2019و 30تموز ،2020

لم يضع وزير األشغال أي
خطة أو تصور لمرحلة ما بعد
استعادة األمالك البحرية
األم ـ ـ ــر ال ـ ـ ــذي اسـ ـتـ ـن ــدت الـ ـي ــه وزي ـ ــرة
العدل مــاري كلود نجم لتعليق قرار
القاضي عــويــدات ،بحسب املـصــادر،
مـ ّـدعـيــة أن هــذا الـقــانــون يـســري على
املهلة املعطاة للمتعدين على األمالك
البحرية العمومية الـتــي انتهت في
 30تشرين الثاني .2019
هـ ـك ــذا ،ق ـ ــررت ال ــدول ــة مـ ـج ــددًا تـقــديــم

(مروان طحطح)

أمالكها على طبق ذهـبـ ّـي ملــن اعتدوا
عليها لسنوات من دون دفع أي رسوم
ّ
التقيد بالقوانني واملراسيم،
ومن دون
ّ
وال سيما في ما يخص إبقاء ممر متاح
أم ــام املــواطـنــن لـلــوصــول الــى البحر.
وزي ــر األش ـغــال ،ميشال نـجــار ،ســارع
أم ــس ،بعد اعـتـصــام نفذته مجموعة
َ
«أوع» أمام الوزارة ،الى تأكيد تعاونه
مع «الضابطة العدلية رغم تحفظاته
واستعداده التخاذ اإلجراءات الالزمة
ف ـ ـ ــور ان ـ ـت ـ ـهـ ــاء دور الـ ـ ـق ـ ــوى األم ـن ـي ــة
مباشرة إخالء األمالك البحرية» .لكن
نجار «املستعد للتعاون مع الضابطة
العدلية إلخالء هذه األمالك والرافض

للتعدي على أمــاك الــدولــة» ،قــال في
الكلمة نفسها إن «م ــن يــريــد تسوية
املخالفات في األمــاك البحرية باتت
هـنــاك مهلة حـتــى  12آب  .2020وأنــا
أتكلم فــي الـقــانــون ،وال يهمني االســم
والسياسة»! هكذا قررت وزارتا العدل
واألشغال العامة تعليق قرار القاضي
عويدات وثنيه عن البدء بوضع اليد
عـلــى األم ــاك الـبـحــريــة الـتــي يشغلها
معتد نتيجة
نحو  700من أصل 1100
ٍ
تـخـلـفـهــم ع ــن دف ــع ال ــرس ــوم الــواج ـبــة
عليهم بموجب القانون الرقم  64ورغم
تـمــديــد امل ـهــل ث ــاث مـ ــرات« .األخ ـب ــار»
ات ـص ـلــت ب ــوزي ــرة ال ـع ــدل مـ ــاري كـلــود

نجم الستيضاح اللغط الحاصل في
هذا املوضوع ،لكن األخيرة ،كعادتها،
ُ
ل ــم ت ـ ِـج ــب .كــذلــك األمـ ــر بــالـنـسـبــة إلــى
وزي ــر األش ـغــال .أمــا مـصــادر النيابية
العامة التمييزية ،فقالت إن «الجدل
ال ـحــاصــل ال ـي ــوم يـتـعـلــق بـمــا إذا كــان
ق ـ ــان ـ ــون ت ـع ـل ـي ــق امل ـ ـهـ ــل ي ـ ـسـ ــري عـلــى
املتعدين على األمالك البحرية .فكلمة
«املـهــل القانونية» تسري على املهلة
األولــى التي حددها القانون  64الذي
ّ
أقر في العام  ،2017وال تشمل تمديد
ه ــذه امل ـه ــل إداريـ ـ ــا ول ـي ــس قــانــون ـيــا».
وبــال ـف ـعــل ،ال ـقــانــون ال ـص ــادر بـتــاريــخ
 2017/10/20والــذي لحظ فــي مادته

الحادية عشرة اإلشغال غير القانوني
لــأمــاك الـعــامــة البحرية ،واض ــح في
م ــادت ــه ال ـخ ــام ـس ــة الـ ـت ــي ت ـن ــص عـلــى
مــا يـلــي« :عـلــى املخالف أن يتقدم من
االدارة ف ــي م ـه ـلــة ال ت ـت ـج ــاوز ثــاثــة
أشهر مــن تــاريــخ نشر هــذا القانون»،
أي بتاريخ  ،2017/10/20ما يعني أن
هــذه املهلة انتهت خــال الشهر األول
مــن الـعــام ( 2018تــم تمديدها إداري ــا)
وال يفترض أن يـســري عليها قانون
تعليق امل ـهــل الـقــانــونـيــة والقضائية
والعقدية الـصــادر أخـيـرًا .لكن وزيــرة
العدل أفتت بغير ذلك وفقًا للمصادر،
وأكـ ـ ـ ــدت انـ ـسـ ـح ــاب ه ـ ــذا ال ـ ـقـ ــرار عـلــى

تقرير

مجموعات في «االنتفاضة» :نحو مشروع سياسي مشترك
بدأت مجموعات مشاركة في
انتفاضة  17تشرين بتشكيل ائتالفات
وجبهات معارضة مشتركة تخوض
االستحقاقات المقبلة معًا ،وأبرزها
االنتخابات النيابية .العمل جار اليوم
على إعداد ورقة سياسية اقتصادية
لتقديمها الى الرأي العام ،بعد أن
اقتنع المنتفضون بأن التنسيق
«عالقطعة» غير منتج ويخدم
السلطة التي يريدون إسقاطها
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رلى إبراهيم
س ـب ـعــة أش ـه ــر م ـ ـ ّـرت ع ـل ــى ان ـت ـفــاضــة
 17تـ ـش ــري ــن ،ت ـم ـكــن خ ــال ـه ــا بـعــض
املجموعات املشاركة في االنتفاضة
م ــن تـعـمـيــق ال ــرواب ــط ف ــي م ــا بينها،
فبدأت تتشكل جبهات مشتركة بني
عـ ــدة م ـج ـم ــوع ــات ،غــال ـبــا م ــا تــرصــد
فــي األنـشـطــة املـيــدانـيــة .وق ــد استغل
هـ ــؤالء الـحـجــر امل ـنــزلــي ال ـق ـســري في
زم ــن ف ـيــروس كــورونــا لينتقلوا الــى
املــرحـلــة الـثــانـيــة وه ــي األهـ ــم :إنـشــاء
ح ـ ــرك ـ ــات سـ ـي ــاسـ ـي ــة وف ـ ـ ــق ب ــرن ــام ــج
مـحــدد ،يمكنها خــوض االنتخابات
النقابية والنيابية .حصل ذلــك بعد
عدة انتقادات وجهت الى املنتفضني،

أك ــان فــي سـيــاق ع ــدم تـقــديــم قـيــادات
لـ ـلـ ـمـ ـجـ ـم ــوع ــات أم غ ـ ـي ـ ــاب أج ـ ـنـ ــدة
س ـي ــاس ـي ــة اقـ ـتـ ـص ــادي ــة اج ـت ـم ــاع ـي ــة
ً
تكون بديال من السلطة الراغبني في
إسقاطها .هكذا ،بدأ العمل على دمج
مجموعات بعضها ببعض ،وإنشاء
عـ ـ ــدة جـ ـبـ ـه ــات س ـي ــاس ـي ــة م ـع ــارض ــة
تـ ـحـ ـم ــل خ ـ ـ ــارط ـ ـ ــة ط ـ ــري ـ ــق واض ـ ـحـ ــة
تقدمها إلى الرأي العام وتحشد على
أس ــاس ـه ــا .ذل ــك ل ــن يـمـنــع الـنــاشـطــن
م ــن م ـتــاب ـعــة ال ـض ـغــط ع ـلــى الـسـلـطــة
يوميًا في الشوارع وال ــوزارات ،وثمة
من يقول إنهم يتجهون الى عصيان
مدني كامل.
يقول الناشط في مجموعة «بيروت
مــديـنـتــي» ط ــارق ع ـمــار إن «الـتــركـيــز

األس ــاس ــي ال ـيــوم عـلــى إع ــادة تنظيم
ال ـص ـف ــوف وإعـ ـ ـ ــداد ورقـ ـ ــة سـيــاسـيــة
ي ـف ـت ــرض أن ت ـك ــون ج ــاه ــزة بـحـلــول
نهاية الشهر الجاري ،فيما التنسيق
مــع املـجـمــوعــات عـلــى أش ـ ّـده ملحاولة
إرس ـ ــاء مـنـصــة مـتـكــامـلــة وجــام ـعــة».
ف ـم ـنــذ مـ ـ ــدة ،اق ـت ـن ــع املـ ـنـ ـض ــوون إل ــى
ب ـ ـعـ ــض املـ ـ ـجـ ـ ـم ـ ــوع ـ ــات ب ـ ـ ـ ــأن الـ ـعـ ـم ــل
«عــال ـق ـط ـعــة» وب ـش ـكــل فـ ــردي ل ــم يعد
م ـجــديــا .ل ــذل ــك ب ــات ال ـه ــدف الـطــويــل
األم ــد «خ ـلــق ائ ـتــاف كـبـيــر مـعــارض
يقدم برنامجًا وورقة سياسية» .وقد
ب ــدأت «ب ـيــروت مدينتي» بالتنسيق
مع عدة مجموعات ألجل هذا الغرض،
وأبــرزهــا «لحقي»« ،عــن حقك دافــع»،
«عــامـيــة  17تـشــريــن»« ،مــن تشرين»،

«سـتــريــت» وغـيــرهــا .ه ــؤالء خــاضــوا،
بـحـســب ع ـمــار ،م ـعــارك صـغـيــرة معًا
ع ـل ــى األرض ،وحـ ـ ــان ال ــوق ــت ال ـي ــوم
لـلـتــاقــي ف ــي ال ـشــق ال ـس ـيــاســي .أب ــرز
الـ ـعـ ـن ــاوي ــن ال ـس ـي ــاس ـي ــة املـ ـط ــروح ــة
ت ـن ـط ـل ــق «م ـ ـ ــن ث ـ ــواب ـ ــت  17ت ـش ــري ــن
الــراف ـضــة لـكــل املـنـظــومــة الـسـيــاسـيــة
القائمة بجميع أطيافها ،والتشديد
على محاسبتها واسـتـعــادة األمــوال
من أجل إنقاذ اقتصاد البلد وإعــادة
الـثـقــة ال ـي ــه ،كـمــا اس ـت ـعــادة الـحـقــوق.
مــا زلـنــا نتمسك بتطبيق الــدسـتــور،
ون ــري ــد قــانــونــا انـتـخــابـيــا م ــن خ ــارج
القيد الطائفي ،وإع ــادة إنـتــاج نظام
جديد وفقًا للدستور الــذي ال يطبق
الـ ـي ــوم» .ي ـقــابــل املـ ـش ــروع الـسـيــاســي

األمـ ـ ـ ــاك ال ـب ـح ــري ــة؛ ف ــاس ـت ـف ــاد وزيـ ــر
األش ـغ ــال مــن غـطــائـهــا إلع ــان تمديد
امل ـهــل لـلـمـعـتــديــن ،عـلـمــا ب ــأن األخ ـيــر،
ومـنــذ تسلم الـ ــوزارة ،لــم يكلف نفسه
عناء إعــداد خطة لتسلم هــذه األمــاك
ختمها بالشمع األحـمــر من
فــي حــال
ِ
قبل النيابة الـعــامــة التمييزية ،أكــان
فــي مــا يخص املنتجعات السياحية
أم ال ـب ـي ــوت ال ـس ـك ـن ـيــة .وت ـل ــك مشكلة
قديمة بدأت منذ وضع القانون الرقم
 64من دون مراسيم تطبيقية لكيفية
استعادة األمالك البحرية ،بما يوحي
أن ال ــدول ــة بـنـفـسـهــا تـعـتـبــر أمــاكـهــا
عبئًا عليها وال تريد اسـتــردادهــا ،إذ
كــان يفترض أن يبدأ وضــع اليد منذ
 7أش ـه ــر ،أي ف ــي  30ت ـشــريــن الـثــانــي
 ،2019تــاريــخ انـتـهــاء املهلة األخـيــرة.
وزارة األشـغــال أحالت امللف حينذاك
على وزارة الداخلية والنيابة العامة
التمييزية ،اال أن «الداخلية» لم ّ
تحرك
ساكنًا .أمــا النيابة الـعــامــة ،فاتخذت
خـطــوات تمهيدية ،قبل أن تصل إلى
ـرار ع ــوي ــدات .م ـصــادر «التمييزية»
قـ ّ
تعقب بــأن دوره ــا «تطبيق الـقــانــون،
وقــد قمنا بتقسيم املخالفات مــا بني
ال ـس ـك ـن ـي ــة واملـ ـنـ ـتـ ـجـ ـع ــات ،وب ـح ـســب
خ ـصــوص ـيــة ك ــل م ـن ـه ــا .اال أن خـطــة
استعادتها وإدارتها تعود الى الدولة.
نحن مهمتنا تنفيذية فقط» .هل هذا
يعني أن قانون تميد املهل علق القرار
الصادر عن عويدات ببدء وضع اليد
عـلــى ه ــذه األم ـ ــاك؟ «أمـ ــر وض ــع الـيــد
يرسل الينا من وزارة األشغال؛ فعليًا،
قرار النيابة العامة معلق ،إال إذا أرادت
األشغال السير وفق خطني متوازيني
وبــدء اإلعــداد الستعادة من لم يتقدم
بـطـلــب مـعــالـجــة وض ـع ــه» .وح ـتــى إذا
ً
تـ ّـم التسليم جــدال بـقــرار تعليق املهل
الــذي يفترض أن تنتهي مفاعيله في
 30تموز املقبل حيث يمنح املعتدين
 11يومًا للتقدم بمعالجة أوضاعهم،
فــإن وزارة األش ـغــال لــم تضع تصورًا
أو خطة ملرحلة ما بعد الختم بالشمع
األحـ ـم ــر ،وملـ ــا سـ ـت ــؤول ال ـي ــه أوضـ ــاع
البيوت السكنية التي طلبت النيابة
الـعــامــة التمييزية أن يـجــري تنسيق
أمــرهــا بــالـتـعــاون مــع وزارة الـشــؤون
االجتماعية .فالدولة ال تريد استعادة
ّ
أمالكها ،بل تحث املعتدين على إبقاء
ت ـعــديــات ـهــم ،وت ـل ــك ل ـي ـســت ب ـم ـفــاجــأة.
فهذه الدولة نفسها هي التي تهرول
لبيع أوصــال ـهــا وقـطــاعــاتـهــا املنتجة
ال ــى الـقـطــاع ال ـخــاص ،فــي مــا تعتبره
خ ـط ــة اق ـت ـص ــادي ــة إلع ـ ـ ــادة ال ـن ـهــوض
بالبلد.

م ـشــروع اق ـت ـصــادي «يـحـمــي الشعب
الذي أصبح بأغلبه فقيرًا».
«ائ ـ ـتـ ــاف بـ ـن ــاء الـ ــدولـ ــة» كـ ــان األول
ف ــي ب ـن ــاء ج ـب ـهــة ت ـج ـمــع مـجـمــوعــات
تـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـش ـ ـ ــارك الـ ـ ـ ـ ــرؤيـ ـ ـ ـ ــة ال ـ ـس ـ ـيـ ــاس ـ ـيـ ــة
واالقتصادية نفسها (تجمع الشباب
املدني ،بال اسم ،صرخة وطن ،شباب
 17تشرين ،حلوا عنا ،حركة الشعب،
الحزب السوري القومي االجتماعي
ـ ـ االنتفاضة ،الشعب يـقــاوم الفساد،
ثـ ـ ـ ــورة الـ ـشـ ـع ــب ال ـل ـب ـن ــان ــي ال ـع ـن ـي ــد،
ح ــزب ال ـخ ـض ــر) .ال ــورق ــة الـسـيــاسـيــة
االقتصادية ّ
أقرت في شهر آذار قبيل
التعبئة العامة ،فتعذر االعالن عنها
فــي مــؤتـمــر صـحــافــي ،وفـقــا للناشط
هاني فياض ،لكن سيتم قريبًا إطالق
حـمـلــة إعــام ـيــة ل ــإض ــاءة عـلــى أب ــرز
نقاطها .ويشدد االئتالف في ورقته
على أن بناء الدولة يتطلب تشخيصًا
صـحـيـحــا ل ــأزم ــة املــال ـيــة ع ـبــر إل ــزام
مصرف لبنان بتقديم قطوع الحساب
والبيانات املالية الصحيحة للدولة،
واستقاللية القضاء ،وتعديل قانون

عقار «أبو الفضل» نزاع جديد
السا :حلحلة بعد التصعيد؟
إيلده الغصين
ع ــاد ال ـخــاف مــن جــديــد عـلــى أراض ــي
السـ ــا ف ــي ج ـب ـي ــل ،ب ــن أه ــال ــي ال ـب ـلــدة
وامل ـ ـطـ ــران ـ ـيـ ــة ،وال ـ ـس ـ ـبـ ــب «عـ ـ ـق ـ ــار أب ــو
الفضل» .الخالف «تاريخي» ،بدأ منذ
م ـســح  ،1939وقـ ــد يـنـتـهــي هـ ــذه امل ــرة
ّ
بـحــل نـهــائــي ومـســح «أخ ـي ــر» .ه ــذا ما
يـشـيــر إل ـيــه ال ـه ــدوء فــي الـتـصــريـحــات
مساء أمس ،بعد رفع اللهجة صباحًا،
إلى أجواء اجتماع النائب زياد حواط
مــع الرئيس نبيه ب ــري ،ولـقــاء النائب
سيمون أبي رميا برئيس الجمهورية.
ّ
ّ
خلفية مشروع
استجد على
الـخــاف
زراعــي تعاوني بني املطرانية وشركة
«ج ــرج ــي ال ــدك ــاش وأوالده» ال ـعــائــدة
ل ـل ـن ــائ ــب الـ ـق ــوات ــي ش ــوق ــي الـ ــدكـ ــاش،
وان ـت ـهــى بــإشـكــالــن آخــره ـمــا أول من
أمـ ـ ـ ــس ،حـ ـي ــث تـ ـ ـع ـ ـ ّـرض أه ـ ــال ـ ــي الس ــا
ل ـلــوفــد وطـ ـ ــردوه م ــن ال ـب ـل ــدة .وه ــو ما
ّ
ّ
السياسية لنواب
أج ــج التصريحات
ك ـســروان وجـبـيــل ،إضــافــة إلــى مؤتمر
ص ـحــافــي ع ــال ــي ال ـل ـه ـجــة ع ـق ــده أمــس
الـ ـ ــدكـ ـ ــاش وراعـ ـ ـ ـ ــي أبـ ــرش ـ ـيـ ــة ج ــون ـي ــة
املارونية املطران أنطوان العنداري.
امل ـش ـك ـل ــة ب ـ ـ ــرأي رئـ ـي ــس بـ ـل ـ ّ
ـدي ــة الس ــا
ّ
رمــزي املـقــداد كــان يمكن حلها «لــو لم
ي ـت ـ ّـم اإلعـ ـ ــان ع ــن م ـش ــروع ال ــدك ــاش»،
وهــو شــرح لــ«األخـبــار» روايــة األهالي
مل ــا ج ــرى م ـنــذ أس ـب ــوع ــن إل ــى حــادثــة
االع ـت ــداء األخ ـي ــرة« .ف ــي ال ـخــامــس من
أي ــار ات ـصــل ب ــي ال ـنــائــب ح ــواط بـشــأن
مـ ـش ــروع إن ـم ــائ ــي ل ـل ـب ـلــدة ،ل ـكــن جــرى
بعد وقــت إطــاق املشروع على مواقع
الـتــواصــل واإلع ــان عنه قبل االتـفــاق،
وفـ ـ ــي ال ـ ـيـ ــوم الـ ـت ــال ــي ت ــواصـ ـل ــت مـعــه
وت ـط ــرق ــت إلـ ــى مـشـكـلــة األراض ـ ـ ــي بني
املطرانية واألهــالــي وض ــرورة االتفاق
قبل بدء املشروع».
الدكاش يستثمر األرض من املطرانية
منذ أكثر من عشرين عامًا ،وتحديدًا
فـ ــي سـ ـق ــي الس ـ ـ ــا ،وط ـ ـ ــرح هـ ـ ــذا الـ ـع ــام
مـ ـش ــروع ــا زراعـ ـ ـي ـ ــا ع ـل ــى م ـس ــاح ــة 50
أل ــف مـتــر مــربــع تـقـ ّـســم إل ــى  50حـ ّـصــة
ي ــزرعـ ـه ــا م ـ ــزارع ـ ــون ب ـ ـ ــ«بـ ـ ــاش» .ه ــذا
ّ
األمـ ــر ي ــؤك ــده املـ ـق ــداد أي ـض ــا ،مضيفًا
«أن امل ــزارع ــن املــرشـحــن ل ـلــزراعــة من
َ
وسرعيتا
ضيع مجاورة منها :غابات
وم ــزاري ــب ورش ـع ــن وي ــان ــوح وأم ـهــز،
وهــم ُيعتبرون مــن أبـنــاء رعية جبيل.
لكن املشكلة وقعت فــي قطعتي أرض
ضـمــن ع ـقــار واحـ ــد (ال ــرق ــم  )50يـعــود
للشاب محمد علي سيف الــديــن (أبــو

محاكمة الرؤساء والوزراء ومحاكمة
الفاسدين منهم ،وإلغاء مزاريب الهدر
(مجلس اإلنـمــاء واإلع ـمــار ،صندوق
املهجرين ،ومجلس الجنوب) ،وإعادة
هيكلة الدين الـعــام ،ورؤيــة ضريبية
ق ــائ ـم ــة ع ـل ــى الـ ـع ــدال ــة االج ـت ـمــاع ـيــة،
وتحرير األراضي اللبنانية ،وحماية
ل ـب ـنــان م ــن جـمـيــع أش ـك ــال الـ ـع ــدوان.
مــن جـهــة أخ ــرى ،يـفـتــرض أن تنتهي
ك ــل امل ـج ـمــوعــات م ــن الـغــربـلــة وجـمــع
نـفـسـهــا ف ــي غ ـض ــون ال ـش ـهــر امل ـق ـبــل.
ويؤكد الناشط في «املرصد الشعبي
ملكافحة الفساد» واصــف الحركة أن
بعض املجموعات سيذوب في بعض
آخــر ،في إطــار تقليل العدد وتوحيد
الـ ـجـ ـبـ ـه ــة .ل ـ ــذل ـ ــك ،سـ ـيـ ـج ــري ت ـغ ـي ـيــر
األسـ ـ ـم ـ ــاء ت ـل ـق ــائ ـي ــا ،ل ـت ـص ـبــح اس ـمــا
واح ـ ـدًا لـكــل ائ ـت ــاف .الـحــركــة مقتنع
ب ـ ــأن «ال ـع ـم ــل ال ـح ـق ـي ـقــي ه ــو ال ـع ـمــل
املناطقي وليس في العاصمة» .ففي
امل ـنــاط ــق «ت ـع ـمــل األح ـ ــزاب لـتــرسـيــخ
وجودها وبناء شبكة من الزبائنية
بالتعاون مع البلديات» .لذلك« ،من

ّ
ومسجل
الفضل) ،وفق مسح عام 1939
باسم جـ ّـده علي عــوض سيف الدين».
هــذا العقار يقع ضمن األراض ــي التي
ي ـس ـت ــأج ــره ــا ال ـ ــدك ـ ــاش م ـن ــذ ع ـق ــدي ــن،
وهــو عقار كبير ،و«يـعــود للمطرانية
وفــق املسوحات الـجــديــدة» كما يشير
الدكاش.
«أب ــو الـفـضــل» ق ـ ّـرر أن يستثمر عقاره
ه ـ ـ ــذا ال ـ ـ ـعـ ـ ــام .وت ـ ـحـ ــدي ـ ـدًا بـ ـع ــد الـ ـب ــدء
بــالـبـحــث ف ــي املـ ـش ــروع .ووف ــق امل ـقــداد
«عـنــد أول زي ــارة بـتــاريــخ  13الـجــاري،
لوفد املشروع إلى السا ،حصل إشكال
م ــع امل ـه ـن ــدس امل ـش ــرف ع ـلــى امل ـش ــروع
ج ــورج ال ــدك ــاش ،وغـ ــادر الــوفــد لتبدأ
االت ـ ـصـ ــاالت م ــع ال ـج ـه ــات الـسـيــاسـيــة
التي انتدبت املفتي الجعفري الشيخ
أحمد قـبــان» .االتـصــاالت أسـفــرت عن
لقاء في  18الـجــاري في دار املطرانية
بحضور الدكاش وممثل عن املجلس
اإلس ــام ــي الـشـيـعــي األعـ ـل ــى .وخـلــص
وفق رئيس البلدية إلى «عقد اجتماع
ـان بعد يــومــن .وبالنسبة إلــى عقار
ثـ ٍ
أبــو الفضل ،فــإن روايــة الطرف الثاني
ت ـ ـقـ ــول إنـ ـ ــه سـ ـب ــق أن قـ ــايـ ــض إح ـ ــدى
القطعتني بتكبير الـقـطـعــة الـثــانـيــة...
وهــو مــا نفاه صاحب العقار مستندًا
إلى خريطة  ،1939ولم ّ
تقدم املطرانية
أي أوراق ّ
تبي أنه قايضه».
مـســح ع ــام  1939يـعـتـبــر أه ــال ــي الســا
أن «ف ـ ـيـ ــه ش ـ ــوائ ـ ــب وظـ ـلـ ـم ــا وح ـص ــل
ـال بــادلــوا
م ــن جــانــب واحـ ـ ــد ...ثـمــة أهـ ـ
أراضي مع املطرانية وآخــرون ٍ ّ
سجلوا
اع ـتــراضــات أم ــام الـقـضــاء مـنــذ .1939
ولو ّ
تم املسح من جديد تنتهي املسألة
ويرتاح الجميع» .ويشرح املقداد «في
اإلف ـ ــادات الـعـقــاريــة الـتــي استحصلوا
عليها قبل سنوات ،لم يرد اسم سيف
الــديــن ،وهــو مــا جعلهم يعتبرون أنه
قايضه ســابـقــا ،فيما تــوضــح خريطة
 1939ال ـع ـك ــس ...ل ــذل ــك ج ــرى االت ـف ــاق
عـلــى تـحـيـيــد ه ــذا ال ـع ـقــار مــن االت ـفــاق
ّ
إلى حني حل املسألة» ،كما طالب وفد
السا بأن يكون ألهاليها حصص بني
امل ــزارع ــن ،فــاق ـتــرح ال ــدك ــاش تصغير
حجم الحصص ال ــ ،50وزي ــادة عددها
إلـ ــى  ،62م ــع م ـنــح  12ح ـصــة ألهــالــي
الس ـ ــا .وج ـ ــرى االتـ ـف ــاق ،وف ــق امل ـق ــداد،
ب ــ«أن يتم تــوزيــع الحصص بعد عيد
الفطر ،وقد اتصل بي املهندس السبت
وات ـف ـق ـنــا ع ـلــى ال ــزي ــارة ي ــوم ال ـثــاثــاء،
لكن أبو الفضل صاحب العقار حضر
واعترض ،على اعتبار أن عقاره جرى
تـحـيـيــده ،ولكنهم اقـتــربــوا مــن إحــدى

ال ـ ـ ـضـ ـ ــروري الـ ـت ــوس ــع ف ـ ــي امل ـن ــاط ــق
وتفعيل التواصل بني الـنــاس» .ماذا
ع ــن املــرح ـلــة املـقـبـلــة؟ يـشـيــر الـحــركــة
ال ــى أن امل ــواج ـه ــة س ـتـحـتــدم نتيجة
الوضع االقتصادي املتردي ،كما أنها
ستكون مواجهة مع النظام السياسي
والقضاء« :سننتقل من فتح امللفات
ال ــى م ــا نـسـمـيــه م ـشــروع ـيــة شعبية.
ّ
مؤسساتها ملنع
فــالــدولــة تلجأ الــى
سرقة املال العام ،ولكن عندما تصبح

األولوية بالنسبة إلى
المجموعات هي
إصالح الجسم القضائي
والضغط للقيام بدوره

القطعتني ...وحصل سجال ّ
تطور إلى
خالف وهرج ومرج».
النائب شوقي الدكاش قال في اتصال
مــع «األخـ ـب ــار» إن «األرض ممسوحة
واملساحة نهائية ،نعم أنا أستثمرها
منذ عشرين عامًا ومن ضمنها العقار
مــوضــوع اإلشـكــال ،وصاحبه لــم ّ
يقدم
اع ـت ــراض ــا خ ــال امل ـس ــح الـ ــذي ت ــم قبل
س ـ ـنـ ــوات .وقـ ــد ات ـف ـق ـنــا ع ـل ــى تـحـيـيــده
حتى إثـبــات الـحــق ،ومساحته  3آالف

النزاع التاريخي قد ّ
ينتهي هذه المرة بحل
نهائي ومسح «أخير»

متر ،وهكذا تناقصت مساحة املشروع
مــن  50ألــف متر إلــى  47ألـفــا ،مــع منح
 12حـصــة أله ــال ــي الس ــا ش ــرط تقديم
الطلبات فــي املـطــرانـيــة ...لكن صاحب
ال ـع ـقــار ع ــاد واعـ ـت ــرض ،مـطــالـبــا ب ــ24
ألـ ــف م ـت ــر ،وه ـن ــا وق ـع ــت امل ـش ـك ـلــة ،إذ
مــاذا يبقى من املشروع مع حسم هذه

ال ـس ـل ـط ــة واملـ ــؤس ـ ـسـ ــات وال ـت ـش ــري ــع
ج ــزءًا م ــن ال ـف ـســاد ال ـس ـيــاســي ،تـكــون
املواجهة األقوى باستعادة الشعبية
ع ـ ـبـ ــر الـ ـ ـ ـن ـ ـ ــاس .ال ـ ـش ـ ـعـ ــب س ـي ـق ـتــص
م ـن ـهــم وي ـح ــاس ـب ـه ــم .وس ـن ـع ـم ــل فــي
امل ــوازاة على إعــادة تأسيس السلطة
والضغط على القضاء ليلعب دوره
الحقيقي ،ونتجه الى تسمية القضاة
بشكل مباشر».
هــي امل ــرة األول ــى ربـمــا الـتــي تتوافق
فـ ـيـ ـه ــا م ـ ـج ـ ـمـ ــوعـ ــات ع ـ ـلـ ـ ّـى خـ ـط ــوط
ع ــريـ ـض ــة ،وهـ ـ ــو مـ ــا ت ـ ـعـ ــذر تـ ــوافـ ــره
َ
ف ــي ه ـ ّـب ــت ــي  2011و .2015ع ـل ــى أن
االمتحان األصعب يتجلى في إعداد
الـ ــورقـ ــة ال ـس ـي ــاس ـي ــة واالق ـت ـص ــادي ــة
والـبـيـئـيــة وتـفــاصـيـلـهــا ،األم ــر ال ــذي
ي ــدف ــع م ـع ـظــم ال ـن ــاش ـط ــن ال ـ ــى ع ــدم
ال ـت ـطــرق ال ــى ت ـلــك ال ـت ـفــاص ـيــل قبيل
التأكد من اإلجماع عليها والوصول
ال ـ ــى الـ ـخ ــواتـ ـي ــم .األسـ ـ ـ ــاس فـ ــي ذل ــك
كله هــو التركيز على النظام املدني
ب ـف ـص ــل الـ ــديـ ــن عـ ــن الـ ـ ــدولـ ـ ــة ،ي ـق ــول
ال ـن ــاش ــط ف ــي م ـج ـم ــوع ــة «ع ـ ــن حـقــك

ّ
الحصة» ،وختم الدكاش بأنه «مستمر
ف ــي امل ـ ـشـ ــروع الـ ـ ــذي يـ ـع ــود بــال ـفــائــدة
على أبـنــاء املنطقة ،واملـســاعــي مــع كل
األطراف قائمة».
مــؤتـمــر ال ــدك ــاش واملـ ـط ــران ال ـع ـنــداري
تبعته زيارة حواط لعني التينة أمس،
مــوض ـحــا ف ــي اتـ ـص ــال م ــع «األخـ ـب ــار»
أن «الــرئـيــس بــري أبــدى موقفه املؤيد
لتطبيق القانون» .وقال بشأن حادثة
ّ
طائفية ،بل
االعتداء إن «املسألة ليست
مشروع إنمائي للنائب الدكاش ألبناء
املنطقة ،ومــرفــوض الـتـعـ ّـرض للناس،
ول ــن نـعـيــش ف ــي «ال دولـ ـ ــة» ،ب ــل نحن
حريصون على نموذج جبيل العيش
املـشـتــرك» ،وتــابــع «مــن لــديــه اعـتــراض
فـ ـلـ ـيـ ـت ـ ّ
ـوج ــه إل ـ ـ ــى الـ ـ ـقـ ـ ـض ـ ــاء» .وبـ ـش ــأن
العقار أشــار إلــى أن «املساحة محددة
ومـ ــرسـ ــومـ ــة ،والـ ـ ـعـ ـ ـق ـ ــارات م ـم ـســوحــة
ومحددة في عقود إيجار للدكاش مع
املطرانية منذ  30سنة».
خط زيارة أبي رميا لبعبدا أمس،
على ّ
فقد تعذر اتصال «األخـبــار» بــه ،وهو
صـ ـ ّـرح أمـ ــس ،ف ــي ح ــدي ــث تـلـفــزيــونــي،
بأنه «بعد اللقاء تواصلت مع القيادات
والـفـعــالـيــات املـعـنـ ّـيــة بـمــوضــوع الســا
م ــن أج ـ ــل االنـ ـتـ ـه ــاء م ــن ه ـ ــذا ال ـخ ــاف
ال ـت ــاري ـخ ــي ب ـش ـكــل جـ ـ ـ ــذري ،ول ـل ـق ـيــام
ب ـم ـس ــح شـ ــامـ ــل ون ـ ـهـ ــائـ ــي لـ ــأراضـ ــي
فــي ال ـب ـلــدة ،وت ـكــون كلمة الـفـصــل فيه
للقضاء العقاري».
(هيثم الموسوي)

دافع» أنطوني الدويهي .اإلعداد بني
املجموعات يـجــري على قــدم وســاق
بني جميع املناطق ،من الشمال الى
ً
الجنوب ،على أن نتمكن مستقبال من
«إع ــداد اقـتــراحــات قــوانــن والضغط
إليصالها الى مجلس النواب» .يؤكد
ال ــدويـ ـه ــي أن ال ـت ـح ــرك ــات مـسـتـمــرة
أمـ ــام الـ ـ ـ ــوزارات واإلدارات «املـعـنـيــة
مـبــاشــرة بـســرقــة املــواطــن وإف ـق ــاره»،
علمًا بــأنــه بــات هـنــاك «ق ــرار مركزي
مــ ّ
ـوح ـ ــد ل ـت ـن ـس ـي ــق الـ ـتـ ـح ــرك ــات بــن
امل ـج ـم ــوع ــات األس ــاسـ ـي ــة املـن ـضــويــة
في االنتفاضة» .على املـنــوال نفسه،
تـعـمــل مـجـمــوعــة «ش ـب ــاب امل ـصــرف»
الـ ـت ــي تـ ـص ــوغ ب ـي ــان ـه ــا ال ـس ـي ــاس ــي،
«ألن امل ــرحـ ـل ــة امل ـق ـب ـل ــة ت ـح ـت ــاج إل ــى
إيـضــاح الـهــويــة السياسية ،تمهيدًا
للتشبيك السياسي مع املجموعات
التي تشبهنا» ،يقول ميمون شــداد.
واألولــويــة هنا «لـ ّ
ـرص الصفوف من
أج ــل وض ــع خـطــة تصعيد فــي وجــه
السلطة التي يبدو أنها مستمرة في
سياسة اإلنكار».

