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دعوى الطعن في المرسوم « :169بدنا نسترجع الربع»

نـتــائـجـهــا م ـنــذ ن ـحــو ثــاثــة أســاب ـيــع،
عـلـمــا ب ــأن مـجـلــس اإلن ـم ــاء واإلع ـم ــار
اف ـت ـتــح عــروض ـهــا الـفـنـيــة تــزام ـنــا مع
افـتـتــاح ال ـع ــروض الـفـنـيــة للمناقصة
ن ـف ـس ـه ــا امل ـت ـع ـل ـق ــة ب ــأق ـض ـي ــة ب ـع ـبــدا
والشوف وعاليه في  19تموز املاضي.
هــذا األم ــر يـطــرح شكوكًا حــول سبب
ال ـتــأخ ـيــر وال ـتــأج ـيــل "الـ ـ ـ ــدوري" ال ــذي
ّ
تعرضت له هذه املناقصة.
عدم فوز "سوكلني" في هذه املناقصة
يـعـنــي عمليًا خــروج ـهــا ،بـشـكــل شبه
ك ــام ــل ،م ــن إدارة ال ـن ـف ــاي ــات املـنــزلـيــة
الـ ـصـ ـلـ ـب ــة ال ـ ـتـ ــي ش ـغ ـل ـت ـه ــا ل ـع ـق ــدي ــن
م ــن ال ــزم ــن .فــال ـشــركــة ل ــم ت ـت ـق ـ ّـدم الــى
مـنــاقـصـتــي تـلــزيــم أع ـمــال اإلن ـش ــاءات
البحرية واملركزين املؤقتني في كل من
برج حمود ومنطقة مصب نهر الغدير
ـ الكوستابرافا ،بحجة عدم امتالكها
الخبرة الكافية في مجال اإلنـشــاءات
ُ
البحرية .كذلك لم تشارك في مناقصة
ّ
الفرز واملعالجة ،وكان الفتًا عدم تقدم
شركة "سوكومي" اليها.
وكان دفتر الشروط املتعلق بمناقصة
تـ ـل ــزي ــم أع ـ ـمـ ــال جـ ـم ــع وك ـ ـنـ ــس ون ـق ــل
النفايات الصلبة قد اشترط ُمشاركة
الـ ـش ــرك ــات فـ ــي واحـ ـ ـ ــدة مـ ــن امل ـن ــاط ــق
ال ـخ ــدم ــات ـي ــة :إمـ ــا ف ــي قـ ـض ــاءي امل ــن
وك ـ ـسـ ــروانّ ،
وإم ـ ــا ف ــي أق ـض ـيــة بـعـبــدا
وعــالـيــه وال ـش ــوف .وبـطـبـيـعــة ال ـحــال،
ُ
لم تشارك "سوكلني" إال في املناقصة
ّ
املتعلقة بتلزيم أعـمــال جـمــع وكنس
ونقل نفايات بعبدا والشوف وعاليه.
تـجــدر اإلشـ ــارة ال ــى أن بـلــديــة بـيــروت
كـ ــانـ ــت ق ـ ــد ان ـس ـح ـب ــت م ـ ــن م ـنــاق ـصــة
الـ ـجـ ـم ــع والـ ـكـ ـن ــس املـ ــركـ ــزيـ ــة بـحـجــة
إدارة نـ ـف ــاي ــات الـ ـع ــاصـ ـم ــة مـ ــن قـبــل
مـجـلـسـهــا ال ـب ـل ــدي .وي ـب ـ ُحــث األخ ـيــر
حاليًا في دفتر الشروط امل ّ
عد من قبل
االس ـت ـشــاري رفـيــق ال ـخ ــوري ،تمهيدًا
إلط ــاق املناقصة الـخــاصــة بالبلدية
أواخ ــر الشهر الـحــالــي ،وفــق مــا تقول
املمكن أن تشارك
مـصــادرهــا .هــل مــن ُ
"سـ ــوك ـ ـلـ ــن" فـ ــي هـ ـ ــذه املـ ـن ــاقـ ـص ــة؟ ال
تستبعد املصادر هذا الخيار ،وتقول:
ّ
"كل شي وارد".
االنتهاء من مناقصات النفايات التي
ّ
نصت عليها الخطة الحكومية في آذار
املاضي ال يعني انتهاء أزمة النفايات.
فعليًا ،ال يزال مصير نفايات املناطق
ال ـت ــي اسـتـثـنـتـهــا ال ـخ ـطــة الـحـكــومـيــة
ً
مجهوال ،أبرزها منطقة إقليم الخروب
ّ
التي تــرزح حاليًا تحت عــبء املكبات
ال ـع ـشــوائ ـيــة والـ ـح ــرق ال ـ ـ ــدوري ال ــذي
ّ
تنتهجه بلديات املنطقة للتخلص من
النفايات.

تجهد كل من
«الحملة األهلية للدفاع عن
دالية ّالروشة» وجمعية
ُ
«المفكرة القانونية» حاليًا،
لتحويل دعوى الطعن
في المرسوم رقم  169الى
قضية رأي عام ،سعيًا الى
وقف التعديات الحاصلة
على الملك العام البحري،
خصوصًا في المنطقة
العاشرة لبيروت .هذه
صدى في
الدعوى لن تلقى ُ
الدولة» إذا لم تواكب
«شورى
ُ
بتحركات أخرى تحرج المجلس
ُ
وتذكره بدوره القاضي
بصون المصلحة العامة
نـحــو  11أل ــف مـتــر مــن األم ــاك العامة
البحريةُ ،ت ّ
قدر املساحة اإلضافية التي
يشغلها فندق "املوفمبيك" في بيروت
منذ عشرات السنني من دون أي ُم ّ
سوغ
قانوي ،مخالفًا بذلك املساحة ُامل ّ
حددة
له في املرسوم االستثنائي الذي صدر
كــرمــى لـلـمـشــروع ع ــام  ،1989بحسب
رئـيــس جمعية "ال ـخــط األخ ـضــر" علي
درويـ ـ ـ ــش .يـ ـق ــول األخـ ـي ــر إن امل ــرس ــوم
سمح ألصحاب املشروع بإشغال نحو
 42ألفًا و 400متر" ،فيما ُت ّ
قدر الجمعية
ا ُمل ـ ـسـ ــاحـ ــة الـ ـفـ ـعـ ـلـ ـي ــة الـ ـ ـت ـ ــي ي ـش ـغ ـل ـهــا
املستثمرون بنحو  54ألف متر ّ
مربع"،
ُم ـش ـي ـرًا إل ـ ــى الـ ـتـ ـع ـ ّـدي الـ ــواضـ ــح عـلــى
ّ
التعدي ،لم يجد
األمالك البحرية .هذا
من يردعه طوال عشرات السنني.
االنطالق من ُمخالفة "املوفمبيك" ،يغدو
ض ــروري ــا لـلـحــديــث ع ــن "ت ـس ـي ـيــب" املـلــك
العام البحري الــذي ّ
شرعه املرسوم رقم
 169ال ـص ــادر ع ــام  .1989ه ــذا املــرســوم
صدر "كرمى" ملشروع "املوفمبيك" ،وفق
م ــا تــؤكــد "الـحـمـلــة األه ـل ـيــة ل ـلــدفــاع عن
دالية الروشة".
قبل هذا العام ،وتحديدًا في عام ،1982
ص ــدر امل ــرس ــوم رق ــم  4918ال ــذي يفرض
ع ـل ــى م ــال ـك ــي ال ـ ـع ـ ـقـ ــارات الـ ـخ ــاص ــة فــي
ّ
املنطقة العاشرة (األقسام  )4-1التخلي
ّ
ملكية  %25مــن مـســاحــة عقاراتهم
عــن
ّ
لـتـكــون مـلـكــا ع ــامــا لـبـلــديــة ب ـي ــروت ،في
حـ ــال أرادوا ال ـح ـص ــول ع ـلــى تــرخـيــص
ّ
إلقامة
ٍ
إنشاءات معينة فيهاُ .
تقول الحملة إن هذا الشرط "أسقط" عام
 ،1989عـبــر امل ــرس ــوم رق ــم  ،169تمهيدًا
لتنفيذ مشروع املوفمبيك .هذا املرسوم
الــذي بقي ّ
سريًا ألكثر من عشرين عامًا
ولم ُينشر بالجريدة الرسمية (http://
 ،)266200/al-akhbar.com/nodeسمح
بــإش ـغــال األم ـ ــاك ال ـعــامــة ال ـب ـحــريــة في
املنطقة الـعــاشــرة بعد أن كــان اإلشـغــال
ف ــي هـ ــذه امل ـن ـط ـقــة م ـح ـظ ــورًا م ــن ج ـهــة،

وألـ ـغ ــى ق ــاع ــدة ال ـت ـخ ـل ــي ع ــن  %25مــن
م ـســاحــة الـ ـعـ ـق ــارات ال ـخ ــاص ــة م ــن جهة
أخرى .وبالتالي قضى املرسوم "بتخلي
ال ـب ـلــديــة ع ــن كــامــل حـقــوقـهــا وبــالـتــالــي
ُحـ ـق ــوق امل ــواطـ ـن ــن عـ ــن الـ ــربـ ــع األخ ـي ــر
املستحق لها" ،وفق ما تقول الحملة.
يبحث مجلس شورى الدولة في
حاليًا،
املراجعة ُامل ّ
قدمة من قبل جمعيتي "نحن"
و"ال ـ ـخـ ــط األخ ـ ـضـ ــر" (ج ـ ــزء م ــن الـحـمـلــة
األهلية للدفاع عن دالية الروشة) إللغاء
املرسوم واملطالبة باسترداد امللك العام
الـ ـبـ ـح ــري وف ـ ــق مـ ــا ك ــان ــت ت ـن ــص عـلـيــه
القوانني قبل صدور املرسوم.
من هنا ،كانت نــدوة "دعــوى السترجاع
امللك الـعــام والـشــاطــئ :نقاش حــول دور
بلدية بـيــروت فــي ُالــدفــاع عــن أمــاكـهــا"،
ّ
ّ
الـ ـت ــي ن ــظ ـم ـت ـه ــا "امل ـ ـفـ ــكـ ــرة ال ـق ــان ــون ـي ــة"
بالتعاون مع "الحملة األهلية للدفاع عن
دالية الــروشــة" ،أول من أمــس ،في مبنى
الجامعة اليسوعية للجميع في بيروت.
حـمـلــت الـ ـن ــدوة ش ـعــار "ب ــدن ــا نـسـتــرجــع
الــربــع" ،فــي إش ــارة إلــى املطالبة بــإعــادة
األم ـ ـ ــاك ال ـع ــام ــة ال ـب ـح ــري ــة ال ـت ــي وج ــب
على جميع أصـحــاب الـعـقــارات فــي تلك
ّ
املنطقة ،ممن استثمروا فيها ،التخلي
ـون عــن
ع ـن ـه ــا .وحـ ـض ــر الـ ـ ـن ـ ــدوة م ـم ـث ـل ـ ُ
"بيروت مدينتي" ،دعمًا للدعوى املقامة
ونظرًا "ألهمية الحفاظ على ما تبقى من
األمالك العامة".
ُ ّ
يـ ـ ــرى امل ـ ـنـ ــظ ـ ـمـ ــون ف ـ ــي هـ ـ ــذه الـ ـ ُـدعـ ــوى
ُ
ّ
أهـمـيــة ك ـبــرى تـتـعــدى ال ـهــدف املـبــاشــر
م ـن ـهــا وه ـ ــو اسـ ـتـ ـع ــادة آالف األمـ ـت ــار
مــن األم ــاك الـعــامــة ،لتطال مــا أسموه
"إع ـ ـ ـ ــادة االعـ ـتـ ـب ــار ل ـح ــق املـ ــواطـ ــن فــي
ّ
التمتع بالبيئة وبحقه في الولوج إلى
ً
الشاطئ" ،فضال عن اعتبارهم أن هذه
ُ ّ
الدعوى تشكل خطوة أولى الستعادة
األمـ ـ ـ ـ ــاك ال ـ ـعـ ــامـ ــة املـ ـنـ ـه ــوب ــة ول ــوق ــف
التعديات والحؤول دون املزيد منها.
هــدف الجلسة كــان واضـحــا ،البحث في

الـ ـخـ ـط ــوات الـ ـض ــروري ــة ل ــدع ــم الـقـضـيــة
والـضـغــط عـلــى املـعـنـيــن وف ــي ُمـقـ ّـدمـهــم
بلدية ُبيروت للقيام بواجباتها .من هنا
كــانــت امل ــداخ ــات الـتــي ســاء لــت "بـيــروت
م ــدي ـن ـت ــي" عـ ــن الـ ـ ـ ــدور ال ـ ـ ــذي تـسـتـطـيــع
ّ
ال ـح ـم ـل ــة ل ـع ـب ــه ك ـب ـل ــدي ــة ظـ ـ ــل لـلـضـغــط
ع ـلــى امل ـج ـلــس ال ـب ـل ــدي .وط ــال ــب املــديــر
ّ
التنفيذي لـ "املفكرة القانونية" املحامي
نــزار صاغية فــي هــذا الـصــدد الحملة بـ
"استخدام رصيدها االنتخابي للضغط
من أجل إلغاء املرسوم وربح املعركة".
امل ـســاعــي ملــواك ـبــة م ـســار ال ــدع ــوى ،عبر
ح ـشــد أطـ ـ ــراف م ـثــل "بـ ـي ــروت ُمــديـنـتــي"
ينطلق من قناعة ّ
عبر عنها املشاركون
بشكل واضح  ،مفادها عدم "ترك األمور"
لـ "الـشــورى" .برأيهم" ،االحتكام للقضاء
املــرت ـهــن" ،ال ُيــربـحـهــم امل ـعــركــة .ه ـنــا ،تم
استعراض ما حدث في عدلون والرملة
ال ـب ـي ـض ــا" ،حـ ـي ــث ك ــات ــن هـ ـن ــاك ق ـ ــرارات
قضائية وإداريـ ــة ُمـلــزمــة لكنها لــم تكن
رادعــة بسبب غياب االحتجاج الشعبي
املواكب لها".
لذلك ،تغدو االستعانة بـ "الرصيد" الذي
حازته "بيروت مدينتي" من أجل تأجيج
ال ـت ـح ـ ّـرك ــات االح ـت ـج ــاج ـي ــة ،أمـ ـ ـرًا مهمًا
بالنسبة إلــى امل ـشــاركــن .لـكــن ُمـشــاركــة
األخـيــرة فــي دعــم الــدعــوى والعمل على
"انخراطها" هدفه أيضًا "إحراج" مجلس
شـ ــورى ال ــدول ــة الـ ــذي يـسـتـخــدم ذريـعــة
عــدم امـتــاك بعض الجمعيات األهلية
ال ـص ـف ــة وامل ـص ـل ُـح ــة املـ ـب ــاش ــرة ل ـق ـبــول
الدعاوى .وكان املستشار املقرر في هذه
الــدعــوى قــد اعـتـبــر أن جمعيتي "نـحــن"
و"الـ ـخ ــط األخـ ـض ــر" ال ت ـم ـل ـكــان الـصـفــة
وامل ـص ـل ـحــة .ي ـقــول صــاغـيــة إن ان ـخــراط
أط ــراف سياسية وشعبية فــي الدعوى
م ــن شــأن ـهــا أن تـلـعــب دورًا ف ــي إح ــراج
امل ـج ـل ــس ،وب ــال ـت ــال ــي ف ــي "رب ـ ــح مـعــركــة
ال ـص ـفــة وامل ـص ـل ـحــة" .ب ــرأي ــه ،إن مـســألــة
الـصـفــة واملـصـلـحــة لــم تـعــد أمـ ـرًا تقنيًا،

ّ
المجتمعون على موقف بلدية بيروت ُ
صوب ُ
المتخاذل (هيثم الموسوي)

ّ
"بـ ــل م ـس ــأل ــة م ـح ــوري ــة ت ـت ـعــلــق بـحـقـنــا
ف ــي ال ــدف ــاع ع ــن أمــاك ـنــا وح ـقــوق ـنــا في
امل ـلــك الـ ـع ــام" .ويـسـتـعــرض صــاغـيــة في
ه ــذا ال ـص ــدد" :ع ـنــدمــا ت ـقـ ّـدمــت الــرابـطــة
املــارون ـيــة فــي طـعــن مــرســوم الجنسية،
ملــاذا قبل الشورى الطعن؟ ما هي صفة
ال ــراب ـط ــة؟ ملـ ــاذا تــوســع ف ــي فـهــم الصفة
واملصلحة؟" ،في إشــارة إلى أن املجلس
يستطيع ّ
التوسع" ،إذا ما أرادت السلطة
السياسية".
ّ ُ
صوب املجتمعون على موقف السلطات
واملحلية التي جاءت ُ"منسجمة
املركزية
ّ
مع سياسة غض الطرف عن االعتداءات
عـ ـل ــى امل ـ ـلـ ــك ال ـ ـع ـ ــام ،أق ـ ـلـ ــه االعـ ـ ـت ـ ــداءات
الـحــاصـلــة فــي زم ــن ال ـح ــرب" .واملـقـصــود
هـنــا" ،ت ـخ ــاذل" بـلــديــة ب ـيــروت مــن جهة،
ص ــاحـ ـب ــة املـ ـل ــك ال ـ ـعـ ـُـام املـ ـسـ ـط ــو ع ـل ـيــه،
والتزامها الصمت املطبق إزاء الدعوى
بــالــرغــم مــن إدخــال ـهــا "وإبــاغ ـهــا جميع
أوراق ـ ـهـ ــا م ـنـ ّـذ أك ـث ــر م ــن ت ـس ـعــة أش ـه ــر"،
ومــوقــف ممثل رئــاســة ال ــوزراء السابق،
ال ـق ــاض ــي س ـه ـيــل ب ــوج ــي ،ال ـ ــذي اكـتـفــى
باملطالبة ب ـ ّ
ـرد الــدعــوى النـتـفــاء الصفة
للدفاع عن
واملصلحة "لينبري بعد ذلك
ُ ّ
امللك الـخــاص" ،على حـ ّـد تعبير "املفكرة
القانونية".
م ـحــامــي م ـحــافــظ مــدي ـنــة ب ـي ــروت منير
ال ـشــديــاق ك ــان حــاض ـرًا ،وق ــال إن "املـلــف
ب ــات ب ـع ـهــدة م ـحــافــظ املــدي ـنــة الـقــاضــي
زياد شبيب الذي سيبحث في الدعوى".
يقول صاغية إنه بإمكان املحافظ إرسال
كتاب إلــى شــورى الدولة إلبــداء رأي في
ُ
ال ــدع ــوى "وهـ ـ ــذه ال ـخ ـط ــوة ت ـع ــد خـطــوة
كبيرة تدفع باتجاه قبول الدعوى"ّ .
من جهتها ،استعرضت الحملة ُملخصًا
حــول تــاريــخ الـقــوانــن الــراعـيــة للمنطقة
العاشرة فــي بـيــروت قبل املــرســوم .169
ولفتت إلى أن شاطئ بيروت هو عبارة
عن منطقتني :املنطقة التاسعة واملنطقة
ال ـعــاشــرة .تـتـكـ ّـون األخ ـي ــرة مــن ع ـقــارات
كـبـيــرة تـمـتــد ب ــن ال ـكــورن ـيــش وال ـبـحــر،
جزء من هذه العقارات ذو ملكية خاصة
ُ ّ
وجــزء أمــاك عامة بحرية .ت ُركز الحملة
ُ ّ
من خــال هــذا الشرح على نقطة تشكل
ُصلب املخالفات التي ُيرسيها املرسوم
 ،169وه ــي أن ــه وعـلــى الــرغــم مــن وجــود
أم ــاك خــاصــة ،إال أن ال ـقــانــون (قــديـمــا)
منع البناء عليها وبقيت مساحة عامة
م ـف ـت ــوح ــة السـ ـتـ ـخ ــدام ال ـج ـم ـي ــع "ألن ـه ــا
واجـ ـه ــة بـ ـي ــروت ال ـب ـح ــري ــة" .ك ــذل ــك منع
القانون إشغال األمــاك العامة البحرية
في هذه املنطقة .انطالقًا من هذه النقطة،
ش ـ ـ ـ ّـددت ال ـح ـم ـلــة ع ـل ــى أن ال ـص ـخ ــر فــي
تلك املنطقة (خـصــوصــا مــوقــع الــدالـيــة)
ُمخصص لكي يستعمله العموم ُ
ويحظر
أن يتم استثماره ملصلحة خاصة.
من جهته ،قال املدير التنفيذي لجمعية
"نحن" محمد أيوب ،صحيح أن املطلوب
هــو ال ــ %25مــن مساحة الـعـقــارات ،لكن
ه ــذا األم ــر ال ُيـلـغــي أن تـتـ ّـوســع املعركة
وتـ ـبـ ـح ــث ف ـ ــي "مـ ـش ــروعـ ـي ــة ال ـ ـع ـ ـقـ ــارات
الخاصة اململوكة التي يجب االقتطاع
منها الربع".
هديل...

«التسرب»

(مروان بو حيدر)

الداخلني إلــى أقسام الـطــوارئ .يكمن
ّ
الـ ـتـ ـخ ـ ّـوف م ــن هـ ــذا الـ ـتـ ـس ـ ّـرب ف ــي أن
«وزارة الصحة ال تستطيع ضبط هذه
ال ـظــاهــرة ،ألن ــه ال تــوجــد دات ــا خاصة
بـشــركــات الـتــأمــن لــديـهــا ،على عكس
م ــا يـمـكــن أن يـحـصــل م ــع املنتسبني
إلى الضمان» ،يقول محمد العبدالله،
رئ ـ ـيـ ــس مـ ـجـ ـل ــس إدارة م ـس ـت ـش ـفــى
ريــاق .فهذه السهولة في اإلفــات من
«ال ـض ـب ــط» ،تــدفــع بــالـكـثـيــريــن «مـمــن
ً
ّ
يتطببون مثال على حساب شركات
ال ـت ــأم ــن إلـ ــى إلـ ـغ ــاء ت ــأم ــن الـطـبــابــة
ألهـلـهــم ال ــذي ــن ي ـت ـج ــاوزون ال ـ ــ 64كي

يـ ـسـ ـتـ ـفـ ـي ــدوا م ـ ــن تـ ـق ــديـ ـم ــات وزارة
ال ـص ـح ــة» ،ي ـتــابــع ه ـ ـ ــارون .م ــع ذل ــك،
ي ـعـ ّـول ه ــؤالء عـلــى مــواج ـهــة املشكلة
بـ«وعد» الوزير برفع «قيمة السقوف
املــال ـيــة ،ف ــإذا مــا زادت ه ــذه الـسـقــوف
أعتقد أن ال مشكلة».
مـ ــا يـ ـق ــول ــه أص ـ ـحـ ــاب امل ـس ـت ـش ـف ـيــات
ال يـ ـتـ ـط ــاب ــق كـ ـثـ ـيـ ـرًا م ـ ــع م ـ ــا ي ـق ــول ــه
ً
الـ ـ ـضـ ـ ـم ـ ــان مـ ـ ـ ـث ـ ـ ــا .ف ـ ـه ـ ـنـ ــا ،تـ ـتـ ـح ــدث
امل ـص ــادر عــن «مـشـكـلــة كـبـيــرة آتـيــة ال
م ـح ــال ــة» ،واصـ ـف ــن ال ــوض ــع ال ـحــالــي
«بــالـفــاشــوش ،أضــف إلــى أنــه بعد أن
تحل الكارثة ،ستضطر وزارة الصحة

يكمن الحل
في صياغة سياسة
صحية جديدة في البلد

إلــى زيــادة أمــوال املستشفيات ليزيد
اس ـت ـغ ــال األخ ـ ـيـ ــرة هـ ـن ــا» .ال ت ـع ـ ّـول
مـصــادر الـضـمــان على «تــدبـيــر وزيــر
ليس له مفعول قانوني ،وسيقود بال
شك إلى مزيد من اإلنهاك» ،فالتعويل

يـ ـفـ ـت ــرض أن ي ـ ـكـ ــون عـ ـل ــى «ك ـي ـف ـي ــة
مناقشة سياسة صحية سليمة في
البلد تنفذ على األقــل ما ينص عليه
الـنـظــام ال ـعــام» .وتعيد التذكير بأنه
«كان هناك مشروع بطاقة صحية لكل
اللبنانيني ،بمساهمة ضئيلة حددت
ف ــي ت ـلــك ال ـف ـت ــرة ب ـح ــدود  100دوالر
أم ـي ــرك ــي ف ــي ال ـس ـن ــة ،ول ـك ـن ـهــا بقيت
حبرًا على ورق» .يقول العارفون إنه
ّ
موحد يؤمن التغطية
من دون نظام
الصحية الشاملة لجميع اللبنانيني
ً
املـقـيـمــن ،م ـمـ ّـوال مــن امل ــوازن ــة العامة
للدولة« ،املشكل دابب» ال محالة.

