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مجتمع وإقتصاد
ُ َ
ُ
تحقيق بعد نحو  11عامًا على نصب خيمة أهالي المفقودين والمخفين قسرًا في ساحة «اإلسكوا» ،أعلن ،أول
األهالي رفضوا التخلي عن رمز قضيتهم ،فاستجابت
من أمس ،إزالتها من قبل منظمة «سوليد» ،إال أن بعض
ّ
«سوليد» وأعادت النظر بقرارها ،إذ أبقت على الخيمة ولكنها علقت الدوام فيها

خيمة المفقودين باقية :رمز القهر
إيفا الشوفي
ل ـي ُـس ـ َـت خ ـي ـم ــة أه ـ ــال ـ ــي املـ ـفـ ـق ــودي ــن
وامل ـخــفــن قـسـرًا فــي ال ـحــرب األهلية
ح ــدث ــا ع ــابـ ـرًا .ت ـخ ـتــزن ه ــذه الـخـيـمــة
قصص أمـهــات وزوج ــات وشقيقات
فقدن جزءًا من أرواحهن بسبب حرب
ّ
قــاسـيــة مـسـتـمــرة ف ــي ذاك ــرت ـه ــن إلــى
ّ
ال ـي ــوم .أول مــن أم ــس «عــلــق الـ ــدوام»
فــي الخيمة بعد نحو  11عامًا على
ن ـص ـب ـهــا ف ــي  11ن ـي ـس ــان  2005فــي
ســاحــة «اإلس ـك ــوا»ُ .
«ول ــدت» الخيمة
ص ـي ــر
ب ـ ـه ـ ــدف ال ـ ـض ـ ـغـ ــط مل ـ ـعـ ــرفـ ـ ُـة م ـ َ
املـ ـفـ ـق ــودي ــن وامل ـع ـت ـق ـل ــن املـ ـخ ــف ــن،
ّ
وتحولت بعد سنوات إلى مقر للجنة
أهــالــي املخطوفني واملـفـقــوديــن .كان
القرار الذي اتخذته منظمة «سوليد»
وأعلنته في مؤتمر صحافي ،يقضي
بــإزالــة الخيمة نهائيًا لتتراجع عن
األم ـ ـ ــر الحـ ـق ــا ب ـع ــد اع ـ ـتـ ــراضـ ــات مــن
األهــالــي الــذيــن أب ــوا أن يــزيـلــوا «رمــز
ق ـض ـي ـت ـه ــم» .اس ـت ـج ــاب ــت «س ــول ـي ــد»
وأب ـق ــت ع ـلــى ال ـخ ـي ـمــة ،لـكـنـهــا ألـغــت
الدوام فيها.
«صـحـيــح نـقــص ع ــددن ــا ،وم ــات منا
ناس كتير وتعبنا بس ما يئسنا .أنا
مستعدة ضل  20سنة بعد ّ
دور على
زوج ـ ــي» ،ت ـقــول نـهـيــل ش ـه ــوان الـتــي
اخ ـت ـطــف زوجـ ـه ــا ،قــزح ـيــا ش ـه ــوان،
ع ــام  1980م ــن ال ـب ـت ــرون« .تـلـفـنــولــو

حلواني :الخيمة
تغلق عندما نصل إلى حل عملي
ومؤسساتي مقبول
شركة قال عايزينو بشغل وانخطف.
بــس أن ــا شـفـتــو بـعــد  3أشـهــر ونــص
بسوريا وقعدت معو .ما حــدا يقلي
ما منعرف وينو ،أنــا بعرف وينو»،
تروي نهيل وتجهش بالبكاء.
ب ـعــد  40عــامــا ع ـلــى ان ـ ــدالع ال ـحــرب،
و 33عامًا على تشكيل لجنة أهالي
امل ـخ ـطــوفــن وامل ـف ـق ــودي ــن و 11عــامــا
على نصب خيمة األهالي ،لم يرجع
األخ وال الزوج وال االبن وبقيت هؤالء
النساء صامدات ،قويات وحزينات...
يـ ـنـ ـتـ ـظ ــرن .أودي ـ ـ ـ ــت س ــال ــم ان ـت ـظ ــرت
كثيرًا 24 ،عامًا بعد اختطاف ولديها

كريستني وريشار عام  1985لتموت
عام  2009على الطريق أمام الخيمة
ب ـعــد أن ده ـس ـت ـهــا سـ ـي ــارة م ـســرعــة.
ماتت أوديــت بقلب محروق من دون
أن تراهما ومن دون أن تعرف شيئًا
عنهما« .ماتت أوديت ،حارسة خيمة
أه ــال ــي املـ ـفـ ـق ــودي ــن» ،وم ـ ــات بـعــدهــا
الـ ـكـ ـثـ ـي ــرون .خ ـ ــال  11ع ــام ــا ف ـقــدت
الـخـيـمــة ال ـعــديــد مــن ّ
روادهـ ـ ــا .ماتت
ّ
أم ـه ــات وأورثـ ـ ــت م ـكــان ـهــن األخـ ــوات
واألوالد ال ـل ــوات ــي حـمـلــن الــوص ـيــة:
ً
أحياء
ابحثوا عنهم حتى تجدوهم،
ّ
كــانــوا أو أم ــوات .لكن الــدولــة ترفض
ح ـتــى ال ـي ــوم إن ـش ــاء ب ـنــك مـعـلــومــات
للحمض النووي ألهالي املفقودين،
ل ـل ـح ـف ــاظ عـ ـل ــى املـ ـعـ ـل ــوم ــات ب ـه ــدف
التعرف إلى الضحايا في ما بعدّ .أما
ص ـنــدوق الـتـحـقـيـقــات ال ـتــي أجــرتـهــا
لجان التحقيق الرسمية للكشف عن
ّ
فتبي أنه يحتوي
مصير املفقودين،
أوراق ف ــارغ ــة ال بـصـيــص أمــل
عـلــى
ٍ
فيها.
واظبت نهيل على الدوام في الخيمة
بعد سنة من نصبها ،وبقيت فيها
وستبقى حتى يعود زوجها .تقول
إنها وأخريات سينزلن كل خميس
بـ ـع ــد انـ ـقـ ـض ــاء األع ـ ـ ـيـ ـ ــاد .مـ ـن ــذ ع ــام
 2006كــانــت نـهـيــل تــأتــي مــن بيتها
ف ــي الـ ـبـ ـت ــرون ك ــل اث ـن ــن وخ ـم ـيــس،
«ك ـن ــا ك ـت ــار بـ ـ ــاألول وب ـع ــدي ــن ص ــار
يخف الـعــدد بــس مــا تركنا الخيمة
وال ي ــوم .بعد فـتــرة صــرنــا نـنــزل كل
خميس» .بعد  11عامًا بقيت نهيل
وجــانـيــت ون ــور وأم عـلــي وصــونـيــا
ّ
وماجدة في الخيمة« .األخريات كن
يــأتــن عـنــدمــا ي ـكــون ه ـنــاك اجـتـمــاع
ًّ
ّ
ألن كــا منهن لديها ظروفها» .أول
م ــن أمـ ــس ب ـك ــت ن ـه ـيــل ك ـث ـي ـرًا خ ــال
س ـمــاع ـهــا امل ــؤت ـم ــر ال ـص ـحــافــي« ،ملــا
إن ــزل عــالـخـيـمــة بـتــرجــع روح ــي أنــا
تحت تاركة شخص ولو كان صورة
معلقتا بس .كنت إذا تأخرت إلنزل
حس بالذنبّ ،
ّ
حس إني تركت قزحيا
وات ـخ ـل ـيــت ع ـن ــو» .ع ــارض ــت الـنـســاء
إزالــة الخيمة واستجابت «سوليد»
ّ
لطلبهن فأبقت على الخيمة رمزيًا.
يقول رئيس «ســولـيــد» ،غــازي عــاد،
ّ
إن األمر يتعلق فقط بصحة األهالي
وقــدرت ـهــن عـلــى املـتــابـعــة ،لــذلــك أتــى
قـ ــرار االن ـت ـق ــال إل ــى مــرح ـلــة جــديــدة

استجابت «سوليد» لألهالي وأبقت على الخيمة ،لكنها ألغت الدوام فيها (هيثم الموسوي)

من النضال عبر الضغط السياسي
مــن أج ـ َـل تشكيل «الـهـيـئــة الوطنية
ل ـل ـ ُـم ـخ ــف ــن قـ ـ ـسـ ـ ـرًا» .يـ ـق ــول عـ ـ ــاد إن
الخيمة أنجزت أربعة أمور أساسية
خ ـ ــال الـ ـسـ ـن ــوات الـ ـت ــي م ـ ـ ــرت ،فـقــد
جمعت الخيمة األهالي ووحدتهم،
وحـ ّـولــت القضية مــن تابو سياسي
إلـ ــى ق ـض ـيــة وط ـن ـيــة ج ــام ـع ــة .كــذلــك
أنجز األهالي عبر الخيمة انتصارًا
قـ ـض ــائـ ـي ــا بـ ـع ــدم ــا أص ـ ـ ـ ــدر م ـج ـلــس
شــورى الدولة حكمًا كـ ّـرس فيه حق
األهــالــي بمعرفة مصير املفقودين،
لتصل املعركة إلى مجلسي الــوزراء
وال ـنــواب حـيــث يـعـ ّـول األهــالــي على
مرسوم وزاري ّ
تقدم به وزير العدل
السابق شكيب قرطباوي عام 2012
إلنشاء «الهيئة الوطنية للمخفيني
قسرًا» ومشروع القانون ّ
املقدم إلى

م ـج ـل ــس ال ـ ـنـ ــواب م ــن أج ـ ــل تـشـكـيــل
الهيئة.
ُ
ّ
تخبر نهيل أن منذ فـتــرة طويلة لم
ّ
يزرهن أحد في الخيمة «ما حدا عم
يسألنا شي أو يحكي معنا ،نسيونا.
حتى األمم املتحدة (اإلسكوا) قطعوا
الـكـهــربــا ع ــن الـخـيـمــة م ــن شـهــريــن».
بقيت م ــاج ــدة ،الـقــاطـنــة الــدائ ـمــة في
الخيمة ،من دون ضوء.
إهـ ـم ــال ال ــدول ــة امل ـق ـص ــود لــأهــالــي
تــرافــق مــع إهـمــال مــن قبل منظمات
امل ـج ـت ـم ــع املـ ــدنـ ــي الـ ـت ــي لـ ــم تـعـتـبــر
أن قـ ـضـ ـي ــة امل ـ ـف ـ ـقـ ــوديـ ــن م ـ ــن ض ـمــن
ً
برامجها .النقابات مثال ،وتحديدًا
ّ
نـقــابــة امل ـحــامــن ،ل ــم ت ـح ــرك ســاكـنــا،
وقــد ّ
حملها عــاد املسؤولية ،إذ رأى
أن «ال ـن ـق ــاب ــة ط ـ ــوال  10أع ـ ـ ــوام هــي
أي ـض ــا م ــن ال ــذي ــن ال ي ـعــرفــون مـكــان

ال ـخ ـي ـم ــة ول ـ ــم ت ـك ـلــف ن ـف ـس ـهــا ع ـنــاء
زي ــارت ـه ــا واالسـ ـتـ ـم ــاع إلـ ــى م ـعــانــاة
األه ــل .ول ــم ت ـقــدم يــومــا عـلــى اتـخــاذ
خطوة قانونية في سبيل رفع هذه
ال ـجــري ـمــة أمـ ــام امل ــراج ــع الـقـضــائـيــة
امل ـخ ـت ـصــة» .يـضـيــف ع ــاد أن «ال ـكــل
مـعـنـ ّـي ال ـيــوم بـهــذه الـقـضـيــة ،وعلى
هذا األساس نطالب املجتمع املدني
الـلـبـنــانــي واملـنـظـمــات الـعــامـلــة على
هــذا امللف بمتابعة الضغط إلنشاء
الـ ـهـ ـيـ ـئ ــة ،ونـ ـط ــال ـُـب األم ـ ـ ــم امل ـت ـح ــدة
بــال ـتــزام قـضـيــة املـخـفــن قـسـرًا وفقًا
للتعهد الــذي أعلنته الـعــام املاضي
فــي امل ـكــان نـفـســه وال ــذك ــرى نفسها،
وهـ ــي تـتـحـمــل م ـســؤول ـيــة اإلس ـه ــام
ف ــي ال ـض ـغــط مـعـنــا لـتــألـيــف الـهـيـئــة
الوطنية».
تستذكر وداد حلواني ،رئيسة «لجنة

نشاط

ّ
برلمان التالمذة في «اليسوعية» :تخيل حياة برلمانية سليمة

حسين مهدي
م ــا يـعـجــز ع ـنــه الـ ـن ــواب والـ ـ ـ ــوزراء في
لبنان ،يقوم بــه الـتــامــذة .امــس ،انجز
م ـع ـهــد ال ـع ـل ــوم ال ـس ـيــاس ـيــة ف ــي كـلـيــة
الـ ـحـ ـق ــوق وال ـ ـع ـ ـلـ ــوم ال ـس ـي ــاس ـي ــة فــي
الجامعة اليسوعية املرحلة األولى من
بــرملــان التالمذة لهذا الـعــام ،بمشاركة
 35م ـ ــدرس ـ ــة م ـ ــن م ـخ ـت ـل ــف املـ ـن ــاط ــق
اللبنانية.
يـحــاول املعهد مــن خــال هــذا النشاط
تـجـسـيــد ح ـي ــاة سـيــاسـيــة سـلـيـمــة في
واق ـ ــع شـ ــاذ يـ ـس ــوده ش ـلــل املــؤس ـســات
الدستورية وتعطيلهاّ .
تعرف الطالب
عـلــى وظــائــف ال ـبــرملــان وع ـمــل الـلـجــان
النيابية مــن خ ــال ش ــرح قـ ّـدمــه املــديــر
العام للجلسات واللجان في املجلس
النيابي ،ريــاض غنوم .قـ ّـدم لهم سردا

لتاريخ املجالس التمثيلية مــن نظام
الـقــائـمـقــامـيـتــن حـتــى ال ـي ــوم ،شــارحــا
صالحيات املجلس النيابية ،وأهمها
الـ ـتـ ـش ــري ــع ،وك ـ ـيـ ــف ت ـ ـجـ ــري املـ ـ ـب ـ ــادرة
بــال ـت ـشــريــع .ت ـن ــاول ــت أس ـئ ـلــة ال ـطــاب
تأثير اتفاق الطائف على عمل الحكومة
ّ
واملجلس النيابي ،اذ عدلت صالحيات
ّ
رئـ ـي ــس ال ـج ـم ـه ــوري ــة وت ـ ـحـ ــول لـبـنــان
ال ــى جـمـهــوريــة بــرملــانـيــة .رد غـنــوم أن
لرئيس الجمهورية اليوم صالحيات
«م ـع ـن ــوي ــة» ،ك ـمــا اس ـت ــوض ــح ال ـطــاب
مــن غـنــوم عــن طريقة انـتـخــاب أعضاء
اللجان النيابية ومــراعــاة املحاصصة
املــذه ـب ـيــة وامل ـنــاط ـق ـيــة أي ـض ــا ،وكــانــت
أسـئـلــة وم ــداخ ــات ال ـطــاب الفـتــة جــدا
عــن دور مجلس الـشـيــوخ (املـفـتــرض)
في الغاء الطائفية السياسية وسبب
عدم تأسيسه بعد.

ال ـج ـل ـس ــات االرب ـ ـ ــع األخـ ـ ـ ــرى ،ت ـنــاولــت
كــل منها مشاريع قــوانــن او مشاريع
تعديل قــوانــن .قالت كــارول شراباتي
مــديــرة معهد الـعـلــوم الـسـيــاسـيــة« :لــن
نكتفي فـقــط بمناقشة ه ــذه املـشــاريــع
واقـ ـ ــرارهـ ـ ــا فـ ــي امل ــرحـ ـل ــة ال ـث ــان ـي ــة مــن
امل ـ ـشـ ــروع ،ب ــل س ـن ـح ــرص أي ـض ــا عـلــى
متابعتها مع رؤساء الكتل النيابية».
سـ ـع ــى املـ ـعـ ـه ــد الـ ـ ــى اخـ ـتـ ـي ــار ق ـضــايــا
حدثية لطرحها على طاولة النقاش.
طــرح مدير ورئـيــس قسم األبـحــاث في
مـ ـب ــادرة امل ـســاحــة امل ـش ـتــركــة ك ــرم كــرم
م ـشــروع قــانــون الــامــركــزيــة االداري ـ ــة،
منطلقا مــن االص ــاح ــات ال ـ ــواردة في
ات ـفــاق ال ـطــائــف واملـقـسـمــة ال ــى فئتني:
األولى تؤدي الى اعادة توزيع السلطة،
وهي التي جرى تطبيقها «ألن السلطة
ال ـح ــاك ـم ــة ت ـح ـكــم ب ـطــري ـقــة ت ــؤم ــن مــن

خاللها مصالحها» ،والثانية لم تطبق
«عمدا» وترتبط بتكوين السلطة ،ومن
هذه االصالحات ما هو مرتبط بمجلس
الـشـيــوخ ،امل ـســاواة بــن امل ــرأة والــرجــل،
اصـ ــاحـ ــات اق ـت ـص ــادي ــة واج ـت ـمــاع ـيــة
اخـ ــرى ،وابـ ــرز ه ــذه االص ــاح ــات طــرح
الــامــركــزيــة االداري ـ ــة .ق ـ ّـدم ك ــرم عرضا
م ـطــوال ألهـمـيــة الــامــركــزيــة االداري ـ ــة،
مذكرا باالقتراحات املقدمة من الحركة
ال ــوطـ ـنـ ـي ــة ف ـ ــي الـ ـسـ ـبـ ـعـ ـيـ ـن ــات ،ورب ـ ــط
ك ـ ــرم م ـف ـه ــوم ال ــام ــرك ــزي ــة بـ ـع ــدد مــن
القضايا اآلن ـيــة ،منها أزم ــة النفايات
ودور ال ـب ـل ــدي ــات الـ ـ ــذي انـ ـت ــزع مـنـهــا
صالحياتها ملصلحة شركة سوكلني،
رابطا ذلك بالنظام السياسي الساعي
ل ـت ـكــريــس الـ ـ ــوالءات ل ـلــزع ـمــاء ف ــي ظل
غياب أي وسيط «مؤسساتي» يمكن
للمواطن تحصيل حقوقه أو ايصال

ص ــوت ــه مـ ــن خـ ــالـ ــه ،ف ـي ـمــا ال ـس ـل ـطــات
املحلية ضمن االصالحات الالمركزية
تسعى لتبديل هذه القاعدة الزبائنية.
وقــد قـ ّـدم كــرم شرحا موسعا ملضمون
مشروع القانون.
فــي الجلسة الـتــي تلتها ،تـحــدث زيــاد
عبد الصمد ،املــديــر التنفيذي لشبكة
امل ـن ـظ ـم ــات ال ـع ــرب ـي ــة غ ـي ــر الـحـكــومـيــة
للتنمية ،عن مشروع قانون الجمعيات
العثماني ،لناحية التعديالت املقترحة
لخفض سن االنتساب الى الجمعيات
من  21سنة الى  18سنة .البداية كانت
بـلـفــت ان ـت ـبــاه ال ـط ــاب امل ـش ــارك ــن الــى
أنهم جميعا ال يملكون حق االنتساب
ال ــى ج ـم ـع ـيــات ،وع ـنــد بـلــوغـهــم ال ـ ـ 18
س ـنــة ،سيتمتعون بـحـقــوقـهــم املــدنـيــة
دون حقوقهم الـسـيــاسـيــة .ولـفــت عبد
الصمد الــى اشكالية «العلم والخبر»

