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األموال التي شبهها أحد المبعدين بـ «بالك ووتر» المصارف ،تالحقه بوسائل
اللبنانية ،ستحميه من قطع الرزق ،أو المعاملة بصلف .إال أن وفاء «طوال
قد تصل إلى الضغط على ...عائلته! المالحظة األخرى التي يجب االلتفات
العمر» تبين أنه قصير جدًا .حسنًا ،هذا عن «هناك» .وماذا عن «هنا»؟
فالمغترب المطرود الالجئ إلى حضن بلده األم ،سيجد لدى وصوله أخوة له إليها هي تواريخ وأسباب إبعاد بعض المطرودين التي يعود بعضها إلى
في المواطنية يعملون عند «المعلم» الخليجي ،تكفلوا ،لقاء نسبة معينة ،عام  2007و ،2008أي إنه ال عالقة لموقف «المعتر» جبران باسيل ،بهذه
السياسة التي ـ ـ وإن تصاعدت بشكل فاجر أخيرًا ـ ـ إال أنها كانت قد بدأت
مالحقة إخوتهم المطرودين كيديًا ،مع علمهم أن حقوق هؤالء
منذ زمن طويل بموازاة سياسة غربية أميركية تعمل على محاربة محور
العصر» .هكذا ،يعود المطرود إلى
داستها األقدام الجلفة لحكام «قريش ً
المقاومة ،حكومة وشعبًا ،بكل ما تملك
بلده أمال بأن يجد من يدافع عنه .لكنه بدال من ذلك ،يجد شركات تحصيل

ـوال العمر»
االح ـت ـي ــال امل ــال ــي .ه ـك ــذا ّ
رد شكيب
ق ــرط ـب ــاوي ع ـلــى اإلن ـت ــرب ــول بــرفــض
االسترداد وتحويل املدعى عليه إلى
القضاء اللبناني املختص للتحقيق
وإج ـ ــراء املـقـتـضــى بـعــد حـجــز ج ــواز
سفره.
وي ـض ـي ــف «ه ـي ــان ــي الـ ــي  3س ـن ــن ال
قادر سافر وال أعمل شي .وأنا يعني
طبيب الزم روح دورات ومــؤتـمــرات
إلــخ ...حاليًا ال أعمل ،إال القليل ،فقد
ف ـق ــدت ك ــل زب ــائ ـن ــي هـ ـن ــاك ،وي ـلــزمــك
وقت حتى ّ
تكوني اسمًا».

«تفاجأت باتصال
من جهاز األمن يقول:
ّ
مبين بعدك هون»

«حاولنا أن نسأل ،لكن السؤال ممنوع» (مروان طحطح)

إليك! فأخبرتها بما حصل ،وأني في
لبنان ،ويمكن االتصال بي على الرقم
كذا .لكن أحدًا حتى اليوم لم يتصل.
عاودت مراسلتها ،لكن عبثًا!».
ّ
ن ـســألــه :أل ــم ت ــوك ــل مـحــامـيــا ملتابعة
قضيتك هـنــاك؟ قــال« :الـكــل قــالــوا لي
إنها تكلفة ع الـفــاضــي .ألن الجميع
ي ـعــرف أن ال ــواف ــدي ــن ال ح ـقــوق لـهــم،
خاصة إن كانوا علقانني مع مواطن»!
حسنا ومــاذا بعد؟ «بــدأت اتصاالت
امل ـص ــارف تــاحـقـنــي هـنــا ف ــي لبنان
بـعــد شـهــريــن مــن إب ـع ــادي ،قـ ُلــت لهم
إني عاطل من العمل ،وإننا أبعدنا،
فـ ـ ـه ـ ــددوا بـ ــم ق ــاض ــات ــي :س ـنــاح ـقــك

ح ـتــى ف ــي بـ ـ ــادك .وهـ ـك ــذا ك ـ ــان .فقد
اسـتــدعـتـنــي هـيـئــة ال ـق ـضــايــا املــالـيــة
واإلنتربول في قوى األمن الداخلي،
إن ــو يــابــا عليك دع ــوى مــن اإلم ــارات
بـخـصــوص ق ــرض مـعــن .ذهـبــت مع
ـام مل ـقــاب ـلــة ال ـق ــاض ــي ،ولـ ــم ألـجــأ
مـ ـح ـ ٍ
للواسطة في البداية .اتصل املحامي
ّ
و«زبطها» .يعني راسمالها:
بالهيئة
منحتفظ بــالـبــاسـبــور .وم ــن وقتها
ي ـع ـن ــي مـ ــن تـ ـش ــري ــن الـ ـث ــان ــي 2012
ممنوع من السفر.
حـ ـسـ ـن ــا ،ومـ ـ ــا هـ ــو االسـ ـ ـ ــم ال ــرس ـم ــي
للقضية املرفوعة عليه؟ يقول :طلب
استرداد للمحاكمة باإلمارات بتهمة

ومــاذا عن مكاتب تحصيل األمــوال؟
ي ـك ـنــس الـ ـه ــواء ب ـق ـفــا ي ـ ــده« :م ـكــاتــب
ت ـ ـح ـ ـص ـ ـيـ ــل األم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوال بـ ـ ـ ـ ــاإلمـ ـ ـ ـ ــارات
ب ـيــوك ـلــوا م ـحــامــن ه ـنــا ل ـي ـهــولــوا ع
ال ـن ــاس .ب ــدك تـقــولــي ه ـيــدي مكاتب
تـحـصـيــل األمـ ـ ــوال م ـتــل ش ــرك ــة بــاك
ووت ــر (املــرتــزقــة) .هـيــدي بــاك ووتــر
الـبـنــوك» .لكن الطبيب يـحــذر هــؤالء
«ب ـ ـمـ ــا أن سـ ـب ــب اإلب ـ ـ ـعـ ـ ــاد ق ـ ــد ظ ـهــر
وتـ ـب ــن أن ـ ــه كـ ـي ــدي س ـي ــاس ــي ،وذل ــك
عبر إعــان حزب الله إرهابيًا ،فإننا
ن ـح ــذر امل ـح ــام ــن امل ــوك ـل ــن م ــن قـبــل
تلك املـصــارف من املتابعة بمالحقة
املبعدين ،وإال فسنتهمهم باستكمال
املـ ـخـ ـط ــط ال ـ ـك ـ ـيـ ــدي ونـ ـح ـ ّـمـ ـلـ ـه ــم كــل
املسؤولية فــي مــا قــد ينتج مــن هذه
املالحقة».
تختلف رواية ا .ف( .صاحب معرض
سـ ـ ـي ـ ــارات دي ـ ـلـ ــوكـ ــس) عـ ــن رواي ـ ـتـ ــي
الـطـبـيـبــن ال ـســاب ـقــن .ف ــال ــرج ــل فقد
ب ــاإلبـ ـع ــاد ال ـت ـع ـس ـفــي أم ــاك ــه ه ـنــاك
ب ـم ــاي ــن ال ـ ـ ـ ـ ـ ــدوالرات .ي ـ ـ ــروي أ .ف:

ُ
ُ
سعيد خباز :اختطفت منذ  31عامًا

مرأب التل
يـصـطــدم بـبـعــض ال ـقــوى السياسية
واالقـ ـتـ ـص ــادي ــة والـ ـهـ ـيـ ـئ ــات امل ــدن ـي ــة
الرافضة للمشروع ،ومــا يحمله ذلك
مــن تــداعـيــات ال ق ــدرة لــه وال للبلدية
على مواجهتها.
وت ـ ـض ـ ـمـ ــن قـ ـ ـ ـ ــرار الـ ـ ـت ـ ــري ـ ــث م ــوافـ ـق ــة
مشروطة على تنفيذ مشروع املــرأب
على خمس مراحل:
 امل ــرح ـل ــة األول ـ ــى ت ـنــص ع ـلــى "ب ــدءالعمل ف ــورًا مــن قبل مجلس اإلنـمــاء
واإلع ـ ـمـ ــار بـتـنـفـيــذ ال ـب ـنــى الـتـحـتـيــة
ف ـ ــي ش ـ ـ ـ ــارع الـ ـ ـت ـ ــل ،ب ــال ـت ـن ـس ـي ــق مــع
االس ـ ـت ـ ـشـ ــاري املـ ـكـ ـل ــف مـ ــن ال ـب ـل ــدي ــة
وبـ ـشـ ـك ــل ال ي ـ ـت ـ ـعـ ــارض م ـ ــع ت ـن ـف ـيــذ
املشروع ككل".
 املرحلة الثانية تشير إلــى "التريثف ــي ت ـن ـف ـيــذ أعـ ـم ــال امل ـ ـ ــرأب الـ ــى حــن
ان ـت ـه ــاء امل ــرح ـل ــة األول ـ ـ ــى م ــن أع ـم ــال
ال ـ ـ ــدراس ـ ـ ــة ال ـت ـف ـص ـي ـل ـي ــة وامل ـت ـع ـل ـق ــة
بالواجهات ،ليتسنى للبلدية إجراء
الـ ـتـ ـل ــزيـ ـم ــات ل ـ ـلـ ــواج ـ ـهـ ــات وت ـن ـف ـي ــذ
أشغالها بــالـتــزامــن مــع بــدايــة تنفيذ
أعـمــال امل ــرأب ،وذل ــك تــأكـيـدًا لـقــرارات

«أن ــا مـتــل هــال ـنــاس ،ك ــان صــرلــي 35
سنة بــالـشــارقــة ،إجــانــي أمــر ترحيل
( )13/7/2012دون إبـ ـ ــداء أس ـبــاب
أنـ ــا والـ ـل ــي ك ــاف ـل ـه ــم ،ي ـع ـنــي عـيـلـتــي
بكاملها .كان عندي معرض سيارات
دي ـلــوكــس وم ـح ـلــن ،ق ـلــت ل ـهــم كيف
ّ
بــدي فــل بــأسـبــوع؟ وشــو بــدي أعمل
بتجارتي وأمالكي؟ قالوا لي :اكتبهم
باسم حدا! قلت لهم سأكتبهم باسم
صهري ،فرفضوا قائلني بالحرف :ما
فيك تحولهم الســم شيعي لبناني،
اك ـت ـب ـهــم إمـ ــا ل ــواح ــد بــاك ـس ـتــانــي أو
م ــواط ــن خ ـل ـي ـجــي!» .ث ــم يـضـيــف كما
لو كــان يجيب على ذهولنا البادي:
«ه ـ ـيـ ــدا ال ـح ـك ــي ق ـل ـل ــي اي ـ ـ ــاه ضــابــط
األم ــن .قلت لــه :ول ــو؟ (هــو بيعرفني
مــن زم ــن) أن ــت بتقبل تـسـجــل باسم
واح ــد غــريــب أمــاكــك الـلــي اشتغلت
وحفيت منشانها؟ فما كان منه إال أن
شنكلني وقال :أكيد ال .بس املوضوع
من فوق وما فينا نعمل شي».
حـسـنــا مـ ــاذا ف ـع ـلــت؟ ي ـق ــول« :حــولــت
أمالكي لواحد ســوري (طبعًا سني)
كان يشتغل عندي منذ فترة طويلة،
لـ ـق ــاء ش ـي ـك ــات ق ـي ـم ـت ـهــا اإلج ـم ــال ـي ــة
ال تـ ـ ـ ــوازي ث ـل ــث ال ـق ـي ـم ــة ال ـح ـق ـي ـق ـيــة
للمعرض والسيارات واملحلني ،ومع
ذل ــك ،بـعــد أن دف ــع بـعــض الـشـيـكــات،
ب ــاع كــل ش ــيء وت ـ ــوارى عــن األن ـظــار،
ف ـح ــول ــت ال ـش ـي ـك ــات ،وه ـ ــي ¾ قـيـمــة
ّ
ـام خـلـيـجــي وك ـل ـتــه،
امل ـب ـلــغ إلـ ــى مـ ـح ـ ٍ
لـكــن ه ــذا األخ ـي ــر عـلــى مــا ي ـبــدو بلع
الباقي .عندي تجارة باملاليني بعتها
بمالليم».
إذًا هــو لـيــس مــن جـمــاعــة ال ـقــروض؟
ـرض ،وكـنــت
قـ ــال« :ب ـل ــى .ك ــان ل ــدي قـ ـ
ُ
قــد س ــددت منه بعضه ،وملــا أبـعــدت،
بالطبع لــم أع ــد أدف ــع شـيـئــا ،وهـنــاك
دع ــوى مــرفــوعــة ض ــدي هـنــاك وهـنــا،
وأنا ممنوع من السفر .لكني لن أدفع

إن لــم تـعــوضـنــي ال ــدول ــة اإلمــارات ـيــة
ع ــن قـ ــرار الـ ـط ــرد ،وم ــا ل ـحــق ب ــي من
أض ـ ـ ــرار م ــادي ــة ج ـس ـي ـمــة وم ـع ـنــويــة
لسبب واحد ،هو أني شيعي لبناني!
لذا ،أنا اليوم ممنوع من السفر مثل
كثيرين غيري».
أما هـ .ح .فيخبرنا بالقصة التالية:
«ل ـ ـ ــدي ص ــدي ــق هـ ــو رئـ ـي ــس مـجـلــس
إدارة بنك لبناني .أخـبــرنــي أنــه في
يـ ــوم ج ـ ــاءه أحـ ــد ال ـعــام ـلــن ف ــي فــرع
ً
امل ـع ـلــومــات ح ــام ــا ب ـي ــده اس ـت ـمــارة.
وق ــال لــه حــرفـيــا :ليك أنــت صاحبنا،
ومـطـلــوب مـنــي إب ـعــت تـقــريــر بابنك
الـ ـل ــي ع ــم ي ـش ـت ـغــل ب ــال ـخ ـل ـي ــج .فـشــو
منكتب؟ أجابه املدير :اكتب الحقيقة،
أنه موظف وال اهتمام له بالسياسة
أبـ ـ ـ ـ ـدًا .وأض ـ ـ ـ ـ ــاف« :وكـ ـ ـب ـ ــس ف ـ ــي ي ــده
مبلغًا من ال ــدوالرات» ،فكتب تقريرًا
ً
إيـجــابـيــا .أي إن امل ــوض ــوع فـعــا من
ع ـن ــدن ــا ،وال ـع ـم ــاء ال ــذي ــن ي ـخــربــون
أرزاق مواطنيهم مثلهم مثل عمالء
إس ــرائ ـي ــل ال فـ ـ ــرق» .اس ــأل ــه« :وم ـ ــاذا
حصل للشاب؟» ،يجيب« :وال شي...
بقي في عمله».
ي ـحــاول بـعــض املـبـعــديــن أن يــوكـلــوا
مـ ـ ـح ـ ــام ـ ــن ف ـ ـ ــي ال ـ ـخ ـ ـل ـ ـيـ ــج ملـ ـت ــابـ ـع ــة
قـ ـض ــاي ــاه ــم ،إال أن أح ـ ـ ـ ـدًا ال ي ـق ـبــل
بــالــدفــاع عـنـهــم خــوفــا م ــن االن ـت ـقــام.
ونـحــن ال نـتـحــدث هـنــا عــن محامني
عرب ،بل خليجيني ولبنانيني .ال بل
إن من حاولت االتصال بهم "األخبار"
في مكاتبهم هناك ،ذعروا من الحيث
ال ـه ــات ـف ــي وقـ ــالـ ــوا أن ال ع ــاق ــة لـهــم
بــاملـلــف وال ي ــري ــدون حـتــى الـتـحــدث
فيه .لــذا ،يفكر املبعدون بالتضامن
فــي مــا بينهم وتوكيل محام حقوق
إنسان ،أجنبي ربما ،ومن جمعيات
حـقــوق اإلن ـســان الــدول ـيــة ،لـلــربــط ما
ب ــن ت ـعــوي ـضــات الـ ـط ــرد واسـ ـت ــرداد
القروض.

سابقة بهذا الخصوص".
 املرحلة الثالثة تنص على "إعــدادوتجهيز مراكز التسفير على مداخل
املدينة الشمالية والجنوبية ،ويبدأ
العمل بها فورًا وفقًا لآللية واألصول
القانونية املتبعة".
 املــرح ـلــة الــراب ـعــة تـتـضـمــن "تــأهـيــلالـ ـط ــرق ــات وال ـب ـن ــى ال ـف ــوق ـي ــة بـشـكــل
مـ ـ ـت ـ ــازم م ـ ــع ت ـن ـف ـي ــذ سـ ـط ــح امل ـ ـ ــرأب
(س ــاح ــة ع ـبــد ال ـن ــاص ــر) ،وذلـ ــك وفـقــا
للمخطط األولي اإلنمائي التطويري
ملنطقة الـتــل ،واملــوافــق عليه مــن قبل
املجلس البلدي".
 املرحلة األخـيــرة "وضــع خطة سيرم ـت ـكــام ـلــة م ــن س ــاح ــة ع ـب ــد الـحـمـيــد
كرامي حتى امللولة".
تـعـلـيـقــا ع ـلــى ال ـ ـقـ ــرار ،أوض ـ ــح عضو
البلدية خالد صبح أن "قــرار التريث
ج ـ ــاء ثـ ـم ــرة ات ـ ـصـ ــاالت بـ ــن ال ـب ـلــديــة
وال ـق ـيــادات الـسـيــاسـيــة .فـمـنــذ الـيــوم
األول كنا مع مشروع متكامل ملنطقة
التل بعدما أدركنا أن تنفيذ مشروع
امل ــرأب لــوحــده ال يمكن أن يمشي إال

إذا رافقه مخطط تطويري للمنطقة".
غـيــر أن ال ـق ــرار ال ــذي حـظــي بموافقة
 15ع ـض ـوًا لـقــي اع ـتــراضــا مــن أربـعــة
أعـ ـض ــاء هـ ــم :إب ــراه ـي ــم حـ ـم ــزة ،عــزت
دبوسي ،عمار كبارة وخالد تدمري.
يـ ــوضـ ــح ت ـ ــدم ـ ــري أن "الـ ـ ـ ـق ـ ـ ــرار غ ـيــر
واض ــح ويتضمن أم ــورًا تحتاج إلى
تفسير وش ــرح ،مـثــل إقــامــة محطتي
تسفير شـمــالـيــة وجـنــوبـيــة مــن دون
إقـنــاع السائقني بانتقالهم إليهما".
وي ـ ـض ـ ـي ـ ــف" :ك ـ ـ ــذل ـ ـ ــك ف ـ ـ ـ ــإن املـ ـخـ ـط ــط
ال ـ ـت ـ ـطـ ــويـ ــري ه ـ ــو ع ـ ـب ـ ــارة ع ـ ــن ده ــن
ال ــواج ـه ــات وت ــأم ــن إن ـ ــارة خــارجـيــة
وتشجير املنطقة إضــافــة الــى بعض
األم ــور التجميلية بمبلغ يصل إلى
 12مليون دوالر ،عدا مبلغ  20مليون
دوالر مخصص لـلـمــرأب ،فهل يعقل
أن ي ـص ــرف ه ــذا امل ـب ـلــغ الـكـبـيــر على
مرأب بينما طرابلس تعاني حرمانًا
ً
وإه ـ ـمـ ــاال م ــن عـ ــدم ت ـن ـف ـيــذ م ـشــاريــع
حيوية فيها ،علمًا أن مبلغًا كهذا إذا
ُص ـ ِـرف بـطــريـقــة مــدروســة ق ــادر على
تنمية املدينة فعليًا؟".

اسـ ـم ــي س ـع ـيــد خـ ـ ّـبـ ــاز .كـ ـن ـ ُـت فــي
ال ـ ـسـ ــادسـ ــة ع ـ ـشـ ــرة م ـ ــن عـ ـم ــري،
حينما ُطـ ِـلــب مـنــي أن أت ـ ّ
ـرج ــل من
س ـي ــارة األج ـ ـ ــرة .ح ـصــل ذل ــك في
الثاني عشر مــن آذار عــام .1985
كــان ّ
علي تــرك منزلي فــي زغرتا،
ّ
والتوجه الى بيروت.
شمال لبنان
ّ
لــم أكــن أع ــرف يومها أن ــي لــن أرى
منزلي مجددًا.
ك ـنـ ُـت ف ــي ال ـس ــادس ــة ع ـش ــرة ،ولــم

ّ
أكـ ــن مـنـتـسـبــا ل ـل ـم ــدرس ــة .تــوفــي
والـ ـ ـ ــدي وك ـ ـنـ ـ ُـت أبـ ـح ــث عـ ــن عـمــل
إلع ــان ــة وال ــدت ــي وأخ ـ ـ ـ ّ
ـوي .ل ــم تكن
لـ ّ
ـدي مشكلة في مساعدة الوالدة،
فقد كنت أعمل في ُفصل الصيف
ُ
وكنت أ ُّ
سر باألعمال
على أي حال
ّ
املنزلية .يقولون إنني كنت ناضجًا
بــال ـن ـس ـبــة إل ـ ــى عـ ـم ــري .اق ـت ـضــت
خطتي أن أنخرط في الجيشُ .
كنت
أح ــب زي ــارة أخـتــي الـكـبـيــرة ،لينا،
املـتـ ّ
ـزوجــة .كنا نـخــرج معًا ونــزور
ُ
األصدقاء وكنت أخبرها عن فتاة
الضيعة التي تعجبني .كان عمري
ُ
ستة عشر عامًا حينما اخت ِطفت.
ال تدعوا قصتي تنتهي هنا!
مــن أج ــل مـعــرفــة قـصــة سعيد
ال ـك ــام ـل ــة وق ـص ــص أش ـخ ــاص
آخ ــري ــن فـ ـق ــدوا خـ ــال ال ـحــرب
األه ـل ـي ــة ال ـل ـب ـنــان ـيــة ،يمكنكم
زيارة
www.fushatamal.org

