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مجتمع واقتصاد
على الغالف من يقبل بالعمل من دون حقوق ،فعليه أن ال يبكي
حين َ
يعامل كشخص مسلوب الحقوق .هذه هي «الموعظة» التي
من الممكن الخروج بها من مأساة َ
المبعدين اللبنانيين من الخليج .لكن،
ً
أليس هذا الكالم سهال؟ بالطبع هو سهل .فالمهاجرون إلى الخليج حيث
ال حقوق للوافدين ،من بلد كلبنان ال حقوق للمواطنين فيه فعليًا،
غياب حقوق اإلنسان ذاك .فهم تأقلموا
لن يشعروا بخطر العمل في
ّ
مع «نظامهم» اللبناني ،وباتوا «يدبرون» أنفسهم إما «سيرًا بين النقاط» أو

استعانة بصديق /واسطة ،أو بالتطنيش ،حتى ولو انعكس هذا التأقلم،
هبوطًا بمستواهم المادي والمعنوي .المهم تأمين ّ
الحد األدنى للكرامة
واألجور .لكن ،مهما تدنى مستوى حقوق المواطن في لبنان ،إال أنه لم
يبلغ مرحلة الفجور الخليجي الذي ظهر أخيرًا في ملف المبعدين .حيث ال
حقوق للوافد ،خاصة إن «علق» مع مواطن ،كما د .أ .س .ولو كان قد
أمراض «علية القوم» من
أمضى  20عامًا ،كما د .ع .ف .في معالجة ُ
ّ
بينهم على الخصوص ،فنسج معهم عالقات ود ظنًا أنها ،على الطريقة

«بالك ووتر» المصارف تكمل عمل «طـــ
ضحى شمس
ال ي ـ ـ ــزال د .ع .ف .ي ـح ـت ـفــظ بـبـعــض
محطات الـكــام الخليجية .بــن فقرة
وأخ ـ ــرى ي ـق ــول« :ي ــا طــوي ـلــة ال ـع ـمــر»،
يــرددهــا بــن الـحــن واآلخـ ــر .فدكتور
فــاعــور مكث فــي اإلم ــارات عقدين من
ال ــزم ــن ،يـعــالــج فـيـهــا أمـ ــراض الـنــاس
هـ ـن ــاك ،ع ـل ـيــة الـ ـق ــوم خ ــاص ــة ،لـكــونــه
مخترع طريقة في معالجة التهابات
الـبــروسـتــات املــزمـنــة .ي ــروي الطبيب
امل ـب ـعــد أنـ ــه ذهـ ــب إلـ ــى اإلمـ ـ ـ ــارات عــام
 1990وعــاش هناك حتى « .2009أنــا
وق ــاع ــد ب ـع ـي ــادت ــي ،وكـ ـ ــان الـخـمـيــس
إجاني تلفون
املسا يا طويلة العمرّ ،
م ــن األم ــن أن :تـفـضــل ل ـعــنــا .الجمعة
ُوالسبت عطلة .رحت األحــد ،وإذا بي
أف ــاج ــأ بـضــابــط يـقــول ل ــي :هـنــاك أمــر
بــاإلب ـعــاد ُوإل ـغ ــاء اإلق ــام ــة دون إب ــداء
أي س ـب ــب! ذه ـل ــت طـبـعــا وس ــأل ــت ما
ال ــذي فعلته؟ فــأبــدوا أسـفـهــم ألنـنــي ـ
كما قالوا ـ طبيب محترم ،لكن االمر
مــش مــن عنا! ضابط صغير أضــاف:
هيدا من عندكم من لبنان! استغربت
وقـ ـ ـل ـ ــت لـ ـ ـ ــه :لـ ـ ــو عـ ـ ـل ـ ـ ّـي شـ ـ ـ ــيء كـ ــانـ ــوا
كمشوني بمطار بيروت ،كنت هناك
منذ أسبوعني ،فما الــذي استجد؟ لم
يجيبوني .حني عدت إلى لبنان عملت
ات ـصــاالتــي بــاملـســؤولــن الـلـبـنــانـيــن،
فأجابوني بما كنت قد قلته سابقًا،
أنــه لــو علي شــي كــانــوا منعوني من
السفر! هنا خلصت القصة .قلت لهم
أع ـطــونــي ع ـلــى األقـ ــل ش ـه ـرًا ألخـلــص
فقالوا :خذ
أمــور مرضاي وأنظمهم!
ُ
ش ـهــريــن .لـكــن بـعــد أس ـبــوعــن أفــاجــأ
بــاتـصــال مــن جـهــاز األم ــن يـقــول :شو
مبني بعدك هون؟ الجماعة بدهن اياك
تفل بأسرع ما يكون .من هم الجماعة؟
الله أعلمّ .
سرعت إجراءاتي ،ثم زرتهم
م ــرة أخ ــرى ف ــأخ ــذوا مـنــي الـبــاسـبــور

وأعطوني «طلب إلغاء إقــامــة» ،وهي
معاملة تسمى مــذكــرة إخ ــراج .كانت
اإلقامة سارية حتى  ،2011وأخرجت
في .»7/8/2009
ي ـت ــاب ــع الـ ـ ــروايـ ـ ــة« :كـ ـن ــت م ـص ــدوم ــا.
حـ ــاول ـ ـنـ ــا أن نـ ـ ـس ـ ــأل ،لـ ـك ــن ال ـ ـسـ ــؤال
م ـ ـم ـ ـنـ ــوع! ت ـ ــذك ـ ــرت زيـ ـ ـ ـ ــارة مـ ـس ــؤول
باملخابرات اإلماراتية الشمالية قبل
فـتــرة مــن أجــل معالجته مــن بحصة
في مجرى البول .كانوا قد قالوا لي
لو سألك :من تقلد (دينيًا)؟ قل له أقلد
عيادتي .وهكذا كان .لكنه ّ
ألح .فقلت
لـ ــه( :الـ ــراحـ ــل امل ــرج ــع ال ـس ـيــد محمد
حسني) فضل الله .بعد أسبوع جاء
األم ـ ــر بــال ـتــرح ـيــل( .ي ـض ـح ــك) منيح
اللي ما قلتلو خامنئي ،كانوا يمكن
حـبـســونــي .امل ـه ــم .ضـبـبــت أغــراضــي
وطلعت مــن مطار دبــي .األمــن العام
سألني ليش مسافر؟ فأخبرته .فاذا
به يقول :وهذا آخر ختم بحياتك من
دول ــة اإلم ـ ــارات! تــذكــرت أنـهــم كــذبــوا
علينا حتى بهذا ،إذ كانوا قد قالوا
لــي إن اإلب ـعــاد إن ك ــان سببه أمنيًا،
يمكن أن تعود بعد سنة».
حسنًا ،وماذا حصل عند عودته إلى
لبنان؟ يقول« :حني كنت في الشارقة،
َ
رئيس إدارة
كــان لــدي صديق يعمل
فـ ــي أحـ ـ ــد امل ـ ـ ـصـ ـ ــارف ،أق ـن ـع ـن ــي ب ــأن
اقترض  300ألف درهم ،ولم أكن أريد
بالحقيقة ،لكنه أراد أن يخدمني .كان
ذلك يا طويلة العمر في .25/6/2008
حتى إني لم أذهــب إلى املصرف ،بل
أرســل لي األوراق إلــى العيادة ّوأتى
بالنقود في كيس ورقي .لكني وقعت
على شيك بدون تاريخ يفيد باملبلغ
والفوائد وقيمة التأمني الشخصي.
ّ
ولدي صورة عن الشيك.
بـ ــدأت بـتـســديــد أق ـس ــاط ــي :ك ــل شهر
 7642درهـ ـم ــا (ن ـح ــو أل ـف ــي دوالر)،
يـعـنــي ه ـيــدا م ـعــاش مــوظــف ون ــص.

سددت ما يعادل مئة ألف درهــم ،أي
القرض ،ولدي اإليصاالت.
ثلث ُ
عـنــدمــا أبـ ـع ــدت ،شـكـلـنــا ف ــي بـيــروت
م ــع ب ـعــض امل ـب ـعــديــن لـجـنــة ب ـعــد أن
تـعــارفـنــا ،وإذا «ص ــاء ب ــت» كـلـنــا من
الجنوب! عملنا جولة على املراجع،
أهمهم نبيه بــري .قــام الرئيس بري
بزيارة لإلمارات ،حيث كنا قد طلبنا
إلـ ـي ــه ال ـت ــدق ـي ــق ب ــامل ــوض ــوع امل ــال ــي،
عـ ـ ــاد بـ ـع ــده ــا ل ـي ـخ ـب ــرن ــا ح ــرفـ ـي ــا أن
ّ
«القصة انحلت وتوقف اإلبعاد ،ولن
يــاح ـقــوكــم بـ ـش ــيء» .لـكـنــي فــوجـئــت
بعد ثــاث سـنــوات بــدعــوى مرفوعة
ّ
علي في محاكم اإلمارات ،ال بل طالع
ح ـكــم بــالـتـنـفـيــذ بــامل ـب ـلــغ اإلج ـمــالــي
حتى من دون حسم ما دفعته»!
وبـعــد؟ يـقــول« :قـســم الـجــرائــم املالية
راسـ ـ ـل ـ ــوا اإلم ـ ـ ـ ـ ــارات وطـ ـلـ ـب ــوا مـلـفــي
ُ
بكامله ،وعندها استدعيت من قبل
الـقــاضــي محمد درب ــاس ال ــذي حقق
مـعــي ،وتـبــن أنـهــم أض ــاف ــوا تاريخًا
بخط اليد ،ما عـ ّـده القاضي تزويرًا،
إض ــاف ــة إل ــى أن ـه ــم ل ــم يـحـتـسـبــوا ما
دفعت ،ما ّ
عده القاضي مسألة كيدية
ّ
سياسية ،لكنه طلب مني أل أغــادر
لـبـنــان .وبـلـغــونــي بتحويل القضية
إلــى محكمة فــي جبل لبنان ،وحتى
اليوم لم تحرك املحكمة ساكنًا ،وما
زلـ ــت م ـم ـنــوعــا م ــن ال ـس ـف ــر» .م ــردف ــا:
«يعني يا طويلة العمر افهميني أنا
طبيب»!
أمـ ــا أ .ع .ز( .وهـ ـ ــو ط ـب ـيــب جـ ـ ــراح)،
فروايته أيضًا مشابهة« :سافرت إلى
أب ــو ظـبــي ع ــام  .2004وك ـنــت أعـيــش
ب ـش ـكــل ع ـ ـ ــادي ،إل ـ ــى أن ح ـ ــدث أن ـنــي
كـنــت أن ـقــل أوراقـ ــي أواخـ ــر  2010من
مستشفى ع ــام آلخ ــر خ ــاص ،طلبوا
مني كمستند نسخة من إذن مزاولة
امل ـه ـن ــة ف ــي ال ـق ـط ــاع ال ـ ـخـ ــاص .ع ــادة
تــأتــي املــوافـقــة األمـنـيــة بعد أسـبــوع،

لكن مسؤول املوارد البشرية أبلغني
أن املوافقة األمنية سلبية! وبالتالي
عـلـيــك املـ ـغ ــادرة .مــا ال ـس ـبــب؟ ســألــت،
ف ـق ــال ــوا :أم ـن ــي! ه ـك ــذا ،ع ــدت وكــانــت
ال ـس ـن ــة الـ ــدراس ـ ـيـ ــة فـ ــي مـنـتـصـفـهــا،
سأوفر عليك رواية املعاناة النفسية
ل ـ ـ ـ ـ ــأوالد ،وك ـ ـيـ ــف ركـ ـضـ ـن ــا ل ـتــدب ـيــر
مدارس حتى ال تضيع السنة عليهم.
امل ـهــم .هـنــاك يــاحـقــونــك مــن أج ــل أن
ت ـق ـتــرضــي ،خ ــاص ــة إن ك ـنــت طبيبًا
ولديك معاش محترم .كنت قد أخذت
قرضني واستثمرتهما بشراء شقتني
فــي دب ــي .دفـعــت مــن سعرهما ،%35
أي نصف مليون درهــم! وملــا صارت

األزم ــة الـعــاملـيــة واالن ـه ـيــارات املالية
في عام  ،2008اتضح أن البناية التي
اشترينا فيها ،تــوقــف فيها البناء،
إال أنهم لم يعيدوا إلينا ما دفعناه!
رفعنا دعــوى مــن طريق هيئة إدارة
الـشــؤون العقارية فــي دبــي ،باسمي
واسم شخص آخر من جنسية أخرى.
ك ــان ذل ــك ع ــام  ،2009وبـقـيــت األم ــور
بني أخذ ورد .انتظرت لسنتني دوري
بالدعوى ،لكنه لم يصل .ما وصلني
ً
بدال منه كان األمر بإبعادي في عام
 !2011بعد إبـعــادي بشهر ،وصلني
إيمايل من مسؤولة الهيئة إنو :وين
حـضــرتــك؟ يــريــد الـقــاضــي االستماع

ّ
بلدية طرابلس ترضخ للضغوط :التريث في تنفيذ

متابعة

عبد الكافي الصمد

(مروان طحطح)

أثـ ـم ــرت ال ـض ـغ ــوط ال ـت ــي ق ــام ــت بـهــا
هيئات املجتمع املدني والناشطون
وب ـع ــض ال ـس ـيــاس ـيــن ف ــي طــراب ـلــس
ف ــي األي ـ ــام األخـ ـي ــرة ،ف ــي دف ــع بـلــديــة
املدينة التخاذ قرار يقضي "بالتريث"
فــي تنفيذ م ـشــروع م ــرأب للسيارات
تـحــت األرض فــي ســاحــة الـتــل وســط
طرابلس ،بانتظار االنتهاء من إعداد
خــرائــط عــائــدة للمشروع التطويري
في املنطقة.
تكشف
لم
البلدية
أن
من
الرغم
وعلى
ً
في قرارها عن مهلة "التريث" ،تاركة
األمر أمام اجتهادات شتى ،فإن أغلب
املتابعني لقضية املرأب ،التي شغلت
األوساط في طرابلس ،اعتبروا القرار
بـمـثــابــة إعـ ــان م ــن امل ـج ـلــس الـبـلــدي
الحالي بترك أمــر بـ ّـت مشروع املــرأب
للمجلس البلدي الذي ُ
سينتخب في
انتخابات البلدية املقبلة أواخر شهر
أيـ ـ ــار ،أو أن ي ـن ـفــذ امل ـج ـلــس ال ـحــالــي
امل ـ ـشـ ــروع ،ف ــي حـ ــال جـ ــرى ال ـت ـمــديــد

للبلديات ،كما يراهن بعض مؤيدي
املـ ـ ـش ـ ــروع ،بـ ـع ــد أن ت ـ ـكـ ــون خ ــرائ ــط
املخطط ُ التطويري واإلنمائي ملنطقة
التل قد أنجزت بالكامل.
ـأت م ــن فـ ـ ــراغ ،إذ
ق ـ ــرار ال ـت ــري ــث ل ــم ي ـ ـ ِ
تيقنت البلدية أنه ال بديل من تأجيل
تنفيذ امل ـش ــروع بـعــض ال ــوق ــت ،بعد
االع ـت ــراض ــات الـكـثـيــرة ال ـتــي أبــدتـهــا
ق ـ ــوى س ـي ــاس ـي ــة وهـ ـيـ ـئ ــات املـجـتـمــع
ً
امل ــدن ــي ف ــي ط ــرابـ ـل ــس ،وص ـ ـ ــوال إل ــى
اع ـت ـص ــام ــات ش ـهــدت ـهــا س ــاح ــة ال ـتــل
اح ـت ـج ــاج ــا ع ـل ــى امل ـ ـ ـشـ ـ ــروع ،إذ ق ــام
املعترضون بــرفــع الـســور الحديدي
الذي وضعته الشركة املتعهدة حول
الـســاحــة تمهيدًا لـبــدء أع ـمــال الحفر
ونصبوا الخيم وحولوها إلى ساحة
لعرض نشاطات فنية.
وس ــط ه ــذه األجـ ـ ـ ــواءُ ،ع ـق ــدت جلسة
ل ـل ـم ـج ـل ــس ال ـ ـب ـ ـلـ ــدي عـ ـن ــد الـ ـس ــاع ــة
السادسة مساء أول من أمس ،رافقها
اعتصام للمعترضني على املـشــروع
أمـ ـ ــام م ـق ــر ال ـب ـل ــدي ــة ،ب ــرغ ــم األمـ ـط ــار
ال ـغ ــزي ــرة ال ـت ــي ه ـط ـلــت .م ــا أن تبلغ

ُ
قرار التريث اتخذ
قبل انعقاد جلسة
البلدية بساعات

هؤالء قرار البلدية التريث في تنفيذ
امل ـ ـشـ ــروع ،ح ـت ــى ع ـ ّـم ــت االح ـت ـف ــاالت
املدينة.
ُ
ّ
لـكــن ق ــرار الـتــريــث ات ـخــذ قـبــل انعقاد
جـ ـلـ ـس ــة ال ـ ـب ـ ـلـ ــديـ ــة بـ ـ ـس ـ ــاع ـ ــات ،وفـ ــق
ّ
معلومات لـ"األخبار" أكدت أن رئيس
الـبـلــديــة عــامــر الــراف ـعــي ق ــام بـصــوغ
قــرار التريث مع عضو البلدية خالد
صبح قرابة الساعة الثانية بعد ظهر
أول من أمــس ،بعدما وصــل الرافعي
إل ـ ـ ــى قـ ـن ــاع ــة ب ـ ـ ــأن ت ـن ـف ـي ــذ مـ ـش ــروع
املـ ـ ــرأب بــال ـش ـكــل امل ـق ـت ــرح ،سيجعله

