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إلزام طالب العلوم الدينية بالـ«العزوبية»
ّ
«موالنا» و«أبونا» ممنوعان من الحب!
ّ ّ
تعهد وقعه طالب
أثار
سوري بعدم الزواج
بلبنانية ،طوال فترة دراسته
وإقامته في لبنان ،ردود
فعل غاضبة وضعته في
إطار العنصرية الممارسة
تجاه السوريين وانتهاكًا
لحرية اإلنسان في الزواج
األولى،
والحب .للوهلة
ً
يبدو األمر كذلك فعال.
لكن مصدرًا في األمن
العام أكد لـ«األخبار» أن
هذا التدبير يعود إلى عام
 ،2003و«يطال حصرًا طالب
المعاهد الدينية ألي جنسية
أو ديانة انتموا»

ّ
االعتبار أنــه ربما «لــم يطلب منا ذلك
كوننا رهـبــانــا ،ولــن نـتـ ّ
ـزوج بــأي حال
من األحوال».
وفي سياق مواز ،يقول طالب حوزوي
«إن االحتيال يحدث ،لكن ذلك ال يبرر
أبدًا مثل هذا التعهد .صحيح أن هناك
عــاقــات مصلحية ،ولكن هناك أيضًا
ع ــاق ــة ص ـح ـي ــة وج ـ ــدي ـ ــة ،فـ ـب ــأي حــق
يصدر مثل هذا التعميم؟».
ال ـك ــات ـب ــة ب ــال ـع ــدل م ـه ــا ب ــون ـج ــم ال ـتــي
نظمت التعهد الذي انتشر على مواقع
الـتــواصــل االجـتـمــاعــي أك ــدت «إن هــذا
ال ـق ــرار ص ــادر عــن األم ــن ال ـعــام ونحن
نلتزم به» .ولفتت أيضًا إلى أن التعهد
ال يشمل كل الطالب السوريني ،وإنما
هو خاص بطالب العلوم الدينية ألي
ّ
ديــن أو جنسية انتموا .بونجم أكــدت
أن هذا التعهد «باملبدأ ،قانوني ،طاملا
أنه محدود بفترة الدراسة ،وطاملا أن
هناك أسبابًا موجبة تبرره» .وأشارت
الى وجود ّ
تعهدات مماثلة «كتلك التي
ّ
يوقعها تالمذة الضباط بعدم الزواج
لخمس سنوات إلى ما بعد ّ
تخرجهم».

األسـتــاذ فــي جامعة القديس يوسف،
أنطوان مسرة ،اعتبر أن «نص التعهد
واض ـ ــح ورص ـ ــن وق ــان ــون ــي ويـسـتـنــد
الــى وقــائــع آنـيــة ،وهــو ال يمس حرية
ال ـفــرد ب ــال ــزواج مستقبليًا ،وال يضع
قـ ـي ــودًا ع ـلــى ح ــري ــة الـ ـح ــب .ف ـهــو نص
مـ ـح ــدد وي ـت ـع ـل ــق بـ ـح ــال ــة راه ـ ـنـ ــة (ال
ي ــوج ــد أي ع ــاق ــة أو ارتـ ـب ــاط م ــن أي
نوع كان يربطني بفتاة من الجنسية
اللبنانية)» .من وجهة نظر قانونية:
«الـتـعـهــد مـجــرد تعهد مـعـنــوي ،ليس

صاغية :ال يحق لألمن
العام التشريع واستقالة
وزارة العدل من دورها
أوصلتنا الى هنا

يشمل كل طالب العلوم الدينية ،بصرف النظر عن جنسيتهم ودينهم (هيثم الموسوي)

رحيل دندش
ف ــي  ،2003ت ـبــن ل ــأم ــن الـ ـع ــام ت ـكــرار
حاالت ارتبط فيها طالب علوم دينية
بلبنانيات لتحسني شــروط إقاماتهم
ف ــي ل ـب ـن ــان ،وغ ــال ـب ــا م ــا ان ـت ـه ــت ه ــذه
ال ــزي ـج ــات ب ــال ـط ــاق« .م ــراق ـب ــة» األم ــن
ال ـعــام ل ـهــذه ال ـح ــاالت امل ـت ـكــررة بشكل
ب ــارز دفـعــت إل ــى إص ــدار تــدبـيــر يطال
طالب العلوم الدينية حصرًا ،يمنعهم
فيها من االرتباط بلبنانية أثناء فترة
الــدراســة .وهــو تدبير ال يقتصر على
السوريني ،بحسب ما ّ
ضجت به مواقع
الـ ـت ــواص ــل االج ـت ـم ــاع ــي ف ــي ال ـيــومــن
املاضيني ،بل يشمل كل طالب العلوم
الدينية ،بصرف النظر عن جنسيتهم
ودينهم.
وب ـ ـع ـ ـي ـ ـدًا مـ ـ ــن الـ ـ ـتـ ـ ـب ـ ــري ـ ــرات األمـ ـنـ ـي ــة
واإلدارية ،فإن تدبيرًا كهذا ،من ناحية
إنسانية ،ال يبدو منطقيًا« .األخـبــار»
َ
طالبي عـلــوم دينية من
تواصلت مــع
جامعة القديس يوسف ،نفيا أن يكون
ق ــد طـلــب مـنـهـمــا تــوقـيــع تـعـهــد كـهــذا.
ولفت أحدهما إلــى ضــرورة األخــذ في

لــه طــابــع إل ــزام ــي وال ي ـجــوز أن يكون
م ـلــزمــا ق ــان ــون ــا ،ف ــا ي ـحــق ألحـ ــد منع
ّ
ويشدد مسرة على أن
الحب والزواج».
من «واجب النظام القانوني اللبناني
ال ـ ـق ـ ـيـ ــام بـ ـ ــإجـ ـ ــراءات ت ـض ـم ــن ح ـق ــوق
الـفــرد ،وتحديدًا ضمان عــدم التحايل
بواسطة الزواج لالنتفاع بمفاعيل أي
زواج بأجنبي أو أجنبية ،وال ــذي من
نتائجه القانونية نيل الجنسية وما
يتعلق بها من منافع كاإلقامة وتعليم
األوالد وغـيــره» .ولفت الى أن العديد
من البلدان لحظت ما يسمى «الــزواج
األب ـيــض»  mariage blancال ــذي يعقد
في سبيل اكتساب الجنسية ،وعمدت
إلــى إج ــراءات عــدة تضمن أن ال يكون
الزواج وسيلة تحايل لنيل الجنسية.
ً
وم ـث ــل ه ــذه ال ـق ــوان ــن يـثـيــر جـ ــدال في
ِ
أمـ ــاكـ ــن ص ـ ــدوره ـ ــا .وه ـ ـ ــي ،بــال ـن ـس ـبــة
ال ـ ــى ك ـث ـي ــري ــن ،قـ ــوانـ ــن ع ـل ــى «ح ــاف ــة
الـعـنـصــريــة» .وجـهــة نـظــر يـعـ ّـبــر عنها
ّ
املحامي نــزار صاغية الــذي يؤكد «أن
هذا التعهد انتهاك فاضح وسافر لكل
منظومة حـقــوق اإلن ـســان وللدستور
اللبناني ال ــذي الـتــزم اإلع ــان العاملي
ل ـح ـق ــوق اإلن ـ ـ ـسـ ـ ــان» .ي ــذه ــب صــاغ ـيــة
أبـعــد مــن ذل ــك« :يطلبون مــن اإلنـســان
أن ي ـت ـج ــرد م ــن جـ ــزء م ــن إن ـســان ـي ـتــه.
بــأي حــق يتدخلون فــي خصوصيات
الناس ويمنعونهم من إقامة عالقات
عاطفية؟».
يلفت صــاغـيــة ال ــى أنـهــا «لـيـســت املــرة
األولـ ـ ـ ـ ــى ال ـ ـتـ ــي يـ ـت ــدخ ــل ف ـي ـه ــا األم ـ ــن
الـ ـع ــام ب ــال ـش ــؤون ال ـخ ــاص ــة ل ـل ـنــاس».
ففي الـســابــق ،أص ــدر الـجـهــاز تعميمًا
يـ ـمـ ـن ــع الـ ـ ـع ـ ــام ـ ــات األج ـ ـن ـ ـب ـ ـيـ ــات مــن
ال ـ ـ ــزواج بـلـبـنــانـيــن ،وي ـل ــزم أص ـحــاب
الـعـمــل اإلبـ ــاغ ع ــن أي عــاقــة ح ــب أو
زواج قــد تــرتـبــط بـهــا الـعــامــات تحت
طائلة ترحيلهن .تم التراجع عن هذا
التعميم إثــر حــراك حقوقي لـ«املفكرة
ال ـق ــان ــون ـي ــة» .ف ــي رأي ص ــاغ ـي ــة« ،مــن
العار أن تصدر في لبنان تعاميم من
هــذا ال ـنــوع» ،مشيرًا إلــى أن «استقالة
وزارة ال ـعــدل مــن دورهـ ــا تــركــت إدارة
هذه الشؤون لألمن العام ،وأوصلتنا
ال ــى ق ـ ــرارات ك ـه ــذه ك ــون األمـ ــن ال ـعــام
جهة غير ّ
مشرعة» .واستغرب صاغية
ّ
«كـ ـي ــف يـ ــوقـ ــع ك ــات ــب ع ـ ــدل م ـث ــل ه ــذا
التعهد املنافي للقانون؟».

تقرير

ّ
صيدا :سكان مبنى متصدع ينتظرون «مشيئة الله»!
آمال خليل
إث ــر س ـق ــوط مـبـنــى م ـت ـص ـ ّـدع ف ــي بــرج
ال ـ ـبـ ــراج ـ ـنـ ــة عـ ـل ــى رؤوس س ــاك ـن ـي ــه،
تـ ـح ـ ّـس ــس س ـ ـكـ ــان عـ ـ ــدد م ـ ــن املـ ـب ــان ــي
املشابهة فــي صيدا رؤوسـهــم تحسبًا
ملــواج ـهــة مـصـيــر م ـشــابــه للضحيتني
زينب عيتاني وطفلتها سالي اللذين
قـ ـضـ ـي ــا فـ ـ ــي عـ ـ ــن ال ـ ـس ـ ـكـ ــة .ف ــامل ــدي ـن ــة
شهدت في السنوات املاضية حــوادث
ان ـه ـيــار أج ـ ــزاء م ــن م ـبــان مـتـهــالـكــة ،ال
سيما في األحياء الشعبية في صيدا
القديمة .هذه املباني تقطنها عائالت
بــ«املـفــرق» ،فيما مبنى بدير وحمدان
امل ـ ـهـ ــدد ب ــالـ ـسـ ـق ــوط ت ـس ـك ـن ــه ع ــائ ــات
بــال ـج ـم ـلــة تـ ـت ــوزع ع ـل ــى  25ش ـق ــة فــي
ثماني طبقات شيدت عام  .1977علمًا
بأنه فــي حــال سقط ،لــن يسقط وحــده
ولن يكون سكانه املتضررين وحدهم.
فعند جانبه األيمن ،يلتصق به مبنى
سكني مــؤلــف مــن ث ــاث طـبـقــات شيد
قبله بسنوات .ومن خلفه ،ترتفع مبان
سكنية أيـضــا .فيما الــى يـســاره مبنى
قــديــم شـيــد ع ــام  ،1940يخضع حاليًا
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للترميم بعد سنوات من اإلهمال.
أم ــام ه ــول ال ــدم ــار فــي ب ــرج الـبــراجـنــة،
أعــاد الناشط الصيداوي نجيب عزام
تـحــريــك قـضـيــة مـبـنــى ح ـم ــدان وبــديــر
الــواقــع فــي حــي الــدكــرمــان على العقار
رقــم  1089فــي منطقة الـبــوابــة الفوقا.
م ـنــذ سـبـعــة أش ـه ــر ،اسـتـشـعــر سـكــانــه
بــالـخـطــر ال ـشــديــد ب ـعــد ان ـه ـيــار أج ــزاء
من أعمدة األســاســات األرضية ونتوء
أل ــواح الحديد الـصــدئ منها وتصدع
س ـق ــوف ال ـط ــواب ــق وج ــدران ـه ــا إل ــى أن
سكنتها الرطوبة وتسربت منها املياه.
شـكـلــوا وف ـ ـدًا وق ـص ــدوا بـلــديــة صـيــدا.
بحسب يحيى حبيش الذي يملك شقة
ً
وم ـحــا لـبـيــع ال ـح ـيــوانــات فــي الطبقة
السفلية من املبنى ،كلف رئيس البلدية
م ـح ـم ــد ال ـ ـس ـ ـعـ ــودي رئ ـ ـيـ ــس ال ـ ــدائ ـ ــرة
الهندسية في البلدية زياد الحكواتي
إجـ ــراء كـشــف هـنــدســي وت ـحــديــد حــال
املبنى .بالتزامن ،كلف السكان مكتبًا
هندسيًا للغاية ذاتـهــا .النتيجة التي
توصل إليها كل من البلدية واملكتب،
جـ ـ ــاءت م ـت ـط ــاب ـق ــة« .امل ـب ـن ــى م ـت ـصــدع
وبحاجة إلــى ترميم وتــدعـيــم ،خاصة

المبنى يضم  25شقة
ويهدد انهياره
مباني مجاورة

فــي الطبقتني السفلية واألرض ـي ــة ،ما
ي ـهــدد ال ـســامــة ال ـعــامــة لـلـمــواطـنــن».
تبلغ الـسـكــان بالنتيجة وخ ـلــدوا إلى
شـقـقـهــم .ل ــم يـتـحــركــوا ال عـلــى صعيد
ترك منازلهم وال على صعيد الترميم.
بعد انهيار مبنى برج البراجنة ،تحرك
مـلــف املـبـنــى م ـجــددًا .ســارعــت البلدية
إل ــى إنـ ــذار الـسـكــان «ب ــوج ــوب اإلخ ــاء
ف ـ ـ ــورًا وامل ـ ـبـ ــاشـ ــرة ب ــأعـ ـم ــال ال ـتــدع ـيــم
وال ـتــرم ـيــم حـفــاظــا عـلــى ســامــة امل ــارة
وامل ــواط ـن ــن ،وإال بـ ــادرت الـبـلــديــة الــى
ات ـخــاذ اإلجـ ـ ــراءات وال ـتــداب ـيــر الــازمــة
بحقكم» كما جاء في نص اإلنذار .عند

مــدخــل املـبـنــى ،علقت الـبـلــديــة ملصقًا
ي ــذك ــر املـ ـ ــارة وال ــداخـ ـل ــن وال ـخ ــارج ــن
بتهديده للسالمة العامة .بعد يومني
عـلــى اإلن ـ ــذار ،لــم يـتـحــرك الـسـكــان ولــم
يغيروا من وتيرة حياتهم اليومية.
ي ـقــول مـحـمــود ال ـج ـن ــزوري (يـسـتــأجــر
شـقــة ف ــي املـبـنــى مـنــذ  12عــامــا ولــديــه
سـتــة أوالد ،فيما ابـنــه يستأجر شقة
أخ ـ ــرى) إن األه ــال ــي يــرف ـضــون إخ ــاء
مـنــازلـهــم قـبــل تــأمــن الـبــديــل املناسب
وتحمل نفقات اإلي ــواء .حبيش بــدوره
ّ
فــضــل أن يـنـتـظــر «مـشـيـئــة ال ـلــه تحت
س ـقــف ب ـي ـتــي ،ع ـلــى أن أشـ ــرد زوج ـتــي
وأطـ ـف ــال ــي ف ــي ال ـ ـش ـ ــارع» .ول ـف ــت إل ــى
أن ال ـخ ــاف ع ـلــى م ــن يـتـحـمــل نـفـقــات
الترميم واإليواء هو من ّ
جمد القضية
ف ــي األشـ ـه ــر امل ــاضـ ـي ــة« .ت ـب ـل ــغ تـكـلـفــة
الترميم حوالي  300الف دوالر .معظم
السكان ال يستطيعون دفــع شــيء من
امل ـب ـل ــغ ،ف ــي ح ــن أن ال ـب ـلــديــة ال تملك
صالحية لتكبد النفقات .ولهذه الغاية
تواصلنا مــع مالكي املبنى للتباحث
فيمن يدفع .حتى اآلن ،تجاوب البعض
وننتظر رد فعل البعض اآلخر».

التعليم األساسي
وقف عمل المرشدين

 1000مـتـعــاقــد مــن معلمي االرش ـ ــاد الصحي
والـ ـت ــرب ــوي ب ــات ــوا خـ ـ ــارج امل ـ ـ ـ ــدارس االب ـت ــدائ ـي ــة
الرسمية بفعل صدور قرار مفاجئ عن برنامج
الدعم الشامل في وزارة التربية (تعليم الالجئني
السوريني في دوام بعد الظهر) يقضي بايقاف
عملهم ،بحجة النقص في التمويل.
رابطة املعلمني استنكرت القرار ودعت فروعها
فــي املناطق الــى عقد جمعيات عمومية ملديري
املدارس التي تعلم بدوام بعد الظهر ومصارحتهم
بأن الرابطة لديها هواجس من ان األمــوال قد ال
تتوفر لدفع مستحقات جميع املعلمني في نهاية
العام.
وأوصـ ــت الــراب ـطــة الـجـمـعـيــات بـمـنــاقـشــة تنفيذ
االع ـت ـصــام او اإلض ـ ــراب ال ـشــامــل ملـ ــدارس بعد
الـظـهــر حـتــى يـعــود بــرنــامــج الــدعــم الـشــامــل عن
قراره .ومع أن العام الدراسي بات في منتصفه،
ل ــم ت ـصــل ح ـتــى اآلن أي م ـبــالــغ الـ ــى ص ـنــاديــق
املــدارس الرسمية كما لم يقبض املتعاقدون في
دوام قبل الظهر وبعده أي قرش من مستحقاتهم
رغم مرور  5أشهر على بدء العام.

مياومو الكهرباء
ما هو مصيرنا؟

عاد أمس مياومو مؤسسة كهرباء البنان الذين
يعملون ملصلحة شــركــة «دب ــاس» إلــى التحرك،
م ـطــال ـبــن ب ـم ـعــرفــة م ـص ـيــرهــم .ف ـهــم الـ ـي ــوم في
الـشــارع بال عقد عمل وبــا صفة بعدما انتهى
عقد شركتهم امللتزمة تقديم خــدمــات التوزيع
والجباية في ما ُي ّ
سمى املنطقة الثالثة (الضاحية
ال ـج ـنــوب ـيــة وج ـب ــل ل ـب ـنــان ال ـج ـنــوبــي وال ـج ـنــوب)
بتاريخ .2017/12/31
وك ــان ه ــؤالء وعــددهــم نحو  800مـيــاوم و200
موظف قد أوقـفــوا تحركهم قبل  3أسابيع ،في
بادرة حسن نية ،لكونهم قبضوا رواتب األشهر
الثالثة األخيرة قبل انتهاء عقد الشركة (تشرين
األول وتشرين الثاني وكانون األول) ،وبالنظر
إلــى الــوعــود الـتــي قطعها املـســؤولــون لهم لجهة
أن أزم ــة عملهم ستحل فــي أول جلسة ملجلس
الوزراء.
وملـ ــا ل ــم ي ـس ـت ـجـ ّـد أي م ـع ـطــى ف ــي هـ ــذا امل ـج ــال،
أقـفــوا أمــس صــالــة الــزبــائــن فــي املــركــز الرئيسي
للمؤسسة .وبعد مــرور وقــت على اعتصامهم
ح ـض ــرت قـ ــوة أم ـن ـيــة وف ـت ـحــت ال ـص ــال ــة بــال ـقــوة
ّ
وخيرتهم بني الخروج أو االعتقال .فما كان من
امل ـيــاومــن إال أن خ ــرج ــوا مــن امل ـك ــان ،مؤكدين
عــودت ـهــم ي ــوم اإلث ـن ــن «ل ـف ـضــح ك ــل شـ ــيء» في
مؤتمر صحافي.
الجدير ذكره أن كل املعامالت التي تتعلق بأعمال
الصيانة وتركيب ّ
العدادات والكشف على املباني
الجديدة وتركيب املحوالت وسواها ،متوقفة في
هذه املنطقة.

