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مجتمع وإقتصاد

ّ
ــبة السكني:

يطالب شاغلو
الشقق بحل
قانوني يبقيهم
في مساكنهم

يستذكر رجب كيف اضطر هو
وع ــائ ـل ـت ــه امل ـك ــون ــة م ــن زوج ـت ــه
وب ـنــاتــه ال ـث ــاث إل ــى ال ـن ــوم في
ال ـس ـيــارة أيــامــا طــويـلــة قـبــل أن
يـتـجـهــوا إل ــى امل ـشــروع لــوجــود
ش ـقــق ف ــارغ ــة ف ـي ــه ،وي ـس ـت ــدرك:
«ص ـح ـيــح أن املـ ـش ــروع ل ــم يكن
آمـ ـن ــا ت ـم ــام ــا ،إال أنـ ــه كـ ــان أق ــل
خـ ـطـ ـرًا مـ ــن املـ ـن ــاط ــق امل ـل ـت ـه ـبــة
الـتــي كنا نسكنها ،وأسـتــر من
الشارع ،وعند رغبتنا بالعودة
إل ـ ـ ـ ــى م ـ ـنـ ــزل ـ ـنـ ــا اك ـ ـت ـ ـش ـ ـف ـ ـنـ ــا أن
املــالــك اس ـتــرده واسـتــولــى على
التعويضات».
قـصــص كـثـيــرة مـشــابـهــة تصل
إلـ ــى ح ــد ال ـت ـط ــاب ــق أح ـي ــان ــا ،ال
ت ـخ ـت ـل ــف ع ـ ــن ب ـع ـض ـه ــا س ــوى

أكثر من 130
دعوى قضائية
مقامة ضد العائالت
الباقية في المشروع

بـ ـتـ ـف ــاصـ ـي ــل مـ ـ ـع ـ ــان ـ ــاة الـ ـبـ ـق ــاء
عـلــى قـيــد الـحـيــاة خ ــال أوق ــات
االش ـ ـت ـ ـبـ ــاكـ ــات ،ال ـ ـتـ ــي ل ـ ــم ي ـكــن
يـعـلــم أح ــد مـتــى تـتـجــدد ومتى
تـتــوقــف ،حـتــى وإن كــانــت على
املقلب اآلخــر مــن خــط التماس،
كقصة ماجدة خانات من جبل
مـ ـحـ ـس ــن .ق ـ ــال ـ ــت« :كـ ـ ـ ــان ب ـي ـتــي
ً
بناء
فــي منطقة ال ـكــواع ،وك ــان
ً
قديمًا وآي ــا إلــى الـسـقــوط .كنا
ن ـض ـط ــر أن ـ ــا وأطـ ـف ــال ــي ال ـس ـتــة
وزوج ـ ـ ـ ــي املـ ــريـ ــض لـ ـلـ ـن ــوم فــي
مــداخــل الـبـنــايــات ،وإلــى دخــول
ال ـح ـم ــام زحـ ـف ــا ،فــانـتـقـلـنــا إلــى
املـ ـ ـ ـش ـ ـ ــروع ل ـن ـح ـت ـم ــي بـ ــإحـ ــدى
الشقق الشاغرة ،وعند عودتنا
إلى شقتنا وجدناها قد بيعت
بغيابنا!».
أك ـثــر مــن  130دع ــوى قضائية
مـقــامــة ض ــد ال ـعــائــات الـبــاقـيــة
ف ـ ــي امل ـ ـ ـشـ ـ ــروع ،وضـ ـ ــد آخ ــري ــن
مجهولني ،بـنـ ً
ـاء على محاضر
الــدرك بني عامي 2009 – 2008
بتهم الكسر والخلع واالعتداء
عـلــى األمـ ــاك ال ـعــامــة واإلق ــام ــة
بـ ـمـ ـل ــك ال ـ ـغ ـ ـيـ ــر ب ـ ـ ـ ــدون م ـ ـسـ ـ ّـوغ
ش ــرع ــي .ف ــي عـ ــام  2011ات ـخــذ
املدعي العام وائل الحسن قرارًا
بإحالتها جميعًا إلــى املحكمة
الـجــزائـيــة ،ووزع ــت على أربعة
ق ـضــاة ،ثــم مــا لبثت ان ُجـ ِّـمــدت
في عامي  2013 – 2012بسبب
«الـ ـ ــوضـ ـ ــع االسـ ـتـ ـثـ ـن ــائ ــي» فــي
طرابلس ،وفــي املنطقة املعنية
على وجه التحديد .ولكن حاليًا
تــم تـحــريــك املـلـفــات القضائية،
وهناك تهديد بصدور األحكام
باإلخالء مع الغرامة ،ما يهدد
بــإلـقــائـهــم ف ــي الـ ـش ــارع ف ــي ظل
ع ــدم قـ ــدرة ال ـك ـث ـيــر م ـن ـهــم على
ش ــراء أو إيـجــار شـقــق تؤويهم
فـ ــي مـ ـن ــاط ــق أخ ـ ـ ـ ــرى ،الرتـ ـف ــاع
أسعارها مقارنة بأسعار شقق
امل ـ ـشـ ــروع .هـ ــذا ب ــاإلض ــاف ــة إلــى
مشاكل عدة بسبب بيع الشقق،
م ــا وض ـ ــع ال ـ ـشـ ــاري ب ـمــواج ـهــة
م ــع شــاغ ـلــي ال ـش ـق ــق ،ويـضـطــر
أحـ ـي ــان ــا ،ب ــواس ـط ــة س ـم ــاس ــرة،
إلــى إرض ــاء «املـحـتـلــن» بمبلغ
ي ـت ــراوح بــن  7 - 5آالف دوالر
مقابل اإلخالء واستئجار شقة
في مكان آخر.
تــؤكــد مــاجــدة خــانــات «وجــود
م ـ ــافـ ـ ـي ـ ــات تـ ـ ـب ـ ــرز ع ـ ـ ـقـ ـ ــودًا غ ـيــر
ص ـي ـغــت
صـ ـحـ ـيـ ـح ــة ،ب ـع ـض ـه ــا
ُ ِّ
بـطــريـقــة م ــا ،وبـعـضـهــا نــظـ َـمــت
عند كاتب عدل أو محام ،وهذا
ال يجعلها نظامية وال يكسب
م ـبــرزي ـهــا امل ـل ـك ـيــة ألن تـطــويــب
هـ ــذه الـ ـعـ ـق ــارات ال ي ـت ــم إال مــن
خالل صندوق املهجرين».
أمـ ــا امل ـح ــام ــي ص ــال ــح األي ــوب ــي
ف ـي ــؤك ــد أن «الـ ـصـ ـن ــدوق نـفـســه
ً
يبيع آلخرين بدال من أن يتورط
م ـع ـه ــم ،م ـطــال ـبــا ب ـب ـيــع الـشـقــق
لـشــاغـلـيـهــا ،انـطــاقــا مــن وضــع
مـ ـم ــاث ــل لـ ـصـ ـن ــدوق امل ـه ـج ــري ــن
إبـ ــان ان ـت ـه ــاء ال ـح ــرب األه ـل ـيــة،
ً
ب ـ ـ ـ ــدال م ـ ــن ب ـي ـع ـه ــا ألشـ ـخ ــاص
ق ــد تـ ـك ــون ظ ــروفـ ـه ــم أريـ ـ ُــح مــن
هؤالء «املعترين» الذين شردوا
بالحرب وسـ ُـيـشــردون بالسلم،
وهـ ـ ــم فـ ــي غ ــال ـب ـي ـت ـه ــم رفـ ـض ــوا
تـ ــدخـ ــات ال ـس ـي ــاس ـي ــن ألن ـه ــم
ً
سبب تهجيرهم» .مطالبًا كال
م ــن مـجـلــس الـ ـ ــوزراء وم ـصــرف
لبنان والهيئة العليا لإلغاثة،
ك ـ ـ ــل وف ـ ـ ـ ــق ص ـ ــاحـ ـ ـي ـ ــات ـ ــه ،بـ ــأن
يضعوا أياديهم على هذا امللف
إلنهائه قانونًا.
الجدير بالذكر أن األيوبي هو
امل ـس ـت ـش ــار الـ ـق ــان ــون ــي لـحـمـلــة
«تـحــت الـسـقــف» الـتــي أطلقتها
هـ ــذه الـ ـع ــائ ــات أخـ ـيـ ـرًا ب ـهــدف
ال ـ ـتـ ــوصـ ــل إل ـ ـ ــى حـ ـ ــل ق ــان ــون ــي
يــراعــي ظــروف ـهــم لـيـبـقــوا تحت

أس ـ ـ ـقـ ـ ــف ب ـ ـيـ ــوت ـ ـهـ ــم وت ـ ـ ـحـ ـ ــت س ـق ــف
القانون ،كما أعلنوا.
ث ـم ــة ح ـق ـلــة م ـف ـق ــودة ب ــن ص ـن ــدوق
املـ ـهـ ـج ــري ــن والـ ـ ـع ـ ــائ ـ ــات أصـ ـح ــاب
املشكلة ،رغم رغبة الطرفني بإيجاد
حلول .ففي اتصال لـ «األخبار» مع
رئـيــس صـنــدوق املـهـجــريــن العميد
ن ـقــوال ال ـه ـبــر ،أوض ــح أن ال ــدع ــاوى
ُرفـ ـع ــت ف ــي ظ ــل اإلدارة ال ـس ــاب ـق ــة،
أمـ ــا اإلدارة ال ـح ــال ـي ــة ف ـق ــد َج ـ َّـم ــدت
أي تــدب ـيــر إداري ب ـح ـق ـهــم إلتــاحــة

املجال للبحث في الحلول املمكنة،
كـ ـم ــا نـ ـف ــى م ـ ـمـ ــارسـ ــة أي ض ـغ ــوط
ع ـل ـي ـهــم ورم ـ ــى الـ ـك ــرة ف ــي مـلـعـبـهــم
ل ـع ــدم ال ـت ــواص ــل ال ـج ــدي م ــع إدارة
الـصـنــدوق ســوى مــرة وحـيــدة منذ
عـ ــام ،وأبـ ــدى اس ـت ـع ــداد ال ـص ـنــدوق
ل ـت ـم ـل ـي ــك الـ ـشـ ـق ــق لـ ـش ــاغـ ـلـ ـيـ ـه ــا إن
تقدموا بطلبات للشراء واستوفوا
الـ ـ ـ ـ ـش ـ ـ ـ ــروط ،م ـ ـ ــع مـ ـ ـ ــراعـ ـ ـ ــاة تـ ـق ــدي ــم
أصحاب الحقوق على غيرهم ممن
هدمت الدولة بيوتهم ،إبان تنفيذ

امل ـش ــروع ،تـقـيــدًا بــاُلـتــزامـهــا معهم.
وأكـ ـ ــد أن ال ش ـق ــق تـ ـب ــاع م ــن جـهــة
الـصـنــدوق دون الـتــأكــد مــن خلوها
من الشاغلني.
الالفت أن العديد من شقق املشروع
تضررت خالل املعارك القريبة منها
ولم تحظ بالترميم أســوة بمناطق
ال ـت ـبــانــة وال ـب ـق ــار ح ـتــى اآلن .وعــن
ذلـ ـ ــك ،ق ـ ــال ال ـه ـب ــر «نـ ـح ــن بــان ـت ـظــار
ال ـه ـي ـئ ــة ال ـع ـل ـي ــا ل ــإغ ــاث ــة امل ـع ـن ـيــة
باألمر لتأمني التمويل الالزم».

تطالب الحملة بإقرار
قانون مدني يحدد السن
األدنى للزواج بـ  18عامًا
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