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على الغالف

وانتصرت «دراما» البحر
في مجلس النواب
ُ
أ ّقر قانون تثبيت متطوعي
الدفاع املدني .الدولة ،التي حاولت
أن تظهر نفسها غير مبالية ،كانت
تعلم أنه ال ّ
القانون بعدما
اقرار
من
مفر
اّ
أحرجهم ّ
وعراهم يوسف امللح ورفاقه
أمام البحر .بني الرملة البيضاء ومجلس
النواب  4ساعات من ّ«الدراما» التي
انتهت على خير ،فصفق املعتصمون،
على وقع كلمة «مبروك» .رددها
كثير من املواطنني الذين أصيبوا
بعاطفتهم
محمد نزال
ل��م يسبقهم إليها أح��د .مشهد «درام��ي
ُ
 ت ��راج� �ي ��دي» ب��ام �ت �ي��از .س��ت �ق��رن ب�ه��مه� ��ذه ال �ط��ري �ق��ة ،ل �س �ن��وات ط��وي �ل��ة ،م��ن
ب�ين مختلف ط��رق االعتصامات .قرابة
اّ
ال �ع��اش��رة ص �ب��اح��ًا ،ن ��زل ي��وس��ف امل�ّل�ح
إل��ى ال�ب�ح��ر ،وم �ع��ه رف��اق��ه ،ك�م��ا وع ��دوا.
سبحوا بعيدًاّ .
مر وقت قبل أن يغيبوا
عن األنظار .نحو أربع ساعات في املاء،
ّ
املتسمرين
يسبحون بال توقف ،وعيون
عند شاطئ الرملة البيضاء ،من رفاق
وأه � � ��ل وم �ت �ض ��ام �ن�ي�ن ،ت�ل�اح ��ق أث ��ره ��م
امل �ت �ض��ائ��ل ف ��ي امل � ��اء ش �ي �ئ��ًا ف �ش �ي �ئ��ًا .ل��م
يعودوا إلى الشاطئ إال بعدما وصلهم
خبر إق��رار اق�ت��راح ق��ان��ون تثبيتهم في
اّ
ال ��دف ��اع امل ��دن ��ي .ف�ع�ل�ه��ا امل�ّل���ح ورف��اق��ه،
ح�ص�ل��وا ع�ل��ى م��ا أرادوا ،ب�غ��ض النظر
عن التعديالت الطفيفة التي طرأت على
نص القانون.

ب �ع��د س��اع��ة ع �ل��ى ن��زول �ه��م امل � ��اء ،ك��ان��ت
ّ
سيدة ،تجلس وحيدة على كرسي فوق
الرمال ،تمسح دمعها عن ّ
خديها .اقترب
منها بعض األش �خ��اص وس��أل��وه��ا من
ّ
املتطوع
تكون .إنها والدة محمد كجك،
ّ
في الدفاع املدني ،الذي ظلت تراقبه في
امل��اء قبل أن يختفي ع��ن ن�ظ��ره��ا .رف��اق
ول��ده��ا أخ�ب��روه��ا أن اب�ن�ه��ا ب�خ�ي��ر ،ول��ن
ي�ص�ي�ب��ه أي م �ك ��روه ،ول� �ك ��ن« ...أن� ��ا ّأم».
ّ
ظ��ل��ت ف��ي ال�ش�م��س إل��ى أن ع��اد ول��ده��ا،
فاحتضنته ،ببذلته املبللة ،كمن غاب
عنها ل�س�ن��وات .ق��د ي��أخ��ذ البعض على
م�ت�ط��وع��ي ال��دف��اع امل��دن��ي إف��راط �ه� ِّ�م في
«العواطف» .قد ُيقال إن منسوب الشعر
ف��ي تصريحاتهم ك��ان زائ � �دًا ع��ن ح� ّ�ده.
اّ
ه��م ي�ع�ل�م��ون ذل ��ك ،ح�ت��ى امل�ّل���ح نفسه،
ال ��ذي أط�ل��ق ش ��رارة االع�ت�ص��ام بدمعته
قبل نحو أسبوع ،ولكنها كانت معركة،
وك��ان ال بد من استخدام كل «األسلحة
الشرعية».
صباح أم��س ،كانت العيون التي تنظر
إل ��ى ال �ب �ح��ر ،ت�ن�ظ��ر أي �ض��ًا إل ��ى مجلس
النواب في وسط بيروت ،حيث ُيناقش
ق��ان��ون ال�ت�ث�ب�ي��ت .ك��ل ال �ح��اض��ري��ن عند
ال�ش��اط��ئ ك��ان��وا يتفاعلون م��ع ك��ل خبر
آت م��ن س��اح��ة ال�ن�ج�م��ة .ف�ت��ارة
ع��اج� ّ�لٍ ،
ي �ص��ف �ق��ون ،وت � ��ارة ي� �ل ��وذون ب��ال�ص�م��ت.
ك��ان��ت قضيتهم موضوعة على ج��دول
أع� �م ��ال ج �ل �س��ة م �ج �ل��س ال � �ن� ��واب ،كبند
رابع ،وجاء الخبر أن الجلسة افتتحت.
عندها نزل  15متطوعًا إلى املاء .تصور
ال �ب �ع��ض أن ال � �ن� � ّ�واب ،ل �ل �ظ��رف ال ��راه ��ن،
س �ي��رف �ع��ون ق��ان��ون ال ��دف ��اع امل��دن��ي إل��ى
ال �ب �ن��د األول .ت ��اب ��ع ال � �ن� ��واب م�ن��اق�ش��ة
القضايا ،بنحو طبيعي ج �دًا ،إل��ى ّ
حد
ّ
استفز كثيرين ممن كانوا عند الشاطئ.
ك��أن ال أح��د ف��ي امل ��اء ره��ن ال �ق��رار ال��ذي
سيصدر عن املجلس .أكثر من ذلك ،جاء
دور البند الرابع ،وجاء الخبر العاجل،

جلست والدة محمد كجك على الشاطئ تبكي خوفًا على ابنها الذي توارى خلف املوج (مروان بو حيدر)
ل �ك��ن دق ��ائ ��ق وي �ص��ل خ �ب��ر آخ� ��ر ،ي �ق��ول:
«ت ��وق ��ف ال �ب �ح��ث ف ��ي م �ن��اق �ش��ة اق �ت ��راح
ال� �ق ��ان ��ون ،ب �س �ب��ب ع� ��دم ح� �ض ��ور وزي ��ر
الداخلية نهاد املشنوق بعد ،وذلك ً
بناء
على طلب النائب جورج عدوان» .هكذا،
بدا املشنوق كمن يريد أن يوصل رسالة،

كانت معركة وكان
ال بد من استخدام كل
«األسلحة الشرعية»

مفادها« :أنا وزير داخلية قوي ،صلب،
ال يهمني حتى لو كان متطوعو الدفاع
امل��دن��ي ف��ي ال�ب�ح��ر ...لست أن��ا م��ن ّ
يهول
ع �ل� ّ�ي» .وص��ل امل�ش�ن��وق أخ �ي �رًا ،ووص��ل
خبر وص��ول��ه ،وتفاعل الشاطئ حراكًا
ونقاشًا وتبادل آراء .عرفوا أن املشنوق،
في الجلسة ،أبدى مالحظات قد توصل
في النهاية إلى إسقاط اقتراح القانون
ّ
أو ت��أج �ي��ل ب ��ت ��ه .ص ��دح م�ك�ب��ر ال �ص��وت
ف��ي ال��رم �ل��ة ال �ب �ي �ض��اء ،ون � ��ادى ب��ه أح��د
امل �ن �ظ �م�ي�ن ل�ل�اع �ت �ص ��ام أس � �م� ��اء ش � ّ�ب ��ان
آخ��ري��ن داع �ي��ًا ل�لان�ض�م��ام إل ��ى رف��اق�ه��م
في البحر كدفعة ثانية .كانوا ينوون،
ل��و ط��ال األم��ر ،أن ينزلوا جميعهم إلى
البحر .ال��ذي��ن ن��زل��وا ك��ان��وا م��ن مختلف
ً
الطوائف .أرادوا رمزية وطنية ،وفعال،
خ �ل ��ال األي � � � ��ام ال � �ث �ل�اث ��ة امل ��اض � �ي ��ة ك ��ان
باإلمكان سماع أكثر اللكنات اللبنانية

في االعتصام .خ�لال ساعات السباحة
األرب � � ��ع ،ح �ض��رت ب �ع��ض ال�ش�خ�ص�ي��ات
إل��ى ال�ش��اط��ئ للتضامن ،ول�ك��ن ل��م يكن
مفهومًا سبب ح�ض��ور رئ�ي��س االت�ح��اد
العمالي العام غصان غصن إلى هناك.
«ط ��رق» خ�ط��اب��ًا ب��ال�ح��اض��ري��ن ل��م ُيفهم
منه ش��يء .أح��د املتطوعني املتعصمني
ً
همس ل��رف��اق��ه ق��ائ�لا« :ه��ذا ل��دي��ه وح��ده
أم� � ��وال ت �ك �ف��ي ل�ت�ث�ب�ي�ت�ن��ا ج�م�ي�ع�ن��ا م��ع
معاشات تقاعدية ،واآلن يأتي ليخطب
بنا بعدما انتهى كل شيء».
أخيرًا أق��ر القانون ،مع تعديالت ربما
كانت قد ظلمت بعض الذين طاولتهم،
تحديدًا من فئتي األجراء واملتعاقدين.
ه��ؤالء بحسب ما اتضح لن يكون لهم
نصيب ف��ي ال�ت�ث�ب�ي��ت ،ول�ك��ن ُ
سيسمح
لهم أن يبقوا ف��ي ال�ع�م��ل .وه�ن��ا ح��اول
النائب هادي حبيش أن ُ
«يربح جميلة»

«مجنونات معبر المتحف» في ذكرى الحرب :من حقّنا أن نـــع
في الذكرى الـ 39للحرب
االهلية في لبنان ،اختارت لجنة
املخطوفني واملفكرة
أهالي
ّ
القانونية أن تذكرا بالحكم الصادر
عن مجلس شورى الدولة الذي ّ
كرس
حق أهالي املفقودين في االطالع
على نتائج التحقيقات التي أجرتها
الحكومة اللبنانية
بسام القنطار
تحت شعار «تحصني البلد من االنزالق
ن� �ح ��و ح � � ��رب ج� � ��دي� � ��دة» ع � �ق� ��دت ل �ج �ن��ة
أهالي املخطوفني واملفقودين واملفكرة
القانونية ،أم��س ،مؤتمرًا صحافيًا في
نقابة الصحافة لعرض حيثيات الحكم
ال � �ص� ��ادر ع ��ن م �ج �ل��س ش� � ��ورى ال ��دول ��ة
ح��ول مصير املفقودين .وكانت الغرفة
األول� ��ى ف��ي امل�ج�ل��س ب��رئ��اس��ة ال�ق��اض��ي
ش �ك��ري ص ��ادر وع�ض��وي��ة امل�س�ت�ش��اري��ن
فاطمة ع��وي��دات وميريه عماطوري قد
أص� � ��درت ح �ك �م��ًا ي �ك��رس ل �ل �م��رة األول� ��ى
الحق في الوصول الى املعلومات بشكل
ع ��ام وح ��ق ذوي امل�ف�ق��ودي��ن ف��ي معرفة

مصير أحبائهم ،وقد قضى هذا الحكم
ب��إب �ط��ال ال �ق ��رار ال�ض�م�ن��ي ال �ص ��ادر عن
رئ��اس��ة مجلس ال ��وزراء ب��رف��ض تسليم
ملف التحقيقات التي قامت بها لجنة
ال�ت�ح�ق�ي��ق ال��رس �م �ي��ة ل�لاس �ت �ق �ص��اء عن
مصير جميع امل�خ�ط��وف�ين وامل�ف�ق��ودي��ن
ل � ��ذوي امل �ف �ق��ودي��ن وإع �ل ��ان ح �ق �ه��م ف��ي
االس �ت �ح �ص��ال ع �ل��ى ن �س �خ��ة ع ��ن امل �ل��ف
ً
الكامل عمال بحق املعرفة .وقد توصل
املجلس ال��ى ه��ذه النتيجة بعدما أعلن
ح �ق ��ًا أس ��اس� �ي ��ًا ج� ��دي � �دًا ه� ��و ح� ��ق ذوي
امل �ف �ق��ودي��ن ،ع�ل��ى أس ��اس أن ه ��ذا الحق
ه ��و ح ��ق ط �ب �ي �ع��ي م �ت �ف��رع ع ��ن ح �ق��وق
اإلنسان في الحياة وفي الحياة الكريمة
وف��ي مدفن الئ��ق ،وع��ن حق العائلة في
احترام األسس العائلية وجمع شملها،
وع��ن ح��ق ال�ط�ف��ل ف��ي ال��رع��اي��ة األس��ري��ة
وال�ع��اط�ف�ي��ة وال �ح �ي��اة امل �س �ت �ق��رة ،وه��ي
ح �ق��وق ك��رس �ت �ه��ا امل ��واث �ي ��ق وال �ش��رائ��ع
ال��دول �ي��ة ال �ت��ي ان �ض��م إل�ي�ه��ا ل �ب �ن��ان ،ما
ي�س�ت�ت�ب��ع إع �ل��ان ح ��ق ذوي امل �ف �ق��ودي��ن
في االطالع على كل التحقيقات لكشف
م�ص�ي��ره��م ،وأن ه��ذا ال �ح��ق ال ي�ق�ب��ل أي
ت �ق �ي �ي��د أو ان� �ت� �ق ��اص أو اس �ت �ث �ن ��اء إال
بموجب نص صريح ،األمر غير املتوافر
في القضية الحاضرة.
ّ
امل �ح��ام��ي ن� ��زار ص��اغ �ي��ة ذك� ��ر ب��امل��ؤت�م��ر
ال �ص �ح��اف��ي ال� ��ذي ع �ق��دت��ه ل�ج�ن��ة أه��ال��ي

امل� �ف� �ق ��ودي ��ن ف� ��ي ع � ��ام  ٢٠٠٩ف� ��ي ح ��رج
ً
ب � �ي� ��روت ،م �ع �ل �ن��ة ت� �ح ��وال أس ��اس �ي ��ًا ف��ي
م �ن �ه �ج �ي��ة ع� �م� �ل� �ه ��ا ،م� � �ف � ��اده خ� �ي ��اره ��ا
باللجوء الى القضاء النتزاع حقها في
املعرفة.
وس � ��أل ص��اغ �ي��ة :مل � ��اذا ت ��رف ��ض رئ��اس��ة
م � �ج � �ل ��س ال � � � � � � � ��وزراء ت� �س� �ل� �ي� �م� �ن ��ا م �ل��ف
التحقيقات؟ مل��اذا ت��رف��ض إعالمنا بما
ل��دي �ه��ا م ��ن م �ع �ل��وم��ات ب �ش ��أن م�ص��ائ��ر
املفقودين؟ وعليها هنا أن تبرر موقفها،
ل �ي ��س ب �م ��ا ت �ي �س��ر ل �ه ��ا م� ��ن اع� �ت� �ب ��ارات
س �ي ��اس �ي ��ة ،ب� ��ل ب ��اع� �ت� �ب ��ارات ق��ان��ون �ي��ة

واض �ح��ة .فحتى ت�ق��دي��م ال��دع��اوى ،ك��ان
املطلب الحقوقي لألهالي يجابه دومًا
ب �م �م��ان �ع��ة س �ي��اس �ي��ة ص � ��رف ،ظ��اه��ره��ا
إرادة ط� ��ي ص �ف �ح��ة امل� ��اض� ��ي وص� ��ون
ال�س�ل��م األه �ل��ي ،وع�م�ق�ه��ا ه��و املحافظة
على سمعة مجرمي ال�ح��رب وأمرائها.
وأملنا من خالل استحضار الدولة الى
املحكمة أن ننتقل م��ن مجابهة عقيمة
ب�ي�ن ح��ق األه��ال��ي واإلرادة السياسية
امل� �ن ��اف� �ي ��ة ل � �ه ��ذا ال � �ح� ��ق ،ال � ��ى م �ج��اب �ه��ة
ي�ف�ت��رض أال ي�س�ت�خ��دم ف�ي�ه��ا إال س�لاح
القانون ،بمعزل ّ
عما قد يكون لهذا أو

تضمنت قائمة
الصليب األحمر
أكثر من 3500
أسم من اصل
 17الف مفقود
(أرشيف ـ
هيثم املوسوي)

ذاك من اعتبارات أو مصالح سياسية.
ولفت صاغية الى أن هذا الحكم وضع
ال �ق �ض��اء أم� ��ام م �س��ؤول �ي��ات��ه األس��اس �ي��ة
ف��ي ح�م��اي��ة ح�ق��وق امل��واط��ن األس��اس�ي��ة،
ف��ي ات�ج��اه امل��وازن��ة ب�ين مطلب األه��ال��ي
وم�ب��ررات ال��دول��ة ،على أس��اس القانون.
فالقضاء ه��و امل��رج��ع الرسمي الوحيد
امل� �ض� �ط ��ر إل � ��ى إص� � � ��دار ال� �ح� �ك ��م ،وذل� ��ك
ب � �خ�ل��اف امل� � ��راج� � ��ع ال� �س� �ي ��اس� �ي ��ة ال �ت ��ي
ب��إم�ك��ان�ه��ا أن تجيب أو ال تجيب على
ّ
املطالب ،مهما كانت محقة .كذلك ذك��ر
ص��اغ�ي��ة ب��ال �ق��رار ال ��ذي ات �خ��ذه ال�ق�ض��اء
املستعجل ف��ي ب�ي��روت وبعبدا بالقيام
بتدابير حمائية للمقابر الجماعية في
م�ن��اط��ق ع ��دة ،وت�ع�ي�ين خ �ب��راء للكشف
ع�ل��ى امل��واق��ع .وت �م��ت إم��اط��ة ال�ل�ث��ام عن
ح �ق��ائ��ق ك �ث �ي��رة س �ت �ت��ول��د ع �ن �ه��ا ق��ري�ب��ًا
دع � � ��اوى أخ � ��رى ت �ش �م��ل أم ��اك ��ن أخ� ��رى.
وي��أم��ل أه��ال��ي املفقودين أن يتم إط�لاق
ورش حقيقية لتحديد هوية األشخاص
امل��دف��ون�ين فيها ،اع�ت��راف��ًا منها بحقوق
ذوي املفقودين باملعرفة.
ول � �ف� ��ت ص ��اغ� �ي ��ة ال� � ��ى أن ه� � ��ذا ال � �ق� ��رار
ي�ض��ع م�س��ؤول�ي��ة م�ب��اش��رة ع�ل��ى رئ��اس��ة
ً
ال �ح �ك��وم��ة ب�ت�س�ل�ي��م امل �ل��ف ع �م�لا ب�م�ب��دأ
استقالل القضاء ،ومسؤولية معنوية
باملسارعة إلى جالء مصائر املفقودين،
بحيث يكون أي تباطؤ من أي مسؤول

